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Wprowadzenie 

Prezentujemy Państwu monografię poświęconą najnowszym osiągnięciom 

naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa pod- 

ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia. W czterech rozdziałach omówiono problematykę współ- 

czesnego projektowania rozwiązań systemów mechanizacyjnych, identyfikacji, 

badań i oceny czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn 

i urządzeń. Przedstawiono również rozwiązania ograniczające negatywny 

wpływ tych czynników na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i wreszcie proble- 

matykę kształtowania bezpiecznych warunków eksploatacji. 

Z uwagi na stały rozwój nauk technicznych, możliwości zastosowania 

wielu technologii w przemyśle maszyn i urządzeń dla górnictwa są nieograni- 

czone. Istnieje ciągła potrzeba skutecznego wykorzystywania przez firmy 

zarówno istniejącej, jak i nowo tworzonej wiedzy z jednoczesnym wspieraniem 

kreatywności twórców rozwiązań. Ważnym wyzwaniem technologicznym za- 

równo dla jednostek naukowych, jak i dla producentów jest w chwili obecnej 

wprowadzenie bezpiecznych, wydajnych i inteligentnych systemów maszy- 

nowych. 

Prowadzone w tym celu procesy badawczo-rozwojowe, typowe dla dzi- 

siejszej techniki, są możliwe, między innymi, dzięki nowoczesnym technikom 

komputerowym.  

Oczekiwania związane z ich użyciem, wynikające z podejmowanej pro- 

blematyki, często wykraczają jeszcze dzisiaj poza możliwości sprzętowe i opro- 

gramowanie. Formułowanie problemu badawczego musi zatem uwzględniać 

wiedzę o dostępnych środkach technicznych wspomagania badań. Przykładowo, 

symulacja komputerowa staje się ważnym elementem w procesie rozwoju 

systemów maszynowych, nie jest jednak metodyką prowadzenia badań, alterna- 

tywną do samego eksperymentu. Jest jedynie czynnikiem uzupełniającym.  

Istotnym elementem takich badań są towarzyszące im olbrzymie ilości 

danych wymagających efektywnych metod zarządzania nimi. Staje się to is- 

totnym problemem, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania oferowanych baz da- 

nych oraz tworzenia interfejsów umożliwiających przejrzystość wizualizacji. 

Rozważania nad rozwojem maszyn i urządzeń trudno czynić bez uw- 

zględnienia sztucznej inteligencji. Jej rozwój może ulec przyspieszeniu pod 

wpływem rozwoju nowych generacji komputerów czy też oprogramowania.  

Kolejnym krokiem może być robotyka. Rozwój maszyn i urządzeń, tech- 

niki komputerowej i poznanie funkcjonowania organizmu ludzkiego stwarza, po 



wielu latach, bliską perspektywę zbudowania maszyn naśladujących ludzkie za- 

chowanie, czyli sztuczną inteligencję człowieka. 

Także z rozwojem teleinformatyki tworzona jest wizja e-gospodarki, 

w tym e-maszyn i urządzeń górniczych, w aspekcie niezawodności działania, 

poprzez szybsze reagowanie oraz zapobieganie awariom, jak również stoso- 

wanie środków ochrony przed nieupoważnionym dostępem. 

Potrzebny jest zatem szybszy rozwój metod przewidywania oceny i zapo- 

biegania zagrożeniom i katastrofom naturalnym w górnictwie oraz monitoro- 

wanie systemu infrastruktury.  

W bliskiej perspektywie pojawiają się możliwości zastosowania nowych 

technologii materiałowych, nowe sposoby zasilania napędów, czy systemów sa- 

telitarnego lokalizowania obiektów.  

O wielu wdrażanych już technikach i technologiach, z powyższego za- 

kresu, mowa jest w niniejszej monografii, która jest wynikiem coraz bliższej 

współpracy środowisk naukowych i przemysłu, jak również zaangażowaniu 

urzędów dozoru. 

Autorzy wyrażają nadzieję, że nadrzędny cel monografii, jakim jest za- 

prezentowanie najnowszych technik i technologii mechanizacji dla górnictwa, 

uwzględniających Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność, został 

osiągnięty.  

Składając podziękowania wszystkim autorom i recenzentom, którzy przy- 

czynili się do jej wydania, wyrażamy nadzieję, że będzie ona stanowić istotny 

wkład w rozwój innowacyjnych maszyn i urządzeń dla górnictwa. 
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Inteligentne systemy sterowania maszyn górniczych dla kopalni 

przyszłości 

Dariusz Jasiulek, Antoni Kozieł, Krzysztof Stankiewicz – Instytut Techniki Gór- 

niczej KOMAG 

1. Wprowadzenie 

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, zwłaszcza w aspekcie wzrastającej 

konsumpcji energii wymaga ciągłego pozyskiwania i produkcji surowców do jej 

wytwarzania. Podstawowym źródłem wytwarzania energii w kraju jest węgiel. 

Wydobywanie tego surowca energetycznego, zwłaszcza węgla kamiennego, jest 

jednak coraz trudniejsze, z uwagi na zwiększającą się głębokość eksploatacji 

i występowanie coraz trudniejszych warunków górniczo-geologicznych. Nastę- 

puje wzrost zagrożeń górniczych przekładających się na bezpieczeństwo i śro- 

dowisko pracy w kopalniach. Zagrożenia te związane są z zapaleniem i wybu- 

chem metanu, pożarami endogenicznymi, tąpnięciami, zawałami oraz wyrzu- 

tami skał, czy wdarciem się wody. 

Wydobywanie węgla wymaga zatem stosowania coraz bezpieczniejszych 

technologii eksploatacji, w tym wdrażania systemów mechanizacyjnych ograni- 

czających ryzyko oraz skutki wystąpienia niepożądanych zdarzeń. 

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku próbowano wprowadzić au- 

tomatyzację do polskich kopalń węgla kamiennego. W kopalni doświadczalnej 

JAN próbowano uruchomić zautomatyzowaną ścianę wydobywczą z użyciem 

cyfrowej maszyny sterującej MASTER 301 [1]. 

Z uwagi na trudne warunki górnicze oraz niedoskonałość ówczesnych roz- 

wiązań technicznych próba ta nie zakończyła się sukcesem. 

Rozwój szeregu dziedzin przemysłu: maszynowego, elektronicznego, che- 

micznego, jak również możliwość zastosowania nowych materiałów oraz pos- 

tęp w dziedzinie komputeryzacji i informatyki, umożliwiają coraz szersze wdra- 

żanie inteligentnych systemów maszyn górniczych. 

Inteligencja maszyn, czy systemów maszynowych, definiowana jest jako 

zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań (Stern), 

jako zdolność do rozwiązywania problemów (Piaget) lub jako zdolność uczenia 

się (Ferguson).  

Inteligentne maszyny to takie, w których najważniejsze dane zbiera się 

i analizuje w sposób planowy i zorganizowany, i które służą poprawie bez- 

pieczeństwa i racjonalizacji kosztów ich funkcjonowania. 

Odpowiednie gromadzenie i przetwarzanie ogromnej liczby informacji 

pozwala na błyskawiczny dostęp do wiarygodnych danych, pozwalających na 

podejmowanie trafniejszych decyzji. 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
8 

Inteligentna maszyna nie jest zbiorem gotowych rozwiązań, po wprowa- 

dzeniu których zarządzanie nią staje się łatwiejsze. To idea, która powinna mo- 

bilizować do opracowywania rozwiązań dążących do doskonałości, przy nieus- 

tannie zmieniających się i bardzo złożonych mechanizmach. 

Wdrażanie idei inteligentnych maszyn jest procesem ciągłym, w którym 

nieustannie trzeba odpowiadać na nowe wyzwania. Istotne jest zatem stoso- 

wanie przemyślanych rozwiązań i dostosowywanie ich do ciągle zmieniających 

się czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 

Mówiąc o sztucznej inteligencji, czyli zdolności maszyn do naśladowania 

inteligentnego zachowania człowieka, należy sprecyzować jej kryteria, takie 

jak: 

− autonomia, czyli wykonywanie zadań bez pomocy człowieka, na podstawie 
informacji uzyskanych z czujników i przetworników, 

− interfejs „człowiek-maszyna”, definiujący sposób przekazywania informacji 
i wydawania poleceń przyjaznych dla ludzi, 

− zdolność do adaptacji, czyli dostosowanie do zmian środowiska pracy czło- 
wieka . 

Wymóg autonomicznego działania systemu mechanizacyjnego w kopalni, 

z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa i ewentualną potrzebę wycofania ludzi 

ze strefy zagrożenia, jak również postępująca automatyzacja procesów produk- 

cyjnych będą stanowiły podstawę tworzenia kopalni przyszłości. Jej podstawo- 

wymi cechami będą: wysoki wskaźnik produktywności, wyższy poziom bezpie- 

czeństwa, energooszczędność i ochrona środowiska. 

2. Kierunki rozwoju inteligentnych systemów maszynowych dla górnictwa 

Inwestycje w górnictwie uzależnione są od czynników ekonomicznych, 

udokumentowanych zasobów surowca, jak również stanu zaawansowania tech- 

nologii i ich poziomu bezpieczeństwa.  

Główne trendy w zakresie technologii górniczych, charakterystyczne dla 

krajowego i światowego górnictwa to: 

− zwiększenie efektywności procesu wydobycia węgla, przy jednoczesnym 

wzroście poziomu bezpieczeństwa, 

− konieczność eksploatacji w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geolo- 

gicznych, w tym  w cienkich pokładach, 

− automatyzacja procesów wydobywczych. 

Efektywność procesu wydobycia jest ciągle zwiększana poprzez wyko- 

rzystanie innowacyjnych systemów maszynowych, o bardzo dużej zainstalo- 

wanej mocy, jak również przez ograniczenie liczby awarii i zmniejszenie skut- 

ków zagrożeń powodujących wypadki w kopalniach. 
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Eksploatacja w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych 

wymaga stosowania specjalistycznych maszyn, o zwiększonej trwałości, nieza- 

wodności, przy niejednokrotnie mniejszych gabarytach, jak np.: w przypadku 

eksploatacji cienkich pokładów. 

Technologie stosowane w górnictwie coraz częściej wiążą się z informa- 

tyzacją procesu wydobycia, poprzez nadzór pracy maszyn ze stanowiska dyspo- 

zytora, zlokalizowanego na powierzchni kopalni. Umożliwia ona wcześniejsze 

wykrywanie zagrożeń, zmniejszenie liczby awarii maszyn i urządzeń oraz ogra- 

nicza przebywanie załóg górniczych w szczególnie niebezpiecznych miejscach. 

Automatyzacja procesów wydobywczych umożliwia zastąpienie niebez- 

piecznej lub czasami niemożliwej dla ludzi pracy, ze względu na warunki śro- 

dowiskowe, przez nadzorowane zespoły maszyn i urządzeń. Wprowadzenie au- 

tomatyzacji wymaga jednak integracji poszczególnych systemów sterowania 

maszyn i urządzeń. Powyższe trendy potwierdzają prace analityczne oraz scena- 

riusze rozwoju systemów mechanizacyjnych dla górnictwa. Przykładem są wy- 

niki ankiety przeprowadzonej w 2009 r., wśród członków SME (Research 

Council of the Society for Mining Metallurgy and Exploration) w zakresie iden- 

tyfikacji priorytetów technologicznych dla górnictwa [2]. 

Do najważniejszych kierunków rozwoju zaliczono: 

− zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa systemów maszynowych, szer- 

sze zastosowanie sztucznej inteligencji oraz technologii wirtualnej rzeczy- 

wistości, 

− rozwój nowych technologii dla górnictwa podziemnego, w szczególności 

dla eksploatacji zasobów zalegających w cienkich pokładach, 

− monitoring środowiska górniczego w czasie rzeczywistym, w tym jakości 

powietrza, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, 

− rozwój geochemicznych/geofizycznych metod dla wykrywania i szacowa- 

nia zasobów surowców. 

Wyszczególnione kierunki prac badawczych są zbieżne z trendami roz- 

woju technologicznego dla produkcji węgla kamiennego, sformułowanymi 

w ramach projektu foresight pt.: „Scenariusze rozwoju technologicznego prze- 

mysłu wydobywczego węgla kamiennego”, zrealizowanego w ramach sektoro- 

wego programu operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, 

koordynowanego przez Główny Instytut Górnictwa [3]. 

W scenariuszach rozwoju systemów maszynowych wyznaczono następu- 

jące kierunki prac badawczych: 

Ścianowe systemy mechanizacyjne [4, 5]: 

− opracowanie zintegrowanych układów sterowania oraz zaawansowanych 

układów diagnostyki dla systemów mechanizacyjnych, 
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− monitorowanie stanu zagrożeń w celu poprawy bezpieczeństwa pracy, 

− dostosowanie układów zasilania elektroenergetycznego do coraz większych 

mocy maszyn systemu ścianowego. 

Drążenie wyrobisk korytarzowych [5, 6]: 

− opracowanie układów do zdalnego sterowania pracą maszyn wchodzących 

w skład autonomicznych kompleksów chodnikowych, pozwalających na 

sterowanie z bezpiecznej strefy poza przodkiem. 

Systemy transportowe w podziemiach kopalń [5, 7]: 

− opracowanie hybrydowych spalinowo-elektrycznych napędów maszyn 

transportowych, 

− opracowanie elektrycznych napędów z nową generacją akumulatorów i sil- 

ników elektrycznych, 

− automatyzacja transportu w podziemiach kopalń, 

− zastosowanie mikroprocesorowych układów sterowania i diagnostyki środ- 

ków transportu. 

Infrastruktura systemowa [5, 8]: 

− wprowadzenie cyfrowej transmisji informacji z wykorzystaniem nośników 

światłowodowych, 

− opracowanie urządzeń łączności radiowej przystosowanych do pracy w wa- 

runkach kopalnianych, 

− opracowanie systemów teletransmisyjnych dla układów monitoringu i stero- 

wania. 

Przedstawione wyniki prac analitycznych wskazują, że w najbliższych 

latach rozwój maszyn górniczych i systemów maszynowych związany będzie 

z nadaniem im cech szeroko rozumianej inteligencji.  

Inteligentna maszyna pomoże operatorowi lepiej oceniać warunki pracy, 

a także wspierać go w podejmowaniu decyzji. 

Podobnie, jak w dziedzinie technik motoryzacyjnych, inteligentne układy 

nie tylko będą zbierać informacje o stanie maszyny, ale również o stanie oto- 

czenia.  

Już obecnie maszyny wyposażane są w systemy odbioru i przetwarzania 

sygnałów z zewnątrz. Część innowacyjnych układów i systemów elektronicz- 

nych stosowanych np.: w innych gałęziach przemysłu będzie mogła znaleźć 

zastosowanie również w przemyśle maszyn górniczych. 

Coraz częściej stosowane są serwonapędy, nieodzowny element układów 

sterowania maszyn i urządzeń, które pomimo niewielkich gabarytów pozwalają 
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na osiągnięcie dużych mocy wyjściowych i sterowanie za pomocą technologii 

światłowodowych i bezprzewodowych. 

Zastosowanie sterowników umożliwia współpracę z całą gamą czujników, 

enkoderów inkrementalnych, cyfrowych i liniowych. 

Precyzja sterowania wymaga coraz szerszego zastosowania silników kro- 

kowych. Oszczędności w zużyciu energii można uzyskiwać wykorzystując inte- 

ligentne, energooszczędne napędy, np: poprzez jej odzyskiwanie podczas hamo- 

wania.  

Służą temu przemienniki częstotliwości, serwosilniki synchroniczne i ener- 

gooszczędne przekładnie. 

Z uwagi na fakt, że o wydajności i energochłonności maszyn decyduje 

początkowa faza projektowania i prac badawczo rozwojowych, istotna jest 

ścisła współpraca wszystkich specjalistów (projektantów, badaczy maszyn 

i urządzeń oraz mechatroników ) w zakresie tworzenia  inteligentnych  maszyn.  

Metody symulacji komputerowej stwarzają nowe możliwości w projekto- 

waniu, sprawdzaniu funkcjonalności i badaniach maszyn, a co najważniejsze, 

pozwalają na uniknięcie błędów w fazie projektowania, co w konsekwencji 

minimalizuje koszty w fazie produkcji i eksploatacji. Techniki symulacji 

redukują również czas modernizacji i serwisowania maszyn poprzez ich wcześ- 

niejsze testowanie w oparciu o odpowiednie modele komputerowe. 

Dotychczasowe przykłady coraz szerzej prowadzonej automatyzacji ukła- 

dów inteligentnego sterowania maszyn i urządzeń w górnictwie podziemnym 

wskazują na ich znaczną przewagę w porównaniu ze sterowaniem manualnym, 

wykonywanym przez operatorów maszyn [9]. 

Główne korzyści wynikające z aplikacji inteligentnych systemów maszyn 

górniczych to: 

− zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez zmniejszanie zatrudnienia w stre- 
fach niebezpiecznych, 

− poprawa zdrowia poprzez ograniczenie narażenia pracowników na oddzia- 
ływanie gazów, zapylenia, hałasu i wibracji i innych szkodliwych czyn- 
ników, 

− zwiększanie efektywności produkcji poprzez efektywne wykorzystanie cza- 
su pracy maszyn, 

− zmniejszanie kosztów procesów produkcji poprzez optymalizację para- 
metrów pracy maszyn i urządzeń w aspekcie trwałości, niezawodności 
i energochłonności. 

Należy jednak podkreślić, że wszystkie, nawet inteligentne systemy wspo- 

magające pracę maszyn, są obarczone wadami oraz brakiem cech, które posiada 

tylko człowiek, takich jak: umiejętność myślenia i podejmowania decyzji.  
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Stąd też, przed wprowadzeniem do stosowania inteligentnych systemów 

wspomagających pracę maszyn, konieczne jest prowadzenie badań weryfika- 

cyjnych potwierdzających ich skuteczność i niezawodność działania [10]. 

3. Przykłady inteligentnych rozwiązań maszyn i urządzeń dla górnictwa 

opracowanych przez ITG KOMAG 

ITG KOMAG prowadzi szereg prac z zakresu inteligentnych maszyn 

i urządzeń w ścisłej współpracy z partnerami przemysłowymi, przy wykorzy- 

staniu dofinansowania innowacyjnych projektów ze środków krajowych i za- 

granicznych. Najważniejszym ich elementem jest uwzględnianie rzeczywistych 

potrzeb rynku oraz perspektywicznych kierunków rozwoju  technologii dla gór- 

nictwa.  

3.1. Inteligentny układ sterowania kombajnu chodnikowego 

Tendencje w światowym górnictwie wskazują na potrzebę tworzenia inte- 

ligentnych układów sterowania kombajnów chodnikowych. Uwzględniając spe- 

cyfikę technologii drążenia wyrobisk korytarzowych można stwierdzić, że nie 

jest możliwe (i uzasadnione) całkowite wycofanie człowieka (operatora) z rejo- 

nu pracy maszyny, ze względu na m.in. czynności związane z montażem obu- 

dowy chodnikowej. Wprowadzenie układu automatyki, który umożliwiłby wy- 

cofanie załogi na ten czas cyklu produkcyjnego w znaczny sposób może zwięk- 

szyć bezpieczeństwo pracy i efektywność urządzenia. Implementacja układu au- 

tomatyki, który będzie kontrolował parametry pracy kombajnu i wspomagał pro- 

filowanie obrysu wyrobiska może przynieść także inne wymierne korzyści, tj.: 

− uniemożliwienie przekraczania dopuszczalnych obciążeń napędów, co zwięk- 

szy ich żywotność i ograniczy liczbę awarii,  

− poprawa wydajności procesu drążenia wyrobiska korytarzowego,  

− zmniejszenie energochłonności procesu urabiania,  

− zwiększenie precyzji wykonania profilu wyrobiska, 

− poprawa bezpieczeństwa pracy w przodku. 

W ramach projektu badawczego rozwojowego pt. „Inteligentny układ ste- 

rowania kombajnu chodnikowego” opracowano w ITG KOMAG propozycję 

algorytmów sterujących pracą kombajnu chodnikowego, na podstawie metod 

i technik sztucznej inteligencji, takich jak: sztuczne sieci neuronowe oraz logika 

rozmyta. W wyniku prowadzonych analiz określono automatyczny dobór para- 

metrów pracy kombajnu chodnikowego do warunków otoczenia, uwzględniając 

m.in. rodzaj urabianej skały [11]. Na rysunku 1 przedstawiono koncepcję sys- 

temu sterowania prędkością ruchu wysięgnika, w płaszczyźnie równoległej do 

spągu wyrobiska, z zastosowaniem Sztucznej Sieci Neuronowej. 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
13 

 
Rys.1. Schemat systemu sterowania prędkością ruchu wysięgnika  

z zastosowaniem Sztucznej Sieci Neuronowej [opracowanie własne ITG KOMAG] 

3.2. System pozycjonowania maszyn pracujących w wyrobiskach kopal- 

nianych 

W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG realizowany jest również pro- 

jekt dotyczący hybrydowego systemu pozycjonowania maszyn pracujących 

w wyrobiskach korytarzowych kopalni. Głównym obszarem zastosowań syste- 

mu są kombajny chodnikowe. Proponowane rozwiązanie bazuje na innowa- 

cyjnej metodzie wykorzystującej propagację fal w przestrzeni wyrobiska. Kon- 

cepcja wzorowana jest na satelitarnym systemie GPS, w którym punktami 

odniesienia są 24 satelity umieszczone na orbitach geostacjonarnych. W przy- 

padku rozwiązania dedykowanego do implementacji w podziemnych zakładach 

górniczych rolę satelitów pełnić będą aktywne układy elektroniczne instalo- 

wane na elementach obudowy chodnikowej (rys. 2). Układy te będą się komu- 

nikowały bezpośrednio z elementami układu nadawczo–odbiorczego zabudo- 

wanego na korpusie maszyny. 

 
Rys.2. Koncepcja systemu pozycjonowania dedykowanego  

do wyrobisk podziemnych [opracowanie własne ITG KOMAG] 
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Implementacja systemu pozycjonowania wpłynie nie tylko na zwiększenie 

bezpieczeństwa, lecz docelowo umożliwi również automatyzację procesu drą- 

żenia, co w sposób istotny wpłynie na zwiększenie efektywności i bezpie- 

czeństwa procesu urabiania. 

3.3. System sterowania zasilaniem elektrycznym maszyny transportowej 

z silnikiem spalinowym 

Kolejnym zakresem prac badawczo-rozwojowych objęto system sterowa- 

nia zasilaniem elektrycznym, z rekuperacją energii cieplnej, który zostanie 

zaimplementowany w górniczej maszynie transportowej z silnikiem spalino- 

wym. Strukturę systemu sterującego zasilaniem elektrycznym maszyny gór- 

niczej przedstawiono na rysunku 3. Zadaniem systemu sterowania będzie zinte- 

growanie i zarządzanie działaniem trzech źródeł energii w pojazdach – alter- 

natora, akumulatora oraz innowacyjnego systemu rekuperacji energii cieplnej. 

Zastosowanie rekuperatora ma na celu odzyskanie części energii cieplnej i prze- 

tworzenie jej na energię elektryczną, wykorzystując do tego celu ogniwa termo- 

elektryczne. Elektryczne podsystemy maszyny będą monitorowane w czasie 

rzeczywistym pod kątem zapotrzebowania energii. Jeśli zapotrzebowanie to nie 

przekroczy wydajności systemu rekuperacji, powstanie możliwość całkowitego 

przejęcia zasilania poszczególnych urządzeń bądź ich grup przez termogene- 

rator. 

 
Rys.3. Struktura systemu sterowania zasilaniem elektrycznym  

z rekuperatorem maszyny transportowej z silnikiem spalinowym  

[opracowanie własne ITG KOMAG] 
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Główne zalety proponowanego systemu to: 

− większa wydajność elektrycznego układu maszyny, 

− zmniejszenie obciążenia alternatora, 

− oszczędność paliwa, 

− redukcja emisji ciepła do otoczenia, 

− zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do otoczenia, 

− usprawnienie systemu chłodzenia silnika, 

− stała kontrola stanu rozdziału energii, 

− możliwość zastosowania systemu w dowolnej maszynie, w której występuje 
źródło straty energii cieplnej. 

4. Podsumowanie 

Kopalnię przyszłości tworzyć będą zintegrowane systemy inteligentnych 

maszyn i urządzeń. Pozwolą one na zwiększenie efektywności procesu wydo- 

bycia węgla kamiennego z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. 

Dążenie do automatyzacji procesów wydobywczych podyktowane jest po- 

garszającymi się warunkami górniczo-geologicznymi. Wprowadzenie automa- 

tyzacji umożliwia zastąpienie pracy ludzi w skrajnie niebezpiecznych warun- 

kach przez nadzorowane zespoły maszyn i urządzeń. Realizacja tych celów jest 

możliwa dzięki zastosowaniu coraz bardziej innowacyjnych technologii z dzie- 

dziny elektroniki, informatyki, teletransmisji i robotyki. 

Przykładem postępu w tym zakresie są wyniki prac badawczych i wdro- 

żeniowych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, które przedstawiono w ni- 

niejszej monografii. 

Są one również dowodem na uczestnictwo Instytutu w budowie gospo- 

darki opartej na wiedzy, a w szczególności aplikacji inżynierii wiedzy wspoma- 

gającej procesy decyzyjne. 
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Mechanizacja robót w kamiennych wyrobiskach górniczych 

Marek Kalita, Dariusz Prostański – Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

Drążenie kamiennych wyrobisk chodnikowych w skałach zwięzłych wy- 

maga obecnie kompleksowej technologii mechanizacji procesu urabiania, z zas- 

tosowaniem najnowocześniejszych maszyn i urządzeń.  

Stosowanie technologii urabiania wyrobisk korytarzowych z wykorzysta- 

niem materiałów wybuchowych, jako alternatywy dla urabiania kombajnami 

chodnikowymi, uwarunkowane jest między innymi, występowaniem coraz trud- 

niejszych warunków górniczo-geologicznych i klimatycznych [5, 7, 9, 10]. 

Wymusza to stosowanie technologii mechanizacji procesu drążenia o więk- 

szej efektywności, co w konsekwencji wymusza ograniczenie do minimum 

czynności wykonywanych ręcznie, poprzez wykorzystanie maszyn wiercąco- 

ładujących [1, 8]. 

Podstawowymi maszynami stosowanymi w technologii drążenia wyrobisk 

korytarzowych techniką strzelniczą są: wozy wiertnicze, ładowarki przezna- 

czone do przemieszczania odstrzelonego urobku na dalsze środki odstawy oraz 

urządzenia wykorzystywane do wspomagania prac związanych z zabudową wy- 

robiska.  

Mechanizacją objęte są również prace związane z transportem materiałów 

w obrębie drążonego przodku. 

Analiza prac wykonywanych podczas drążenia wyrobisk korytarzowych 

techniką strzelniczą wykazuje, że jedynie proces wiercenia otworów strzało- 

wych i usuwania z przodku odstrzelonego urobku jest w pełni zmechanizowany, 

poprzez zastosowanie wozów wiertniczych i ładowarek. Mechanizacja procesu 

zabudowy wyrobiska jest wykonywana nadal ręcznie, niejednokrotnie z naru- 

szeniem zasad BHP. 

W celu spełnienia oczekiwań i potrzeb kopalń oraz przedsiębiorstw wyko- 

nujących roboty górnicze, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, wraz z partne- 

rami przemysłowymi opracował i wdrożył szereg maszyn i urządzeń wspierają- 

cych technologię drążenia wyrobisk korytarzowych z zastosowaniem materia- 

łów wybuchowych. Zaprojektowane maszyny i urządzenia, takie jak: ładowarki 

górnicze, wozy wiertnicze oraz szereg urządzeń współpracujących usprawniają 

proces drążenia kamiennych wyrobiskach korytarzowych.  

2. Maszyny do drążenia kamiennych wyrobisk korytarzowych 

Jedną z podstawowych czynności wykonywanych podczas drążenia ka- 

miennych wyrobisk korytarzowych z użyciem materiałów wybuchowych jest 
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wiercenie otworów strzałowych. Mając na celu usprawnienie mechanizacji ww. 

procesu opracowano w KOMAG-u i wdrożono w KWK Budryk wóz wiertniczy 

MWW-1z (rys. 1), będący przedmiotem oferty handlowej Zakładów Mecha- 

nicznych BUMAR ŁABĘDY S.A. 

 
Rys.1. Małogabarytowy wóz wiertniczy MWW-1z [4] 

Zaprojektowana maszyna charakteryzuje się konkurencyjnym, w stosunku 

do maszyn tego samego typu podwoziem gąsienicowym o szerokości 1000 mm. 

Mała szerokość wozu wiertniczego jest szczególnie istotna podczas eksploatacji 

w chodnikach o niewielkim przekroju poprzecznym, gdzie zachodzi koniecz- 

ność mijania się w chodniku wozu wiertniczego i ładowarki. Podstawowe para- 

metry techniczne wozu MWW-1z przedstawiono w tabeli 1, natomiast jego wy- 

miary gabarytowe zobrazowano na rysunku 2. 
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Podstawowe parametry techniczne wozu wiertniczego MWW-1z 

Tabela 1 

Parametr Wymiar 

Masa 9 500 kg 

Długość 10 000 mm 

Wysokość 1 400 mm 

Szerokość 1 000 mm 

Moc całkowita 55 kW 

Maks. nachylenie podłużne/poprzeczne 20o/8o 

Prędkość jazdy 0÷1 m/s 

Maks. wysokość wiercenia ~5400 mm 

Maks. zasięg poziomu wiercenia 6200 mm 

 
Rys.2. Wymiary gabarytowe wozu wiertniczego MWW-1z [3] 

Z jednego ustawienia maszyny istnieje możliwość wykonania wyrobiska 

według metryki strzałowej w przodku o przekroju poprzecznym odpo- 

wiadającym obudowie łukowej ŁP12. 
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W prezentowanym wozie wiertniczym (rys. 3) zastosowano elektrohyd- 

rauliczny układ napędowy, podzielony na trzy niezależne podukłady: jazdy, sta- 

bilizacji podwozia oraz obsługi manipulatora wiertniczego, wraz z narzędziem 

wiertniczym.  

  
Rys.3. Wóz wiertniczy MWW-1z (Źródło: opracowanie własne) 

 
Rys.4. Stanowisko operatora wozu wiertniczego MWW-1z  

(Źródło: opracowanie własne) 
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Oddzielenie poszczególnych czynności roboczych pozytywnie wpłynęło 

na bezpieczeństwo pracy maszyną wyposażoną w bogaty pod względem kine- 

matycznym, manipulator wiertniczy posadowiony na podwoziu gąsienicowym 

o szerokości 1000 mm. 

Obsługa wozu wiertniczego realizowana jest ze stanowiska operatora 

(rys. 4).  

Na pulpicie zabudowano ręczne rozdzielacze hydrauliczne służące do ste- 

rowania ruchami manipulatora wiertniczego oraz zasilające wiertarkę. Umiesz- 

czono tutaj również zestaw manometrów wskazujących ciśnienie w poszcze- 

gólnych gałęziach układu hydraulicznego oraz ciśnienie wody doprowadzanej 

do płuczki zwiercin. 

Na stanowisku operatora znajduje się także joystick służący do sterowania 

mechanizmem jazdy maszyny oraz rozdzielacz ręczny odpowiedzialny za 

sterowanie układem podpór oraz zasilaniem układu centralnego smarowania 

i urządzeń dodatkowych. 

Do przemieszczania w przodku odstrzelonego urobku stosowana jest ła- 

dowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200M (rys. 5) opracowana również w ITG 

KOMAG. Maszyna ta, podobnie jak wóz wiertniczy, jest seryjnie produkowana 

przez Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A. 

 
Rys.5. Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200M (Źródło: opracowanie własne) 

Ładowarka ŁBT-1200M jest konstrukcją powstałą w oparciu o 

doświadczenia ruchowe ładowarek produkowanych na podstawie dokumentacji 

technicznych będących własnością KOMAG-u. Dzięki ciągłemu doskonaleniu 

konstrukcji prezentowana ładowarka ŁBT-1200M nie ustępuje funkcjonalnoś- 

cią, trwałością i niezawodnością podobnym rozwiązaniom krajowym i zagra- 

nicznym. Pierwszy egzemplarz maszyny (rys. 6) produkowanej przez ZM 

BUAMR Łabędy S.A. wdrożono w KWK Borynia. 

Podstawowe parametry techniczne ładowarki ŁBT-1200M zestawiono 

w tabeli 2, a jej wymiary gabarytowe pokazano na rysunku 7. 
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Rys.6. Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200M w wyrobisku chodnikowym 

KWK Borynia (Źródło: opracowanie własne) 

Podstawowe parametry techniczne ładowarki  

bocznie wysypującej ŁBT-1200M 

Tabela 2 

Parametr Wymiar 

Masa 14 400 kg 

Długość 6670 mm 

Wysokość bez osłony operatora 1460 mm 

Wysokość z osłoną operatora 2260 mm 

Szerokość 1560 mm 

Moc całkowita 55 kW 

Maks. nachylenie podłużne/poprzeczne 20o/8o 

Prędkość jazdy 0÷1 m/s 

Pojemność czerpaka 1,2 m3 

Wysuw wysięgnika 900 mm 

Zespół ładujący maszyny umożliwia boczne wysypywanie zgromadzonego 

w czerpaku urobku na prawą lub lewą stronę. Zastosowanie wysięgnika tele- 

skopowego z wysuwnym (w zakresie 0÷900 mm) ramieniem wewnętrznym, 

umożliwia ładowanie urobku w przodku o szerokości 4400 mm z jednego usta- 

wienia maszyny. Cecha ta ma szczególne znaczenie w przodkach mokrych, 

gdzie przemieszczanie maszyny wpływa na degradację spągu.  
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Rys.7. Ładowarka ŁBT-1200M – wymiary gabarytowe [2] 

W maszynie zastosowano szereg rozwiązań w celu podniesienia bez- 

pieczeństwa pracy oraz jej funkcjonalności, takich jak: wyłączniki awaryjne, 

sygnalizacja ostrzegawcza, podest roboczy, czy podnośnik stropnic. 

Sterowanie pracą maszyny realizowane jest za pomocą rozdzielaczy hyd- 

raulicznych znajdujących się na pulpicie sterowniczym (rys. 8). Rozdzielacze 

hydrauliczne dobrano tak, aby w prosty sposób można było sterować posz- 

czególnymi ruchami maszyny, jak również kojarzyć ze sobą ruchy. 

Ładowarkę ŁBT-1200M wyposażono w konstrukcję chroniącą operatora 

przed spadającymi skałami stropowymi. Wytrzymałość konstrukcji ochronnej 

w zakresie FOPS (falling-object protective structures) określono zgodnie z wy- 

maganiami normy PN-EN 13627:2002 [6] i zweryfikowano obliczeniami nume- 

rycznymi.  

Na maszynie zabudowano układ do napełniania i opróżniania zbiorników 

oleju, układ centralnego smarowania łożyska wieńcowego obrotnicy oraz prze- 

widziano możliwość podłączenia do układu hydraulicznego maszyny urządzeń 

zewnętrznych (np. zakrętaka hydraulicznego lub wiertarek).  
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Rys.8. Pulpit operatora ładowarki bocznie wysypującej ŁBT-1200M  

(Źródło: opracowanie własne) 

Elektrohydrauliczny napęd podwozia, zarówno wozu wiertniczego MWW-1z, 

jak i ładowarki bocznie wysypującej ŁBT-1200M, którego głównymi elemen- 

tami są: pompa napędzana silnikiem elektrycznym oraz silniki jazdy, wraz 

z przekładniami i samoczynnie włączanymi hamulcami, zapewnia możliwość 

pracy tych maszyn na nachyleniach podłużnych ±20˚ oraz poprzecznych ±8˚. 

3. Dodatkowy osprzęt roboczy 

 
Rys.9. Ładowarka bocznie wysypująca ŁBT-1200M z zabudowanym:  

a) podestem roboczym, b) podestem i podnośnikiem stropnic  

(Źródło: opracowanie własne) 
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Konstrukcja ładowarki bocznie wysypującej ŁBT-1200M przewiduje za- 

budowę na jej czerpaku podestu roboczego oraz podnośnika stropnic (rys. 9) 

montowanego na wysięgniku maszyny. Konstrukcja podnośnika stropnic umoż- 

liwia złożenie go na wysięgniku teleskopowym, bez konieczności demonto- 

wania podczas ładowania urobku. Również konstrukcja podestu roboczego, po 

zdjęciu barierek ochronnych, umożliwia złożenie go na górnej powierzchni 

czerpaka w sposób nie kolidujący z podstawowymi czynnościami maszyny. 

Urządzenia te w znaczny sposób rozszerzają zakres możliwości wykorzystania 

ładowarki bocznie wysypującej w przodku chodnikowym. 

4. Urządzenia transportowe 

Zabudowa wyrobiska wymaga dostarczania do przodku dużych ilości ma- 

teriałów. Z obserwacji prac wykonywanych w przodkach kamiennych wyrobisk 

korytarzowych wynika, że załogi górnicze wykorzystują do przemieszczania 

materiałów potrzebnych np. do wykładki wyrobiska te maszyny i urządzenia, 

które w danym momencie znajdują się w przodku, co niejednokrotnie jest 

sprzeczne z ich przeznaczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa pracy. 

W celu rozwiązania powyższego problemu zaprojektowano i wdrożono do 

produkcji dwa urządzenia wykorzystywane do transportu materiałów w przod- 

ku.  

Pierwsze z nich to podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 (rys. 10) 

zaprojektowany w ITG KOMAG. Charakteryzuje się on siłą uciągu 3,7 kN 

i umożliwia pracę na nachyleniach ±12˚. Ciągnik jest produkowany przez firmę 

Hellfeier Sp. z o.o. 

 
Rys.10. Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 (Źródło: opracowanie własne) 

Drugą propozycją KOMAG-u oraz firmy FMiU OMAG Sp. z o.o. w za- 

kresie transportu materiałów oraz elementów maszyn po nachyleniach w zakre- 
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sie ±40 jest elektryczny wciągnik samojezdny (rys. 11) w wykonaniu poje- 

dynczym EWS-3ne oraz w wersji tandem - EWS 3+3ne. 

 
Rys.11. Elektryczny wciągnik łańcuchowy; 

a) pojedynczy EWS-3ne, b) tandem EWS 3+3ne  

(Źródło: opracowanie własne) 

Elektryczny wciągnik samojezdny jest wyposażony we wciągniki łańcu- 

chowe o udźwigu 30 kN każdy, co w wersji tandem pozwala na podnoszenie 

i przewożenie ładunków o masie całkowitej do 6 ton. 

Urządzenie zabudowane na standardowej szynie wielkości I 155 może być 

wykorzystywane zarówno w komorach montażowych, jak również w przodku, 

jako wyposażenie ułatwiające przemieszczanie materiałów. 

Wszystkie zaprezentowane maszyny i urządzenia wykonano zgodnie z wy- 

maganiami zasadniczymi ujętymi w dyrektywach nowego podejścia. Wyposa- 

żenie elektryczne tych maszyn jest przystosowane do pracy w pomieszczeniach 

o stopniu niebezpieczeństwa „a”, „b” i „c” wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  

W prezentowanych maszynach zastosowano szereg autorskich rozwiązań 

konstrukcyjnych stanowiących przedmiot zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP. 

5. Podsumowanie 

Zaprojektowane w ITG KOMAG i wdrożone w kopalniach maszyny i urzą- 

dzenia dla technologii urabiania kamiennych wyrobisk korytarzowych są od- 

powiedzią na potrzeby użytkowników wynikające z konieczności zwiększenia 

efektywności procesu drążenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Jest to 

coraz trudniejsze z uwagi na występujące warunki górniczo-geologiczne i wy- 

mogi zwiększenia wytrzymałości, trwałości i bezawaryjności maszyn wykorzy- 

stywanych podczas prowadzenia robót udostępniających i przygotowawczych.  
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Opracowane przez ITG KOMAG maszyny i urządzenia wchodzące 

w skład kompleksów mechanizujących proces drążenia wyrobisk korytarzo- 

wych w znacznym stopniu ułatwiają prace. Zastosowane w nich innowacyjne 

rozwiązania techniczne powodują, że maszyny te są konkurencyjne w stosunku 

do innych maszyn tego typu. 

Doświadczenia KOMAG-u wynikające z projektowania wozów wiertni- 

czych i ładowarek górniczych, zaowocowały opracowaniem wozu wiertniczego 

MWW-1z oraz ładowarki bocznie wysypującej ŁBT-1200M.  

Wóz wiertniczy MWW-1z przeznaczony jest do mechanizacji procesu 

wiercenia otworów strzałowych. Jego zwarta i kompaktowa budowa oparta na 

podwoziu gąsienicowym o szerokości 1000 mm umożliwia swobodne mijanie 

się maszyny z ładowarką bocznie wysypującą ŁBT-1200M. Z kolei ładowarka 

dzięki zastosowaniu nowoczesnego wyposażenia elektrohydraulicznego chara- 

kteryzuje się konkurencyjnymi, w stosunku do innych ładowarek, parametrami 

technicznymi. Jej konstrukcja umożliwia zabudowę urządzeń dodatkowych, ta- 

kich jak: podest roboczy i podnośnik stropnic. 

Proponowane ww. maszyny wraz z urządzeniami dodatkowymi w znacz- 

nym stopniu zwiększają efektywność drążenia wyrobisk korytarzowych 

i zwiększają bezpieczeństwo prac wykonywanych w przodku. 

Opracowane w KOMAG-u podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 

oraz elektryczny wciągnik samojezdny typu EWS, gwarantują bezpieczną i nie- 

zawodną eksploatację zarówno w komorach montażowych, jak również bezpoś- 

rednio w przodku chodnikowym. Stosunkowo niewielkie gabaryty tych urzą- 

dzeń, w porównaniu z ich możliwościami dźwigowymi, powodują, że są to jed- 

ne z najnowocześniejszych urządzeń przeznaczonych do zastosowania w tech- 

nologii drążenia wyrobisk korytarzowych. 
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Problemy wykorzystania kombajnu tarczowego do drążenia 

wielkoprzekrojowych tuneli burzowych 

Jan Marianowski – Akademia Górniczo-Hutnicza, Mateusz Gajda – Kopalnia 

Kruszywa Naturalnego Łętowice POLDIM S.A. Tiltra Group 

1. Wprowadzenie 

W 1846 r. belgijski inżynier Henri Joseph Maus skonstruował napędzaną 

parą maszynę tunelową o nazwie „Mountain Slicer” do poprowadzenia pierw- 

szego w historii tunelu pod Alpami, mającego połączyć Francję i Włochy. 

Śmiałe plany inżynieryjne przegrały niestety w starciu z twardymi skałami 

i maszyna po zaledwie kilku metrach ugrzęzła z powodu niskiej sprawności 

parowego układu przeniesienia mocy. Kolejną próbę podjął  Richard Munn 

w 1851 r., lecz również i on poniósł porażkę. Pomysł zbudowania maszyny do 

budowy tuneli został odłożony niemal na sto lat. Próbowano udoskonalać istnie- 

jące rozwiązania, zgłoszono kilka patentów, lecz żaden znaczący projekt nie do- 

czekał się realizacji. Dopiero w 1951 roku James S. Robbins skonstruował ma- 

szynę dla firmy F.K. Mittry do budowy tunelu dla zapory Oahe Dam w Pierre 

w Południowej Dakocie. Maszyna miała napęd elektryczno-hydrauliczny oraz, 

w przeciwieństwie do wcześniejszych konstrukcji, organ urabiający w kształcie 

koła zamiast zespołu lawet wyposażonych w wiertarki umożliwiające wykona- 

nie otworów, celem umieszczenia w nich MW. Konstrukcja Robbinsa stała się 

wyznacznikiem zasad budowy maszyn tunelowych do czasów dzisiejszych.  

W chwili obecnej istnieje cały szereg korporacji budujących maszyny drą- 

żące typu TBM (Tunnel Boring Machines) w zależności od potrzeb i możli- 

wości klientów na całym świecie [3]. Poprowadzenie tunelu pod kanałem La 

Manche udowodniło, iż jedynymi przeszkodami jakie stają obecnie przed bu- 

downiczymi tuneli są przeszkody natury ekonomicznej, ponieważ podstawowe 

progi technologiczne zostały już dawno przełamane. Maszyny drążące klasy 

TBM są wykorzystywane do drążnia tuneli o średnicach od 0,5 m do prawie 

30 m, we wszelkich możliwych gruntach i skałach. Można ich użyć przy spę- 

kanym lub niestabilnym górotworze, przy gruntach zawodnionych, oraz gdy ko- 

nieczna jest bardzo dobra ochrona powierzchni gruntu przed osiadaniem, np. 

w terenach silnie zurbanizowanych [1]. Cały szereg dostępnych i możliwych do 

zastosowania narzędzi oraz głowic sprawia, iż maszyny te radzą sobie równie 

dobrze z lepką gliną, jak i z najtwardszymi granitami. 

Warunki położenia miast w połączeniu z rozleglejszą i pełniejszą zabu- 

dową ich powierzchni sprawiają, że coraz pilniejszym zagadnieniem staje się 

odprowadzenie z takich aglomeracji wód deszczowych. Budowę kanałów 

burzowych sposobem tunelowym przeprowadza się przy głębokościach prze- 
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kraczających 20 m, ponieważ koszt robót ziemnych jest wtedy znacznie mniej- 

szy niż przy sposobie otwartym. Zastosowanie do budowy kanałów sposobu tu- 

nelowego w znacznym stopniu zmniejsza transport wybieranego gruntu, jak 

również pozbawia kłopotów z jego odkładaniem. Niezależnie od głębokości 

ułożenia kanału niekiedy zachodzi konieczność zastosowania tunelu nawet przy 

niewielkiej głębokości położenia wykopu. Zachodzi to w tych przypadkach, 

kiedy tory tramwajowe lub kolejowe, budynki, skrzyżowania szlaków komu- 

nikacyjnych o dużym nasileniu ruchu i inne przeszkody uniemożliwiają wyko- 

nanie wykopu otwartego. Jednak roboty tunelowe są o wiele trudniejsze i bar- 

dziej niebezpieczne niż normalne prace wykopowe. Aby uniknąć zbędnego ry- 

zyka, muszą one być niezwykle starannie przygotowane. Przystępując do wyko- 

nania tunelu należy przede wszystkim przygotować szyby pionowe, które sta- 

nowią punkty wyjściowe robót [3]. Szyby pionowe potrzebne są nie tylko dla- 

tego, że tunel bierze tam początek, lecz również do wybudowania w nich obiek- 

tów, które wyprowadza się z tunelu do powierzchni terenu, jak instalacje wen- 

tylacyjne, kolektory, pompownie itp. 

Wykonanie tunelu realizowane jest w procesie wiercenia organem tarczo- 

wym o przekroju kołowym. Głowica kombajnu wyposażona jest w noże skra- 

wające usytuowane prostopadle do calizny i wykonujące koncentryczne bruzdy. 

2. Podział maszyn typu TBM 

Kombajny pełnoprzekrojowe jako zmechanizowane tarcze tunelowe, bu- 

dowane są w wielu wersjach konstrukcyjnych. Pozwala to na dobór odpowied- 

niego rozwiązania do określonych warunków górniczo-geologicznych. Każda 

z maszyn powstaje w oparciu o odrębny projekt właściwy dla wykonania kon- 

kretnego tunelu w określonych warunkach. Ze zrozumiałych względów kombaj- 

ny tarczowe nie nadają się do urabiania skał zwięzłych, których wytrzymałość 

na ściskanie przekracza 20 MPa. 

Rozróżniane są kombajny pełnoprzekrojowe [1]: 

− typu Gripper – maszyna otwarta, 

− typu Full Shield – maszyna zamknięta, 

− typu Full Shield EPB (Earth Pressure Balance) – maszyna zamknięta z ciś- 

nieniowym podparciem calizny. 

2.1. Kombajny tarczowe typu GRIPPER 

Podstawową cechą tej konstrukcji jest szczątkowa tarcza. Dlatego też 

kombajn ten stosowany jest jedynie w skałach twardych o dobrej podporności 

własnej. Nie wymaga osobnej obudowy do realizowania posuwu. Dzięki zesta- 

wom łap wraz z siłownikami hydraulicznymi na których jest oparty, prze- 
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mieszcza się w już wydrążonym tunelu dociskając głowicę urabiającą do ca- 

lizny. W przypadku zastosowania dwóch zestawów łap, drążenie może postę- 

pować non-stop, gdyż maszyna może „kroczyć” symultanicznie, korzystając 

naprzemiennie z jednego lub drugiego zestawu. Wadą jest słaba ochrona załogi 

przed zagrożeniami wynikającymi ze stateczności górotworu. Zastosowanie 

ograniczone jest tylko do nie spękanych i nie zawodnionych twardych skał. 

2.2. Kombajny tarczowe typu FULL SHIELD 

Podstawową cechą tej konstrukcji jest pełna ochrona załogi przed wpły- 

wem górotworu. Full Shield (pełna tarcza) zwana także Double Shield (tarcza 

podwójna) jest najbardziej uniwersalnym typem kombajnu TBM. Dzięki pełnej 

izolacji wnętrza maszyny od otaczającego górotworu urządzeniem tym można 

prowadzić drążenie w bardzo słabych, pokruszonych lub zawodnionych ska- 

łach. Przy zastosowaniu przenośnika śrubowego uzyskuje się pełną wodoszczel- 

ność maszyny. Wymaga mocnej obudowy do realizowania posuwu. Zastoso- 

wanie – od gruntów mocnych, przez mieszane po grunty z minimalną podpor- 

nością własną. Do zrealizowania posuwu tarczy wykorzystywana jest mocna, 

zamknięta obudowa, od której tarcza odpycha się zestawem poprzecznych si- 

łowników zwanych taranami (ram). Najczęściej stosuje się obudowę z prefabry- 

kowanych segmentów stalowych lub betonowych układanych w pierścienie 

w tylnej części maszyny.  

2.3. Kombajn tarczowy typu FULL SHIELD EPB 

Podstawową cechą konstrukcji jest hermetyczna głowica urabiająca z nad- 

ciśnieniem utrzymywanym przez system płuczkowy. Ma ona możliwość urabia- 

nia skał całkowicie pozbawionych podporności własnej np. piasków zawodnio- 

nych dając bardzo dobrą ochronę powierzchni przed osiadaniem. Wymaga moc- 

nej obudowy do realizowania posuwu. 

Kombajn tarczowy typu EPB jest maszyną podobną w konstrukcji do 

zwykłego kombajnu tarczowego z pełną tarczą z tym, że przed głowicą ura- 

biającą utrzymuje się nadciśnienie generowane przez system płuczkowy, wtła- 

czający medium (wodę, chemiczne żele, bentonit) w celu ustabilizowania 

przodka. Posiada hermetyczną głowicę przed którą na bieżąco monitorowane 

jest ciśnienie. Ilość wybranego materiału jest równoważona wprowadzeniem 

takiej samej objętości płuczki z jednoczesnym przesunięciem maszyny. Takie 

rozwiązanie pozwala na utrzymanie w całości gruntu pod powierzchnią, pod 

którą budowany jest tunel, nawet gdy przebiega on w bardzo słabym gruncie, 

np. zawodnionych piaskach. Rozwiązanie EPB stosuje się również w technice 

wykonywania mikrotuneli metodą przecisków sterowanych (pipejacking tech- 

nique), z hydraulicznym transportem urobku.  



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
32 

3. Główne elementy kombajnu Full Shield 

3.1. Głowica urabiająca 

Głowica urabiająca, rysunek 1, jest organem urabiającym zaopatrzonym 

w narzędzia skrawające. Kształt głowicy oraz rodzaj narzędzi dobiera się w za- 

leżności od rodzaju skał, w których maszyna ma pracować. Dla skał średnich 

i miękkich jako narzędzi urabiających stosuje się noże. Noże dzielą się na nieru- 

chome tzw. Cutters – noże tnące, oraz zamocowane wahliwie Rippers – noże 

zrywające. 

 
Rys.1. Widok tarczy urabiającej 

Noże zrywające mają za zadanie wykonać otwierający skraw, naruszający 

wstępnie spójność calizny. Wahliwe zamocowanie pozwala im ustawiać się pod 

dogodnym kątem natarcia względem górotworu, w zależności od kierunku ob- 

rotu głowicy. Noże tnące, zwykle mocowane w postaci listew, rozchodzą się 

promieniście od środka głowicy, i ścinają warstwę urobku odspojoną przez noże 

zrywające i kierują go do okien załadowczych w głowicy. Okna wyposażone są 

w zsuwnie podające urobek na stół załadowczy przenośnika wstępnego. Gło- 

wica połączona jest z tarczą kołnierzem (cutter head collar) przyśrubowanym do 

zewnętrznej bieżni głównego łożyska napędowego, połączonego z napędami 

hydraulicznymi za pomocą przekładni obiegowej. 

3.2. Tarcza czołowa 

Tarcza czołowa, rysunek 2, mieści wewnątrz system napędowy głowicy 

wraz z jej łożyskowaniem i podstawą załadowczą przenośnika wstępnego. 
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Rys.2. Tarcza czołowa – widok od strony napędów 

W maszynach typu EPB integralną częścią tarczy czołowej jest śluza ciś- 

nieniowa. Tarcza czołowa najczęściej połączona jest z resztą maszyny za poś- 

rednictwem poziomych siłowników hydraulicznych pozwalających na wychy- 

lenie jej w pionie i poziomie (tzw. artykulację), co pozwala na sterownie ma- 

szyną. 

3.3. Tarcza główna 

Tarcza główna jest podstawową częścią maszyny TBM. Mieszczą się w niej 

główne silniki elektryczne napędzające układ hydrauliczny maszyny, jej system 

naprowadzania oraz w większości przypadków system sterowania. 

 

Rys.3. Widok fragmentu tarczy głównej 
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Główna tarcza wyposażona jest w wieniec poziomych siłowników hyd- 

raulicznych, używanych do posuwu maszyny. W połączeniu z siłownikami wy- 

chylenia (artykulacji) głowicy dzięki możliwości kontroli ciśnienia w każdym 

z siłowników z osobna służą one do sterowania kierunkowego tarczy TBM. 

3.4. Blok stawiania obudowy 

Blok stawiania obudowy ma zapewnić ochronę załodze przed wpływem 

górotworu (obrywka stropu, woda, kurzawki). Dzięki hermetycznemu uszczel- 

nieniu w postaci kilku rzędów stalowych włókien uszczelnionych smarem lito- 

wym oraz wahliwie zamocowanych blaszanych płytek, zabezpiecza maszynę 

przed zalaniem. Pierścienie obudowy układane w jej wnętrzu są łączone z wcześ- 

niej już zmontowanymi i służą za punkt podparcia dla siłowników napędu.    

3.5. Przenośnik śrubowy i manipulator stawiania obudowy 

Przenośnik śrubowy jest najczęściej stosowanym typem przenośnika 

wstępnego w maszynach typu Full Shield. W przeciwieństwie do przenośnika 

taśmowego stosowanego w maszynach typu Gripper, zapewnia wodoszczelność 

kosztem niższej wydajności. Maszyna wyposażona jest w hydrauliczny mani- 

pulator służący do pierścieniowego układania segmentów obudowy. Manipu- 

lator porusza się zwykle wykorzystując ramę przenośnika wstępnego jako bież- 

nię. Może mieć kształt koła (zwykle w większych jednostkach drążących) lub 

ramienia chwytakowego. 

3.6. Ramy pomocnicze wraz z osprzętem 

Ramy pomocnicze (gantries – odrzwia) są skrzynkowymi konstrukcjami 

wykonanymi z profili stalowych o kształcie prostopadłościanów. Służą do za- 

mocowania systemów pomocniczych TBM, takich jak system podsadzkowy, 

wspomagania urabiania gruntu, transformatory, wentylatory, pompy, oraz jako 

podparcie dla głównego przenośnika taśmowego. Ramy pomocnicze wydzielają 

wolną przestrzeń, w której poruszają się kolejki zapewniające transport mate- 

riałów i urobku w TBM. 

4. Technologia drążenia 

4.1. Budowa szybów 

Zanim zacznie się operacja drążenia tunelu burzowego, wykonać należy 

cały zestaw szybów pionowych. Szyby płytkie buduje się za pomocą hydrau- 

licznego wciskania. 

Obudowę w postaci pierścieni betonowych sadowi się na stalowej obręczy 

zakończonej ostrzem zwanego ostrogą (cutting edge) służącym do zagłębiania 
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obudowy w grunt. Pierścienie są wciskane za pomocą siłowników hydraulicz- 

nych posadowionych na betonowym pierścieniu (collar) okalającym szyb. Ma- 

teriał z wnętrza szybu jest wybierany przez koparki do momentu odsłonięcia 

ostrogi, po czym następuje wciśnięcie obudowy aż do uzyskania założonego 

oporu ciśnienia granicznego w siłownikach, po czym cykl się powtarza. W sła- 

bych i zawodnionych gruntach stosuje się równoważenie ciśnienia górotworu 

przez słup wody w szybie. Pozwala to na ograniczenie migracji materiału skal- 

nego do wnętrza szybu, oraz redukuje obwodowe siły ściskające działające na 

obudowę szybu. Szyb z zewnątrz jest odizolowany od gruntu za pomocą warst- 

wy bentonitu stabilizującego konstrukcję oraz redukującego tarcie podczas 

wciskania obudowy. 

 
Rys.4. Widok siłowników hydraulicznych do wciskania obudowy szybu 

4.2. Etapy przygotowania maszyny TBM do drążenia  

Aby ustawić TBM w szybie startowym stosuje się ramy startowe tzw. ko- 

łyski (cradle). Pozwala to na precyzyjne ukierunkowanie maszyny w zadanym 

kierunku oraz pionowym gradiencie. Na otwór, przez który TBM przebija się 

przez szyb (tzw. oko tunelu) nakłada się pierścień uszczelniający mający na 

celu powstrzymanie ewentualnych wycieków wody i szlaki z górotworu, jak 

również stanowiący barierę dla pompowanej podsadzki. Oko tunelu wykonuje 

się przez rozbicie betonowych, uzbrojonych prętami stalowymi segmentów szy- 

bu i zastąpienie ich torkretem. Niekiedy, przy dużych TBM konieczne jest wy- 

ko-nanie tunelu startowego o wybiegu od kilku do kilkunastu metrów, pozwala- 

jącego na umieszczenie w szybie wszystkich niezbędnych elementów maszyny. 

ETAP 1 

Umieszczenie w szybie startowym uszczelki na „oko tunelu” oraz  ramy 

startowej. Na nadszybiu ustawia się moduł pomp iniekcji środków poprawia- 

jących urabialność gruntu oraz główny transformator wysokiego napięcia 

zasilający maszynę. 
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ETAP 2 

Główna sekcja TBM składająca się z głowicy urabiającej, przedniej 

i głównej tarczy oraz skróconego przenośnika śrubowego zostaje opuszczona 

tak blisko uszczelki startowej jak to możliwe, rysunek 5. Na tym etapie TBM 

pozbawiony jest komory wnoszenia obudowy. 

ETAP 3 

Aby zapewnić maszynie punkt podparcia dla posuwu posadawia się za nią 

na ramie startowej otwarte z góry segmenty kręgów obudowy. TBM opierając 

dolne siłowniki na kręgach jest w stanie odepchnąć się w kierunku oka tunelu, 

rysunek 6. 

 
Rys.5. Opuszczenie głównej sekcji TBM [2] 

 
Rys.6. Założenie kręgów podparcia TBM [2] 
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ETAP 4  

TBM zagłębia się w caliźnie, rysunek 7. Przechył boczny spowodowany 

momentem obrotowym głowicy trącej o caliznę jest ograniczany przez stalowe 

stabilizatory przyspawane do głównej tarczy i prowadzone po ramie startowej. 

Budowa otwartych kręgów obudowy jest kontynuowana aby zapewnić punkt 

podparcia dla siłowników napędu. 

 
Rys.7. Początek zagłębiania się maszyny [2] 

 
Rys.8. Instalacja sań do rozładunku kręgów [2] 

ETAP 5 

Maszyna zagłębiona po krawędź głównej tarczy. Ostatnie trzy kręgi obu- 

dowy zostają rozebrane, a na ich miejsce założona komora wnoszenia obudowy 

(tail skin). 

ETAP 6  

Za pomocą wciągarki i ręcznych bloczków łańcuchowych ostatnie trzy pół- 

kręgi zostają na nowo zbudowane w komorze wznoszenia obudowy. 
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ETAP 7  

Sanie do rozładunku segmentów zostają zainstalowane, rysunek 8. Aby te- 

go dokonać trzeba tymczasowo wymontować przenośnik śrubowy.  

ETAP 8 

Montaż przenośnika śrubowego pełnej długości wraz z pierścieniem pod- 

trzymującym, rysunek 9. 

ETAP 9 

Instalacja manipulatora hydraulicznego do wnoszenia obudowy, dźwigu 

do rozładunku segmentów, rysunek 10. 

 
Rys.9. Montaż przenośnika śrubowego [2] 

 
Rys.10. Instalacja manipulatora obudowy [2] 
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ETAP 10 

Wznowienie drążenia tunelu. Rozpoczyna się wnoszenie pełnych kręgów 

obudowy, rysunek 11. Aby zapobiec deformacji górnej połowy obudowy, na 

półkręgach startowych instaluje się stalową ramę oporową podtrzymującą peł- 

ne kręgi. Do posuwu TBM wciąż używa tylko dolnych siłowników. 

ETAP 11 

Po zbudowaniu pełnych 4 kręgów obudowy wolna przestrzeń pomiędzy 

kręgami a krawędzią oka tunelu zostaje zalana i uszczelniona zaczynem cemen- 

towym (grout), rysunek 12. 

 
Rys.11. Wznoszenie pierwszych kręgów obudowy [2] 

 
Rys.12. Uszczelnienie oka tunelu [2] 

ETAP 12 

Po zagłębieniu na odległość 19 kręgów, rysunek 13., rozpoczyna się mon- 

taż ram pomocniczych z osprzętem – pompami zaczynu cementowego, pane- 

lami elektrycznymi, systemem centralnego smarowania, przenośnikiem taśmo- 

wym. 
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ETAP 13 

Po zagłębieniu się na odległość 40 kręgów instaluje się kolejne ramy wy- 

posażone w system iniekcji środków poprawiających urabialność gruntu, pompę 

smaru uszczelniającego komorę wznoszenia obudowy, główny transformator, 

przedłużenia przenośnika taśmowego. 

 

Rys.13. Montaż przenośnika taśmowego [2] 

ETAP 14 

Po zagłębieniu na odległość 51 kręgów instaluje się system wentylacyjny 

wraz z zasobnikiem płóciennej dukty. Maszyna osiąga pełną gotowość roboczą.  

4.3. Drążenie 

Zasada odspajania gruntu przez głowicę TBM opiera się na procesie skra- 

wania. Calizna wstępnie naruszona przez zęby zrywające jest skrawana przez 

zęby tnące i kierowana do okien załadowczych głowicy, skąd przesypuje się na 

stół załadowczy przenośnika śrubowego. Do poprawy urabialności gruntu sto- 

suje się iniekcję środków chemicznych np. pianotwórczych, lub kolagujących 

polimerów bądź wody. Dysze iniekcyjne znajdują się na czole głowicy, ponad 

stołem załadowczym oraz we wnętrzu przenośnika śrubowego. Z przenośnika 

śrubowego urobek jest przesypywany na przenośnik taśmowy, który z kolei 

transportuje materiał do wagoników kolejki. 

4.4. Transport urobku i obudowy 

W maszynach TBM wykorzystujących pełną obudowę segmentową trans- 

port i odstawa realizowana jest za pomocą kolejek wąskotorowych. Standar- 

dowy skład zawiera, licząc od czoła maszyny: dwa wózki nisko pokładowe do 

transportu segmentów, cysternę z materiałem podsadzkowym (groutem), trzy 

do pięciu wózków (tzw. skipów) na urobek, jeden lub dwa wagony do jazdy lu- 
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dzi oraz lokomotywę spalinową lub elektryczną. Aby ograniczyć przestoje 

związane z transportem, w tunelu co około 300 – 400 m stosuje się rozjazdy 

z podwójnym torem (mijanki), na których czekają gotowe do załadunku pocią- 

gi. Urobek jest transportowany do podszybia, gdzie jest wyładowany na pio- 

nowy przenośnik taśmowy lub wyciągany razem ze skipem na powierzchnię 

i tam opróżniany. 

4.5. Stawianie obudowy 

Podczas gdy wydobyty urobek odstawiany jest do podszybia, załoga TBM 

przystępuje do wznoszenia pierścienia obudowy. Składa się on z sześciu trape- 

zoidalnych segmentów połączonych ze sobą stalowymi śrubami. Każdy z seg- 

mentów ma określone położenie względem pozostałych i łączy się jedynie 

z wyznaczoną parą segmentów. Dzieje się tak, dlatego że wybudowany pierś- 

cień nie jest „płaski”, lecz przypomina skośnie ściętą rurę. Pozwala to na odpo- 

wiednie prowadzenie tunelu wraz za skręcającą maszyną. Różnica w szerokości 

pierścienia nie jest duża i wynosi od 20 do 50 mm w zależności od średnicy 

tunelu. Pozwala to na budowanie łuków o minimalnych promieniach od 150 do 

300 m. Segmenty obudowy dostarczane są do maszyny TBM w ściśle okre- 

ślonej kolejności zwanej pozycją. Każda pozycja daje inne wartości pionowej 

i poziomej odchyłki od osi tunelu, określanej mianem prowadzenia. Zadaniem 

inżyniera prowadzącego zmianę jest takie jego wyznaczenie aby czoło stawia- 

nej obudowy było zawsze prostopadłe do osi maszyny. W przeciwnym przypad- 

ku może dojść do wyboczenia siłowników napędu opierających się o skośną po- 

wierzchnię i ich wyłamania lub uszkodzenia nawet całej obudowy. 

4.6. System naprowadzania tarczy drążącej 

Do określania położenia TBM w przestrzeni oraz kierunku drążenia tunelu 

najczęściej wykorzystuje się systemy oparte na laserowo-optycznym pomiarze 

geodezyjnym, niekiedy wspomagany przez systemy żyroskopowe lub GPS. Do 

określenia położenia, czyli tzw. orientacji przestrzennej wykorzystuje się lase- 

rowe, zautomatyzowane teodolity, współpracujące z siatką reperów, czyli 

wcześniej zmierzonych punktów pomiarowych o znanych koordynatach (współ- 

rzędnych). Zorientowany teodolit ustawiany jest w kierunku odbiornika znajdu- 

jącego się na maszynie. Na podstawie pomiaru laserowego można określić ko- 

ordynaty położenia maszyny TBM oraz jej usytuowanie w przestrzeni. Zwykle 

podaje się te dane jako odchyłkę od Projektowanej Linii Tunelu (DTA – desig- 
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ned tunnel aligment), określając tzw. bieżącą pozycję oraz pozycję przewidy- 

waną. Dzięki temu można, korygując ciśnienie w siłownikach napędu oraz arty- 

kulacji , utrzymać maszynę na zadanym kursie. 

4.7. Przebicie szybu 

Najbardziej krytycznym momentem drążenia tunelu jest przebicie do szy- 

bu końcowego. Ze względu na konieczność utrzymania wytrzymałości struktu- 

ry, oko tunelu w szybie końcowym jest tylko nieznacznie większe od starto- 

wego, a tolerancje wynoszą zwykle od 50 do 150 mm. Okno końcowe wyposa- 

żone jest w uszczelkę recepcyjną, mającą zatrzymać ewentualne przecieki wody 

gruntowej oraz luźnego materiału do wnętrza szybu. W przypadku zagrożenia 

stateczności szybu stosuje się tzw. przebicia mokre, w których konstrukcja szy- 

bu stabilizowana jest przez słup wody o ustalonej wysokości.  

 

 
 

Rys.14. Przebicie tunelu do szybu 
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5. Podsumowanie 

Do napisania niniejszego rozdziału skłonił autorów niezwykle szybki roz- 

wój technologii mechanicznego drążenia tuneli całkowicie nowymi metodami 

wykorzystującymi najnowsze techniki górnicze. Postępująca urbanizacja obsza- 

rów miejskich stwarza cały szereg problemów, wśród których jednym z naj- 

istotniejszych jest pojawiający się nagle chwilowy nadmiar wód opadowych 

wynikający z ograniczonych możliwości przestarzałej najczęściej burzowej in- 

frastruktury kanalizacyjnej. Niekontrolowany spływ tych wód jest przyczyną 

powstania wielu zagrożeń nie tylko natury ekologicznej, ale niekiedy nawet 

wystąpienia dotkliwych zniszczeń w aglomeracji miejskiej. Zjawisku temu za- 

pobiec może jedynie rozbudowa i budowa nowych odprowadzeń nadmiaru wód 

deszczowych. 

Rozbudowa lub budowa nowych sieci kanalizacyjnych o zwiększonej 

przepustowości jest jednak nadal, pomimo olbrzymich osiągnięć techniki górni- 

czej, zagadnieniem niezwykle złożonym. Dotyczy to w szczególności występo- 

wania znacznego ryzyka związanego z nieznajomością ośrodka, w którym prze- 

prowadza się drążenie tunelu. Objawia się to nagłym zaistnieniem na jego trasie 

nieznanych resztek budowli, resztek po magazynach fabrycznych z trudnymi do 

identyfikacji a szkodliwymi substancjami chemicznymi, resztek po dawnej ka- 

nalizacji itp. Wszystko to skłania do zwracania niezwykle bacznej uwagi pod- 

czas prowadzenia robót tunelowych na wszelkie sygnały, zwłaszcza dochodzące 

ze strefy znajdującej się w bezpośredniej bliskości z tarczą drążącą. 
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Możliwości zastosowania technik sztucznej inteligencji w układach 

sterowania i diagnostyki maszyn górniczych 

Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-Rojek, Krzysztof Stankiewicz – Instytut Tech- 

niki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

Rozwój nowoczesnych systemów sterowania, diagnostyki, wizualizacji i tran- 

smisji danych sprzyja rozpowszechnianiu metod analizy i przetwarzania da- 

nych. Firmy z branży górniczej coraz częściej zaczynają dostrzegać zalety inte- 

ligentnych systemów przetwarzania danych, zarówno na potrzeby systemów 

sterowania, jak i diagnostyki. Potwierdzają to prace realizowane przez ITG 

KOMAG w porozumieniu z partnerami przemysłowymi oraz naukowymi, 

a wynikające z zapotrzebowania rynkowego. Rozwój nowoczesnych narzędzi, 

jak np. pakiet oprogramowania MATLAB, ułatwia praktyczną implementację 

opracowanych algorytmów sterowania i algorytmów diagnostycznych.  

Niniejsza publikacja ma na celu, przedstawienie informacji na temat moż- 

liwości zastosowania metod i technik sztucznej inteligencji, na podstawie wyko- 

nanego przeglądu literatury. Celem publikacji jest również przedstawienie przy- 

kładowych prac realizowanych w tym zakresie przez ITG KOMAG, na przy- 

kładzie układu sterownia kombajnu chodnikowego. W rozdziale opisano zakres 

badań przeprowadzonych w wyrobisku korytarzowym kopalni, w celu pozys- 

kania danych do analizy i procesu modelowania.  

Współczesne techniki komputerowe umożliwiają opracowanie całkowicie 

nowych algorytmów na podstawie istniejącego zakresu sygnałów mierzonych. 

Dane te mogą być wykorzystywane na wiele sposobów, przy czym obecnie ich 

analiza sprowadza się najczęściej do wizualizacji w oprogramowaniu SCADA. 

2. Przykłady zastosowania metod i technik sztucznej inteligencji w gór- 

nictwie 

Sztuczne sieci neuronowe są coraz powszechniej stosowane również 

w górnictwie. Sieci neuronowe stosowane są w badaniach procesu urabiania 

skał stożkowymi nożami obrotowymi [1, 2, 3, 7, 8, 9], oraz w predykcji jedno- 

osiowej wytrzymałości skał na ściskanie [11]. W pracy [1] przedstawiono próbę 

identyfikacji stanu ostrzy i typu narzędzi pracujących zespołowo na głowicy 

wielonarzędziowej. Przebiegi czasowe uzyskane w trakcie opisywanych badań 

posłużyły jako dane do uczenia sztucznych sieci neuronowych. We wnioskach 

autorzy wskazują na skuteczność zaproponowanej metody oceny stanu tech- 

nicznego noży pracujących grupowo z zastosowaniem sztucznej sieci neuro- 

nowej. 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
46 

W pracy [10] podjęto próbę klasyfikacji schematów wykrywania uszko- 

dzeń ścianowego systemu mechanizacyjnego. Sieci neuronowe pomocne są 

również w rozwiązywaniu innych zagadnień dotyczących górnictwa, m.in. do: 

identyfikacji ruchów roboczych kombajnu chodnikowego [6], szacowania mak- 

symalnej nośności stalowych odrzwi obudowy chodnikowej [12], prognozo- 

wania wstrząsów górniczych [13], prognozowania wydzielania metanu do wy- 

robisk ścianowych [14], czy modelowania przemysłowych procesów flotacji 

[15]. 

3. Perspektywy zastosowania metod i technik sztucznej inteligencji w diag- 

nostyce maszyn górniczych 

Obecnie w polskich kopalniach coraz szerzej stosowane są systemy trans- 

misji i archiwizacji danych. Kopalnie i firmy produkujące maszyny górnicze 

dysponują coraz większymi zbiorami danych. Problem stanowi analiza i inter- 

pretacja nagromadzonego materiału. Jak wynika z doświadczeń ITG KOMAG, 

związanych z analizą sygnałów wibroakustycznych, istnieje wiele aspektów, 

których rozwiązanie metodami klasycznego modelowania matematycznego jest 

niezwykle skomplikowane.  

Celem prowadzonych analiz jest określenie stanu technicznego przekładni 

układu napędowego pracującej w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Na 

postać sygnału drganiowego, poza stanem technicznym przekładni, ma wpływ 

również wiele czynników niezależnych bezpośrednio od pracy kombajnu. Są to: 

parametry urabianej skały, stan noży urabiających czy subiektywizm operatora,. 

Wyodrębnienie sygnału użytecznego ze zbioru informacji jest zadaniem niez- 

wykle skomplikowanym i bez użycia metod i technik sztucznej inteligencji już 

na etapie filtrowania danych może okazać się niemożliwe. 

Możliwe jest rozbudowywanie układów sterowania i diagnostyki poprzez 

dodawanie nowych czujników i modułów. Wiąże się to jednak z kosztami 

sprzętu oraz kosztami serwisowania skomplikowanych układów mechatronicz- 

nych.  

Zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji do analizy danych po- 

winno otworzyć nowe możliwości w zakresie diagnozowania maszyn i urzą- 

dzeń górniczych. 

Osobną dziedziną diagnostyki, w której możliwe jest zastosowanie metod 

i technik sztucznej inteligencji jest analiza obrazu z kamer wizyjnych oraz ter- 

mowizyjnych. Rozwiązania, w których zastosowanie kamer w diagnostyce ma- 

szyn górniczych staje się coraz popularniejsze, dotyczą problemów analizy ob- 

razu, która utrudniona jest przez zakłócenia wynikające z zapylenia, wilgoci 

i innych czynników niekorzystnie wpływających na pracę rejestratorów.   
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Podejmowane, między innymi, w ITG KOMAG prace, w zakresie diag- 

nostyki bazującej na wizji i termowizji uwzględniają zastosowanie zaawanso- 

wanych algorytmów analizy obrazu, głównie w zakresie filtracji. 

Na podstawie podanych przykładów zastosowania metod i technik sztucz- 

nej inteligencji w diagnostyce maszyn i urządzeń górniczych można stwierdzić, 

że należy zintensyfikować prace w tym zakresie.  

4. Zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji w układzie ste- 

rowania kombajnu chodnikowego 

Przedstawione w niniejszym rozdziale zagadnienia stanowią część prac ba- 

dawczo-rozwojowych realizowanych obecnie przez ITG KOMAG.  

W procesie sterowania maszyn górniczych, takich jak kombajny chod- 

nikowe, występuje szereg czynników utrudniających przygotowanie klasycz- 

nego modelu matematycznego opisującego zjawiska towarzyszące ich pracy. 

Problemy te są bezpośrednią przyczyną podejmowania prób zastosowania tech- 

nik sztucznej inteligencji w modelowaniu zjawisk występujących w trakcie drą- 

żenia wyrobisk korytarzowych [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Między innymi w pracy [4] przedstawiono koncepcję adaptacyjnego, auto- 

matycznego układu sterowania kombajnu chodnikowego. Realizowane prace 

dotyczą dwóch obszarów, zaznaczonych na rysunku 1. Obszar a) dotyczy dobo- 

ru parametrów skrawania, natomiast obszar b) dotyczy szacowania oporów 

skrawania. 

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w układzie sterowania kombaj- 

nu chodnikowego wymagało badań procesu drążenia wyrobiska chodnikowego, 

które przeprowadzono w podziemiach kopalni węgla kamiennego.  

4.1. Badania parametrów procesu drążenia wyrobiska korytarzowego 

Opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji wymagało pozyskania rze- 

czywistych danych, zarejestrowanych w trakcie drążenia wyrobiska chodniko- 

wego. Obiektem badań był kombajn chodnikowy R-130 produkcji REMAG 

S.A. Zabudowano aparaturę pomiarowo-rejestrującą, a następnie wykonano 

badania w wyrobisku korytarzowym kopalni węgla kamiennego. Wyrobisko, 

w którym pracował kombajn, drążono w obudowie ŁP9/V29/A, z rozstawem 

odrzwi co 0,75 m. Szerokość wyrobiska w świetle wynosiła 5,0 m, a jego wy- 

sokość 3,5 m. Pole powierzchni przekroju obudowy wynosiło 14,8 m2
. 

W czole przodka, w dolnej części wyrobiska, występował węgiel o miąż- 

szości 1,4÷1,6 m i wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc=18,6 MPa. 

Powyżej występował łupek ilasty o miąższości ok. 0,3 m i wytrzymałości na 

jednoosiowe ściskanie Rc=30,9 MPa. W części przystropowej występował łu- 
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pek piaszczysty o miąższości 1,6÷1,8 m i wytrzymałości na jednoosiowe ścis- 

kanie Rc = 37,5 MPa. Spąg wyrobiska stanowił łupek piaszczysty o wytrzyma- 

łości na jednoosiowe ściskanie Rc = 37,5 MPa.  

 
Rys.1. Proponowana struktura adaptacyjnego, automatycznego układu sterowania 

kombajnu [4] 

W trakcie badań rejestrowano natężenie prądu pobieranego przez posz- 

czególne silniki kombajnu, wartość skuteczną drgań mechanicznych na głowicy 
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urabiającej, ciśnienie w układzie hydraulicznym oraz położenie wysięgnika 

w stosunku do korpusu maszyny. 

Pozyskane dane wykorzystano w procesie uczenia, testowania i walidacji 

sztucznych sieci neuronowych oraz w procesie formułowania reguł logiki roz- 

mytej. W omawianym przypadku, dla potrzeb tworzenia układu sterowania kom- 

bajnu chodnikowego, konieczne było przeprowadzenie kosztownych i czaso- 

chłonnych badań. W perspektywie możliwości szerszego zastosowania takich 

metod i technik należy skupić się na zagadnieniach, w stosunku do których ist- 

nieją dobrze udokumentowane zbiory zarejestrowanych parametrów pracy, 

ewentualnie przeprowadzić badania uzupełniające i weryfikujące. 

4.2. Szacowanie oporów skrawania z zastosowaniem sztucznej sieci neu- 

ronowej 

Koncepcja uzależnienia prędkości ruchu roboczego układu urabiania kom- 

bajnu chodnikowego od warunków górniczo-geologicznych wynika z następu- 

jących przesłanek: 

− kombajny często są przeciążane w trakcie urabiania skał o wysokiej wytrzy- 

małości na ściskanie, 

− kombajny często są niedociążone w trakcie urabiania skał o niskiej wytrzy- 

małości na ściskanie. 

Szacowanie oporów skrawania stanowi wstępny etap wyznaczania wartoś- 

ci zadanej prędkości kątowej wysięgnika kombajnu. W trakcie badań modelo- 

wych wykonano moduł identyfikacji oporów skrawania w oparciu o sztuczną 

sieć neuronową. Sieć została przygotowana za pomocą oprogramowania MAT- 

LAB i nauczona z wykorzystaniem danych uzyskanych na etapie badań w ko- 

palni. Wyniki przeprowadzonych symulacji wykazały, że jest możliwe oszaco- 

wanie oporów skrawania przez sztuczną sieć neuronową.  

Wytypowano następujące parametry wejściowe sztucznej sieci 

neuronowej, szacującej opory skrawania: 

− natężenie prądu silnika organu urabiającego,  

− wartość skuteczna przyspieszeń drgań mechanicznych, 

− wartość ciśnienia w komorze podtłokowej siłownika obrotnicy,  

− wartość ciśnienia w komorze nadtłokowej siłownika obrotnicy, 

− prędkość kątowa wychylenia wysięgnika. 

Wyniki uzyskane za pomocą sztucznej sieci neuronowej naniesiono na rze- 

czywistą trajektorię urabiania. Na rysunku 2 a przedstawiono punkty, w których 

opory skrawania odpowiadają urabianiu łupka piaszczystego, występującego 

w górnej części wyrobiska, natomiast na rysunku 2 b punkty, w których opory 

skrawania odpowiadają urabianiu węgla w dolnej części wyrobiska. 
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Rys.2. Odpowiedź sztucznej sieci neuronowej, opory skrawania odpowiadające: 

 a) urabianiu łupka piaszczystego, b) urabianiu węgla [5] 

 
Rys.3. Odpowiedź sztucznej sieci neuronowej RcSSN [5] 

Na rysunku 3 przedstawiono odpowiedź sztucznej sieci neuronowej w zak- 

resie szacownych oporów skrawania głowicy kombajnu chodnikowego, w od- 

niesieniu do wybranego zbioru rzeczywistych danych zarejestrowanych w trak- 

cie badań w warunkach rzeczywistych. 

4.3. Funkcja doboru parametrów skrawania 

W ramach prowadzonych prac badawczych nad adaptacyjnym układem 

sterowania kombajnu chodnikowego, podjęto również próbę syntezy systemu 

rozmytego, służącego do generowania powierzchni sterowania, które mogą być 

wykorzystywane do automatycznego generowania parametrów roboczych kom- 

bajnu chodnikowego sterowanego z wykorzystaniem urządzeń należących do 

grupy PLC. 
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W oparciu o zbiory danych uzyskane w wyniku pomiarów zarejestro- 

wanych podczas badań w kopalni podjęto próbę wykorzystania rozmytej sieci 

neuronowej do prognozowania prędkości ruchu wysięgnika organu urabiają- 

cego, w zależności od wartości parametrów urabianej calizny. W celu analizy 

wpływu poszczególnych czynników na wartość prędkości wychylania wysięg- 

nika zastosowano model rozmyty typu Sugeno.  

Wyznaczenie parametrów oraz struktury modelu rozmytego zrealizowano 

za pomocą interfejsu ANFIS, na podstawie wyników pomiarów z badań eksplo- 

atacyjnych, które pełniły rolę danych uczących. W oparciu o przytoczone dane 

zaproponowano system rozmyty o postaci przedstawionej na rysunku 4. 

 
Rys.4. Schemat blokowy proponowanego systemu rozmytego  

do wyznaczania wartości prędkości wychylania wysięgnika  

kombajnu chodnikowego [16] 

Analizę kształtowania się wartości prędkości wychylania wysięgnika kom- 

bajnu chodnikowego przeprowadzono w odniesieniu do modelu sieci rozmytej 

z następującymi zmiennymi wejściowymi: 

• zabiór z, 

• wysokość cięcia h, 

• wytrzymałość skały na jednoosiowe ściskanie Rc, 

• wydajność urabiania Q. 

Strukturę systemu rozmytego uzyskano w wyniku działania automatycz- 

nego generatora ANFIS. Po przeprowadzeniu etapu uczenia sieci, przeprowa- 

dzono eksperyment z wykorzystaniem danych uczących, testujących i walida- 

cyjnych.  

W wyniku działania systemu, po 500 epokach uczenia metodą hybrydową, 

wygenerowano powierzchnie sterowania, których przykładowy obraz przedsta- 

wiono na rysunku 5. 

Na powierzchni sterowania (rys. 5a), będącej odzwierciedleniem zależ- 

ności wartości wydajności urabiania Q, zabioru z oraz prędkości obwodowej 

wysięgnika vow, określono zależność pomiędzy z i vow oraz Q i vow. Przed- 

stawiona powierzchnia potwierdza silną zależność pomiędzy prędkością obwo- 

dową wysięgnika vow, a wydajnością urabiania Q, wyrażoną w m3 na jednostkę 

czasu. Prędkość vow przyjmuje wartości maksymalne w odniesieniu do najniż- 
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szego w badanym zakresie wartości zabioru z oraz maksymalnej wydajności 

urabiania Q. Wartość prędkości vow maleje wraz ze wzrostem wartości zabioru 

z, co przekłada się na spadek wydajności Q. 

   
Rys.5. Powierzchnia sterowania a) vow=f(z, Q),  b) vow=f(h, Q) [16] 

W przypadku badania zależności cięcia h, wartości wydajności urabiania 

Q i kształtowania się prędkości obwodowej vow (rys. 5 b), można stwierdzić, że 

vow osiąga wartość maksymalną w odniesieniu do najniższej uzyskiwanej wy- 

sokości cięcia h i największej wartości wydajności Q. Ponadto, można zaobser- 

wować wzrost wydajności Q wraz ze wzrostem prędkości vow oraz spadkiem 

wartości wysokości cięcia h, przy czym w odniesieniu do zwiększających się 

wartości wydajności urabiania Q można zauważyć szybszy wpływ wartości h na 

wartość wyjściową – vow. 

5. Podsumowanie 

Przedstawione w rozdziale rozwiązania wskazują, że istnieją duże moż- 

liwości zastosowania metod i technik sztucznej inteligencji w układach stero- 

wania i diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. ITG KOMAG prowadzi 

współpracę z jednostkami naukowymi, w tym z Politechniką Śląską, Polite-

chniką Lubelską i Politechniką Wrocławską w celu opracowywania rozwiązań 

inteligentnych dedykowanych do maszyn i urządzeń górniczych. Prowadzone są 

również prace z zakresu diagnostyki maszyn.  

Jednym z przykładów zastosowania sztucznych sieci neuronowych i logiki 

rozmytej jest układ sterowania kombajnu chodnikowego. Specyfika prac prowa- 

dzonych podczas procesu drążenia wyrobisk korytarzowych, z zastosowaniem 

kombajnów chodnikowych sprawia, że nie jest możliwe (i uzasadnione) całko- 

wite wycofanie człowieka (operatora) z rejonu pracy maszyny, ze względu na 

czynności związane z montażem obudowy chodnikowej. Wdrożenie układów 

automatyki, który umożliwiłby wycofanie załogi na pozostały czas cyklu 

w znaczny sposób zwiększyłoby bezpieczeństwo i efektywność procesu drąże- 

nia. Implementacja systemu kontrolującego parametry pracy kombajnu i wspo- 
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magającego profilowanie obrysu wyrobiska powinna przynieść istotne korzyści, 

m.in.: 

− uniemożliwić przekraczania dopuszczalnych obciążeń napędów, zwiększa- 
jąc ich żywotność i ograniczając liczbę awarii,  

− poprawić wydajność drążenia,  

− zmniejszyć energochłonności procesu urabiania,  

− zwiększyć precyzję wykonania profilu wyrobiska, 

− poprawić bezpieczeństwo pracy w przodku, poprzez wycofanie załogi z re- 
jonów zagrożonych.  
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Wykorzystanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania 

doboru systemów ochronnych do maszyn w celu redukcji ryzyka 

związanego z ich obsługą 

Marek Dźwiarek , Jarosław Jankowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB 

1. Wprowadzenie 

Wykorzystanie technik komputerowych do projektowania maszyn w znacz- 

nym stopniu uprościło i przyśpieszyło prace konstruktorskie. Symulacje kom- 

puterowe umożliwiają rozwiązywanie szeregu problemów konstrukcyjnych, 

których zidentyfikowanie bez tych technik było możliwe dopiero po zbudowa- 

niu modelu maszyny. Najnowocześniejszą, dynamicznie rozwijającą się tech- 

niką komputerową jest technika rzeczywistości wirtualnej. Coraz częściej tech- 

nika ta jest stosowana także do wspomagania projektowania maszyn i systemów 

wytwórczych. Zazwyczaj symulacje wirtualne wykonywane są dla potrzeb ana- 

lizy właściwości technicznych projektowanych urządzeń, ich możliwości tech- 

nologicznych i parametrów roboczych. Często też wykorzystuje się je do mo- 

delowania czynnika ludzkiego i analiz ergonomicznych. Natomiast projektant 

maszyny powinien, przy tworzeniu nowych konstrukcji, uwzględnić także 

kwestie bezpieczeństwa ich operatorów. Jedną z metod ograniczania ryzyka 

występującego przy obsłudze maszyn jest stosowanie urządzeń ochronnych. 

Nowoczesne technologie elektroniczne umożliwiły opracowanie wysoko za- 

awansowanych technicznie urządzeń służących ograniczaniu zagrożeń. Obecnie 

etap uzbrajania maszyny w urządzenia ochronne najczęściej jest końcowym 

etapem jej konstruowania. Odbywa się to na zbudowanym modelu maszyny. Na 

tym etapie wszelkie zmiany konstrukcyjne mogą okazać się bardzo kosztowne. 

U podstaw podjęcia opracowania metody wykorzystania techniki VR w ob- 

szarze bezpieczeństwa maszyn leżało założenie, że właściwego doboru urzą- 

dzeń ochronnych można dokonać znacznie wcześniej. Rodzaj i sposób usytuo- 

wania urządzeń ochronnych na maszynie może być określony już na etapie 

projektu maszyny. Zwłaszcza zastosowanie w procesie projektowania maszyny 

techniki rzeczywistości wirtualnej może znacznie wspomagać dokonywanie do- 

boru urządzeń ochronnych, ich sytuowania w stosunku do stref zagrożenia i we- 

ryfikacji zastosowanych rozwiązań. Natomiast w dostępnej literaturze brak jest 

publikacji o próbach modelowania stref zagrożenia w celu wspomagania proje- 

ktowania systemów ochronnych do maszyn. Opracowanie metody i oprogramo- 

wania do modelowania stref zagrożenia było więc wypełnieniem istniejącej luki 

pomiędzy podejściem technicznym stosowanym przy wirtualnym prototypowa- 

niu maszyn dla celów analizy ich właściwości funkcjonalnych, a modelowa- 

niem czynnika ludzkiego dla celów analiz ergonomicznych. 
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2. Stan wiedzy 

Projekt dotyczy zastosowań techniki rzeczywistości wirtualnej do obszaru 

bezpieczeństwa maszyn. Łączy więc dwie dziedziny nauki. Przy jego realizacji 

należy uwzględnić zarówno wiedzę z zakresu wirtualnego prototypowania, jak 

i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Technika wirtualna (badań wyko- 

rzystujących zaawansowane metody symulacji komputerowej) to nowy obszar 

badawczy, rozwijający się niezwykle dynamicznie. Prace dotyczące zastosowań 

tej technologii do analiz stanu bezpieczeństwa systemów przemysłowych pro- 

wadzone są w wielu ośrodkach na świecie. W USA najbardziej zaawansowane 

prace takie prowadzi np. Department of Health and Human Services, Center of 

Disease Control and Prevention NIOSH. W UE w ramach 6PR zrealizowany 

został Projekt Zintegrowany VIRTHUALIS (VIrtual RealiTy and HUman 

Factors AppLications for Improving Safety). W ramach tego projektu opraco- 

wane zostały metody wykorzystania modelowania wirtualnego do uwzględnia- 

nia czynnika ludzkiego przy projektowaniu instalacji procesowych, zwłaszcza 

w przemyśle chemicznym i petrochemicznym [2]. W VTT w Finlandii prowa- 

dzone są prace nad zastosowaniem metod rzeczywistości wirtualnej do analiz 

bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn [8]. Prace dotyczące wirtualnego 

modelowania wypadków oraz analiz ergonomicznych w przemyśle wydobyw- 

czym prowadzone przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG przedstawiono 

np. w [13]. 

Przykłady zastosowań VR w dziedzinie bezpieczeństwa i ergonomii za- 

prezentowano w [3]. Prace w tym zakresie prowadzone są m.in. na potrzeby 

elektrowni nuklearnych, gdzie systemy VR dają możliwość szkolenia personelu 

w sytuacjach awaryjnych. Zastosowanie technik VR wydaje się być szczególnie 

korzystne w sytuacjach, gdy szkolenia w warunkach rzeczywistych wiążą się 

z zagrożeniem zdrowia i życia człowieka. Z tego względu szkolenia w wirtu- 

alnym środowisku najczęściej związane są z dziedzinami, takimi jak medycyna 

(np. wirtualne operacje) lub energetyka atomowa (np. ograniczenie narażenia 

pracownika na promieniowanie jonizujące). Prowadzone są też badania z wyko- 

rzystaniem technik VR obejmujące obsługę specjalistycznych maszyn, np. w zas- 

tosowaniach górniczych. Techniki VR są stosowane do analizy ergonomii pracy 

oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń (np. związanych z pracą w kopalni). 

Prace te pozwoliły na rozpoznanie możliwości zastosowań technik VR w róż- 

nych aspektach analiz i zwiększania bezpieczeństwa. Pierwszym istotnym kro- 

kiem do zastosowania technik komputerowych do analiz bezpieczeństwa przy 

projektowaniu maszyn było opracowanie systemu Computer Aided Safety Stan- 

dards Application for Design (CASSA) [1]. Narzędzie to wspomaga projektanta 

maszyny w prowadzeniu analiz możliwych scenariuszy zdarzeń z uwzględnie- 

niem aspektów bezpieczeństwa. Do tego celu zastosowano specjalne, zoriento- 

wane na użytkownika interfejsy przystosowane do prowadzenia różnego ro- 

dzaju analiz. Uwzględnia ono także różne rodzaje użytkowników, takich jak 
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projektanci maszyn czy eksperci grup normalizacyjnych. Narzędzia te wskazują 

na skuteczność zastosowań modelowania 3D do oceny ryzyka na wczesnych 

etapach projektowania maszyn. 

We wszystkich tych opracowaniach prezentowane jest zastosowanie tech- 

niki rzeczywistości wirtualnej do projektowania maszyn w aspekcie ich para- 

metrów technicznych i produktywności, lub do analiz ergonomicznych stano- 

wisk pracy. Brak jest natomiast doniesień o próbach zastosowania tej techniki 

do wspomagania doboru i sytuowania urządzeń ochronnych. 

Doświadczenia praktyczne, zdobyte przy prowadzeniu oceny ryzyka na 

etapie projektowania systemów wytwórczych, zaprezentowane w [5] pokazały, 

że nawet niezbyt szczegółowe modele wirtualne zautomatyzowanych systemów 

wytwarzania mogą znacznie usprawnić niektóre etapu prowadzenia oceny ryzy- 

ka. Doświadczenia te stanowiły podstawę do opracowania metody wykorzys- 

tania techniki VR do wspomagania doboru systemów ochronnych do maszyn. 

3. Zasady ograniczania dostępu do stref zagrożenia 

Zasady wirtualnego modelowania stref zagrożenia (rozumianych jako stre- 

fy wewnątrz i/lub wokół maszyny, w których osoba może być narażona na za- 

grożenie) i stref dostępnych dla operatorów maszyn (rozumianych jako strefa 

wewnątrz i/lub wokół maszyny w której może znaleźć się człowiek lub część 

ciała człowieka) opracowano na podstawie analizy metod ograniczania ryzyka 

związanego z obsługą maszyn. Podstawowe zasady stosowania urządzeń och- 

ronnych do maszyn, zaprezentowane w [6], prowadzą do następujących kon- 

kluzji, zilustrowanych na rysunku 1: 

− wypadek może się zdarzyć tylko wtedy, gdy człowiek lub część jego ciała 
znajdzie się w strefie zagrożenia, 

− sytuacja taka jest możliwa, jeśli strefy dostępne docierają do stref zagro- 
żenia, 

 
Rys.1. Koncepcja ograniczania dostępu do stref zagrożenia poprzez stosowanie 

urządzeń ochronnych (Źródło: opracowanie własne) 
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− projektant maszyny powinien zastosować wszelkie możliwe środki w celu 

zapewniania, że w maszynie nie będą występowały obszary wspólne dla 

stref zagrożenia i stref dostępnych. 

Do określania wielkości stref zagrożenia i stref dostępnych najwłaściwsze 

jest zastosowanie norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn [14, 15, 16]. Nor- 

my te określają w jaki sposób należy rozdzielać strefy zagrożenia od stref dos- 

tępnych poprzez odpowiedni dobór kształtu i wzajemnego rozmieszczenia me- 

chanicznych części składowych maszyny. Podstawowymi parametrami określa- 

jącymi wielkość i wzajemne usytuowanie stref zagrożenia i stref dostępnych są 

odległości bezpieczeństwa, uniemożliwiające sięganie kończynami do stref nie- 

bezpiecznych. 

Podstawowym środkiem ograniczania dostępu do stref zagrożenia są osło- 

ny. Osłonami są wszelkiego typu bariery, przegrody, obudowy, ściany, siatki, 

drzwi itp. Osłony stanowią materialną barierę pomiędzy strefą zagrożenia 

a strefą dostępną, dzięki czemu uniemożliwiają dosięgnięcie do strefy zagroże- 

nia. Skuteczność osłon zależy od ich usytuowania w stosunku do strefy zagro- 

żenia. Istotne jest zwłaszcza zachowanie odległości, które uniemożliwią dosięg- 

nięcie do strefy zagrożenia ponad, obok lub przez otwory w osłonie. Modelowa- 

nie stref dostępnych przez, obok lub ponad osłonami uwzględnia poziom redu- 

kowanego ryzyka oraz umiejscowienia osłon, a także ich wymiarów geomet- 

rycznych. Przykład modelowania strefy zagrożenia i strefy dostępnej ponad 

osłoną pokazano na rysunku 2. 

Urządzenia ochronne są to techniczne środki bezpieczeństwa inne niż 

osłony. Do ograniczania dostępu do stref zagrożenia stosowane są urządzenia 

ochronne wykrywające człowieka lub części jego ciała i wytwarzające odpo- 

wiedni sygnał do układu sterowania w celu ograniczenia ryzyka doznania urazu. 

Urządzenia te uniemożliwiają dosięgnięcie do strefy zagrożenia poprzez zatrzy- 

manie ruchu niebezpiecznego, a więc wyeliminowanie zagrożenia, a tym sa- 

mym wyeliminowanie strefy zagrożenia. W urządzeniach ochronnych wykry- 

wających szczególną rolę odgrywa strefa wykrywania. Jest to strefa, w której 

wykrywana jest obecność człowieka. Strefa wykrywania jest więc obszarem, 

w którym kontrolowana jest strefa dostępna. Podstawowymi parametrami decy- 

dującymi o kształcie i umiejscowieniu strefy dostępnej przy zastosowaniu urzą- 

dzeń ochronnych są: czas zadziałania, rozdzielczość i wielkość strefy wykry- 

wania. Na rysunku 3 pokazano sposób modelowania kurtyny świetlnej zastoso- 

wanej do ograniczania dostępu do strefy zagrożenia przy prostopadłym kie- 

runku zbliżania. 
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Rys.2. Zasada modelowania strefy dostępnej i strefy zagrożenia  

w przypadku sięgania ponad osłoną (Źródło: opracowanie własne) 

 
Rys.3.Sposób modelowania kurtyny świetlnej zastosowanej do ograniczania dostępu do 

strefy zagrożenia przy prostopadłym kierunku zbliżania (Źródło: opracowanie własne) 
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Rys.4. Prezentacja wirtualnego modelu systemu wytwórczego w stereowizyjnym 

systemie projekcyjnym (Źródło: opracowanie własne). 

4. Modelowanie stref zagrożenia w systemie VR 

Pierwszym działaniem projektanta maszyny będzie zidentyfikowanie stref 

zagrożenia i stref dostępnych. Oznacza to konieczność dysponowania przy- 

jaznym interfejsem użytkownika. Dotyczy to dwu aspektów interaktywnej ko- 

munikacji z użytkownikiem w rzeczywistości wirtualnej: 

W [12] zaprezentowano wyniki eksperymentów mających na celu porów- 

nanie technik interakcji w wirtualnej rzeczywistości zanurzeniowej: technika 

projekcyjna (an immersive projection technology (IPT)) i nagłowna (a head 

mounted display (HMD)). W wyniku badań ustalono, że IPT jest najwłaściwsza 

w przypadku dokonywania wyboru w VR, natomiast HMD powinno być stoso- 

wane, gdy w VR konieczne jest wykonywanie manipulacji z wykorzystaniem 

inforękawic. Tak więc zdecydowano, że do modelowania stref zagrożenia i stref 

dostępnych najwłaściwszy będzie system projekcyjny, tym bardziej że umoż- 

liwia on prowadzenie badań przez grupę ekspertów (rys. 4). 

W celu usprawnienia procesu modelowania stref zagrożenia i stref dos- 

tępnych rozbudowano interfejs graficzny użytkownika o dodatkowe funkcje, 

sterujące wprowadzaniem stref zagrożenia, stref dostępnych, osłon i urządzeń 

ochronnych do wirtualnego modelu analizowanych urządzeń. Zostało to osią- 

gnięte za pomocą wprowadzenia dodatkowych menu kontekstowych zawie- 

rających polecenia: 

− „Wprowadź strefę zagrożenia”. 

− „Wprowadź osłonę lub urządzenie ochronne” →”Wprowadź osłonę, „Wpro- 

wadź urządzenie ochronne”. 
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Opracowano także dodatkową bibliotekę obiektów, która zawiera modele 

funkcjonalne osłon i urządzeń ochronnych. Modele te są wyposażone w modele 

stref dostępnych, których parametry zadawane są przez użytkownika. Dobór 

i sytuowanie urządzeń ochronnych i osłon prowadzony jest tak, aby nie wystę- 

powały obszary przenikania się stref zagrożenia i stref dostępnych, co jest syg- 

nalizowane przez system detekcji kolizji wbudowany w program Quest 3D. 

Wyniki przeprowadzonych prac generowane są w postaci raportu zawierającego 

wszystkie informacje o parametrach i usytuowaniu dobranych urządzeń ochron- 

nych, tak aby można było wykorzystać je przy projektowaniu maszyny w syste- 

mie CAD. 

5. Weryfikacja 

Opracowane metody modelowania VR stref zagrożenia i stref dostępnych 

w celu wspierania doboru systemów ochronnych do maszyn i systemów wyt- 

wórczych zostały zweryfikowane poprzez przeprowadzenie prób skuteczności 

ograniczania stref zagrożenia z wykorzystaniem możliwości techniki rzeczy- 

wistości wirtualnej. Do prób wykorzystano zbudowane modele VR systemu 

wytwórczego. Przy doborze systemu do modelowania kierowano się kryterium 

różnorodności występujących stref zagrożenia, tak aby koniecznym było zas- 

tosowanie jak największej gamy urządzeń ochronnych. W efekcie wybrano sys- 

tem (rys. 5) składający się z trzech stanowisk roboczych: 

 
Rys.5. Zrekonstruowany model CAD 3D systemu wytwórczego GMMP 

(Źródło: opracowanie własne) 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
62 

 
Rys.6. Przykład doboru urządzenia ochronnego do zintegrowanego systemu 

wytwarzania z wykorzystaniem techniki VR (Źródło: opracowanie własne) 

− stanowiska robotów zgrzewających JA310, 

− stanowiska kontroli jakości LA320, 

− robotów klejących na stanowisku LA330. 

 
Rys.7. Model systemu wytwórczego wyposażonego w systemy ochronne  

dobrane z wykorzystaniem opracowanej metody wirtualnego  

modelowania stref zagrożenia (Źródło: opracowanie własne) 

Przykład modelowania strefy zagrożenia i doboru urządzenia ochronnego 

z zastosowaniem VR pokazano na rysunku 6. Ostateczny efekt procesu doboru 

systemów ochronnych do systemu wytwórczego pokazano na rysunku 7. 
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6. Rezultaty 

W efekcie przeprowadzonych prac badawczych opracowano: 

− wirtualne modele urządzeń ochronnych przystosowane do zaimplemento- 

wania do baz obiektów służących do budowania wirtualnych modeli ma- 

szyn i systemów wytwórczych oraz wykorzystania w wirtualnym środo- 

wisku do symulacji procesów wytwórczych, 

− oprogramowanie umożliwiające wizualizację stref zagrożenia przy tworze- 

niu wirtualnego prototypu maszyny lub systemu wytwórczego. 

Opracowane w ramach projektu metody doboru urządzeń ochronnych na 

etapie projektowania systemu wytwórczego pozwalają na uwzględnienie obec- 

ności tych urządzeń podczas symulacji przy wykorzystaniu nowoczesnych na- 

rzędzi komputerowych. Typowe podejście do symulacji procesów produkcyj- 

nych w fazie wdrażania polega na analizie i optymalizacji, takich parametrów 

jak: czas cyklu, czas oczekiwania, czas procesu, określanych najczęściej na ba- 

zie dokumentacji technologicznej produktu. Takie podejście nie uwzględnia 

wpływu konfiguracji systemu wytwórczego na analizowane parametry i w dużej 

mierze opiera się na doświadczeniu osoby opracowującej dane dla modelu sy- 

mulacyjnego. Dopiero wykorzystanie narzędzi wirtualnych bazujących na mo- 

delach 3D pozwala na dokładną ocenę czynności produkcyjnych i prowadzi do 

uzyskania wiarygodnych danych z etapu symulacji, przy czym nie jest tutaj 

obojętne użycie kompletnego modelu systemu wytwórczego, uwzględniającego 

również docelowe urządzenia ochronne. 

Opracowane w ramach projektu metody doboru urządzeń ochronnych mo- 

gą także posłużyć do przygotowania modeli do symulacji ergonomii i bezpie- 

czeństwa. Modele zawierające urządzenia ograniczające dostęp do stref zagro- 

żenia mogą w sposób obrazowy – zwłaszcza w środowisku wirtualnej rzeczy- 

wistości – pokazać skuteczność proponowanych środków ochrony. Ułatwi to 

w dużym stopniu proces projektowania systemów bezpieczeństwa. 
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Komputerowy dobór górniczych przenośników zgrzebłowych zinte- 

growanego systemu ścianowego 

Józef Suchoń, Zbigniew Szkudlarek, Joanna Rogala-Rojek – Instytut Techniki 

Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

W górnictwie węglowym stosowane są różnego rodzaju przenośniki zgrze- 

błowe. Rozróżnia się trzy podstawowe grupy związane z miejscem ich pracy. 

Są to przenośniki: 

− zgrzebłowe ścianowe, 

− podścianowe, 

− zgrzebłowe chodnikowe. 

Oprócz nich spotyka się też inne specjalne zastosowania przenośników tj: 

− przenośniki zasobnikowe, 

− wygarniające urobek ze zbiorników pionowych, 

− krótkie podawarki zgrzebłowe, itp. 

Dobór przenośnika zgrzebłowego, w połączeniu z innymi maszynami sys- 

temu ścianowego jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia ich wzajemnej 

współpracy, w ramach zintegrowanego systemu ścianowego. Wynika to z wa- 

runków pracy oraz potrzeby spełniania różnorodnych funkcji.  

Przenośnik ścianowy współpracuje z przenośnikiem podścianowym, który 

jest drugim środkiem odstawy urobku ze ściany. Ze względu na to, że w prze- 

nośnikach tych jednostki napędowe (1 lub 2) znajdują się zawsze na wysypie, 

dobór podstawowych parametrów przenośnika jest łatwiejszy i przebiega trochę 

inaczej niż w przenośnikach ścianowych.  

2. Dobór ścianowych przenośników zgrzebłowych 

Przenośniki zgrzebłowe ścianowe pracują w ścianach o różnych nachyle- 

niach podłużnych i poprzecznych. Nachylenia podłużne zmieniają się w grani- 

cach od 0o do 55o (60o) i mają wpływ na wydajność przenośnika. Przenośniki 

pracujące po upadzie przy kątach od 35o do 55o (60o) nazywamy hamującymi, 

zaś w pozostałych przypadkach (aż do pracy po wzniosie w granicach do kątów 

20o (25o)) przenośnikami przesuwającymi (rys. 1).  

Przenośniki hamujące muszą spełniać dodatkowe wymagania określone 

przepisami górniczymi, związane z bezpieczeństwem pracy górników pracują- 

cych w ścianie i chodniku podścianowym. Dotyczą one głównie zabezpieczeń 
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przed skutkami staczania się brył urobku wzdłuż ściany oraz skutecznym hamo- 

waniem przenośnika po wyłączeniu silników napędów. 
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Rys.1. Uzyskiwana wydajność przenośników zgrzebłowych w funkcji  

kąta nachylenia do poziomu podczas transportu po wzniosie [1] 

Również nachylenia poprzeczne w niektórych przypadkach dochodzą do 

wartości ± 20o. Wtedy zaznacza się już ich wyraźny wpływ na opory ruchu 

przenośnika (rys. 2).  
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Rys.2. Zależność współczynnika φ od kąta nachylenia poprzecznego przenośnika [2] 
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Rys.3. Wykresy zmian naciągu cięgna łańcuchowego dla  

przenośników zgrzebłowych prostoliniowych przy różnych  

kątach nachylenia podłużnego i różnych układów napędów [1] 
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Warunki pracy przenośnika ścianowego mają również wpływ na opory ru- 

chu gałęzi górnej i dolnej przenośnika. Od wartości tych oporów zależy łączna 

moc napędów i ich rozdział na napęd wysypowy i zwrotny. Opory ruchu prze- 

nośnika i wynikające z nich moce i rozmieszczenie jednostek napędowych 

zależą od wielu czynników, do których należy zaliczyć: 

− długość przenośnika L i jego długość załadowania Lz, m, 

− współczynnik oporów ruchu gałęzi górnej fg zależny nie tylko od rodzaju 

transportowanego materiału, ale i od jego przekroju poprzecznego, 

− współczynnik oporów ruchu gałęzi dolnej fd zależny od rodzaju transpor- 

towanego materiału i stopnia zanieczyszczenia tej gałęzi urobkiem, 

− współczynnik ψg określający wzrost oporów ruchu w gałęzi górnej (opory 

dodatkowe), na zakrzywieniach przebiegu cięgna łańcuchowego, w kadłu- 

bie napędu wysypowego i na trasie przenośnika, 

− współczynnik ψd określający wzrost oporów ruchu gałęzi dolnej (opory do- 

datkowe), na zakrzywieniach przebiegu cięgna łańcuchowego, w kadłubie 

napędu zwrotnego i na trasie przenośnika, 

− współczynnik wpływu nachylenia poprzecznego φ na opory ruchu gałęzi 

górnej fg, 

− obciążenie jednostkowe przenośnika urobkiem qu, kg/m, 

− masa jednostkowa cięgna qc, kg/m, 

− sprawność całkowita napędu ηc, 

− stosunek oporów ruchu gałęzi górnej Wg do oporów ruchu gałęzi dolnej Wd. 

Ostatni z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na rozmiesz- 

czenie jednostek napędowych w przenośniku, ponieważ jest on wykładnikiem 

rozkładu naciągu (napięć) w cięgnach łańcuchowych przenośników zgrzebło- 

wych. Na rysunku 3 pokazano przykłady rozkładu napięć w górnej i dolnej ga- 

łęzi cięgna łańcuchowego. Są one zgromadzone w trzech grupach, których wy- 

różnikiem jest kąt nachylenia podłużnego przenośnika α. Pokazane przykłady 

nie wyczerpują wszystkich możliwych przebiegów napięć w cięgnie, ale dają 

podgląd o ich skali różnorodności i potrzebie uwzględnienia tego problemu 

w algorytmach obliczeniowych. 

Generalnie, dla przenośników ścianowych najlepszy rozkład napięć to taki, 

w którym nie ma przenoszenia mocy z jednego napędu na drugi. Inaczej mó- 

wiąc, opory ruchu gałęzi górnej powinien pokonywać, napęd wysypowy, a opo- 

ry ruchu gałęzi dolnej, napęd zwrotny (rys. 3 b). Jest to jednak wyidealizowany 

stan pracy przenośnika, ponieważ nawet przy trwale niezmiennym obciążeniu 

przenośnika urobkiem nie ma możliwości dobrania, z istniejących typoszere- 

gów silników, takich mocy, aby precyzyjnie określić zapotrzebowanie mocy 

obu napędów jakie wynikają z oporów ruchu gałęzi górnej i dolnej cięgna łań- 
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cuchowego. Ponadto, istnieje zasada, aby wszystkie silniki w przenośniku były 

jednakowe, gdyż w przeciwnym wypadku mają one inne poślizgi nominalne, 

które różnicują rozkład mocy w przenośniku. Nawet w przypadku tych samych 

silników ich poślizgi nominalne mogą różnić się ±20%, co prowadzi do zmiany 

rozkładu mocy. Bardzo ważnym czynnikiem ruchowym, który rozkład prze- 

biegu napięć w cięgnie czyni tylko teoretycznym i możliwym tylko chwilowo, 

jest zmienność obciążenia przenośnika urobkiem w czasie jego pracy. Niezbęd- 

ne jest zatem uwzględnienie tego faktu w obliczeniach. Jeden napęd może 

wspomagać pracę drugiego napędu za pośrednictwem dolnej lub górnej gałęzi 

cięgna. W obliczeniach, wprowadzonych przez firmę Westfalia-Lünen przyj- 

muje się, z powyższych powodów, pojęcie współczynnika przenoszenia mocy 

z jednego napędu na drugi – kN. Przy różnych mocach zainstalowanych w napę- 

dzie wysypowym i zwrotnym zaproponowano wartość współczynnika kN = 1,5. 

W przypadku, gdy w jednym napędzie są dwie jednostki napędowe, a w drugim 

jedna to współczynnik kN = 1,25. Nie oznacza to jednak, że w poszczególnych 

zastosowaniach rzeczywiste wartości tego przenośnika nie mogą być inne. War- 

tości kN przyjmuje się na podstawie obserwacji, a przede wszystkim badan ru- 

chowych przenośników, z jednoczesnym uwzględnieniem eliminacji przypad- 

ków najbardziej skrajnych. 

W obliczeniach ścianowych przenośników zgrzebłowych przyjęto trzy róż- 

ne warianty obliczeń, których wybór uzależniony jest od stosunku Wg/Wd. Są to: 

− wariant I: dla  0
W

W

d

g
 , 

− wariant II: dla  0W
g
  i 80

W

W

d

g
,  , 

− wariant III: dla  0W
g
  i 80

W

W

d

g
,   

W wariancie I, Wg ≥ 0 i Wd > 0, nie uwzględnia się przypadku, gdy 

Wd < 0, ponieważ może mieć on miejsce tylko przy transporcie urobku w górę 

i przy kątach nachylenia podłużnego przenośnika większych od 15o, których 

w praktyce się nie stosuje. Ten przypadek dotyczy szerokiej, ale nie całej, grupy 

przenośników stosowanych w górnictwie, zwanych przenośnikami przesuwa- 

jącymi. W tym przypadku można zastosować, w zależności od potrzeb użyt- 

kownika, 2, 3 lub 4 jednostki napędowe. W opracowanej metodzie obliczeń nie 

podano wyników obliczeń dla przypadku jN = 4, ponieważ moc tych jednostek 

równa jest połowie mocy jednostek dla jN = 2. Aktualnie bardzo rzadko spotyka 

się przenośniki z 4 jednostkami napędowymi, ponieważ ich łączny koszt zakupu 

i eksploatacji jest większy niż w przypadku, gdy ta sama moc zawarta jest tylko 

w 2 jednostkach. Dodatkowo przy jN = 4 istnieją dodatkowe utrudnienia ru- 
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chowe. W przypadku, gdy jN = 3 i 1
W

W

d

g
 , dwie jednostki napędowe powinny 

być w napędzie wysypowym i jedna w napędzie zwrotnym, zaś dla 1
W

W

d

g
  od- 

wrotnie. 

W wariancie II i III, w którym opory ruchu Wg < 0 (obciążona urobkiem 

gałąź górna cięgna jest hamowana) moc napędu jest liczona dwukrotnie, czyli 

dla przenośnika w pełni obciążonego i dla przenośnika bez urobku. Następnie 

obliczony zostaje stosunek tych mocy, czyli 
cn

cz

W
N

N
k =  i do dalszych obliczeń 

przyjmuje się większą z tych mocy, czyli Ncz, gdy kw ≥ 1 i Ncn gdy kw < 1. 

W przypadku, gdy 80
W

W

d

g
,  proponuje się zastosowanie po jednej jed- 

nostce napędowej na obu końcach przenośnika, zaś gdy 80
W

W

d

g
,  proponuje 

się zastosować jedną jednostkę napędową na napędzie zwrotnym lub dwie 

w tym samym napędzie z mocami dwa razy mniejszymi.  

W wariancie I przyjmuje się, że wartość współczynnika bezpieczeństwa 
dla łańcucha powinna wynosić 2÷3, zaś w wariancie II i III ze względu na to, że 
dotyczy on dużych nachyleń podłużnych przenośnika, przyjmować za prawi- 
dłową należy wartości 3÷4. Zwiększone wartości współczynnika bezpie- 
czeństwa dla wariantów II i III wynikają ze zwiększonych trudności z łącze- 

niem zerwanych cięgien łańcuchowych, ponieważ oba jego końce bardzo się od 
siebie oddalają po zerwaniu. 

Uwzględniając powyższe, w oparciu o narzędzia programistyczne i bazo- 
danowe opracowano algorytm, a także program komputerowy doboru parame- 
trów technologicznych przenośnika zgrzebłowego. Zgodnie z założeniami przy- 
jętymi przy opracowywaniu algorytmu doboru parametrów przenośników 
zgrzebłowych, system umożliwia wyznaczenie istotnych parametrów zapewnia- 
jących bezpieczeństwo pracy, w zależności od zadanych parametrów wejścio- 

wych.  

Komputerowy program obliczeń obejmuje różne aspekty związane z pro- 

jektowaniem i doborem przenośników zgrzebłowych, czyli: 

− obliczenia projektowe przenośnika ścianowego, 

− obliczenia mocy przenośnika ścianowego i sprawdzenie współczynnika 
bezpieczeństwa cięgna łańcuchowego, dla określonych warunków pracy 

w kopalni, 

− obliczenia projektowe przenośnika podścianowego, 
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− obliczenia mocy przenośnika podścianowego i sprawdzenie współczynnika 
bezpieczeństwa cięgna łańcuchowego, dla określonych warunków pracy 

w kopalni, 

− obliczenia maksymalnych długości przenośników ścianowych ze względu 

na zainstalowaną moc, 

− obliczenia maksymalnej dopuszczalnej mocy przenośnika ścianowego ze 
względu na rodzaj i wielkość cięgna łańcuchowego. 

Program obliczeń podzielono na sześć niezależnych modułów (rys. 4). 

W celu gromadzenia informacji związanych z parametrami technicznymi 

przenośnika oraz warunkami pracy opracowano model relacyjnej bazy danych. 

Przyjęto, że wszystkie dane identyfikujące proces doboru parametrów pracy 

maszyny (dane przenośnika, parametry określające rodzaj i warunki pracy, itp.) 

będą gromadzone w lokalnej bazie danych. W ramach systemu zaprojektowano 

tabele: 

− charakterystycznych parametrów konstrukcyjnych przenośnika, 

− danych technicznych przenośnika, 

− danych charakteryzujących warunki górniczo-geologiczne, 

− danych charakteryzujących przebieg pracy przenośnika. 

 
Rys.4. Główne okno programu, z zestawieniem wszystkich modułów (źródło własne) 
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Rys.5. Okno program - wprowadzanie parametrów przenośnika [źródło własne] 

Ponadto, mając na uwadze wspomaganie użytkownika programu na każ- 

dym etapie pracy, w bazie danych zawarto również tabele: 

− prędkości łańcucha, w funkcji podziałki łańcucha, liczby zębów gwiazdy, 

przełożenia przekładni przy połączeniu silnika z przekładnią sprzęgłem ela- 

stycznym lub sztywnym, 

− szerokości zewnętrznych rynien ścianowych i podścianowych przenośni- 

ków zgrzebłowych, 
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− wartości współczynników ѱw i ѱz w funkcji kąta βw i βz, dla fł  = 0,35, 

− wartości współczynnika ѱ1d dla przegięcia przenośnika bezpośrednio przed 

napędem zwrotnym,  

− masy i główne wymiary łańcuchów zwykłych i płaskich, 

− masy kompletnych zgrzebeł stosowanych w przenośnikach, 

− wartości współczynnika fg dla węgla niesortowanego, przy różnych szero- 

kościach rynien przenośników ścianowych, w funkcji powierzchni przekro- 

ju F urobku na przenośniku. 

Zadaniem poszczególnych modułów systemu jest dokonanie doboru (ok- 

reślenie) parametrów przenośnika ścianowego lub podścianowego przeznaczo- 

nego do pracy w określonych warunkach eksploatacyjnych. Dobór przenośnika, 

w każdym ze wspomnianych modułów, wykonywanych jest w trzech krokach. 

W pierwszym następuje określenie niezbędnych wartości danych początkowych 

(rys. 5), w drugim wartości niezbędnych współczynników (rys. 6), a w trzecim 

prezentacja obliczeń. 

Ze względu na możliwość komercyjnego wykorzystania programu w pro- 

gramie zawarto funkcje umożliwiające wygenerowanie, w jednym z wybranych 

formatów, raportu z przeprowadzonych obliczeń. 

 
Rys.6. Okno programu – wprowadzanie wartości współczynników [źródło własne] 
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3. Podsumowanie 

Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program doboru parametrów 

przenośnika zgrzebłowego umożliwia w podstawowym zakresie określenie 

wybranych wielkości charakteryzujących parametry przenośników ścianowych 

i podścianowych. W programie do obliczeń przenośników zgrzebłowych wyko- 

rzystano podstawowe zależności, niezbędne do projektowania oraz doboru prze- 

nośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych do określonych warun- 

ków pracy. Struktura programu została zaprojektowana w sposób umożliwia- 

jący jego dalszą rozbudowę i zwiększenie funkcjonalności, polegającej na dobo- 

rze parametrów przenośnika przy uwzględnieniu szerszego spektrum czynni- 

ków wpływających na dobór urządzenia do danych warunków eksploatacyjnych.  
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Akumulatorowy ciągnik podwieszany GAD-1 jako alternatywa roz- 

wiązań z napędem spalinowym 

Andrzej Drwięga, Zdzisław Budzyński, Bartosz Polnik, Dariusz Czerniak – 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Krystian Skupień – NAFRA POLSKA 

1. Wstęp 

Wzrastająca liczba napędów spalinowych w podziemiach kopalń węgla 

stwarza znaczny dyskomfort pracy związany ze stężeniem spalin i emitowanym 

ciepłem. Ciągnik podwieszony o napędzie akumulatorowym GAD-1, wyposa- 

żony w ogniwa najnowszej generacji, może być korzystną alternatywą w sto- 

sunku do urządzeń transportowych o napędzie spalinowym. Pod względem siły 

uciągu jest porównywalny do ciągnika spalinowego o mocy silnika 80 kW. 

Może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w podziemnych wyrobis- 

kach kopalń węgla i zwiększenia komfortu pracy. Prototyp ciągnika zaprezen- 

towano na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Energetyki i Metalurgii 

w Katowicach w 2011 r. 

 
Rys.1. Ciągnik GAD-1 eksponowany na targach w Katowicach  

(źródło: materiały własne KOMAG) 

Pionierskie prace związane z nowym rozwiązaniem realizowane są przez 

ITG KOMAG, wspólnie z firmą NAFRA, w ramach projektu celowego dofi- 

nansowywanego przez Naczelną Organizację Techniczną. W przedsięwzięciu 

zaangażowanych jest również kilka innych firm, dzięki którym możliwe było 
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zastosowanie ogniw nowej generacji, silników z magnesami trwałymi, zasila- 

nych z falowników oraz kompleksowego układu sterowania. Zaletą propono- 

wanego rozwiązania jest również odzyskiwanie energii podczas hamowania 

dzięki czemu wydłuża się czas eksploatacji do kolejnego ładowania baterii 

akumulatorów. Bardzo istotną zaletą rozwiązania jest zapewnienie możliwości 

generowania siły pociągowej w klasycznym systemie ciernym, jak również 

w systemie zębatkowym. Przejście z jednego systemu napędowego na drugi od- 

bywa się dynamicznie, bez potrzeby zatrzymywania. 

Prace studialne nad napędem, realizowane w ITG KOMAG, wykazały, że 

warunkiem sukcesu we wdrożeniu ciągnika z zasilaniem akumulatorowym bę- 

dzie zapewnienie co najmniej 8 godzinnej pracy bez wymiany baterii aku- 

mulatorów, przy zachowaniu jak najmniejszej masy samego ciągnika. Z uwagi 

na niekorzystny wskaźnik gęstości energii tradycyjnych, kwasowych ogniw 

akumulatorowych, jedynym sposobem osiągnięcia założonego celu, jest zasto- 

sowanie nowej generacji ogniw i doładowywanie akumulatorów w czasie ha- 

mowania. W niniejszym rozdziale omówiono budowę ciągnika, wraz z jego uk- 

ładem elektrycznym oraz sposób realizacji zmiany systemu napędowego. 

2. Układ zasilania, sterowania i zabezpieczeń 

Budowę ciągnika GAD-1 pokazano na rysunku 2. Składa się on z dwóch 

kabin operatora (1), dwóch podwójnych zespołów hamulcowych (2), czterech 

wózków napędowych (3), zespołu baterii akumulatorów (4), modułu zasilania, 

czyli zespołu aparatury energoelektronicznej i układu sterowania (5), zespołu 

hydraulicznego do zasilania wózków hamulcowych oraz obsługi belek 

transportowych (6). 

 
Rys.2. Widok ogólny ciągnika GAD-1 (źródło: opracowanie KOMAG) 

Dotychczasowe rozwiązania maszyn transportu poziomego zasilanych 

z baterii akumulatorowej dotyczyły wyłącznie lokomotyw spągowych, gdzie za- 

letą jest możliwość zastosowania ogniw o dużej masie, z uwagi na konieczność 

zapewnienia sprzężenia ciernego kół z szynami. W przypadku ciągnika podwie- 

szanego duża masa ogniw jest wadą nie do przyjęcia. Ciągnik podwieszony 

GAD-1, wymagał zastosowania bardziej wydajnych ogniw, o większej gęstości 

energii. W celu rozwiązania problemu, sięgnięto po nowoczesne ogniwa litowe 
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(rys. 3), które do tej pory nie były stosowane w górnictwie, jednak z coraz 

większym powodzeniem znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. 

Dzięki zastosowaniu ogniw z pierwiastkiem litu można znacząco poprawić pa- 

rametry elektryczne ogniwa, przy jednoczesnym obniżeniu masy.  

 

Parametry ogniwa litowego baterii 

zasilającej są następujące: 

 

Pojemność 150 Ah 

Napięcie znamionowe 3,7 V 

Napięcie rozładowania 3 V 

Max. napięcie naładowania 4,15 V 

Max. ciągły prąd ładowania 150 A 

Max. ciągły prąd 

rozładowania 

300 A 

Masa 3,2 kg 
 

Rys.3. Zastosowane ogniwo litowe wraz z jego parametrami znamionowymi 

(źródło: materiały własne KOMAG) 

Źródłem zasilania ciągnika podwieszanego GAD-1 są cztery zespoły ba- 

terii, składające się z grupy 68 ogniw (rys. 3) szeregowo połączonych ze sobą, 

tworzących baterie o napięciu 250 V DC. Zespoły baterii o łącznej energii 

150 kWh umieszczone są w jednej z komór ognioszczelnych we wnętrzu spec- 

jalnej skrzyni. Każdy z czterech zestawów bateryjnych stanowi niezależne źród- 

ło zasilania dla jednego wózka napędowego. Dodatkowo, jeden z zespołów ba- 

terii służy do zasilania silnika indukcyjnego pompy hydraulicznej oraz ob- 

wodów kontrolno-pomiarowych ciągnika. Energia z każdego z zespołów bate- 

rii, poprzez złącza ognioszczelne, dostarczana jest przewodami do skrzyni apa- 

ratury elektrycznej (moduł zasilania), w której, za pośrednictwem ośmiu falow- 

ników, uzyskuje się napięcie 3-fazowe o regulowanej częstotliwości i amplitu- 

dzie dla każdego z ośmiu silników napędowych. W wózkach napędowych (rys. 

4) zastosowano bezszczotkowe silniki synchroniczne z magnesami trwałymi. 

 

Parametry nowego zespołu 

napędowego są następujące: 

 

Moc znamionowa 2x9 kW 

Napięcie znamionowe 150 V 

Prąd znamionowy 45 A 

Moment znamionowy 116 Nm 

Prędkość obrotowa 740 obr/min 

Sprawność 90 % 
 

Rys.4. Wózek napędowy z bezszczotkowymi silnikami synchronicznymi z magnesami 

trwałymi typu SMwsPA132M6, wraz z danymi znamionowymi 

(źródło: materiały własne KOMAG) 
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Zastosowane silniki cechują się wysoką sprawnością, w porównaniu z sil- 
nikami indukcyjnymi a sterowanie wektorem momentu wszystkimi ośmioma 
silnikami napędowymi jest precyzyjne. Zespół aparatury energoelektronicznej 
wyposażony jest ponadto w dziewiąty falownik służący do zasilania silnika in- 
dukcyjnego pompy hydraulicznej o napięciu 188 V i częstotliwości 50 Hz. Ste- 

rownik centralny, umiejscowiony również w skrzyni aparatury elektrycznej 
wraz z układami zabezpieczeń, zasilany jest poprzez przetwornicę DC/DC na- 
pięciem pomocniczym o wartości 24 V DC. Natomiast wszystkie urządzenia 
iskrobezpieczne takie jak: lampy diodowe, pulpity sterownicze czy rozdzielacze 
elektrohydrauliczne zasilane są napięciem 12 V DC. Cały proces sterowania od- 
bywa się z pulpitu sterowniczego umieszczonego w jednej z kabin (w zależ- 

ności od kierunku jazdy), po wcześniejszym jej upoważnieniu przez operatora 
maszyny. Nadrzędny system sterowania ciągnikiem GAD-1 (rys. 5) zbudowano 
w oparciu o strukturę rozproszoną, łączącą ze sobą wszystkie elementy układu 
sterowania za pośrednictwem magistrali CAN. Cyfrowa magistrala CAN (połą- 
czona szeregowo), dzięki przesyłaniu danych w postaci napięciowego sygnału 
różnicowego, cechuje się wysoką odpornością na zakłócenia docierające z urzą- 

dzeń peryferyjnych, a co za tym idzie dużą, niezawodnością. Do tej pory pro- 
tokół CAN nie znajdował dużego zastosowania w przemyśle górniczym. Sto- 
sowany jest powszechnie w pojazdach samochodowych skąd zaczerpnięto kon- 
cepcję sterowania. Uniwersalność zastosowanego protokołu CanOpen pozwala 
na komunikowanie się podzespołów różnych producentów oraz umożliwia 
przełączanie pomiędzy aplikacjami do diagnozowania i konfiguracji magistrali 

CAN. Inteligentne sterowanie, dzięki zastosowanemu wektorowemu sterowaniu 
układem wielosilnikowym umożliwia precyzyjne zarządzanie rozpływem mocy 
w zależności od aktualnego stanu pracy maszyny.  

 
Rys.5. Schemat blokowy nadrzędnego systemu sterowania ciągnikiem GAD-1  

(źródło: materiały własne KOMAG) 
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Dużym atutem podwieszonego ciągnika GAD-1 jest możliwość zwrotu 

energii do baterii akumulatorów podczas hamowania. Każdy z silników napędo- 

wych w trakcie hamowania pracuje jako prądnica. Generowany przez nie prąd, 

poprzez falownik jest kierowany do akumulatora. Wynika stąd konieczność 

utrzymywania pewnego zapasu pojemności akumulatorów na gromadzenie do- 

datkowej ilości energii. Z problemem tym wiąże się ściśle bilans energetyczny 

związany z kierunkiem transportu ładunków po wzniosie i nachyleniu. Mało 

realna, ale nie wykluczona będzie sytuacja, gdy bilans energetyczny podczas 

prowadzenia transportu będzie dodatni. Taki przypadek może mieć miejsce, gdy 

transport z dużymi ładunkami na dużym nachyleniu będzie się odbywał po 

upadzie, a powrót ciągnika bez ładunku po wzniosie. Za poprawność działania 

przepływu energii i nie dopuszczenie do wyżej opisanej sytuacji odpowiada 

inteligentny system nadzoru nad zespołem baterii – BMS (rys. 6).  

 
Rys.6. System nadzoru baterii (BMS) wykorzystywany  

w ciągniku podwieszanym GAD-1 (źródło: materiały własne KOMAG) 

System BMS służy do ciągłego monitoringu parametrów zespołu baterii, 

a także każdego ogniwa indywidualnie. System ten decyduje o równomiernym 

rozpływie energii pomiędzy poszczególnymi ogniwami podczas hamowania od- 

zyskowego. Dodatkowo BMS pełni rolę inteligentnego zabezpieczenia, zarów- 

no programowego, jak i sprzętowego przed niepożądanymi zdarzeniami takimi 

jak np. przeładowanie, czy nadmierne rozładowanie. Odpowiedni dobór para- 

metrów komponentów współpracujących z zespołem baterii oraz opracowanie 

algorytmów bezpieczeństwa przyczyniło się znacząco do stworzenia maszyny 

górniczej przeznaczonej do pracy w warunkach zagrożeń skojarzonych (zagro- 

żenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, pożarowe, wodne). 

Głównym wyzwaniem jeśli chodzi o układ sterowania, było rozwiązanie 

problemu, związanego z sekwencyjną zmianą trybu napędowego z ciernego na 

zębaty lub odwrotnie, kolejno, przez poszczególne wózki.  
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3. Zagadnienia związane ze zmianą systemu napędowego 

Na rysunku 7 pokazano fragment ciągnika, umownie poruszającego się od 

prawej do lewej strony, z wózkiem napędowym, który będzie zmieniał zę- 

batkowy system napędowy na cierny, to znaczy, w kolejności określonej 

symbolicznie Z→C. Widoczny jest początek listwy zębatkowej nad wózkiem 

hamulcowym. Aby mogło dojść, do zmiany systemu napędowego, układ stero- 

wania musi odpowiednio zareagować i wysterować pracę silników elektrycz- 

nych. Do układu sterowania doprowadzone są sygnały z wózków napędowych, 

informujące o dojechaniu do miejsca trasy, gdzie dla danego wózka nastąpi 

zmiana napędu.  

 
Rys.7. Widok fragmentu ciągnika z wózkiem napędowym  

(źródło: opracowania KOMAG ) 

Każdy z wózków napędowych (rys. 8.) wyposażono w łącznik IŁM (1), 

popychacz (2) i uchylne ramię (3), które poprzez popychacz  może wywierać 

nacisk na łącznik IŁM. Uruchomienie ramienia następuje dzięki znacznikom 

umieszczonym w trasie, w odpowiednich miejscach. 

 
Rys.8. Lokalizacja łącznika IŁM wraz z popychaczem  

i dźwignią (źródło: opracowania KOMAG) 
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Widok trasy w miejscu zmiany systemu napędowego przedstawiono na 

rysunku 9. Na górnej półce dwuteownika znajduje się dwustronna listwa zębat- 

kowa (1) i klinowa, nabiegowa listwa (2). Uruchomienie dźwigni wózka napę- 

dowego następuje od znaczników (4), umieszczonych pod dolną półką dwu- 

teownika (3).  

 
Rys.9. Widok trasy w miejscu zmiany systemu napędowego  

(źródło: opracowania KOMAG ) 

Funkcją klinowej listwy „nabiegowej” (2) jest współpraca z kołami zęba- 

tymi napędów w czasie naprowadzania kół zębatych na zębatkę 1, jak również 

łagodzenie efektu zjazdu z zębatki. Podczas zmiany napędu w kolejności C→Z, 

w zależności od stopnia zużycia koła ciernego, koło zębate będzie wchodziło 

w kontakt z listwą nabiegową w różnych miejscach. Dla zużytego koła będzie 

to jej początek, a dla nowego - jej środkowa część. 

Podczas zmiany napędu każdego wózka, układ sterowania będzie otrzymy- 

wał dwa sygnały od znaczników trasy. Sygnały te będą uruchamiać odpowied- 

nie procedury, mające swoje przełożenie na układ energoelektroniczny oraz 

układ hydrauliczny. Zadaniem układu energoelektronicznego będzie sterowanie 

przeciążalnością silników elektrycznych i dopasowywanie prędkości obrotowej 

do wartości aktualnie wymaganej. 

Z uwagi na różnicę promieni koła ciernego Rc i zębatkowego Rz, w przy- 

padku zmiany napędu C→Z, silniki napędowe wózka zmieniającego napęd po- 

winny zwiększyć swoją prędkość przed zazębieniem o wartość Rc/Rz ,a w przy- 

padku zmiany Z→C silniki powinny zmniejszyć prędkość obrotową o wartość 

Rz/Rc.. Dopasowywanie prędkości obrotowych silników ma na celu łagodzenie 

zjawisk dynamicznych  podczas zmiany napędu oraz łagodny i efektywny spo- 

sób zmiany napędu. Należy też pamiętać, że koła cierne w trakcie eksploatacji 

podlegają zużyciu, a ich promień może ulec zmniejszeniu nawet o 10 mm. Dla- 

tego precyzyjna regulacja prędkości obrotowej, nie byłaby możliwa, bez dodat- 

kowego rozbudowania algorytmu i układu sterowania. W tej sytuacji zrezygno- 

wano z uwzględniania wpływu zużycia kół ciernych, gdyż maksymalna różnica 
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wymaganej prędkości obrotowej w stosunku do prędkości uzyskanej przez 

regulację, wyniesie zaledwie 5% i nie będzie miała istotnego wpływu na proces 

zazębiania.  

Sterowanie przeciążalnością silników wynika z konieczności kompensacji 

ubytku siły pociągowej podczas zmiany systemu napędowego w kolejności 

C→Z. Należy pamiętać, że zmiana taka będzie dokonywana podczas jazdy po 

wzniosie, na przykład, gdy trasa zmienia nachylenie z 15° na większe. Ubytek 

siły pociągowej może spowodować w takiej sytuacji utknięcie ciągnika. Dla- 

tego niezbędne jest, aby silniki pozostałych wózków skompensowały ubytek 

siły napędowej i mogły pracować z przeciążalnością 1,3, podczas gdy poza 

zmianą systemu napędowego możliwość przeciążania silników jest zabloko- 

wana. 

Zadaniem układu hydraulicznego ciągnika jest wywoływanie docisku kół 

ciernych podczas ciernej pracy napędu i zwalnianie docisku podczas pracy 

zębatkowej. Ponadto układ hydrauliczny służy do zasilania siłowników w wóz- 

kach hamulcowych i nie może być wykorzystywany do zasilania wciągników 

hydraulicznych belek transportowych. 

4. Podsumowanie 

Do napędu ciągnika GAD-1 zastosowano ogniwa akumulatorowe nowej 

generacji, które wraz z systemem odzysku energii podczas hamowania umożli- 

wiają wielogodzinną pracę ciągnika, bez potrzeby doładowania akumulatorów 

z zewnętrznego źródła. Szereg pozostałych, innowacyjnych rozwiązań, które 

zastosowano w ciągniku, powinno mieć pozytywne przełożenie na jego nie- 

zawodność trwałość i konkurencyjność. 

Ciągnik ma możliwość jazdy ciernej lub zębatkowej, co było dotychczas 

rzadkością, nawet w konwencjonalnych rozwiązaniach z napędem spalinowym. 

Wynika to w głównej mierze z wielu zasygnalizowanych problemów, które na- 

leży rozwiązać dla umożliwienia korzystania z podwójnego systemu napędo- 

wego. Zaawansowany technicznie układ sterowania ciągnika GAD-1 w pełni to 

umożliwia.   

Z uwagi na bezemisyjną pracę i niski poziom wydzielanego ciepła, propo- 

nowane rozwiązanie będzie bardzo konkurencyjne w stosunku do urządzeń 

z napędem spalinowym. Dzięki wyeliminowaniu emisji spalin zwiększy się 

komfort pracy załóg górniczych.  

Literatura 

1. „Opracowanie i wdrożenie podwieszonego ciągnika elektrycznego z włas- 
nym źródłem zasilania do pracy w wyrobiskach zagrożonych wybuchem” – 
Projekt Celowy Nr ROW-III-106/2010. 
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Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody 

Krzysztof Nieśpiałowski, Tomasz Jasiulek, Jerzy Jura – Instytut Techniki Gór- 

niczej KOMAG, Marek Miziak – ZZM S.A. 

1. Wprowadzenie 

W rozdziale przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne filtra samoczyszczą- 

cego opracowane przez zespół autorski ITG KOMAG. Prace związane z wy- 

konaniem prototypu oraz wdrożeniem do produkcji realizują Zabrzańskie 

Zakłady Mechaniczne S.A, w ramach projektu celowego współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 1.4-4.1 

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Opracowany filtr ma zapew- 

nić uzdatnianie wody (eliminacja wytrącania się węglanu wapnia na ściankach 

instalacji) oraz zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń zgrubnych bez- 

pośrednio na wkłady filtracyjne. Proponowane rozwiązanie może zapewnić wy- 

dłużony okres bezawaryjnej eksploatacji filtra oraz urządzeń zasilanych wodą, 

szczególnie w środowisku panującym w podziemiach kopalń [2, 3]. 

2. Przegląd istniejących rozwiązań 

Na rynku polskim i zagranicznym istnieje szereg firm dostarczających 

filtry samoczyszczące dla przemysłu. Jedną z nich jest firma EKOPIL [6], która 

posiada w swojej ofercie filtr typu FE1. Przeznaczony jest on do oczyszczania 

wody i innych cieczy o niskiej lepkości z cząstek stałych, za wyjątkiem zanie- 

czyszczeń włóknistych i lepkich. Konstrukcja filtra przewiduje czyszczenie 

wkładów filtracyjnych rozmieszczonych na obrotowej płycie znajdującej się 

wewnątrz filtra. Obrót płyty realizowany jest do momentu, gdy jeden z wkła- 

dów znajdzie się nad otworem wylotu popłuczyn. Otwarcie zaworu na wylocie 

popłuczyn powoduje oczyszczenie wkładu filtracyjnego z zanieczyszczeń. 

Kolejną firmą oferującą filtry samoczyszczące jest firma SEEBACH [7]. 

Oferuje ona filtr typu 3218. Filtr ten znajduje szerokie zastosowanie w wielu 

dziedzinach przemysłu, w tym w górnictwie węgla kamiennego, gdyż jako je- 

den z nielicznych spełnia wymagania dyrektywy ATEX [5]. Budowa filtra prze- 

widuje realizację funkcji czyszczących wkłady filtrujące poprzez obrót ramienia 

odprowadzającego zanieczyszczenia i ustawienie go pod wybranym, nierucho- 

mym wkładem. 

Innym producentem jest firma HYDAC [8], oferująca filtr typu AutoFilt 

RF6. Budowa i zasada działania podobna jest do filtra firmy SEEBACH. 

Zastosowane w nim stożkowe wkłady filtracyjne zapewniają równomierny 

przepływ cieczy, przy niewielkich stratach ciśnienia. 

Przedstawione powyżej rozwiązania konstrukcyjne cechują się tym, że 

w trakcie normalnej pracy filtra wylot zanieczyszczeń zawsze jest połączony 
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z jednym wkładem filtracyjnym. Powoduje to, że wkład ten jest wyłączony 

z procesu filtracji. Zaproponowane nowe rozwiązanie filtra oparto na zaworach 

wodnych, zapewniających wykorzystanie w procesie filtracji wszystkich wkła- 

dów równocześnie, z krótkotrwałym wyłączeniem kolejnych wkładów na czas 

oczyszczania. 

3. Innowacyjne rozwiązanie filtra samoczyszczącego 

W trakcie prac koncepcyjnych [4] uwzględniono szereg założeń dotyczą- 

cych, między innymi: ogólnej budowy filtra, zastosowanych komponentów oraz 

medium sterującego (sprężone powietrze). Uwzględniono również fakt, że pro- 

jektowany filtr będzie cechował się innowacyjną metodą ochrony wkładów fil- 

trujących przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń. Filtr będzie również wyposa- 

żony w urządzenie uzdatniające wodę, poprzez eliminację wytrącającego się 

węglanu wapnia. Zapewni to dłuższą żywotność całego układu filtracyjnego 

oraz innych urządzeń zasilanych za pośrednictwem instalacji wodnej. Założono 

również, że wszystkie wkłady filtrujące będą równocześnie używane do filtracji 

wody, z krótkim wyłączeniem kolejnych wkładów na czas przepłukania [1]. 

3.1. Charakterystyka techniczna 

Filtr samoczyszczący będzie się charakteryzował następującymi parame- 

trami technicznymi, przedstawionymi w tabeli 1. 

Parametry techniczne filtra samoczyszczącego (źródło: 4) 

Tabela 1 

Masa 450 kg 

Wymiary  

(wys. x szer. x głęb.) 
1450 x 1200 x 700 mm 

Nominalne natężenie przepływu 60 m3/h 

Typ wkładu filtrującego Wkład szczelinowy 

Dokładność filtracji 50 µm; 100 µm; 200 µm 

Maksymalne ciśnienie robocze 4 MPa 

Sterowanie Pneumatyczne 

Różnica ciśnień uruchamiająca funkcje 

czyszczące 
0,15 – 0,4 MPa (regulowana) 

Dopuszczalna temperatura pracy 80 ºC 

Materiał korpusu i wkładów filtrujących Stal nierdzewna (kwasoodporna) 

Czas czyszczenia wkładów filtrujących 1 – 5 min (regulowany) 

Funkcje 

- filtracja 

- ochrona wkładów przed dużymi  

frakcjami zanieczyszczeń 

- ochrona przed osadzaniem kamienia 
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Przedstawione parametry są porównywalne z parametrami filtrów znanych 

producentów, umożliwiają jednak realizację jego funkcji ochronnych. 

Porównanie danych technicznych filtrów samoczyszczących przedstawio- 

no w tabeli 2. 

Dane techniczne wybranych filtrów samoczyszczących (źródło: 4) 

Tabela 2 

Wytwórca 
 

Parametr 

Seebach 

typ 3281 

Hydac 

typ AutoFilt 

RF6 

Ekopil 

typ FE1 

Filtr 

samoczyszczący 

KOMAG - ZZM 

Materiał 

obudowy 

Stal 

nierdzewna 

Stal 

węglowa 

lub stopowa 

Stal węglowa 

lub stal 

nierdzewna 

Stal nierdzewna 

(kwasoodporna) 

Maks. ciśnienie 

robocze [MPa] 
4 0,6 lub 1 1 4 

Przepływ [m3/h] ok. 60 do 10000 50-3000 min. 60 

Maks. temp. 

robocza [°C] 
50 90 80 80 

Różnica ciśnień 

uruchamiająca 

funkcje 

czyszczące 

[MPa] 

0,15 do 0,4 b.d. b.d. 0,15 do 0,4 

Dokładność 

filtracji [µm] 
b.d. 50 do 3000 min. 50 min. 50 

Przeciętny czas 

płukania [min] 
b.d. b.d. 1 do 5 1 do 5 

b.d. – brak danych 

3.2. Budowa filtra 

Budowę filtra samoczyszczącego przedstawiono na rysunku 1. Elementy 

bezpośrednio pracujące w środowisku wodnym wykonane zostały ze stali nier- 

dzewnej (kwasoodpornej). Elementy pneumatycznego układu sterującego są 

zespołami handlowymi, z odpowiednimi dopuszczeniami lub odpowiednio za- 

bezpieczone. Prototyp filtra przedstawiono na rysunku 2. 

Istotnym elementem filtra jest zespół uzdatniania wody (rys. 3), zapobie- 

gający osadzaniu się kamienia na powierzchni wkładów filtra. Znanych jest kil- 

ka metod zapobiegania temu efektowi. Najbardziej rozpowszechnione są meto- 

dy chemiczne. Niektóre z nich przynoszą dobre efekty, jednak wszystkie ce- 

chuje szereg wad. Przede wszystkim są to metody z użyciem drogich i szkodli- 

wych dla środowiska naturalnego chemikaliów. Skuteczną i jednocześnie tanią 

metodą ochrony instalacji jest metoda magnetycznego uzdatniania wody. Zasto- 

sowanie magnetyzera zmniejsza koszty eksploatacji, przy jednoczesnej popra- 

wie funkcjonowania filtra i całej instalacji. Dodatkowo, magnetyczne uzdatnia- 

nie wody nie zmienia jej składu chemicznego. 
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Rys.1. Budowa filtra samoczyszczącego (źródło: [4]):  

1-korpus górny, 2-korpus dolny, 3-pokrywa, 4-jednostka sterująca  

(pneumatyczny układ sterujący), 5-sanie, 6-magnetyzer, 7-odpowietrznik,  

8-zawór zwrotny, 9-przepustnica, 10-cylinder pneumatyczny, 11-grzybek zaworu 

wodnego, 12-sprężyna, 13-tuleja zamykająca, 14-wkład filtracyjny. 

 
Rys.2. Prototyp filtra samoczyszczącego (źródło: opracowanie własne) 

Głównymi zaletami magnetyzerów są: 

− łatwość stosowania oraz niewielkie koszty związane z obsługą,  

− brak zasilania zewnętrznego, 
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− brak konieczności stałego dozoru technicznego, 

− eliminacja szkodliwych dla środowiska chemikaliów stosowanych do 
czyszczenia instalacji, 

− zmniejszenie oporów przepływu. 

Pole magnetyczne wytwarzane przez magnetyzer, poza eliminacją osadza- 

nia się kamienia na ściankach nowych instalacji, powoduje powolne rozkru- 

szanie istniejącego kamienia w instalacjach starszych. Efekt ten uzyskany jest 

dzięki zjawisku "pamięci magnetycznej wody". Woda po przejściu przez mag- 

netyzer utrzymuje swoje własności jeszcze przez pewien czas, czego efektem są 

czyste powierzchnie wewnętrzne instalacji – a tym samym mniejsze zużycie 

energii i mniejsza awaryjność urządzeń [9]. 

 
Rys.3. Zespół uzdatniania wody (źródło: opracowanie własne) 

Za właściwą filtrację wody odpowiadają szczelinowe wkłady filtrujące. 

Wkłady szczelinowe projektowane są indywidualnie, według zapotrzebowania 

klienta. Produkowane są nowoczesną techniką, polegającą na metodzie wytwa- 

rzania przegrody filtracyjnej ze spiralnie zwijanych stalowych elementów o prze- 

kroju ściętego lub zaokrąglonego trójkąta (rys. 4). Takie rozwiązanie gwaran- 

tuje uzyskanie korzystnych parametrów hydrodynamicznych. Wkłady szczeli- 

nowe charakteryzują się: zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń, niewiel- 

kimi spadkami ciśnienia, wysoką dokładnością filtracji oraz dużymi współczyn- 

nikami otwartej powierzchni. Gładkość powierzchni filtracyjnej od strony na- 

pływu sprawia, że sita szczelinowe można z powodzeniem czyścić strumieniem 

wody wzmocnionym efektem dyszy, w wyniku malejącego przekroju szczeliny. 

Dzięki temu unika się zjawiska blokowania cząstek zawiesiny w szczelinach. 

Element filtrujący jest dodatkowo wzmacniany podłużnymi poprzeczkami, 

co poprawia stateczność wkładu oraz jego odporność na zmiany ciśnienia w 

czasie filtracji i odpłukiwania wkładu. Dzięki temu, szczeliny filtracyjne są 

stabilne i posiadają stały wymiar. 
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Rys.4. Model filtrowania cieczy (źródło: 10) 

Jednym z założeń projektu było zaopatrzenie filtra w system ochrony 

wkładów filtracyjnych przed zanieczyszczeniami zgrubnymi powstałymi pod- 

czas uruchamiania instalacji wodnej. System ten przewiduje wykonanie dodat- 

kowego kanału, łączącego komorę wody zanieczyszczonej z komorą wylotu 

zanieczyszczeń. Za prawidłowe przekierowanie cieczy roboczej odpowiada ste- 

rowana pneumatycznie przepustnica, wraz z zaworem zwrotnym. 

3.3. Zasada działania filtra 

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania wody z cząstek stałych, w trybie 

bezobsługowym. Filtrowane medium przepływa przez szczelinowe wkłady fil- 

tracyjne od wewnątrz na zewnątrz. W trakcie tego procesu cząstki zanieczysz- 

czeń odkładają się na wewnętrznej, gładkiej powierzchni wkładu. Wraz z ros- 

nącą ilością zanieczyszczeń, rośnie również różnica wartości ciśnienia pomię- 

dzy komorami „wlotową” i „wylotową”. Jeśli różnica ciśnienia osiągnie nasta- 

wioną wartość, rozpoczyna się proces automatycznego czyszczenia filtra „stru- 

mieniem wstecznym”. Przefiltrowana przez pozostałe wkłady woda wpływa od 

zewnątrz do czyszczonego wkładu, zabierając ze sobą zanieczyszczenia i wy- 

pływa króćcem przeznaczonym do odbioru zanieczyszczeń. Funkcje czyszczące 

mogą być również uruchomione ręcznie, poprzez wywołanie z panelu steru- 

jącego. 

Układ czyszczenia zbudowano w oparciu o autorskie rozwiązanie zaworu 

wodnego sterowanego pneumatycznie, umożliwiającego wykorzystanie wszyst- 

kich wkładów filtrujących w trakcie normalnej pracy filtra. Elementem sterują- 

cym zaworu jest dwutłokowy siłownik pneumatyczny dwustronnego działania. 

Elementami wykonawczymi, kierującymi przepływem wody są: grzybek oraz 

tuleja zamykająca ze sprężyną dociskową. 

Działanie zaworu realizowane jest w czterech fazach (rys. 5): 

− Faza I – siłownik pneumatyczny nie jest zasilany. Tuleja zamykająca zez- 

wala na przepływ wody zanieczyszczonej do wkładu filtracyjnego i tym sa- 

mym na właściwy proces filtracji. Grzybek zaworu pozostaje w pozycji 

zamkniętej. 
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Rys.5. Fazy działania zaworu wodnego (źródło: opracowanie własne)  

1-tuleja zamykająca, 2-grzybek, 3-siłownik pneumatyczny 

− Faza II – Przestrzeń podtłokowa siłownika zostaje zasilona sprężonym po- 

wietrzem. Tłoczysko wysuwa tuleję zamykającą, powodując odcięcie do- 

pływu wody zanieczyszczonej do wkładu filtracyjnego. Grzybek zaworu 

pozostaje w pozycji zamkniętej. 

− Faza III – siłownik pneumatyczny osiąga położenie krańcowe. Podniesiony 

zostaje grzybek zaworu, powodując otwarcie przepływu do kanału wylotu 

zanieczyszczeń. Następuje oczyszczanie wkładu filtracyjnego ze zgroma- 

dzonych nieczystości poprzez strumień wsteczny wody czystej. 

− Faza IV – Zasilona zostaje przestrzeń nadtłokowa siłownika pneumatycz- 

nego. Tłoczysko cylindra wraca do położenia wstępnego, przesuwając jed- 

nocześnie tuleję zamykającą oraz grzybek. Zakończenie fazy czwartej jest 

równoznaczne z początkiem sekwencji ruchów w zaworze wodnym znajdu- 

jącym się pod kolejnym wkładem filtrującym. 

4. Układ sterowania 

W rozwiązaniu filtra samoczyszczącego zastosowano pneumatyczny układ 

sterowania [4] odpowiedzialny za: 
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− przesyłanie sygnałów sterujących (w określonej sekwencji) do cylindrów 
zaworów wodnych, 

− przesyłanie sygnału sterującego do zaworu odpowiedzialnego za ochronę 
wkładów filtrujących przed zanieczyszczeniami zgrubnymi, 

− monitorowanie różnicy ciśnień na „wlocie” i „wylocie” z filtra, 

− informowanie o stanach awaryjnych. 

Układ sterowania filtra (rys. 6) zbudowany jest z następujących modułów: 

− wejściowego, 

− zadajnika impulsów, 

− wykonawczego, 

− ochrony filtra, 

− alarmowego. 

 
Rys.6. Schemat blokowy układu sterowania filtra (źródło: opracowanie własne) 

Moduł wejściowy jest podstawowym elementem systemu. Jego zadaniem 

jest zbieranie „informacji” oraz uruchamianie procedury czyszczenia filtra. 

Kolejną, istotną częścią systemu jest zadajnik impulsów. Ma on za zada- 

nie generowanie impulsów sterujących modułem wykonawczym. Czas pomię- 

dzy generowanymi impulsami jest regulowany za pomocą układu sterowanego 

przez pneumatyczny zawór 3/2. 

Moduł wykonawczy składa się z 6 kanałów. Do każdego kanału przypo- 

rządkowane są: licznik, siłownik pneumatyczny wraz z zaworem 4/2 oraz za- 

wory logiczne „OR” zbierające sygnały resetujące liczniki poprzednich kana- 

łów. Za ostatnim, 6-tym kanałem, zastosowano dodatkowy licznik oraz układ 

czasowy, pozwalający na prawidłową pracę 6-tego kanału (reset). 

Sygnał wysterowania każdego zaworu siłownika przesyłany jest do zawo- 

ru logicznego „OR”, dzięki czemu uzyskuje się możliwość niezależnego wysu- 

nięcia siłowników podczas pracy w trybie ochrony filtra przed frakcjami gru- 

bymi. 
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Załączenie ochrony filtra możliwe jest dzięki zastosowaniu modułu och- 

rony filtra. Zadaniem tego modułu jest wysunięcie wszystkich siłowników 
(zamknięcie filtra) oraz otwarcie zaworu wody. Tryb ochrony filtra powinien 
być załączony przy każdym rozruchu filtra, szczególnie po dłuższym czasie 
postoju. 

Podczas płukania wkładów filtrujących różnica ciśnienia wody na wlocie 
i wylocie filtra jest sukcesywnie zmniejszana. W przypadku występowania róż- 

nicy ciśnienia, po zakończeniu pierwszej procedury czyszczenia, uruchamiana 
jest, bez zatrzymania, kolejna pętla. Gdy, po drugim czyszczeniu różnica ciś- 
nienia, monitorowana na manometrze różnicowym nie zmniejszy się, czyszcze- 
nie filtra zostaje wstrzymane (filtr będzie normalnie pracował), dzięki zastoso- 
waniu modułu alarmowego. Moduł zlicza liczbę czyszczeń i po nastawionej 
liczbie „wyświetla” informację alarmową. 

5. Stanowisko badawcze  

Stanowisko badawcze filtra (rys. 7) opracowano w celu sprawdzenia zgod- 
ności założonych parametrów technicznych. Tworzy je kilka, współpracujących 
ze sobą zespołów, m.in.: główny agregat pompowy, pomocniczy agregat pom- 
powy, układ przygotowania sprężonego powietrza, zbiornik wody, badany filtr, 

rurociąg. 

 
Rys.7. Stanowisko badawcze filtra (źródło: opracowanie własne)  

1-główny agregat pompowy, 2-pomocniczy agregat pompowy, 3- zbiornik wody, 

 4-układ sprężonego powietrza, 5-rejestrator, 6-badany filtr samoczyszczący 

Pierwszym zespołem jest główny agregat pompowy (rys. 8), wyposażony 

w pompę wielostopniową, zasilający układ w wodę o ciśnieniu do 4 MPa i za- 
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pewniający przepływ do 60 m3/h. Zespół ten połączony jest rurociągiem sta- 

lowym z filtrem oraz zbiornikiem o pojemności 3 m3. Rurociąg wyposażono 

w elastyczne kompensatory osiowe, w celu uniknięcia przenoszenia drgań z ag- 

regatu oraz zawory odcinające. 

 
Rys.8. Główny agregat pompowy (źródło: opracowanie własne) 

Następnym zespołem stanowiska badawczego jest pomocniczy agregat 

pompowy (rys. 9), umożliwiający wykonanie wodnych prób ciśnieniowych 

(ciśnieniem wody ok. 6 MPa). Agregat połączono z filtrem i zbiornikiem za po- 

mocą wysokociśnieniowych przewodów elastycznych. 

 
Rys.9. Pomocniczy agregat pompowy (źródło: opracowanie własne) 
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Kolejnym zespołem stanowiska badawczego jest układ przygotowania 

sprężonego powietrza, odpowiadający za zasilanie szafki sterowniczej filtra 

oraz pneumatycznych siłowników wykonawczych. Przystosowany jest on rów- 

nież do przeprowadzenia prób ciśnieniowych ww. siłowników. Zarówno układ 

wodny, jak i pneumatyczny wyposażone są w szereg czujników pomiarowych, 

określających m. in. ciśnienie wody na wlocie i wylocie z filtra, ciśnienie sprę- 

żonego powietrza oraz natężenie przepływu wody przez filtr. 

6. Badania  

Badania przeprowadzono w Zabrzańskich Zakładach Mechanicznych S.A., 

gdzie zbudowano stanowisko badawcze. Badania podzielono na etapy, w któ- 

rych wykonano następujące prace: 

− sprawdzono poprawność działania podzespołów sterujących filtra (układ 
pneumatyczny), 

− sprawdzono poprawność działania podzespołów wykonawczych filtra (siłow- 
niki pneumatyczne), 

− przeprowadzono próby szczelności filtra. 

Pneumatyczny układ sterujący został przebadano w ITG KOMAG, w Za- 

kładzie Systemów Mechatronicznych. Próby polegające na włączaniu i wyłą- 

czaniu poszczególnych sekwencji uruchamiających zespoły wykonawcze poz- 

woliły na regulację i poprawne ustawienie parametrów układu sterowania, mię- 

dzy innymi czas czyszczenia wkładów filtracyjnych. 

Badanie siłowników pneumatycznych rozpoczęto od sprawdzenia ciśnie- 

nia zasilania. Próby wykazały, że ciśnienie wynoszące około 0,1 MPa pozwala 

już na wysunięcie i wsunięcie tłoczyska siłownika. Następnie przeprowadzono 

próby szczelności pneumatycznej siłowników. Siłowniki zasilano ciśnieniem 

około 0,9 MPa, to jest 1,5 razy większym od maksymalnego ciśnienia pracy. 

Ciśnienie w komorach (podtłokowych i nadtłokowych) utrzymywane było 

przez okres 10 minut. Badania te pozwoliły stwierdzić szczelność konstrukcji 

spawanych siłowników, jak również pozwoliły wykryć nieszczelności węzłów 

uszczelniających dławnicy. Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono przykładowe 

wykresy z przeprowadzonych prób szczelności. 

Kolejny etap badań obejmował wodną próbę szczelności (ciśnieniowej) 

filtra. Do napełnienia filtra wykorzystano pomocniczy agregat pompowy, 

będący na wyposażeniu stanowiska badawczego. Podczas próby uzyskano 

ciśnienie wody wynoszące 6 MPa, to jest 1,5 razy większe od maksymalnego 

ciśnienia pracy. Kontrola wizualna filtra nie wykazała przecieków oraz żadnych 

objawów ogólnego odkształcenia plastycznego powierzchni filtra, co pozwoliło 

uznać próbę za pozytywną. 
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Rys.10. Siłownik nr 5 – próba szczelności komory podtłokowej –  

siłownik szczelny (źródło: opracowanie własne) 

 
Rys.11. Siłownik nr 5 – próba szczelności komory nadtłokowej –  

nieszczelność węzła dławnicowego (źródło: opracowanie własne) 

7. Podsumowanie 

Budowa prototypu filtra samoczyszczącego oraz wykonanie badań na sta- 

nowisku badawczym pozwoliły sprawdzić ogólną funkcjonalność działania zas- 

tosowanych elementów filtra oraz zweryfikować poprawność przyjętych zało- 

żeń konstrukcyjnych. 

Wyniki pierwszych badań pozwoliły wprowadzić drobne korekty do 

dokumentacji technicznej oraz do prototypu filtra, dotyczące głównie zabudowy 

uszczelnień dławnicy siłowników. 

Filtr posiada szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak: 
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− funkcja czyszczenia, poprzez system pneumatycznie sterowanych zaworów 

wodnych, 

− zapobieganie osadzaniu się węglanu wapnia na wkładach filtrujących oraz 

wewnętrznych powierzchniach filtra w procesie filtracji wody, 

− ochrona filtra przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń, mogącymi przedo- 

stać się do wkładów filtrujących podczas rozruchu (bądź po dłuższym prze- 

stoju) urządzenia. 

Pneumatyczny układ sterowania umożliwia wykorzystanie wszystkich 

wkładów filtrujących podczas normalnego cyklu filtracji wody (w oferowanych 

na rynku produktach, jeden wkład jest zawsze wyłączony z cyklu filtracji). 

Zastosowanie odpowiednich komponentów do budowy filtra, jak również 

jego konstrukcja, pozwala na użytkowanie go przy ciśnieniu wody wynoszącym 

maksymalnie 4 MPa. 
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iRIS – System identyfikacji maszyn, urządzeń, środków trwałych 

oraz transportu  

Michał Warzecha – ELSTA Sp. z o.o., Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-Rojek, 

Aleksander Piecha, Jerzy Jura – Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

Prace nad zastosowaniem technologii RFID w zakładach górniczych roz- 

poczęto w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w roku 2004. Początkowo 

był to prototypowy system elektronicznej identyfikacji elementów sekcji ścia- 

nowej obudowy zmechanizowanej. W toku prowadzonych prac badawczych 

uzyskano szereg cennych uwag oraz propozycji zmian funkcjonalności systemu 

ze strony przyszłych użytkowników. Efektem było pilotażowe wdrożenie syste- 

mu w roku 2008. Obecnie system wdrożono komercyjnie lub testowo w dwu- 

dziestu kopalniach spółek węglowych w Polsce oraz w sześciu firmach produ- 

kujących sekcje obudowy zmechanizowanej. W wyniku bieżących prac rozwo- 

jowych, system elektronicznej identyfikacji elementów ścianowej obudowy 

zmechanizowanej stał się częścią zintegrowanego rozwiązania sprzętowo-pro- 

gramowego o nazwie iRIS. 

2. iRIS - System elektronicznej ewidencji środków trwałych w zakładach 

górniczych 

W ITG KOMAG od szeregu lat prowadzone są prace nad systemami in- 

formatycznymi, które wspomagają zarządzanie majątkiem w zakładach górni- 

czych. W 2011 roku opracowane dotychczas rozwiązania zintegrowano w jeden 

system iRIS, który stanowi kompleksowe narzędzie do prowadzenia elektro- 

nicznej ewidencji środków trwałych. System składa się z pięciu platform słu- 

żących do znakowania, identyfikacji i nadzoru następujących środków trwa- 

łych: 

− PECM – maszyn, urządzeń i części stosowanych w wyrobiskach podziem- 

nych, 

− PEUBP – maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej, 

− PEŚT – środków transportu, 

− PEMP – maszyn, urządzeń i podzespołów stosowanych na powierzchni, 

− PEŚTB – wyposażenia biurowego. 

Strukturę systemu iRIS przedstawiono na rysunku 1. System ten umożli- 

wia współpracę (wymianę danych) z innym oprogramowaniem będącym na wy- 

posażeniu kopalń (np. GŚP firmy COIG). System posiada budowę modułową, 

a użytkownik dostosowuje strukturę systemu do własnych potrzeb, co zapewnia 

lepsze wykorzystanie potencjału oprogramowania. 
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Rys.1. Struktura systemu iRIS (źródło: własne ELSTA) 

2.1. PECM – Platforma ewidencji części maszyn 

Platforma ewidencji części maszyn (PECM) powstawała jako integralna 

część Systemu Elektronicznej Ewidencji Elementów Sekcji Ścianowej Obudo- 

wy Zmechanizowanej. Obecnie stanowi niezależne oprogramowanie bazoda- 

nowe, które w zależności od modułów może być wykorzystywane do prowa- 

dzenia gospodarki maszynami pracującymi w podziemiach zakładów górni- 

czych. W chwili obecnej w skład platformy wchodzą dwa moduły: Gather II 

i Przekładnia. 

Oprogramowanie PECM w łatwy i przejrzysty sposób pozwala na ewiden- 

cjonowanie elementów oraz na przetwarzanie niezbędnych danych w celu oce- 

ny stopnia zużycia. Jest to niezwykle istotne w aspekcie bezpieczeństwa pracy 

załóg górniczych. 

2.1.1. Moduł Gather II  

Moduł Gather II (rys. 2) stanowi nieodłączną część systemu identyfikacji 

elementów sekcji obudowy zmechanizowanej, pełniącą w systemie rolę opro- 

gramowania zarządzającego, służącego do rejestracji i przetwarzania danych 

identyfikacyjnych oraz ewidencji elementów sekcji. Umożliwia on przygotowa- 

nie mikrokomputera produkowanego przez firmę ELSTA Sp. z o.o. do odpo- 

wiedniego trybu pracy i tym samym w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie 

zadania logistycznego (dodawanie nowych elementów, grupowanie elementów 

w sekcje oraz zmiana lokalizacji), związanego z ewidencją elementów w sys- 

temie.  
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Rys.2. Platforma ewidencji części maszyn z modułem Gather II  

(źródło: własne ITG KOMAG) 

Oprogramowanie bazodanowe PECM z modułem Gather II umożliwia ele- 

ktroniczne tworzenie raportów zawierających dane dotyczące użytkowania ele- 

mentów sekcji obudowy zmechanizowanej i wspomaga podejmowanie decyzji 

w procesie oceny stanu technicznego sekcji. Obecnie system pracuje w szes- 

nastu kopalniach węgla kamiennego w Polsce, nadzorując około 20 000 ele- 

mentów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. 

Pod względem funkcjonalnym oprogramowanie stwarza następujące moż- 

liwości: 

− rejestracja i identyfikacja firm oraz osób bezpośrednio związanych z użyt- 

kowaniem programu, jak również urządzeń identyfikujących elementy do- 

łowych maszyn górniczych, 

− przegląd i wprowadzanie danych o miejscach eksploatacji maszyn doło- 

wych, 

− prowadzenie gospodarki materiałowo-eksploatacyjnej dołowymi maszyna- 

mi górniczymi i ich elementami, 

− przegląd parametrów technicznych dołowych maszyn górniczych, 

− przegląd historii elementów, 

− przygotowanie wykazu elementów danego typu maszyny, zmagazynowa- 

nych w podziemnych wyrobiskach, 
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− zestawienie elementów użytkowanych w ścianach, 

− wykonywanie operacji importu i eksportu danych pomiędzy oprogramo- 

waniem a dołowym czytnikiem RFID. 

Nowelizacja załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wymogła 

zmianę sposobu zarządzania elementami sekcji ścianowej obudowy zmechani- 

zowanej. Zwiększona została ilość niezbędnych informacji, jakie należy gro- 

madzić dla każdego z eksploatowanych i posiadanych na stanie kopalni ele- 

mentów sekcji ścianowej. Zastosowanie PECM, wraz z modułem Gather II, 

zapewnia trwałe i jednoznaczne oznakowanie elementów sekcji. Ponadto, w ce- 

lu zapewnienia wstecznej kompatybilności z elementami obudów oznakowa- 

nych starymi metodami, możliwe jest ręczne wprowadzenie danych o nieoz- 

nakowanych elektronicznie elementach. W bazie danych modułu mogą być 

przechowywane informacje o sekcjach i ścianach wydobywczych złożonych 

z elementów różnego typu i oznakowanych różnymi metodami. Wszystkie 

zgromadzone dane mogą być publikowane w formie raportów i wyników ana- 

liz, wymaganych zgodnie z nowelizacją załącznika nr 4 do rozporządzenia. For- 

mę i zawartość raportów skonsultowano z pracownikami kopalń odpowiedzial- 

nymi za prowadzenie gospodarki elementami sekcji ścianowej obudowy zme- 

chanizowanej (rys. 3, rys. 4). 

 
Rys.3. Zestawienie sekcji w ścianie oraz karta pracy sekcji wygenerowana  

w module raportowania PECM (źródło: własne ITG KOMAG) 
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Rys.4. Zestawienie elementów przechowywanych w magazynie  

wygenerowane w module raportowania PECM (źródło: własne ITG KOMAG) 

System Elektronicznej Ewidencji Elementów Sekcji Ścianowej Obudowy 

Zmechanizowanej opracowano w ramach projektu celowego realizowanego 

przez konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, ELSTA Sp. z o.o. oraz ITG 

KOMAG. W procesie alokacji sekcje podlegają demontażowi i powtórnemu 

montażowi. W wyniku tego następuje zamiana elementów w poszczególnych 

sekcjach. Taki stan rzeczy stwarza potrzebę identyfikacji wszystkich głównych 

elementów sekcji obudowy zmechanizowanej. 

W znacznej liczbie przedsięwzięć logistycznych sprawdziła się technolo- 

gia RFID (Radio Frequency IDentification). Ten nowoczesny sposób znakowa- 

nia elementów wykorzystano w elektronicznym systemie identyfikacji ele- 

mentów sekcji obudowy zmechanizowanej. Wprowadzenie logicznych relacji 

pomiędzy numerem identyfikacyjnym transpondera, a szeregiem atrybutów 

elementu sekcji, pozwala na usprawnienie procesów logistycznych związanych 

np. z prowadzeniem remontu lub wymianą istotnych elementów. Umożliwia 

prowadzenie racjonalnej gospodarki środkami trwałymi [1 - 5]. Opracowany 

system identyfikacji elementów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej 

może obsługiwać zarówno pojedynczą kopalnię, jak i grupę kopalń. 

Podstawowe zalety systemu to: 

− zapewnienie jednoznacznej identyfikacji poszczególnych elementów sekcji 

ścianowej obudowy zmechanizowanej, 

− uzyskanie wiarygodnej informacji na temat dotychczasowego przebiegu 

użytkowania sekcji oraz jej poszczególnych elementów, 
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− prowadzenie racjonalnej gospodarki elementami sekcji obudowy zmecha- 

nizowanej, 

− wykorzystanie nowoczesnych, komputerowych baz danych do gromadzenia 

i przetwarzania danych dotyczących użytkowania elementów sekcji obudo- 

wy zmechanizowanej, jak również uzyskiwanie do nich szybkiego dostępu, 

− trwałość oznakowania, 

− niezawodność odczytu kodu identyfikacyjnego w trudnych warunkach śro- 

dowiskowych. 

Elektroniczny system identyfikacji elementów sekcji tworzą (rys. 5): 

− pasywne transpondery trwale umieszczone w podstawowych elementach 

sekcji obudowy zmechanizowanej, 

− czytnik RFID, złożony z mikrokomputera oraz lancy odczytującej, 

− stacja dokująca, służąca do komunikacji czytnika RFID z komputerem PC, 

− bazodanowe, autorskie oprogramowanie komputerowe PECM wraz z mo- 

dułem Gather II, pozwalające na zarządzanie bazą danych o sekcjach i ich 

elementach. 

System został wdrożony komercyjnie lub testowo w dziewiętnastu ko- 

palniach węgla kamiennego oraz w sześciu zakładach remontujących i produku- 

jących maszyny górnicze. 

 
Rys.5. Przepływ danych w systemie iRIS [2] 

2.1.2. Moduł Przekładnia 

W odpowiedzi na zainteresowanie klientów znakowaniem maszyn i urzą- 

dzeń pracujących w podziemiach zakładów górniczych, w ramach PECM opra- 

cowano moduł Przekładnia. Opracowane zostały również nowe metody monta- 
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żu transponderów, tak aby operacja znakowania mogła zostać prowadzona 

w warunkach atmosfery zagrożonej wybuchem (np. montaż poprzez klejenie). 

Moduł Przekładnia zapewnia podobną funkcjonalność jak moduł Gather II, tym 

razem w zakresie gospodarki przekładniami.  

Na rysunku 6 przedstawiony został sposób klejenia transpondera TRID-01 

do blachy stalowej. W ITG KOMAG przeprowadzone zostały próby klejenia 

oraz testy wytrzymałości złącza klejowego (rys. 7). Uzyskano wartości siły zry- 

wającej na poziomie 40 kN, co jest wartością wystarczającą w odniesieniu do 

znakowania przekładni. 

      
Rys.6. Sposób klejenia transponderów TRID-01 (źródło: własne ITG KOMAG) 

 
Rys.7. Wartości siły zrywającej połączenie klejowe (źródło: własne ITG KOMAG) 
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2.2. PEUBP – Platforma ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej 

Platforma ewidencji urządzeń budowy przeciwwybuchowej spełnia 

wymagania załącznika nr 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 

czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 

ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podzie- 

miach zakładów górniczych. Oprogramowanie zapewnia możliwość rejestracji 

i identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z systemu oraz urządzeń bu- 

dowy przeciwwybuchowej (ognioszczelne rozdzielnie średniego napięcia, po- 

jazdowe stacje transformatorowe, wieloodpływowe stacje kompaktowe, wy- 

łączniki stycznikowe, zespoły transformatorowe, silniki, skrzynie aparatury 

elektrycznej).  

W związku z konstrukcją urządzeń budowy przeciwwybuchowej, np. 

urządzeń iskrobezpiecznych, wymagane było opracowanie nowej wersji obu- 

dowy transpondera TRID-01. Zaproponowana została wersja obudowy dosto- 

sowana do nitowania i klejenia (rys. 8).  

 
Rys.8. Nowe wersje obudowy transpondera TRID-01 (źródło: własne ITG KOMAG) 

2.3. PEMP – Platforma ewidencji maszyn i urządzeń powierzchniowych 

Osobnym elementem systemu iRIS jest platforma ewidencji maszyn 

i urządzeń powierzchniowych (PEMP). Platforma ta została wyróżniona ze 

względu na współpracę z innego rodzaju czytnikiem RFID - czytnikiem po- 

wierzchniowym. Platforma PEMP dysponuje następującymi możliwościami: 

− rejestracja i identyfikacja firm oraz osób bezpośrednio związanych z użyt- 

kowaniem programu, jak również urządzeń identyfikujących elementy 

powierzchniowych maszyn górniczych, 

− identyfikacja maszyn i urządzeń pracujących na powierzchni zakładów gór- 

niczych, 

− przegląd i wprowadzanie danych o miejscach eksploatacji maszyn, 

− prowadzenie gospodarki materiałowo-eksploatacyjnej maszynami górniczy- 

mi i ich elementami, 

− przegląd parametrów technicznych powierzchniowych maszyn górniczych, 

− przegląd historii elementów, 
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− sporządzanie wykazu elementów danego typu maszyny, zmagazynowanych 

na powierzchni kopalni. 

2.4. PEŚTB – Platforma ewidencji środków trwałych wyposażenia biuro- 

wego 

Majątek powierzchniowy, w zakresie wyposażenia biurowego, stanowi 

sporą wartość w skali kopalni czy spółki wydobywczej. Platforma ewidencji 

środków trwałych wyposażenia biurowego (PEŚTB) jest narzędziem, które 

umożliwi sprawne gospodarowanie posiadanym majątkiem. W zakresie fun- 

kcjonalnym PEŚTB zapewnia: 

− rejestrację i identyfikację osób uprawnionych do korzystania z systemu, 

− rejestrację środków trwałych fabrycznie nowych oraz dostarczanych po re- 

moncie lub modernizacji (biurka, terminale komputerowe, urządzenia dru- 

kujące, telefony stacjonarne, elementy klimatyzacji, telewizory oraz pozo- 

stałe urządzenia o istotnej wartości np. kuchenki mikrofalowe), 

− rejestrację miejsc lokalizacji środków trwałych (w strukturze drzewiastej 

budynku/przedsiębiorstwa), 

− weryfikację stanu zarejestrowanego w systemie ze stanem rzeczywistym, 

− projektowanie, drukowanie i kodowanie kodów paskowych i etykiet RFID, 

− współpracę z urządzeniem odczytującym dane znaczników (przygotowanie 

danych dla terminala, pobranie danych z terminala). 

3. Znaczniki i urządzenia odczytujące 

Z oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu iRIS współpracują 

urządzenia produkowane przez firmę ELSTA Sp. z o.o. W skład czytnika przez- 

naczonego do pracy w podziemiach kopalń wchodzą dwa urządzenia: mikro- 

komputer typu TRMC-01 i lanca odczytująca typu TRH-01/*.  

 
Rys.9. Mikrokomputer typu TRMC-01 [2] 
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Mikrokomputer TRMC-01 (rys. 9) to urządzenie przenośne, zasilane ba- 

teryjnie. Posiada podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, dziewięć kla- 

wiszy funkcyjnych, mikrofon, głośnik oraz uniwersalne złącze do podłączania 

urządzeń peryferyjnych. Czytnik umożliwia wykonywanie różnych zadań lo- 

gistycznych związanych z prowadzeniem ewidencji elementów, takich jak: 

dodawanie nowych elementów, zmiana atrybutów tych elementów, grupowanie 

elementów oraz zmiany w grupowaniu, sprawdzanie poprawności opisu ele- 

mentów, przypisywanie elementom komentarzy głosowych itp.  

Istnieją dwie wersje lancy odczytującej (rys. 10), przeznaczone do różnego 

typu zabudowy transponderów.  

 
Rys.10. Lanca odczytująca (dwie wersje wykonania) [2] 

Lanca odczytująca zakończona jest głowicą z odpowiednim układem ante- 

nowym, dostosowanym do odczytu identyfikatorów z transponderów zamoco- 

wanych na powierzchniach płaskich elementów (lanca TRH-01/U) oraz z trans- 

ponderów zabudowanych wewnątrz sworzni (lanca TRH-01/G). 

Rozwiązanie przeznaczone do pracy w podziemiach zakładów górniczych 

może być stosowane wszędzie tam, gdzie na skutek warunków środowiskowych 

i mechanicznych niemożliwe są inne sposoby znakowania, umieszczające infor- 

mację bezpośrednio na powierzchni urządzenia. W prezentowanym systemie 

iRIS, w zakresie znakowania obiektów powierzchniowych (w szczególności 

w biurach), przewiduje się zastosowanie palmtopów z czytnikami kodów kres- 

kowych. Etykieta z kodem kreskowym może zostać zintegrowana z układem 

scalonym RFID i w ten sposób umożliwia identyfikację w dwóch niezależnych 

technologiach.  

Firma ELSTA Sp. z o.o prowadzi prace nad prototypem iskrobezpiecznego 

palmtopa z 32 bitowym graficznym systemem operacyjnym oraz aplikacją 

realizującą funkcjonalność TRMC-01. Palmtop, z przejrzystym graficznym in- 

terfejsem, pracujący w zestawie z prototypem bezprzewodowej lancy odczy- 

tującej TRH-02 (rys. 11), jeszcze bardziej ułatwi pracę operatora poprzez eli- 

minację przewodu łączącego te dwa elementy. Jednocześnie będzie on stanowił 
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dopełnienie oferty palmtopów, pozwalających na prowadzenie ewidencji ma- 

jątku zakładów górniczych we wszystkich obszarach działalności, z wykorzys- 

taniem wybranej lub wybranych technologii znakowania. 

 
Rys.11. Prototyp bezprzewodowej lancy odczytującej (źródło własne ELSTA) 

4. Podsumowanie 

W rozdziale zaprezentowano system iRIS, zawierający platformy umożli- 

wiające prowadzenie kompleksowej gospodarki środkami trwałymi, maszynami 

i urządzeniami w obrębie kopalń i spółek węglowych. Dzięki zastosowaniu 

rozwiązań sieciowych, kopalnie spółki wydobywczej mogą być połączone 

z nadrzędnym systemem (np. GŚP firmy COIG), co daje możliwość pełnego 

wykorzystania potencjału narzędzi informatycznych. Największą zaletą ofero- 

wanego systemu jest współpraca z urządzeniami do odczytywania znaczników 

RFID firmy ELSTA Sp. z o.o.  

Przyjęte rozwiązania sprzętowe wraz z oprogramowaniem ułatwiają pracę 

i umożliwiają pozyskanie źródła wiarygodnej informacji o stanie technicznym 

poszczególnych elementów, maszyn i urządzeń. Przy projektowaniu systemu 

uwzględniono problematykę iskrobezpieczeństwa, zdalnego odczytu oraz ergo- 

nomii.  

System iRIS jest obecnie rozwijany zarówno w zakresie oprogramowania, 

jak i sprzętu. 
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Uszkodzenia hydrauliki siłowej sekcji obudów zmechanizowanych 

eksploatowanych w Kompanii Węglowej  

Jan Zdziebko – Kompania Węglowa S.A. - Zespół Planowania Remontów 

1. Wstęp 

Zmiany ustrojowe wprowadzające mechanizmy gospodarki rynkowej, no- 

welizacje Prawa Geologiczno-Górniczego i Prawa Zamówień Publicznych oraz 

kolejno przeprowadzane reformy górnictwa stopniowo przyczyniały się do 

odchodzenia kopalń od prowadzenia remontów siłami własnymi na rzecz prze- 

prowadzania ich w firmach zewnętrznych lub własnych zakładach remon- 

towych. Umożliwiło to wprawdzie, zredukowanie zatrudnienia oraz wyzbycie 

się kosztownego w utrzymaniu zaplecza remontowego, ale pozbawiło użytkow- 

ników oraz producentów maszyn, urządzeń i ich podzespołów wiedzy na temat 

życia produktu wprowadzonego do eksploatacji.  

Praktycznie do końca 2008 roku kopalnie Kompanii Węglowej stosowały 

ryczałtową formę rozliczenia usług remontowych, wynikiem czego użytkow- 

nicy ograniczali się jedynie do stwierdzenia faktu niesprawności danej maszy- 

ny, urządzenia lub jego podzespołu, bez dochodzenia do zakresu uszkodzenia 

i przyczyn jego wystąpienia. Cała wiedza techniczna w zakresie występowania 

rzeczywistych uszkodzeń urządzeń i podzespołów pozostawała po stronie Wy- 

konawcy remontu, którym bardzo często nie są producenci. W ten sposób pro- 

ducenci zostali pozbawieni dostępu do informacji umożliwiających im dosko- 

nalenie swoich produktów. 

Wprowadzona do realizacji w 2009 roku Polityka Remontowa Kompanii 

Węglowej S.A. opiera się między innymi na działalności systemu nadzoru tech- 

nicznego. Funkcję nadzoru technicznego, dla wybranej grupy maszyn i urzą- 

dzeń powierzono zewnętrznemu Wykonawcy – Jednostce Eksperckiej, nieza- 

leżnej od podmiotów świadczących usługi remontowe oraz od Zamawiającego. 

Działalność Jednostki Eksperckiej zapewnia: 

1. Precyzyjny opis zakresu remontu urządzeń i podzespołów kierowanych do 

remontu w ramach którego : 

a) wykonuje się pełną dokumentację zdjęciową urządzenia/elementu, 

b) jednoznacznie oznacza się urządzenie/element, 

c) przeprowadza się pomiary parametrów technicznych, 

d) wykonuje się wstępną weryfikację zasadności technicznej skierowania 

urządzenia do remontu, 
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e) sporządza się protokół z oceny przedstawiający rzeczywisty zakres re- 
montu, w oparciu o który zostanie przeprowadzone postępowanie prze- 
targowe w celu dokonania wyboru Wykonawcy, 

f) uzyskuje się informacje o stanie technicznym urządzenia kierowanego 

do remontu, prawidłowości jego eksploatacji, czy też prawidłowości 

uprzednio wykonanych remontów. 

2. Czynny udział pracowników Jednostki Eksperckiej w postępowaniach wy- 

jaśniających z Wykonawcą remontu w trakcie procesu remontowego w ra- 

mach którego: 

a) zostaje zweryfikowana zasadność rozszerzenia zakresu remontu zgło- 

szona przez Wykonawcę remontu, 

b) dodatkowo oznaczone zostają podzespoły zakwalifikowane do wymia- 

ny (w ramach uznanego zakresu rozszerzonego), 

c) sporządzany jest protokół z nie uznania lub z uznania rozszerzenia za- 

kresu remontu z dokładnym opisem pozwalającym na przeprowadzenie 

procedury udzielenia dodatkowego zamówienia uzupełniającego dla 

wykonawcy. 

3. Przeprowadzenie procedury odbioru urządzenia po remoncie w ramach 

której: 

a) weryfikuje się przedstawione dokumenty techniczne po wykonanym re- 

moncie, protokół z badania urządzenia na stanowisku badawczym 

(jeżeli dotyczy), potwierdzające wykonanie remontu co do zgodności 

z warunkami zawartymi w DTR urządzenia i stosownych zapisów 

z norm, 

b) stwierdza się czy wykonany zakres remontu jest zgodny z zakresem 

ustalonym w zamówieniu wykonawczym, 

c) przeprowadza się na stanowisku badawczym próbny ruch urządzenia 

(jeżeli dotyczy), 

d) weryfikuje się przedstawione przez Wykonawcę elementy podlegające 

zwrotowi po wymianie, potwierdzając ich zgodność, 

e) opracowuje się protokół pozytywnego odbioru technicznego, będący 

podstawą do zakończenia procesu remontowego, 

f) wykonuje się dokumentację zdjęciową urządzenia po remoncie, 

g) wykonuje się dodatkowe oznakowanie urządzenia jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

4. Uczestnictwo w postępowaniach gwarancyjnych po stronie Zamawiającego. 

Jak wynika z powyższego system nadzoru technicznego poza wieloma 

funkcjami daje możliwość pozyskania szeregu informacji technicznych o urzą- 

dzeniu kierowanym do remontu i to właśnie te dane zebrane w trakcie realizacji 
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procesu nadzoru technicznego nad remontem hydrauliki siłowej obudów zme- 

chanizowanych w 2010 roku zostaną przedstawione w dalszej części rozdziału.  

2. Obudowy zmechanizowane w KW S.A. 

Według stanu ewidencyjnego na koniec 2010 roku Kompania Węglowa 

S.A. posiadała ponad 21 tys. obudów zmechanizowanych. 

Grupę maszyn w Kompanii Węglowej S.A. jakimi są sekcje obudowy 

zmechanizowanej charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie, co obrazuje 

tabela 1. 
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1 Becker Warkop 3 431 1 992 0 21 297 90 427 604 

2 Bzn 173       173 

3 Fazos 3 207 1 086 139 219 154 46 332 1 231 

4 Glinik 6 583 2 983 0 564 108 256 2 2 670 

5 Hydrotech 938 422 0 0 170 0 0 346 

6 Kw S.A 1238 574 0 134 0 38 130 362 

7 Metrol 474 83 38 0 17 0 0 363 

8 Osk-Sigma 1 0 0 0 0 0 0 1 

9 Pioma 347 0 0 0 0 0 0 347 

10 Pioma Jankowice 511 163 0 67 0 51 0 230 

11 Pioma Rzn 382 275 0 0 0 18 0 89 

12 Pumar 1 164 274 0 170 214 0 0 506 

13 Rzn 320 134 0 0 49 27 0 110 

14 Szczygłowice 129 0 0 0 0 3 124 2 

15 Tagor 957 419 3 0 166 5 156 208 

16 Tomhal 312 0 0 0 0 0 142 170 

17 Zbmd 457 370 0 0 0 0 0 87 

18 Zge 286 157 0 0 0 0 0 129 

19 Zzm 160 0 0 0 0 140 19 1 

20 Inne 0 0 0 0 0 0 0 667 

 Razem: 21 070 8 932 180 1 175 1 175 674 1 332 7 602 
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Tabela 3 

3. Umowy na świadczenie usług remontowych w zakresie hydrauliki siło- 

wej 

Utrzymanie tak dużej i tak zróżnicowanej grupy maszyn w sprawności 

technicznej gwarantującej zachowanie ciągłości produkcji oraz wysokiego po- 

ziomu bezpieczeństwa wymaga ciągłego doskonalenia szeroko rozumianych 

obszarów zabezpieczenia produkcji w tym obszaru gospodarki remontowej 

w zakresie prowadzenia remontu hydrauliki siłowej stosowanej w obudowach 

zmechanizowanych. Na potrzeby właściwego zabezpieczenia usług remonto- 

wych w roku 2010 przeprowadzono postępowania przetargowe w ramach usta- 

wy Prawo zamówień publicznych na zawarcie umów ramowych z Wykonaw- 

cami świadczącymi usługi remontowe w zakresie hydrauliki siłowej. W efekcie 

zawarto 21 umów z dwunastoma Wykonawcami na łączną wartość ponad 21 

mln zł. 

 

1 Cylinder - korozja zewnętrzna 8 627 2 299 20 1 377 350 482 173 55 1 346 29 162 377 23 1 934

2 Cylinder - korozja, wytarcia i rysy gładzi 5 836 1 642 0 1 014 250 326 143 43 820 26 131 270 20 1 151

3 Cylinder - uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, rozerwania itp.) 231 46 0 44 39 6 2 7 25 4 5 25 0 28

4 Cylinder - ścięty i rozbity rowek drutu zabezpieczającego dławicę 148 53 0 13 18 7 0 0 37 0 1 1 0 18

5
Cylinder - uszkodzone ucho

(korozja, rozkalibrowanie, rozerwanie)
1 671 808 0 219 9 170 11 3 332 0 6 49 1 63

6 Tłoczysko - korozja, wytarcia 6 391 1 769 20 996 268 374 82 58 1 054 28 122 284 12 1 324

7 Tłoczysko - deformacja 853 188 0 327 23 84 85 0 57 15 4 15 0 55

8 Tłoczysko - korozja ucha/łącznika 262 85 0 73 2 62 0 0 35 0 1 4 0 0

9 Tłoczysko - rozkalibrowany otwór ucha/łacznika 1 346 625 0 272 39 93 6 2 205 0 50 42 0 12

10 Tłoczysko - uszkodzony gwint pod ucho/łacznik 165 19 0 46 0 7 0 0 65 0 0 0 0 28

11 Tłoczysko - ucho/łacznik uszkodzenie mechaniczne lub rozerwane 116 51 0 11 1 34 2 0 3 0 3 11 0 0

12 Tłok - korozja 726 118 0 178 0 11 80 0 104 1 17 23 0 194

13 Dławica - skorodowany gwint 280 164 0 26 0 0 0 0 35 0 0 0 0 55

14 Dławica - rozkalibrowana tuleja 1 161 342 20 256 31 100 15 9 121 3 36 96 6 126

15 Dławiaca - korozja 2 166 605 0 315 122 163 109 7 312 2 34 86 3 408

16 Przedłużacz mechaniczny - korozja 108 0 0 0 0 4 0 2 10 0 0 1 0 91

17 Pierścienie dzielone - korozja 1 479 315 20 113 38 26 45 27 337 0 3 65 4 486

18 Rurki i ich osłony - korozja, deformacja 1 017 751 0 7 5 48 0 0 7 5 0 1 0 193

19 Przyłącze Stecko (skorodowane, rozkalibrowane, urwane) 6 178 1 813 20 1 004 308 323 168 40 924 26 104 221 7 1 220

20 Uchwyt mocowania bloku zaworowego - zdeformowany, urwany 762 7 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 466

21 Uszkodzenia uchwytów transportowych - skorodowane, zdeformowane, urwane 1 032 120 0 0 2 177 3 0 158 0 0 0 0 572

22 Braki podzespołów (przedłużaczy, pierścieni, uch/łączników) 443 60 0 120 10 88 0 0 46 0 0 3 6 110

RODZAJ SIŁOWNIKA

OPIS PRZYCZYNY NIESPRAWNOŚCI HYDRAULIKI SIŁOWEJ
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Zgodnie z realizowaną Polityką remontową, w roku 2010 poddano ocenie 

przez pracowników Jednostki Eksperckiej 8 980 elementów hydrauliki siłowej 

obudów zmechanizowanych, 7 329 z nich zostało wyremontowanych do grud- 

nia 2010 roku w oparciu o wyżej wymienione umowy ramowe za łączną kwotę 

około 7 mln zł.  

Szczegółowa analiza treści zapisów protokołów oceny technicznej wska- 

zuje na zróżnicowany rozkład rzeczowy i ilościowy uszkodzeń, co przedstawia 

tabela 2. 

Na podstawie zebranych informacji przeprowadzono analizę ilościową 

występowania danego typu uszkodzenia w zależności od rodzaju siłownika oraz 

analizę ilościową uszkodzeń poszczególnych rodzajów siłowników w danej 

grupie producenckiej, co zostało przedstawione odpowiednio w tabelach 3 i 4. 

4. Wnioski 

1. Najczęściej kierowanymi do remontu w KWS.A. siłownikami są przesuw- 

niki sekcji (26,6%), stojaki hydrauliczne (22,6%), siłowniki osłony bocz- 

nych (16,6%), siłowniki podpory stropu (15,1%). W poszczególnych gru- 

pach producentów sekcji rozkład taki dotyczy jedynie obudów produkcji 

Fazos. Na 15 analizowanych grup producenckich najczęściej uszkodzeniu 

ulegały przesuwniki sekcji (w 8 grupach), stojaki hydrauliczne (w 3 gru- 

pach), siłowniki osłon bocznych (w 2 grupach), siłowniki podpory stropu 

(w 1 grupie), siłowniki osłony przejścia (w 1 grupie). 

2. Na 8 980 siłowników sekcji obudów zmechanizowanych poddanych w KW 

S.A. ocenie technicznej w 2010 roku najczęstszymi uszkodzeniami były – 

korozja zewnętrzna cylindrów (w 96,1% siłowników), korozja i wytarcia 

tłoczysk (w 71,2% siłowników), skorodowane, rozkalibrowane i urwane po- 

łączenia Stecko (w 68,8% siłowników), korozja, wytarcia i rysy na gładzi 

cylindrów (w 65,0% siłowników). 

Na 15 analizowanych grup producenckich najczęstszą usterką była korozja 

zewnętrzna cylindrów (w 15 grupach), drugie miejsce wśród najczęstszych 

usterek zajmują – rozkalibrowane i urwane połączenia Stecko (w 7 gru- 

pach), korozja i wytarcia tłoczysk (w 5 grupach), wytarcia i rysy na gładzi 

cylindrów (w 3 grupach). 

3. Najczęstszymi uszkodzeniami hydrauliki siłowej skierowanej do remontu 

w 2010 roku w KW S.A. były korozja zewnętrzna cylindrów (21,0%), koro- 

zja i wytarcia tłoczysk (15,6%), skorodowane, rozkalibrowane i urwane po- 

łączenia Stecko (15,1%), korozja, wytarcia i rysy na gładzi cylindrów 

(14,2%). 

4. Zaprezentowane zestawienia, dostarczają producentom poszczególnych 

sekcji obudów zmechanizowanych informacji, co do zakresu poszukiwania 
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koniecznych rozwiązań konstrukcyjnych sekcji oraz elementów hydrauliki 

siłowej, jak również analizy poprawności doboru technologii i jakości wy- 

konania elementów hydrauliki siłowej. 

5. Każdy podmiot chcący utrzymać konkurencyjność rejestruje i wykorzystuje 

wszystkie dostępne dane. Zbierania danych w zakresie występujących usz- 

kodzeń hydrauliki siłowej rozpoczęto końcem 2009 roku i trwa do dnia dzi- 

siejszego, co powoduje ciągły wzrost ilości danych przy jednoczesnym 

ograniczeniu czasowym na sporządzenie stosownych analiz. Całemu proce- 

sowi towarzyszy problem poprawności interpretacji danych i związana 

z tym kwestia poznawania ich kontekstu i powiązań. 
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Metoda oceny redukcji zapylenia przy zastosowaniu dysz powietrz- 

no-wodnych w kombajnach ścianowych  

Marek Jaszczuk – Politechnika Śląska, Dominik Bałaga – Instytut Techniki Górni- 

czej KOMAG  

1. Wstęp  

Stosowane dotychczas metody oceny skuteczności redukcji zapylenia na 

stanowisku badawczym nie odzwierciedlają wystarczająco dokładnie warunków 

rzeczywistego rozprzestrzeniania się pyłu w ścianie, a tym samym nie pozwa- 

lają na ustalenie stopnia redukcji zapylenia z wykorzystaniem instalacji zrasza- 

jącej.  

Podjęto zatem próbę opracowania metodyki badawczej oraz stanowiska 

badawczego, które pozwolą na wierniejsze odwzorowanie rzeczywistych wa- 

runków pracy systemów zraszających oraz środowiska pracy i przeniesienie ich 

do modelu badawczego. Zaproponowane stanowisko badawcze może być wy- 

korzystywane również do oceny wpływu parametrów strugi zraszającej na sku- 

teczność redukcji zapylenia powietrza. Określenie wpływu wielkości średnic 

kropel na skuteczność redukcji zapylenia powietrza, pozwoli ustalić parametry 

zasilania określonych dysz zraszających, w celu wytworzenia strumienia zrasza- 

jącego o określonym rozkładzie kropel, pozwalającym uzyskać najwyższą sku- 

teczność w ograniczaniu zapylenia powietrza.  

2. Stan wiedzy 

W Stanach Zjednoczonych stosowane jest stanowisko do badań labora-

toryjnych dysz zraszających przeznaczone do określenia zdolności redukcji pyłu 

[3]. Badane dysze znajdują się wewnątrz komory, do której wprowadza się 

powietrze zapylone określoną ilością pyłu. Efektywność dysz szacowana jest 

w oparciu o ilość wytrąconego pyłu z powietrza, przez strumień wodny lub po- 

wietrzno-wodny wytwarzany przez dysze. Skuteczność dysz testowana jest przy 

różnych wartościach ciśnienia czynników zraszania. 

Innym znanym stanowiskiem do badań skuteczności wytrącania pyłu 

z oczyszczanego powietrza przez odpylacze mokre bądź suche, jest stanowisko 

wyposażone w system dozowania pyłu złożony z zespołu nadawy pyłu, ze ste- 

rowaną komputerem elektroniczną wagą dozującą pył, w celu uzyskania pożą- 

danego stężenia zapylenia powietrza (rys. 1) [2]. Pył wdmuchiwany jest do tes- 

towanego odpylacza zabudowanego w rurociągu wyposażonym w wentylator 

wspomagający. W rurociągu osadzone są elementy pomiarowe: kryza mierząca 

natężenie przepływu strumienia powietrza, mierniki ciśnienia, licznik drobin 

pyłu oraz filtr pomiarowy całkowitej frakcji pyłu. 
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Rys.1. Stanowisko pomiarowe urządzeń odpylających (wentylacyjnych) [2] 

Powyższe stanowisko badawcze (rys. 2) może być wykorzystane do badań 

skuteczności działania dysz zraszających, przy wykorzystaniu systemu nadawy 

pyłu oraz układu przepływu powietrza.  

 
Rys.2. Schemat stanowiska do badania skuteczności instalacji zraszania  

wraz z zainstalowanym układem pomiarowym  

1-dozownik pyłu, 2-komora zraszająca z odkraplaczami, 

 3-układ zasilania komory, 4-układ pomiarowy [4] 

Na stanowisku tym, w miejsce odpylacza, zabudowano wzdłużną rurową 

komorę zraszania (w której osadzano badane dysze) oraz odkraplacz wytrą- 

cający krople wody, przedostające się poza komorę (rys. 3). Ponadto stanowisko 
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wyposażano w zespół zasilania dysz wodą lub powietrzem i wodą oraz w układ 

rejestracji parametrów czynników zraszania. 

 
Rys.3. Komora zraszająca w ciągu stanowiska badawczego [4] 

Przedstawione rozwiązania stanowisk badawczych nie odwzorowują wystar- 

czająco dokładnie procesu zraszania i przepływu zapylonego powietrza w ścia- 

nie.  

3. Koncepcja stanowiska badawczego 

Prace nad opracowaniem nowej metody pomiaru skuteczności redukcji 

zapylenia za pomocą strumieni zraszających, rozpoczęto od analizy zjawisk 

zachodzących podczas urabiania calizny węgla w ścianie, przy zastosowaniu 

zraszania powietrzno-wodnego. Do analizy, jako obiekt badawczy przyjęto 

kombajn ścianowy typu KSW-460NE, z zainstalowanymi dyszami powietrzno-

wodnymi na powierzchni ramienia (rys. 4). 

 

Rys.4. Analiza warunków pracy operatora kombajnu ścianowego z zastosowanym 

powietrzno-wodnym zraszaniem zewnętrznym [1] 
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Opracowane stanowisko badawcze odwzorowuje teoretyczną drogę zapy- 

lonego powietrza, z możliwością uwzględniania kierunku i natężenia przepływu 

świeżego powietrza.  

Zaproponowane stanowisko do badania skuteczności ograniczania zapyle- 

nia (rys. 5) składa się z komory zraszania (1), w której umieszczono pojedyncze 

dysze zraszające lub zestawy dysz, w takiej konfiguracji, aby możliwie wiernie 

odwzorowywały charakterystyczne warunki wyrobiska ścianowego oraz usy- 

tuowanie dysz na kombajnie, przy jednoczesnym uwzględnieniu przewietrzania 

wyrobiska. 

 
Rys.5. Stanowisko badawcze do prowadzenia badań dotyczących wpływu wielkości 

kropel na skuteczność zwalczania zapylenia (Źródło: opracowanie własne) 

W komorze zraszania symulowany jest kierunek przemieszczania się stre- 

fy zapylenia w ścianie. Komora (1) posiada wlot (2) pyłu dostarczanego z zes- 

połu automatycznej nadawy (3) oraz wlot (4) zasysający czyste powietrze z oto- 

czenia i wylot (5) połączony lutniociągiem (6), w którym zainstalowano wenty- 

lator (7) wymuszający ruch powietrza w komorze. 

W komorze usytuowane są naprzeciw siebie wnęki: wnęka (8) dla zabu- 

dowania badanej dyszy (13) oraz wnęka (10) zapobiegająca efektowi odbijania 

się strumienia zraszającego (9) wytwarzanego przez dyszę. Stanowisko badaw- 

cze wyposażono w układ zasilania (11) i układ kontrolno-pomiarowy (12).  

W trakcie prowadzenia badań ściśle określona ilość pyłu podawana jest 

z zespołu nadawy (3) do powietrza wtłaczanego do komory (1) wlotem (2), 

zasysanego w wyniku działania wentylatora (7). Pył przechodzi przez powietrz- 

no-wodny strumień zraszający wytworzony przez dyszę (13). Po przejściu przez 

strumień zraszający, powietrze, z pozostałością niewytrąconego pyłu, wydostaje 

się z części (14) komory (1) do części (15) komory (1), gdzie łączy się ze stru- 

mieniem powietrza zasysanego z otoczenia wlotem (4) komory (1). W strumie- 
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niu powietrza zapylonego i zassanego z otoczenia znajdują się przyrządy 

pomiarowe zapylenia (16) zamontowane w pobliżu wylotu (5) komory (1). 

Woda ze zraszania z komory (1) odprowadzana jest do znajdującego się poza 

nią zbiornika (17). 

4. Procedura badawcza 

W ramach opracowanej metodyki, przewiduje się wykonanie szeregu eta- 

pów badań, pozwalających na ocenę wpływu wielkości średnic kropel oraz sze- 

rokości strugi zraszającej na skuteczność redukcji pyłu, przez powietrzno-wod- 

ne dysze zraszające, w modelu wyrobiska ścianowego, symulującego warunki 

przepływu powietrza w rejonie kombajnu ścianowego.  

Badanie wstępne obejmuje trzy etapy:  

1. Badanie wpływu parametrów zasilania na rozkład frakcyjny kropel stru- 

mienia zraszającego dyszy powietrzno-wodnej.  

2. Identyfikacja prędkości i natężenia przepływu powietrza w wyrobisku ścia- 

nowym oraz stężenia zapylenia powietrza, powstającego podczas urabiania 

kombajnem ścianowym. 

3. Przeprowadzenie symulacji komputerowej przepływu strugi powietrza 

w komorze w celu ustalenia rozmieszczenia czujników pomiarowych. 

Dane uzyskane w trakcie tych etapów pozwolą na przeprowadzenie badań 

stanowiskowych, uwzględniających zapylenie generowane przez kombajn, ce- 

chy geometryczne kombajnu i parametry strugi wentylacyjnej. 

W trakcie prowadzenia badań  rejestrowane będę następujące parametry: 

− ciśnienie i natężenie przepływu wody i powietrza dla wybranych przypad- 

ków strumienia zraszającego,  

− prędkości powietrza w komorze, 

− stężenie zapylenia w komorze badawczej w punkcie (16), pokazanym na 

rysunku 5. 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyska się następujące charak- 

terystyki: 

− skuteczności redukcji zapylenia w funkcji prędkości powietrza, dla każdego 

z założonych przypadków rozkładu kropel, 

− skuteczności redukcji zapylenia w funkcji wielkości kropel, 

− skuteczności redukcji zapylenia w funkcji szerokości strugi zraszającej. 

Metodę pomiaru zapylenia opracowano na podstawie Polskiej normy PN-

91/Z-04030/05 oraz PN-91/Z-04030/06, w której określono zasady pomiaru py- 

łu całkowitego i respirabilnego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową. 
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Pomiary zapylenia realizowane będą dwoma typami pyłomierzy grawimet- 

rycznych: 

− osobistymi pyłomierzami grawimetrycznymi typu CIP-10I, do pomiaru 

frakcji całkowitej. 

− osobistymi pyłomierzami grawimetrycznymi typu CIP-10R, do pomiaru 

frakcji respirabilnej. 

Pyłomierze osobiste typu CIP-10 umiejscowione będą w ustalonej w wy- 

niku analizy rozkładu prędkości w komorze odległości od osi otworu wloto- 

wego pyłu (2) komory (1). 

Pyłomierze osobiste CIP-10 będą zamocowane w komorze (1), tak by 

wloty powietrza do pyłomierzy znajdowały się w osi przekroju tunelu, w strefie 

nieprzysłoniętej. Próbki pyłu do oznaczania stężenia pyłu w powietrzu będą 

pobierane w czasie ustalonym dla danego stężenia pyłu w miejscu nadawy. 

Pomiary zapylenia przyrządami CIP 10 zostaną przeprowadzone z rozróżnie- 

niem na frakcje całkowitą i respirabilną.  

Jako wynik końcowy pomiaru stężenia zapylenia całkowitego i respirabil- 

nego powietrza zostanie przyjęta średnia arytmetyczna z trzech pomiarów CIP-

10I oraz średnia arytmetyczna z trzech pomiarów CIP-10R.  

Masa pyłu z pyłomierzy CIP-10 będzie ustalona w uprawnionym labora- 

torium, zgodnie z obowiązującymi normami. 

Ustalono, iż określenie skuteczności redukcji zapylenia dla badanego przy- 

padku będzie różnicą zmierzonego stężenia zapylenia (całkowitego i respirabil- 

nego), w określonym punkcie pomiarowym, wyznaczonego za pomocą pyło- 

mierzy osobistych CIP-10, w trakcie zraszania i przy wyłączonych mediach 

zasilających dysze zraszające.  

Skuteczność redukcji zapylenia wyznaczona będzie z zależności : 

%100
S

SS

1

21
zapred 

−
=

                                         

(1) 

gdzie: 

S1 – stężenie pyłu przy wyłączonej instalacji zraszającej, mg/m3, ustalone ze  
         wzoru: 

Vτ

m
S

1 =                                                         (2) 

S2 – stężenie pyłu przy włączonej instalacji zraszającej, mg/m3, określone wzo-  

       rem: 
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V

m
S

2 
=


                                                        (3) 

gdzie: 
o

V  – przepływ powietrza w CIP – 10, dm3/min 

 – przyjęty czas pomiaru, min 

m – zmierzona masa pyłu w miseczce pomiarowej, mg 

5. Podsumowanie 

Analiza rozprzestrzeniania się pyłu węglowego generowanego przez kom- 

bajn ścianowy, pozwoliła na zaprojektowanie stanowiska symulującego warun- 

ki wyrobiska ścianowego. Zaproponowano metodykę badawczą uwzględniającą 

obowiązujące normy dotyczące pomiarów zapylenia w wyrobiskach ściano- 

wych, jak i na stanowiskach badawczych. 

Przedstawiona procedura pozwala na wyznaczenie charakterystyk skutecz- 

ności redukcji zapylenia poszczególnych frakcji z uwzględnieniem prędkości 

powietrza oraz parametrów strugi zraszającej. 

Zaproponowana metodyka będzie stanowić narzędzie do projektowania 

dysz zraszających i ich doboru, do konkretnych warunków pracy w podziem- 

nych wyrobiskach górniczych. 
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Badania doświadczalne i weryfikacja parametrów termogeneratorów pół- 

przewodnikowych do budowy układu rekuperacji energii cieplnej 

Mariusz Woszczyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

Wymagania niezawodnych, wydajnych i energooszczędnych napędów ma- 

szyn transportowych wymuszają stosowanie innowacyjnych rozwiązań, zwłasz- 

cza w aspekcie układów sterowania, diagnostyki i monitoringu. W tym celu 

w ITG KOMAG podjęto prace nad opracowaniem systemu zintegrowanego ste- 

rowania zasilaniem elektrycznym maszyny transportowej, którego strukturę za- 

prezentowano na rysunku 1. System będzie umożliwiał integrację elementów 

układów zasilania już istniejących w pojazdach oraz alternatywnego źródła 

energii i sterowania nimi. 

 
Rys.1. Struktura systemu sterowania zasilaniem elektrycznym górniczej maszyny 

transportowej (źródło: opracowanie własne) 

Zadaniem systemu sterowania będzie zintegrowanie i zarządzanie działa- 

niem trzech źródeł energii w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi – 

alternatora, akumulatora oraz innowacyjnego systemu rekuperacji energii 

cieplnej.  

Zastosowanie rekuperatora ma na celu odzyskanie części energii cieplnej 

i przetworzenie jej na energię elektryczną, wykorzystując do tego celu ogniwa 

termoelektryczne. Na rynku dostępne zarówno powszechne moduły Peltiera, 

wytwarzające różnicę temperatur na skutek przepływu prądu, jak również spe- 

cjalistyczne ogniwa termoelektryczne, przeznaczone do konwersji energii ciepl- 

nej na elektryczną. W celu zweryfikowania parametrów różnych typów ogniw 
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termoelektrycznych oraz wyspecyfikowania modułu o największej wydajności 

rzeczywistej, badaniom laboratoryjnym poddano 4 typy ogniw termoelektrycz- 

nych. 

W ramach projektu podjęto prace koncepcyjne, polegające na utworzeniu 

wirtualnego modelu rekuperatora, którego zabudowanie przewidziano w ukła- 

dzie wylotowym silnika spalinowego. W celu weryfikacji poprawności przyję- 

tych rozwiązań technicznych, przeprowadzono symulacje rozkładów tempera- 

tury oraz przepływu energii cieplnej z wykorzystaniem metody komputerowej 

dynamiki płynów. 

2. Koncepcja układu rekuperacji energii cieplnej 

Koncepcja rekuperatora utworzona na podstawie ogniw Peltiera zakłada 

wykorzystanie rdzenia w postaci komory, przez którą przechodzą spaliny z sil- 

nika, na którego powierzchniach zewnętrznych zostaną zabudowane połączone 

ze sobą termoogniwa. Ogniwa Peltiera działają jako pompa ciepła, która po po- 

daniu napięcia skutecznie odprowadza ciepło ze strony „zimnej” na stronę 

„gorącą” Ogniwo termoelektryczne można jednak wykorzystać do zamiany 

energii cieplnej (różnica temperatur po obu stronach modułu) na elektryczną, 

zgodnie ze zjawiskiem Seebecka [1]. 

Model koncepcyjnego rekuperatora składa się z płaskiej komory spalin, na 

której będą umieszczone po obu stronach izolatory, miedziane płyty rozpra- 

szające ciepło, termoogniwa oraz chłodnice (rys. 2). Docisk chłodnic będzie re- 

alizowany poprzez stemple umieszczone w listwach dociskowych z regulowa- 

nym naciskiem. 

 
Rys.2. Model rekuperatora (Źródło: opracowanie własne) 

Koncepcja z wykorzystaniem płaskiej komory spalania cechuje się: 

− prostą konstrukcją mechaniczną, 
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− niewielką liczbą elementów, a tym samym ograniczeniem możliwych 

miejsc wystąpienia awarii, 

− łatwością montażu, 

− równomiernym chłodzeniem poprzez zastosowanie w chłodnicach elemen- 

tów zmieniających kierunek przepływu cieczy chłodzącej, 

− zastosowaniem izolatorów w postaci płyt (możliwość zamiany grubości ter- 

moizolatora, dostępność wielu rodzajów izolatorów),  

− równomiernym rozprowadzaniem ciepła przez odpowiednie kierowanie 

spalin, 

− całkowitym odizolowaniem kontaktu mechanicznego komory spalin z chłod- 

nicami (kontakt możliwy jedynie przez termoogniwa), 

Rekuperator będzie osłonięty zewnętrzną obudową dopasowaną do jego 

konstrukcji w taki sposób, aby kontakt mechaniczny z elementami o wysokiej 

temperaturze powierzchni był jak najmniejszy. Pozwoli to na ograniczenie tem- 

peratury powierzchni zewnętrznej obudowy. 

3. Analiza przepływu ciepła 

W celu zweryfikowania poprawności rozwiązań przyjętych w koncepcji, 

należało przeprowadzić analizę rozkładu temperatur i przepływu ciepła w mo- 

delu rekuperatora. Analiza miała również na celu obniżenie kosztów testowania 

i modyfikowania prototypowego urządzenia poprzez ograniczenie wystąpienia 

potencjalnych błędów projektowych i zakresu niezbędnych korekt. Etap wirtu- 

alnego prototypowania był również ważny ze względu na możliwości pozys- 

kania dodatkowej wiedzy o zjawiskach cieplno-przepływowych i ograniczenia 

ewentualnych zmian w układzie wylotowym silnika. Ze względu na ograni- 

czone możliwości stosowania termoogniw należało ustalić odpowiednie wa- 

runki ich pracy. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano metodę kompute- 

rowej dynamiki płynów – CFD (Computational Fluid Dynamics). Programy 

CFD pozwalają uzyskać niezbędne informacje o przepływie płynu, ruchu ciepła 

(pole temperatury) i masy poprzez numeryczne rozwiązanie równań opisu- 

jących wymianę pędu, bilansu energii i masy. W procesie symulacji występują 

następujące etapy: sformułowanie modelu matematycznego, generacja siatki 

obliczeniowej, wprowadzenie danych (tzw. preprocessing), rozwiązanie proble- 

mu za pomocą solvera i opracowanie wyników (postprocessing). 

Przeprowadzona analiza zmierzała do: 

− doboru grubości izolatora stałego z teflonu PTFE, zapewniającego ogra- 

niczenie i utrzymywanie temperatury max 250 °C, przy zmiennych (w ogra- 

niczonym zakresie) parametrach cieczy chłodzącej i gazów wylotowych, 

− doboru grubości izolatorów powierzchni bocznych komory spalania, 
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− określenia najskuteczniejszego sposobu rozprowadzenia cieczy chłodzącej, 

pozwalającego na wyeliminowanie różnic temperatur w komorach chłod- 

niczych, 

− określenia najskuteczniejszego sposobu rozprowadzenia spalin, pozwala- 

jącego na wyeliminowanie różnic temperatur na powierzchni komory spa- 

lania,  

− oszacowania temperatury powierzchni zewnętrznej obudowy termogenera- 

tora. 

Dane wejściowe, które przyjęto do obliczeń zaczerpnięto z wyników 

badań prowadzonych w KOMAG-u [5]. Przeprowadzone analizy pozwoliły na 

zidentyfikowanie cech, mogących powodować ograniczenie wydajności reku- 

peratora [4]. Sposób cyrkulacji wody chłodzącej wykazał, że mogą wystąpić 

obszary w centralnej części chłodnic, gdzie prędkość przepływu będzie bliska 0, 

co może powodować zróżnicowanie temperatury po stronie „zimnej” termoele- 

mentów. Korzystniejszy rozkład temperatury można uzyskać poprzez wprowa- 

dzenie w chłodnicy dodatkowych żeber kierujących ciecz chłodzącą po całej 

powierzchni. 

Podobna sytuacja występuje w przypadku kolektora spalin, gdzie na 

skutek gwałtownego rozszerzenia przekroju, na krótkim odcinku, występują 

duże gradienty prędkości (rys. 3), co powoduje że temperatura ścianek kolekto- 

ra stykających się z przekładką izolacyjną jest również nierównomierna. 

 
Rys.3. Izolinie prędkości w płaszczyźnie xz przechodzącej przez  

oś symetrii rekuperatora. Skala barwna wyrażona w m/s [4] 

Przekładka izolacyjna o założonej grubości 10 mm i wykonana z teflonu 

powoduje, że temperatura po stronie „gorącej” termoelementów jest za niska – 
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mieści się w przedziale od 340 K do 349 K (67 - 76 C) (rys. 4). Temperatura 

robocza termoogniwa powinna być zbliżona do 523 K (250 C). W związku 

z tym należało zmniejszyć grubość przekładki lub wykonać ją z materiału 

o większej przewodności cieplnej. 

 
Rys.4. Izolinie temperatury na powierzchniach zewnętrznych kolektora spalin, wkładek 

izolacyjnych i miedzianych oraz termoelementów. Skala barwna wyrażona w K [4] 

Stwierdzono, że część ciepła z komory spalania przedostaje się do termo- 

ogniw oraz chłodnic przez ściany boczne. W celu ograniczenia niekontrolo- 

wanego przepływu ciepła, należy zastosować płytki z materiału termoizola- 

cyjnego również po bokach komory spalania. 

Łączniki komory spalania z układem wydechowym silnika spalinowego 

nagrzewają się do temperatury 530 K (257 C), natomiast obudowa zewnętrzna 

do około 370 K (97 C). Ze względu na wymagania dyrektywy ATEX, doty- 

czące ograniczenia temperatury powierzchni zewnętrznej do maksymalnie 

150 C, konieczne będzie zastosowanie dodatkowego chłodzenia łączników, 

np. przez zastosowanie łączników chłodzonych cieczą. 

4. Badania laboratoryjne 

Celem badań było zweryfikowanie podawanych przez producenta para- 

metrów elektrycznych termoogniw specjalistycznych oraz doświadczalne wyz- 

naczenie parametrów elektrycznych powszechnie dostępnych ogniw Peltiera. 

Badania laboratoryjne prowadzono na zaprojektowanym i wykonanym w KO- 

MAG-u stanowisku laboratoryjnym, które opisano w punkcie 4.1. Badaniom 

poddano 4 typy ogniw termoelektrycznych (rys. 5) – dwa moduły specjalis- 

tyczne Hz-14 i Hz-20, firmy Hi-Z oraz dwa moduły Peltiera TEC1-12706 

i TEC1-12710.  
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Moduły Peltiera, powszechnie dostępne w sprzedaży, wykorzystywane są 

głównie jako elementy do chłodzenia (wytwarzają różnicę temperatur na skutek 

przepływu prądu). Różnica ta uzyskiwana jest na przeciwległych płaszczyznach 

modułu, dzięki czemu znajdują obecnie szerokie zastosowanie w wielu zastoso- 

waniach, np. w lodówkach samochodowych, do chłodzenia procesorów kom- 

puterowych, itp. 

Z uwagi na zastosowanie ogniw Peltiera ukierunkowanych na chłodzenie, 

parametry są podawane przez producentów w sposób przedstawiony w tabeli 1. 

 
Rys.5. Badane ogniwa termoelektryczne (Źródło: opracowanie własne) 

Parametry ogniw Peltiera [7] 

Tabela 1 

 TEC1-12706 TEC1-12710 

Wymiary [mm] 40 x 40 x 3,8 40 x 40 x 3,3 

Masa [g] 28 25 

Max napięcie zasilania [V] 15,4 15,8 

Max pobór prądu [A] 6 10 

Max moc odprowadzana [W] 53,3 89 

Specjalistyczne moduły termoelektryczne budowane są pod kątem pozys- 

kiwania energii elektrycznej z przepływu energii cieplnej (w wyniku różnicy 

temperatur). Parametry charakteryzujące moduły termoelektryczne zestawiono 

w tabeli 2. 
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Parametry modułów termoelektrycznych HZ-14, HZ-20 [8] 

Tabela 2 

 HZ-14 HZ-20 

Wymiary [mm] 62,7x62,7x5,08 75x75x5,08 

Masa [g] 82 115 

Max temperatura pracy/chwilowa [C] 250/400 250/400 

Przewodność cieplna [W/cm*K] 0,024 0,024 

Strumień cieplny [W/cm2] 9,54 9,54 

Max moc [W] 13 19 

Napięcie (pod obciążeniem) [V] 1,65 2,38 

Rezystancja wewnętrzna [Ω] 0,15 0,3 

Max prąd [A] 8 8 

Napięcie jałowe [V] 3,5 5 

4.1. Stanowisko laboratoryjne 

Badania parametrów modułów termoelektrycznych przeprowadzono na sta- 

nowisku badawczym, którego schemat blokowy zaprezentowano na rysunku 6.  

 
Rys.6. Schemat blokowy stanowiska badawczego (Źródło: opracowanie własne) 

Stanowisko składa się z części elektrycznej, zwierającej szafkę sterowni- 

czą oraz rejestrator, gazowej (ogrzewanie) oraz mechanicznej, do której zalicza 

się uchwyt zaciskowy oraz układ chłodzenia.  

Układ pomiarowy, wyposażono w sterownik PLC z modułami wejść ana- 

logowych 0-10 V oraz 4-20 mA do rejestracji danych pomiarowych. W celu 

przystosowania mierzonych wartości napięcia i prądu do możliwości sterow- 

nika PLC opracowano odpowiedni przetwornik pomiarowy. Do rejestracji tem- 
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peratur zastosowano 2 czujniki temperatury Pt100 (200 C i 400 C) oraz przet- 

worniki temperatury z wyjściem analogowym 4-20 mA. 

Układ chłodzenia, składa się z bloku wodnego, odprowadzającego ciepło 

bezpośrednio z termoogniwa, a także pompy oraz chłodnicy, które zabudowano 

w obudowie PC. 

Ze względu na fakt, że system mocowania chłodnicy i źródła ciepła może 

mieć znaczący wpływ na wydajność modułu zaprojektowano uchwyt zacisko- 

wy, w którym znajdowały się: badane termoogniwo, nagrzewana płyta miedzia- 

na o grubości 5 mm oraz aluminiowy blok wodny. Zastosowano docisk w środ- 

ku powierzchni termoogniwa, uzyskiwany za pomocą stempla ze sprężynami 

talerzowymi (rys. 7). Do płyty miedzianej oraz bloku wodnego zamontowano 

czujniki temperatury.  

 
Rys.7. Sposób montażu ogniwa [6] 

Płytka miedziana, na której znajduje się termoogniwo ogrzewana jest bez- 

pośrednio przez palnik gazowy zasilany wymiennymi kartuszami. Palnik wypo- 

sażony jest w iskrownik oraz regulator wysokości płomienia. Widok komplet- 

nego stanowiska badawczego przedstawiono na rysunku 8. 

Wyniki badań były na bieżąco wizualizowane i rejestrowane do plików 

tekstowych za pomocą oprogramowania wizualizacyjnego, utworzonego na po- 

trzeby badań laboratoryjnych. Rejestrowano wartości temperatury strony „gorą- 

cej” i „zimnej”, różnicę wartości temperatury, czas trwania badań, wartość na- 

pięcia (4 kanały) i prądu oraz wprowadzaną wartość tekstową (np. wartość 

obciążenia). Możliwe było manualne zapisywanie charakterystyki badanego ter- 

moogniwa, wraz ze zmianą obciążenia elektrycznego.  

Działanie stanowiska polega na jednoczesnym ogrzewaniu i chłodzeniu 

dwóch stron zamocowanego w uchwycie zaciskowym badanego termoogniwa. 

Nieobciążony moduł podłączony do układu pomiarowego generuje napięcie ja- 

łowe, zależne od różnicy temperatur występujących na jego powierzchniach. Po 

ustaleniu temperatury strony „gorącej” w okolicy 250 C, podłączano obciąże- 

nie o różnej wartości, jednocześnie zapisując charakterystykę badanego termo- 

ogniwa. 
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Rys.8. Widok stanowiska badawczego (Źródło: opracowanie własne) 

4.2. Analiza wyników badań 

Dane pomiarowe archiwizowano w postaci plików tekstowych, przesyłano 

do programu Excel, a następnie, po przeprowadzeniu obliczeń wygenerowano 

wykresy zależności I = f(Robc/Rw), U = f(Robc/Rw) oraz P = f(Robc/Rw) (rys. 9).  

 

 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
136 

 

 
Rys.9. Wykresy dopasowania energetycznego termoogniw  

HZ-14, HZ20, TEC1-12706 i TEC1-12701 (źródło: opracowanie własne) 

Zestawienie wyników badań 

Tabela 3 

Termoogniwo T [C] 
Rw 

[Ω] 

Ujał 

[V] 

U 

[V] 
I [A] P [W] 

HZ-14 183-186 0,28 2,06 1,07 3,55 3,8 

HZ-20 175-178 0,35 2,2 1,05 3,4 3,6 

HZ-20 + HZ14 

połączone szeregowo 
193÷196 0,62 2,31 1,15 1,86 2,14 

HZ-20 + HZ14 

połączone równolegle 
198÷200 0,17 1,18 0,63 3,3 2,1 

TEC1-12706 202÷205 3,92 8,45 4,3 1,07 4,6 

TEC1-12710 194÷199 2,71 6,4 3,15 1,2 3,8 

4x TEC1-12710 

połączone szeregowo 
166-168 10,7 17 8,42 0,81 6,8 

4x TEC1-12710 

połączone równolegle 
165-172 0,75 4,5 2,22 3,01 6,7 
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Wyniki badań 4 typów ogniw termoelektrycznych zestawiono w tabeli 3. 

Badano każde ogniwo indywidualnie, a także połączenia szeregowe i równo- 

ległe. Na podstawie wyników badań obliczono maksymalną moc generowaną 

przez ogniwa.  

Przeprowadzone badania laboratoryjne ogniw termoelektrycznych firmy 

Hi-Z wykazały, że parametry modułów HZ-14 oraz HZ-20 do generowania 

energii elektrycznej, nie są zgodne z parametrami podawanymi przez produ- 

centa. Moduły mogą osiągnąć pełną wydajność tylko w specjalnych warunkach, 

uwzględniających: 

− wydajne chłodzenie zapewniające jak najniższą temperaturę po stronie 

zimnej, 

− stosowanie bardzo dokładnie obrobionych, płaskich powierzchni (zalecana 

płaskość ±0,015 mm), które mogą jednak pod wpływem temperatury ulec 

zniekształceniu, 

− zapewnienie zapasu powierzchni źródła ciepła co najmniej 1,2 cm, z uwagi 
na fakt, że powierzchnia ogrzewana będzie chłodniejsza przy krawędziach; 

w urządzeniu docelowym ten warunek nie będzie spełniony ze względu na 
konieczność wykorzystania całej powierzchni ogrzewanej. 

Z uwagi na wymiary stanowiska badawczego nie było możliwości 

zbadania jednocześnie dwóch modułów HZ na jednej powierzchni ogrzewanej. 

Badania przeprowadzono, zabudowując termoogniwa jedno na drugim, w celu 

sprawdzenia wpływu tego typu zabudowy na uzyskiwane parametry. Niższa 

wartość generowanej mocy przy badaniu termoogniw HZ połączonych szere- 

gowo i równolegle, wynika z tego, że termoogniwo znajdujące się bliżej po- 

wierzchni ogrzewanej nie ma zapewnionego skutecznego odprowadzania ciepła, 

natomiast ogniwo od strony chłodnicy, nie jest odpowiednio dogrzane. Stwier- 

dzono jednoznacznie, że zabudowa ogniw jedno na drugim wpływa niekorzys- 

tnie na ich wydajność, która spada o około 45%. 

Wyniki badań laboratoryjnych ogniw TEC1-12710 oraz TEC1-12706 

wykazały, że w przypadku badań indywidualnych generują odpowiednio 3,8 W 

oraz 4,6 W. Podana w tabeli różnica temperatur T jest najistotniejszym 

parametrem związanym z wydajnością termoogniw. Ze względu na ograniczoną 

wydajność zastosowanego układu chłodzenia nie osiągnięto niższej temperatury 

strony „zimnej”, przy badaniu 4 ogniw Peltiera umieszczonych obok siebie na 

jednej płaszczyźnie. Większa powierzchnia badanych modułów, czyli większy 

transport ciepła ze strony „gorącej” na stronę „zimną”, powodowała nagrzanie 

chłodnicy i tym samym uzyskiwano mniejszą różnicę temperatur T (w wa- 

runkach rzeczywistych, po zabudowaniu urządzenia w układzie wydechowym 

silnika spalinowego spodziewane jest wystąpienie różnicy temperatur rzędu 

180-190 C). Moc uzyskiwana z takiej konfiguracji modułów, zarówno w przy- 

padku połączenia szeregowego, jak i równoległego była taka sama, jednak 

uzyskiwana przy różnych wartościach napięć i prądów.  
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5. Podsumowanie  

Badania termoogniw HZ-14 i HZ-20 firmy HI-Z w warunkach laborato- 
ryjnych wykazały, że pomimo zapewnienia odpowiednich wymogów [6], nie 
osiągają one parametrów podawanych przez producenta. Ze względu na wysoką 
cenę, moduły firmy Hi-Z nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań, w prze- 
ciwieństwie do tanich ogniw Peltiera, powszechnie dostępnych w sprzedaży. 
Wyniki badań laboratoryjnych ogniw TEC1-12706 oraz TEC1-12710 wyka- 
zały, że generowana moc jest wyższa, przy znacznie mniejszych kosztach. 
W porównywalnych warunkach badań ogniwo specjalistyczne HZ-14 wygene- 
rowało 0,1 W/cm2, natomiast ogniwo TEC1-12706 - 0,28 W/cm2 (przy niez- 
nacznie większej różnicy temperatur). Tanie ogniwa nie są jednak pozbawione 
wad. Charakteryzują się niższą jakością wykonania w porównaniu do ogniw fir- 
my Hi-Z, co stwarza możliwość ich łatwego uszkodzenia. Lutowane połączenia 
elektryczne są wrażliwe na wysokie temperatury i w związku z tym występuje 
ryzyko przerwania obwodu elektrycznego. Można temu jednak przeciwdziałać 
stosując do połączeń lut bezołowiowy, który ma wyższą temperaturę topnienia.   

W KOMAG-u prowadzone są dalsze prace zmierzające do utworzenia pro- 
totypu rekuperatora. Przedstawiony sposób analizy modelu rekuperatora metodą 
CFD pozwoli na wyeliminowanie błędów konstrukcyjnych już na etapie pro- 
jektowania urządzenia, co obniży koszty projektu. 
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Identyfikacja stanów obciążeń mas transportowanych przez kolejki 

podwieszone 

Jarosław Tokarczyk, Kamil Szewerda – Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

Dane statystyczne prezentowane przez Wyższy Urząd Górniczy [1, 2] 
obrazują wzrost udziału wypadków na drogach transportowych w roku 2010, 
w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków. Najczęściej podawaną przyczyną 
wypadków związanych z transportem kolejkami podwieszonymi są m.in. nie- 
właściwe wykonanie mocowań i zabezpieczeń ładunków transportowanych. 
Niektóre z zaistniałych wypadków były skutkiem dynamicznych oddziaływań 
na ładunek, maszynę i człowieka oraz otoczenie (np. trasę kolejki podwieszo- 
nej). W przedstawionym świetle uzasadniona stała się potrzeba opracowania 
metody wspomagania identyfikacji sił oddziaływujących na trasę kolejek pod- 
wieszonych, podczas przejazdu wysokoobciążalnych zestawów transportowych 
oraz identyfikacji wartości sił dynamicznych oddziaływujących na transporto- 
wany ładunek [4]. W Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu 
Techniki Górniczej KOMAG, przy wykorzystaniu metody do analizy kinema- 
tyki i dynamiki układów wieloczłonowych MBS (ang. Multi Body System) 
opracowano metodę pozwalającą na identyfikację ilościową wartości sił dy- 
namicznych w zawiesiach trasy kolejki podwieszonej oraz identyfikację war- 
tości przeciążeń oddziaływujących na transportowany ładunek [7]. Pierwszą 
metodę opisano w [6]. W niniejszym rozdziale przedstawiono metodę identyfi- 
kacji sił dynamicznych oddziaływujących na ładunek, transportowany kolejką 
podwieszoną, w dwóch stanach kryterialnych: awaryjne hamowanie wózka ha- 
mulcowego wraz z zestawem transportowym oraz najazd przewożonego ła- 
dunku na przeszkodę znajdującą się na trasie transportowej. 

2. Dynamiczny model obliczeniowy 

Do przeprowadzenia analiz numerycznych oraz identyfikacji sił dynamicz- 
nych metodą MBS opracowano uproszczony model obliczeniowy zestawu 
nośnego kolejki podwieszonej, nie uwzględniający odkształceń sprężystych i 
plastycznych składający się z: modułowego zestawu nośnego typu MZN, trans- 
portowanego ładunku w postaci sekcji obudowy zmechanizowanej o masie 15 t 
oraz trasy, po której przemieszcza się zestaw, wraz z ładunkiem. W skład mo- 
delu obliczeniowego wchodzą następujące elementy: 

− 77 brył sztywnych, 

− 32 więzy obrotowe, 

− 38 więzów sferycznych, 

− 10 więzów przesuwnych, 

− 10 więzów utwierdzających, 
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− 20 elementów sprężysto – tłumiących typu bushing, 

− 2 modele kontaktu. 

Model obliczeniowy posiada 85 stopni swobody [3, 5, 7]. Postać geomet- 

ryczną modelu obliczeniowego przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys.1. Model obliczeniowy zestawu nośnego wraz z ładunkiem [5] 

Przyjęto, iż transport odbywa się po upadzie o nachyleniu 10. Modułowy 

zestaw nośny porusza się po szynie na ośmiu wózkach nośnych. Pojedynczy 

wózek składa się z ramy oraz czterech kół połączonych z ramą więzem obro- 

towym, rysunek 2. 

 
Rys.2. Model obliczeniowy pojedynczego wózka nośnego [5] 

Model obliczeniowy modułowego zestawu nośnego połączono z modułem 

reprezentującym wózek hamulcowy. Część wykonawcza zestawu hamulcowego 

składa się z trzech elementów typu box, połączonych więzami geometrycznymi 

(ustalającymi oraz przesuwnymi) między sobą oraz z modułowym zestawem 

nośnym, rysunek 3 [3]. W modelu obliczeniowym uwzględniono zjawisko 

kontaktu między klockami hamulcowymi, a szyną. Wartość współczynnika tar- 

cia między klockami hamulcowymi, a szyną, była równa 0,5. Obliczono ją na 

podstawie wcześniejszych symulacji numerycznych. 

Do modułowego zestawu nośnego podwieszono ładunek w postaci sekcji 

obudowy zmechanizowanej o masie 15 t, za pomocą modeli łańcuchów. Mo- 

del pojedynczego łańcucha składa się z czterech brył, połączonych elementami 

sprężysto – tłumiącymi, rysunek 4 [3, 7]. 
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Rys.3. Model obliczeniowy części wykonawczej układu hamulcowego [5] 

 
Rys.4. Model obliczeniowy łańcuchów zawiesi ładunku [5] 

3. Analiza numeryczna awaryjnego hamowania kolejki podwieszonej 

W przypadku wystąpienia awarii hamulca manewrowego lub błędu opera- 

tora kolejki podwieszonej, może dojść do samoczynnego staczania się zestawu 

nośnego wraz z ładunkiem po upadzie. Zestaw taki będzie się rozpędzał w wy- 

niku działania siły staczania. Po osiągnięciu prędkości 3 m/s, aktywowana jest 

siła dociskająca klocki hamulcowe do szyny, powodująca awaryjne zatrzymanie 

zestawu transportowego wraz z ładunkiem. Wartość sił dociskających klocki 

hamulcowe wynosi 60 kN. Wykres przebiegu sił dociskających przedstawiono 

na rysunku 5. 

Na rysunku 6 przedstawiono przebieg wypadkowej prędkości, z jaką po- 

rusza się sekcja obudowy zmechanizowanej. 
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Rys.5. Wykres przebiegu sił dociskających klocki hamulcowe do szyny [5] 

 
Rys.6. Wykres wypadkowej prędkości sekcji obudowy zmechanizowanej [5] 

Widoczne „pulsowanie prędkości” spowodowane jest destabilizacją ładun- 

ku, po zatrzymaniu wózka hamulcowego. Na rysunku 7 przedstawiono wykres 

przebiegu przyspieszenia sekcji obudowy zmechanizowanej podczas hamowa- 

nia. Na wykres naniesiono również przebieg siły hamowania (linia niebieska), 

przedstawiający wpływ zadziałania hamulców na zmianę wartości przyspiesze- 

nia ładunku i rozpoczęcie właściwego hamowania. 

 
Rys.7. Wykres przyspieszenia w osi wzdłużnej sekcji obudowy zmechanizowanej  

i siły dociskającej klocki hamulcowe do szyny [5] 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
143 

3.1. Obliczenie drogi hamowania 

Na podstawie przeprowadzonej symulacji obliczono długość drogi hamo- 

wania, która wyniosła 2,55 m. Na rysunku 8 przedstawiono: prędkość w kie- 

runku zgodnym z osią szyny (linia czerwona, ciągła), przemieszczenie sekcji 

obudowy wzdłuż osi szyny (linia niebieska, przerywana), siłę docisku klocka 

hamulcowego do szyny (linia różowa, przerywana). 

 
Rys.8. Wykres prędkości (linia ciągła) i przemieszczenia (linia kreskowana ) sekcji  

w osi wzdłużnej oraz siły dociskającej klocek hamulcowy (linia kropkowana) [5] 

Całkowite zatrzymanie zestawu transportowego podczas awaryjnego ha- 

mowania poprzedzone jest zjawiskiem pulsacyjnego przemieszczania się (zsu- 

wania wzdłuż trasy) na skutek działania siły bezwładności ładunku wielkoga- 

barytowego. 

3.2. Obliczenie wartości sił w zawiesiach 

W wyniku awaryjnego hamowania, siła bezwładności ładunku zawieszo- 

nego na łańcuchach, zamocowanych na modułowym zestawie nośnym, powo- 

duje dynamiczne przeciążenia w tych łańcuchach, co w konsekwencji może do- 

prowadzić do ich zerwania. Na rysunku 9 przedstawiono przebieg wartości sił 

dynamicznych występujących w przednim łańcuchu mocującym sekcję obudo- 

wy zmechanizowanej, z modułowym zestawem nośnym. 

 
Rys.9. Przebieg siły w pojedynczym łańcuchu przednim [5] 
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Na rysunku 10 przedstawiono przebieg wartości sił dynamicznych wystę- 

pujących w tylnym łańcuchu mocującym sekcję obudowy zmechanizowanej do 

modułowego zestawu nośnego. 

 
Rys.10. Przebieg sił w pojedynczym łańcuchu tylnym [5] 

Porównując przedstawione wartości sił dynamicznych, widoczne jest do- 

ciążanie tylnych łańcuchów podczas hamowania oraz odciążanie łańcuchów 

przednich. Wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych symulacji jest potrze- 

ba zastosowania wyższej klasy łańcuchów do mocowania materiałów wielko- 

gabarytowych, z tyłu ładunku.  

4. Analiza numeryczna zderzenia kolejki podwieszonej z przeszkodą 

Podczas awarii lub niezadziałania wózków hamulcowych, zestaw transpor- 

towy wraz z ładunkiem stacza się po upadzie osiągając większe prędkości od 

dopuszczalnych. W ten sposób może dojść do kolizji z maszynami lub innymi 

przeszkodami znajdującymi się na drodze transportowej. Sytuację taką przed- 

stawiono w symulacji zderzenia transportowanego ładunku z przeszkodą. Prze- 

analizowano dwa warianty: zderzenie, bez zerwania łańcuchów mocujących 

sekcję oraz z ich rozerwaniem.  

Dla przeprowadzenia symulacji opracowano model obliczeniowy, składa- 

jący się z:  

− trasy o długości 42 m o nachyleniu 10° na upadzie,  

− modułowego zestawu nośnego: 9 brył sztywnych połączonych ze sobą wię- 

zami geometrycznymi, 

− ładunku o masie 15 t, 

− przeszkody znajdującej się na spągu. Element stanowiący przeszkodę jest 

obrócony o kąt 5° względem osi prostopadłej do osi szyny i unierucho- 

miony. Pomiędzy przeszkodą, a sekcją obudowy zmechanizowanej, zdefi- 

niowano warunek kontaktu [5]. 
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W wyniku działania siły staczania, modułowy zestaw nośny, wraz z za- 

mocowaną na nim sekcją obudowy zmechanizowanej, rozpędził się do pręd- 

kości ok. 6,5 m/s. Po uzyskaniu tej prędkości nastąpiła kolizja z przeszkodą 

znajdującą się na spągu. W jej wyniku doszło do niekontrolowanego przemiesz- 

czania się sekcji obudowy zmechanizowanej. Maksymalne wychylenie sekcji 

przedstawiono na rysunku 11. 

 
Rys.11. Maksymalne wychylenie sekcji w prawą stronę po uderzeniu w przeszkodę [5] 

Na rysunku 12 przedstawiono przebieg wypadkowej prędkości z jaką po- 

ruszała się sekcja obudowy zmechanizowanej. 

 
Rys.12. Wykres wypadkowej prędkości sekcji obudowy zmechanizowanej [5] 

Na podstawie przeprowadzonych symulacji określono wartości sił działa- 

jących na łańcuchy, na których zawieszono sekcję obudowy. Przebieg wartości 

siły w pojedynczym, tylnym łańcuchu zawiesia mocowania sekcji obudowy 

przedstawiono na rysunku 13.  

Otrzymane wartości sił dynamicznych w łańcuchach powodują ich rozer- 

wanie się.  

W związku z czym, w kolejnym wariancie rozbudowano model oblicze- 

niowy o możliwość zerwania się łańcucha mocującego, po przekroczeniu gra- 

nicy wytrzymałości materiału z którego jest wykonany. Na rysunkach 14–16 

przedstawiono fazy zerwania się kolejnych łańcuchów, a w konsekwencji upa- 

dek transportowanej sekcji. 
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Rys.13. Przebieg wartości siły w pojedynczym łańcuchu tylnym [5] 

 
Rys.14. Położenie sekcji po rozerwaniu pierwszego przedniego łańcucha [5] 

 
Rys.15. Położenie sekcji obudowy po zerwaniu przednich łańcuchów, 

a przed rozerwaniem tylnych łańcuchów [5] 

 
Rys.16. Całkowite zerwanie łańcuchów mocujących sekcję obudowy [5] 
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5. Podsumowanie 

Kolejki podwieszone stosowane w transporcie materiałów i do przewozu 

ludzi są dynamicznie rozwijającym się środkiem technicznym w polskim gór- 

nictwie podziemnym. Wzrastające z roku na rok masy transportowanych 

ładunków wielkogabarytowych wymagają projektowania i monitorowania prze- 

ciążeń tras kolejek podwieszonych. Prowadzenie symulacji numerycznych, już 

na etapie projektowania zestawów nośnych, pozwala na identyfikację wartości 

przeciążeń dynamicznych podczas normalnej pracy danego typu środka trans- 

portu, a także w sytuacjach awaryjnych. Takie podejście w konsekwencji może 

przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa prowadzenia prac związanych 

z transportem poziomym. Przykładem poprawy bezpieczeństwa warunków pra- 

cy, związanych z transportem, może być precyzyjny dobór odpowiedniej klasy 

łańcuchów stosowanych do mocowania materiałów wielkogabarytowych, w ta- 

ki sposób, aby podczas awaryjnego hamowania nie ulegały one rozerwaniu.  

Innym zastosowaniem symulacji w środowisku programowym klasy MBS 

jest możliwość otrzymania danych ilościowych na potrzeby rekonstrukcji i eks- 

pertyz zaistniałych wypadków. Uzyskane w ten sposób informacje mogą wyjaś- 

nić i rozstrzygnąć kwestie sporne. 

Literatura 

1. Kmita P.: Statystyka wypadków w obszarze podziemnego transportu ko- 

palnianego. Warsztaty szkoleniowe: Oparte na wiedzy kształtowanie wa- 

runków pracy w podziemnym transporcie kopalnianym. Główny Instytut 

Górnictwa, Katowice 11.06.2010. 

2. Ligęza Z.: Omówienie wniosków komisji powypadkowej z wypadków 

w zakładach górniczych w zakresie układów transportu kopalnianego. 

Warsztaty szkoleniowe: Narzędzia wspomagające kształtowanie bezpiecz- 

nych warunków pracy w transporcie podziemnym. Główny Instytut Górnic- 

twa, 26.11.2010. 

3. MD Adams R3 Release Guide. MSC.Sotware Corporation. 

4.  MINTOS (fundusz RFCS) – Contract no. RFCR-CT-2007-00003 Impro- 

ving Mining Transport Reliability (Podniesienie niezawodności transportu 

kopalnianego). Okres realizacji: 07.2007 – 06.2010. 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
148 

5.  Praca badawcza ITG KOMAG – Identyfikacja oddziaływań dynamicznych 

maszyn i urządzeń w górniczym transporcie podziemnym. Gliwice 2010. 

Praca nie publikowana. 

6. Tokarczyk J., Szewerda K.: Identyfikacja obciążeń dynamicznych działają- 

cych na elementy nośne tras kolejek podwieszonych. Maszyny Górnicze 

2/2011 s.12 – 17.  

7.  Wojtyra M., Frączek J.: Metoda układów wieloczłonowych w dynamice 

mechanizmów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

2007. 

 

 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
149 

Wykrywanie stanów awaryjnych i źródeł pożarów przenośników 

taśmowych  

Jerzy Mróz, Małgorzata Szczygielska, Adam Broja, Dariusz Felka – Instytut 

Technik Innowacyjnych „EMAG” 

1. Wstęp  

Systemy przenośników taśmowych stosowane do transportu węgla są zlo- 

kalizowane na dużych obszarach kopalni i pracują w trudnych warunkach, mo- 

gących powodować w wielu miejscach (rys. 1) uszkodzenia, awarie, nawet 

katastrofy, takie jak pożary. W związku z wprowadzaniem automatyzacji w re- 

jonach przenośników przebywa coraz mniej pracowników obsługi mogących 

podejmować szybkie akcje zapobiegawcze. Nawet drobne uszkodzenia trwające 

przez długi czas mogą prowadzić do rozległych zniszczeń, powodujących duże 

straty materialne oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowni- 

ków. Pierwszymi objawami powstałego uszkodzenia jest najczęściej tarcie po- 

wodujące nagrzewanie się elementów konstrukcji oraz taśmy przenośnika. 

W rozdziale przedstawiono badania i pomiary parametrów charakteryzują- 

cych występowanie stanów awaryjnych oraz powstawanie pożarów przenośni- 

ków taśmowych. Na podstawie analizy wyników badań opracowano urządzenia 

pomiarowe oraz algorytmy przetwarzania sygnałów dla wykrywania wczesnych 

faz powstawania awarii i rozwoju źródeł pożarowych. 

Wzrost temperatury napędu

poślizg taśmy na bębnie napędowym

Tarcie hamulca

Tarcie przekładni

Uszkodzone łożysko bębna

Uszkodzone łożysko bębna

Zatarte (zakleszczone)
krążniki

Rys.1. Najczęstsze uszkodzenia przenośnika taśmowego  

Badania przeprowadzono w ramach projektu europejskiego ”EDAFFIC”, 

którego celem było opracowanie urządzeń i oprogramowania dla systemu wcze- 

snego wykrywania pożarów przenośników taśmowych.  
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2. Badania zjawisk cieplnych w konstrukcji przenośnika 

Wzrost temperatury elementów przenośnika mogących być przyczyną po- 

żaru następuje zazwyczaj w wyniku:  

− zatarcia się metalowych elementów ruchomych,  

− tarcia taśmy o stalowe elementy konstrukcji.  

Badania na stanowisku miały za zadanie określenie wielkości oraz szyb- 

kości przyrostu temperatury konstrukcji. Zostały również wyznaczone miejsca 

korzystne dla detekcji wzrostu temperatury przy minimalizacji ilości punktów 

pomiarowych.  

Na rysunku 2 przedstawiono element przenośnika razem z zamontowa- 

nymi grzałkami symulującymi punkty zagrzewania się konstrukcji i zaznaczono 

punkty pomiarowe temperatury [4, 7]. 

 
Rys.2. Element przenośnika taśmowego z zamontowanymi grzałkami symulującymi 

punkty zagrzewania konstrukcji i zaznaczonymi punktami pomiarowymi temperatury 

Na przedstawionym stanowisku przeprowadzono badania nagrzewania ro- 

lek do temperatury 200 ÷ 300ºC. Pomiary te były prowadzone za pomocą:  

− kamery termowizyjnej,  

− termopar w wybranych punktach konstrukcji:  

− na bocznym płaskowniku,  

− na środku poprzeczki. 

Wyniki pomiarów rozkładu temperatury w konstrukcji przenośnika zareje- 

strowane przez kamerę termowizyjną, dla poszczególnych elementów z zazna- 

czonymi wartościami temperatury w wybranych punktach (temperatury wyrażo- 

ne są w stopniach Celsjusza), przedstawione zostały na rysunkach: 3a), 3b).  
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Rys.3. Przykładowe wyniki badań termowizyjnych podczas nagrzewania 

a) rolki górnej-środkowej, b) płaskownika bocznego 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono przyrosty temperatury konstrukcji prze- 

nośnika odpowiednio w punkcie pomiarowym 1 i 2 dla każdego z przeprowa- 

dzonych badań. Przyrosty temperatury liczone były względem temperatury 

otoczenia (odniesienia) wynoszącej w każdym przypadku 18oC. 

Z wykresów wynika, że wybrane punkty do pomiaru temperatury kon- 

strukcji przenośnika taśmowego, spełniają swoje zadanie diagnostyczne. Dla 

pełnej kontroli danego przęsła należy dokonywać pomiarów w minimum 

dwóch, a najlepiej w trzech punktach. Należy wykrywać przyrosty temperatury 

konstrukcji względem temperatury otoczenia od ok. 2oC do 10oC z dokładnością 

±0,5oC. 

 

Rys.4. Przyrosty temperatury konstrukcji przenośnika w punkcie pomiarowym 1 

 

Rys.5. Przyrosty temperatury konstrukcji przenośnika w punkcie pomiarowym 2 
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Przeprowadzono dwie symulacje nagrzewania konstrukcji w wyniku tarcia 

taśmy: 

a) symulacja tarcia taśmy o boczny płaskownik konstrukcji, 

b) symulacja tarcia taśmy o zatarty krążnik. 

Badania polegały na podgrzewaniu elementów konstrukcji przenośnika od 

temperatury otoczenia i obserwacji stanu wyjścia analogowego czujnika przy- 

rostu temperatury CPT, sygnalizującego stan awaryjny po przekroczeniu tem- 

peratury konstrukcji o 8oC względem temperatury otoczenia.  

Wyniki badań przedstawione zostały na rysunkach 6 i 7. 
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Rys.6. Wyniki badań dla symulacji tarcia taśmy o boczną konstrukcję przenośnika 
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Rys.7. Wyniki badań symulacji tarcia taśmy o zatarty krążnik przenośnika 
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Podczas przeprowadzonych badań, przyrost temperatury konstrukcji, wy- 

kryły jedynie detektory zlokalizowane na bocznych płaskownikach konstrukcji 

przenośnika. Czas reakcji (zadziałania) czujnika CPT uzależniony jest od umiej- 

scowienia detektorów temperatury i miejsca wystąpienia awarii, powinny one 

być położone jak najbliżej siebie.  

3. Badanie produktów gazowych charakterystycznych dla rozwoju źródła 

pożaru przenośnika taśmowego 

Celem badań [3, 5, 7] był wybór detektorów o największej czułości na 

lotne produkty rozkładu termicznego.  

Podczas badań prowadzone były nagrzewania małych próbek taśm oraz re- 

jestracja sygnałów z poszczególnych detektorów. Do badań wybrano następu- 

jące detektory: tlenku węgla CO, chlorowodoru HCl, dwutlenku siarki SO2, 

tlenku azotu NO, cyjanowodoru HCN, wodoru H2, dwutlenku węgla CO2, 

temperatury LM35 i dymu MCD-1 (z izotopową czujką DIO-40).  

Badania przeprowadzono [8, 9, 10] na taśmie trudno palnej dla górnictwa 

poziemnego typ 1200 14890 GTP EP 1600 4 4+3 LS Nr 3235 GM-130/05. 

Podczas badań temperaturę zmieniano skokowo począwszy od temperatu- 

ry pokojowej do około 350C. Sygnały wyjściowe z czujników w funkcji czasu 

przedstawiono na rysunkach 8 i 9.  

 
Rys.8. Sygnały wyjściowe z czujników gazowych  

dla zmiennych skokowo wartości temperatur (~20°C ÷ ~325°C)  

podczas zagrzewania gumy okładkowej taśmy trudno palnej 
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Rys.9. Sygnały wyjściowe z czujników gazowych  

dla zmiennych skokowo wartości temperatur (~20°C ÷ ~310°C)  

podczas zagrzewania gumy między przekładkowej taśmy trudno palnej 

Na wyżej przedstawionych rysunkach można zauważyć, że: 

− sygnał dymu wzrastał po każdym zwiększeniu temperatury,  

− cyjanowodór HCN pojawiający się w swym maksimum w okolicy 150C 

po stosunkowo niewielkich wzrostach sygnału, po kolejnych skokowych 

wzrostach temperatury, sukcesywnie malał,  

− chlorowodór HCl pojawiał się również w pierwszej fazie zagrzewania około 

150C (maksimum) dalej sygnał czujnika bardzo wolno malał bez względu 

na wzrost czy obniżkę temperatury, zachowując w całym swoim cyklu 

pracy dużą niestabilność,  

− dwutlenek siarki SO2 zaczynał pojawiać się również w pierwszej fazie 

zagrzewania i rósł sukcesywnie, osiągając maksymalne wartości w tempera- 

turze 250C ÷ 300C,  

− tlenek węgla CO pojawiał się w drugiej fazie zagrzewania około 200C 

i sygnał czujnika rósł sukcesywnie z temperaturą, osiągając duże (maksy- 

ma) wartości w okolicy 300C,  

− nie zaobserwowano wzrostu sygnałów z czujników dwutlenku węgla CO2 

i tlenku azotu NO.  

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że sygnały zerowe 

z czujników gazowych: cyjanowodoru HCN, dwutlenku siarki SO2 i tlenku 

węgla CO oraz z czujnika dymu utrzymywały stabilnie swoje wartości, nato- 
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miast sygnał z czujnika chlorowodoru HCl był nie zawsze stabilny, a w czasie 

badań laboratoryjnych długo utrzymywał przyrost i dopiero po długim czasie 

osiągał wartość podstawową.  

4. Struktura blokowa i koncepcja konstrukcji czujnika wielodetektorowego 

Na podstawie literatury [1, 2, 6] oraz przeprowadzonych badań [4, 5] wy- 

brano detektory, które są najbardziej diagnostyczne dla początkowej fazy roz-

woju pożaru przenośnika taśmowego:  

1. detektory temperatury (T),  

2. detektor tlenku węgla (CO),  

3. detektor cyjanowodoru (HCN),  

4. detektor dymu (D).  

Strukturę sprzętową czujnika przedstawiono na rysunku 10. Głównym ele- 

mentem czujnika jest korpus (1), w którym zainstalowane są detektory (2) tlen- 

ku węgla CO i cyjanowodoru HCN oraz temperatury odniesienia T0. Na ścian- 

kach obudowy zainstalowano również wyświetlacz (3) oraz elementy sygnaliza- 

cyjne (4), a wewnątrz znajduje się układ elektroniczny realizujący funkcje 

zasilania, przetwarzania oraz transmisji sygnałów do centrali.  

Do głównej obudowy czujnika mogą być podłączone: 

− czujnik dymu (5), 

− czujnik przyrostu temperatury CPT (6) wraz z detektorami (7). 

Czujnik dymu MCD-1 jest urządzeniem opracowanym przez Instytut 

EMAG wspólnie z firmą Sevitel. Zasada pomiaru oparta jest o detektor joni- 

zacyjny DIO-40, którego sygnał poddawany jest przetwarzaniu cyfrowemu 

odpowiednim algorytmem.  

Czujnik przyrostu temperatury skonstruowany jest z wielu elementów 

pomiarowych (7), które mogą porównywać temperatury wybranych punktów 

elementów konstrukcyjnych przenośnika z temperaturą odniesienia T0 i w za- 

leżności od ustawionego progu przekroczenia temperatury sygnalizować stan 

zagrożenia pożarowego. 

Przedstawiona metoda i urządzenie do pomiaru przyrostu temperatury 

konstrukcji przenośnika pozwala na szybkie i skuteczne wykrywanie powstają- 

cego zagrożenia pożarowego.  

Czujnik dokonuje sygnalizacji przekroczenia temperatury konstrukcji 

przenośnika o zadaną wielkość przez dowolny z detektorów T1 ÷ Tn w stosunku 

do temperatury odniesienia konstrukcji mierzonej przez detektor T0. Czujnik 

dokonywać może w tym układzie kontroli przyrostów temperatury w wybra- 

nych punktach pomiarowych. Sygnał stanu temperatur jest przekazywany do 

układu czujnika wielodetektorowego. 
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Rys.10. Struktury czujnika wielodetektorowego 

5. Przetwarzanie sygnałów w wielodetektorowym czujniku 

Na podstawie przeprowadzonych wyników badań został opracowany spo- 

sób przetwarzania sygnałów czujnika. Zadaniem realizowanym przez przetwa- 

rzanie sygnałów czujnika jest wyznaczenie na podstawie niezależnych sygna- 

łów analogowych stanów zagrożenia pożarowego obiektu zabezpieczanego. 

Algorytm przetwarzania przedstawiono na rysunku 11.  
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Rys.11. Algorytm przetwarzania sygnałów w czujniku wielodetektorowym 

1. Realizacja pomiarów parametrów istotnych obiektu (DK).  

Pomiary realizowane są przez wybrane detektory i sczytywane są w od- 

stępach 600 ms. Po pomiarze sygnały poddane są dalszej obróbce i filtracji.  
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2. Eliminacja sygnałów uszkodzenia toru pomiarowego (F1K).  

W systemie ciągłego monitorowania zagrożenia mogą występować sytuacje 

uszkodzeń torów pomiarowych, co wpływać może istotnie na ocenę stanu 

zagrożenia (nieprawidłową), dlatego eliminowane są błędy grube i awarie 

detektorów pomiarowych. 

3. Filtracje sygnałów analogowych z poszczególnych czujników (F2K).  

Zadaniem filtracji wstępnej jest minimalizacja zakłóceń oddziaływujących 

na pomiary.  

4. Normalizowanie sygnałów do wspólnego wskaźnika stanu zagrożenia (NK).  

Wstępnie przetworzone sygnały poddawane są normalizacji według kryte- 

riów opracowanych podczas badań [7]. Dane przeliczone są według opraco- 

wanego algorytmu dla określenia wskaźnika zagrożenia pożarowego WP.  

5. Obliczanie wspólnego wskaźnika zagrożenia WP (S). 

Sygnały mierzone przez detektory po obróbce wstępnej (filtracji i normali- 

zacji) traktowane są jako niezależne w zakresie zakłóceń. Pozwala to zgod- 

nie z zasadami procesów statystycznych obliczać wskaźniki wspólne prze- 

biegów o wariancji (odchyleniach standardowych) zdecydowanie mniej- 

szych. Umożliwia to wykrywanie stanów zagrożeń z większą czułością oraz 

pozwala na zmniejszenie ilości fałszywych alarmów.  

6. Klasyfikacja sygnałów i wskaźników oraz wyznaczanie stanów zagrożenia 

(K).  

Opracowane zostały kryteria oceny pojedynczych sygnałów i wskaźników 

dla wyznaczania stanów zagrożenia takich jak: eliminacja stanów uszko- 

dzeń, stan normalnej pracy taśmociągu przenośnikowego, stan ostrzegania, 

stanu alarmu pożarowego. 

7. Wizualizacja lub transmisja do centrali stanu zagrożenia (T).  

Stany czujnika i obiektu kontrolowanego sygnalizowane są lokalnie za po- 

mocą sygnalizatora optycznego i wyświetlacza czujnika wieloparametro- 

wego DWP-1, a także przesyłane do centrali na powierzchni i wizuali- 

zowane w systemie monitorowania. 

6. Wskaźniki pożarowe obliczane na podstawie mierzonych zestawów pa- 

rametrów charakterystycznych źródła pożarowego  

Głównymi cechami dobrego systemu wykrywania pożarów jest wysoka 

czułość przy minimalizacji ilości fałszywych alarmów, które podważają zaufa- 

nie do działania systemu. System powinien sygnalizować stan kontrolowanego 

obiektu na podstawie jak największej ilości danych. Wprowadzenie pomiarów 
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większej ilości parametrów (produktów źródła pożarowego), które są niezależne 

(różne detektory) pozwala na wprowadzenie wspólnego wskaźnika pożarowego.  

Wskaźnik pożarowy WP opracowany jest na podstawie fizycznej charak- 

terystyki źródła pożarowego. Zgodnie z pomiarami w krótkim okresie czasu 

rozwoju pożaru pojawiają się parametry, takie jak: tlenek węgla, cyjanowodór 

oraz dym. Wskaźnik WP jest więc „skrośnym” uśrednieniem wartości sygnałów, 

które wcześniej są poddane filtracji i normalizacji.  

Na rysunku 12 przedstawiono przebieg czasowy obliczonego wskaźnika 

pożarowego dla wyników otrzymanych podczas testu w sztolni próbnej CSRG 

w Bytomiu.  

Na przebiegu czasowym wskaźnika pożarowego po filtracji (FXK) i nor- 

malizacji (NK) określono na podstawie wyników badań poziomy ostrzegania i 

alarmu pożarowego.  

 
Rys.12. Przebiegi czasowe wskaźnika pożarowego WP po filtracji cyfrowej z 

zaznaczonymi obliczonymi progami ostrzegania (1) i alarmu (2) dla wykrywania 

pożarów 

Wykrywanie pożarów można realizować na podstawie przebiegu pochod- 

nej wskaźnika pożarowego WP (rys. 13). Jest to szczególnie istotne w przy- 

padku pojawienia się małych przyrostów sygnałów pomiarowych.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przedstawiono również 

przykładowy rozkład czasoprzestrzenny wskaźnika WP (rys. 14), który może 
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być wykorzystany do wyznaczania rozmieszczenia czujników wzdłuż trasy 

przenośników. 

 
Rys.13. Pochodna sygnału czasowego wskaźnika pożarowego po filtracji  

umożliwiająca szybką sygnalizację narastania wartości wskaźnika pożarowego  

i powstawania źródła pożaru 

 
Rys.14. Przykład rozkładu czasoprzestrzennego wskaźnika WP pozwalający na 

wyznaczenie maksymalnych odległości czujników wzdłuż trasy przenośników 
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7. Podsumowanie 

W rozdziale przedstawiono zagrożenie awariami prowadzącymi do powsta- 

wania pożarów przenośników taśmowych. Scharakteryzowano badania sympto- 

mów towarzyszących awariom oraz lotnych produktów powstających podczas 

wczesnej fazy rozwoju źródła pożarowego. Na podstawie wyników badań opra- 

cowano strukturę, konstrukcję i algorytm przetwarzania czujnika wielodetekto- 

rowego do wczesnego wykrywania pożarów przenośników taśmowych. Następ- 

nie wykonano badania czujników w sztolni próbnej Centralnej Stacji Ratow- 

nictwa Górniczego w Bytomiu, których wyniki posłużyły do określenia para- 

metrów rozmieszczenia czujników wzdłuż trasy przenośników oraz przetwa- 

rzania sygnałów dla wczesnego wykrywania pożarów.  
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Praktyczny przykład określania częstości kontroli okresowych 

urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn 

Marek Dźwiarek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Olgierd Hryniewicz 

– Instytut Badań Systemowych PAN 

1. Wprowadzenie 

Analizy wypadków przy obsłudze maszyn przedstawione w [5] wykazały, 

że 36% z nich było spowodowanych przez niewłaściwe funkcjonowanie urzą- 

dzeń ochronnych realizujących funkcje bezpieczeństwa. Ponadto, w tej grupie 

wypadków poważne wypadki zdarzały się znacznie częściej (41%) niż w wy- 

padkach bez związku z układem sterowania (7%). Najczęstszą przyczyną takich 

wypadków był brak lub obejście urządzenia ochronnego (58%) w wyniku dzia- 

łań operatora maszyny. Najczęściej brakowało takich funkcji, jak monitorowanie 

położenia osłony czy obecności operatorów w strefie niebezpiecznej. Inna grupa 

wypadków to zdarzenia spowodowane niezadziałaniem urządzenia ochronnego 

na skutek zbyt małej jego odporności na uszkodzenia (26% z wszystkich wy- 

padków). Inne sygnalizowane przyczyny, tzn. błędy w definiowaniu funkcji 

bezpieczeństwa (4%), błędy w oprogramowaniu układu sterowania (6%), zbyt 

mała odporność na czynniki środowiskowe (czynniki klimatyczne, zaburzenia 

zasilania - 6%) powodowały znacznie mniejszą liczbę zaistniałych wypadków. 

Wyniki te dowodzą jak istotne, ze względu na bezpieczeństwo operatora ma- 

szyny, jest zapewnienie pewności realizacji funkcji bezpieczeństwa przez urzą- 

dzenia ochronne. Dlatego projektanci urządzeń ochronnych powinni stosować 

rozwiązania, które poprawiają ich odporność na uszkodzenia, co w praktyce 

zwykle oznacza stosowanie niezawodnych układów oraz architektury redun- 

dantnej. Istotne znaczenie ma także okresowe sprawdzanie działania tych urzą- 

dzeń. Dlatego projektant maszyny powinien określić, jak często zainstalowane 

na niej urządzenia ochronne powinny być poddawane kontroli okresowej. 

Niestety w obowiązujących normach nie ma zaleceń (wskazówek) odnośnie 

sposobu wyznaczania częstotliwości okresowych kontroli urządzeń ochronnych. 

Problem ten był wielokrotnie dyskutowany na posiedzeniach grupy roboczej 

VG11 „Safety components” Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowa- 

nych w zakresie maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dyrektywa Maszynowa 

2006/42/WE), jednak dotychczas nie znaleziono satysfakcjonującego rozwią- 

zania, dlatego jak dotychczas VG11 nie opracowało „Reccomendation for Use” 

dotyczącego prowadzenia kontroli okresowych elementów bezpieczeństwa 

w maszynach. Problemy te skłoniły autorów do podjęcia prac mających na celu 

sformułowanie możliwie prostych zasad określania częstotliwości kontroli okre- 

sowych urządzeń ochronnych tak, aby zapewnić odpowiednio wczesne wykry- 

cie możliwych uszkodzeń. W monografii zaprezentowane są wyniki tych dzia- 

łań. W rozdziale 2 przedstawiamy problem analizy funkcji bezpieczeństwa rea- 
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lizowanej przez urządzenia ochronne. W szczególności podajemy wymagania 

niezawodności dla układów związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami 

międzynarodowymi. W rozdziale 3 przedstawiamy krótki przegląd wyników 

teoretycznych, które mogą być wykorzystane do poprawienia działania urzą- 

dzeń ochronnych przez zastosowanie kontroli okresowych. W drugiej części 

tego rozdziału prezentujemy niezwykle proste przybliżenia, które mogą być 

stosowane przez praktyków, którzy nie przeszli szkolenia w zakresie niezawod- 

ności, do planowania zasad kontroli. Ostatni rozdział artykułu poświecony jest 

praktycznemu zastosowaniu zaproponowanych metod. 

2. Funkcje bezpieczeństwa realizowane przez układy sterowania maszy- 

nami 

Najczęściej układy sterowania realizują zarówno funkcje bezpieczeństwa, 

jak i te nie związane z bezpieczeństwem. Funkcja bezpieczeństwa to funkcja, 

której niewłaściwe zadziałanie może zwiększyć poziom ryzyka. Ogólnie mó- 

wiąc, funkcja bezpieczeństwa może zostać zastosowana do redukcji poziomu 

ryzyka związanego z trzema następującymi grupami zagrożeń: 

− spowodowane niewłaściwym działaniem maszyny, 

− spowodowane zastosowaniem procesów technologicznych, których para- 

metry fizyczne różnią się znacznie od standardowych warunków otoczenia, 

− zagrożenia mechaniczne.  

Najczęściej spotykane funkcje bezpieczeństwa to: 

− związana z bezpieczeństwem funkcja zatrzymania uruchamiana przez urzą- 

dzenie ochronne, 

− ręczna funkcja resetowania, 

− funkcja uruchomienia/powtórnego uruchomienia, 

− funkcja lokalnego sterowania, 

− zawieszenie wykonywania funkcji przez urządzenia ochronne, 

− monitorowanie wielkości związanych z bezpieczeństwem parametrów wej- 

ściowych, 

− monitorowanie parametrów związanych z bezpieczeństwem, takich jak 

szybkość, temperatura czy ciśnienie, 

− reakcja na zmiany, utratę i przywrócenie zasilania. 

Ponieważ niezadziałanie tych funkcji może podnieść poziom ryzyka, ich 

projektanci powinni stosować rozwiązania, które zwiększają odporność urzą- 

dzeń ochronnych na uszkodzenia. Z jednej strony odporność na uszkodzenia 

danego urządzenia może być podniesiona poprzez obniżenie prawdopodobień- 

stwa pojawienia się uszkodzenia, a z drugiej strony poprzez podjęcie środków 
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mających na celu zapewnienie, że uszkodzenie, które może się pojawić nie bę- 

dzie niebezpieczne. Taką poprawę możemy osiągnąć poprzez: 

− zastosowanie niezawodnych „wypróbowanych” elementów oraz „wypróbo- 

wanych” zasad bezpieczeństwa, 

− rozszerzenie struktury układu – na etapie projektowania bierze się pod uwa- 

gę dodatkowe podzespoły, które mają na celu wykrywanie uszkodzeń; naj- 

częściej są to redundancje obwodów monitorujących pracę. 

Podstawowe zasady poprawy odporności urządzeń ochronnych na uszko- 

dzenia zostały podane w następujących normach (patrz [6, 7]): 

− PN-EN 62061:2008 „Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonal- 

ne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych 

systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem”, 

− PN-EN ISO 13849-1:2008 „Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów 

sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projekto-

wania”. 

W normie PN-EN 62061:2008 metodyka bezpieczeństwa funkcjonalnego 

sformułowana w PN-EN 61508:2004 „Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycz- 

nych/elektronicznych/programowalnych systemów związanych z bezpieczeń- 

stwem” została zaadaptowana w sposób umożliwiający jej zastosowanie do 

układów sterowania maszynami. Dla każdego urządzenia realizującego daną 

funkcję bezpieczeństwa w normie PN-EN 62061:2008 podano probabilistyczne 

kryteria oceny jego odporności na uszkodzenia (nazwane Poziom Nienaruszal- 

ności Bezpieczeństwa SIL). Te kryteria liczbowe przedstawiono w tabeli 1, 

przy czym termin „uszkodzenie niebezpieczne” oznacza uszkodzenie tego ele- 

mentu funkcji bezpieczeństwa, który może spowodować zagrożenie lub stan 

niemożności realizacji tej funkcji. 

Poziomy Nienaruszalności Bezpieczeństwa oraz probabilistyczne kryteria dla 

funkcji bezpieczeństwa, która ma zostać wprowadzona do układu sterowania 

Tabela 1 

 Poziom Nienaruszalności 

Bezpieczeństwa (SIL) 

Prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia 

niebezpiecznego na godzinę 

SIL 3 < 10-8, 10-7 ) 

SIL 2 < 10-7, 10-6 ) 

SIL 1 < 10-6, 10-5 ) 

W normie ISO 13849-1 sformułowano uproszczoną metodę oceny ukła- 

dów realizujących funkcje bezpieczeństwa. Następujące parametry charakte- 

ryzują każdy układ: struktura(kategoria), średni czas pracy do uszkodzenia 

(MTTF), pokrycie diagnostyczne(DC), współczynnik uszkodzeń o wspólnej przy- 

czynie(CCF). Parametry te podzielono na następujące grupy jakościowe: wy- 

sokie, średnie, niskie. Oczekiwany poziom zapewnienia bezpieczeństwa wyzna- 
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cza się ze schematu, do którego wprowadzono szacunkowe parametry oraz 

strukturę układu (kanał pojedynczy, redundancja, monitorowanie, itd.). Pozwala 

to na ocenę projektowanego układu w stosunkowo prosty sposób. Poziom za- 

pewnienia bezpieczeństwa (PL) odzwierciedla odporność układu na uszkodze- 

nia. Zależność między SIL a poziomem zapewnienia bezpieczeństwa (PL) 

podana jest w tabeli 2. 

Zależność między poziomem zapewnienia bezpieczeństwa PL a SIL 

Tabela 2 

Według obu wyżej wymienionych norm projektant układu sterowania ma- 

szyny powinien, biorąc pod uwagę wyniki oceny ryzyka, określić wymagany 

SIL lub PL dla każdej funkcji bezpieczeństwa realizowanej przez urządzenia 

ochronne. Wymagany SIL lub PL powinien zostać osiągnięty poprzez zastoso- 

wanie rozwiązań konstrukcyjnych odpowiednich dla projektowanego układu 

sterowania. Wymagany SIL lub PL powinien zostać utrzymany przez cały okres 

użytkowania maszyny. Długotrwałe użytkowanie maszyny zwykle pociąga za 

sobą niszczenie jej podzespołów spowodowane pogorszeniem własności mate- 

riałowych i zużyciem mechanicznym. Zjawiska te mogą prowadzić do zmniej- 

szenia uzyskanego SIL lub PL. Oznacza to, że wszystkie funkcje bezpieczeń- 

stwa powinny być okresowo sprawdzane w celu wykrycia jakichkolwiek zmian 

wartości parametrów, które mogą zmniejszyć zdolność układu sterowania do 

realizacji jego funkcji. Jednak, na obecnym poziomie rozwoju nauki, nie ma 

zaleceń odnośnie częstotliwości z jaką te kontrole miałyby być przeprowadzane 

w odniesieniu do maszyn. 

3. Kontrole okresowe układów 

3.1. Optymalne przedziały kontroli 

W wielu układach technicznych stan niezawodności (działanie lub uszko- 

dzenie) nie może być zaobserwowany wprost, ale można go ocenić podczas 

monitorowania lub kontroli. Na przykład, jeśli uszkodzenie układu nie ma 

charakteru destrukcyjnego, można je rozpoznać poprzez wykonanie kilku po- 

miarów lub obserwację jego działania. Związane z bezpieczeństwem układy ste- 

Poziom zapewnienia 

bezpieczeństwa (PL) 

Prawdopodobieństwo 

uszkodzenia 

niebezpiecznego 

Poziom nienaruszalności 

bezpieczeństwa (SIL) 

a < 10-5, 10-4 ) Nie dotyczy 

b < 3x10-6, 10-5 ) 1 

c < 10-6, 3x10-6 ) 1 

d < 10-7, 10-6 )  2 

 < 10-8, 10-7 ) 3 
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rowania można uważać za kolejny przykład układów, których stanu nie można 

obserwować. Powinny one pracować prawidłowo „na żądanie”, gdy układ głów- 

ny ulegnie uszkodzeniu. Dlatego ich działania pomiędzy kolejnymi „żądaniami” 

zwykle nie są obserwowalne. Innym przykładem układów, które wymagają mo- 

nitorowania i kontrolowania są wielokanałowe układy redundantne. W pewnych 

przypadkach obserwujemy tylko wynik końcowy ich działania bez znajomości 

stanu poszczególnych kanałów. W nowoczesnych układach związanych z bez- 

pieczeństwem można użyć specjalnych środków zapobiegających pogorszeniu 

ich działania jak np. automatyczne wykrywanie uszkodzeń. Dla większości 

układów związanych z bezpieczeństwem, także tych pracujących w małych 

i średnich przedsiębiorstwach, głównym mechanizmem poprawy ich niezawod- 

ności pozostają kontrole okresowe. 

W późnych latach pięćdziesiątych i wczesnych sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku problemem obliczania optymalnych przedziałów czasowych kontroli 

(monitorowania) zajmowało się wielu autorów. W nowatorskiej pracy Barlow 

i inni (1963) przedstawił pierwszy uogólniony model wyznaczania optymalnych 

przedziałów czasowych kontroli. Od tego czasu wielu autorów zaproponowało 

nawet bardziej ogólne modele, gdzie optymalna kontrola stosowana była łącz- 

nie z naprawami okresowymi. Na przykład w ostatnich latach bardzo ważne 

wyniki zostały przedstawione w [2, 14, 15, 17]. Książki [10, 11] podają najważ- 

niejsze rezultaty osiągnięte w tej dziedzinie. Podsumowanie najnowszych wy- 

ników można znaleźć również w [12] oraz [13]. 

Najbardziej ogólne modele matematyczne wyznaczania optymalnych za- 

sad kontroli są, niestety, skomplikowane w stopniu znacznie ograniczającym 

możliwości ich zastosowania. Dlatego spotyka się je tylko w przypadkach rze- 

czywiście istotnych np. układy bezpieczeństwa w elektrowniach atomowych, 

czy szpitalach. Pojawia się przeto potrzeba wykorzystania modeli uproszczo- 

nych, których mogą używać praktycy. Jeden z pierwszych takich modeli, oparty 

na prostej funkcji kosztów został zaproponowany przez Bakera (1990). Model 

ten został lekko zmodyfikowany i powtórnie zinterpretowany przez Vaurio 

(1994), który założył wykładniczy rozkład czasu do uszkodzenia charakteryzu- 

jący się intensywnością uszkodzeń λ, oraz czasami napraw i kontroli oznaczo- 

nymi odpowiednio przez b i c. Optymalny przedział czasowy kontroli T0, który 

maksymalizuje dostępność (aviability) można określić rozwiązując równanie: 

( ) d1ex1 0x

0 −=+
−

                                             (1) 

gdzie x0=λ T0, i: 

b
1

c
d

−

=



                                                    (2) 

Najprostsze rozwiązanie przybliżone tego równania to: 
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d2
1

T
0


=                                                  (3) 

Bardziej dokładne rozwiązanie, prawdziwe dla d > 0,1 zostało opracowane 

przez Vaurio w [15] w następującej postaci: 

( ) ( ) ( )












−−−+−−= d12d1
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                   (4) 

Jeśli używamy optymalnego przedziału czasowego kontroli, dostępność A 

można wyliczyć z formuły przybliżonej, podanej w [15]: 

( )
( )

0

0
T1

cb1
TA





+

+−
=                                            (5) 

W [9] zaproponowano model przybliżony, prawdziwy dla uogólnionego 

rozkładu czasu użytkowania określonego przez jego wartość oczekiwaną τ. Au- 

tor założył, że oczekiwany czas kontroli jest równy µ0 i nie zależy od rzeczy- 

wistego stanu kontrolowanego układu. Jeśli kontrola wykryje fałszywy alarm, 

reprezentowany przez prawdopodobieństwo α, oczekiwana wartość czasu do- 

datkowego postoju jest równa µa, a gdy zostanie wykryte rzeczywiste uszkodze- 

nie oczekiwany czas naprawy (wymiany) równy jest µr. 

Dla tego modelu Autor znalazł oczekiwany czas pomiędzy kolejnymi wy- 

mianami, rozumiany jako funkcja długości czasowego przedziału kontroli T 

i opisany zależnością: 

( )  ( )( )
r02a0121r

ATATATAT  +++++=                           (6) 

gdzie: A1(T) jest oczekiwaną liczbą kontroli przed uszkodzeniem, wyrażoną 

w postaci: 

( ) ( )( ) ( )  ( )


=



=

=−+=

0i 1i

iTRihXPT1iXPiT
1

A ,                       (7) 

gdzie: R(ih)=1-F(ih), oraz A2 jest oczekiwaną liczbą kontroli w czasie, kiedy 

układ jest uszkodzony, zależną od prawdopodobieństwa nie znalezienia zaist- 

niałego uszkodzenia i ma postać: 

−
=

1

1
A

2                                                       (8) 

Optymalny przedział czasowy kontroli T0 można znaleźć maksymalizując 

współczynnik dostępności reprezentowany przez: 

( )
( )TT

TA
r


=                                                     (9) 
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Przybliżoną formułę reprezentującą podaną wyżej funkcję dostępności 

można znaleźć stosując następujące przybliżenie zaproponowane w [8]: 

( ) 5,0
T

τ
TA

1
-≈                                               (10) 

Prawdziwe, gdy T jest znacząco mniejsze od τ. Gdy zastosujemy to przybliżenie 

do funkcji celu danej przez (9) otrzymamy: 

( )
32

2

1
WTWTW

T
TA

++
=


                                       (11) 

gdzie: 

5,0AW
21

-=                                                 (12) 

( )
02ra2
μ5,0Aμαμ5,0τW -- ++=                               (13) 

( )
0a3

W  +=                                           (14) 

Pochodna równania (11) względem T daje proste równanie na przybliżoną 

optymalną wartość T: 

0WTW 3

2

1 =+−                                              (15) 

Dlatego, przybliżony optymalny przedział czasowy kontroli można zapisać 

w postaci prostego wyrażenia: 

5,0A

μαμ
τT

2

0a

0 -

+
=                                            (16) 

W przypadku, gdy kontrolowany układ związany z bezpieczeństwem skła- 

da się z dwóch podukładów (kanałów) połączonych równolegle, możemy zasto- 

sować metody podane w [17]. Gdy oba podukłady opisane są tym samym wy- 

kładniczym rozkładem prawdopodobieństwa charakteryzowanym przez inten- 

sywność uszkodzeń λ. W [17] zaproponowano znalezienie przedziału czaso- 

wego kontroli poprzez zapewnienie, że prawdopodobieństwo uszkodzenia ukła- 

du nie jest większe od α. Wartość T można znaleźć rozwiązując następujące 

równanie: 

( ) ( )  −=−= −− 12 TT eeTR
                             (17) 

Funkcja dostępności jest w tym przypadku dana przez: 

( ) ( ) ( )T2T e1
T2

2
e1

T

2
TA 



−− −−−=                         (18) 

Gdy λT << 1 mamy w przybliżeniu: 
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( ) 22T
2

1
1TA −                                                (19) 

a przedział czasowy kontroli można znaleźć stosując prostą formułę: 

( )
00

A12
1

T −=


                                              (20) 

gdzie: A0 jest żądaną wartością dostępności układu. 

3.2. Uproszczone algorytmy wyznaczania przedziałów czasowych kontroli 

urządzeń ochronnych 

Pomimo ich prostoty, uproszczone metody zaprezentowane powyżej nie 

mogą być stosowane w praktyce przez większość użytkowników, którzy nie 

przeszli szkoleń z zakresu niezawodności. Jedyne czego potrzebują to możliwie 

najprostszy sposób określenia zasad kontroli, które umożliwią spełnienie wyma- 

gań międzynarodowych norm w zakresie pewności realizacji funkcji bezpie- 

czeństwa. Jednak już od samego początku napotykają oni trudności ponieważ 

normy te np. PN-EN ISO 13849-1:2008 wyrażają wymagania niezawodności 

poprzez „prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego w ciągu godziny”, 

które określane jest jako wartość stałej intensywności uszkodzeń λ, która 

opisuje układ szeregowy, którego składowe reprezentowane są przez niezależne 

zmienne losowe o rozkładzie wykładniczym. Miara ta z pewnością jest nie- 

właściwa dla układów redundantnych (dla których failure rate jest zawsze 

zmienna w czasie). Ponadto, nie można jej użyć bezpośrednio do opisu urzą- 

dzeń ochronnych, które są kontrolowane okresowo, aby zmniejszyć prawdo- 

podobieństwo uszkodzenia kiedy układ ma realizować funkcję bezpieczeństwa. 

Dlatego pojawiła się potrzeba zaproponowania prostej metody sprawdzenia, że 

zastosowane zasady kontroli pozwalają na spełnienie wymagań niezawodności. 

Rozważmy najprostszy przypadek, w którym kontrola pozwala na natych- 

miastowe sprawdzenie, czy system jest gotowy do realizacji funkcji bezpieczeń- 

stwa, czy nie. Założenie, że „prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia 

niebezpiecznego w ciągu godziny” pozostaje stałe przez cały okres użytkowania 

maszyny, przyjęte w normach PN-EN ISO 13849-1:2008 oraz PN-EN 62061: 

2008 oznacza, że również dostępność układu nie powinna się zmieniać w każ- 

dym roku jej eksploatacji. 

Dostępność układu, w przypadku gdy jego czas do pojawienia się uszko- 

dzenia reprezentowany jest przez rozkład wykładniczy można przedstawić przy 

pomocy prostej formuły: 

( ) ( )Te1
T

1
TA 



−−=                                         (21)  

Jeśli λT<<1, następujące przybliżenie jest prawdziwe: 
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( ) ( )2T
6

1
T

2

1
1TA  +−                                        (22) 

Uwzględniając wartości PFHD podane w tabeli 2 możemy określić wyma- 

ganą dostępność układu na rok Ar (patrz tabela 3). 

Wymagana dostępność układu na rok dla poszczególnych SIL i PL 

Tabela 3 

Poziom zapewnienia 

bezpieczeństwa (PL) 
Ar 

Poziom nienaruszalności 

bezpieczeństwa (SIL) 

a 0,957 Nie dotyczy 

b 0,987 1 

c 0,997 1 

d 0,99956 2 

e 0,999956 3 

Jeśli ustalimy wymaganą wartość dostępności Ar możemy znaleźć prze- 

dział czasowy kontroli T rozwiązując równanie A(T)=Ar. Stąd wartość tę można 

wyznaczyć z wyrażenia: 

( )2
r

T
6

1
T

2

1
1A  +−=                                        (23) 

A zatem wymagany przedział czasowy kontroli należy obliczyć z po- 

danego niżej równania: 

( )( ) ( )


rr

0

A12

2

A13225063
T

−


−−−
=

/,
                      (24) 

Gdy związany z bezpieczeństwem układ sterowania ma strukturę równo- 

ległą, z dwoma kanałami opisanymi przez zmienne losowe o rozkładzie wykład- 

niczym reprezentowane odpowiednio przez λ1 i λ2, możemy wtedy zastosować 

procedurę zaproponowaną w normie PN-EN ISO 13849-1:2008, Załącznik D. 

Procedura ta pozwala na przybliżone przedstawienie tego układu w postaci 

układu równoważnego, mającego dwa identyczne kanały reprezentowane przez 

intensywność uszkodzeń obliczoną z następującego równania: 










+
−+=

2121

111

3

21


                                     (25) 

Następnie, możemy zastosować wyrażenie (20) do obliczenia przedziału 

czasowego kontroli. Wartość Ar można obliczyć używając tej samej metody, co 

w poprzednim przypadku. 

W przypadku, gdy czasów trwania kontroli i napraw nie można pominąć, 

optymalna wartość przedziałów czasowych kontroli może być obliczona przy 

użyciu formuły (3) albo dokładnie używając wyrażenia (4) lub (16). Dostęp- 
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ności obliczone odpowiednio z wyrażeń (5) lub (11) są wartościami opty- 

malnymi. 

Dlatego nie można ich poprawić poprzez zmianę przedziału czasowego 

kontroli. W przypadku określonych wymagań niezawodności możemy tylko po- 

równać je z wymaganą dostępnością podaną w tabeli 3. Oba modele optymali- 

zacyjne mają jeden cel: maksymalizacja dostępności. Dlatego interesujące jest 

porównanie wyników dla tego samego zbioru parametrów. Model zapropono- 

wany w [9] jest bardziej ogólny więc, aby porównać go z modelem zapropo- 

nowanym w [15] musimy założyć, że kontrola jest idealna (α = β = 0 i µ0 = 0). 

Stąd optymalną wartość przedziału czasowego kontroli wylicza się z bardzo 

prostego wzoru przybliżonego: 




0

0

2
T =                                                 (26) 

W tym przypadku dostępność jest obliczana następująco: 

( )
r0

0
T

11
TA

 +
=                                           (27) 

gdzie: 

2

1
0

Rr





 ++=                                           (28) 

Porównamy teraz oba rozpatrywane modele na przykładzie liczbowym. 

Niech λ=0,001 1/h, c=µ0=1 h, i b=µR=50 h. Optymalny przedział czasowy 

kontroli obliczony z wzoru (4) zgodnie z modelem Vaurio (1994) równy jest 

45,9 h. Dostępność w tym przypadku, wyliczona z wzoru (5) wynosi 0,907. 

Jeśli teraz obliczymy optymalny przedział czasowy kontroli zgodnie z modelem 

Hryniewicza (2008) otrzymamy jego wartość 44,5 h. Dostępność obliczona 

z wzoru (27) jest teraz równa 0,913. Zatem oba rozważane modele dają prak- 

tycznie te same wyniki. 

4. Przykłady praktyczne 

Zaprezentowana powyżej metoda wyznaczania częstotliwości kontroli 

urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn została zastosowana w praktyce 

do układów o różnym stopniu złożoności i różnych wymaganiach dotyczących 

ich odporności na uszkodzenia. Zwykle kontrole okresowe maszyn przeprowa- 

dzane są w czasie ich postoju i czas trwania takich kontroli jest pomijalny w po- 

równaniu z czasem pracy maszyny. Zdarza się jednak, że czas trwania kontroli 

nie może zostać pominięty, dlatego należy uwzględnić oba te przypadki. 
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4.1. Urządzenie kategorii B (kategoria według PN-EN ISO 13849-1:2008) 

 

C1 

S1 

M 
3≈ 

P 

S1 

 
Rys.1. Przykład urządzenia kategorii B (Źródło: opracowanie własne) 

Najprostsze urządzenia kategorii B są stosowane w przypadku, gdy poziom 

ryzyka spowodowanego zagrożeniem, które ma być obniżone jest bardzo niski. 

Typowym przypadkiem jest monitorowanie zamknięcia drzwi, za którymi wol- 

no porusza się element niebezpieczny. W takim przypadku ocena ryzyka przepro- 

wadzona zgodnie ze schematem A1 podanym w normie PN-EN ISO 13849-1: 

2008 daje wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr równe b oraz 

3x10-6 ≤ λr < 10-5. 

Do monitorowania stanu zamknięcia zwykle używa się czujników zbliże- 

niowych. Przykłady takiego urządzenia pokazano na rysunku 1. Gdy osłona się 

otwiera, zasilanie silnika M jest odcinane przez stycznik S, sterowany przez 

czujnik zbliżeniowy C1. Czujnik ten jest klasycznym czujnikiem zbliżeniowym, 

dla którego MTTF wynosi 20 lat. W deklaracji producenta S1, zadeklarowano 

jego zdolność przełączania jako B10S1= 10 000. 

Ponieważ w rozpatrywanym przypadku drzwi dostępu do strefy niebez- 

piecznej mają być otwarte średnio raz na godzinę, a maszyna pracuje 24 

godziny na możemy wyznaczyć: 

lata,41,11MTTF
1dS
=                                       (29) 

Ostatecznie dla funkcji bezpieczeństwa mamy: 

5

Dd

d

1057,1PFHλ

lata,27,7MTTF

-•==

=
                                   (30) 

Ponieważ układy kategorii B nie mają wbudowanych mechanizmów wy- 

krywania uszkodzeń, a pojedyncze uszkodzenie powoduje utratę funkcji bezpie- 
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czeństwa, konieczne jest przeprowadzanie ich okresowych kontroli. W takim 

przypadku kontrola polega na włączeniu funkcji bezpieczeństwa i sprawdzeniu 

czy zatrzymany został ruch niebezpieczny. Jak widać kontrola jest prosta i trwa 

krótko. 

W tym przypadku stosujemy wzór (24). Zgodnie z równaniami (22) i (24) 

mamy: 

tygodni10h1656
10571

987012
T

50
=

•

−
=

−,

),(
                    (31) 

4.2. Urządzenie kategorii 1 (kategoria według PN-EN ISO 13849-1:2008) 

Jeśli drzwi dostępu umieszczone są przy automatycznej linii produkcyjnej, 

otwiera się je bardzo rzadko, ale powstałe zagrożenia są znacznie większe. 

W tym przypadku poziom ochrony zapewniany przez urządzenie kategorii B 

jest niewystarczający. Ocena ryzyka daje wymagany poziom zapewnienia bez- 

pieczeństwa PLr równe c oraz 10-6≤ λr < 3x10-6. 

Można to osiągnąć przez zastosowanie urządzenia monitorującego zam- 

knięcie drzwi, które spełnia wymagania kategorii 1. W takim przypadku należy 

zastosować łącznik krańcowy wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60947-5-1, 

Załącznik K. Do zatrzymania silnika należy stosować stycznik spełniający wy- 

magania podane w tablicy 3 normy PN-EN ISO 13849-2:2008 dla elementów 

wypróbowanych. 

 

K1 

Q1 

M 
3≈ 

P 

Q1 

 
Rys.2. Przykład urządzenia kategorii 1 (Źródło: opracowanie własne) 

W deklaracji producenta dla łącznika krańcowego określono B10K1 = 106, 

natomiast dla stycznika zdeklarowano B10Q1 = 1,3x106. 
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Załóżmy, że linia produkcyjna pracuje dwadzieścia cztery godziny na dobę, 

a dostęp do strefy niebezpiecznej powinien być możliwy raz w tygodniu. Dla 

takich warunków pracy zakładamy wartość minimalną λd  określoną w normie 

PN-EN ISO 13849-1:2008 dla układów kategorii 1: 

61014,1 −=d                                             (32) 

Aby przeprowadzić kontrolę zautomatyzowanej linii produkcyjnej trzeba 

ją zatrzymać na całej długości. Zatrzymanie całej linii produkcyjnej, a potem jej 

ponowne uruchamianie wymaga sporo czasu i pociąga za sobą konieczność 

zaangażowania specjalnego personelu nadzorującego, co może zająć kilka go- 

dzin. Po zastosowaniu wzoru (26) mamy: 

ącemiesi,7,3h2649
λ

μ2
T

h4μ

d

0

0

0

≈==

=

                        (33) 

Co oznacza, że funkcja bezpieczeństwa powinna być sprawdzana przy- 

najmniej raz na trzy miesiące. 

4.3. Urządzenie kategorii 3 (kategoria według PN-EN ISO 13849-1:2008) 

Innym przykładem jest urządzenie, w którym do monitorowania dostępu 

do strefy niebezpiecznej automatu montażowego zastosowano kurtynę świetlną. 

W takim urządzeniu pojawia się zagrożenie zranieniem odwracalnym, dostęp do 

strefy niebezpiecznej wymagany jest co minutę, a zagrożenia można łatwo unik- 

nąć. Także w tym przypadku ocena ryzyka daje wymagany poziom zapewnienia 

bezpieczeństwa PLr równy c oraz 106 ≤ λr < 3x 10-6. 
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Rys.3. Przykład urządzenia kategorii 3 (Źródło: opracowanie własne) 
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Z uwagi na wysoką częstotliwość przywołania funkcji bezpieczeństwa do 

jej realizacji przewidziano układ kategorii 3, pokazany na rysunku 3. Kurtyna 

świetlna LC spełnia wymagania kategorii 4 PFHDLC = 5x10-7. Sygnał z kur- 

tyny przekazywany jest do klasycznego sterownika programowalnego (PLC), 

dlatego należy założyć MTTFPLC= 25 lat. PLC przełącza stycznik Q2, który 

odłącza silnik. Sterownik bezpieczeństwa SR stanowi kanał redundantny dla 

PLC i spełnia wymagania kategorii 4. W deklaracji producenta określono, że 

PFHDSR = 3x10-7. 

Sterownik przełącza stycznik Q1, który także odłącza silnik. W deklaracji 

producenta styczników Q1 i Q2 kreślono wartość parametru B10Q1 = B10Q2 = 106. 

 

Q1 

Q2 

Safety Relay SR 

Light 

courtine LC 

 

PLC 

  
Rys.4. Schemat blokowy niezawodności funkcji bezpieczeństwa  

pokazanej na rysunku 3 (Źródło: opracowanie własne) 

Schemat blokowy niezawodności funkcji bezpieczeństwa podano na ry- 

sunku 4. Zakładając, że automat pracuje w systemie dwuzmianowym przez 220 

dni w roku i uwzględniając częstość przywołań funkcji bezpieczeństwa otrzy- 

mujemy: 

lata,3,47MTTFMTTF
2Q1Q
==                                (34) 

Możemy teraz określić wartości MTTF dla każdego kanału: 

lata,74,41MTTF

lata,89,15MTTF

1Q,SR,LC

2Q,PLC,LC

=

=
                                (35) 

A po zastosowaniu symetryzacji (25) mamy: 

5

mm
10321lat621MTTF −== ,,,                              (36) 

W podanym wyżej przypadku kontrola okresowa polega na uruchomieniu 

funkcji bezpieczeństwa i obserwacji sygnałów świetlnych generowanych przez 

kurtynę świetlną oraz sterowniki S1 i PLC. Częstość kontroli okresowych moż- 

na wyznaczyć stosując wzór (20): 

( ) roku51h5868997012
10321

1
T

50
,,

,
=−

•
=

−
                (37) 
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5. Wnioski 

Zarówno rozważania przedstawione powyżej, jak i pokazane przykłady 

dowodzą, że problem oceny odporności na uszkodzenia urządzeń ochronnych 

można rozwiązać w stosunkowo prosty sposób. Obliczone okresy kontroli okre- 

sowych są zgodne z powszechnie stosowanymi zasadami ich przeprowadzania. 

Producenci maszyn i urządzeń ochronnych powinni wykonać takie obliczenia 

a wyniki zamieścić w Instrukcji Obsługi, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 

Maszynowej 2006/42/WE. 
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System automatycznego sterowania kompleksami ścianowymi Grupy 

Kapitałowej KOPEX S. A. w ideologii Smart 

Jan Lubryka, Dariusz Macierzyński – Elgór + Hansen Sp. z o.o. 

1. Wstęp 

Automatyzowanie procesów przemysłowych, jak i dążenie do wyręczania 

się maszynami w wykonywanej pracy jest celem ludzkości od zawsze. Nie- 

ustanne uczenie maszyn poprzez szeroko rozumianą automatykę aby maksy- 

malnie wyręczały człowieka, jest celem samym w sobie.  

W obecnej chwili pełnię możliwości automatyzacji i zdalnego sterowania 

w szerokim zakresie możemy już z powodzeniem zastosować w przemyśle 

wydobywczym. W myśl tak sprecyzowanego pomysłu powstała w Grupie Kapi- 

tałowej KOPEX S. A. idea opracowania „Systemu automatycznego sterowania 

kompleksem ścianowym” nazwana „Smart”.  

KOPEX S.A. jako generalny wykonawca przedsięwzięć inwestycyjnych 

w górnictwie węgla kamiennego, brunatnego i rud metali nieżelaznych, będący 

jednym z największych podmiotów działającym w światowym przemyśle wy- 

dobywczym, z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w produkcji i montażu 

specjalizowanych, zautomatyzowanych urządzeń dla górnictwa posiada w 

swojej ofercie narzędzie umożliwiające pełną automatyzację procesu wydobyw- 

czego. KOPEX S.A. uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej do projektu 

„System automatycznego sterowania kompleksem ścianowym” z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 1.4 - 4.1. 

W szeroko prowadzonych pracach projektowych z nadrzędnym celem 

automatyzacji powstała idea nazwana „Smart” podyktowana zachodzącymi 

trendami we współczesnym górnictwie, takimi jak : 

− ograniczona ilość doświadczonych pracowników wszystkich dziedzin 

w górnictwie, 

− eksploatacja w warunkach pokładów z zagrożeniami naturalnymi i związa- 

na z tym potrzeba oddalenia pracowników ze strefy zagrożeń naturalnych, 

− zwiększenie wydajności kompleksów wydobywczych poprzez wydłużanie 

czasu pracy urządzeń, maksymalizacji stopnia jego wykorzystania (zwięk- 

szenie ich dyspozycyjności), 

− obniżanie kosztów eksploatacji i obsługi technicznej, 

− poprawa trwałości maszyn i urządzeń, 

− zmniejszenie negatywnych czynników oddziaływujących na środowisko, 

a powstających podczas eksploatacji pokładów węglowych zmechanizowa- 

nymi kompleksami wydobywczymi. 
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Pierwszymi pochodnymi idei Smart są systemy EH-SmartMine, jak i EH-

SmartWall projektowane w Grupie Kapitałowej KOPEX S.A. 

2. System EH-SmartWall 

EH-SmartWall jest zbiorem zintegrowanych systemów sterowania, wizu- 

alizacji, parametryzacji, monitoringu maszyn i urządzeń górniczych wchodzą- 

cych w skład kompleksów wydobywczych. Przy zachowaniu najwyższych po- 

ziomów bezpieczeństwa zapewni w przyszłości automatyczne sterowanie całym 

kompleksem, pozwalając na zwiększenie wydajności i prowadzenie procesu 

urabiania przy ograniczonym stanie załogi w rejonach najbardziej zagrożonych. 

System będzie można instalować w podziemnych wyrobiskach zakładów 

górniczych nie metanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia metanowego 

„a”, „b”, „c” oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zgod- 

nie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego. 

W skład systemu EH-SmartWall wchodzą maszyny i urządzenia, takie jak: 

− wysoko wydajny kombajn ścianowy produkcji firmy Zabrzańskie Zakłady 

Mechaniczne (ZZM S.A.), 

− obudowa zmechanizowana wraz z systemem sterowania elektrohydraulicz- 

nego, 

− przenośnik ścianowy i podścianowy wraz z napędami i kruszarkami pro- 

dukcji firmy Ryfama S. A., 

− aparatura elektryczna zasilająca kompleks (przewoźne ognioszczelne stacje 

transformatorowe, zespoły transformatorowe, stacje kompaktowe itp.) pro- 

dukcji firmy Elgór+Hansen Sp. z o.o., 

− systemy i stacje pomp wodnych i hydraulicznych, 

− systemy głośnomówiące, blokad i sygnalizacji, 

− zintegrowane stanowiska sterowania, wizualizacji, parametryzacji i monito- 

ringu. 

Wszystkie urządzenia i maszyny wchodzące w skład kompleksu połączone 

będą za pomocą logicznych kanałów transmisyjnych między sobą oraz z doło- 

wą centralną stacją sterowania i wizualizacji, nadzorującą pracę kompleksu. 

Dołowa centralna stacja sterowania połączona może być łączem światłowo- 

dowym z powierzchnią, gdzie możliwa będzie analiza pracy systemu ze stano- 

wisk powierzchniowych.  

System EH-SmartWall pozwoli na automatyczne sterowanie całym pro- 

cesem wydobycia w kompleksie ścianowym. Głównymi jego cechami będą: 

− automatyczna procedura załączania wszystkich maszyn w kompleksie wy- 

dobywczym z pominięciem maszyny urabiającej, 
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− funkcja programowania i odtwarzania skrawu wzorcowego przez kombajn 
ścianowy, 

− zdalne modyfikacje skrawu wzorcowego, 

− wykrywanie możliwości wystąpienia kolizji pomiędzy obudową zmechani- 
zowaną a kombajnem,  

− automatyczne kroczenie sekcji obudowy zmechanizowanej za kombajnem, 

− automatyczne dosuwanie przenośnika ścianowego, 

− automatyczna przekładka sekcji skrajnych i napędów, 

− automatyczne sterowanie napędami przenośnika, 

− ciągłe kontrole parametrów stanu pracy aparatury elektrycznej, 

− pełna diagnostyka maszyn pracujących w kompleksie, 

− automatyczne sterowanie stacjami pomp wody i emulsji, 

− łatwa możliwość integracji z kopalnianym centralnym systemem wizuali- 
zacji EH-SmartMineView, 

− łatwa możliwość integracji z kopalnianym systemem raportów EH-Smart 
MineReport, 

− łatwa możliwość integracji z systemem wibrodiagnostycznym EH-Smart 
Wibro, 

− łatwa możliwość integracji z systemem czujników ciśnienia w sekcjach EH-
SmartPressCater. 

Strukturę sustemu pokazano na rysunku 1. System pozwoli na sterowanie 

w trybach Automatycznym, Lokalnym, Manewrowym i Rewizji/Spinania. Do- 

łowa stacja sterowania i wizualizacji systemu pozwoli załodze na zdalną pełną 

parametryzację, monitoring oraz możliwość zmiany nastaw zabezpieczeń 

wszystkich elementów kompleksu z jednego miejsca, położonego w bezpiecz- 

nym obszarze.  

Integralną częścią systemu EH-SmartWall będzie oprogramowanie posz- 

czególnych podsystemów służące do wizualizacji, parametryzacji, sterowania 

i monitoringu pracy kompleksu. Oprogramowanie wchodzące w skład EH-

SmartWall pozwoli m.in. na: 

− sterowanie kompleksem w różnych trybach pracy oraz w różnych konfi- 
guracjach sprzętowych (EH-SmartWallControl),  

− wizualizację wszystkich elementów kompleksu z centralnego stanowiska 
sterowania (dołowego lub powierzchniowego) poprzez system EH-Smart 
WallView, 

− wizualizację wszystkich elementów kompleksu ze stanowiska wizualizacji 
(dołowego lub powierzchniowego) poprzez integrację z systemem EH-
SmartMineView za pomocą przeglądarki internetowej, 

− parametryzację poszczególnych maszyn, aparatury elektrycznej i podsyste- 

mów, 
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− archiwizację danych pomiarowych wszystkich maszyn i urządzeń wchodzą- 
cych w skład kompleksu przy integracji z systemem EH-SmartMineReport, 

− automatyczne generowanie raportów na temat pracy całego kompleksu, jak 
i jego pojedynczych elementów przy integracji z systemem EH-SmartMine 
Report, 

− analizę zmian sygnałów procesów technologicznych całego kompleksu po- 
przez specjalistyczny „analizator procesu”, dostarczany z systemem EH-
SmartMineReport, 

− zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dzięki możliwości re- 
dundancji najważniejszych połączeń transmisyjnych w systemach, 

− rozbudowę  systemu uprawnień załogi do wybranych funkcji systemu z po- 

wierzchni lub z obszaru kompleksu ścianowego, 

− możliwość komunikacji z innymi systemami za pomocą standardowych lub 
dedykowanych protokołów transmisji danych. 

 
Rys.1. System EH-SmartWall – przykładowa struktura systemu 
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Obecnie większość producentów umożliwia podgląd danych procesowych 

ze swych urządzeń, jednak z punktu widzenia użytkownika nie stanowi to opty- 

malnego rozwiązania. Brak synchronizacji danych transmitowanych z poszcze- 

gólnych urządzeń w dziedzinie czasu, skutecznie uniemożliwia analizę para- 

metrów i pracy całego kompleksu, a więc i wnioskowania. Jedną z podsta- 

wowych cech systemu EH-SmartWall będzie pełna synchronizacja wszystkich 

zintegrowanych w systemie urządzeń z jednym zegarem czasu rzeczywistego. 

Pozwoli to na szerokie zastosowanie wszelkich technik analitycznych w sensie 

nie tylko technicznym, ale również ekonomicznym. 

3. System EH-SmartWallControl 

EH-WallControl będzie zintegrowanym systemem sterowania maszynami 

i urządzeniami górniczymi wchodzącymi w skład nowoczesnych kompleksów 

wydobywczych EH-SmartWall. Przy zachowaniu najwyższych poziomów bez- 

pieczeństwa zapewni optymalne sterowanie całym kompleksem, pozwalając na 

zwiększenie wydajności i prowadzenie procesu urabiania przy ograniczonym 

stanie załogi w szczególności w rejonach najbardziej zagrożonych. Zgodnie 

z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego sys- 

tem będzie w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych nie metanowych 

i metanowych ze stopniem zagrożenia metanowego „a”, „b”, „c” oraz klasy „A” 

i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  

System sterowania będzie składał się ze zdecentralizowanych komponen- 

tów, które umożliwią sterowanie i monitoring poszczególnych komponentów 

kompleksu. Interakcja załogi z systemem będzie odbywała się za pomocą zamon- 

towanych w kompleksie pulpitów sterowniczych, które będą połączone z syste- 

mem i zabudowane w pobliżu urządzeń, czy maszyn m.in. takich jak:  

− napęd kruszarki, 

− napęd zgrzebłowego przenośnika podścianowego, 

− napędy zgrzebłowego przenośnika ścianowego, 

− stacje pomp wodnych, 

− stacje pomp hydraulicznych, 

− inne. 

System sterowania charakteryzuje się zdecentralizowaniem funkcji steru- 

jących. Wszystkie urządzenia posiadające sterowniki swobodnie programowal- 

ne PLC połączone będą z centralną stacją sterowania IPC, nadzorującą stero- 

wanie całego kompleksu. Komunikacja pomiędzy elementami systemu może 

odbywać się poprzez fizyczne łącze Ethernet lub RS485 z wykorzystaniem 

standardowych lub dedykowanych protokołów transmisji. Budowa centralnej 

stacji sterowania umożliwi interakcję z innymi systemami kopalnianymi, co 

może zostać wykorzystane do integracji z istniejącymi instalacjami. Wszystkie 
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dane pomiarowe mające znaczenie dla procesu technologicznego będą monito- 

rowane i mogą być udostępnione innym systemom. 

Załoga kompleksu poprzez pulpity sterownicze będzie załączać odpo- 

wiednie maszyny i urządzenia w zależności od trybu pracy, w którym aktualnie 

jest system sterowania. EH-WallControl analizując informacje na temat stanu 

systemu i blokad technologicznych steruje pracą maszyn i urządzeń, takich jak: 

• stacje transformatorowe, 

• wyłączniki stycznikowe, 

• przenośnik ścianowy, 

• przenośnik podścianowy, 

• kruszarka ścianowa, 

• kruszarka podścianowa, 

• maszyna urabiająca, 

• stacje pomp wodnych zraszających i chłodzących, 

• stacja pomp hydraulicznych, 

• inne – w zależności od wymogów klienta. 

Wszystkie urządzenia sterowane będą zgodnie z ustalonym algorytmem 

zapewniającym najwyższy poziom bezpieczeństwa załogi zgodnym z dokumen- 

tacją zintegrowanego kompleksu wydobywczego dopuszczaną przez Wyższy 

Urząd Górniczy. W celu poprawienia wydajności działania kompleksu ściano- 

wego system uwzględni dane otrzymane z innych systemów m.in., takich jak: 

− system sterowania elektrohydraulicznego, 

− system blokad i sygnalizacji odstawy. 

EH-SmartWallControl może udostępniać informacje systemom zewnętrz- 

nym np. w celu wizualizacji pracy kompleksu lub ciągłej archiwizacji danych. 

Komunikacja z systemem może odbywać się poprzez większość popularnych 

standardów transmisji danych – w tym m.in. przez: 

− Ethernet TCP/IP, 

− OPC, 

− ModbusTCP, 

− Modbus RTU/ASCII, 

− ProfiBus DP. 

Przykładową strukturę systemu EH-Wall Control przedstawiono na rysun- 

ku 2. 
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Rys.2. System EH-WallControl – przykładowa struktura systemu 

W wydobywczych kompleksach ścianowych kombajnowych system EH-

SmartWallControl ściśle będzie współpracował z systemem sterowania za- 

wartym w kombajnie wydobywczym.  

4. System EH-SmartWallView 

System EH-SmartWallView przeznaczony będzie do wizualizacji i para- 

metryzacji pracy górniczych kompleksów wydobywczych. Wszystkie elementy 

wchodzące w skład systemu przewidziane do pracy w podziemiach kopalń będą 

wykonane zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicz- 

nego i Górniczego i mogą być instalowane w podziemnych wyrobiskach za- 

kładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia me- 

tanowego „a”, „b”, „c” oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego. 
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Rys.3. System EH-SmartWallView – przykładowa struktura systemu 

Standardowe funkcje i cechy EH-SmartWallView obejmują m.in.: 

− możliwość tworzenia systemów dowolnej wielkości i złożoności, 

− łatwą skalowalność – czyli szerokie możliwości późniejszego rozszerzania 

systemu, 

− wysoki poziom bezpieczeństwa, 

− atrakcyjne plansze synoptyczne prezentujące w przejrzysty sposób stan pra- 

cy systemu, 
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− trendy – wizualna prezentacja zmiennych procesowych dyskretnych i ana- 

logowych w postaci wykresów czasowych, 

− alarmy – ostrzeżenia i informacje pozwalające na natychmiastową identyfi- 

kację problemu,  

− system użytkowników z wielopoziomowym dostępem i uprawnieniami dla 

obsługi do wybranych danych systemu, 

− łatwa możliwość integracji z innymi systemami za pomocą popularnych 

protokołów przemysłowej wymiany danych (m.in. OPC), 

− szybkie wyświetlanie danych bez względu na lokalizację w sieci komputera 

prezentującego dane. 

Strukturę systemu EH-SmartWallView przedstawiono na rysunku 3. Opro- 

gramowanie użyte w systemie można podzielić na następujące elementy: 

− serwery I/O – odpowiedzialne za komunikację z zewnętrznymi urządze- 

niami, 

− serwery alarmów – odpowiedzialne za rejestrację alarmów, 

− serwery trendów – odpowiedzialne za rejestrację trendów, 

− serwery raportów – odpowiedzialne za generację raportów wewnętrznych, 

− stanowiska operatorskie (wizualizacja), 

− WebClient (wizualizacja przez przeglądarkę Internetową). 

W najprostszej konfiguracji systemu całe oprogramowanie może być zain- 

stalowane na jednym komputerze. W wymagających aplikacjach system roz- 

dzielony będzie na wiele komputerów. Wszystkie elementy systemu, jak i połą- 

czenia między nimi mogą być zwielokrotnione i w przypadku awarii system 

automatycznie przełącza się na urządzenia/łącza zapasowe.  

5. Podsumowanie 

Wysoko wydajne, kombajnowe kompleksy ścianowe z zastosowanym sys- 

temem EH-SmartWall będą należeć do najbardziej efektywnych systemów zme- 

chanizowanych w podziemnych zakładach górniczych. Rozwój technologii 

w tym zakresie w górnictwie będzie zmierzał do dalszego zwiększania poten- 

cjału technicznego wyposażenia, jak i do maksymalizacji stopnia jego wykorzy- 

stania.  

Z kolei maksymalizacja stopnia wykorzystania potencjału technicznego 

wyposażenia może być osiągnięta poprzez zastosowanie zintegrowanego stero- 

wania i zarządzania ścianowym systemem zmechanizowanym oraz poprzez 

wprowadzenie zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego dla 

celów kompleksowej diagnostyki wyposażenia. 
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Połączenie układów sterowania urządzeń kompleksu ścianowego w jeden 

system daje możliwość bezpośredniego wpływu na proces urabiania poprzez za- 

stosowanie odpowiednich algorytmów sterowania i regulacji w systemie nad- 

rzędnym kompleksu. 

Powyższe podejście do zagadnienia automatyzacji kompleksu ścianowego 

daje w przyszłości możliwość implementacji procedur kontroli i zarządzania 

wymianami elementów i podzespołów podlegających zużyciu w poszczegól- 

nych urządzeniach kompleksu. Umożliwienie raportowania czy też wczesnego 

ostrzegania o zbliżającym się terminie wymiany danego komponentu umożliwi 

wcześniejsze podjęcie działań przygotowawczych oraz zaplanowanie terminu 

wymiany w procesie eksploatacyjnym. 

Reasumując system EH-SmartWall zapewni pełniejsze wykorzystanie po- 

tencjału produkcyjnego i zwiększy dyspozycyjność systemu ścianowego. 
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Kombajn ścianowy typu KSW-460NE1 w zautomatyzowanym kom- 

pleksie ścianowym 

Marek Kostka – ZZM S.A. KOPEX Group 

1. Wstęp 

Grupa KOPEX, jako jeden z liczących się na świecie dostawców maszyn, 

urządzeń i usług dla branży górniczej od lat próbuje sprostać oczekiwaniom 

rynku, ciągle rozwijając swoje produkty. Obserwacja trendów rozwoju branży, 

a przede wszystkim uwzględnienie potrzeb i oczekiwań użytkowników maszyn 

i urządzeń górniczych spowodowały, że zakłady wchodzące w skład grupy 

KOPEX podjęły prace mające na celu opracowanie w pełni zautomatyzowa- 

nego kombajnowego kompleksu ścianowego.  

Główny cel, jaki sobie postawiono to przystosowanie i połączenie wszyst- 

kich maszyn i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia elektromecha- 

nicznego kompleksu w system sterowania nadrzędnego (SSN). W ten sposób 

sterowanie i zarządzanie całym procesem urabiania zostało skoncentrowane 

w sterowniku głównym kompleksu (IPC).  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki dotychczasowych prac roz- 

wojowych w zakresie maszyny urabiającej na przykładzie kombajnu ścia- 

nowego typu KSW-460NE1.  

2. Charakterystyka kombajnu typu KSW-460NE1 

Kombajn ścianowy typu KSW-460NE1 przeznaczony jest do dwukierun- 

kowego, mechanicznego urabiania i ładowania węgla w ścianowym systemie 

eksploatacji bezwnękowej, na przenośnikach ścianowych z bezcięgnowym 

ukła- dem posuwu. Kombajn posiada zwartą konstrukcję samonośną i może być 

wykonany w wersji standard oraz podwyższonej o: 170 mm, 270 mm i 360 mm. 

Specjalna wersja kombajnu umożliwia wybieranie pokładów o wysokości do 

3,5 m. Bezstopniowa regulacja wysokości urabiania umożliwia wybieranie po- 

kładów o zmiennej wysokości zalegania. Kombajn jest przystosowany do pracy 

w pokładach o nachyleniu podłużnym do 35° i nachyleniu poprzecznym do 25° 

po wzniosie i 20° po upadzie. Maszyna spełnia zasadnicze wymagania dyrek- 

tyw nowego podejścia, w tym Dyrektywy ATEX oraz standardu IECEx. KSW-

460NE1 i jest przystosowana do pracy na napięcie 1000 V oraz 1140 V.  

W odróżnieniu od kombajnu typu KSW-460NE, tory zasilania silników 

organów urabiających wyposażono w styczniki umożliwiające sekwencyjne 

załączanie napędów ramienia lewego i prawego. Układ zasilania silników posu- 

wu z falownika pozwala na pracę z odzyskiem energii do sieci zasilającej. 

Zabudowany w kombajnie system wizualizacji umożliwia odczyt niezbędnych 
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informacji o parametrach pracy kombajnu oraz zapewnia pełną diagnostykę 

z poziomu monitora centralnego na powierzchni lub stanowiska wizualizacji 

zlokalizowanego w chodniku podścianowym.  

Kombajn wyposażono w układ centralnego smarowania, który zapewnia 

ciągłe smarowanie we wszystkich głównych węzłach kombajnu. Ponadto kom- 

bajn KSW-460NE1 posiada możliwość: 

− zabudowy kamer wizyjnych, 

− zabudowy metanomierzy, 

− lokalnego odczytu parametrów pracy kombajnu poprzez sieć Wi-Fi, 

− zabudowy systemu AWASS zraszania powietrzno-wodnego, 

− zabudowy falownika z funkcją odzysku energii do sieci, 

− pomiaru położenia osłon górnych, 

− pomiaru położenia ramion, 

− transmisji danych TCP/IP, 

− komunikacji EtherNet/IP, 

− zabudowy 12” kolorowego wyświetlacza, 

− sterowania uchwytem przewodów zasilających, 

− zasilania kombajnu 1 kablem z podwójnym układem żył (dwutorowym); 

− zasilania kombajnu 2 kablami z pojedynczym układem żył (jednotorowym). 

Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe wymiary maszyny, zaś w tabeli 

1 zestawiono jej podstawowe parametry techniczne.  
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Charakterystyka techniczna KSW-460NE1 
Tabela 1 

Lp. Parametr 

Wersja kombajnu 

Standard 
170 mm 

podw. 

270 mm 

podw. 

360 mm 

podw. 
specjalna 

1. 
Zakres wysokości 

urabiania 
1,35÷2,4 1,4÷2,6 1,5÷3,0 1,6÷3,0 1,8÷3,5 

2. 

Maksymalna zainstalowana 

moc [kW] 

- napęd organów 

urabiających 

- napęd posuwu 

- napęd hydrauliki 

 

603 

 

2x200; 2x250; 2x300; 

2x45 

13 

3. Zapięcie zasilania [V] 1000; 1140; 

4. 
Średnica organów 

urabiających [mm] 
1350÷1800 

5. 
Zabiór organów 

urabiających [mm] 
650÷1000 

6. Siła posuwu [kN] 2x323 

7. Prędkość posuwu [m/min] 0-20 

8. 

Wysokość minimalna (bez 

osłon) przy wysokości 

drabinki 450 mm 

850 1020 1120 1210 1120 

9. Masa [t] 32 35 37 28 38 

3. System sterowania kombajnu 

System sterowania KSW-460NE1 może zostać wyposażony w układy 

niezbędne do realizacji funkcji automatycznego odtwarzania skrawu wzor- 

cowego oraz interfejsy wykorzystywane w procesie sterowania maszyny „on- 

line” przez system SSN. Realizacja powyższych funkcji wymaga wprowadzenia 

do systemu sterowania maszyny precyzyjnych układów kontroli położenia 

ramion, osłony oraz kombajnu w ścianie. W kombajnie typu KSW-460NE1 

istnieje możliwość zainstalowania dwóch niezależnych układów pomiaru po- 

łożenia ramion i osłony. Mogą one  pracować niezależnie lub w układzie redun- 

dantnym, zapewniając kontrolę położenia z wymaganymi dokładnościami po- 

miarowymi. Sygnały z układów pomiarowych, poprzez magistralę CAN, są 

przesyłane do jednostki centralnej systemu sterowania kombajnu, jako zmienne 

procesowe. Układ kontroli wysokości urabiania uwzględnia rzeczywiste pręd- 

kości robocze maszyny, jak również stałe czasowe układów wykonawczych 

systemu hydrauliki. Dodatkowo, system sterowania maszyny może zostać wy- 

posażony w układy kontroli położenia kombajnu w ścianie. System monitoruje 

i oblicza położenie kombajnu na podstawie impulsów generowanych przez spe- 

cjalne czujniki zainstalowane w przekładniach ciągników. Podobnie jak w ukła- 

dach pomiaru położenia ramion i osłony wychylnej, sygnały z układu kontroli 
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położenia kombajnu transmitowane są do sterownika centralnego poprzez iskro- 

bezpieczne przetworniki. Po zainstalowaniu maszyny w nowej ścianie użytkow- 

nik wprowadza z poziomu monitora centralnego oraz przy użyciu pilotów ra- 

diowych lub kablowych aktualną pozycję kombajnu, a następnie system w cza- 

sie eksploatacji sam oblicza aktualną pozycję kombajnu względem sekcji obu- 

dowy zmechanizowanej.  

Kombajn może być również wyposażony w układ kontroli położenia kor- 

pusu w osiach [Ox, Oy]. W czasie urabiania sygnały o położeniu korpusu mogą 

być wykorzystywane do korekcji wektora sterowań dla układu kontroli wyso- 

kości urabiania. Połączenie danych z powyższych układów pomiarowych tj. 

położenia ramion i osłony, pozycji kombajnu w ścianie oraz jego korpusu, daje 

możliwość przystosowania systemu sterowania maszyny do zdalnego stero- 

wania. 

 
Rys.2. Układ kontroli geometrii kombajnu 

Dane, o których jest mowa powyżej, mogą być wykorzystane w funkcjach 

obsługi skrawu wzorcowego lub też w algorytmach zdalnego sterowania ma- 

szyny. Operator decyduje, w jakim trybie urabiania chce pracować. Do wyboru 

posiada tryb zdalny, polegający na sterowaniu z centralnego sterownika kom- 

pleksu (IPC) lub tryb skrawu wzorcowego, wykorzystujący wewnętrzne funkcje 

odwzorowania. Zaimplementowane procedury pozwalają na przełączanie try- 

bów pracy w prosty sposób, za pośrednictwem przycisków na uprawnionym pi- 

locie systemu sterowania maszyny. W zakresie skrawu wzorcowego przez sek- 

wencje naciśnięć przycisków można włączyć następujące tryby pracy kom- 

bajnu: 

− ręczny, 

− odwzorowania, 

− uczenia/korekcji skrawu wzorcowego, 

− odwzorowania z korekcją.  
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W trybie ręcznym kombajn jest sterowany przez operatora w klasyczny 

sposób, czyli poprzez zadawanie sterowań z pilotów radiowych lub kablowych. 

W tym trybie funkcje skrawu wzorcowego nie działają, ani nie śledzą działań 

operatora. 

W trybie odwzorowania następuje w sposób automatyczny odtworzenie 

skrawu wzorcowego zapisanego wcześniej w trybie uczenia. Jest to domyślny 

tryb pracy automatycznego urabiania z wykorzystaniem skrawu wzorcowego. 

Przez naciśnięcie kombinacji klawiszy uprawnionego pilota kablowego lub 

radiowego, uaktywniane są funkcje automatyki skrawu wzorcowego i realizo- 

wane jest odtwarzanie wzorca zapisanego w pamięci wewnętrznej sterownika 

kombajnu.  

Tryb uczenia i korekcji skrawu wzorcowego wykorzystywany jest w sy- 

tuacji, gdy kombajn nie posiada zapisanego w pamięci skrawu wzorcowego. 

Jego aktywacja powoduje zapis wszystkich niezbędnych do odtworzenia war- 

tości, aktualnie wykonywanych przez operatora czynności. Gdy uczenie kom- 

bajnu zostanie włączone dla istniejącego skrawu, następuje automatyczna ko- 

rekcja wcześniej zapamiętanych wartości, w aktualnie odtwarzanym skrawie. 

W tym trybie operator steruje maszyną w taki sam sposób, jak w trybie ręcznym, 

a jego działania są rejestrowane przez system sterowania kombajnu i zapisy- 

wane do pamięci skrawu wzorcowego. Wyłączenie funkcji uczenia, w czasie 

korekcji skrawu wzorcowego, spowoduje, że kombajn wraca do automatycznej 

realizacji skrawu znajdującego się w pamięci. Włączenie tego trybu jest moż- 

liwe tylko wtedy, gdy kombajn jest włączony w trybie pracy automatycznej 

i znajduje się w trybie odwzorowania. 

Tryb odwzorowania z korekcją urabiania przez operatora jest ściśle powią- 

zany z trybem odwzorowania. Umożliwia on korekcję aktualnych parametrów 

pracy maszyny, bez zmiany zapisów w pamięci skrawu wzorcowego. Włącze- 

nie tego trybu następuje automatycznie, gdy w trybie odwzorowania operator 

naciśnie dowolny z przycisków funkcyjnych na pilotach sterujących, zmieniając 

parametry pracy maszyny. Od tego momentu kombajn jest sterowany przez 

operatora, jak w trybie ręcznym, utrzymując aktualnie zadane parametry pracy. 

Stan ten jest sygnalizowany pulsowaniem diody informującej o stanie pracy 

kombajnu w trybie AUTO. Powrót do realizacji funkcji zapisanych w skrawie 

wzorcowym następuje po naciśnięciu przycisku AUTO włączającego ponownie 

tryb odwzorowania. Warto także nadmienić, że powyższe funkcje mogą być de- 

zaktywowane w każdej chwili, czego konsekwencją będzie powrót do trady- 

cyjnego, manualnego sterowania maszyną. 

4. Współpraca systemu sterowania KSW-460NE1 z systemem SSN 

System sterowania kombajn KSW-460NE1 posiada możliwość implemen- 

tacji specjalnej algorytmiki, pozwalającej na odtworzenie zadanego profilu ura- 
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biania czoła ściany zależnie od przyjętej metody urabiania. Profil ten może być 

odtwarzany jako wewnętrzna funkcja systemu sterowania kombajnu, z moż- 

liwością dynamicznej korekty „online” przez system SSN. Profil urabiania mo- 

że być również generowany w sposób ciągły przez sterownik IPC kompleksu. 

Funkcjonalność ta, w połączeniu z parametryzowanymi profilami ustawienia 

sekcji obudowy zmechanizowanej, pozwala na kształtowanie profilu ściany 

w osiach [Ox, Oy] z pewnym wyprzedzeniem. Daje to użytkownikowi możli- 

wość wcześniejszego reagowania na zaburzenia geologiczne. Dodatkowo, sko- 

relowanie pozycji kombajnu z danymi generowanymi przez system sterowania 

elektrohydraulicznego sekcjami obudowy zmechanizowanej pozwala na wcześ- 

niejsze wykrywanie możliwości występowania kolizji mechanicznych pomię- 

dzy kombajnem a stropnicami, czy też osłonami sekcji obudowy zmechanizo- 

wanej od ociosu. W przypadku możliwości wystąpienia kolizji strownik IPC 

generuje sygnał ograniczający prędkość urabiania kombajnu i w sposób auto- 

matyczny podejmuje próbę uniknięcia kolizji. W rezultacie dezaktywowane jest 

ograniczenie prędkości kombajnu, bądź do kombajnu wysłany jest rozkaz 

STOP POSUWU. Podobną funkcję sterownika IPC można zaobserwować 

w przypadku przeciążenia napędów przenośnika ścianowego. Algorytmika od- 

powiedzialna za sterowanie napędami przenośnika jest zdolna do ograniczania 

prędkości kombajnu aż do zatrzymania włącznie. Należy zaznaczyć, że wszyst- 

kie informacje o możliwości wystąpienia kolizji, bądź przeciążeniach przenoś- 

nika zgrzebłowego ścianowego są automatycznie zapisywane i zapamiętywane 

przez system wizualizacji pracy kompleksu. System rejestruje każdorazowe 

wystąpienie stanów alarmowych, wraz z wszystkimi pozostałymi wartościami 

monitorowanych zmiennych procesowych, których wartości mogły być przy- 

czyną wystąpienia danego stanu lub reakcji systemu. W analizowanym przykła- 

dzie będą odnotowane, takie informacje jak: parametry temperatur, przepływów 

i ciśnień w obwodach chłodzenia silników napędu przenośnika, parametry sieci 

zasilającej przedmiotowe napędy itd. Dodatkowo, system jest w stanie auto- 

matycznie generować i rozsyłać do wybranych użytkowników dobowe, tygod- 

niowe i miesięczne raporty z pracy całego kompleksu. 

Jak wspomniano we wstępie, celem automatyzacji kompleksu ścianowego 

jest stworzenie systemu pozwalającego podnieść efektywność całego procesu 

urabiania. Dyspozycyjność, trwałość i niezawodność maszyn stanowi podstawę 

efektywności procesowej i ekonomicznej. Nieprzewidziany postój maszyn, bę- 

dący skutkiem stanów awaryjnych, często połączony z kosztownymi naprawami 

znacznie wpływa na efektywność ekonomiczną. W związku z tym, wymagane 

jest, by poziom niezawodności maszyn i urządzeń wchodzących w skład wy- 

posażenia kompleksu był wysoki. System sterowania kompleksu proponowany 

przez grupę KOPEX oferuje użytkownikowi narzędzia wspomagające zarządza- 

nie planowanymi naprawami kombajnu poprzez serwis informacyjny. System 

w sposób automatyczny informuje, jakie czynności konserwacyjne należy wy- 
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konać w maszynie. Każda z wykonanych czynności jest zapamiętywana w sys- 

temie, a użytkownik i producent dostają raport z wykonanych prac.  

Połączenie systemu sterowania kombajnem ze sterownikiem IPC kom- 

pleksu pozwala dodatkowo na implementację funkcji monitoringu stanu tech- 

nicznego kombajnu przez system SSN. System wibrodiagnostyki zainstalowany 

bezpośrednio w kombajnie monitoruje w sposób ciągły ważne, z punktu widze- 

nia eksploatacji, węzły kinematyczne napędów przekładni ramion i ciągników 

kombajnu. Każda z przekładni jest monitorowana pod kątem drgań. Sygnał ten 

jest wykorzystywany do określenia wskaźnika trendu stanu przekładni. Analiza 

widmowa sygnałów pochodzących z wibrosensorów pozwala dodatkowo na 

identyfikację rodzaju uszkodzenia. Efektem pracy systemu jest: 

− unikanie nieplanowanych przerw w procesie eksploatacji, 

− wczesne wykrywanie uszkodzeń, 

− możliwość wczesnej, względnie mało kosztownej interwencji przed wystą- 

pieniem poważnych uszkodzeń, 

− możliwość planowania konserwacji w cyklu procesu eksploatacji. 

 
Rys.3. Punkty instalacji wibrosensorów systemu wibrodiagnostyki  

kombajnu typu KSW-460NE1 

Układ pomiarowy systemu wibrodiagnostyki posiada możliwość: 

− podłączenia czterech czujników przyspieszeń drgań, 

− kontroli odłączenia/zwarcia czujnika, 

− pomiaru prędkości drgań Vrms z możliwością definiowania:  

− zakresu wartości mierzonej, 

− dolnej granicy częstotliwości, 

− progu ostrzegawczego, 

− progu alarmowania, 

− czasu opóźnienia ostrzeżenia, 

− czasu opóźnienia alarmowania. 
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− pomiaru wartości impulsów SPM [dB] z możliwością definiowania: 

− zakresu wartości mierzonej, 

− progu ostrzegawczego, 

− progu alarmowania, 

− czasu opóźnienia ostrzeżenia, 

− czasu opóźnienia alarmowania. 

 
Rys.4. Ekran diagnostyczny kombajnu oraz przykładowe wykresy  

dla stanu prawidłowej pracy oraz stanu uszkodzenia przekładni 

Na podstawie danych o aktualnym stanie kombajnu, parametrów oraz 

wszystkich pozostałych informacji pozyskiwanych z systemu wibrodiagnostyki, 

przekazywanych i monitorowanych przez sterownik IPC, użytkownik i produ- 

cent maszyny uzyskuje informacje o konieczności przeprowadzenia lub zapla- 

nowania działań remontowych. 

5. Podsumowanie 

Przedstawione w niniejszym rozdziale przykłady opisują zarys wybra- 

nych funkcji i możliwości systemów sterowania najnowszych kombajnów ścia- 

nowych produkowanych przez ZZM S.A. w aspekcie możliwości ich zasto- 

sowania w systemach automatycznego sterowania kompleksem ścianowym. 

Aktualnie branża górnicza konsekwentnie podąża w kierunku pełnej automa- 

tyzacji kompleksów. Trend ten jest nieodwracalny. Generuje to wiele korzyści, 

nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim znacznego podnoszenia pozio- 

mu bezpieczeństwa pracy. Jest to wynikiem ograniczenia liczebności załogi 

w rejonie wyrobiska oraz przesunięcia jej funkcji, z operacyjnej do nadzorczej. 

Jednakże głównym celem wprowadzania tego typu systemów jest całkowite 

wycofanie załogi do strefy bezpiecznej i pełne, zdalne sterowanie kompleksem.  
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Innowacyjne rozwiązania zastosowane w kopalniach OKD a.s. w za- 

kresie techniki urabiania oraz drążenia tuneli 

Horst Gondek – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie 

1. Úvod 

V roce 2007 byl v rámci OKD, a.s. zahájen v rámci inovace dobývací tech- 

niky rozsáhlý projekt optimalizace dobývání pod názvem POP 2010. Cílem to- 

hoto projektu byla inovace dobývací a razicí techniky za účelem optimalizace 

těžby na dolech OKD. a.s. Hlavním záměrem zde bylo nakoupení nové nejmo- 

dernější dobývací a razicí techniky a její maximální využití při vlastním dobý- 

vání i ražení. Jelikož v OKD, a.s. se dobývají sloje od mocnosti 1 do 6 metrů 

byly zakoupeny dobývací i razicí komplexy pro tento rozsah dobývaní. 

Pokud se týče dalších požadavků na zakoupené zařízení, zde to byla na 

prvém místě bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Z toho důvodu byly sta- 

noveny některé parametry strojního zařízení jež s přihlédnutím na dobývací 

podmínky, jako únosnost mechanizovaných výztuží, aktivní protiprašné zaříze- 

ním a zejména elektrohydraulickým ovládáním, jenž přenáší informace až na 

povrch. Razicí komplexy jsou vybaveny vzduchovodním postřikem, které sni- 

žuje riziko zapálení metanovzdušné směsi. 

Dalším požadavkem bylo zvýšení produktivity práce. Toto bylo řešeno tak, 

že všechny dobývací komplexy musely být opatřený elektronickým zařízením 

pro automatický provoz. Tímto došlo nejen ke zvýšení produktivity práce, ale 

ukázalo se, že můžeme snížit i počet pracovníku v porubech.  

Elektronické zařízení u razicích komplexů podstatně usnadňuje vlastní 

ražení. V příslušenství razicích komplexu je také zařízení umožňující svorníko- 

vání a zařízení pro vrtání ověřovacích a odlehčovacích vrtů. 

2. Hlavní typy dobývacích komplexů POP 2010 

Pro dobývání nízkých slojí byly zakoupeny komplexy jenž se skládaly: 

− Mechanizovaná výztuž DBT 600/1400, 

− Uhelný pluh  RHH 42, 

− Porubový dopravník PF 3/822, 

− Podporubový dopravník PZF 08- P3, 

− Drtič uhlí DU 1 P7. 

Pro středně mocné sloje to bylo zařízení: 

− Mechanizovaná výztuž DBT 1300/3100, 

− Dobývací kombajn  Eickhoff SL 300, 
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− Porubový dopravník PF 6/1042, 

− Podporubový dopravník PZF 11 – PF 4/1132, 

− Drtič uhlí DU 3 P5. 

 
Obr.č.1. Uhelný pluh RHH 42 

 
Obr.č.2. Dobývací kombajn SL 300 
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Pro mocné sloje se jednolo o zařízení: 

− Mechanizovaná výztuž DBT 2800/6000, 

− Dobývací kombajn  Eickhoff Sl 500, 

− Porubový dopravník PF PF 6/1042, 

− Podporubový dopravník PZF 11 – PF 4/1132, 

− Drtič uhlí DU 3 P5. 

 
Obr.č.3. Dobývací kombajn SL 500 

Nasazení těchto dobývacích komplexů vyvolaly nutnost řešení celé řady 

problémů spojených jak s přípravou důlních děl, skladovacími prostory, trans- 

portem, instalaci i vlastním provozem. Proto bylo vytvořeno celkem osm pra- 

covních skupin, které řešily jednotlivé provozní požadavky.  

Aby nemohlo dojít k nepředvídaným situacím byli proškolení profesní pra- 

covnící jak ve výrobním závodě v Německu tak i  přímo na šachtách, kde kom- 

plexy měly být nasazeny. Hlavní důraz byl zde kladen na ovládání mechanizo- 

vaných výztuží (elektrohydraulické ovládání s počítačovým řídícím systémem), 

spolupráce s dobývacími kombajny fy Eickhoff, pluhovou soupravou a porubo- 

vými dopravníky řady PF 3/822 a PF 6/1042. 

Provoz jednotlivých dobývacích komplexů začal na dole Lazy, OKD. a.s. 

v srpnu roku 2008 a to ve slojí o mocnosti 6 metrů a na dole ČSA, OKD. a.s. 

v prosinci 2008. Hned v první měsíci však došlo ke dvěma důlním otřesům na 

dole Lazy, OKD, a.s., čímž došlo k poškození mechanizované výztuže, pory- 
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vového dopravníku i dobývacího kombajnu SL- 500. Na základě těchto otřesů 

byl pak stanoven omezený denní postup na 2 m. Pokud se týče komplexu pro 

středně mocné sloje nasazeném na dole ČSA, OKD, a.s. zde se sice vyskytly 

drobné nedostatky, ale ty byly velmi brzy odstraněny. Rovněž při rozjezdu 

pluhového dobývacího komplexu na dole Lazy, OKD. a.s. se drobné nedostatky 

vyskytly, ale i tyto byly brzy odstraněny. Pokud se týče průměrné těžby z jed- 

notlivých komplexů, dá se říci, že průměrná těžba u komplexu do mocnosti až 6 

metrů se pohybuje kolem 2100 tun/den.  

U komplexu v porubů s mocnosti do 3,2 metru to činní 3700 t/den a u plu- 

hových komplexů kolem 600t/den. 

Novou etapou ve vývoji razicích kombajnů, které jsou nedílnou součásti 

razicích komplexů jsou kombajny typu MR 340X – Ex. Tyto razicí kombajny 

jsou vybaveny moderní řídící a monitorovací technikou jenž byla před nasá- 

zením v OKD, a.s odzkoušena také v Polských dolech. Razicí komplex mimo 

vlastní ražení také zajišťuje vlastní odtěžení pomoci mezidopravníku, má kom- 

binované i klasické větrání, klimatizaci i zařízení pro svorníkování a vrtací jed- 

notku pro odlehčovací vrty. Rovněž příprava tohoto zařízení vyžadovala velmi 

podrobný rozbor a zpracování jednotlivých postupů pro nasazení. Také nasazení 

tohoto komplexu bylo bez větších nedostatků. 

 

Obr.č.4. Razicí kombajn MR 340 
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Obr.č.5. Ovládací panel razicího kombajnu 

 

Obr.č.6. Vrtací jednotka na razicím kombajnu 
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Obr.č.7. Kombinované větrání s odprašovacím zařízením 

3. Závěr 

Na základě hodnocení výsledků, které byly novou technikou dosaženy lze 

konstatovat, že zařízené vykazuje výsledky, které se od těchto komplexů vzhle- 

dem k důlně geologickým podmínkám očekávaly. Diskutabilní by mohly být 

výsledky dobývacího komplexu pro nízké sloje ale vzhledem k důlně geologic- 

kým podmínka jsou tyto výsledky odpovídající.  
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Doświadczenia KWK „Ziemowit” w rozbudowie systemu zasilania, 

sterowania i wizualizacji wysoko wydajnych kompleksów ściano- 

wych na napięcie 3,3 kV 

Mirosław Janik, Jerzy Domagała, Sylwester Bogacki – Kompania Węglowa S.A. 

Oddział KWK „Ziemowit” 

1. Wstęp 

Czynnikiem napędzającym ciągły rozwój w dziedzinie usprzętowienia 

kompleksów wydobywczych są wymagania stawiane przed kadrą inżynieryjno-

techniczną pod względem zwiększenia uzyskiwanych wydajności przy stałym 

podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń. Założenia 

wstępne, będące podstawą do doboru sposobu zasilania energią elektryczną ma- 

szyn i urządzeń, pojawiają się w czasie planowania strategii wydobycia kopalni, 

a następnie powinny być precyzowane przed rozpoczęciem drążenia wyrobisk 

udostępniających ścianę w pokładzie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku 

określonej funkcjonalności wyrobiska, gabarytów maszyn zabudowanych czy 

oczekiwanych warunków klimatycznych. W rozdziale przedstawiono drogę roz- 

woju wyposażenia elektrycznego wysoko wydajnych kompleksów ścianowych 

na kopalni „Ziemowit” na przykładzie ścian w partii pokładu 209 o miąższości 

od 3,9 do 5,0 m. Powyższy rozwój nie zawsze napędzany był znacznymi nakła- 

dami inwestycyjnymi. 

2. Wysoko wydajne kompleksy ścianowe na napięcie 1kV 

Doświadczenia w konfiguracji wyposażenia ściany w zakresie doboru ma- 

szyn dla osiągnięcia zakładanego wydobycia szczytowego, nabyte w czasie 

eksploatacji dotychczasowych ścian w pokładzie 209, wskazują na stałe zwięk- 

szanie mocy zainstalowanej w rejonie wydobywczym. Elementem strategicz- 

nym dla każdej eksploatacji pokładów ścianami wydobywczymi jest odpo- 

wiednio rozbudowany system zasilania w energię elektryczną, w celu zapew- 

nienia wymaganych parametrów sieci w miejscu zainstalowania odbiorników. 

Opiera się on o rozdzielnie w rejonie wydobywczym zaprojektowane z wizją 

eksploatacji całej partii pokładu. Przed uruchomieniem w 1997 roku pierwszej 

w partii pokładu ściany 901, w rejonie zaprojektowana i uruchomiona została 

rozdzielnia „CS-3”, na której oparto system zasilania. Znajduje się ona na po- 

ziomie wydobywczym w odległości 1800 m od głównej rozdzielni poziomowej. 

Zasilanie rozdzielni wykonano trzema liniami kablowymi o przekroju 3 x 185 

mm2, o łącznej przepustowości 1071 A. Uzyskano moc zwarciową rozdzielni 

minimalną 61,5 MVA, a maksymalną 80,2 MVA. Mimo wprowadzania zmian 

oraz modernizacji kombajnów ścianowych i przenośników odstawy urobku na 

kolejnych ścianach partii pokładu 209, rozdzielnia ta stanowiła podstawowe 

i wystarczające zasilanie kompleksu wydobywczego.  
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Dla pierwszej ściany 901, w partii pokładu 209, przyjęto założenia projek- 

towe opierające się na doświadczeniach kopalni w prowadzeniu ścian o wyso- 

kości do 3 m, gdzie sprawdziło się zasilanie kompleksu wydobywczego napię- 

ciem 1 kV. Opierało się ono o stacje transformatorowe typu IT3SF-2 1000 kVA 

produkcji MEFTA oraz wyłączniki wieloodpływowe HA-dk7 CS/2 VAC-1 

i HA-dk 9/8 VAC 400 VIII produkcji Hamacher Elektrotechnika Sp. z o.o. Uk- 

ład sterowania oparty był na stykowym układzie logicznym realizowanym przez 

blok separatorów.  

Podstawowe parametry maszyn wyposażenia ściany to: 

− Kombajn KGS-750 RW/2BP; moc całkowita 835 kW, produkcji FAMUR 

S.A. 

− Przenośnik ścianowy PZS Glinik-298/800 BP; moc całkowita 3 x 315/105 

kW, produkcji FM GLINIK S.A. 

− Przenośnik podścianowy PZP Glinik 1024; moc całkowita 2 x 160 kW, pro- 

dukcji FM GLINIK S.A. 

− Kruszarka kęsów współpracująca z przenośnikiem podścianowym Kruk-

1000 P, moc całkowita 2 x 55 kW, produkcji WAMAG. 

Odstawa urobku w chodniku podścianowym realizowana była poprzez trzy 

przenośniki taśmowe typu Pioma 1200 z silnikami 2 x 200 kW (po 790 m). 

Warunkiem narzuconym przez ustaloną wcześniej funkcjonalność wyro- 

bisk ścianowych stała się konieczność zapewnienia w gabarytach chodnika pod- 

ścianowego – transportu urobku przenośnikami taśmowymi, transportu mate- 

riału i załogi kolejką podwieszoną z napędem spalinowym oraz miejsca na za- 

budowę urządzeń zasilających kompleks ścianowy, natomiast chodnik nadścia- 

nowy posiada tylko funkcję wentylacyjną. 

Przez odpowiednio rozbudowaną sieć kablową 6 kV oraz rozmieszczenie 

stacji transformatorowych o mocach 1 MVA utworzono układ zasilania, który 

pozwolił na zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe instalacji elektroener- 

getycznych, przy zachowaniu wymaganych współczynników czułości i minima- 

lizujących zbędne zadziałania zabezpieczeń, zachowujący dopuszczalne spadki 

napięcia podczas pracy ustalonej i rozruchu silników oraz wymagane momenty 

rozruchowe. Zasilanie silników elektrycznych poszczególnych maszyn wyposa- 

żenia ściany odbywało się poprzez wyłączniki wieloodpływowe umieszczone 

na przenośniku podścianowym i wspólnie z nim przemieszczane. Eksploatacja 

sieci kabli i przewodów opierała się na ciągłej przebudowie zasilających linii 

kablowych 1 kV i 6 kV wraz z postępem ściany.  

W czasie eksploatacji ściany, wraz z osiągnięciem postępu powodującego 

przybliżenie się urządzeń ściany na wymaganą odległość do najbliższej wnęki 

transformatorowej, niezbędna była przebudowa mieszczących się tam stacji 
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transformatorowych do następnych miejsc zabudowy. Sukcesywny postęp ścia- 

ny powodował konieczność wykonywania instalacji z przebudowanych stacji 

transformatorowych, z zastosowaniem odzyskiwanych odcinków wcześniej zli- 

kwidowanej instalacji. Z takim sposobem eksploatacji wiązało się rozłączanie 

kabli lub przewodów oponowych przed ścianą, transport na nowe miejsce i łą- 

czenie uzyskanych przez to wolnych odcinków. Powyższe prace wykonywano 

cyklicznie przez cały okres eksploatacji ściany, a ich natężenie zależało od wy- 

konanego przez ścianę postępu. 

Stwierdzone utrudnienia w eksploatacji kompleksu na napięcie 1 kV to: 

− konieczność przygotowania miejsca pod zabudowę dwóch stacji transfor- 

matorowych, co 250 m chodnika podścianowego, 

− konieczność posiadania czterech stacji 1MVA czynnych, zasilających wy- 

posażenie ściany i dwóch stacji wolnych, do dokonania przełączeń,  

− konieczność prowadzenia uciążliwego transportu stacji transformatorowych 

między wnękami transformatorowymi, 

− konieczność zasilania transformatorów kompleksu z dwóch linii kablowych 

6 kV o przekroju minimalnym 3 x 120 mm2, 

− konieczność zastosowania do zasilania kompleksu wyłącznie przewodów 

oponowych typu OnGcekżG 3 x 95 mm2,  

− konieczność prowadzenia w przedziale nadstawki przenośnika ścianowego 

czterech przewodów zasilających, wrażliwych na uszkodzenia eksploata- 

cyjne, 

− posiadanie zmiany konserwacyjnej do wykonywania skrótów kabli zasila- 

jących i wykonywania przebudowy zasilania 1 kV i 6 kV, 

− konieczność utrzymywania stałej brygady elektromonterów do prac łącze- 

niowych i przeglądów, 

− częste zmiany nastaw zainstalowanych w stacjach transformatorowych za- 

bezpieczeń chroniących od skutków przeciążeń i zwarć, pracochłonne i wy- 

magające częściowego demontażu wyposażenia komory aparaturowej dol- 

nego napięcia stacji transformatorowej, 

− rozbudowany układ blokad przenośnika ścianowego – odległość pomiędzy 

zabudowanymi blokadami w przejściu dla załogi co 7,5 m, 

− układy logiczne stykowe kłopotliwe do lokalizacji uszkodzeń, 

− brak wizualizacji pracy układów zasilania i sterowania w rejonie ściany wy- 

dobywczej, 

− brak wizualizacji pracy kompleksu na powierzchni kopalni, 

− dociążenie przenośnika podścianowego przez zabudowanie nad jego trasą 

aparatury elektrycznej i zapasów przewodów, 
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− umieszczenie stacji transformatorowych zasilających ścianę w chodniku 

podścianowym, pogarszające warunki klimatyczne, 

− częste ograniczania prędkości roboczej kombajnu ze względu na przecią- 

żenie silnika organu kombajnu o mocy 300 kW (wytrzymałość węgla na 

jednoosiowe ściskanie Rc od 22,3 do 35,0 MPa),  

− występowanie udarowych obciążeń układu napędowego przenośnika ścia- 

nowego (przekładni, sprzęgieł, łańcucha) podczas rozruchu i przełączaniu 

silników z biegu wolnego na szybki. 

Podczas pierwszego przezbrojenia ściany podjęto starania w celu zmini- 

malizowania powyższych niedogodności, w możliwym w tym czasie zakresie 

technicznym: 

− pozyskano przenośnik ścianowy Rybnik-330/1100 BP o mocy całkowitej 

3 x 400 kW, produkcji RFM Ryfama S.A., wraz ze sprzęgłami hydrau- 

licznymi o zmiennym napełnieniu,  

− zmodyfikowano układ sterowania wyłącznika wieloodpływowego HA-dk 

9/8 VAC 400 VIII, w celu sterowania i nadzorowania pracy zaworów steru- 

jących pracą sprzęgieł, 

− przyjęto załączanie silników przenośnika w sposób posobny, z odstrojeniem 

czasowym ze zwłoką pomiędzy rozruchami silników 3 s, 

− zmniejszono ilość przewodów odpływowych zasilających silniki przenoś- 

nika, 

− ograniczono wpływ rozruchu przenośnika ścianowego na jego elementy 

przeniesienia napędu, 

− zabudowano na wybiegu ściany dwa przenośniki taśmowe Pioma 1200 

z silnikami 2 x 250 kW o długości 1450 m w miejsce trzech, zmniejszając 

moc silników zainstalowanych w chodniku podścianowym i wraz z tym sta- 

cji transformatorowych. 

W dalszym ciągu uwidaczniały się niedogodności, tj.: 

− pozostawienie wyłącznika wielostycznikowego z poprzedniej ściany zmu- 

siło jednak do zastosowania dodatkowego wyłącznika do zasilania przenoś- 

nika podścianowego, zwiększając ilość aparatury zabudowanej nad trasą 

przenośnika podścianowego,  

− powyższe zmiany pociągnęły za sobą rozbudowę sieci elektroenergetycznej 

pomiędzy stacjami transformatorowymi a wyłącznikami,  

− w dalszym ciągu pracochłonność wykonywania instalacji wraz z postępem 

ściany pozostała dominującą pracą będącą w zakresie działania oddziału 

elektrycznego ścianowego. Do tego celu stale była angażowana osoba do- 

zoru i 9 pracowników.  
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Analiza pracy kompleksu wskazała, iż na osiągane wyniki produkcyjne 

dominujący wpływ miało utrzymanie w sprawności kombajnu ścianowego 

z hydraulicznym układem posuwu oraz niedostateczna moc zainstalowana w ra- 

mieniu kombajnu.  

3. Wprowadzenie napięcia 3,3 kV do zasilania kompleksu ścianowego 

Etap I – zasilenie kombajnu napięciem 3,3 kV 

Mając na uwadze doświadczenia eksploatacyjne i postęp techniczny w za- 

kresie rozwoju napędu kombajnów elektrycznych, w których napęd posuwu 

realizowany jest silnikami elektrycznymi asynchronicznymi, zasilanymi przez 

przemiennik częstotliwości zabudowany bezpośrednio w skrzyni aparaturowej 

kombajnu, podjęto kroki w celu uzbrojenia ściany 903 w maszyny i urządzenia 

zapewniające wydobycie dobowe około 10 tys. ton na dobę. Powyższy cel 

osiągnięto minimalizując nakłady inwestycyjne, opierając się na szerokiej mo- 

dernizacji m.in. sekcji obudowy zmechanizowanej PIOMA 22/46-POz, prze- 

nośnika zgrzebłowego ścianowego (m.in. poprzez zabudowę kruszarki węgla), 

systemu zasilania ściany w emulsję. Zasadniczą zmianą dla układu zasilania 

kompleksu stało się wprowadzenie napięcia 3,3 kV do zasilania kombajnu ścia- 

nowego m.in. ze względu na konieczność podniesienia mocy kombajnu, której 

brak uwidocznił się na poprzednich ścianach wydobywczych [3]. Podniesiono 

moc silnika organu do 500 kW i zastosowano elektryczny posuw kombajnu, co 

poprawiło płynność urabiania. 

Wyposażenie ściany na napięcie 3,3 kV było następujące: 

− Kombajn KSW-1140E; moc całkowita (2 x 500 + 2 x 55 +30 kW), produk- 

cji ZZM S.A. 

Wyposażenie ściany na napięcie 1 kV: 

− Przenośnik ścianowy PZS Rybnik-330/1100; moc całkowita 3 x 400 kW, 

produkcji RFM Ryfama S.A. 

− Przenośnik podścianowy PZP Glinik 1024 ; moc całkowita 2 x 200 kW, 

produkcji FM GLINIK S.A. 

− Kruszarka Glinik 1500 o mocy napędu kruszącego 132 kW, FM GLINIK 

S.A. 

− Kruszarka ścianowa typu KS-1 o mocy napędu kruszącego 85 kW. 

Kombajn ścianowy wyposażono w rozbudowany układ diagnostyki, obej- 

mujący między innymi pomiar obciążeń silników kombajnu, pomiar ciśnień 

w obwodach hydraulicznych kombajnu, pomiar prędkości kombajnu w odnie- 

sieniu do prędkości zadanej, pomiar temperatur elementów konstrukcyjnych, 

pomiar rezystancji izolacji obwodu 440 V. Całość informacji udostępniono na 

monitorze pulpitu operatorskiego kombajnu. 
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Wprowadzono wizualizację pracy kombajnu na powierzchni kopalni za 

pomocą modemów telefonicznych. System monitorowania przekazywał na po- 

wierzchnię, do komputera z oprogramowaniem wizualizacyjnym, informację 

możliwą do pozyskania ze sterownika kombajnu. Oprogramowanie umożli- 

wiało gromadzenie danych przekazywanych ze sterownika, ich archiwizowanie, 

wizualizację danych w czasie rzeczywistym lub w wybranym okresie czasu 

i wykonanie wydruków interesujących użytkownika zmian wielkości kontrolo- 

wanych w wyznaczonym okresie czasu. 

Przedstawiony układ wizualizacji wykazał swą przydatność przy prowa- 

dzonej eksploatacji pokładu ścianami. Był on szczególnie pomocny w począt- 

kowym okresie eksploatacji, pomagając dobrać nastawy układów regulacji 

kombajnu do warunków istniejących w ścianie oraz szybko diagnozować nie- 

prawidłowości zgłaszane przez obsługę kombajnu. W dalszej eksploatacji sta- 

nowił on ważne narzędzie diagnostyczne, pozwalające na ocenę pracy kom- 

bajnu, porównanie interesujących w danym czasie parametrów charakteryzu- 

jących jego pracę z pomiarami archiwalnymi, szybszą lokalizację uszkodzenia 

w przypadku awarii kombajnu [3].  

Pozyskanie wraz z kombajnem wyposażenia 3,3 kV w postaci stacji trans- 

formatorowej typu EH-1500/6/3,3 oraz wyłącznika kombajnowego EH-dG 3-

3,3 kV produkcji Elgór + Hansen Sp. z o.o. potwierdziło przez swoją eks- 

ploatację dokonanie odpowiedniego doboru pod względem współpracy z kom- 

bajnem i zachowania dużej niezawodności. 

Ważnym elementem instalacji 3,3 kV było zastosowanie do zasilania kom- 

bajnu przewodu PROTOMONT NTSKCGECWÖU 3,6/6 kV 3 x 70 + 3 x (1,5 

STKON + 35/3KON) + 6ÜL KON mm2, który potwierdził duże walory ru- 

chowe i bezpieczeństwo eksploatacji. Część stałą instalacji 3,3 kV, pomiędzy 

stacją transformatorową a wyłącznikiem, wykonano kablem YHKGXSekyn 

3 x 120/30 mm2, który umożliwiał, tak jak przewód, kontrolę ekranu ochron- 

nego. 

Aparaturę elektryczną i inne urządzenia częściowo zabudowano na pod- 

wieszonych paletach produkcji CARBOMECH Sp. z o.o. nad przenośnikiem 

taśmowym, przed wysypem przenośnika podścianowego i przesuwano po torze 

jezdnym kolejki podwieszonej za pomocą przesuwnika hydraulicznego. Powyż- 

sze rozwiązanie odciążyło przenośnik podścianowy. 

Przez zastosowanie napięcia 3,3 kV zmniejszono ilości cyklicznych opera- 

cji przekładania stacji transformatorowych zabudowanych na wybiegu ściany 

wraz z jej postępem. Stacja zabudowana została w połowie wybiegu chodnika 

podścianowego (1200 m od ściany), wymagała jednej zmiany lokalizacji przez 

cały wybieg ściany (2400 m). Nadal pozostawały stacje do zasilania przenośni- 

ków ścianowego i podścianowego, które zgodnie z dotychczasowym schema- 

tem należało przemieszczać wraz z postępem ściany. Umieszczono je jednak na 
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paletach transportowych produkcji CARBOMECH Sp. z o.o. podwieszonych 

300 m powyżej ściany nad taśmą i przemieszczanych okresowo. Zmniejszono 

ilość zainstalowanych kabli i przewodów w ścianie (jeden przewód do zasilania 

kombajnu), kabel dopływowy wraz z postępem ściany był sukcesywnie skra- 

cany. Nadal niezbędnym było posiadanie brygady pracowników przeznaczonej 

w szczególności do dokonywania przełączeń instalacji zasilającej wraz z pos- 

tępem ściany. 

Zastosowane rozwiązania techniczne w kompleksach ścianowych pozwo- 

liły na uzyskanie szczytowego wydobycia dla ściany 903 i następnej 903a na 

poziomie 10 tys. t/dobę (a średnio 7 tys. t/dobę), ale był to jednocześnie kres 

możliwości eksploatacyjnych tego wyposażenia.  

Etap II – zasilenie przenośników zgrzebłowych napięciem 3,3 kV 

Analiza techniczno-ekonomiczna dotychczasowych rozwiązań nakreśliła 

kierunki zmian w wyposażeniu elektrycznym dla następnej ściany 904, której 

eksploatację rozpoczęto w lipcu 2007 r. Przyjęto założenia ogólne: 

− zwiększenie zdolności produkcyjnej ściany do 15 tyś. ton na dobę. 

− dalsze prace zmniejszające awaryjność kompleksu ścianowego [3]. 

Zdobyte od 1997 roku doświadczenia pozwoliły wyznaczyć działania 

w celu doskonalenia wyposażenia kompleksu ścianowego: 

− wprowadzono napięcie 3,3 kV do zasilania nie tylko kombajnu, ale także do 

zasilania silników przenośników ścianowego i podścianowego,  

− zminimalizowano liczbę stacji transformatorowych zainstalowanych w chod- 

niku taśmowym; jedną ze stacji 3,3 kV zabudowano na wlocie chodnika 

podścianowego, bez zmiany lokalizacji do końca wybiegu ściany, 

− wprowadzono silniki o mocy 580 kW każdy, do napędu organów kombaj- 

nowych, 

− zmodernizowano układy elektroniczne modułu elektrycznego kombajnu, 

pozwalające na wyeliminowanie podzespołów, które w czasie eksploatacji 

na śc. 903 i 903a powodowały awarie; znowelizowano oprogramowanie 

dające przyjazne dla użytkownika możliwości modyfikacji działania czuj- 

ników nadzorujących pracę kombajnu,  

− zastosowano rozbudowany pulpit operatorski pozwalający obsłudze na kon- 

trolę w szerszym zakresie układów elektrycznych kombajnu, 

− zastosowano kruszarkę kombajnową, 

− ograniczono prace związane z cyklicznymi przekładkami urządzeń elek- 

trycznych przez zabudowę wyłączników i stacji typu IT3SCA-400/3,3/1 

produkcji Carboautomatyka S.A., zasilającej urządzenia na napięcie 1 kV 

ściany, na paletach kolejki podwieszanej nad trasą przenośnika taśmowego,  
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− cały kompleks zasilono tylko dwoma liniami zasilającymi 3,3 kV, 

− zastosowano stacje transformatorowe zasilające o mocy 2100 kVA oraz 

sprzęt łączeniowy dla instalacji 3,3 kV jak na poprzedniej ścianie, produkcji 

Elgór+Hansen Sp. z o. o., 

− część stałą instalacji 3,3 kV wykonano kablem elektroenergetycznym o izo- 

lacji z polietylenu usieciowanego z ekranami ochronnymi (indywidualnym 

i ogólnym) typu YHKGXSekyn 3  120/30 mm2 oraz przewodem opono- 

wym z ekranami ochronnymi typu PROTOMONT NTSKCGECWÖU 

3,6/6 kV 3  95 + 3  (1,5 ST KON + 50/3 KON) + 6ÜL KON mm2, połą- 

czenia wykonano skrzynką UOP-6A.  

− kombajn zasilono przewodem oponowym z ekranami ochronnymi (indy- 

widualnym i ogólnym) PROTOMONT NTSKCGECWÖU 3,6/6 kV 3  95 

+ 3  (1,5 ST KON + 50/3 KON) + 6 ÜL KON mm2. Przewód został pod- 

wieszony girlandowo do wózków transportowych firmy CARBOMECH (na 

odcinku wyłącznik  przenośnik podścianowy), a na trasie przenośnika 

ścianowego w jego zastawkach, część ruchomą przewodu prowadzono 

w układaku kablowym, 

− astosowano sterowniki do sterowania maszyn i kontroli parametrów pracy, 

− zunifikowano elementy blokad i automatyzacji przenośników zgrzebłowych  

i taśmowych, 

− objęto wizualizacją pracę przenośników zgrzebłowych ścianowego i pod- 

ścianowego w zakresie prądów obciążenia silników oraz stanu wyłączni- 

ków zasilających, 

− obniżono zatrudnienie w trakcie eksploatacji, konserwacji i przebudowie 

wyposażenia. 

Wyposażenie na napięcie 3,3 kV było następujące: 

− kombajn ścianowy typu KSW 1140EZ produkcji Z Z M.(1420 kW), 

− przenośnik zgrzebłowy ścianowy RYBNIK-1100 (3 x 400 kW), 

− przenośnik zgrzebłowy podścianowy GROT 1100 (2 x 200 kW). 

Wyposażenie na napięcie 1 kV: 

− kruszarka ścianowa typu KS-2 z silnikiem 100 kW, 

− kruszarka kęsów współpracująca z przenośnikiem podścianowym SCOR- 

PION-3000P z silnikiem o mocy 200 kW, 

− pompa wzmacniająca instalację zraszania kombajnu typu ZW-50/8z silni- 

kiem 37 kW. 

Zastosowanie napięcia zasilania 3,3 kV do zasilania kombajnu, przenośni- 

ka zgrzebłowego ścianowego i podścianowego pozwoliło: 
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− zwiększyć dynamikę silników elektrycznych, 

− zmniejszyć ilość wnęk do zabudowy stacji transformatorowych, 

− uzyskać oszczędności na kablach zasilających kompleks ścianowy. 

Unifikacja układów blokad i sygnalizacji na wszystkich przenośnikach 

(zgrzebłowych i taśmowych) usprawnia ich obsługę i prace konserwacyjne przy 

utrzymaniu w pełnej sprawności. Czujniki w układach sterowania są kontro- 

lowane na okoliczność zwarcia lub przerwy w obwodzie lub ich wadliwej 

pracy.  

Zastosowano sterownik systemu ELSAP-05 produkcji ELEKTROMETAL 

S.A. do kontroli potwierdzeń poprawnej pracy elektrozaworów sprzęgieł 

elektrohydraulicznych o zmiennym napełnieniu przenośnika ścianowego, czuj- 

ników kontrolujących przepływ wody w układach chłodzenia, stanu czujników 

urządzenia do napinania łańcucha HUNAP. Uzyskano w tym czasie doświad- 

czenia w użytkowaniu układu monitoringu wykazujące celowość wyposażania 

maszyn w układy wizualizacji.  

Etap III – wprowadzenie napięcia 3,3 kV do zasilania całego kompleksu 

wydobywczego 

Przeprowadzona analiza funkcjonowania wysoko wydajnych kompleksów 

w KWK „Ziemowit’ wykazała, że w kolejnych ścianach są sukcesywnie usu- 

wane najistotniejsze mankamenty, prowadząc do poprawy bezpieczeństwa, za- 

pewnienia płynności produkcji i wzrostu wydajności. Jednocześnie zdefinio- 

wano szereg utrudnień, które należało wziąć pod uwagę przy projektowaniu 

kolejnych kompleksów, a zwłaszcza takie jak: 

− występowanie zatorów urobku w przesypie przenośnika ścianowego, 

− duża awaryjność dotychczas stosowanych kruszarek ścianowych, 

− duże gabaryty posiadanej stacji transformatorowej IT3SCA 400/3,3/1 kV, 

− niska skuteczność oświetlenia i pracochłonność w jego utrzymaniu, 

− duża komplikacja systemu sterowania, łączności i blokad, 

− wrażliwość systemu sterowania, łączności i blokad na uszkodzenia, 

− utrudniona diagnostyka systemu sterowania, łączności i blokad, 

− brak informacji dla obsługi maszyn na temat przyczyny wystąpienia pos- 

toju, 

− zawodność systemu przesyłu danych liniami teletechnicznymi w warunkach 

kopalni, 

− brak możliwości diagnostyki i kontroli stanów pracy kombajnu przez obsłu- 

gę energomechaniczną poza ścianą, 
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− brak możliwości kontroli obciążenia przenośników i kruszarek na stanowis- 

ku obsługi. 

Mając na uwadze zapewnienie zakładanej wydajności kompleksu ściany 

914a na poziomie 12000 ton, a szczytowej 15000 ton na dobę, w wyniku ana- 

lizy eksploatacji wcześniejszych ścian oraz konieczności zasilania dwóch ścian 

wysoko wydajnych w jednym rejonie, postanowiono: 

− nie zwiększać mocy kombajnu powyżej 580 kW na organ urabiający i 2 x 

120 kW silników posuwu, 

− nie zwiększać mocy zainstalowanej na przenośnikach podścianowym i ścia- 

nowym, oraz kruszarce na przenośniku podścianowym, 

− zwiększyć moc kruszarki na przenośniku ścianowym do min. 200 kW, 

− w związku zainstalowaniem kruszarek o łącznej mocy ponad 400 kW oraz 

dla zapewnienia odpowiedniej sztywności sieci, zasilić je napięciem 3,3 kV. 

Ostatecznie wyposażenie kompleksu ściany 914a uzyskało następujący 

kształt: 

− kombajn ścianowy KSW-1500EU; moc całkowita 2 x 500 + 2 x 120 + 30 + 

175 kW, 3,3 kV, 

− przenośnik ścianowy PZS Rybnik-330/1100; moc całkowita 3 x 400 kW; 

3,3 kV, 

− kruszarka ścianowa KS-4; moc całkowita 250 kW; 3,3 kV, 

− przenośnik podścianowy PZP Grot 1100; moc całkowita 2 x 200 kW; 3,3 kV, 

− kruszarka podścianowa Scorpion 3000P; moc całkowita 200 kW; 3,3 kV. 

Dla zoptymalizowania warunków zasilania, zapewnienia równomiernego 

obciążenia stacji transformatorowych, zapewnienia maksymalnych momentów 

rozruchowych silników oraz umożliwienia rezerwacji zasilania, zastosowano 

układ połączeń, jak na schemacie strukturalnym przedstawionym na rysunku 1.  

Poprzez zastosowanie kruszarek na napięcie 3,3 kV, wyeliminowano po- 

trzebę zasilania 1kV dla odbiorników dużej mocy. Pozostałe odbiorniki 1 kV 

(pompa wodna kombajnu, zespoły transformatorowe) zasilono z drugiego od- 

pływu stacji IT3SF-2 1000/6/1, zasilającej ostatni taśmociąg, ponieważ kopal- 

nia nie dysponuje małogabarytową stacją transformatorową na napięcie 3,3/1 

kV.  

Poprzez zastosowanie energooszczędnych lamp diodowych o dużym stru- 

mieniu świetlnym (240 lm) zmniejszono ilość niezbędnych lamp z 67 w ścianie 

906, do 39 w ścianie 914a, uzyskując widoczną poprawę skuteczności oświe- 

tlenia i bezobsługowość w zakresie wymian źródeł światła. 
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Rys.1. Schemat strukturalny zasilania energią elektryczną kompleksu wydobywczego 

ściany 914a 
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W celu maksymalnego uproszczenia systemu zasilania i sterowania kom- 

pleksu ściany 914a, z zachowaniem możliwości produkcyjnych i podwyższe- 

niem poziomu bezpieczeństwa, wykorzystano postęp techniki oraz podjęto 

następujące działania: 

− zastosowano wieloodpływowe wyłączniki 3,3 kV typu EH-d03-W/3,3/I/ 
03.01, co umożliwiło zasilenie kompleksu z trzech wyłączników styczni- 
kowych, pomimo zastosowania kruszarek 3,3 kV, 

− zastosowano system blokady i łączności UGS-10 i wykorzystano jego 
możliwości: 

− system zapowiedzi słownych informuje o wystąpieniu blokad technolo- 
gicznych przepływów wody chłodzącej silniki, blokady napinaka, 

− system zapowiedzi słownych informuje o wystąpieniu blokad z trasy 
przenośników jak również o zadziałaniu wyłącznika WAJL-07, 

− wykorzystano możliwość programowania funkcji dwóch wyjść sygnali- 
zatorów do zbierania informacji o potwierdzeniu zadziałania iskrobez- 
piecznych zaworów elektrohydraulicznych typu V-i-EN, 

− system zapowiedzi słownych informuje w przypadku braku potwier- 
dzenia zadziałania zaworów elektrohydraulicznych, 

− system umożliwia podgląd pracy zaworów (potwierdzeń) na ekranie 
ciekłokrystalicznym dowolnego sygnalizatora, 

− system blokad jest wizualizowany graficznie na ekranie umieszczonym 
na stanowisku obsługi przenośnika ścianowego i w systemie wizuali- 
zacji, 

− do systemu blokad zastosowano przewody konfekcjonowane z wtyczkami 
w celu uproszczenia montażu i podmiany w przypadku uszkodzenia, 

− zmieniono konstrukcję nadstawki i sposób prowadzenia przewodów sterow- 
niczych na odrębnych wspornikach minimalizując uszkodzenia mechanicz- 
ne, 

− na etapie doboru sekcji i przenośnika wyeliminowano możliwość uszko- 
dzenia przewodów w półce kablowej na skutek nieumiejętnej przekładki 
sekcji, 

− zastosowano niezależne zasilanie 42 V do iskrobezpiecznych zasilaczy, co 
umożliwia stałe zasilanie systemu łączności, diagnostyki i blokad nawet 
podczas wyłączeń maszyn do prac konserwacyjnych, 

− opracowano system sterowania i zasilania kompleksu, we współpracy z pro- 
ducentem maszyn, w celu zapewnienia wymaganego w instrukcjach obsługi 
maszyn poziomu bezpieczeństwa obwodów sterowania,  

− uzyskano zmniejszenie zużycia kabli i przewodów sterowniczych do zmon- 

towania sytemu sterowania z 2400 m w ścianie 906, do 1700 m w ścianie 

914a. 
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W celu zwiększenia przepustowości i niezawodności przesyłu danych zas- 

tosowano światłowody do przesyłu danych od samego kombajnu (na odcinku 

ruchomym światłowód umieszczono w układaku kablowym razem z przewo- 

dem oponowym). Dane z kombajnu, wyłączników 3,3 kV i 1 kV oraz z systemu 

blokad są zbierane na podwieszanym zestawie aparaturowym przed przenoś- 

nikiem podścianowym i przesyłane światłowodem wyłożonym w chodniku 

podścianowym do kopalnianej sieci światłowodowej zbudowanej wcześniej na 

potrzeby wizualizacji rozdzielni CS-5 oraz odstawy głównej. Ponadto zastoso- 

wanie światłowodu do transmisji danych umożliwia zainstalowanie anten na 

kombajnie i na podwieszanym zestawie aparaturowym do celów łączności bez- 

przewodowej, co zdaniem autorów byłoby użyteczne do celów diagnostyki, 

w przypadku konieczności usuwania awarii i wspomagania pracownika przez 

dozór lub przez serwis producenta. 

 
Rys.2. Ekran podstawowy na monitorze PZS [1] 
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Dla umożliwienia diagnostyki i kontroli stanów pracy kombajnu przez 

obsługę energomechaniczną poza ścianą, zabudowano stanowisko wizualizacji 

na przenośniku podścianowym, gdzie obsługa może sprawdzić parametry pracy 

kombajnu bez zatrzymywania produkcji, a co najważniejsze bez przebywania 

w pobliżu urabiającej maszyny, co w ścianie o wysokości 4,0 - 4,3 m jest nie- 

możliwe. 

W ścianie 914a zastosowano system wizualizacji dla użytkownika. W tym 

celu na ekranie umieszczonym na stanowisku obsługi przenośnika ścianowego 

jest wizualizowany system blokad oraz obciążenia wyłączników jako ekran 

podstawowy, z możliwością przełączania na inne ekrany dostępne w systemie 

wizualizacji (rys.2). Za pomocą wizualizacji użytkownik może śledzić samo- 

dzielnie pracę maszyn pomimo znacznej odległości od wyłączników ok. 100 m. 

Może też reagować w przypadku nierównomiernego obciążania się napędów. 

W przypadku zatrzymania otrzymuje informację z systemu głośnomówiącego 

i/lub z systemu wizualizacji, może zatem natychmiast rozpoznać przyczynę za- 

trzymania i stosownie reagować. Istotą wprowadzonych zmian jest usamodziel- 

nienie obsługi maszyn w zakresie wykonania podstawowej diagnostyki.  

4. Wnioski 

1. Wobec znaczącego wzrostu stopnia komplikacji systemów zasilania i stero- 

wania kompleksu wydobywczego kluczowym elementem decydującym 

o wydajności jest niezawodność urządzeń. 

2. Pracochłonność wymaganych czynności technologicznych oraz przeglądów 

i konserwacji decyduje o dyspozycyjności maszyn do produkcji. 

3. Należy, na etapie projektowania maszyn i urządzeń przewidywać sposób 

montażu, demontażu i wymiany podzespołów w warunkach dołowych. 

4. Jednym ze sposobów uproszczenia systemu zasilania i sterowania kom- 

pleksu ścianowego jest zastosowanie wyłączników wieloodpływowych. 

5. Przy projektowaniu wysoko wydajnego kompleksu ścianowego, doborze 

maszyn, należy zwracać szczególną uwagę na równomierną wydajność ma- 

szyn urabiających, kruszących i odstawczych. 
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6. Moce maszyn powinny być dostosowane do oczekiwanej wydajności, a sieć 

zasilająca 6 kV zapewniać odpowiednie parametry zasilania zwłaszcza przy 

rozruchach. 

7. Należy dążyć do samodzielnej obsługi maszyn przez użytkownika i jedno- 

cześnie eliminować konieczność interwencji służb energomechanicznych. 

8. Techniki wizualizacji powinny być źródłem „przyjaznej” informacji uży- 

tecznej dla pracownika nie będącego specjalistą. 

9. Utworzenie cyfrowego systemu stałego nadzoru nad parametrami pracy 

kompleksu ścianowego pozwoliłoby informować prewencyjnie o niepra- 

widłowej eksploatacji oraz objąć systemem wizualizacji większość proce- 

sów technologicznych, wprowadzić między innymi pomiar ciśnienia w sto- 

jakach, w magistrali ciśnieniowej, rurociągach p.poż, nadzór nad pracą od- 

stawy urobku oraz połączyć z systemem monitoringu inne systemy np. łącz- 

ności lokalnej, lokalizacji osób i jednostek transportowych na dole kopalni. 

10. Dla zapewnienia niezakłóconego przesyłu informacji z wielu źródeł, wraz 

z wprowadzeniem kamer wideo należy stworzyć odpowiednią sieć światło- 

wodów i przełącznic światłowodowych. Miejscem zbierającym całość in- 

formacji uzyskanych z układów wizualizacji będzie projektowana dyspo- 

zytornia energomechaniczna znajdująca się obok dyspozytorni głównej. 
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Doświadczenia eksploatacyjne obudowy zmechanizowanej KHW-

12/28-POz/Pp w KWK Wieczorek 

Marek Pieszczek – Katowicki Holding Węglowy S.A., KWK Wieczorek, Marek 

Szyguła – Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

W 2004 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG, przy współudziale 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przeprowadził w kopalniach KHW 

S.A. audyt sekcji obudowy zmechanizowanej w celu opracowania zestawienia 

wyposażenia w sekcje obudowy zmechanizowanej planowanych do eksploatacji 

ścian. W ramach audytu określono możliwości pracy obudowy danego typu 

w konkretnym wyrobisku ścianowym oraz określono terminy koniecznych re- 

montów, modernizacji i zakupów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej. 

Dokładną analizę przeprowadzono na podstawie udostępnionych przez poszcze- 

gólne kopalnie harmonogramów eksploatacji ścian na lata 2004÷2010. Jednym 

z wniosków przeprowadzonych analiz była konieczność pozyskania przez KWK 

Wieczorek nowej obudowy do pracy w ścianach zawałowych z możliwością 

przekonfigurowania do pracy w ścianach podsadzkowych. 

W 2005 r. na wniosek Zespołu Energo-Mechanicznego i Remontów Biura 

Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. zawarta została pomiędzy 

KHW S.A. i Instytutem Techniki Górniczej KOMAG  umowa regulująca za- 

sady dwustronnej współpracy w zakresie nowych rozwiązań sekcji obudowy 

zmechanizowanej dla kopalń KHW S.A. Na podstawie tej umowy oraz szcze- 

gółowych aneksów KOMAG zobowiązał się m. in. do opracowywania projek- 

tów wstępnych i dokumentacji nowych rozwiązań sekcji obudowy zmechanizo- 

wanej, zgodnie z danymi wejściowymi, uzgadnianymi każdorazowo z KHW 

S.A., prowadzenia nadzoru nad ich wykonawstwem, przygotowywania mate- 

riałów szkoleniowych dla obsługi sekcji. Dzięki tej współpracy KHW S.A. 

może dysponować ściśle określonymi rozwiązaniami sekcji obudowy, spełnia- 

jącymi oczekiwania użytkowników tj. kopalń. Jednym z nowych rozwiązań 

sekcji obudowy zmechanizowanej jest obudowa KHW-12/28-POz/Pp dla KWK 

„Wieczorek”. Założenia konstrukcyjne dla obudowy uzgodniono z przedstawi- 

cielami KWK „Wieczorek”. Przygotowano projekt, który został przedstawiony 

kopalni do konsultacji. Uzgodniono szczegóły rozwiązania technicznego, a pro- 

jekt został skorygowany zgodnie z uwagami kopalni. Na podstawie w pełni 

uzgodnionego projektu KOMAG przygotował dokumentację konstrukcyjną 

prototypu nowej sekcji obudowy. Wykonany na podstawie tej dokumentacji 

prototyp zaprezentowano przedstawicielom kopalni. W trakcie prezentacji 

uzgodnione zostały kolejne szczegóły konstrukcyjne. Wszystkie uzgodnione 

zmiany wprowadzono do dokumentacji konstrukcyjnej oraz do sekcji prototy- 

powej. Następnie prototyp poddany został badaniom w akredytowanym la-
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boratorium badawczym w celu potwierdzenia spełnienia wymagań procedury 

Badania Typu WE. Po zakończeniu badań i skorygowaniu dokumentacji 

KOMAG przygotował ostateczną wersję dokumentacji do produkcji. Dokumen- 

tacja ta wraz z wynikami badań prototypu została przekazana do Jednostki 

Notyfikowanej w celu uzyskania Certyfikatu Badania Typu WE. Taki system 

działania pozwala potwierdzić, iż typ obudowy jest w pełni sprawdzony pod 

względem bezpieczeństwa stosowania. Dokumentacja produkcyjna wraz z certy- 

fikatem przekazana została KWK „Wieczorek” w celu uruchomienia procedury 

przetargowej dla wykonania kompletu sekcji obudowy.  

2. Opis obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp 

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp (rys. 1) jest dwustojako- 

wą, podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowa- 

dzenia stropnicy. Przeznaczona jest do podtrzymywania stropu w eksploatowa- 

nych na zawał wyrobiskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 

35° oraz poprzecznie do ±15°, wysokości 1,6 m do 2,6 m, w sąsiedztwie stro- 

pów zasadniczych zwięzłych, średniozwięzłych i kruchych oraz spągów o wy- 

trzymałości na ściskanie > 4,5 MPa. W przypadku stosowania obudowy w wer- 

sji podsadzkowej przeznaczona jest ona do podtrzymywania stropu w wyro- 

biskach ścianowych poziomych i nachylonych podłużnie do 10° oraz poprzecz- 

nie do ±10° i wysokości 1,8 m do 2,6 m. Obudowa KHW-12/28-POz/Pp może 

być stosowana w pokładach zagrożonych i niezagrożonych tąpaniami. 

 
Rys.1. Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp [1] 

W ścianowym kompleksie zmechanizowanym obudowa KHW-12/28-POz/ 

Pp może współpracować z przenośnikami ścianowymi o szerokości rynny około 

850 mm oraz z kombajnami ścianowymi o zabiorze około 800 mm. Na skraju 

ściany w okolicach napędów przenośnika zabudowuje się sekcje skrajne obu- 

dowy KHW-12/28-POz/Pp/BSN (rys. 2), wyposażone w zespół stropnic wy- 
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chylno-wysuwnych (tzw. urządzenie wyprzedzające). Ze względu na organi- 

zację pracy w ścianie sekcje liniowe obudowy KHW-12/28-POz/Pp pracują 

z tzw. „krokiem wstecz”, a sekcje skrajne KHW-12/28-POz/Pp/BSN „bez kroku 

wstecz”. Komplet ścianowy obudowy pracujący w ścianach nachylonych należy 

wyposażyć dodatkowo w urządzenia, przystosowujące obudowę do pracy 

w wyrobiskach nachylonych. Zwartość konstrukcji, duży stopień przykrycia 

stropu oraz pilotowe sterowanie zapewniają prawidłową i ekonomiczną eksplo- 

atację, a przejście o szerokości minimum 600 mm pomiędzy zastawką prze- 

nośnika a obudową, zapewnia duży komfort załodze zatrudnionej w ścianie. 

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp została zaprojektowana 

do pracy w wyrobiskach ścianowych zagrożonych wybuchami gazów i pyłów. 

Obudowa zaliczona jest do urządzeń I grupy i kategorii M2 (wg rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma- 

gań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w prze- 

strzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2203). Obudowa 

zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp została zaprojektowana i skonstruowana 

w oparciu o aktualne przepisy z zakresu maszyn górniczych, co zapewnienia 

bezpieczeństwo podczas jej transportu, montażu i eksploatacji. 

 
Rys.2. Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp/BSN [1] 

Sekcja obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp oraz KHW-12/ 

28-POz/Pp/BSN (przeznaczona do ścian z zawałem stropu) jest dwustojakową, 

podporowo-osłonową obudową z lemniskatowym mechanizmem prowadzenia 

stropnicy. Mechanizm lemniskatowy, posadowiony przegubowo na jednoczęś- 

ciowej spągnicy typu „katamaran”, składa się z dwóch łączników przednich, 

dwóch łączników tylnych i ramienia, będącego równocześnie osłoną odzawa- 

łową, która połączona jest przegubowo ze stropnicą. Pomiędzy spągnicą 

a stropnicą rozparte są dwa dwuteleskopowe stojaki hydrauliczne, przenoszące 

siły podporowe od spągu do stropu. Dodatkowy siłownik (podpora stropnicy), 
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przegubowo przyłączony do stropnicy i osłony odzawałowej, stabilizuje sekcję 

i umożliwia zmianę kąta położenia stropnicy w stosunku do spągnicy. W przy- 

padku stosowania wersji obudowy dla podsadzki hydraulicznej dołącza się 

stropnicę tylną, podpieraną za pomocą dodatkowego stojaka hydraulicznego, 

opartego na osłonie odzawałowej (rys. 3 i 4). 

 
Rys.3. Sekcja obudowy przystosowana do pracy w ścianach zawałowych [1] 

 
Rys.4. Sekcja obudowy przystosowana do pracy w ścianach podsadzkowych [1] 

W obu wersjach obudowa wyposażona jest w hydrauliczny podnośnik 

spągnic, ułatwiający przesuwanie obudowy po spągu grząskim oraz w korekcję 

boczną na stropnicy, osłonie odzawałowej i spągnicy.  
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W celu przystosowania sekcji do pracy w ścianach o wysokości większej 

niż 2,4 m obudowa jest wyposażona w osłonę czoła ściany. W celu przysto- 

sowania sekcji do pracy w ścianach o wysokości większej niż 1,7 m i nachyle- 

niu podłużnym większym niż 18° obudowa jest wyposażona w osłonę przejścia. 

W celu przystosowania sekcji do pracy w ścianach o nachyleniu podłużnym 

większym niż 12° obudowa jest wyposażona w urządzenie korygowania spąg- 

nic. W celu przystosowania sekcji do pracy w ścianach o nachyleniu podłużnym 

większym niż 12° komplet ścianowy obudowy jest wyposażony w dodatkowe 

urządzenia przystosowujące: 

− urządzenie stabilizujące stropnice na nachyleniach, 

− urządzenie podtrzymujące spągnice na nachyleniach, 

− przegrody i stopnie. 

Podstawowe dane techniczne obudowy KHW-12/28-POz/Pp przedstawio- 

no w tabeli 1. 

Podstawowe dane techniczne sekcji obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-

POz/Pp i KHW-12/28-POz/Pp/BSN 

Tabela 1 

Typ obudowy KHW-12/28-POz/Pp i KHW-12/28-POz/Pp/BSN 

Zakres wysokości sekcji 

[m] 

wersja zawałowa 

wersja podsadzkowa  

1,3 ÷ 2,7 

1,5 ÷ 2,7 

Zakres wysokości pracy 

[m] 

wersja zawałowa  

wersja podsadzkowa  

1,5 ÷ 2,6 

1,8 ÷ 2,6 

Liczba stojaków w sekcji 
wersja zawałowa 

wersja podsadzkowa 

2 

3 

Podporność jednego stojaka 

[MN] 

wersja zawałowa 

wersja podsadzkowa 

− przedni 

− tylny 

2,34 

 

2,16 

1,11 

Ciśnienie zasilania 

[MPa] 

wersja zawałowa  

wersja podsadzkowa  

23 ÷ 30 

20 ÷ 28 

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono prototyp sekcji obudowy przygotowany 

do badań laboratoryjnych. 

Wszystkie sekcje obudowy zostały wyposażone w elektroniczny system 

identyfikacji oparty o technologię RFID. System ten umożliwia pełną identy- 

fikacje podstawowych zespołów konstrukcyjnych sekcji oraz dokumentowanie 

przebiegu ich pracy z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ 

na trwałość konstrukcji. System jest wykorzystywany w procesie oceny stanu 

technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. 
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Rys.5. Prototyp sekcji obudowy KHW-12/28-POz/Pp (widok z tyłu) [5] 

 
Rys.6. Prototyp sekcji obudowy KHW-12/28-POz/Pp (widok z przodu) [5] 

3. Eksploatacja ścian wyposażonych w sekcje obudowy zmechanizowanej 

KHW-12/28-POz/Pp 

Sekcje obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp po raz pierwszy 

zostały zastosowane w KHW S.A. KWK „Wieczorek” w ścianie 111 w liczbie 

152 sztuk w wersji zawałowej, spośród których 6 sekcji, po trzy skrajne od stro- 
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ny napędów, były sekcjami ze stropnicami wychylno-wysuwnymi typu BSN. 

Sekcje w ścianie zabudowane były w podziałce 1,5 m. 

Ściana 111 eksploatowała I (przyspągową) warstwę pokładu 510 w rejonie 

partii południowej. Eksploatacja prowadzona była systemem poprzecznym z za- 

wałem stropu. Pierwotna miąższość pokładu 510 w polu ściany wahała się od 

9,0 m do 11,8 m. W polu ściany wyeksploatowano w latach 2001-2002, III 

(przystropową) warstwę pokładu i w latach 2007-2008, II (środkową) warstwę 

pokładu 510, systemem ścianowym poprzecznym z zawałem stropu. Miąższość 

I warstwy pokładu 510 eksploatowanej ścianą 111 wynosiła od 1,2 m do 3,4 m. 

Pokład nachylony jest pod kątem 4-5° w kierunku południowo-zachodnim. 

Ściana 111 eksploatowała I warstwę pokładu 510 w latach 2009-2010 na głębo- 

kości od około 695 m do około 674 m. Wysokość ściany 111 na całym swoim 

wybiegu wynosiła do 2,6 m, jej długość zawierała się w granicach od 229,5 m 

do 231 m, a całkowity wybieg wynosił 307,5 m. W rejonie ściany 111 w pokła- 

dzie 510 nie stwierdzono występowania zaburzeń tektonicznych. Kierunek czo- 

ła ściany po uzyskaniu prostopadłości do dowierzchni przyścianowych usytuo- 

wany był pod kątem ok. 53° do głównego kierunku łupliwości węgla. W po- 

czątkowej fazie eksploatacji, gdy front ściany był równoległy do rozcinki 111, 

kierunek czoła ściany usytuowany był pod kątem ok. 47° do głównego kierunku 

łupliwości węgla. Zgodnie z profilami litologicznymi utwory występujące 

w bezpośrednim spągu pokładu 510, wykształcone są w postaci łupków ilas- 

tych, łupków ilastych zapiaszczonych i mułowców, natomiast utwory wystę- 

pujące w bezpośrednim stropie pokładu 510 reprezentowane są przez łupki 

ilaste i piaskowce. W odległości od około 1 m w południowej części pola ściany 

do około 25 m w części północnej powyżej pierwotnego stropu pokładu 510 

występuje pokład 501, w którym dokonano eksploatacji jego przystropowej 

warstwy systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu. W rejonie parceli 

ściany 111 nie prowadzono eksploatacji pokładów niżej leżących. Na podstawie 

wykonanych badań geomechanicznych węgla i skał otaczających w rejonie 

ściany 111 określono następujące parametry wytrzymałościowe pokładu 510 

i skał zalegających w jego stropie i spągu: 

− łupek ilasty pierwotnie zalegający w stropie pokładu 510 

Rc [MPa] - od 24,2 do 29,6, średnio 26,9 

o [kN/m3] - od 24,62 do 26,29, średnio 25,46 

r [-] - od 0,6 do 0,8 

− piaskowiec pierwotnie zalegający w stropie pokładu 510 

Rc [MPa] - od 43,9 do 59,5, średnio 51,5 

o [kN/m3] - od 25,11 do 25,51, średnio 25,31 

r [-] - 1,0 

− węgiel pokładu 510 
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Rc [MPa] - od 15,4 do 23,6, średnio 19,6 

o [kN/m3] - od 12,59 do 12,75, średnio 12,67 

− łupek ilasty zalegający w spągu pokładu 510 

Rc [MPa] - od 19,3 do 54,9, średnio 33,9 

o [kN/m3] - od 24,38 do 25,90, średnio 24,97 

r [-] - od 0,8 do 1,0 

− mułowiec zalegający w spągu pokładu 510 

Rc [MPa] - od 29,7 do 80,0, średnio 51,7 

o [kN/m3] - od 25,70 do 26,29, średnio 26,00 

r [-] - 1,0 

Ściana 111 prowadzona była w części pokładu zaliczonej do I stopnia za- 

grożenia tąpaniami, IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia 

wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Z uwagi na wystę- 

powanie w stropie ściany 111 zrobów II i III warstwy pokładu 510, dosz- 

czelnianych pyłami dymnicowymi oraz nieznacznej odległości zrobów pokładu 

501, w trakcie eksploatacji ściany występowały lokalne wykroplenia i wypływy 

wody ze stropu, odsączającej się ze zrobów. W ramach profilaktyki przeciw- 

pożarowej zroby ściany 111 doszczelniane były przy użyciu mieszaniny popio- 

łowo-wodnej. W trakcie całej eksploatacji ściany 111 zarejestrowano z jej re- 

jonu 53 wstrząsy górotworu, w tym 45 wstrząsów o energii rzędu 102 J i 8 

wstrząsów o energii rzędu 103 J. 

Z uwagi na występowanie w bezpośrednim stropie ściany zrobów zawa- 

łowych dwóch wcześniej wybranych warstw występowały znaczne trudności 

z utrzymaniem stabilnego stropu. Z tego powodu w stropie ściany 111 z przy- 

czyn technicznych i bezpieczeństwa jako zabezpieczenie od zrobów ścian w II 

i III warstwie pokładu 510, pozostawiono warstwę węgla o grubości średnio do 

0,5 m. Pomimo tego dochodziło do przerywania półki węglowej i powstawania 

opadów stropu. Konieczne wówczas było zastosowanie profilaktyki polegającej 

na wierceniu otworów w czole ściany i osadzaniu w nich prostek stalowych, 

wzmacnianiu stropu za pomocą środków chemicznych i kotew urabialnych. 

Ściana na przeważającej części swego wybiegu prowadzona była w trudnych 

warunkach, również z uwagi na konieczność przybierania trudnej do urobienia 

skały płonnej. Spowodowane to było zmienną miąższością pozostałej do wybra- 

nia I (przyspągowej) warstwy pokładu 510. Dla ułatwienia urabiania skały płon- 

nej kombajnem wprowadzono szereg zabiegów, polegających między innymi, 

na prowadzeniu strzelania zruszającego oraz nawadniania (wtłaczania w kamień 

wody pod wysokim ciśnieniem, do 20 MPa). Wszystkie powyższe czynniki 

miały wpływ na postęp ściany, którego zestawienie w trakcie całego biegu 

przedstawiono w tabeli 2. 
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Postęp ściany 111 w okresie eksploatacji 

Tabela 2 

Czasookres 

eksploatacji 

Długość 

ściany 

(m) 

Średni 

postęp 

(m) 

Wysokość 

średnia 

(m) 

Uwagi 

09.2009 r. 230,5 26,0 2,33 rozruch * 

10.2009 r. 230,0 68,5 2,25  

11.2009 r. 229,5 77,5 2,07  

12.2009 r. 229,5 60,0 2,36  

01.2010 r. 229,5 58,0 2,28  

02.2010 r. 230,5 15,0 2,56 dochodzenie do lzś. ** 

03.2010 r. 231,0 2,5 2,56 dochodzenie do lzś. ** 

*  nadrzucanie frontu ściany po dowierzchni II/I (zachodniej), 

**  dochodzenie ściany do linii zatrzymania, wykonywanie przedziału transportowego  

do wyzbrojenia ściany 

Po zakończeniu eksploatacji ścianą 111 sekcje obudowy zmechanizowanej 

KHW-12/28-POz/Pp zostały rozdzielone na dwie ściany. 80 sekcji wykorzys- 

tano do uzbrojenia ściany 103 w pokładzie 510 w III (podstropowej) warstwie, 

pozostałe 65 wykorzystano do uzbrojenia ściany 202 w pokładzie 510 w II 

(środkowej) warstwie. 

Ściana 103 eksploatuje III (podstropową) warstwę pokładu 510 w partii 

wschodniej. Rozpoczęła swój bieg w maju 2010 r. i jest przedostatnią ścianą 

eksploatowaną przez kopalnię „Wieczorek” w III warstwie pokładu 510 w tej 

partii. Od momentu uruchomienia ściana miała 160 m długości, by po uzyskaniu 

185 m postępu uzyskać nominalną długość 252 m. W początkowej fazie wy- 

biegu prowadzona była skróconą długością frontu z uwagi na pozostawienie po 

wschodniej stronie nie wybranego obszaru z powodu licznych opadów stropu 

z warstw niższych. Na tym etapie ściana prowadzona była z zawałem stropu 

z pozostawieniem 12-metrowego pasa podsadzki od strony dowierzchni 10/III 

(zachodniej) w celu jej ochrony. Ściana wyposażona została w 5 sekcji obudo-

wy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp w wersji podsadzkowej, 75 sekcji 

KHW-12/28-POz/Pp w wersji zawałowej oraz 83 sekcje typu Metrol-15/38-

POz-MR. Na odcinku prowadzonym z pasem podsadzkowym sekcje zabudo-

wane były w podziałce 2,0 m, zgodnie ze schematami przedstawionymi na 

rysunku 7 lub 8, natomiast na odcinku z zawałem stropu w podziałce 1,5 m. 

W IV kwartale 2010 r. i w I kwartale 2011 r. ściana prowadzona była pełną 

długością i po uzyskaniu 144 m postępu uległa ponownemu skróceniu do dłu- 

gości 125 m. Skrócenie ściany nastąpiło z uwagi na występowanie w jej 

wschodniej części licznych opadów stropu spowodowanych zaszłościami eks- 

ploatacyjnymi podczas wybierania warstw niższych. Na skróconym odcinku 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
226 

w ścianie pozostały sekcje KHW-12/28-POz/Pp w liczbie 80 sztuk. Do końca 

maja 2011 r. ściana uzyskała 120 m postępu i zakończyła swój bieg systemem 

na zawał, zbliżając się na 8 m do rozcinki 020 wykonanej na jej wybiegu w celu 

przezbrojenia ściany z systemu zawałowego na podsadzkę hydrauliczną. Roz- 

poczęcie eksploatacji ścianą 103 systemem na podsadzkę płynną nastąpiło 

w drugiej połowie sierpnia 2011 r. Wszystkie sekcje obudowy zmechanizowa- 

nej KHW-12/28-POz/Pp, które dotychczas pracowały w ścianie 103 w wersji 

zawałowej, po zabudowaniu tylnych stropnic i zdemontowaniu osłon bocznych 

zostały zastosowane w wersji podsadzkowej dla dalszej eksploatacji ściany 103. 

Obudowa zmechanizowana KHW-12/28-POz/Pp w ścianie 103 aktualnie współ- 

pracuje z 43 sekcjami obudowy zmechanizowanej typu Fazos-20/32-Pp. 

 
Rys.7. Ściana podsadzkowa z obudową zmechanizowaną oraz obudową indywidualną 

poprzeczną pola podsadzkowego – wersja I [6] 
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Rys.8. Ściana podsadzkowa z obudową zmechanizowaną oraz obudową indywidualną 

poprzeczną pola podsadzkowego – wersja II [6] 

Pierwotna miąższość pokładu 510 w polu ściany wahała się od 9,1 m do 

10,2 m. W polu ściany w latach 1999-2000 wyeksploatowano I (przyspągową) 

i w latach 2002-2003 II (środkową) warstwę pokładu 510 na podsadzkę 

hydrauliczną. Miąższość III warstwy pokładu 510 wynosi od 1,8 m do 3,7 m, 

a w rejonie opadów powstałych trakcie eksploatacji II warstwy pokładu 510 

lokalnie może być mniejsza i na krótkich odcinkach długości ściany ulegać 

nawet całkowitej redukcji. Pokład nachylony jest pod kątem około 4° w kie- 

runku południowo-zachodnim. Głębokość eksploatacji ścianą 103 wynosi od 

około 564 m do około 527 m.  

Zgodnie z profilami litologicznymi utwory występujące bezpośrednio 

w stropie i spągu pokładu 510, wykształcone są w postaci łupków ilastych. 
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Na podstawie wykonanych dotychczas robót górniczych w rejonie ściany 

103 w pokładzie 510 nie stwierdzono występowania zaburzeń tektonicznych. 

Lokalnie na krótkich odcinkach ściany stwierdzano występowanie zaburzeń 

sedymentacyjnych w formie ścienień lub sfałdowań pokładu. W ścianie do- 

puszcza się pozostawienie w stropie warstwy węgla o miąższości do 0,7 m 

z uwagi na zmienną grubość III warstwy i do 1,0 m w miejscach zaburzeń 

sedymentacyjnych, ścienień lub sfałdowań pokładu oraz w miejscach kruchych, 

łatwo opadających skał stropu bezpośredniego. W spągu ściany występuje pia- 

sek podsadzkowy, wypełniający zroby wyeksploatowanej II warstwy pokładu 

510 lub warstwa węgla o miąższości średnio do 0,5 m w celu uzyskania wystar- 

czającej podporności i stabilności obudowy zmechanizowanej. W polu ściany 

103 występują opady powstałe w trakcie eksploatacji II warstwy pokładu 510, 

obejmujące swym zasięgiem III warstwę pokładu 510. W rejonie występowania 

ww. opadów przewidywana do eksploatacji III warstwa pokładu 510 uległa re- 

dukcji, a struktura stropu bezpośredniego pokładu 510 została naruszona.  

W odległości od około 15 m do około 30 m powyżej stropu pokładu 510, 

występują zroby i krawędzie eksploatacyjne związane z eksploatacją pokładu 

501. W odległości około 145 m poniżej pierwotnego spągu pokładu 510, w polu 

ściany 103 prowadzona będzie eksploatacja pokładu 620 ścianami 312, 313 

i 314.  

Na podstawie wykonanych badań geomechanicznych węgla i skał otacza- 

jących w rejonie projektowanej ściany 103 określono następujące parametry 

wytrzymałościowe pokładu 510 i łupków ilastych występujących w jego stropie 

i spągu: 

− łupek ilasty zalegający w stropie pokładu 510: 

Rc [MPa]  24,5 – 32,7  średnio 28,6 

o [kN/m3] 24,62 – 24,62  średnio 24,6 

r [-] 0,6 - 1,0 

− węgiel pokład 510: 

Rc [MPa]  19,6 – 33,1  średnio 24,6 

o [kN/m3] 12,26 – 14,32  średnio 12,98 

− łupek ilasty zalegający w spągu pokładu 510: 

Rc [MPa]  29,50 – 40,00  średnio 33,40 

o [kN/m3]  24,60 – 25,70 średnio 25,21 

r [-] 0,8 

Ściana 103 prowadzona jest w części pokładu zaliczonej do I stopnia 

zagrożenia tąpaniami, II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia 

wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W trakcie eksplo- 

atacji ściany występują lokalne wykroplenia i wycieki wody ze skał stropowych 

o łącznym natężeniu do około 0,1 m3/min.   
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Woda z dopływu naturalnego, doszczelniania zrobów mieszaniną popioło- 

wo-wodną z podsadzki hydraulicznej odprowadzana jest grawitacyjnie dowierz- 

chniami przyścianowymi i zrobami. W trakcie dotychczasowej eksploatacji 

ściany 103 zarejestrowano z jej rejonu 167 wstrząsów górotworu, w tym 130 

wstrząsów o energii rzędu 102 J i 37 wstrząsów o energii rzędu 103 J. 

Z uwagi na wyeksploatowanie dwóch niżej leżących warstw pokładu 510 

z podsadzką hydrauliczną, struktura pozostałej do wybrania warstwy podstro- 

powej oraz skał stropowych została naruszona. Uwarunkowania te oraz zasz- 

łości eksploatacyjne w postaci opadów stropu, które wystąpiły w trakcie eks- 

ploatacji poprzednich warstw, sięgające w niektórych miejscach do stropu po- 

kładu, powodowały lokalne trudności w prowadzeniu ściany. Ściana na przewa- 

żającym odcinku prowadzona jest pod stropem kamiennym. W przypadku przer- 

wania stropu i występowania opadów stosowana jest profilaktyka polegająca na 

wierceniu otworów w czole ściany i osadzaniu w nich prostek stalowych, 

wzmacnianiu stropu za pomocą środków chemicznych i kotew urabialnych. 

Okresowe problemy stropowe wpływają na postęp ściany, którego zestawienie 

w trakcie dotychczasowego biegu przedstawiono tabeli 3. 

Postęp ściany 103 w okresie eksploatacji 

Tabela 3 

Czasookres 

eksploatacji 

Długość 

ściany 

(m) 

Średni 

postęp 

(m) 

Wysokość 

średnia 

(m) 

Uwagi 

05.2010 r. 160,0 3,50 2,56 rozruch  

06.2010 r. 160,0 60,75 2,63  

07.2010 r. 160,0 56,75 2,54  

08.2010 r. 160,0 41,25 2,48  

09.2010 r. 171,0 25,75 2,57 

dochodzenie do 

nominalnej długości 

ściany  

10.2010 r. 251,0 38,75 2,54 
nominalna  długość  

ściany 

11.2010 r. 251,0 39,25 2,56  

12.2010 r. 251,0 22,50 2,54 
obłożenie na jedną 

zmianę 

01.2011 r. 251,0 17,00 2,56 
obłożenie na jedną 

zmianę 

02.2011 r. 252,0 11,00 2,59 
obłożenie na jedną 

zmianę 

03.2011 r. 252,0/125,0 12,50/19,00 2,56 
zmiana długości 

ściany 

04.2011 r. 125,0 74,00 2,56  

05.2011 r. 125,0 30,75 2,58 lzś -część zawałowa 
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Pozostałe 65 sekcji obudowy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/Pp 

w wersji podsadzkowej zastosowanych zostało w ścianie 202. Spośród nich 4 

sekcje, po dwie skrajne od strony napędów, były sekcjami ze stropnicami 

wychylno-wysuwnymi typu BSN. Sekcje zabudowane były w podziałce 2,0 m, 

zgodnie ze schematami przedstawionymi na rysunkach 7 lub 8. Lokalnie, na 

krótkich odcinkach wybiegu ściany, przy dowierzchniach przyścianowych, 

w trakcie dochodzenia ściany do prostopadłości i przy dochodzeniu ściany do 

linii zatrzymania oraz w przypadku konieczności korygowania odległości skraj- 

nych sekcji względem dowierzchni przyścianowych, sekcje obudowy zmecha- 

nizowanej zabudowane były w podziałkach 3,0 m lub ustawiane parami, zgod- 

nie ze schematami przedstawionymi na rysunkach 9 i 10. 

 
Rys.9. Ściana podsadzkowa z obudową zmechanizowaną ustawioną parami oraz 

obudową indywidualną poprzeczną pola podsadzkowego [6] 
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Rys.10. Ściana podsadzkowa z obudową zmechanizowaną rozrzedzoną oraz obudową 

indywidualną poprzeczną pola podsadzkowego [6] 

Ściana 202 wyeksploatowała II (środkową) warstwę pokładu 510 w partii 

zachodniej pomiędzy zrobami podsadzkowymi wcześniej wybranych warstw. 

Eksploatacja prowadzona była systemem poprzecznym z zastosowaniem pod- 

sadzki hydraulicznej. W polu ściany wyeksploatowano w latach 2003-2004 III 

(podstropową) warstwę pokładu z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej ka- 

miennej samorekonsolidującej się i w latach 2005-2006 I (przyspągową) war- 

stwę pokładu 510 z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej piaskowej. Pier- 
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wotna miąższość pokładu 510 w polu ściany wahała się od 8,9 m do 10,7 m. 

Miąższość pozostawionej do eksploatacji II warstwy pokładu 510 wynosiła od 

1,9 m do 4,0 m, a w rejonie opadów powstałych w trakcie eksploatacji I war- 

stwy pokładu 510 lokalnie była mniejsza, dochodząc miejscami do całkowitej 

redukcji. Pokład nachylony jest pod kątem około 5° - 8° w kierunku południo- 

wo-zachodnim. Ścianę 202 eksploatowano w okresie od 08. 2010 r. do 03. 

2011 r. na głębokości od 596 m do 553 m, a jej wysokość na wybiegu wynosiła 

do 2,6 m. Zgodnie z profilami litologicznymi utwory występujące w bezpośred- 

nim stropie i spągu pokładu 510 wykształcone są w postaci łupków ilastych. 

W ścianie 202 nie stwierdzono występowania zaburzeń tektonicznych. 

W spągu ściany lokalnie pozostawiano warstwę węgla o grubości do 0,5 m 

w celu uzyskania poprawy podporności i stabilności obudowy zmechanizowa- 

nej. W stropie ściany 202 pozostawiano warstwę węgla o grubości do 1,0 m 

z przyczyn technicznych i bezpieczeństwa jako zabezpieczenie od zrobów ścian 

w III warstwie pokładu 510. 

W odległości od około 20,0 m do około 26,0 m powyżej pierwotnego stro- 

pu pokładu 510, występują zroby i krawędzie eksploatacyjne związane z eks- 

ploatacją pokładu 501. W odległości około 145 m poniżej pierwotnego spągu 

pokładu 510 występują zroby, krawędzie eksploatacyjne i pojedyncze wyrobis- 

ka zlokalizowane w pokładzie 620. 

Na podstawie wykonanych badań geomechanicznych węgla w rejonie 

ściany 202 określono następujące parametry wytrzymałościowe pokładu 510: 

Rc [MPa]  od 7,4 do 32,0  średnio 18,39 

o [kN/m3] od 12,95 do 25,31  średnio 16,33 

W rejonie opadów powstałych w trakcie eksploatacji I warstwy pokładu 

510 stwierdzono występowanie pogorszonych parametrów geomechanicznych 

pozostałej do wybrania II warstwy tego pokładu w polu projektowanej ściany 

202. 

Ściana 202 prowadzona była w części pokładu zaliczonej do I stopnia za- 

grożenia tąpaniami, II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia 

wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W trakcie eksploa- 

tacji ściany występowały lokalne wykroplenia i wypływy wody ze stropu, odsą- 

czającej się ze zrobów. 

Z uwagi na wyeksploatowanie warstwy przyspągowej pokładu 510 z pod- 

sadzką hydrauliczną, struktura pozostałej do wybrania warstwy środkowej 

została naruszona. Uwarunkowania te oraz zaszłości eksploatacyjne w postaci 

opadów stropu, które wystąpiły w trakcie eksploatacji warstwy przyspągowej 

sięgające w niektórych miejscach do stropu pokładu, powodowały lokalne trud- 

ności w prowadzeniu ściany. Ściana na przeważającym odcinku prowadzona 

była pod półką węglową. W przypadku przerwania ww. półki i występowania 
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opadów, stosowana była profilaktyka polegająca na wierceniu otworów w czole 

ściany i osadzaniu w nich prostek stalowych, wzmacnianiu stropu za pomocą 

środków chemicznych i kotew urabialnych. W trakcie całej eksploatacji ściany 

202 zarejestrowano z jej rejonu 192 wstrząsy górotworu, w tym 154 wstrząsy 

o energii rzędu 102 J i 38 wstrząsów o energii rzędu 103 J. Zestawienie postę- 

pów ściany w trakcie jej biegu przedstawiono w tabeli 4. 

Postęp ściany 202 w okresie eksploatacji 

Tabela 4 

Czasookres 

eksploatacji 

Długość 

ściany 

(m) 

Średni 

postęp 

(m) 

Wysokość 

średnia 

(m) 

Uwagi 

08.2010 r. 136,5 19,5 2,60 rozruch * 

09.2010 r. 132,5 42,0 2,60  

10.2010 r. 132,0 85,5 2,56  

11.2010 r. 132,0 57,25 2,58  

12.2010 r. 132,0 40,5 2,58  

01.2011 r. 132,0 62,25 2,60  

02.2011 r. 132,0 62,50 2,57  

03.2011 r. 133,5 35,75 2,59 dochodzenie do lzś. ** 

*  nadrzucanie frontu ściany po dowierzchni 11a/II (wschodniej), 

**  dochodzenie ściany do linii zatrzymania, wykonywanie przedziału transportowego  

do wyzbrojenia ściany 

Po zakończeniu eksploatacji ścianą 202 sekcje obudowy zmechanizowanej 

KHW-12/28-POz/Pp w wersji podsadzkowej przezbrojone zostały do sąsiedniej 

ściany 212 w tej samej partii pokładu. Ich liczba została uzupełniona do 74, wy- 

korzystując 9 sekcji rezerwowych zdeponowanych na powierzchni. Sekcje za- 

budowane były w podziałce 2,0 m, zgodnie ze schematami przedstawionymi na 

rysunkach 7 lub 8. Lokalnie, na krótkich odcinkach wybiegu ściany, przy do- 

wierzchniach przyścianowych, w trakcie dochodzenia ściany do prostopadłości 

oraz w przypadku konieczności korygowania odległości skrajnych sekcji wzglę- 

dem dowierzchni przyścianowych, sekcje obudowy zmechanizowanej zabudo- 

wane były w podziałkach 3,0 m lub ustawiane parami, zgodnie ze schematami 

przedstawionymi na rysunkach 9 i 10. 

Ściana 212 eksploatuje II (środkową) warstwę pokładu 510 w partii za- 

chodniej. Eksploatacja prowadzona jest systemem poprzecznym z zastosowa- 

niem podsadzki hydraulicznej. W polu ściany w latach 2003-2005 z podsadzką 

hydrauliczną kamienną samorekonsolidującą się wyeksploatowano III (podstro- 

pową) warstwę pokładu 510 natomiast w latach 2006-2007 I (przyspągową) 

warstwę pokładu 510 z podsadzką hydrauliczną piaskową. Pierwotna miąższość 

pokładu 510 w polu projektowanej ściany wahała się od 8,5 m do 11,6 m. Miąż- 
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szość pozostawionej do eksploatacji II warstwy pokładu 510 wynosi od 1,7 m 

do 4,4 m, a w rejonie opadów powstałych w trakcie eksploatacji I warstwy 

pokładu 510 jest mniejsza i dochodzi do 0,4 m. Pokład nachylony jest pod 

kątem około 5° - 10° w kierunku południowo-zachodnim. Eksploatację ściany 

rozpoczęto w 06.2011 r. na głębokości 592 m, by na linii zatrzymania ściany 

osiągnąć głębokość około 543 m. Wysokość ściany na całym swoim wybiegu 

będzie wynosić do 2,6 m. W dniu 16.06.2011 r. z uwagi na zagrożenie 

pożarowe w dowierzchni 12a/II bieg ściany został zatrzymany. Do ponownego 

uruchomienia ściany doszło w sierpniu 2011 r. po wykonaniu niezbędnych wy- 

robisk służących do odstawy urobku. W wyniku prowadzonej profilaktyki poża- 

rowej kopalnia zmniejszy zakres eksploatacji ścianą 212, skracając jej długość 

ze 150 m do 135 m po uzyskaniu 105,0 m postępu. Zgodnie z profilami litolo- 

gicznymi utwory występujące w bezpośrednim stropie i spągu pokładu 510, 

wykształcone są w postaci łupków ilastych. 

W polu ściany 212 stwierdzono występowanie uskoku o przebiegu połud- 

niowy wschód – północny zachód i zrzucie od 1,0 m do 2,2 m w kierunku 

północny zachód. 

W spągu ściany dopuszcza się możliwość pozostawienia warstwy węgla 

o grubości od 0,5 m do 0,8 m, w celu uzyskania poprawy podporności i sta- 

bilności obudowy zmechanizowanej. W stropie ściany 212 pozostawiana jest 

warstwa węgla o grubości do 1,0 m z przyczyn technicznych i bezpieczeństwa, 

jako zabezpieczenie od zrobów ścian w III warstwie pokładu 510. W odległości 

od około 21 m do około 25 m powyżej pierwotnego stropu pokładu 510, wystę- 

pują zroby i krawędzie eksploatacyjne związane z eksploatacją pokładu 501. 

W odległości około 145 m poniżej pierwotnego spągu pokładu 510 występują 

zroby, krawędzie eksploatacyjne i pojedyncze wyrobiska zlokalizowane w po- 

kładzie 620. 

Na podstawie wykonanych badań geomechanicznych węgla w rejonie 

projektowanej ściany 212 określono następujące parametry wytrzymałościowe 

pokładu 510: 

Rc [MPa]  od 7,4 do 18,5 średnio 14,10 

o [kN/m3] od 12,46 do 13,83  średnio 13,15 

W rejonie opadów powstałych w trakcie eksploatacji I warstwy pokładu 

510 oraz uskoku występują pogorszone parametry geomechaniczne pozostałej 

do wybrania II warstwy tego pokładu w polu ściany 212. 

Ściana 212 prowadzona jest w części pokładu zaliczonej do I stopnia za- 

grożenia tąpaniami, II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia 

wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W trakcie eksploa- 

tacji ściany występują lokalne wykroplenia  wody ze stropu, odsączającej się ze 

zrobów. 
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Z uwagi na wyeksploatowanie warstwy przyspągowej pokładu 510 z pod- 

sadzką hydrauliczną, struktura pozostałej do wybrania warstwy środkowej zos- 

tała naruszona. Uwarunkowania te oraz zaszłości eksploatacyjne w postaci opa- 

dów stropu, które wystąpiły w trakcie eksploatacji warstwy przyspągowej się- 

gające w niektórych miejscach do stropu pokładu powodują lokalne trudności 

w prowadzeniu ściany. Ściana na przeważającym odcinku prowadzona jest pod 

półką węglową. W przypadku przerwania ww. półki i występowania opadów 

stosowana jest profilaktyka polegająca na wierceniu otworów w czole ściany 

i osadzaniu w nich prostek stalowych, wzmacnianiu stropu za pomocą środków 

chemicznych i kotew urabialnych. 

W trakcie dotychczasowej eksploatacji ściany 212 zarejestrowano z jej 

rejonu 17 wstrząsów górotworu, w tym 11 wstrząsów o energii rzędu 102 J, 5 

wstrząsów o energii rzędu 103 J i 1 wstrząs o energii rzędu 104 J . Zestawienie 

postępów ściany w trakcie jej biegu przedstawiono w tabeli 5. 

Postęp ściany 202 w okresie eksploatacji 

Tabela 5 

Czasookres 

eksploatacji 

Długość 

ściany 

(m) 

Średni 

postęp 

(m) 

Wysokość 

średnia 

(m) 

Uwagi 

06.2011 r. 150,0 4,5 2,60 
rozruch i profilaktyka 

poż.* 

08.2011 r. 150,0 28,75 2,60  

09.2011 r. 150,0 44,0 2,60  

4. Podsumowanie 

W opinii kopalni konstrukcja sekcji obudowy nie budzi żadnych zastrze- 

żeń. Sekcje były eksploatowane w trudnych warunkach, we wszystkich możli- 

wych warstwach pokładów wybieranych na trzy warstwy. W początkowym ok- 

resie eksploatacji występowało zrywanie czopów przesuwników sekcji, łączą- 

cych te przesuwniki z belkami układów przesuwnych. Po wymianie przesuw- 

ników z wadliwie spawanymi czopami zjawisko ustąpiło. 
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Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne wiertnicy geologiczno-

inżynierskiej typu WIG-200 

Tomasz Derda – ZMUW Sosnowiec, Piotr Rojek, Norbert Rawicki – Instytut 

Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

W ostatnich latach, mimo występującego kryzysu ekonomicznego, obser- 

wuje się duże zainteresowanie nowoczesnymi maszynami wspomagającymi 

prowadzenie prac wiertniczych w różnych gałęziach przemysłu. Uwarunkowane 

jest to zwiększającymi się potrzebami energetycznymi ludzkości, postępem 

w zakresie inżynierii materiałowej i rozwojem systemów pomiarowych geofi- 

zyki wiertniczej. Przemysł światowy, korzystając ze wsparcia rządowego, in- 

westuje obecnie ogromne środki finansowe w rozwój nowoczesnych techno- 

logii wiertniczych [2, 6]. Wzrost zainteresowania wiertnictwem zauważalny jest 

także w polskich realiach. Wynika on przede wszystkim z faktu odkrycia bo- 

gatych złóż gazu łupkowego, rozwoju budownictwa oraz z dużego zapotrze- 

bowania na odnawialne źródła energii m.in. pompy ciepła.  

2. Kierunki rozwoju wiertnictwa w Polsce 

W polskim przemyśle można wyodrębnić trzy podstawowe obszary wy- 

korzystywania technologii wiertniczych, są to: poszukiwania i eksploatacja ga- 

zu łupkowego, nowoczesne budownictwo drogowe i procesy jemu towarzy- 

szące oraz wykorzystanie ekologicznych systemów ciepła tj. pomp ciepła. 

Duże zainteresowanie poszukiwaniem i eksploatacją gazu łupkowego spo- 

wodowane jest amerykańskimi prognozami, według których, w Polsce może 

być od 1,5 bln m3 do 3 bln m3 gazu łupkowego. Gdyby przewidywane zasoby 

gazu w Polsce potwierdziły się, nastąpiłby wzrost potwierdzonych zasobów ga- 

zu ziemnego w Europie o 47% [9]. O istnieniu tego rodzaju surowca naukowcy 

wiedzieli, co prawda już wcześniej, ale po pierwsze sądzono, że struktura geo- 

logiczna skał jest zbyt zwarta, by wyprodukować duże ilości gazu, po drugie 

brakowało odpowiedniej metody pozyskiwania. Rozwiązaniem okazało się po- 

łączenie szczelinowania, czyli tradycyjnego rozbijania skał przy użyciu wody 

pod dużym ciśnieniem, z technologicznie zaawansowanymi metodami wierceń 

horyzontalnych (poziomych). Departament Geologii w Ministerstwie Środo- 

wiska przyznał już około sześćdziesięciu koncesji na poszukiwanie gazu łupko- 

wego w Polsce. Posiadaczami koncesji są m.in. firmy amerykańskie: Exxon 

Mobil, Chevron, Maraton, Conoco Phillips, kanadyjska Lane Energy, a także 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo [8].  

Wzrost zainteresowania wiertnictwem zauważalny jest także w budow- 

nictwie drogowym i związanymi z nimi robotami ziemnymi. W ostatnich latach 
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zanotowano wzrost inwestycji budowlanych związany np. z budową sieci 

autostrad, czy budową sieci kanalizacyjno-wodociągowych w małych miastach 

i na wsiach, dotowanych z funduszy strukturalnych lub europejskich. Pomimo 

zapowiadanego spowolnienia na rynku budownictwa drogowego wartość zreali- 

zowanych robót drogowych w 2011 r. przekroczy 30 mld zł. Opóźnienia w re- 

alizacji projektów na Euro 2012, a także zapowiadana kontynuacja inwestycji 

w drogi lokalne sprawią, że rynek drogowy łagodniej wejdzie w okres niższych 

nakładów na budowę kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Co- 

raz większe zainteresowanie, w prowadzonych pracach, znajdują technologie 

bezwykopowe tj. przewierty sterowane, przeciski sterowane czy mikrotuneling 

[1, 5, 12]. 

Odnawialne źródła energii (OZE) są ostatnio coraz częściej wykorzys- 

tywane. Główną przyczyną tej rosnącej popularności jest nieszkodliwość OZE 

dla środowiska i ich niewyczerpalność. Cechy te odróżniają je od źródeł kon- 

wencjonalnych, których eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących 

zmian klimatu, i których światowe zasoby prędzej czy później zostaną całko- 

wicie wyczerpane [7]. Alternatywą dla wierceń poszukiwawczych i eksploata- 

cyjnych gazu łupkowego są odwierty pod tzw. pompy ciepła. Przeprowadzone 

badania wykazały, że zastępując kotły olejowe i gazowe pompami ciepła w do- 

mach mieszkalnych na terenie Unii Europejskiej, w najbliższych dziesięciu la- 

tach emisja CO2 mogłyby się zmniejszyć nawet o 90 mln ton rocznie [6]. 

Prognozy rozwoju rynku OZE w Polsce (rys.1) i w pozostałych krajach 

Unii Europejskiej wskazują, że znaczącą rolę w wypełnieniu wymagań Dyre- 

ktywy może odegrać geotermia, w tym zwłaszcza geotermia niskotemperatu- 

rowa, wykorzystująca pompy ciepła, w pełni uznane jako urządzenia korzys- 

tające z odnawialnych źródeł energii [3]. Technologia ta znana i rozwijana na 

świecie już od ponad 50 lat, również w Polsce cieszy się coraz większym zain- 

teresowaniem mimo relatywnie wysokich początkowych kosztów inwesty- 

cyjnych. 

Gdyby w Polsce udało się uruchomić dobry mechanizm wsparcia inwe- 

stycji z pompami ciepła, korzystając z doświadczenia krajów Europy Zachod- 

niej (w tym również Czech), np. specjalne taryfy energetyczne dedykowane dla 

tych urządzeń, w ciągu kliku lat, liczba inwestycji w pompy ciepła mogłaby 

wzrosnąć nawet 10-krotnie. Oznaczałoby to, że liczba instalowanych pomp 

ciepła w Polsce wzrosłaby z 6000 szt. (jest to liczba pomp ciepła sprzedanych w 

2009 r. według Grupy Roboczej Pompy Ciepła działającej w ramach Klastra 

Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum) do 60 000 szt.! 

Taka liczba może znacząco oddziaływać zarówno na zwiększenie efektyw- 

ności energetycznej, jak i redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Stąd do 

rozwoju zastosowań pomp ciepła przykłada się olbrzymią wagę, na równi z roz- 

wojem produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [4]. 
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Rys.1. Prognoza sprzedaży pomp ciepła w Polsce w latach 2011–2014 [10] 

Ze względu na uruchomienie produkcji wiertnic zainteresowanie budzą 

głównie wiercenia techniczne na potrzeby budownictwa oraz odwierty pod 

pompy ciepła. Do wierceń tych stosuje się głównie wiertnice mało i normalno- 

średnicowe o mocach do 100 kW. W Polsce produkcją takich wiertnic zajmują 

się głównie firmy: ZMUW Sosnowiec, Wamet Bydgoszcz, Omag Oświęcim, 

Glinik Gorlice. Do światowych producentów wiertnic należy zaliczyć firmy: 

Boart Longyear, Tamrock, Nordmeyer, MDT, Sandvic czy Ripamonti.  

3. Dotychczasowe rozwiązania techniczne wiertnic na podwoziu samocho- 

dowym 

Szeroka ofertę oraz wieloletnie tradycje w produkcji wiertnic na podwoziu 

samochodowym ma Glinik Gorlice. Jednak szczególną uwagę zwraca wiertnica 

OH100 (rys. 2), która przeznaczona jest do wykonywania otworów dla potrzeby 

geofizyki i geologii inżynierskiej. Podzespoły urządzenia zamontowano na pod- 

woziu samochodowym MAN TGM 13.240 z napędem na cztery koła. Silnik 

podwozia jest również wykorzystywany do napędu podzespołów wiertnicy [5]. 

Wiertnica może wykonywać otwory metodą obrotową z prawym obiegiem 

płuczki lub udarową młotem pneumatycznym wgłębnym. Bardzo istotną cechą 

urządzenia jest to, iż jest ono wyposażone w hydraulicznie zasilaną pompę pia- 

nową, przeznaczoną do iniekcji wody lub mieszanki wodno-pianowej do stru- 

mienia powietrza. Takie rozwiązanie ułatwia wiercenie metodą udarowo-obro- 

tową w trudnych warunkach litologicznych oraz służy do wiązania powstają- 

cego pyłu i zabezpiecza ścianki otworu przed obsypywaniem. Wiertnica poz- 

wala uzyskać otwory o maksymalnej średnicy 143mm na głębokość 100 m [5]. 

Wyróżniającym się rozwiązaniem jest wiertnica H30S (rys. 3) produkcji 

Wamet. Wiertnica ta służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie 
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metodą obrotową z użyciem płuczki lub też do pracy metodą obrotową za po- 

mocą ślimaka oraz świdrów rurowych. 

 
Rys.2. Wiertnica OH100 na podwoziu samochodowym MAN TGM 13.240 [5] 

Wiertnica H30S zabudowana jest na podwoziu samochodu terenowego 

(typ podwozia do ustalenia z klientem). Mechanizmy wiertnicy napędzane są 

z niezależnego silnika spalinowego o mocy max ok. 90 kW. Wiertnica ta poz- 

wala na wiercenie płuczkowe żerdziami do 12 ¾ cala na głębokość do 100 m 

oraz przy wierceniu na sucho do 50 m [7]. 

Przykładem wiertnicy produkowanej za granicą jest wiertnica DSB 1 (rys. 

4) firmy Nordmeyer. Zainstalowano tu w zależności od potrzeb klienta, różne 

silniki wysokoprężne o mocy od 45 do 97 kW. Wiertnica ta pozwala na wier- 

cenie płuczkowe żerdziami do 12 ¾ cala oraz na sucho do średnicy 640 mm [6]. 

Firmy produkujące wiertnice oferują dużą ich gamę, jednakże wiertnice te 

dedykowane są głównie do jednej lub kilku prac budowlanych i geodezyjnych. 

W przypadku WIG – 200, znamiennym jest fakt możliwości wiercenia pod 

różnymi kątami oraz pod powierzchnią gruntu, co w stosunku do konkurencji 

daje możliwość szerokiego wykorzystania wiertnicy zarówno w budownictwie, 

geologii, a także w górnictwie węgla i rud. 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
241 

 
Rys.3. Wiertnica H30S na podwoziu samochodowym Star 266 [7] 

 
Rys.4. Wiertnica DSB 1 [6] 

4. Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, w Instytucie Techni- 

ki Górniczej KOMAG, wspólnie z Zakładem Mechanicznym Urządzeń Wiertni- 

czych w Sosnowcu, podjęto prace nad opracowaniem i wdrożeniem wiertnicy 

geotechnicznej. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu celowe- 

go nr 04303/C.ZR8-6/2008 pt: „Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200”, 
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dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie 

realizowany jest etap badań prototypu. 

Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200 (rys. 5) przeznaczona jest do 

prac geodezyjnych, geotechnicznych i budowlanych, jak również prac z wyko- 

rzystaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych. Konstrukcja wiertnicy 

umożliwia prowadzenie wielorakich prac wiertniczych w wielu gałęziach prze- 

mysłu. 

 
Rys.5. Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200 

Wiertnica WIG-200 może być stosowana do wykonywania odwiertów 

w celach poszukiwawczych złóż surowców mineralnych (tj. węgla, rud, soli, 

ropy naftowej, gazu ziemnego itp.), źródeł termalnych oraz wód mineralnych. 

W szczególności znajdzie zastosowanie do:  

− określenia parametrów geotechnicznych podłoża budowlanego, 

− przewiertów poziomych pod drogami czy torami kolejowymi, 

− wzmacniania podłoża kotwami, 

− stabilizacji skarp i osuwisk, 

− palowania, 

− wykonywania prac hydrotechnicznych,  

− wypełniania pustek w górotworze spowodowanych dawną eksploatacją gór- 

niczą lub zjawiskami krasowymi, 

− wykonywania prac iniekcyjnych. 
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Ponadto wiertnica posiada możliwość wykonywania otworów poniżej po- 

ziomu gruntu, co pozwala na stosowanie przecisków sterowanych, czyli nowo- 

czesnych technologii bezwykopowych. Ten sposób umożliwia układanie w ot- 

worze wiertniczym przewodów energetycznych, telekomunikacyjnych, światło- 

wodów, rur wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych, przy ograniczeniu do 

minimum wszelkich prac ziemnych oraz konieczności tworzenia zaplecza 

budowy [8, 13]. 

4.1. Charakterystyka techniczna wiertnicy WIG-200 

Nowo projektowana wiertnica charakteryzować będzie się następującymi 

parametrami: 

− maksymalna głębokość wiercenia ok. 200 m dla średnicy ø 46, 

− średnica wiercenia ø 46 - ø 324 mm, 

− średnica rur płuczkowych ø 42; ø 51; ø 60, 

− kierunek obrotów prawe/lewe, 

− prędkość obrotowa koronki wiertniczej do 800 obr/min 

− maksymalny posuw 3m/min, 

− moment na koronce wiertniczej do 1000 Nm, 

− docisk koronki 0 - 30 kN, 

− maksymalna długość żerdzi wiertniczych 3000 mm, 

− możliwość wiercenia z wykorzystaniem urządzenia udarowego. 

4.2. Budowa i zasada działania wiertnicy WIG-200 

Wiertnica WIG-200 jest urządzeniem stacjonarnym, posadowionym na sa- 

mochodzie ciężarowym lub półciężarowym. Docelowo przewiduje się produk- 

cję wiertnicy w dwóch odmianach: 

− z możliwością wykonywania wierceń w różnych kierunkach,  

− z możliwością wiercenia tylko w pionie.  

W zależności od odmiany wiertnica może być zamontowana na samo- 

chodach różnych typów o ładowności całkowitej powyżej 4500 kg, dla odmiany 

pierwszej i 3500 kg, dla odmiany drugiej [13]. 

W skład wiertnicy WIG-200 (rys. 6) wchodzą następujące zespoły: 

− samochód transportowy, 

− rama adaptacyjna,  

− mechanizm ustawiania wiertnicy, 

− maszt kompletny, 

− wiertarka dwubiegowa, 
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− wciągarka, 

− szarpak, 

− układ hydrauliczny z agregatem spalinowym. 

 
Rys.6. Rozmieszczenie podzespołów wiertnicy [13] 

Podstawowym podzespołem wiertnicy WIG-200 jest rama adaptacyjna 

wyposażona w podpory hydrauliczne, na której zabudowano hydrauliczny agre- 

gat spalinowy, wciągarkę, szarpak oraz przytwierdzono przegubowo ramę skła- 

daną mechanizmu ustawienia wiertnicy.  

 
Rys.7. Wiertnica WIG-200, pozycja transportowa 
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Konstrukcja mechanizmu ustawiania wiertnicy przewiduje jej dwie po- 

zycje: roboczą i transportową (rys.7 i rys 8). Zmiana pozycji odbywa się za po- 

mocą cylindrów hydraulicznych zabudowanych z jednej strony do ramy adapta- 

cyjnej, a z drugiej do ramy składanej mechanizmu ustawiania wiertnicy. Oprócz 

ramy składanej i cylindrów hydraulicznych mechanizm ten wyposażono w la- 

wetę składana i obrotnicę. 

 
Rys.8. Wiertnica WIG-200, pozycja robocza 
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Zastosowanie rozsuwanej lawety oraz obrotnicy umożliwia ustalenie po- 

zycji wiercenia na różnych wysokościach i pod różnymi kątami. Daje to szereg 

możliwości wykonywania otworów z jednego ustawienia wiertnicy [14]. Typo- 

we pozycje robocze, jakie posiada wiertnica przedstawia rysunek 9. 

 
Rys.9. Pozycje robocze wiertnic – modele 3D a) wiercenie poziome, b) wiercenie 

poziome pod powierzchnią gruntu, c) wiercenie pionowe [14] 

Wiertnicę WIG-200 wyposażono w maszt wiertniczy, który odpowiada 

przede wszystkim za nadanie wiertarce określonej prędkości i kierunku posuwu. 

Ruch wiertarki zapewniony został za pomocą cylindra hydraulicznego wraz 

z przekładnią linową.  

Maszt oparto na budowie skrzynkowej, której głównymi elementami kon- 

strukcyjnymi były ceowniki. Na obu końcach masztu zabudowane zostały dwie 

pary cylindrów hydraulicznych odpowiadających za dodatkowe podparcie pod- 

czas wiercenia otworów. Ponadto zostały zabudowane sanie z wiertarką. 

Na potrzeby projektu skonstruowano wiertarkę hydrauliczną (rys. 10), któ- 

rej głównym elementem jest dwubiegowy silnik tłoczkowy. Takie rozwiązanie 

podyktowane zostało wysokimi wymaganiami stawianymi wiertarce (maksy- 

malny moment obrotowy M=1000 Nm oraz prędkość obrotowa n=800 min-1) 

przy możliwie najmniejszej mocy. Przełączanie biegów następuje na drodze 

hydraulicznej.  
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Rys.10. Hydrauliczna wiertarka dwubiegowa 

Na potrzeby wiertnicy WIG-200 opracowany został zespół wciągarki (rys. 

11). Wytypowano wciągarkę handlową, która spełnia wymagania dotyczące 

długości liny (ok. 200 m) oraz minimalnej wciąganej masy (1600 kg). Opraco- 

wano nowatorski układak liny na bębnie. Napęd przenoszony jest z bębna lino- 

wego wciągarki poprzez koło maltańskie, przekładnie redukcyjną i przekładnię 

łańcuchową na rolki układające linę na bębnie. 

 
Rys.11. Zespół wciągarki zabudowany na wiertnicy WIG-200 
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Zespół wciągarki współpracuje z zespołem szarpaka (rys. 12), umiejsco- 

wionym tuż przed nim. Celem działania szarpaka, jest wywołanie udaru ko- 

lumny wiertniczej podwieszonej na linie. Lina prowadzona jest od wciągarki 

poprzez zespół rolek, do koła linowego zamontowanego na końcu cylindra hyd- 

raulicznego szarpaka, a dalej przez koła linowe korony do kolumny wiertniczej. 

Udar realizowany jest poprzez ruch tłoka cylindra, co powoduje podnoszenie 

i opuszczanie kolumny wiertniczej. Ruch samoczynnie nawrotny tłoka realizuje 

rozdzielacz rewersyjny, zamontowany na płycie szarpaka. 

 
Rys.12. Szarpak 

Podstawowym elementem układu hydraulicznego jest pulpit sterowniczy 

(rys.13), gdzie przewidziano cztery bloki rozdzielaczy. Dwa bloki sterują prze- 

pływem cieczy do cylindrów podpór przednich i tylnych, które odpowiadają za 

właściwe rozstawienie całej wiertnicy. Trzeci blok umożliwia sterowanie pracą 

wiertarki (jej obrotami i posuwem).  

 
Rys.13. Pulpit sterowniczy wiertnicy WIG-200 
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Rys.14. Schemat blokowy układu hydraulicznego wiertnicy WIG-200 

 
Rys.15. Hydrauliczny agregat spalinowy 
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Czwarty blok rozdzielaczy zapewnia ustawienie założonego kierunku 

wiercenia, jak również obsługę szarpaka i wciągarki. Na schemacie blokowym 

(rys. 14) zobrazowano przepływ medium roboczego poprzez bloki rozdzielaczy 

do poszczególnych odbiorników, realizujących zadane funkcje. 

W przedstawionym rozwiązaniu, napęd wiertnicy stanowi hydrauliczny 

agregat spalinowy (rys. 15). Wyposażony on został w wysokoprężny silnik spa- 

linowy o pojemności skokowej 2434 cm³ i mocy 38 kW. Został on dobrany po 

analizie istniejących rozwiązań silników o mocy do 60 kW, takich producentów 

jak: Kubota, Deutz, Hatz, Ruggerini, Lister Peter, Briggs and Straton. 

Z silnikiem została zintegrowana pompa tłoczkowa o natężeniu przepływu 

90 dm³/min przy 2000 obr./min i maksymalnym ciśnieniu 31,5 MPa. Pompa 

tłoczkowa połączona jest z silnikiem poprzez sprzęgło elastyczne dopasowane 

do zabudowy silnika. 

5. Podsumowanie 

Wiertnica geotechniczna WIG-200, opracowana w Instytucie Techniki 

Górniczej KOMAG wspólnie z Zakładem Mechanicznym Urządzeń Wiertni- 

czych w Sosnowcu, stanowi wynik realizacji projektu celowego nr 04303/C. 

ZR8-6/2008. Przedstawiona w rozdziale wiertnica jest maszyną za pomocą, któ- 

rej można prowadzić prace geodezyjne, geotechniczne oraz budowlane, także 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych. Umożliwia ona 

wykonywanie odwiertów eksploatacyjnych, poszukiwawczych, jak i specjalis- 

tycznych (poziome przewierty i przyciski) o średnicy od 46 do 116 mm, na głę- 

bokość do 200 m. 

Wiertnicę wyposażono w agregat hydrauliczny zbudowany w oparciu 

o wysokoprężny silnik spalinowy o mocy 38 kW, pompę tłoczkową oraz ele- 

menty sterujące przepływem i ciśnieniem medium roboczego, co pozwala na 

wykonanie prac wiertniczych samodzielnie bez samochodu transportowego. 
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Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 kierunkiem rozwoju 

nowoczesnych urządzeń transportowych 

Krzysztof Kaczmarczyk, Hubert Suffner, Piotr Dobrzaniecki, Bartosz Polnik, 

Zdzisław Budzyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Marek Heliński - 

HELLFEIER Sp. z o.o. 

1. Wstęp 

Oczekiwanie kopalń węgla w zakresie zwiększenia efektywności drążenia 

nowych wyrobisk korytarzowych wymaga doskonalenia i wdrażania nowych 

technologii mechanizacji. Prowadzone analizy wskazują na konieczność uspraw- 

nienia, między innymi, prac transportowych w przodkach drążonych wyrobisk 

korytarzowych, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa. Wprowadzenie bez- 

przewodowych i zero-emisyjnych napędów urządzeń do transportu materiałów 

ma zatem szczególne znaczenie w wyrobiskach o ograniczonych możliwościach 

wentylacyjnych [3]. Obecnie w przodkach wyrobisk korytarzowych stosuje się 

różnego rodzaju środki dostawy materiałów i elementów obudowy chodniko- 

wej, począwszy od zestawów transportowych z napędem ręcznym, przecią- 

ganych po szynie podwieszonej, poprzez ciągniki podwieszone z napędem 

hydraulicznym, pneumatycznym lub przewodowym elektrycznym, a skończyw- 

szy na ciągnikach podwieszonych z napędem spalinowym [4]. Środki te, choć 

niewątpliwie ułatwiają prace związane z dostawą materiałów i elementów do 

przodku, mają jednak wiele ograniczeń tj.: 

− zestawy transportowe przeciągane ręcznie, wymagają znacznej siły fizycz- 

nej pracowników, powoduje to ograniczenie mas transportowych, zwłaszcza 

przy nachyleniu tras jezdnych,  

− zestawy z napędem zasilanym poprzez przewód elektryczny lub hydrau- 

liczny mają ograniczony zasięg (długości przewodu) oraz generują poten- 

cjalne niebezpieczeństwo związane z przerwaniem przewodu, 

− zestawy transportowe z napędem spalinowym stanowią duże źródło emisji 

ciepła i toksycznych związków, pogarszającej skład atmosfery kopalnianej; 

jest to szczególnie istotne w wyrobiskach słabo przewietrzanych; wymaga- 

ją również cyklicznego uzupełniania paliwa, co wymaga ich odstawy do 

stacji tankowania. 

W Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wspólnie z firmą Hellfeier, 

podjęto w celu rozwiązania przedstawionych problemów, wspólne prace nad 

opracowaniem i wdrożeniem rozwiązania podwieszonego ciągnika manewro- 

wego z napędem akumulatorowym, przeznaczonego do prac manewrowych 

w przodku chodnikowym [2]. 
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2. Koncepcja układu napędowego 

Przystępując do opracowania nowego urządzenia przeprowadzono badania 

prac transportowych w drążonym przodku chodnikowym na jednej z polskich 

kopalń. Celem badań było określenie zapotrzebowania energetycznego nowo- 

projektowanego urządzenia. Stwierdzono, że elementy odrzwi obudowy chodni- 

kowej składowane i dostarczane z powierzchni były na stacji materiałowej, roz- 

ciągającej się wzdłuż przenośnika taśmowego. Nad stacją materiałową zawie- 

szona była trasa kolejki podwieszonej o profilu szyny I155. Koniec stacji 

materiałowej znajdował się ok. 15 m od czoła przodka, a jej długość wynosiła 

ok. 200 m. Na stacji materiałowej składowano materiał niezbędny do zabudowy 

chodnika oraz skrzynie narzędziowe załogi. Materiał składowano szeregowo, 

pod trasą kolejki podwieszonej. W trakcie prowadzenia badań stwierdzono, że 

eksploatowany w przodku ciągnik jest wykorzystywany do tzw. „podsuwania” 

materiałów tak, aby znajdowały się one jak najbliżej przodka. Taki tryb pracy 

powodował, że liczba cykli przejazdu była bardzo zróżnicowana. Dla nowopro- 

jektowanego rozwiązania ciągnika przyjęto, że będzie on napędzany dwoma 

kołami napędowymi dociskanymi do środnika szyny. Każde z kół napędzane 

będzie poprzez przekładnie, silnikiem elektrycznym o mocy 1,1 kW. Silniki za- 

silane będą z baterii akumulatorowych. Przyjęto, że ładowanie baterii akumu- 

latorowych realizowane będzie w miejscu pracy. Rozważano również problem 

wielkości źródła zasilania. Zastosowanie dużej ilości baterii umożliwia długą 

pracę ciągnika, jednakże powoduje istotny wzrost masy oraz gabarytów urzą- 

dzenia. Duża pojemność baterii wymaga także długiego czasu ładowania. 

Zdecydowano się na zastosowanie ogniw litowo-metalkowo-fosfatowych 

(LiFePO4), umożliwiających ładowanie baterii bez emisji gazów niebezpiecz- 

nych (powszechnie stosowane ogniwa kwasowo-ołowiowe w trakcie ładowania 

wydzielają wodór). Ładowanie baterii realizowane będzie poza komorą ładowa- 

nia. Przykład ogniwa litowo-metalkowo-fosfatowego pokazano na rysunku 1. 

 

Rys.1. Ogniwo litowe [7] 
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Założono, że pojemność baterii powinna zapewnić prace w czasie 3-go- 

dzinnego cyklu. Na cykl ten składa się 1,5 h pracy z mocą znamionową oraz 

1,5 h z 50% mocy znamionowej. Potrzebna na taki cykl energia wynosi 

4,95 kWh, co przy napięciu 48 V wymaga około 100 Ah pojemności baterii 

akumulatorowych [1]. Analizowano również dodatkowe zyski energii wynika-

jące z rekuperacji energii w trakcie hamowania. Możliwość ładowania baterii 

ciągnika w wyrobiskach korytarzowych rozwiązano poprzez podłączenie baterii 

do źródła energii elektrycznej, jakim w przodku jest ognioszczelny zespół trans-

formatorowy. Zespół taki, w trakcie drążenia przodka, jest zwykle na wyposa-

żeniu zestawu aparaturowego. Podłączenie ciągnika do źródła ładowania reali-

zowane jest poprzez złącze ognioszczelne ZW-40 (rys. 2). 

 

Rys.2. Ognioszczelny zespół transportowy ze złączem ZW-40 [5, 6] 

Z uwagi na długość przewodu służącego do podłączenia baterii do łado- 

wania, wymagane jest aby ciągnik na czas ładowania znajdował się w bliskim 

sąsiedztwie zespołu transformatorowego. Na podstawie prowadzonych obser- 

wacji stwierdzono również, że najkorzystniejszym wariantem doładowywania 

akumulatorów jest prowadzenie tego procesu między zmianami załóg górni- 

czych. Prostota podłączenia do zespołu transformatorowego ciągnika daje użyt- 

kownikowi możliwość doładowania ogniw nawet na krótkich czasach postoju 

(ok. 15 min). Zastosowanie ciągnika wymagać będzie wykształcenia u operato- 

rów nawyków polegających m.in. na każdorazowym podłączeniu baterii aku- 

mulatorów do źródła ładowania w trakcie postoju ciągnika.  

3. Budowa ciągnika 

Ciągnik oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach: 

− PCA-1, ciągnik współpracuje tylko z belką transportową wyposażoną w wciąg- 
niki ręczne [2], 
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− PCA-1/ZT, ciągnik może współpracować z belką transportową z zabudowa- 

nymi wciągnikami elektrycznymi [2]. 

Ogólną budowę ciągnika pokazano na rysunku 3. Ciągnik składa się z nas- 

tępujących zespołów: 

1. wózek napędowy, 

2. wózek aparaturowy, 

3. moduł zasilający wraz z wyposażeniem elektrycznym, 

4. wózek hamujący, 

5. zestaw transportowy. 

 
Rys.3. Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1/ZT [2] 

Do przemieszczania się ciągnika po podwieszonej jezdni jednoszynowej 

służy wózek napędowy (rys. 4). Posiada on dwa zespoły napędu ciernego, z za- 

budowanymi silnikami elektrycznymi. Zastosowane elektryczne trójfazowe sil- 

niki indukcyjne klatkowe charakteryzują się prostą zwartą budową. Ich stero- 

wanie w porównaniu ze sterowaniem silnikami synchronicznymi jest prostsze. 

Moment napędowy koła ciernego generowany jest przez zespół napędowy (sil- 

nik-przekładnia obiegowo-kątowa), podwieszony pod wahaczem na czterech 

śrubach. Taka zabudowa zespołu ułatwia ewentualne prace remontowo-serwi- 

sowe. Docisk kół napędowych do środnika szyny wywierany jest za pośred- 

nictwem siłownika sprężynowego zabudowanego na końcach wahaczy (rys. 4). 
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Rys.4. Wózek napędowy [7] 

Elementy wyposażenia elektrycznego wraz z baterią akumulatorową zabu- 

dowane są w module zasilającym (stanowiącym skrzynię ognioszczelną), za- 

wieszonym pod wózkiem aparaturowym. Moduł ten składa się z trzech komór: 

aparaturowej, akumulatorowej oraz przyłączeniowej. Komory połączone są 

ognioszczelnie poprzez izolatory. Na ścianie bocznej modułu znajduje się panel 

uruchamiania ciągnika oraz panel wyboru trybu pracy. Jednoszynowa trasa 

podwieszona, po której przemieszcza się ciągnik, może być zawieszona na 

różnej wysokości. Stąd, w celu zapewnienia dostępu do panelu sterowania, ist- 

nieje możliwość zmiany wysokości zawieszenia modułu zasilającego, pośrednio 

poprzez adapter. Hamowanie manewrowe ciągnika realizowanie jest poprzez 

zmianę prędkości obrotowej silnika napędowego. Silniki napędowe są dodat- 

kowo wyposażone w pasywne hamulce tarczowe zabudowane na osi silnika. 

Hamulce pełnią funkcje hamulca postojowego, który uruchamia się automa- 

tycznie po zatrzymaniu ciągnika. Hamulec uruchamiany jest również awaryjnie 

w przypadku użycia wyłącznika awaryjnego. Moment statyczny hamulca wy- 

nosi 20 Nm przy maksymalnym czasie zadziałania 0,08 s. Zastosowanie ciąg- 

nika na trasach o nachyleniu powyżej 4o wymaga kompletacji ciągnika z urzą- 

dzeniem awaryjnego hamowania, którym jest wózek hamujący. Zespół ten jest 

powiązany elektrycznie z modułem zasilającym. Wyzwolenie hamulca wózka 

hamującego następuje w przypadkach: przekroczenia maksymalnej prędkości, 

zaniku zasilania (wyłączenia ciągnika) oraz w wyniku uruchomienia wyłącznika 

awaryjnego. Odhamowanie wózka hamującego realizowane jest hydraulicznie, 

poprzez pompę ręczną zabudowaną na korpusie wózka hamującego. Konstruk-

cja ciągnika przewiduje również opcję oświetlenia oraz zastosowanie wyłącz- 

ników krańcowych.  
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Parametry techniczne podwieszonego ciągnika akumulatorowego PCA-1 [2] 

Tabela 1 

1. Moc zainstalowana 2,2kW  (2 x 1,1 kW) 

2. Siła uciągu 3,7 kN 

3. Typ silnika Silnik indukcyjny samohamowny 

4. Napięcie zasilania silnika 3 x 230 V 

5. Średnica koła napędowego 340 mm 

6. 
Realizacja siły docisku kół 

napędowych 

Poprzez sprężynę, z ręczną regulacją siły 

docisku 

8. Realizacja napędu 
Poprzez dwa koła napędowe współpracujące 

z jezdnią 

9. Profil jezdni I 155 

10. Realizacja zasilania 
Zasilanie z baterii akumulatorowych poprzez 

przekształtnik energoelektroniczny (falownik) 

11. 
Sposób ładowania 

akumulatorów 

Doładowywanie baterii bezpośrednio  

z zespołu transformatorowego 

12. 
Dopuszczalne nachylenia 

trasy 

Do 12°(od 4° wymagana kompletacja z 

wózkiem hamującym) 

4. Zasilanie oraz sterowanie pracą ciągnika 

Silniki elektryczne zasilane są z baterii akumulatorów umieszczonych 

w module zasilającym. Jak wspomniano wcześniej, na ścianie bocznej modułu 

znajduje się panel uruchamiania ciągnika oraz panel wyboru trybu pracy (rys. 

5).  

 
Rys.5. Moduł zasilający [7] 
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W ciągniku przewidziano dwa tryby pracy tj. „jazda” (zasilane są silniki 

wózka napędowego) oraz „podnoszenie” (zasilane są silniki wciągników elek- 

trycznych - dla PCA-1/ZT). Dodatkowo istnieje możliwość wyboru dwóch 

maksymalnych prędkości jazdy: 

Bieg I – 0,5 m/s (praca ze stałym momentem), 

Bieg II – 1 m/s (praca ze stała mocą). 

Istnieje również opcjonalnie możliwość stosowania sterowania radiowego. 

Standardowo zabudowane jest sterowanie przewodowe. Na rysunku 6 przed- 

stawiono możliwe tryby pracy ciągnika. Zastosowane sterowania pracą wózka 

hamującego poprzez moduł zasilający pozwala na zastosowanie różnych, gra- 

nicznych prędkości wyzwolenia układu hamującego wózka, w zależności od 

wybranego biegu na module zasilającym. Prędkość graniczna wynosi 150% 

prędkości maksymalnej na danym biegu, a więc dla biegu I prędkość wyzwo- 

lenia wózka hamującego wynosi 0,75 m/s, a dla biegu II wykosi 1,5 m/s.  

 
Rys.6. Tryby pracy ciągnika PCA-1 [2] 

Sterowanie jazdą ciągnika przez operatora odbywa się z panelu sterującego 

trzymanego w rękach. Umieszczone na pulpitach przyciski wyboru kierunku 

jazdy są jednocześnie czuwakami. W przypadku zwolnienia przycisku kierunku 

jazdy przez operatora, lub w sytuacji wypuszczenia panelu z rąk ciągnik zosta- 

nie zatrzymany. Na panelu umieszczone są również przyciski służące do przys- 

pieszania i zwalniania, za pomocą których operator płynnie steruje prędkością 

jazdy. Zmiana prędkości jazdy oraz hamowanie manewrowe realizowane jest 

przez zmianę prędkości obrotowej silnika, co osiągane jest przez odpowiednie 

wysterowanie falownika. Zastosowanie mikroprocesorowego sterowania wekto- 

rem momentu w czterech ćwiartkach układu moment-prędkość, umożliwia pra- 

cę z rekuperacją energii, w czasie hamowania elektrycznego wózka napędo- 

wego, jak i podczas opuszczania mas wciągnikami elektrycznymi.  
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W przypadku zastosowania wciągników z napędem elektrycznym dodat- 

kowa aparatura elektryczna sterowania pracą wciągników umieszczona jest 

w module zasilającym. Podnoszenie i opuszczanie masy odbywa się dla każ- 

dego wciągnika osobno i jest sterowane z dodatkowego panelu, przyciskami 

połączonej przewodowo ze skrzynią aparaturową. Z tego panelu można awa- 

ryjnie wyłączyć zasilanie wciągników, co spowoduje wyłączenie obu silników 

i ich samoczynne zahamowanie.  

5. Podsumowanie 

Wdrożenie ciągnika PCA-1, innowacyjnego urządzenia transportowego, 

zmniejszy uciążliwość prac związanych z dostawą elementów na odcinkach 

dworców materiałowych lub przodków chodnikowych. Prace projektowe i kon- 

strukcyjne nad opracowaniem urządzenia poprzedzone były obserwacją i ana- 

lizą prac transportowych w przodku chodnikowym, umożliwiły dopasowanie 

urządzenia do potrzeb definiowanych przez użytkowników kopalń. Ciągnik jest 

urządzeniem poruszającym się po podwieszonej szynie jezdnej z prędkością do 

1m/s, o sile pociągowej do 3,7 kN. W rozwiązaniu zastosowano przekształtnik 

energoelektroniczny (falownik) służący do płynnej regulacji prędkości obroto- 

wej silników napędowych. Nowatorskim rozwiązaniem jest również sposób ła- 

dowania baterii w czasie postoju, na stacjach załadunkowych, za pomocą ogól- 

nodostępnych zespołów transformatorowych. Rozwiązanie przewiduje stero- 

wanie ciągnikiem lokalnie z przycisków sterowniczych lub zdalnie-radiowo.  
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Struktura programów szkoleniowych dla operatorów kolejek pod- 

wieszonych 

Łukasz Jaszczyk – Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

1. Wstęp 

Szkolenia pracowników podziemnych zakładów górniczych realizowane 

w ośrodkach szkoleniowych, pozwalają im na nabywanie wiedzy i umiejętności 

za pomocą określonych treści nauczania, zawartych w materiałach szkolenio- 

wych. Stanowią zatem istotny czynnik w przygotowaniu pracowników do bez- 

piecznego wykonywania prac na stanowiskach roboczych. Treści zawarte 

w materiałach szkoleniowych powinny być uporządkowane w sposób przej- 

rzysty, odpowiadać wymaganiom poznawczym uczestników oraz uwzględniać 

ich dotychczasową wiedzę i umiejętności. W pierwszej kolejności należy prze- 

kazywać treści proste, a następnie bardziej skomplikowane, co jak wskazuje 

doświadczenie, w znaczący sposób wpływa na skuteczność procesu nauczania. 

Nie tylko jednak dobór treści nauczania, ale również forma jej przekazywania 

warunkuje skuteczne prowadzenie szkoleń. Poprawa skuteczności szkoleń jest 

możliwa poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 

ICT (ang. Information and Communications Technology).  

W dalszej części rozdziału przedstawiono propozycję wykorzystania tech- 

nologii ICT w szkoleniach, zwiększającą zaangażowanie uczestników w proces 

szkolenia.  

2. Wpływ formy szkolenia na jego skuteczność 

Jednym z kluczowych elementów procesu szkolenia jest dobór formy 

szkolenia, pozwalającej na efektywne przyswajanie i zapamiętywanie infor- 

macji. Odbiór informacji przekazywanych w trakcie szkoleń, w postaci komu- 

nikatów, obrazów odbywa się na poziomie wielozmysłowym i skuteczne ich 

przyswojenie uwarunkowane jest liczbą zaangażowanych procesów poznaw- 

czych, do których zalicza się: odbieranie wrażeń, spostrzeganie, wyobraźnię, 

myślenie i pamięć. Dlatego też należy w jak największym stopniu angażować 

uczestników w proces uczenia się. Obecnie szkolenia pracowników podziem- 

nych zakładów górniczych, w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowych kon- 

centrują się głównie na przekazywaniu wiedzy w formie wykładów, które prze- 

kazują uczestnikom informacje na wybrany temat, natomiast w niewielkim 

stopniu przyczyniają się do zmiany postaw, a w jeszcze mniejszym do uczenia 

się nowych zachowań czy nabywania umiejętności.  

Infrastruktura techniczna, jaką dysponują obecnie ośrodki szkoleniowe nie 

pozwala na prowadzenie szkoleń na obiektach, na których uczestnicy będą 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
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pracować w przyszłości. Ograniczenia w dostępie do najnowszych rozwiązań 

konstrukcyjnych maszyn i urządzeń można pokonać poprzez stosowanie tech- 

nologii informacyjno – komunikacyjnych. Możliwe jest prowadzenie szkoleń 

z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, zwięk- 

szając atrakcyjność szkoleń poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy i umie- 

jętności w codziennej pracy. Szkolenia z zastosowaniem wirtualnej rzeczywis- 

tości realizowane są na wirtualnych obiektach, stanowiących odwzorowanie 

rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń. Zastosowanie w trakcie szkole- 

nia rozszerzonej rzeczywistości pozwala na kształtowanie wiedzy i umiejętności 

bezpośrednio w miejscu pracy. Możliwe jest również prowadzenie szkolenia 

z użyciem makiety odwzorowującej budowę maszyny, umożliwiając tym sa- 

mym wykonywanie określonych zadań w ośrodku szkoleniowym. Takie podej- 

ście sprawia, że przekaz staje się skuteczniejszy, zwiększeniu ulega ilość infor- 

macji, które mogą być zapamiętane. Jak wynika z piramidy Dale’a (rys.1) ucze- 

stnicy szkolenia mogą zapamiętać aż 70 – 90% materiału pod warunkiem, że 

aktywnie zaangażują się w proces szkolenia. 

 
Rys.1. Piramida zapamiętywania Dale’a. Opracowanie własne na podstawie [2] 

Procent percepcji nowych informacji zależy od sposobu ich przekazu. 

Zgodnie z piramidą Dale’a ludzie zapamiętują: 

− 10% tego, co czytają (książki, broszury, instrukcje), 

− 20% tego, co słyszą (wykład), 

− 30% tego, co widzą (obrazy, schematy, filmy), 

− 50% tego, co widzą i słyszą (filmy z komentarzem), 

− 70% tego, co powiedzą i zapiszą (dyskusja), 

− 90% tego, co powiedzą i zrobią. 
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3. Interaktywne formy szkoleń 

Osoby szkolone tracą zainteresowanie, jeżeli podczas szkolenia przez 

dłuższy czas nie jest od nich wymagana żadna forma aktywności. Urozmai- 

ceniem szkoleń jest wyświetlanie filmów, np. rekonstrukcji wypadków wraz 

z informacją o profilaktyce. Atrakcyjna forma graficzna oraz szczegółowa in- 

scenizacja zachęcają do zapoznawania się z tego rodzaju materiałami. Jednak 

forma prezentacji w postaci np. godzinnego bloku filmów powoduje, że przekaz 

staje się mało atrakcyjny. 

Wzbogacenie szkoleń o interaktywne formy przekazywania wiedzy poz- 

wala na wydłużenie czasu aktywnego udziału uczestników w szkoleniach.  

Na rysunku 2a przedstawiono diagram aktywności dla tradycyjnego szko- 

lenia z udziałem wykładowcy. Podczas takiego szkolenia, uczestnicy aktywi- 

zują się w końcowej fazie, podczas testu, gdzie stosowaną formą przekazu jest 

wykład. Badania nad efektywnością wykładów [3] wykazują, że po ich wysłu- 

chaniu można zaobserwować podwyższenie wyników uzyskiwanych w kwe- 

stionariuszach, ale nie ma widocznych zmian w zachowaniu czy umiejętnoś- 

ciach. W podejściu zaprezentowanym na rysunkach 2b, na diagramie aktyw- 

ności, zaprezentowano wykorzystanie form interaktywnych. W tym przypadku 

możliwe jest prowadzenie szkolenia, w którym można aktywizować (zachęcać 

do uczestnictwa) słuchaczy podczas całego kursu. Jedynym ograniczeniem jest 

posiadanie odpowiednich materiałów szkoleniowych.  

 
Rys.2. Diagramy aktywności uczestnika w toku:  

a) standardowego szkolenia, b) szkolenia wzbogaconego o elementy interaktywne 

[opracowanie własne] 
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Koncepcja programów szkoleniowych opracowywana w KOMAG-u, poz- 

wala realizować szkolenia poprzez zastosowanie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych, przy omawianiu poszczególnych zagadnień programu nau- 

czania. Przedstawiono to na przykładzie szkolenia operatorów kolejek podwie- 

szonych (rys. 3), bazując na programie szkoleniowym opracowanym przez 

Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy.  

Wybór programu podyktowany jest faktem, że większość wypadków zaist- 

niałych w podziemnych zakładach górniczych spowodowana jest czynnikiem 

ludzkim (nieodpowiedni sposób wykonywania pracy, brak uwagi, niestosowanie 

środków ochrony osobistej, niedostateczne kwalifikacje), a najczęstszą ich przy- 

czyną jest kolizja z ruchomymi maszynami i urządzeniami transportowymi, a tak- 

że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem 

materiałów [7]. 

 
Rys.3. Zakres stosowania technologii ICT w szkoleniach operatorów kolejek 

podwieszonych [opracowanie własne] 

Na rysunku 3 zobrazowano program nauczania operatorów kolejek pod- 

wieszonych, który angażuje uczestników w proces nauczania – uczenia się, 

zwiększając przyswajanie materiału. Proponowana koncepcja szkoleń uwzględ- 

nia przekazywanie wiedzy w formie wykładu, filmów, animacji, interaktyw- 

nych procedur, gier symulacyjnych, gier treningowych oraz ćwiczeń praktycz- 

nych z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Technologia ta 

pozwala również na kształtowanie umiejętności pracowników.  
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3.1. Realizacja programów szkoleniowych   

Zwiększenie skuteczności szkolenia możliwe jest dzięki zastosowaniu tech- 

nologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w procesie nauczania. Szkolenia 

z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości pozwalają kształtować wiedzę pra- 

cowników dzięki możliwości prezentowania maszyn czy urządzeń w środowisku 

wirtualnym. Takie podejście umożliwia zapoznanie się z zasadą działania maszyny 

(animacje komputerowe, symulacje), oraz jej budową (wizualizacje). Pozwala 

również na pokazanie, w jaki sposób wykonać poszczególne czynności związane z 

użytkowaniem lub utrzymaniem ruchu maszyny (interaktywne filmy, gry symula- 

cyjne). Możliwy jest również trening sytuacji hipotetycznych (gry treningowe).  

W przypadku szkoleń realizowanych z zastosowaniem technologii rozsze- 

rzonej rzeczywistości, możliwe jest wzmocnienie obrazu obiektu rzeczywistego 

poprzez wprowadzenie dodatkowych informacji z wybranego zakresu (rys. 4). 

Mogą to być informacje dotyczące budowy, opisu działania czy sposobu reali- 

zacji czynności serwisowych.  

 
Rys.4. Istota technologii Rozszerzonej Rzeczywistości [opracowanie własne] 

Technologia rozszerzonej rzeczywistości pozwala na prowadzenie szkoleń 

dwoma sposobami: 

− bezpośrednio w miejscu pracy, na obiektach rzeczywistych, na których szko- 
leni będą w przyszłości pracować,  

− w ośrodku szkoleniowym, z użyciem makiety odwzorowującej budowę ma- 
szyny (rys. 5).     

W obydwu przypadkach możliwe jest wykonywanie określonych zadań 

związanych z obsługą i konserwacją maszyny.  
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Rys.5. Makieta szynowej kolejki podwieszonej [opracowanie własne] 

Stosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w szkoleniach z 

wykorzystaniem makiety wymaga jej przygotowania w skali 1:1. Pozwala to na 

przenoszenie programu szkoleniowego pomiędzy makietą a obiektem 

rzeczywistym. Główną zaletą stosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości 

jest możliwość dostosowania programów szkoleń do aktualnych rozwiązań 

konstrukcyjnych, stanowiących wyposażenie zakładu górniczego.  Programy 

szkoleniowe mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie szkoleń, jak i w 

codziennej pracy - jako element wspomagający podejmowanie właściwych 

decyzji.  

Możliwości zastosowania technologii rozszerzonej rzeczywistości w 

szkoleniach opisano szczegółowo w [9]. 

3.1.1. Koncepcja stanowiska szkoleniowego 

Organizacja strony sprzętowej, obok opracowania programów szkolenio- 

wych, to istotny element tworzenia stanowisk szkoleniowych. Jak wynika 

z analizy aktualnych potrzeb, koszty związane z zapewnieniem odpowiedniego 

wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego oraz systemów projekcyjnych 

stanowią istotny składnik kosztowy. Jest to podstawowa bariera, jaką można 

zidentyfikować w procesie implementacji nowoczesnych technologii multime- 

dialnych oraz interaktywnych. 

Według koncepcji ITG KOMAG zaproponowano zatem rozwiązanie, któ- 

re w warstwie sprzętowej opiera się na technologii aktualnie stosowanej, a jego 

implementacja nie wymaga znaczących inwestycji [4]. W opracowanym, proto- 

typowym rozwiązaniu przyjęto założenie, iż stanowisko szkoleniowe, zawiera- 

jące elementy programowe i sprzętowe, powinno być mobilne, tzn. powinna ist- 
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nieć możliwość przenoszenia stanowiska pomiędzy poszczególnymi np. salami 

wykładowymi lub ośrodkami szkoleniowymi. Taka sytuacja ma miejsce 

w rzeczywistości, w przypadku szkoleń organizowanych dla różnych Zakładów 

Górniczych. Tak postawione wymagania wymuszają zastosowanie określonych 

technologii do implementacji zagadnień, takich jak: gry szkoleniowe, czy proste 

trenażery. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest zastosowanie zaawanso- 

wanego oprogramowania do edycji wideo jako szczególnej implementacji właś- 

ciwej do opracowywania prostych zadań interaktywnych. Istotną cechą takiego 

rozwiązania jest możliwość uruchomienia materiału na standardowym odtwa- 

rzaczu płyt DVD (rys. 6). 

 
Rys.6. Interaktywny film szkoleniowy [opracowanie własne] 

Rozwiązanie w postaci filmu interaktywnego stawia szkolonego w sytu- 

acji, w której podejmuje on decyzję, jakie czynności wykonać i/lub w jaki spo- 

sób. W trakcie szkolenia uczestnik ma do wykonania zadanie, podzielone na 

etapy, podczas których zadawane są pytania. Uruchomienie kolejnego etapu 

możliwe jest po wskazaniu poprawnej odpowiedzi. Film interaktywny jest ele- 

mentem aktywizującym szkolonego. Z kolei prezentacja skutków podjęcia błęd- 
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nej decyzji stanowi element wspomagający absorpcję wiedzy przez szkolonego. 

Popełnienie błędu powoduje powtórzenie danego etapu szkolenia. 

W scenariuszu filmu określone są poprawne zachowania, jakimi powinien 
się wykazać szkolony oraz określony zostaje limit czasu, w którym należy 
podjąć decyzję. Podjęcie błędnej decyzji i/lub przekroczenie limitu czasu skut- 
kuje zakończeniem testu z negatywnym wynikiem. Postępowanie szkolonego 
jest rejestrowane w postaci raportu przez Generator Raportów. 

Innym rozwiązaniem spełniającym wymagania użytkowników jest imple- 
mentacja prostego trenażera, gdzie maszyna oraz dodatkowe pulpity sterowni- 
cze prezentowane są w postaci modeli 3D wyświetlanych na ekranie komputera, 
zaś podstawowy element sterowniczy połączony jest z komputerem z wyko- 
rzystaniem standardowego interfejsu USB. Takie podejście sprawia, że rozwią- 
zanie jest mobilne a jednocześnie prezentuje konieczne do opanowania czyn- 
ności z zakresu sterowania elementami maszyny (rys. 7). 

 
Rys.7. Trenażer kolejki podwieszonej:  

a) element sterowniczy – joystick [opracowanie własne] 

Trenażery mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie szkolenia pod- 

stawowego, jak i do przeprowadzania zajęć uzupełniających. Ćwiczenia takie 

mają na celu kształtowanie bezpiecznych postaw w trakcie pracy. Umożliwiają 

uczestnikowi nabywanie umiejętności związanych z obsługą maszyny, jak i wy- 

uczenie czynności manualnych oraz pozwala ponadto na uczenie zachowań 

w sytuacjach awaryjnych.  

Kształtowanie wiedzy uczestników może być realizowane również z wy- 

korzystaniem gier szkoleniowych (gier poważnych z ang. Serious games), któ- 

rych celem jest osiągnięcie zmiany postawy u uczestników szkoleń. Gry szkole- 

niowe symulują określone rodzaje sytuacji zachodzących w pracy osób szkolo- 

nych lub w ich otoczeniu zawodowym, tak aby doświadczenie jakiego dostarcza 

gra, było przekładalne na sytuacje rzeczywiste [5]. W przypadku szkoleń opera- 

torów kolejek podwieszonych gry mogą dotyczyć zagadnień związanych z za- 
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sadą działania głównych zespołów kolejki podwieszonej (przeprowadzenie kon- 

troli maszyny – rysunek 8, zabezpieczenie urządzenia po zakończeniu pracy), 

jak również organizacji pracy (załadunek wyładunek, mocowanie transportowa- 

nych urządzeń).  

 
Rys.8. Gra szkoleniowa - obsługa kolejki podwieszonej [opracowanie własne] 

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe, jakie konieczne 
są do uruchomienia gier szkoleniowych [6]. Stanowisko do obsługi gier składa 
się z trzech urządzeń audiowizualnych: komputera, rzutnika oraz ekranu (rys. 
9). Stanowisko, w zależności od rodzaju gry, można rozbudować o: 

− mysz 3D – sterowanie postacią odbywa się za pomocą dwóch zdefiniowa- 
nych przycisków realizujących funkcje: poruszanie się do przodu oraz pod- 
noszenie przedmiotów. Obrót postaci dokonywany jest poprzez poruszanie 
myszą w przestrzeni (rys. 10a.), 

− joystick – użytkownik zobligowany jest do rzeczywistego oddania ruchów 

joysticka maszyny (np. kolejki) (rys. 10b.), 

 
Rys.9. Przykład stanowiska szkoleniowego wykorzystującego mysz 3D 

[opracowanie własne] 
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Rys. 10. Dodatkowe wyposażenie stanowiska szkoleniowego:  

a) mysz 3D, b) joystick [opracowanie własne] 

Interaktywne gry szkoleniowe mogą być ważnym elementem w kształ- 

towaniu bezpieczeństwa w górnictwie i mogą znacznie skrócić czas szkolenia. 

Pozwalają aktywować szkolonego i zwiększyć zainteresowanie tematem szkole- 

nia. 

W przypadku szkoleń z zastosowaniem technologii rozszerzonej rzeczy- 

wistości wymagane jest użycie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Pro- 

ponowane rozwiązanie bazuje na autorskim oprogramowaniu, opracowanym 

w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG. Oprogramo- 

wanie, umożliwia użytkownikowi przygotowywanie aplikacji szkoleniowych dla 

dowolnego obiektu, bez wymaganej znajomości języków programowania i odpo- 

wiedzialne jest za wyświetlanie informacji związanych z wybranymi zespołami 

maszyny oraz wyświetlania procedur serwisowania. Jest to główny element sys- 

temu zawierający procedury rozpoznawania obrazu oraz precyzyjnie wyświetla- 

jący informacje na obiekcie. Rozpoznawanie obrazu realizowane jest przy wy- 

korzystaniu biblioteki znaczników (rys. 11), które pozwalają na identyfikację 

obrazu rejestrowanego przez kamerę. Pozwala to na dostosowanie informacji 

wyświetlanych przez system do aktualnie obserwowanej części maszyny. Pozy- 

cjonowanie znaczników musi odbywać się zgodnie z wytycznymi tak, aby 

otrzymane wyniki były powtarzalne i zgodne z rzeczywistością.   

Koncepcja stanowiska szkoleniowego (rys. 12) wykorzystującego techno- 

logię rozszerzonej rzeczywistości proponowana przez ITG KOMAG, umożli- 

wia jego zastosowanie w różnych branżach przemysłu.  
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Rys.11. Biblioteka znaczników dla programów szkoleniowych wykorzystujących 

technologię rozszerzonej rzeczywistości [opracowanie własne] 

 
Rys.12. Koncepcja stanowiska szkoleniowego wykorzystującego technologię 

rozszerzonej rzeczywistości [opracowanie własne] 

Elementy wchodzące w skład stanowiska szkoleniowego pozwalają na ich 

stosowanie na dowolnych obiektach bez konieczności modyfikowania części 

sprzętowej stanowiska. Programy szkoleniowe stanowiące zawartość dydak- 

tyczną stanowiska mogą być wykorzystywane zarówno w trakcie szkoleń, jak 

i w codziennej pracy – jako element wspomagający podejmowanie właściwych 

decyzji.  

4. Podsumowanie 

„Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozu- 

miałem” – słowa, które 500 lat p.n.e. wypowiedział Konfucjusz, są cenną wska- 

zówką, jak należy organizować szkolenia, aby były one skuteczne. Szkolenia 

pracowników powinny być przygotowywane w formie, która pozwala w jak 

największym stopniu zapamiętać i zrozumieć przekazywany materiał nauczania. 

Możliwe jest to poprzez angażowanie uczestników w proces nauczania, zwięk- 

szając tym samym możliwości zapamiętania materiału o 70-90%. Należy jed- 
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nak pamiętać, aby działania wymagające od uczestników zaangażowania nie 

trwały zbyt długo, gdyż może to wywoływać znużenie. Skutecznym sposobem 

podtrzymywania koncentracji jest urozmaicanie metod szkoleń, poprzez sto- 

sowanie różnorodnych pomocy wizualnych [1].  

Zaproponowana przez ITG KOMAG koncepcja zastosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych pozwala angażować uczestników szkoleń 

w dużym stopniu, a samo szkolenie czyni skuteczniejszym i atrakcyjniejszym. 

Zastosowanie w procesie szkolenia technologii informacyjno-komunikacyjnych 

powoduje, że: 

− czas przyswajania materiału zmniejsza się o około 30%, 

− nieporozumienia przy przekazywaniu wiedzy są rzadsze o 20–40%, 

− zrozumienie tematu wzrasta o 50–60%, 

− zakres przyswojonej wiedzy jest wyższy o 25–50%, 

− tempo uczenia się jest szybsze o 60%, 

− skuteczność nauczania jest wyższa o 56% [8]. 
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System interaktywnych instrukcji obsługi INSTO jako narzędzie 

wspomagające utrzymanie ruchu maszyn górniczych 

Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak, Magdalena Rozmus - Instytut Techniki 

Górniczej KOMAG, Rafał Suiski - Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. 

1. Wstęp 

Odpowiednia realizacja procesu utrzymania ruchu maszyn warunkuje nie- 

zakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa przemysłowego. Dla przygotowa- 

nia (tj. planowania oraz organizowania) oraz realizacji zadań z zakresu utrzy- 

mania ruchu maszyn niezbędne jest dysponowanie odpowiednią wiedzą. Wie- 

dza ta przyjmuje postać zasobów wiedzy jawnej oraz zasobów wiedzy ukrytej. 

Wiedza jawna jest sformalizowana. Jest więc zapisana w postaci, w której 

jest ona dostępna dla wszelkich uprawnionych osób oraz możliwe jest jej wielo- 

krotne zastosowanie. Zasoby wiedzy ukrytej to wiedza pozostająca w dyspo- 

zycji osoby, która ją przyswoiła. Wiedza ta powstaje na bazie doświadczenia. 

Jej przekazywanie odbywa się np. poprzez szkolenia lub bezpośredni instruktaż 

podczas wykonywania powierzonych zadań. Wiele aspektów wiedzy ukrytej 

stosowanej w procesie utrzymania ruchu maszyn poddaje się formalizacji, tj. 

przekształceniu w wiedzę jawną. 

Wykonywanie czynności utrzymania ruchu (przeglądów, napraw itd.) ma- 

szyn górniczych przebiega bezpośrednio w miejscu ich użytkowania. Na każ- 

dym stanowisku użytkowania maszyny panują indywidualne warunki w zakre- 

sie dysponowanej przestrzeni, oświetlenia, nachylenia podłoża itd. Maszyny 

górnicze charakteryzuje złożona i zindywidualizowana konstrukcja poszczegól- 

nych egzemplarzy. Tak więc sposób wykonywania danej czynności względem 

maszyny jest zindywidualizowany ze względu na konstrukcję maszyny oraz 

warunki w miejscu jej zainstalowania. W efekcie zakres wiedzy jaką muszą 

dysponować pracownicy służb utrzymania ruchu jest bardzo szeroki. 

Wiedza jawna zapisana jest w:  

− instrukcjach obsługi maszyn, stosowanych przez pracowników działu ener- 
gomechanicznego kopalni oraz przez pracowników działu serwisu produ- 

centa maszyn, 

− instrukcjach opracowywanych we własnym zakresie przez kopalnię i wy- 
łącznie na własny użytek i stosowanych przez personel działu energome- 
chanicznego. 

Zasoby te są użytkowane w postaci wydruku, na nośniku papierowym. 

Opierają się na zapisie w postaci tekstu oraz statycznego obrazu. Powoduje to 

ograniczone możliwości: 

− prezentacji wiedzy, w szczególności na temat sposobu wykonywania czyn- 

ności utrzymania ruchu, 
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− wyszukiwania zagadnień adekwatnych do bieżących potrzeb użytkownika, 

− stosowania w środowisku kopalnianym (ograniczona odporność na zanie- 

czyszczenia, wilgoć itp.), 

− aktualizacji oraz rozbudowy zasobów wiedzy; podjęcie takich działań 
względem rozproszonych egzemplarzy dokumentacji jest przedsięwzięciem 
uciążliwym organizacyjnie oraz wymaga nakładów finansowych – ko- 
nieczne jest wytworzenie (wydrukowanie) nowych egzemplarzy zasobu 

wiedzy lub jego fragmentów. 

Dostępne zasoby wiedzy jawnej nie wspomagają uczestników procesu 

utrzymania ruchu maszyn górniczych w wystarczającym stopniu. 

Pozyskiwanie wiedzy poprzez doświadczenie, a więc poprzez wykony- 

wanie powierzonych zadań z zakresu utrzymania ruchu, jest czasochłonne i pro- 
blematyczne ze względu na ogromny zakres tej wiedzy, ograniczenia czasowe, 
a także warunki panujące na stanowisku pracy maszyny, jak wspomniane ogra- 
niczenia przestrzenne czy słabe oświetlenie. Z kolei skuteczność szkoleń z za- 
kresu utrzymania ruchu jest znacznie ograniczona. Ideałem byłoby prowadzenie 
szkoleń w kopalni, przy danej maszynie w miejscu jej użytkowania. Nie jest to 

praktykowane ze względów ekonomicznych oraz bezpieczeństwa pracy. Szko- 
lenia u producenta maszyny prowadzone są zwykle przy maszynie o zbliżonej 
konstrukcji. Uwzględnienie warunków kopalnianych nie jest jednak możliwe.  

2. Charakterystyka Systemu Interaktywnych Instrukcji Obsługi INSTO  

Stosowane obecnie rozwiązania w zakresie upowszechniania wiedzy niez- 

będnej w procesie utrzymania ruchu maszyn górniczych (szkolenia, bieżący in- 

struktaż podczas wykonywania zdań itd.) oraz dysponowane zasoby wiedzy 

(instrukcje, instrukcje obsługi) dają ograniczone możliwości w zakresie:  

− czytelnego i łatwo przyswajalnego prezentowania wiedzy niezbędnej w pro- 
cesie utrzymania ruchu, 

− skutecznego i szybkiego rozpowszechniania tej wiedzy.  

Takie możliwości stwarza System Interaktywnych Instrukcji Obsługi – INSTO.  

System INSTO to rodzina trzech różniących się funkcjonalnością apli- 
kacji INSTO-1, INSTO-2 oraz INSTO-3. 

Aplikacja INSTO-1 jest użytkowana w trybie klient-serwer. Zasoby wie- 
dzy zlokalizowane są na serwerze, a dostęp do nich realizowany jest poprzez lo- 
gowanie użytkownika. Aplikacje INSTO-2 oraz INSTO–3 oparte są na licencji 
stanowiskowej – instalowane są odrębnie w każdym komputerze, na którym bę- 
dą użytkowane. 

Szczegółową charakterystykę poszczególnych aplikacji INSTO przedsta- 
wiono w tabeli 1. Pod tabelą opisano poszczególne cechy, na podstawie których 
dokonano tej charakterystyki. 
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Funkcjonalność interaktywnych instrukcji obsługi INSTO  

(Źródło: opracowanie własne) 

Tabela 1 

Cecha 
INSTO

-1 

INSTO

-2 

INSTO

-3 

Zawartość standardowej (papierowej) instrukcji obsługi X X X1 

Interaktywne symulacje czynności serwisowych X X X 

Przeszukiwanie proste zasobów systemu 

(pełnotekstowe) 
X X - 

Zaawansowane przeszukiwanie zasobów systemu  X - - 

Tworzenie relacji pomiędzy zasobami systemu  X X - 

Zasoby systemu wzbogacone o modele trójwymiarowe, 

rejestracje wideo, animacje komputerowe    
X X X 

Dostęp do zasobów systemu z wykorzystaniem 

urządzeń mobilnych klasy PDA2  
X - - 

Obsługa wersji językowych3 X X X 

Profilowany dostęp do zasobów  X - - 

Wersja stanowiskowa (instalowana lokalnie) - X X 

Wersja sieciowa (osadzona na platformie internetowej) X - - 

1 Aplikacja INSTO-3 prezentuje wybrane zagadnienia standardowej instrukcji obsługi – 

koncentruje się na procedurach z zakresu użytkowania i utrzymania ruchu 
2 Brak możliwości prezentacji symulacji interaktywnych w systemach operacyjnych klasy 

Windows Mobile. 
3  Po dostarczeniu materiałów w odpowiedniej wersji językowej przez zamawiającego. 

Zawartość standardowej instrukcji obsługi. Zakres tematyczny zasobów 

w INSTO-1 oraz INSTO–2 jest identyczny, jak w obecnie stosowanych in- 

strukcjach obsługi. Natomiast INSTO-3 obejmuje te zagadnienia tradycyjnej 

instrukcji obsługi, które dotyczą użytkowania oraz utrzymania ruchu maszyny 

(konserwacji, przeglądów i napraw). Dla wszystkich aplikacji możliwości w za- 

kresie stopnia szczegółowości oraz przystępności przedstawienia poszczególnych 

zagadnień są znacznie wyższe, niż w tradycyjnej instrukcji obsługi. Decyduje 

o tym w szczególności zastosowanie nowoczesnych komputerowych form pre- 

zentacji, takich jak trójwymiarowe modele maszyn czy animacje. 

Interaktywne symulacje czynności serwisowych. Głównymi elementami 

symulacji interaktywnych są trójwymiarowe modele maszyn rozszerzone o tzw. 

elementy interaktywne, pozwalające na dowolną zmianę punktu obserwacji oraz 

na odtwarzanie kolejnych kroków w ramach poszczególnych czynności np. utrzy- 

mania ruchu. Taki sposób prezentacji ułatwia odbiór, a prezentowane czynności 

stają się zrozumiałe nawet dla niedoświadczonych pracowników.    

Obsługa wersji językowych. Oferowanie produktów na rynkach zagra- 

nicznych wymusza konieczność przygotowania odpowiednich wersji językowych 

instrukcji obsługi. Odpowiednia struktura systemu pozwala na wykorzystywanie 
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tych samych zasobów, np. zdjęć z rejestracji obiektów rzeczywistych, w kilku 

wersjach językowych, przez co aktualizacja zasobów dokonywana jest tylko raz 

dla wszystkich wersji systemu. 

Przeszukiwanie proste zasobów systemu. Przeszukiwanie pełnotekstowe 

całości zasobów aplikacji pozwala na dotarcie do zasobów o pożądanej treści, bez 

znajomości ich lokalizacji w aplikacji.  

Zaawansowane przeszukiwanie zasobów systemu (według słów kluczo- 

wych, klas i atrybutów obiektów). Wszystkie zasoby znajdujące się w systemie są 

odpowiednio skatalogowane i oznaczone tak, aby można było przeszukiwać za- 

soby systemu w sposób zaawansowany. Możliwe jest np. wyszukanie procedur 

serwisowych według nazw naprawianych zespołów.  

Tworzenie relacji pomiędzy zasobami systemu. Zdefiniowanie wielu 

wzajemnych relacji między zasobami aplikacji umożliwia dotarcie do 

poszczególnych zasobów na wiele sposobów, np. zarówno z poziomu menu, jak i 

z poziomu innych zasobów systemu.   

Zasoby systemu wzbogacone o modele trójwymiarowe, rejestracje 

wideo, animacje komputerowe. Zastosowanie tych sposobów prezentacji 

wiedzy pozwala na bardziej przystępne i bardziej szczegółowe przedstawienie 

zagadnień, np. poprzez pokazanie sposobu wykonywania czynności lub 

możliwość poznania budowy maszyny na podstawie jej wirtualnego modelu. 

Dostęp do zasobów systemu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych 

klasy PDA. Wersja przystosowana do urządzeń mobilnych PDA (ang. Personal 

Digital Assistant) pozwala na przeglądanie zasobów w dowolnym miejscu i 

czasie (rys.1). Wyjątek stanowią zasoby opracowane w formie symulacji 

interaktywnych, których przeglądanie na PDA nie jest możliwe ze względu na 

brak możliwości ich obsługi w systemach operacyjnych klasy Windows Mobile. 

 
Rys.1. Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO-1 przystosowana do PDA  

(Źródło: opracowanie własne) 

Profilowany dostęp do zasobów. Uprawnienia w zakresie dostępu do za- 

sobów aplikacji są nadawane poprzez przypisanie identyfikatora oraz hasła po- 

szczególnym użytkownikom lub grupom użytkowników.   
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Przykłady Interaktywnych Instrukcji Obsługi przedstawiono na rysunkach 

2, 3 i 4. 

 
Rys.2. Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO-1  

(Źródło: opracowanie własne) 

 
Rys.3. Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO-2 

(Źródło: opracowanie własne) 
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Rys.4. Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO-3 

(Źródło: opracowanie własne) 

3. Zastosowanie Systemu Interaktywnych Instrukcji Obsługi INSTO  

Idea INSTO została zaimplementowana w górnictwie. Jej pierwszą komer- 

cjalizacją jest Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO-3 opracowana dla Za- 

brzańskich Zakładów Mechanicznych S.A., producenta maszyn górniczych. Apli- 

kacja stanowi Interaktywną Instrukcję Obsługi kombajnu ścianowego KSW-1500 

EU, który dostarczany jest zarówno na rynek polski, jak i na rynek chiński.  

Rozwiązanie jest stosowane w kopalni XIN JU LONG w Chinach. W ko- 

palni tej bezpośrednimi użytkownikami INSTO-3 są: kombajniści, dział utrzy- 

mania ruchu kopalni, serwisanci oddelegowani przez producenta maszyny (ich 

rolą jest szkolenie oraz bieżące wspomaganie kombajnistów oraz pracowników 

działu utrzymania ruchu). Ponadto Interaktywna Instrukcja Obsługi INSTO-3 

została zastosowana u producenta maszyny, tj. w Zabrzańskich Zakładach Me- 

chanicznych S.A. Pracownicy działu serwisu użyli ją podczas szkolenia kom- 

bajnistów oraz pracowników utrzymania ruchu chińskiej kopalni.  

Dostarczenie INSTO-3 wraz z kombajnem ścianowym do ww. chińskiej ko- 

palni pozwoliło ocenić tę aplikacje jako narzędzie użyteczne. Niezbędnym ele- 

mentem przystąpienia kopalni do użytkowania maszyny jest kilkutygodniowe, 

intensywne przeszkolenie załogi odpowiedzialnej za użytkowanie i utrzymanie 

ruchu danej maszyny. Szkolenie takie odbyło się na terenie Zabrzańskich Zakła- 

dów Mechanicznych S.A. Pierwotnie prowadzono je „przy maszynie”. Problem 

bariery językowej rozwiązywano poprzez podwójne tłumaczenie – z języka pol- 

skiego na angielski, a następnie z języka angielskiego na chiński. Nie było to jed- 

nak w pełni skuteczne, ponieważ pewne zagadnienia techniczne nie zostały zro- 
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zumiane. Innym stwierdzonym problemem było bezpieczeństwo szkolonych 

przebywających na hali montażowej. Zastosowanie INSTO-3 pozwoliło na sku- 

teczne i bezpieczne przeprowadzenie szkolenia w warunkach sali szkoleniowej, 

gdy dany egzemplarz kombajnu ścianowego nie był już dostępny. Demonstracja 

sposobu wykonywania poszczególnych czynności względem wirtualnej maszy- 

ny (a więc w postaci animacji opartych na wirtualnym modelu maszyny), wzbo- 

gacona niezbędnym opisem w języku chińskim, pozwoliła szkolonym zrozumieć 

i przyswoić prezentowane zagadnienia. 

INSTO-3 dostarczona do kopalni XIN JU LONG jest z powodzeniem sto- 

sowana jako materiał szkoleniowy oraz jako podręczna pomoc pozwalająca pra- 

cownikom przygotować się do realizacji powierzonych im zadań. Dysponowanie 

odpowiednim sprzętem komputerowym, tj. dostosowanym do warunków kopal- 

nianych, umożliwiłoby użytkowanie INSTO-3 jako podręcznej pomocy podczas 

wykonywania poszczególnych czynności związanych z użytkowaniem i utrzyma- 

niem ruchu maszyny. 

4. Podsumowanie  

Interaktywne Instrukcje Obsługi INSTO-1, INSTO-2 oraz INSTO-3 stano- 

wią nowoczesną alternatywę dla rozwiązań, jakie obecnie są stosowane w za- 

kresie zarządzania wiedzą stosowaną w procesie utrzymania ruchu maszyn gór- 

niczych. Podstawowymi zaletami aplikacji INSTO są: 

− przejrzystość zasobów wiedzy; prezentowane treści są bardziej zrozumiałe, 

a ich przyswojenie staje się łatwiejsze; w szczególności możliwe staje się po- 

konanie barier językowych i kulturowych, 

− łatwość znajdowania zasobów wiedzy adekwatnych do bieżących potrzeb,  

− odporność na zniszczenie i zagubienie,  

− możliwość samodzielnego stosowania przez pracowników w procesie samo- 

doskonalenia, 

− możliwość bezpiecznego i skutecznego prowadzenia szkoleń bez dostępu do 

maszyny,  

− łatwość aktualizacji zasobów udostępnianych w ramach aplikacji.  

Zastosowanie INSTO-1, INSTO-2 oraz INSTO-3 rozszerza możliwości 

w zakresie skutecznego upowszechniania wiedzy niezbędnej dla prawidłowego 

i bezpiecznego wykonywania czynności użytkowania i utrzymania ruchu maszy- 

ny. Spodziewanymi skutkami są w szczególności: 

− redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków podczas procesu użyt- 

kowania oraz procesu utrzymania ruchu maszyny, spowodowanych błędami 

ludzkimi, 
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− redukcja prawdopodobieństwa niekontrolowanego wystąpienia stanów maszy- 

ny, które zagrażają bezpieczeństwu pracowników znajdujących się w jej bez- 

pośrednim sąsiedztwie,  

− redukcja kosztów związanych z wystąpieniem wypadków, 

− zwiększenie prawdopodobieństwa wykonywania czynności w sposób popraw- 

ny, tj. z zastosowaniem bezpiecznych metod pracy oraz zachowaniem dyscy- 

pliny czasowej, nawet przez pracowników z niewielkim stażem, 

− ułatwienie poprawnej identyfikacji zasobów rzeczowych i ludzkich niezbęd- 

nych dla wykonywania poszczególnych czynności z zakresu utrzymania ru- 

chu, co pozwala zachować dyscyplinę czasową na etapie planowania i organi- 

zowania tych czynności.  
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System WLSS ™ – poprawa efektywności i bezpieczeństwa trans- 

portu z wykorzystaniem monitorowania bezprzewodowego 

Przemysław Wiszniowski, Dariusz Babecki, Tomasz Mazur – Instytut Technik 

Innowacyjnych EMAG 

1. Wprowadzenie 

Transport stanowi bardzo istotny element dla właściwego funkcjonowania 

każdego podziemnego zakładu górniczego. We współczesnych kopalniach wę- 

gla kamiennego mamy do czynienia z prowadzeniem eksploatacji w coraz trud- 

niejszych warunkach górniczo-geologicznych, co często związane jest ze znacz- 

nym wydłużeniem dróg transportowych oraz dużą dynamiką ich przebudowy. 

Zapewnienie efektywnego i bezpiecznego transportu w takich warunkach 

stanowi spore wyzwanie i wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań z 

zakresu zarówno samych środków transportu, jak i systemów stowarzyszonych. 

2. Wsparcie logistyki w transporcie podziemnym z wykorzystaniem tech- 

nicznych środków łączności 

W podziemnych systemach transportowych wykorzystuje się pojazdy takie 

jak kolejki podwieszane, spągowe czy wreszcie transport oponowy. Dysponent 

ruchu powinien być wyposażony w takie środki techniczne do komunikacji 

z kierowcami, które zapewniałyby przekazywanie aktualnych danych dotyczą- 

cych sytuacji ruchowej. Szczególnie istotną rolę odgrywają tu informacje o bie- 

żącej lokalizacji pojazdów, jak i informacje diagnostyczne dotyczące ich stanu 

technicznego. Sprawne dostarczenie tych informacji rzutuje zarówno na efek- 

tywność procesów transportowych, jak i na ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić 

możliwość optymalnego wykorzystania zasobów i ułatwiać proces decyzyjny 

wspomniane informacje powinny być dostarczane i prezentowane dysponen- 

towi na bieżąco.  

Realizacja przedstawionej funkcjonalności nie stanowi problemu w wa- 

runkach panujących na powierzchni, gdzie do dyspozycji są systemy, takie jak: 

GPS, telefonia komórkowa czy łączność trankingowa. Trzeba jednak pamiętać, 

że ze względu na tłumienność górotworu, w warunkach podziemnego zakładu 

górniczego żaden z wymienionych systemów nie będzie w stanie funkcjonować 

poprawnie. 
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Stosowane obecnie w kopaniach techniczne środki łączności dla syste- 

mów transportowych oparte są o technologie, które w różny sposób radzą 

sobie z problemem zapewnienia łączności w ograniczonej przestrzeni, jaką 

stanowią podziemne wyrobiska. Wśród powszechnie stosowanych rozwiązań 

należy wymienić zarówno radiotelefonię analogową, wykorzystującą jako me- 

dium transmisyjne przewód trakcyjny (tzw. trolejfony), jak i nieco bardziej 

współczesne rozwiązania bezprzewodowe oparte o łączność z wykorzysta- 

niem technologii tzw. cieknącego kabla, bądź technologię sieci bezprze- 

wodowej standardu IEEE 802.11 (WLAN). 

Niestety, należy zaznaczyć, że spośród wspomnianych systemów łącz- 

ności albo nie rozwiązują one w zadowalającym stopniu zagadnień związa- 

nych z zapewnieniem optymalnej wymiany informacji dla wsparcia logistyki 

transportu lub też, w przypadku rozwiązań o potencjalnie dużych, z tech- 

nicznego punktu widzenia, możliwościach (tj. systemów na cieknącym kablu 

i WLAN) spory koszt ich budowy oraz utrzymania czyni ich zastosowanie 

ekonomicznie nieuzasadnionym.  

Mając na uwadze ograniczenia istniejących rozwiązań oraz wychodząc 

naprzeciw potrzebom rynku górniczego Instytut Technik Innowacyjnych 

EMAG opracował system WLSS™ - nazwa stanowi akronim od angielskiego 

Wireless Logistics Support System (bezprzewodowy system wspierania logis- 

tyki). Poszczególne elementy systemu powstały na bazie prac prowadzonych 

w ramach projektu MINTOS współfinansowanego z Funduszu Badawczego 

Węgla i Stali „RFCS”. 

Pierwotnie system WLSS™ opracowany był z myślą o transporcie pod- 

wieszonym. Jego obecna wersja może być stosowana również w systemach 

transportu opartego na kolejkach spągowych oraz w transporcie oponowym. 

Opracowany system wykorzystuje nowoczesne technologie z zakresu bezprze- 

wodowej transmisji cyfrowej oraz technologię mikromocowego przetwarzania 

sygnałów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, oprócz wersji nieiskrobez- 

piecznej przeznaczonej dla kopalń miedzi, możliwe było uzyskanie również 

konstrukcji zgodnej z wymogami dyrektywy ATEX. 

Druga ze wspomnianych wersji systemu może pracować w atmosferach 

zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, co daje możliwość eksploa- 

tacji systemu w podziemiach kopalń węgla kamiennego. 
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3. Funkcjonalność systemu WLSS™ 

Podstawowe funkcje jakie realizuje system WLSS™ obejmują: 

− precyzyjną lokalizację położenia pojazdów w czasie rzeczywistym, 

− wizualizację rozlokowania pojazdów za pomocą aplikacji GIS/SCADA, 

− komunikację z kierowcami za pomocą wiadomości tekstowych, 

− wysyłanie priorytetowych komunikatów alarmowych z/do pojazdów, 

− transmisję danych diagnostycznych z pojazdów, 

− wykrywanie niektórych typów awarii zespołów kołowych (kolejki podwie- 

szane), 

− wizualizację wspomnianych informacji diagnostycznych w aplikacji 

SCADA. 

Wśród opcjonalnych funkcji systemu należy wymienić możliwość inte- 

gracji z systemem telewizji przemysłowej w celu monitorowania wizyjnego 

stacji, rozjazdów i innych newralgicznych miejsc na trasach transportowych. 

W tym przypadku do koncentratorów systemu WLSS™ podłącza się, bez 

konieczności instalacji dodatkowych interfejsów, iskrobezpieczne cyfrowe ka- 

mery obserwacyjne typu OKO-1R[1]. Kolejną z opcji rozbudowy systemu, 

w znaczącym stopniu zwiększającą aspekty bezpieczeństwa, stanowi możliwość 

integracji z systemami wykrywania i powiadamiania o zagrożeniach. W szcze- 

gólności zaś, system WLSS jest przystosowany do integracji z systemem meta- 

nowo-pożarowym SMP-NT/A (EMAG), celem automatycznego powiadamiania 

operatorów pojazdów o zagrożeniach.  

Wreszcie należy zwrócić uwagę na fakt niezwykle istotny z punktu wi- 

dzenia użytkownika końcowego – system WLSS™ posiada konstrukcję modu- 

larną. Dzięki temu, wariant zabudowy można dostosować w łatwy i ekono- 

miczny sposób do aktualnych potrzeb kopalń przy jednoczesnym zachowaniu 

możliwości rozbudowy systemu w przyszłości. 

4. Budowa systemu WLSS™ 

System WLSS składa się z następujących elementów: 

− urządzeń przytorowych (głowice lokalizacyjne typu LHU i diagnostyczne 
typu DHU), 

− interfejsów pojazdowych (typu CDU), 

− koncentratorów transmisji (typu μZist [2, 3]), 
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− dysponenckich stanowisk wizualizacji i łączności (podziemnego i powierz- 
chniowego), 

− opcjonalnych urządzeń dodatkowych (kamery OKO-1R do obserwacji wi- 
zyjnej). 

4.1. Część stacjonarna systemu 

Aby umożliwić działanie systemu lokalizacyjnego należy zapewnić odpo- 

wiednie pokrycie wyrobisk siecią urządzeń stanowiących infrastrukturę pomia- 

rowo-transmisyjną. W systemie WLSS wykorzystano topologię, w której sąsia- 

dujące ze sobą głowice lokalizacyjne połączone są w łańcuch zapewniający za- 

równo transmisję, jak i zasilanie. Dzięki temu uzyskano rozwiązanie optymalne 

ze względu na użycie minimalnej ilości punktów lokalnego zasilania. Gałęzie 

takiej sieci łączone są następnie w koncentratorach transmisji typu μZist, a te z 

kolei podłączone są do „głównego pnia” zbudowanego w oparciu o szkieletową 

sieć światłowodową bazującą na światłowodzie jednomodowym. 

W wersji systemu przeznaczonej na rynek kopalń węglowych koncen- 

tratory transmisji μZist wyposażone są w moduły zdalnego iskrobezpiecznego 

zasilania i dostarczają napięcia liniowego o wartości pozwalającej pokonać 

spadki napięcia przy maksymalnej zakładanej długości linii. Podsystem trans- 

misyjny bazuje na iskrobezpiecznej wersji interfejsu szeregowego RS-485, wy- 

korzystując przy tym jedną parę miedzianą, natomiast druga para dostarcza gło- 

wicom iskrobezpiecznego zdalnego zasilania. Koncentratory transmisji zasilane 

są z lokalnych zasilaczy iskrobezpiecznych podłączonych do przyłącza kopal- 

nianej sieci energetycznej. 

Opracowane rozwiązanie daje możliwość połączenia w jednej gałęzi (dwie 

pary teletechniczne) do 10 głowic lokalizacyjnych, przy maksymalnej długości 

linii transmisyjnej do 2 km. Początkowe (skrajne) głowice podłączone są do in- 

terfejsów zasilająco-transmisyjnych koncentratorów, natomiast sąsiednie stacje 

przyłączane są do linii magistralnie. Do jednego węzła koncentrującego stacji 

μZist można dołączyć do czterech takich gałęzi. Poszczególne stacje μZist łączy 

się ze sobą za pomocą łącza światłowodowego w strukturze o topologii liniowej 

lub pierścieniowej. Druga z topologii pozwala w znacznym stopniu zwiększyć 

niezawodność systemu dzięki zapewnieniu redundantnej ścieżki transmisji. 

W systemie WLSS mogą pracować również głowice diagnostyczne typu 

DHU. Urządzenia te, dzięki zastosowaniu bezkontaktowych czujników tempe- 

ratury oraz czujników wibroakustycznych, umożliwiają zdalne wykrywanie nie- 

których uszkodzeń zespołów jezdnych w transporcie podwieszonym (m.in. za- 

tarcie łożysk rolek jezdnych). Dla głowic diagnostycznych obowiązują takie sa- 
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me obostrzenia odnośnie długości linii i ilości urządzeń, jak w przypadku 

głowic lokalizacyjnych.  

Opracowany system pozwala również na minimalizację kosztów infrastru- 

ktury. Dzięki przyjętej filozofii jeden lokalny zasilacz iskrobezpieczny wystar- 

cza do zasilenia do czterdziestu głowic lokalizacyjnych oraz umożliwia pokry- 

cie wyrobisk o łącznej długości do 8 km z pojedynczego koncentratora μZist. 

W praktyce, dla podanej długości trasy, ilość głowic lokalizacyjnych, koniecz- 

nych do zapewnienia pokrycia zasięgiem radiowym będzie w przeważającej 

liczbie przypadków mniejsza. Jest to możliwe dzięki temu iż na prostych odcin- 

kach wyrobisk zasięg radiowy stacji LHU może dochodzić nawet odległości 

rzędu 600 m.  

 

4.2. Część mobilna systemu 

Część mobilną systemu stanowią interfejsy pojazdowe typu CDU. Przez- 

naczone są one do instalacji w kabinach pojazdów. Do poprawnej pracy sys- 

temu w wersji dla transportu podwieszonego wymagana jest instalacja urządzeń 

CDU w obu kabinach kolejki. Urządzenia te wyposażone są w prosty interfejs 

użytkownika (wyświetlacz LCD, klawiatura). Podsystem radiowy interfejsu 

CDU umożliwia łączność z częścią stacjonarną systemu oraz realizację pro- 

cedur lokalizacyjnych. Urządzenie posiada wyprowadzone gniazda służące do 

podłączenia anteny zewnętrznej oraz iskrobezpiecznego zasilania. Moduły ele- 

ktroniczne urządzenia umieszczone są w obudowie zapewniającej ochronę 

przed wnikaniem pyłu węglowego i strug wody. Układ elektroniczny urzą- 

dzenia został zaprojektowany zgodnie z wymogami dyrektywy ATEX. 

Wersja urządzeń mobilnych dla transportu szynowego spągowego wymaga 

instalacji pojedynczego urządzenia CDU w kabinie kolejki. Urządzenie pojaz- 

dowe w tej wersji pozbawione jest interfejsu użytkownika (nacisk położono na 

precyzyjne monitorowanie położenia). Posiada ono natomiast dodatkowy pod- 

system identyfikacji toru, dzięki czemu możliwa jest realizacja prostych funkcji 

wykrywania potencjalnych kolizji zwiększających znacznie bezpieczeństwo 

prowadzonych prac transportowych. 

4.3. Stanowiska dysponenckie 

W skład systemu WLSS wchodzą również stanowiska dysponenckie. 

Mamy tutaj możliwość instalacji podziemnego stanowiska dysponenckiego oraz 

stanowisk powierzchniowych. Stanowisko dysponenta podziemnego wykorzy- 

stuje do wizualizacji aplikację GIS/SCADA działającą na komputerze prze- 
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mysłowym typu GKP-09 [4], co umożliwia pracę w miejscach, gdzie możliwe 

jest wystąpienie atmosfery wybuchowej. W wersji dla kopalń niemetanowych 

aplikacja uruchamiana jest na komputerze przemysłowym w obudowie o stop- 

niu ochrony IP54 wyposażonym w wielkoformatowy monitor LCD. Łączność 

systemu z powierzchniowym stanowiskiem wizualizacyjno-komunikacyjnym 

realizowana jest poprzez łącze światłowodowe. W stacji powierzchniowej sys- 

temu dane dostarczane są do stanowiska dyspozytorskiego za pomocą lokalnej 

sieci Ethernet, co daje możliwość uruchamiania aplikacji na arbitralnie wybra- 

nych komputerach z odpowiednio ustawionymi uprawnieniami (np. tylko wi- 

zualizacja, wybrane warstwy informacji, pełne prawa itp.). 

 

4.4. Działanie systemu 

Informacje o aktualnym położeniu pojazdów uzyskuje się za pomocą po- 

miarów odległości przeprowadzanych drogą radiową przez głowice lokaliza- 

cyjno-transmisyjne LHU. Informacje te trafiają do koncentratorów transmisji, 

a następnie do centralnej aplikacji na stanowisku dysponenta, gdzie podlegają 

filtracji i przetwarzaniu za pomocą algorytmów predykcyjnych. Sieć głowic 

lokalizacyjno-transmisyjnych umożliwia również dwukierunkową transmisję 

danych z/do pojazdów. Dzięki temu do interfejsów pojazdowych CDU można 

przesyłać w formie wiadomości tekstowych informacje (tj. polecenia, alarmy, 

komunikaty o zagrożeniach itp.). Natomiast z interfejsów pojazdowych przesy- 

łane są do części dysponenckiej systemu dane diagnostyczne oraz sygnalizacja 

związana z interfejsem użytkownika. W wersji interfejsu pojazdowego przez- 

naczonej dla kopalń węgla kierowcy mają możliwość interakcji z dysponentem 

za pomocą klawiatury interfejsu CDU. Za pomocą jednego przyciśnięcia kla- 

wisza można potwierdzić lub odrzucić przyjęcie dyspozycji, a także wysłać syg- 

nał alarmowy. 

Za wizualizację i interfejs użytkownika dla dysponenta odpowiada dedy- 

kowana aplikacja GIS/SCADA, w której zapisana jest wektorowa mapa wyro- 

bisk oraz baza danych dodatkowych informacji o konfiguracji i stanie taboru. 

Bieżąca sytuacja ruchowa uaktualniana jest w czasie rzeczywistym i prezen- 

towana dysponentowi na tle wektorowej mapy wyrobisk. Dysponent ma możli- 

wość wyboru prezentowanych warstw informacyjnych oraz szerokie możli- 

wości skalowania, przesuwania, ustalania interesujących rejonów mapy. Pikto- 
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gramy pokazują aktualne położenie i kierunek ruchu poszczególnych pojazdów 

wraz z ich nazwami (numery boczne). Dysponent może wysyłać do kierowców 

indywidualne polecenia, jak i globalne komunikaty. Istnieje również możliwość 

ustawienia automatycznych komunikatów ostrzegawczych związanych ze zbli- 

żaniem się do niebezpiecznych lokalizacji. Dysponent dostaje z pojazdów infor- 

macje zwrotne o tym czy komunikat został dostarczony do urządzenia pojazdo- 

wego oraz uzyskuje potwierdzenie przeczytania komunikatu/polecenia. W przy- 

padku naciśnięcia w pojeździe przycisku alarmowego informacja o alarmie 

wyświetlana jest na nadrzędnej warstwie i niezależnie od aktualnie ustawionego 

fragmentu podglądu mapy tak, aby natychmiast poinformować dysponenta.  

W przypadku wykrycia uszkodzeń pojazdu (informacje z karty diagno- 

stycznej ciągnika lub z głowic diagnostycznych), zarówno na panelu interfejsu 

pojazdowego, jak i u dyspozytora wyświetlane są informacje o awarii. 

5. Podsumowanie 

Opracowany system w innowacyjny sposób wspiera funkcje istotne z pun- 

ktu widzenia zarządzania ruchem transportu podziemnego umożliwiając efek- 

tywniejsze nim zarządzanie. Realizuje on również funkcje mające wpływ na po- 

lepszenie bezpieczeństwa związane z przekazywaniem sygnałów alarmowych 

czy możliwością wykrywania kolizji. Dodatkowym atutem z punktu widzenia 

funkcjonalności związanej z bezpieczeństwem jest opcja połączenia z systema- 

mi automatycznego ostrzegania o zagrożeniach. 

System jest w szerokim zakresie skalowalny, dzięki czemu możliwe jest 

budowanie instalacji dostosowanej do aktualnych potrzeb kopalni z zachowa- 

niem możliwości przyszłej rozbudowy. W systemie WLSS zastosowano nowa- 

torskie rozwiązania charakteryzujące się zarówno niskim kosztem urządzeń, jak 

i wymaganej infrastruktury. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja kosztów 

instalacji oraz utrzymania, co czyni system atrakcyjnym na tle rozwiązań 

konkurencyjnych również z ekonomicznego punktu widzenia. 
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Laboratorium systemów elastycznej produkcji 

Peter Košťál, Andrea Mudriková, Karol Velíšek, Daynier Rolando Delgado 

Sobrino – Słowacki Uniwersytet Techniczny 

1. Introduction 

A today trend in manufacturing is characterized by production broadening, 

innovation cycle shortening, and the products have new shape, material and fun- 

ctions. The production strategy focused to time need change from traditional 

functional production structure to production by flexible manufacturing cells 

and lines. Production by automated manufacturing system (AMS) is a most im- 

portant manufacturing philosophy in last years [1]. 

The main target of project „OPVaV-2008/2.2/01-SORO – 26220220055” 

is building the laboratory equipped by flexible manufacturing cell and directly 

connected to our CAD laboratory. The direct connections between these two 

laboratories enable realization the jointed design and manufacturing system. 

The main advance of this system is a possibility of manufacturing fast reaction 

to design changes without a manufacturing documentation on paper form. This 

is a model of a new „digital“ manufacturing [2]. 

The flexible manufacturing system will contain the two CNC controlled 

machines (milling and lathe machines). These machines will be interconnected 

by a transport system and operated by industrial robots. This flexible manu- 

facturing system will also include a quality control station including the camera 

system and shelf storage. 

The supplementary devices are used mainly to manipulation with work- 

pieces and tools: 

− workpiece storage and device for workpiece changing, 

− storage, controlling and changing of tools, 

− quality control. 

A part of complex automated manufacturing process is an automation of 

technological process control, automated transportation, handling, feeding, and 

interchange of workpieces, tools and automated waste cleaner. There are many 

technological sites existing, which match given requirements. Besides obvious 

computer techniques for controlling the manufacturing machines, automatically 

working bins, loaders, conveyors, manipulators and industrial robots are imple- 

mented step by step. As industrial production is growing constantly, besides 

implementing of the classical automated means, which were mentioned above, 

manufacturing systems with intelligent control are being installed [3]. 

Material flow is an integral part of every production system. Material flow 
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is an integral part of every production system. In this paper we will focused to 

material flow suggestions possibilities in the flexible manufacturing system. 

The material flow is determined by several variants of system layout. 

2. Manufacturing system design 

The design of manufacturing system is a part of manufacturing process 

planning. The main determining factors for the manufacturing system design 

are: the product, the production volume, the used machines, the disposable man- 

power, the disposable infrastructure and the legislative frame for the specific 

cases. 

The automation of manufacturing and assembly process can be run in the 

term of the manufacturing profile, material flow or information flow. These 

basic elements of the manufacturing process are usually automated together in 

the praxis, but it is not the condition. The task of the manufacturing and assem- 

bly process control is to provide the process running in the status of dynamical 

stability and the replacement in the equilibrium status on the same or acceptable 

standard by the deviation of the equilibrium status. The process control is cha- 

racteristic as the process organization in system that provides the achievement 

of the required final state; assembly or manufacturing process. The utilization of 

this information for the manufacturing process control could be only then if it is 

known the noted model of system behavior by means of that it is possible to 

create the control algorithm and technical system for its realization by defined 

aim [4]. 

 
Fig.1. The general sequence of manufacturing system design 

During detailed inspection, it seems advisable to analyze the technological 

workplaces that are functional and spatial areas: 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
291 

− technological area as space where are performed technological operations 

on workpieces, 

− manipulation area as space where are performed manipulations (operational 

and intermediate operational) with workpieces, tools and waste, 

− directing area as space in which are performed controlling operations, 

− area of maintenance as space in which is realized set up, maintenance, 

servicing etc [5]. 

3. Material flow planning 

In the process of material flow planning, it is necessary to consider the fact 

that the aim of the plan is not the transport and storage of material as these 

activities are expensive and do not improve the material value. Current systems 

for handling, transport and storage provide a great number of possibilities for 

the application of expensive and complex systems. The optimal design should 

contain minimum storages, transport and handling. Hence, the suitable way be- 

fore the elaboration of detailed system solution is to reduce mentioned activities 

to a minimum [6]. 

All features of manufacturing system must be planned considering mutual 

interactions and verified by a simulation model before the system realization. 

From the point of view of manufacturing and material flow, it is talking 

about mutual connections and formation of material chain. The main aim is the 

mutual coordination of all material flows and assurance of the efficiency of 

material flow between individual segments of a chain [6].  

We want to produce (simulate production) various components of shaft, 

flange, bracket and box shape in this system. Each component made will re- 

present piece production that means only one piece of this component will be 

made. Variability (dimensions and shape versions for each component) will be 

relatively wide. Planning and management of the production process in FMS 

must be adapted to that fact. 

The whole process starting with design up to storage of final component 

must run automatically without human intervention. That means, material in the 

FMS storage system will be automatically taken out of store, transported to in- 

dividual machines according to program, put in operating area by a handling de- 

vice (industrial robot). Machine will execute individual technological operations 

to reach final properties (shape and dimension) of the component. Simple com- 

ponents can be worked by one machine only but in case of more complicated 

parts, the component will have to be handled in the machine (e.g. turned to 

another position) or relocated to another machine so that other necessary tech- 

nological operations can be realized (sometimes this relocation between indivi- 

dual machines needs to be repeated several times) [7]. 
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4. The laboratory of flexible manufacturing system 

At the Figure 2 is showed the final variant of flexible manufacturing sys- 

tem layout. This system contains two machining centers (milling and turning), 

assembly station, shelf storage with the manipulator and industrial robot on the 

rail. This final variant of a flexible manufacturing system is extended by a trans- 

port system in a closed loop, quality control station and by a robotized assembly 

station. 

 

Fig.2. The flexible manufacturing system visualization 

5. Conclusion 

Flexible manufacturing cells allows manufacturing the small numbers of 

part from huge range of types and achieve good economical effects near by 

large batch or mass production. The manufacturing cells structure has connected 

the machines and save the production time, space and production costs too. 

Functions of machines are coordinated and the material flow can be quick 

Manufacturing process of components, parts or final products usually are not 

realized at one workplace. The manufacturing logistics solve tasks about organi- 

zation of material and information flow in manufacturing. The importance of 

manipulating and transport devices are underlain fact that more than 50% time 

needed to manufacturing are spent by manipulation and transport and automa- 

tion level of these processes are smaller than automation level of technological 

processes [8]. 

Our main aim of project is building of laboratory, in which will be located 

flexible manufacturing system consisting of at least two production machines 

with NC control (milling machines, lathe). These machines will be linked with 

transport system and they will be served by industrial robots. Within this flexi- 

ble manufacturing system will be also station for quality control with camera 
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systems and rack warehouse. 

After termination of the project our Institute will have a fully functional 

prototype of a flexible manufacturing system with robotic operation of individu- 

al production facilities, which will be integrated with CAx laboratories [1].  
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Badania nad automatycznym sterowaniem urabiania przekroju 

chodnika 

Hao Shangqing - Taiyuan Heavy Machinery Group Coal Machine Co,Ltd, Tong 

Minming - China University of Mining and Technology  

1. Introduction 

Mine excavation surface is an extremely dangerous place where sudden 

calamities may occur frequently, such as gas-outburst, water-inrush and ground 

pressure. So the research of automatic control of roadheader is very significant 

for ensuring the miners’ lives. Under the premise that positioning system of 

automatic roadheader has been resolved, only by calculating the cutting position 

accurately through the cutting cantilever’s displacement of roadheader and 

limiting the cantilever in the scope of laneway section we can control the road- 

header effectively to make it cut out sections required and avoid super-digging 

or less-digging [1]. 

Reflecting in the roadheader, section formation control is just how to con- 

trol the cantilever to drive the cutting head to move while running (the cutting 

head itself makes rotary motion at the same time) and make it cut out the 

section of required shape [2], as shown in Figure 1.  

 
Fig.1. The schematic diagram of roadheader cutting technology route 

2. Analysis of roadheader cantilever movement 

The lifting movement of roadheader cantilever is completed by a pair of 

lifting synchronous hydraulic cylinders which are hinged to roadheader frame 

and cantilever respectively and symmetrically arranged on the fuselage’s center 

line. When the travel of the lifting hydraulic cylinder changes, the cantilever 

will swing in the vertical plane around the articulated point; when the lifting 

hydraulic cylinder lengthens, the cantilever swings upwards along the laneway; 
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when the lifting hydraulic cylinder shortens, the cantilever swings downwards 

along the laneway making it easy to change the height of the cutting head above 

the cutting section [3]. 

It is the gyrating of the horizontal rotary worktable that realizes the hori- 

zontal motion of roadheader cantilever. As shown in Figure 2. When rotary 

worktable rotaries horizontally, the frame installed in it will drive the cantilever 

to do horizontal rotary. Rotary table is driven by a pair of hydraulic cylinders 

symmetrically distributed, the two ends of which are hinged on the horizontal 

rotary worktable and the fuselage respectively [4]. When working, the hydraulic 

cylinder on one side lengthens while the one on the other side shortens; if it is 

necessary to change the horizontal rotary direction of the cantilever, correspon- 

dingly, we can just change the movement direction of the two hydraulic 

cylinder piston rods which swing symmetrically. Connected by hydraulic 

system, lifting hydraulic cylinder and horizontal rotary hydraulic cylinders can 

do not only separate motion but also composite motion. 

 
Fig.2. Schematic diagram of cantilever’s horizontal rotary 

The projection position of cutting head center has got a one-to-one cor- 

respondence with the cantilever’s lifting angle and horizontal swing angle 

which are determined by the travel route of lifting hydraulic cylinder and rotary 

hydraulic cylinder [5]. The cylinders used must be able to control their travel 

route. We can control the position of cutting head on the laneway section and 

thus cut out the laneway section of preset shape and size. 

2.1. The Mathematical Model of Operating Mechanism 

The cutting process usually has three modes: vertical drilling, horizontal 

and vertical swing cutting. When roadheader is cutting the section, the lifting 

movements of cantilever will be completed by a pair of simultaneous lifting 

hydraulic cylinder and the horizontal swing achieved by the rotary table. 

According to the shape and height, width-dimension of cross-section, we can 
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control the rotary swing angle of different locations and make cycle cutting 

through a certain process. So it is also necessary to make kinematics analysis on 

swing mechanism of roadheader [6]. 

2.1.1. Analysis of Cantilever Vertical Rotary 

Figure 3 is a simplified model of the vertically oscillating cantilever. In the 

figure, A is the hinge point of the lifting hydraulic cylinder and the frame; B is 

the hinge point of lifting hydraulic cylinder and cantilever when the latter is in 

horizontal position; O 1 is cantilever’s vertical rotation center; O 2 is the inter- 

section of horizontal rotation table’s central axis with the O 1 X 1 axis; O 3 is the 

projection of the cutting head center on the roadway cross-section when 

cantilever is in the horizontal position; O3
’is the projection of boring head on the 

laneway section when lifting hydraulic cylinder AB lengthens to AB’ . 

 
Fig.3. Schematic diagram of EBZ - 150 type roadheader’s vertical rotary 

Set: cantilever lengthO1O3=O1O’3=L, O1B=L2, <O’3O1B=<O’3O1B’=θ0. 

Cantilever in the horizontal position AB=L0,01X1 the vertical distance between 

the cantilever axis and O 1 X 1 is m. The coordinates of cantilever is (x1 ,z) when 

at O’3, <X1O1O’3=α, the elongation of lifting hydraulic cylinder is l1 when 

moving from B to B’. In ΔAO1B’, it can be concluded the vertical cantilever 

oscillation coordinates from Cosine Theorem as follows: 
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2.1.2. Analysis of Cantilever Horizontal Rotary 

Cantilever’s horizontal swing is achieved by a pair of symmetrically lay 

out horizontal hunting hydraulic cylinders driving the rotary table. When 
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working, the hydraulic cylinder on one side lengthens while the one on the other 

side shortens correspondingly. Driven by the rotary table, the cantilever swings 

around the horizontal swing center. Figure 4 is the simplified model of the 

cantilever horizontal rotary. Set the expansion of rotary hydraulic cylinder 2 l 

and simplify the horizontal rotary to rigid swing mechanism as is shown in 

Figure 4. 

 
Fig.4. Schematic diagram of EBZ - 150 type roadheader horizontal rotary 

O3’in the figure is the projection of cutting head when it is above the axis 

O2 X2 (set the vertical inclination angle of the cantilever α ); O3
’’ is the 

projection of cutting head on the horizontal surface when rotary table turns 

angle β , as is shown in the figure; O4, O5 are hinge points of two rotary 

hydraulic cylinders and roadheader frame; O6, O7 are hinge points of two 

hydraulic cylinders and horizontal rotary worktable; O7’ is the work hinge point 

of hydraulic cylinder when rotary table turns angle β  . The extension of 

rotary hydraulic cylinder is 2l when it changes from 7O to O7
'. 

Set: the radius of rotary table is r , O2 O5=O2 O4=n , <O5O2O7= 

<O4O2O6=θ, O4O6=O5O7=L0. In ΔO5 O2 O7 ', we can draw a conclusion from 

cosine theorem that: 
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So we can use keyboard to set range values. With the calculation by 

microcontroller and the initial angle measurement, we can get the tunneling 

header coordinates, compare it with the set value and send out pulse and fre- 

quency to control the magnetostrictive displacement of the hydraulic cylin- 

der-thus, we will achieve the automatic control of the tunneling section size. 
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3. Cutting control of roadheader 

3.1. Control Technique of Cutting Section Shaping 

When roadheader starts cutting, firstly, it makes the cutting head cut a cer- 

tain depth into the coal wall by the working mechanism expansion devices or 

activating the crawler walking mechanism. Then, through the horizontal and 

vertical rotary of cutting head, it cuts out the preset shape of laneway section, as 

shown in Figure 5. 

 
Fig.5. Laneway section shape 

The actual cut forms of laneway section mainly include trapezoidal, 

rectangular and arch. When operating, cutting technology varies because of 

different sizes and shapes of laneway section and different coal storage situation 

[7]. The correct cutting order is: use bottom-up procedures for relatively 

uniform coal seam of medium hardness; use cutting process that soft firstly, 

then the hard, cut from the coal side along the division of coal and rock and drill 

along the route for the semi-coal-rock laneway; take center drilledcoal wall 

around brushed for soft coal with muscular stratification and joint; take a 

top-down procedure for the hard coal. Shaking off the restrictive cutting process, 

a unified means is used in controlling the limit size of laneway section to 

simplify the programs and reduce workload [8-9]. 

3.1.1. Bottom cut 

When vertical cutting hydraulic cylinder is latched, we can transform the 

movement direction of cutting head by choosing different change-over and start 

switches, as shown in Figure 6. 

 
Fig.6. Schematic diagram of bottom cut path setting 
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3.1.2. Laneway Section Shaping 

To determine the vertical spacing of cutting head b, start from point O and 

move along the S-shaped sequence as AB-C-D-E-F-G shown in Figure 7. 

Transform the movement direction of cutting head by choosing different 

change-over and start switches (different auxiliary got electricity). The 

horizontal and vertical swinging hydraulic cylinders are interlocked during 

laneway section cutting [10]. 

 
Fig.7. Schematic diagram of cutting path setting 

3.1.3. Coal Wall Around Brushed 

Control program of laneway section shaping executed, press the flitching 

key directly to execute the routine automatically. First, determine the initial 

position of cutting head; then complete a circle cut around the cross-section as 

shown in Figure 8. according to requirement; finally, stop at the initial position 

of the flitching and when the flitching is finished ,the alarm can be started 

automatically. Thus, the entire auto-laneway-section cutting is completed. 

 
Fig.8. Schematic diagram of coal wall around brushed path setting 

3.2. Control Process of Roadheader 

The process of roadheader automatic cutting control is shown in Figure 9, 

the control process mainly includes: set the initial cutting parameters, identify 

and judge the tunneling coordinates, and then conduct cutting control according 

to bottom cutting, section shaping and flitching processes. During cutting, 

monitor the border position of cutting header at any time to avoid super-digging 
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or less-digging and complete the interval of the entire laneway section 

eventually. Then move the roadheader forward and repeat the whole cutting 

process to continue digging. 

 
Fig.9. Flow chart of automatic cutting control 

4. Conclusions 

As the operation of roadheader has two kinds of working motions on the 

space coordinates of cutting section: vertical and horizontal swing cutting, the 

cutting section motion of roadheader depends on cantilever’s motion state 
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within vertical and horizontal plane. We can automatically control cutting work 

by adjusting the motion of cantilever in different positions according to the 

section shape and its size of height and width. The functional relationship of 

deflexion angle of cantilever, extension of hydraulic cylinder and position of 

cutting head will provide a reliable theoretical basis for automatic control of 

roadheader, which could avoid super-digging and less digging. 
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            STRESZCZENIA                                 SUMMARY 

Inteligentne systemy maszyn górni- 

czych dla kopalni przyszłości 

Dariusz Jasiulek, Antoni Kozieł, Krzysztof 

Stankiewicz 

W publikacji wskazano kierunki rozwoju 

inteligentnych maszyn i systemów me- 

chanizacyjnych dla górnictwa, wynikają- 

ce z potrzeby zwiększenia bezpieczeń- 

stwa i efektywności procesów produkcji 

węgla. Podano przykłady prowadzonych 

prac badawczo-rozwojowych oraz opra- 

cowanych rozwiązań w ITG KOMAG, 

zmierzających do wdrożenia autonomicz- 

nych systemów wydobywczo-transporto- 

wych. 

Intelligent systems of mining machines 

for the mines of the future 

Dariusz Jasiulek, Antoni Kozieł, Krzysztof 

Stankiewicz 

Trends of development of intelligent ma- 

chines and mechanization systems for the 

mining industry, which result from the 

requirement to increase safety and effecti- 

veness of coal production processes, are 

presented. Examples of realized R&D pro- 

jects and solutions developed at KOMAG, 

which aim at implementation of auto- 

nomous mining-and-transportation sys- 

tems, are given. 

Mechanizacja robót w kamiennych 

wyrobiskach górniczych 

Marek Kalita, Dariusz Prostański 

W artykule przedstawiono technologie 

mechanizacji drążenia przodków chodni- 

kowych w skałach trudno urabialnych, 

z wykorzystaniem maszyn i urządzeń za- 

projektowanych w Instytucie Techniki 

Górniczej KOMAG. Produkowane seryj- 

nie przez partnerów przemysłowych 

KOMAG-u maszyny takie jak: ładowarki 

bocznie sypiące, wozy wiertnicze, wciąg- 

niki łańcuchowe oraz urządzenia stano- 

wiące wyposażenie dodatkowe, pozwalają 

na mechanizację prac związanych z tech- 

nologią drążenia chodników, w tym: 

wznoszenie obudowy oraz dostarczanie 

materiałów do przodków. Przedstawiono 

główne parametry techniczne oraz sposób 

wykorzystania maszyn i urządzeń w chod- 

niku. 

Mechanization of operations in mine 

workings made of stone 

Marek Kalita, Dariusz Prostański 

Technologies of mechanization of drivage 

of roadway faces in rock, which is dif- 

ficult to be cut, with use of machines and 

equipment designed at the KOMAG Insti- 

tute of Mining Technology are presented 

in the paper. Machines, which are manu- 

factured in series by KOMAG’s industrial 

partners, such as: side-discharge loaders, 

drilling jumbos, chain hoists and devices 

that are additional equipment enable me- 

chanization of operations associated with 

technology of roadway drivage, inclu- 

ding: installation of support and delivery 

of materials to the faces. Main technical 

parameters and the method of use of 

machines and equipment in a roadway are 

presented 

Problemy wykorzystania kombajnu 

tarczowego do drążenia wielkoprzekro- 

jowych tuneli burzowych 

Jan Marianowski, Mateusz Gajda 

Podano podstawowy podział kombajnów 

pełno przekrojowych klasy TBM. Opisa- 

Problems of utilization of a full shield 

machine to a driving of high cross – 

section storm-water drains 

Jan Marianowski, Mateusz Gajda 

The article presents a basic repartition of 

full face machines of the TBM class. The 
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no kombajn tarczowy typu Full Shield 

oraz jego główne komponenty zwracając 

szczególna uwagę na rolę  jaka one pełnią 

w konstrukcji i działaniu całego urządze- 

nia. Przedstawiono technologię drążenia 

kanału burzowego kładąc nacisk na prace 

i procedury związane z przygotowaniem 

maszyny do uzyskania przez nią pełnej 

zdolności roboczej. Sprecyzowano głów- 

ne niebezpieczeństwa na jakie mogą być 

narażeni wykonawcy prac tunelowych re- 

alizowanych w obrębie aglomeracji miej- 

skich. 

Full Shield machine with its main ele- 

ments, concerning with a particular atten- 

tion at their role in a construction and 

operation of the whole equipment has 

been described. The engineering of storm-

water drain driving accentuating works 

and procedures connected with a prepa- 

ration of the machine to the getting with it 

the full operating ability have been shown. 

It was also specified which main dangers 

could face the performers with the draina- 

ge works realized into municipal agglo- 

merations. 

Możliwości zastosowania technik sztucz- 

nej inteligencji w układach sterowania 

i diagnostyki maszyn górniczych 

Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-

Rojek, Krzysztof Stankiewicz 

Metody i techniki sztucznej inteligencji, 

w tym sztuczne sieci neuronowe oraz 

systemy rozmyte, zyskują coraz większą 

popularność i są szeroko stosowane 

w różnych dziedzinach nauki. W ostatnim 

dwudziestoleciu, dzięki dynamicznemu 

rozwojowi informatyki, sieci neuronowe 

są stosowane w różnego typu aplikacjach 

programowych. Powstało również opro- 

gramowanie inżynierskie wspomagające 

projektowanie procesu budowy sieci neu- 

ronowej. Funkcje wspomagające udostęp- 

niają, między innymi, pakiet oprogramo- 

wania Matlab. W artykule przedstawiono 

opis obecnego stanu w zakresie możli- 

wości zastosowania metod i technik 

sztucznej inteligencji w układach stero- 

wania kombajnów chodnikowych. 

Possibilities of use of artificial intelli- 
gence technologies in the systems for 
control and diagnostics of mining ma- 
chines 

Dariusz Jasiulek, Joanna Rogala-

Rojek, Krzysztof Stankiewicz 

Methods and technologies of artificial 

intelligence, including artificial neural 

networks and fuzzy logic systems, 

become more and more popular and are 

widely used in different fields of science. 

Due to dynamic development of 

information technology, neural network 

systems have been used in different types 

of software applications for the past two 

decades. Engineering software, which 

aids designing of neural network system, 

was also developed. Suporting functions 

make, among others, Matlab software 

package available. Description of present 

situation as regards possibilities of use of 

methods and technologies of artificial 

intelligence in the systems for control of 

roadheaders is presented in the chapter. 

Wykorzystanie techniki rzeczywistości 

wirtualnej do wspomagania doboru 

systemów ochronnych do maszyn w ce- 

lu redukcji ryzyka związanego z ich 

obsługą 

Marek Dźwiarek , Jarosław Jankowski  

Celem zaprezentowanych w niniejszym 

Use of virtual reality technology for ai- 

ding the selection of protective systems 

for machines to reduce a risk asso- 

ciated with the maintenance of ma- 

chines  

Marek Dźwiarek , Jarosław Jankowski 

The research part of which is presented 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
307 

rozdziale badań było opracowanie tech- 

niki wirtualnego modelowania stref za- 

grożenia do wspomagania doboru sys- 

temów ochronnych na możliwie naj- 

wcześniejszym etapie projektowania ma- 

szyn. W tym celu opracowano zasady 

wirtualnego modelowania stref zagroże- 

nia, stref dostępu do stref zagrożenia oraz 

urządzeń ochronnych: osłon, elektroczu- 

łych urządzeń ochronnych i urządzeń czu- 

łych na nacisk. Sformułowano także ogól- 

ną procedurę postępowania przy zasto- 

sowaniu wirtualnego modelowania stref 

zagrożenia do wspomagania doboru 

systemów ochronnych do maszyn i syste- 

mów wytwórczych. Opracowano metody 

integracji systemu modelowania stref za- 

grożenia z systemem interaktywnej ko- 

munikacji z użytkownikiem w rzeczy- 

wistości wirtualnej. Opracowane metody 

zweryfikowano z wykorzystaniem wirtu- 

alnego modelu systemu wytwórczego, 

zwierającego dwa gniazda robotów i sta- 

nowisko robocze usytuowane pomiędzy 

nimi. 

aimed at the development of dangerous 

zone virtual modeling technique in the 

aspect of supporting safety system choice 

as early as at the design stage of ma- 

chinery. To achieve that, the principles 

for the identification and modeling of 

dangerous zones, their access zones and 

safety devices (guards, electro-sensitive 

protective devices and pressure- sensitive 

devices), respectively, were formulated. A 

general application procedure has been 

developed as well, to show how the vir- 

tual modeling should be employed to 

choose properly a safety system in machi- 

nery and manufacturing systems. The 

methods have been developed as well to 

integrate the dangerous zone modeling 

system with the system of interactive co- 

mmunication with the user in virtual rea- 

lity. The developed methods were verified 

using a virtual model of a manufacturing 

system, comprising two robot groups and 

a workstation located between them. 

Komputerowy dobór górniczych prze- 

nośników zgrzebłowych zintegrowane- 

go systemu ścianowego 

Józef Suchoń, Zbigniew Szkudlarek, 

Joanna Rogala-Rojek 

Ścianowy system eksploatacji pokładów 

węgla jest w polskich kopalniach sys- 

temem dominującym. Wyposażenie kom- 

pleksu ścianowego w zespół maszyn 

i urządzeń do mechanicznego urabiania 

węgla, na który składają się: kombajn 

ścianowy, przenośnik zgrzebłowy oraz 

obudowę zmechanizowaną jest zagadnie- 

niem istotnym z punktu widzenia plano- 

wanej wydajności, bezpieczeństwa oraz 

ekonomiki procesu. Stąd istotny jest do- 

bór poszczególnych elementów systemu, 

także w aspekcie ich wzajemnej współ- 

pracy, w ramach zintegrowanego systemu 

ścianowego. W rozdziale przedstawiono 

Computer selection of mining flight-

bar conveyors of integrated longwall 

system 

Józef Suchoń, Zbigniew Szkudlarek, 

Joanna Rogala-Rojek 

Longwall system for coal mining is a do- 

minating system in Polish mines. Equip- 

ping of longwall system with the ma- 

chines and equipment for mechanical coal 

mining consisting of: longwall shearer, 

flight-bar conveyor and powered-roof 

support, is an important problem from the 

point of view of planned output, safety 

and economy of the process. Thus, se- 

lection of each component of the system 

is important, also in the aspect of joint 

cooperation of the components within 

integrated longwall system. A method for 

selection of one of system components, 

i.e. of AFC depending on planned output, 
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metodę doboru jednego z elementów sys- 

temu, przenośnika ścianowego w zależ- 

ności od planowanego wydobycia. Zapre- 

zentowano program do obliczeń parame- 

trów przenośnika zgrzebłowego, bazując 

na podstawowych zależnościach do jego 

projektowania. 

is presented in the paper. Program for 

calculation of parameters of flight-bar 

conveyor is showed, basing on funda- 

mental relationships for its designing.   

Akumulatorowy ciągnik podwieszany 

GAD-1 jako alternatywa rozwiązań 

z napędem spalinowym 

Andrzej Drwięga, Zdzisław Budzyński, 

Bartosz Polnik, Dariusz Czerniak, 

Krystian Skupień  

Ciągnik podwieszony o napędzie akumu- 

latorowym GAD-1, wyposażony w ogni- 

wa najnowszej generacji, może być ko- 

rzystną alternatywą urządzeń transpor- 

towych o napędzie spalinowym, radykal- 

nie przyczynić się do poprawy jakości 

powietrza w podziemnych wyrobiskach 

kopalń węgla, gdzie wskutek wprowadza- 

nia coraz większej liczby napędów spa- 

linowych w kolejkach podwieszonych 

i spągowych, pracownicy odczuwają 

znaczny dyskomfort pracy związany z du- 

żym stężeniem spalin i emitowanym 

ciepłem. Ciągnik ma również możliwość 

generowania siły pociągowej w systemie 

napędu ciernego lub zębatkowego. Omó- 

wiono budowę ciągnika akumulatoro- 

wego GAD-1 wraz z jego układem ele- 

ktrycznym i sposób zmiany systemu na- 

pędowego. 

GAD-1 suspended battery drivetrain as 

an alternative to solutions with diesel 

drive 

Andrzej Drwięga, Zdzisław Budzyński, 

Bartosz Polnik, Dariusz Czerniak, 

Krystian Skupień  

GAD-1 suspended locomotive with bat- 

tery electric drive equipped with the bat- 

teries of new generation can be advan- 

tageous alternative to diesel transportation 

machines. It can significantly improve air 

quality in underground mine workings, 

where in the result of increasing number 

of diesel drives in suspended monorails 

and floor-mounted railways the workers 

are exposed to high concentration of ex- 

haust gases and generated heat. The lo- 

comotive can also generate pulling force 

in rack-and-pinion and friction drive sys- 

tem. Design of GAD-1 battery locomotive 

together with electric system as well as 

the method of drive replacement are dis- 

cussed. 

Filtr samoczyszczący z funkcją uzdat- 

niania wody 

Krzysztof Nieśpiałowski, Tomasz 

Jasiulek, Jerzy Jura, Marek Miziak 

Automatyzacja pracy wielu systemów 

produkcyjnych związana jest z procesem 

uzdatniania wody, dostarczanej do ma- 

szyn i urządzeń (np.: układy chłodzenia 

silników elektrycznych, układy zraszania 

wodnego oraz powietrzno-wodnego ogra- 

niczającego zapylenie). Parametry jako- 

Self-cleaning filter with water treat- 

ment function 

Krzysztof Nieśpiałowski, Tomasz 

Jasiulek, Jerzy Jura, Marek Miziak 

Automation of operation of many pro- 

duction systems is associated with treat- 

ment of water delivered to machines and 

equipment (e.g. cooling systems of elec- 

tric motors, water spraying systems as 

well as air-and-water spraying systems, 

which reduce airborne dust concentra- 
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ściowe wody przekładają się bezpośred- 

nio na żywotność zasilanych nią urzą- 

dzeń. W rozdziale przedstawiono prze- 

gląd istniejących rozwiązań oraz opisano 

budowę i zasadę działania filtra samo- 

czyszczącego konstrukcji ITG KOMAG. 

Omówiono stanowisko badawcze oraz za- 

prezentowano wstępne wyniki badań fil- 

tra i jego podzespołów. Innowacyjne roz- 

wiązanie filtra pozwala chronić instalację 

wodną przed osadzaniem się węglanu 

wapnia, a jego wkłady filtracyjne przed 

dużymi frakcjami zanieczyszczeń. 

tion). Quality parameters of water have 

a direct impact on life of devices, which 

are supplied with this water. Review of 

existing solutions is presented in the 

chapter and design and principle of ope- 

ration of self-cleaning filter designed at 

KOMAG are described. Test stand is des- 

cribed and the first results of testing the 

filter and its sub-systems are presented. 

Innovative solution of the filter enables to 

protect water system against precipitation 

of calcium carbonate and its filtration in- 

serts against big fractions of pollutants. 

iRIS - System identyfikacji maszyn, 

urządzeń, środków trwałych oraz tran- 

sportu  

Michał Warzecha, Dariusz Jasiulek, 

Joanna Rogala-Rojek, Aleksander Piecha, 

Jerzy Jura 

Wzrost zainteresowania nowoczesnymi, 

odpornymi na warunki środowiskowe, 

systemami zarządzania: maszyn, urzą- 

dzeń, środków trwałych oraz środków 

transportu, stosowanymi w kopalniach 

węgla kamiennego stanowił przyczynę 

opracowania kompleksowego, moduło- 

wego systemu identyfikacji, bazującego 

głównie na technologii RFID. Zapre- 

zentowano każdy z modułów systemu 

iRIS. Opisano przeznaczenie, funkcjo- 

nalność oraz sposób integracji modułów 

w kompleksowy system. Przedstawiono 

podstawowe założenia tworzenia systemu 

i jego integracji z już wykorzystywanymi 

aplikacjami teleinformatycznymi. 

iRIS – System for identification of ma- 

chines, equipment, fixed assets and 

transportation 

Michał Warzecha, Dariusz Jasiulek, 

Joanna Rogala-Rojek, Aleksander Piecha, 

Jerzy Jura 

Increase of interest in state-of-the-art, re- 

sistant to environmental conditions sys- 

tems for management of: machines, 

equipment, fixed assets and transportation 

means, which are used in hard coal mines, 

was the reason to develop a complex, mo- 

dular identification system, which is ba- 

sed mainly on RFID technology. The 

chapter is dedicated to presentation of 

each module of iRIS system. Destination, 

functionality and method of integration of 

modules in a complex system are descri- 

bed. Basic assumptions for creation of the 

system and its integration with teleinfor- 

matics applications, which are already 

used, are presented. 

Uszkodzenia hydrauliki siłowej sekcji 

obudów zmechanizowanych eksploato- 

wanych w kompanii węglowej 

Jan Zdziebko 

Jednym z kluczowych elementów wpro- 

wadzonych gruntownych zmian w ob- 

szarze gospodarki remontowej w Kom- 

panii Węglowej S.A. jest opis rzeczy- 

wistego zakresu przedmiotu remontu 

Damages to power hydraulics of po- 

wered roof supports used in coal com- 

pany  

Jan Zdziebko 

One of the key elements of the profound 

changes introduced in the maintenance 

management of the KW SA is the des- 

cription of the actual scope of the main- 

tenance subject carried out by the staff of 
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przez pracowników Jednostki Eksperc- 

kiej. System nadzoru technicznego poza 

wieloma funkcjami daje możliwość po- 

zyskania szeregu informacji technicznych 

o urządzeniu kierowanym do remontu. 

W rozdziale poprzez przeprowadzoną 

analizę ilościową i rzeczową, zaprezen- 

towano doświadczenia uzyskane w 2010 

roku w trakcie realizacji procesu nadzoru 

technicznego nad remontem hydrauliki 

siłowej obudów zmechanizowanych. 

the Expert Unit. The system of technical 

supervision beyond its many functions 

makes it possible to obtain a lot of tech- 

nical data about the device to be main- 

tained. Presenting the quantitative and 

material analysis, the chapter describes 

the experience gained in the year 2010 

during the process of technical super- 

vision of the maintenance of the roof 

supports hydraulics. 

Metoda oceny redukcji zapylenia przy 

zastosowaniu dysz powietrzno-wod- 

nych w kombajnach ścianowych. 

Marek Jaszczuk, Dominik Bałaga 

Po przeanalizowaniu dotychczas opraco- 

wanych metod badania skuteczności sys- 

temów zraszających stosowanych w ma- 

szynach urabiających przedstawiono no- 

wą metodę oceny redukcji zapylenia 

instalacji zraszających kombajnów ścia- 

nowych. Zaprezentowano stanowisko ba- 

dawcze, procedurę postępowania oraz 

metodę oceny pozwalające na badanie 

wpływu parametrów strugi zraszającej na 

skuteczność redukcji zapylenia. Wyniki 

badań pozwolą na prawidłowy dobór dysz 

i parametrów zasilania, a także odpowied- 

nie ich rozmieszczenie na ramieniu wy- 

chylnym kombajnu ścianowego. 

Method for assessment of reduction of 

airborne dust with use of air-and-water 

nozzles in longwall shearers 

Marek Jaszczuk, Dominik Bałaga 

A new method for assessment of reduc- 

tion of airborne dust with use of spraying 

systems in longwall shearers was presen- 

ted after analyzing previously developed 

methods for testing effectiveness of 

spraying systems used in the mining ma- 

chines. Test stand, procedure to be follo- 

wed and amassment method, which ena- 

ble testing the impact of parameters of 

spraying stream on effectiveness of reduc- 

tion of airborne dust level, were presen- 

ted. The tests results will enable proper 

selection of nozzles and supply parame- 

ters as well as suitable arrangement of 

nozzles on articulating arm of longwall 

shearer. 

Badania doświadczalne i weryfikacja 

parametrów termogeneratorów pół- 

przewodnikowych do budowy układu 

rekuperacji energii cieplnej 

Mariusz Woszczyński  

W publikacji omówiono wyniki badań 

laboratoryjnych prowadzonych w celu 

weryfikacji parametrów termogenerato- 

rów półprzewodnikowych oraz doświad- 

czalnego określenia warunków ich pracy. 

Zaprezentowano stanowisko badawcze, 

a także metodę prowadzenia badań. 

Przedstawiono wyniki analizy danych 

Laboratory tests and verification of pa- 

rameters of semiconductor heat gene- 

rating element used to construct ther- 

mal energy recuperation systems  

Mariusz Woszczyński  

Results of laboratory tests conducted to 

verify parameters of heat generating ele- 

ments as well as results of determination 

of conditions of their operation are dis- 

cussed. Test rig as well as testing metho- 

dology is presented. Results of tests data 

analysis and their verification are given. 

The concept of design of thermal energy 
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badawczych i ich weryfikacji. Zaprezen- 

towano koncepcję budowy rekuperatora 

energii cieplnej z wykorzystaniem ter- 

mogeneratorów półprzewodnikowych, 

przewidzianego do zastosowania w ukła- 

dzie wydechowym silnika spalinowego. 

Przedstawiono wyniki analizy rozkładu 

temperatur i przepływu ciepła w proje- 

ktowanym rekuperatorze metodą kompu- 

terowego modelowania dynamiki płynów 

(CFD - Computational Fluid Dynamics). 

recuperation system with use of heat ge- 

nerating elements, planned to be used in 

exhaust system of diesel engine is descri- 

bed. 

Identyfikacja stanów obciążeń mas 

transportowanych przez kolejki pod- 

wieszone 

Jarosław Tokarczyk, Kamil Szewerda 

Przedstawiono metodę identyfikacji ob- 

ciążeń dynamicznych działających na 

transportowany ładunek w sytuacjach 

normalnej pracy oraz w sytuacjach awa- 

ryjnych, w oparciu o metodę układów 

wieloczłonowych MBS (ang. Multi-Body 

System). Przeanalizowano dwa stany kry- 

terialne: awaryjne hamowanie wózka 

hamulcowego, wraz z zestawem transpor- 

towym oraz najazd przewożonego ładun- 

ku na przeszkodę znajdującą się na trasie 

transportowej. 

Identification of load conditions of mas- 

ses transported by suspended mono- 

rails 

Jarosław Tokarczyk, Kamil Szewerda 

A method for identification of dynamic 

loads acting on transported load during 

normal operation and in emergency situ- 

ations, based on Multi-Body System met- 

hod is presented. Two criteria states: 

emergency braking of a braking car with 

the transportation system and run in of the 

transported load on the barrier on a trans- 

portation route are analyzed. 

Wykrywanie stanów awaryjnych i źró- 

deł pożarów przenośników taśmowych  

Jerzy Mróz, Małgorzata Szczygielska, 

Adam Broja, Dariusz Felka 

W rozdziale przedstawiono zagrożenie 

awariami prowadzącymi do powstawania 

pożarów przenośników taśmowych. Scha- 

rakteryzowano badania symptomów to- 

warzyszących awariom oraz lotnych 

produktów powstających podczas wczes- 

nej fazy rozwoju źródła pożarowego. Na 

podstawie wyników badań opracowano 

strukturę, konstrukcję i algorytm przet- 

warzania czujnika wielodetektorowego do 

wczesnego wykrywania pożarów prze- 

nośników taśmowych. Następnie wyko- 

nano badania czujników w sztolni próbnej 

Detection of emergency states and fire 

sources of belt conveyors 

Jerzy Mróz, Małgorzata Szczygielska, 

Adam Broja, Dariusz Felka 

The Chapter presents the failures which 

may cause fires in belt conveyors. The 

research work on symptoms accompanied 

by the failures and the volatile (gaseous) 

products emitted at the early stage of fire 

have been characterized. A structure, 

a construction and a processing algorithm 

of a multi-sensor device for early detec- 

tion of fires in belt conveyors have been 

developed on the basis of the measuring 

results. Next the tests of the multi-sensor 

devices were made at the experimental 

adit of the Central Mine Rescue Station in 
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Centralnej Stacji Ratownictwa Górnicze- 

go w Bytomiu, których wyniki posłużyły 

do określenia parametrów rozmieszczenia 

czujników wzdłuż trasy przenośników 

oraz przetwarzania sygnałów dla wczes- 

nego wykrywania pożarów. 

Bytom. The results of the tests have been 

used to determine the location of the 

multi-sensor devices along belt conveyor 

lines and signal processing for early 

detection of fires. 

Praktyczny przykład określania czę- 

stości kontroli okresowych urządzeń 

ochronnych stosowanych do maszyn 

Marek Dźwiarek, Olgierd Hryniewicz 

Rozdział poświęcony jest problemowi do- 

boru odpowiedniego przedziału kontroli 

okresowej mającej na celu sprawdzenie 

funkcjonowania urządzeń ochronnych 

stosowanych do maszyn. Zaproponowano 

bardzo proste modele, dostarczając prak- 

tykom, którzy nie przeszli szkoleń z za- 

kresu niezawodności, narzędzi do okre- 

ślenia zasad kontroli. Metody te ułatwiają 

projektowanie lepszych konstrukcji i pro- 

cesów przemysłowych, które spełniają 

wymagania określone w normach mię- 

dzynarodowych. 

Example of determination of frequency 

of periodical inspections of protective 

devices used in machines 

Marek Dźwiarek, Olgierd Hryniewicz 

The chapter deals with the problem of 

choosing an appropriate periodical inspe- 

ction interval for monitoring of safety 

devices applied in machinery. Extremely 

simple approximate models have been 

proposed in order to provide practitioners 

without reliability training useful tools for 

the determination of inspection policies. 

These methods allow practitioners to de- 

sign improved systems and procedures 

that will be able to fulfill requirements 

stated by international industry standards. 

System automatycznego sterowania 

kompleksami ścianowymi Grupy Kapi- 

tałowej KOPEX S. A. w ideologii Smart 

Jan Lubryka, Dariusz Macierzyński 

Przedstawiono ideę opracowania systemu 

automatycznego sterowania kompleksami 

ścianowymi, narzędzia umożliwiającego 

pełną automatyzację procesu wydobyw- 

czego, który jest zbiorem zintegrowanych 

systemów sterowania, wizualizacji, para- 

metryzacji i monitoringu maszyn i urzą- 

dzeń górniczych wchodzących w skład 

kompleksów wydobywczych. 

System of automatic control of longwall 

systems in the KOPEX Group using 

Smart ideology 

Jan Lubryka, Dariusz Macierzyński 

Idea of the system for automatic control 

of longwall systems, a tool, which enables 

full automation of mining process, being 

a combination of integrated systems for 

control, visualization, parametrization and 

monitroring of mining machines and 

equipment included in the longwall mi- 

ning systems, is presented. 

Kombajn ścianowy typu KSW-460NE1 

w zautomatyzowanym kompleksie ścia- 

nowym 

Marek Kostka  

W opracowaniu na przykładzie kombajnu 

typu KSW-460NE1 przedstawiono pod- 

stawową funkcjonalność najnowocześ- 

KSW-460NE1 longwall shearer in the 

automated longwall mining system 

 

Marek Kostka 

On the example of KSW-460NE1 shearer, 

the functionality of the state-of-the-art 

shearer control systems adapted to operate 
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niejszych systemów sterowania kombaj- 

nów ścianowych przystosowanych do 

pracy w automatycznym kombajnowym 

kompleksie ścianowym. Zaprezentowano 

możliwości automatycznego odwzorowa- 

nia skrawu wzorcowego, jako wewnętrz- 

nej funkcji kombajnu oraz sterowania 

kombajnem „online” bezpośrednio z nad- 

rzędnego systemu sterowania komplek- 

sem. 

in automated longwall system is presen- 

ted. Ability of automatic recreation of 

model cut as the internal shearer function 

as well as online shearer control directly 

from the control system of the longwall 

face are given. 

Innowacyjne rozwiązania zastosowane 

w kopalniach OKD a.s. w zakresie tech- 

niki urabiania oraz drążenia tuneli 

Horst Gondek  

Omówione zostały innowacyjne rozwią- 

zania w zakresie urabiania oraz drążenia 

tuneli zastosowane w kopalniach OKD. 

Na początku zostały opisane urządzenia 

i maszyny do urabiania niskich pokładów 

a także wysoko wydajne systemy urabia- 

nia i drążenia tuneli. Przedstawiono także 

doświadczenia związane z tą technologią 

zdobyte w ciągu ostatnich dwóch lat. 

Innovation mining and tunneling 

technology in OKD.a.s. 

 

Horst Gondek  

This chapter discusses innovation mining 

and tunneling complexes, deployed in the 

mines OKD, as Article first describes how 

the complex machinery for mining low 

coal seams and mining complexes for po- 

werful seams and tunneling machines. It 

also offers experience which has been 

gained with the technology during the 

past two years. 

Doświadczenia KWK „Ziemowit” 

w rozbudowie systemu zasilania, ste- 

rowania i wizualizacji wysoko wydaj- 

nych kompleksów ścianowych na na- 

pięcie 3,3 kV 

Mirosław Janik, Jerzy Domagała, 

Sylwester Bogacki  

Niniejszy rozdział przedstawia drogę roz- 

woju organizacji pracy i postęp w wypo- 

sażeniu wysoko wydajnych kompleksów 

ścianowych na przykładzie kompleksów 

ścianowych w KWK „Ziemowit”. Roz-

dział opisuje uzyskany postęp  jako próbę 

eliminacji stwierdzonych utrudnień w 

eksploatacji dotychczasowych komple-

ksów i proponuje dalsze kierunki działań 

modernizacyjnych i organizacyjnych w 

celu poprawy bezpieczeństwa, oraz 

zwiększenia wydajności. 

Experience of KWK „Ziemowit” in the 

development of power system, control 

and visualization of high-efficient 

complexes of longwalls at 3,3 kV vol- 

tage 

Mirosław Janik, Jerzy Domagała, 

Sylwester Bogacki  

This chapter presents a way of develop- 

ment of work organization and progress 

in equipment of high-efficient complexes 

of longwalls, based on longwalls in KWK 

“Ziemowit”. The report describes the 

achieved progress as an attempt to eli- 

minate identified difficulties with exploi- 

tation previous complexes. It also it sug- 

gests further directions of modernization 

and organizational measures to improve 

safety, and increase efficiency. 
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Doświadczenia eksploatacyjne obudo- 

wy zmechanizowanej KHW-12/28-POz/ 

Pp w KWK „Wieczorek” 

Marek Pieszczek, Marek Szyguła 

W rozdziale przedstawiono genezę pow- 

stania sekcji obudowy zmechanizowanej 

KHW-12/28-POz/Pp, budowę i parametry 

charakterystyczne sekcji obudowy, wa- 

runki eksploatacji obudowy w kolejnych 

lokalizacjach. Przedstawiono doświadcze- 

nia z wdrożenia obudowy w warunkach 

eksploatacji KWK Wieczorek. 

Experience in operation of  KHW-

12/28-POz/Pp powered roof support in 

the “Wieczorek” Colliery 

Marek Pieszczek, Marek Szyguła 

Origin of development of KHW-12/28-

POz/Pp powered roof support, its design 

and characteristic parameters as well as 

operational conditions of the support in 

different locations are presented. Expe- 

rience in implementation of the support in 

conditions of Wieczorek Colliery are 

discussed. 

Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne 

wiertnicy geologiczno-inżynierskiej ty- 

pu WIG-200 

Tomasz Derda, Piotr Rojek, Norbert 

Rawicki 

Przedstawiono główne trendy rozwojowe 

wiertnictwa w Polsce oraz związane 

z nimi prace projektowo-badawcze nowej 

wiertnicy inżyniersko-geologicznej. Omó- 

wiono rozwiązanie konstrukcyjne wiert- 

nicy oraz zasadę jej działania, ze szcze- 

gólnym podkreśleniem możliwości sze- 

rokiego zakresu stosowania maszyny, 

zarówno do wykonywania odwiertów 

(w różnych płaszczyznach i pod różnymi 

kątami) podczas prowadzenia prac bu- 

dowlanych oraz geotechnicznych. 

State-of-the-art design of WIG-200 

geological-and-engineering drilling rig 

 
Tomasz Derda, Piotr Rojek, Norbert 

Rawicki 

Main development trends in drilling 

processes in Poland as well as research 

work on development of new engineering 

and geological drilling rig are presented. 

The design of new drilling rig, its rules of 

operation with special emphasis to its 

broad range of application both in bore- 

holes drilling (in different planes and un- 

der different angles) during construction 

work and in geotechnical drilling are dis- 

cussed. 

Podwieszony ciągnik akumulatorowy 

PCA-1 kierunkiem rozwoju nowoczes- 

nych urządzeń transportowych 

Krzysztof Kaczmarczyk, Hubert 

Suffner, Piotr Dobrzaniecki, Bartosz 

Polnik, Zdzisław Budzyński, Marek 

Heliński 

W rozdziale zaprezentowano innowacyjne 

rozwiązanie podwieszonego ciągnika aku- 

mulatorowego przeznaczonego do prac 

transportowych i manewrowych na od- 

cinkach dworców materiałowych i drą- 

żonych przodków wyrobisk korytarzo- 

wych. Ciągnik jest urządzeniem o mo- 

PCA-1 suspended battery drive train as 

a new trend in development of state-of-

the-art transportation machines 

Krzysztof Kaczmarczyk, Hubert 

Suffner, Piotr Dobrzaniecki, Bartosz 

Polnik, Zdzisław Budzyński, Marek 

Heliński 

Innovative design of suspended battery 

drive train for transportation and maneu- 

vering in the areas of material stations and 

developed roadways faces. The drive train 

is a device of modular structure and has 

state-of-the-art driving system. Its driving 

system has microprocessor control of tor- 



KOMTECH 2011 

Open Access (CC BY-NC 3.0 PL) 

 
315 

dułowej budowie i charakteryzuje się no- 

woczesnym rozwiązaniem układu napę- 

dowego. Zastosowano w nim mikropro- 

cesorowe sterowanie wektorem momentu, 

które umożliwia pracę z rekuperacją ener- 

gii w czasie hamowania silnikami napę- 

dowymi. Wdrożenie rozwiązania przy- 

czyni się do zwiększenia efektywności 

procesu drążenia wyrobisk korytarzowych 

oraz wpłynie na zmniejszenie uciążliwoś- 

ci pracy załóg górniczych. Urządzenie 

może znaleźć zastosowanie zarówno 

w górnictwie jak i poza nim w pracach 

transportowych w atmosferze potencjalnie 

wybuchowej. 

que vector, which enables operation with 

recuperation of energy during braking 

with driving motors. Implementation of 

the new design would increase efficiency 

of development of roadways and would 

reduce arduousness of miners work. The 

device can be used both in the mining 

industry and other industries for transpor- 

tation in potentially explosive atmosphe- 

re.  

Struktura programów szkoleniowych 

dla operatorów kolejek podwieszonych 

Łukasz Jaszczyk  

Przedstawiono możliwości zastosowania 

technologii wirtualnej i rozszerzonej rze- 

czywistości w procesie szkolenia pra- 

cowników zatrudnionych w podziemnych 

zakładach górniczych. Przedstawiono 

dostosowanie treści szkoleń do wymagań 

stawianych pracownikom na stanowis- 

kach roboczych. Proces ten omówiono na 

przykładzie szkolenia pracowników trans- 

portu górniczego kolejkami podwieszo- 

nymi. 

Structure of training programmes for 

operators of suspended monorails 

Łukasz Jaszczyk  

Use of virtual technology and Augmented 

Reality in training of personnel employed 

in underground mining plants is presented 

in the paper. The process of adaptation of 

training content to the requirements put to 

the employees at the workplace are pre- 

sented. This process is discussed on the 

example of training of the personnel res- 

ponsible for mining transportation with 

use of suspended monorails. 

System interaktywnych instrukcji ob- 

sługi INSTO jako narzędzie wspoma- 

gające utrzymanie ruchu maszyn gór- 

niczych 

Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak, 

Magdalena Rozmus, Rafał Suiski  

Stosowane obecnie rozwiązania w za- 

kresie upowszechniania wiedzy niezbęd- 

nej w procesie utrzymania ruchu nie speł- 

niają potrzeb uczestników tego procesu. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono 

system INSTO, obejmujące aplikacje, dzięki 

którym możliwe jest skuteczne wspoma-

ganie zarządzania wiedzą na potrzeby 

utrzymania ruchu maszyn górniczych. 

System of interactive INSTO manuals 

as a tool supporting operation and 

maintenance of mining machines  

 

Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak, 

Magdalena Rozmus, Rafał Suiski  

Solutions that are nowadays used for dis- 

semination of knowledge necessary in 

machine maintenance process don’t meet 

needs of the process participants. The 

chapter presents system INSTO that in- 

cludes applications which can be used for 

effective support of knowledge manage- 

ment for mining machines maintenance 

needs. 
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System WLSS ™ - poprawa efektyw- 

ności i bezpieczeństwa transportu z wy- 

korzystaniem monitorowania bezprze- 

wodowego 

Przemysław Wiszniowski, Dariusz 

Babecki, Tomasz Mazur 

Omówiono opracowany w Instytucie 

Technik Innowacyjnych EMAG system 

bezprzewodowego wspierania logistyki 

dla transportu podziemnego WLSS ™. 

Przedstawiono podstawowe funkcje reali- 

zowane przez opracowane rozwiązanie. 

Zwrócono uwagę na te cechy systemu, 

które wpasowują się w potrzeby rynku 

górniczego w zakresie dostarczania dys- 

ponentom ruchu informacji krytycznych 

z punktu widzenia efektywnego zarządza- 

nia ruchem taboru podziemnego. Przed- 

stawiono możliwości komunikacyjne sys- 

temu, jego modularność i opcje rozbu- 

dowy. Zwrócono uwagę na aspekt ekono- 

miczny polegający na minimalnych kosz- 

tach niezbędnej infrastruktury oraz bez- 

pieczeństwa transportu. 

WLSS ™ System – improvement of 

transport effectiveness and safety using 

wireless monitoring system 

 

Przemysław Wiszniowski, Dariusz 

Babecki, Tomasz Mazur 

WLSS ™ System of wireless logistics 

support for underground transportation, 

developed by the Institute of Innovative 

Technologies EMAG is discussed. Main 

functions realized by the developed de- 

sign are presented. Attention is paid to 

those features of the system, which fit in 

mining market needs as regards supply 

transport administrators with vital infor- 

mation for effective management of fleet 

of underground transportation machines. 

Communication abilities of the system, its 

modularity and option of its extension are 

given. Attention is also paid to economic 

aspects i.e. lower costs of infrastructure 

and increased transportation safety. 

Laboratorium systemów elastycznej 

produkcji 

Peter Košťál, Andrea Mudriková, 

Karol Velíšek, Daynier Rolando 

Delgado Sobrino 

W końcu 2008 r. Instytut Systemów Pro- 

dukcyjnych i Mechaniki Stosowanej STU, 

odpowiadając na zapotrzebowanie numer: 

OPVaV-2008/2.2/01 Agencji SORO AS- 

FEU i Ministerstwa Edukacji przystąpił 

do realizacji projektu o nazwie „Labo- 

ratorium systemów elastycznej produkcji 

z zastosowaniem robotów bez przestawia- 

nia produkcji”. W końcowej fazie projek- 

tu w roku 2012 system elastycznej pro- 

dukcji będzie powiązany z Laboratorium 

CAD Instytutu. 

The laboratory of flexible manufa- 

cturing system 

Peter Košťál, Andrea Mudriková, 

Karol Velíšek, Daynier Rolando 

Delgado Sobrino 

At the end of 2008 our institute - Institute 

of Production Systems and Applied 

Mechanics responded to the challenge 

number: OPVaV-2008/2.2/01-SORO AS- 

FEU Agency and the Ministry of Edu- 

cation has developed a project called "La- 

boratory of flexible manufacturing sys- 

tems with robotic handling for environ- 

ment without drawing production”. In the 

final phase of this project in year 2012, 

the flexible production system will be 

linked with the CAD laboratory of our 

institute 
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Badania nad automatycznym sterowa- 

niem urabiania przekroju chodnika 

Hao Shangqing, Tong Minming 

W celu automatycznego sterowania ura- 

biania kombajnem chodnikowym określi- 

liśmy funkcje kąta wychylenia wysięg- 

nika, wydłużenia siłownika hydraulicz- 

nego oraz pozycji organu urabiającego. 

Przed rozpoczęciem sterowania urabiania 

kombajnem chodnikowym ustalany jest 

zasięg urabiania poprzez współrzędne 

przestrzenne oraz ustalona powinna być 

pozycja odniesienia organu urabiającego. 

Sterowanie urabiania organu realizowane 

jest poprzez kąt wychylenia wysięgnika 

i wysuw siłownika hydraulicznego. Mi- 

krosterownik oblicza położenie organu 

urabiającego w przestrzeni za pomocą 

parametrów kąta wychylenia wysięgnika 

i wysuwu siłownika hydraulicznego. Nas- 

tępnie nastawiamy parametry sterowania 

celem realizacji automatycznego sterowa- 

nia urabiania przekroju chodnika. 

 

Research on automatic control of road- 

way cross-section cutting 

Hao Shangqing, Tong Minming 

In order to control the section cutting of 

roadheader automatically, we establish 

the functional relationship of deflexion 

angle of cantilever, extension of hydraulic 

cylinder and position of cutting head. Be- 

fore controlling roadheader to cut, the 

range of cutting section is set through the 

space coordinates, and the reference po- 

sition of the cutting head should be esta- 

blished. Then we control the cutting head 

to cut the section by deflexion angle of 

cantilever and extension of hydraulic cy- 

linder. The microcontroller calculates the 

space position of the cutting head by the 

parameters of deflexion angle of cantile- 

ver and extension of hydraulic cylinder, 

then, we adjust the control parameters for 

completing the automatic control of road- 

way cross-section cutting. 
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