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Szanowni Pañstwo

Redaktor Naczelny
dr in¿. Antoni Kozie³

¯ycz¹c Pañstwu przyjemnej lektury zapraszamy do wspó³pracy 

z redakcj¹ naszego kwartalnika.

O innowacyjnoœci decyduj¹ dwa podstawowe rodzaje dzia³alnoœci: 
naukowo-badawcza oraz przedsiêbiorstw, a wdra¿anie innowa-
cyjnych technologii jest g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ wzrostu gospodar-
czego. Dzia³alnoœæ innowacyjna to z³o¿ony proces, a osi¹gniêty 
sukces w przesz³oœci, nie gwarantuje tego w przysz³oœci. Coraz 
bardziej istotne s¹ zatem inwestycje w badania i rozwój, które  
w Polsce ci¹gle s¹ niewystarczaj¹ce, zarówno ze œrodków publi-
cznych, jak i sektora prywatnego (stanowi¹ jedynie ok. 30% 
³¹cznych nak³adów na b+r). Dotychczasowe doœwiadczenia 
wskazuj¹, ¿e niezale¿nie od nak³adów nale¿y skupiaæ uwagê 
przede wszystkim na osi¹ganych efektach, czyli na zwrocie 
inwestycji, w mierzalnych wskaŸnikach. Czêsto nawet niewielkie 
nak³ady daj¹ ogromne rezultaty i odwrotnie. Nale¿y zatem 
identyfikowaæ jednostki naukowe i przedsiêbiorców, którzy 
traktuj¹ innowacje jako czynnik podnoszenia konkurencyjnoœci, 
a tym samym oferuj¹ us³ugi na najwy¿szym poziomie.
Kierowanie finansowania bud¿etowego przeznaczonego na b+r, 
przy proporcjonalnym wsparciu przedsiêbiorców, powinno 
dotyczyæ przede wszystkim inteligentnych specjalizacji, które 
podlegaj¹ we wspó³czesnym œwiecie ci¹g³ej weryfikacji.
Akcyjnoœæ w kierowaniu œrodków na prace b+r ; raz do MSP, 
innym razem do du¿ych firm, z kolei do jednostek naukowych 
œwiadczy o braku jednoznacznego kierunku polityki z zakresu 
innowacji. Nale¿y jeszcze raz podkreœliæ, ¿e istot¹ dzia³alnoœci 
b+r powinien byæ koñcowy efekt, daj¹cy konkretne korzyœci, 
a nie prowadzenie wieloletnich badañ, których wyniki ukazuj¹ 
siê jedynie w publikacjach. Nale¿y zatem w³aœciwe selekcjono-
waæ projekty i kierowaæ œrodki finansowe tam, gdzie s¹ najbar-
dziej potrzebne. Bez finansowania nowych, ponosz¹cych ryzyko, 
innowacyjnych przedsiêbiorstw trudno bêdzie osi¹gn¹æ now¹ 
jakoœæ. Równie¿ istotne bêdzie wprowadzenie know-how 
w dzia³alnoœci badawczej i innowacyjnej. Potrzebna bêdzie 
kadra najlepszych profesjonalistów, maj¹cych doœwiadczenie 
w prowadzeniu dzia³alnoœci innowacyjnej i podejmowaniu ryzyka. 
Kieruj¹c do Pañstwa niniejsze wydanie Maszyn Górniczych mam 
nadziejê, ¿e prezentowane wyniki prac naukowych i badawczych 
stanowi¹ przyk³ady  doœwiadczeñ i praktyki procesu komercjali-
zacji innowacji, które w przysz³oœci przynios¹ spodziewane  
efekty dla gospodarki.
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dr inż. Krzysztof Stankiewicz  

Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

Koncepcja środowiska symulacyjnego do oceny samoorganizacji trasowania 
w sieci sensorycznej 

S t r e s z c z e n i e 

Techniki Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things) 

oraz komunikacji bezpośredniej Maszyna do Maszyny 

(M2M - Machine to Machine) coraz mocniej wpływają 

na strukturę i funkcjonalność systemów sterowania 

stosowanych w maszynach, kształtując przy tym ideę 

Przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Systemy sterowania 

zgodne z IoT wykorzystują sieci komunikacyjne, często 

o dużym stopniu komplikacji, łącząc poszczególne 

podzespoły, moduły, elementy wykonawcze i sensory. 

W artykule przedstawiono zagadnienie symulacji 

samoorganizacji ścieżek komunikacyjnych (trasowanie, 

routing) w złożonej sieci sensorycznej monitorującej 

działanie krążników przenośnika taśmowego. 

Poszczególne sensory tworzące sieć są niezależne  

i wyposażone w elektroniczny układ pomiarowy oraz 

transmisyjny MTU (Measuring and Transmitting Unit). 

W celu utworzenia i optymalizacji ścieżek transmisyjnych, 

w proponowanej strukturze komunikacyjnej, zapropo-

nowano algorytm klasy SA (Swarm Algorithm) bazujący 

na zachowaniu roju. 

S u m m a r y 

Assumptions of an IoT (Internet of Things) and direct 

communication M2M (Machine to Machine) got strong 

influence on the structure and functionality of the 

control systems of machines, shaping at once an idea 

of the Industry 4.0 (Industry 4.0). All control systems, in 

accordance with the IoT, use communication networks, 

often with a high degree of complexity, combining the 

various components, modules, actuators and sensors. 

The paper presents the simulation problem of self-

organization communication paths in a complex 

network of sensory monitoring of operation of the 

conveyor belt rollers, in which each sensor is equipped 

with an independent, electronic measuring and 

transmission unit (MTU). In order to create and 

optimize the communication structure an algorithm of 

class SA (Swarm Algorithm), based on the behavior of 

the swarm, was proposed.  

Słowa kluczowe: trasowanie, samoorganizacja, algorytm roju, sieć sensoryczna 

Keywords: routing, self-organization, swarm algorithm, sensors network 

 

1. Wstęp 

Możliwość zastosowania opisywanej w artykule 

klasy algorytmów może być powiązana z problemami 

dotyczącymi sterowania przebiegiem procesów 

technologicznych i maszyn przy minimalnym udziale 

ludzi. Koordynacja działań [11], ochrona mienia [15], 

określanie celów bieżących [4], hierarchizacja funkcji  

w zrobotyzowanych systemach wydobywczych jest 

obecnie koniecznością. Prowadzone prace mają także 

na celu automatyzację działania systemów służących 

wydobyciu [1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14]. W wyniku tych 

działań otrzymywane są znaczne ilości danych, które 

utrudniają prowadzenie przez ludzi złożonego procesu 

wnioskowania. Nawet jeśli wnioskowanie jest możliwe, 

często jest nieefektywne. Stąd metody i techniki 

sztucznej inteligencji, bazujące na wiedzy i samo-

organizacji (także adaptacji) powinny być coraz szerzej 

wdrażane w celu dalszego rozwoju technologii 

stosowanych w górnictwie. 

Jednym z ważniejszych zagadnień, związanych  

z bezpieczeństwem pracy w kopalniach węgla, jest 

monitoring lokalizacji ludzi i środków transportu oraz 

monitoring środowiskowy. Istotnym problemem 

bezpieczeństwa w górnictwie jest zagrożenie pożarowe 

na przenośnikach taśmowych do transportu urobku. 

Krążniki przenośników taśmowych nie są moni-

torowane w sposób ciągły. Każdy z nich, w sytuacji 

zatarcia i przegrzania, może stanowić źródło zapłonu 

pyłu węglowego. Wdrożenie systemu monitoringu 

krążników, z niezależnym źródłem zasilania i wewnętrzną 

diagnostyką, wielopoziomową redundancją połączeń 

komunikacyjnych oraz samoorganizacją ścieżek komu-

nikacyjnych, może poprawić poziom bezpieczeństwa 

użytkowego i pozwolić na podjęcie działań zapobie-

gających pożarom. System, dzięki liczbie zainstalowanych 

w krążnikach jednostek monitorujących MTU 

(Measuring and Transmitting Unit), transmitujących 

dane traktowane jako elementy roju (agenci), nie 

będzie wymagał ustanawiania zaplanowanej 

redundancji połączeń w zakresie komunikacji M2M. 

Sam utworzy sieć komunikacyjną wewnętrznie 

multiredundantną, na kilku poziomach funkcjonowania 

(sprzętowym, programowym, algorytmicznym). 
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Koncepcję samoorganizującej sieci komunikacyjnej,  

w oparciu o którą powstanie technika będąca 

przedmiotem implementacji w strukturze systemu 

monitoringu, o cechach samoorganizującego roju, 

przedstawiono w pracy [12]. 

2. Samoorganizacja systemu z wykorzysta-
niem roju cząstek 

Algorytm optymalizacji rojem cząstek (PSO) [5], 

nazywany także algorytmem ptasim, opracowany 

został przez Kennedy’ego i Eberharta w 1995 roku  

[3, 11, 18]. Algorytm oparto na obserwacji zachowania 

wybranej populacji (roju, stada), z uwzględnieniem 

możliwości komunikowania się między poszczególnymi 

osobnikami oraz dzielenia informacjami. Każdy osobnik 

należący do danej populacji traktowany jest jako 

cząstka. Cząstki przemieszczają się do nowych 

położeń, poszukując optimum określonej funkcji  

(np. najkrótszej drogi). Podobnie jak stado ptaków, rój 

podąża za przywódcą (najlepszym rozwiązaniem) 

przyspieszając i zmieniając kierunek (przeszukując 

przestrzeń stanów), do momentu aż lepsze 

rozwiązanie zostanie znalezione. Przywódcą roju 

zostaje osobnik o najlepszym dotychczas znanym 

położeniu. Osobniki podejmują decyzje na podstawie 

oceny najbliższego otoczenia, jednak dzięki przesyła-

niu informacji stado zachowuje swoją dynamikę. Każda 

cząstka (cząstką jest ramka danych pojawiająca się  

w sieci komunikacyjnej) posiada określone: 

 położenie, 

 prędkość, 

 zwrot,  

znane w odniesieniu do swoich sąsiadów. Każda 

cząstka pamięta również najlepsze położenia, jakie 

udało jej się osiągnąć. Zarówno położenie oraz 

prędkość i-tej cząstki w d-wymiarowej przestrzeni 

można przedstawić jako wektory: xi=[xi1,xi2,…,xid] oraz 

vi=[vi1,vi2,…,vid]. Każda cząstka ma swoją własną 

najlepszą pozycję pi=[pi1,pi2,…,pid], odpowiadającą 

najlepszej uzyskanej dotychczas wartości funkcji celu, 

natomiast najlepsza pozycja cząstki-przywódcy  

w całym roju określona jest jako pd=[pd1,pd2,…,pdd]. 

Podstawowy algorytm optymalizacji rojem cząstek 

przebiega w następujący sposób: 

a) inicjalizacja losowej pozycji cząstek i ich prędkości 

początkowych, 

b) ocena położenia cząstek za pomocą funkcji 

dopasowania, 

c) porównanie zachowania każdej cząstki z jej 

najlepszym (do tej pory) zachowaniem, 

d) wybór przywódcy stada, 

e) uaktualnienie prędkości każdej cząstki w każdej 

iteracji k opisanej równaniem (1): 

gdzie: 

 - współczynnik inercji ruchu cząstki, 

vi - wektor prędkości i-tej cząstki, 

xi - wektor położenia i-tej cząstki, 

pi - najlepsze położenie i-tej cząstki, 

pd - najlepsze położenie dowolnej cząstki, 

c1 - stała dodatnia, tzw. wskaźnik samooceny, 

c2 - stała dodatnia, wskaźnik społecznościowy     

      (zaufanie położeniu sąsiadów), 

r
1, r2 - losowe liczby o rozkładzie równomiernym  

          w przedziale [0, 1], 

k - kolejny krok iteracji 

f) uaktualnienie położenia każdej cząstki opisane  

     równaniem (2): 

     (2) 

gdzie: 

k – kolejny krok iteracji, 

vi - wektor prędkości i-tej cząstki, 

xi - wektor położenia i-tej cząstki. 

Kroki b-f wykonywane są do momentu spełnienia 

określonego kryterium stopu (warunku zatrzymania 

algorytmu). Współczynnik inercji ruchu cząstki określa, 

w jakim stopniu aktualna prędkość cząstki jest 

uzależniona od wartości poprzedniej (duża wartość 

ukierunkowuje cząstki na globalne przeszukiwania 

przestrzeni stanów). Z kolei wskaźnik samooceny 

określa, jak bardzo dana cząstka ufa kierunkowi 

prowadzącemu do swojego najlepszego położenia. 

Dobór współczynników i parametrów algorytmu ma 

krytyczny wpływ na jego zbieżność. 

3. Środowisko symulacyjne 

Środowisko symulacyjne, przygotowane w formie 

programu komputerowego, niezbędne jest do 

weryfikacji i oceny algorytmów trasujących ścieżki 

komunikacyjnie pomiędzy węzłami sieci (MTU), 

zgodnie z zaproponowaną koncepcją [12], bazującą na 

zachowaniu roju. Środowisko symulacyjne umożliwia 

wyznaczenie: 

 odległości określającej przynależność określonej 

cząstki (ramki danych) do grupy sąsiadujących ze 

sobą MTU (wykrycie sąsiedztwa agentów),  
 

 wirtualnego kąta widzenia w odniesieniu do ramki 

pochodzącej z określonego MTU,  

)]1k(x)1k(p[rc

)]1k(x)1k(p[rc)1k(v)k(v

id22

ii11ii





(1) 

)k(v)1k(x)k(x iii 
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 wirtualnych kątów wektora prędkości ramki  

w odniesieniu do ramek z sąsiadujących MTU, 

celem określenia dopasowania bieżącej ścieżki 

komunikacyjnej do optymalnej,  
 

 dopasowania prędkości ramek z sąsiadujących 

MTU, celem optymalizacji wydajności transmisji  

w aspekcie rzeczywistych ograniczeń przesyłu  

w węzłach sieci,  
 

 priorytetów ścieżek transmisyjnych, celem wyboru 

optymalnych tras przepływu danych w aspekcie 

zadanych kryteriów (np. najkrótszej drogi). 

Rdzeń środowiska opiera się na implementacji 

pseudokodu bazującego na algorytmie opisanym  

w punkcie 2: 

PSO() { 

swarm.initializeRandomlyParticlesLocationAndVelocity(); 

for i from 1 to maxIterations { 

swarm.updateBestLocation(); 

for each MTU in swarm { 

Dframe.updateVelocity(); 

Dframe.updateLocation(); 

} 

} 

} 

Dframe { 

updateVelocity() { 

for (i from 1 to dimensions) { 

this.v[i] = 

random.uniform(0,g)*(swarm.

best[i] - this.x[i]) + 

random.uniform(0,l)*(this.best

[i] - this.x[i]) + 

random.uniform(0,r)*(this.x[i] - 

swarm.random().x[i]) + 

a * this.v[i] + 

y * random.normal(0,1); 

} 

} 

updateLocation() { 

for (i from 1 to dimensions) { 

this.x[i] = this.x[i] + this.v[i]; 

} 

if (f(this.best) > f(this.x)) { 

this.best = this.x; 

} 

} 

} 

 

Powyższy pseudokod opisuje podstawowe kroki 

charakteryzujące proces optymalizacji z wykorzy-

staniem PSO. Aby poprawić jego efektywność 

wprowadzono do kodu roju, bazując na [10], cząstki 

wynalazcy (Inventors) i cząstki odkrywcy (Explorers), 

które poszukują nowych nieeksploatowanych aktualnie 

rozwiązań: 

InventorsDframe: Dframe { 

updateVelocity() { 

for (i from 1 to dimensions) { 

this.v[i] = 

random.uniform(0,r)*(swarm. 

best[i] - this.x[i]) + 

random.uniform(0,l)*(this.best

[i] - this.x[i]) + 

random.uniform(0,g)*(this.x[i] 

- swarm.random.x[i]) + 

a * this.v[i] + 

y * random.normal(0,1); 

} 

} 

} 

 

Cząsteczki odkrywcy początkowo zachowują się tak 

samo jak cząsteczki wynalazcy. Jednak cząsteczka 

odkrywca, w odróżnieniu od wynalazcy, może: 

 zmienić strategię działania i zacząć poszukiwać 

maksimum określonej funkcji celu, 
 

 poszukując maksimum, ulec ”zmęczeniu” i zacząć 

poszukiwać minimum określonej funkcji celu. 

Działanie cząsteczek odkrywców można opisać 

następującym pseudokodem: 

 

ExplorersParticle: InventorsParticle { 

updateLocation() { 

for (i from 1 to dimensions) { 

this.x[i] = this.x[i] + this.v[i]; 

} 

if (f(this.best[t]) > f(this.x) && 

this.isSerchingForMinimum) { 

this.best[t] = this.x; 

} 

if (f(this.best[t]) < f(this.x) && 

!this.isSerchingForMinimum) { 

this.best[t] = this.x; 

} 

if (!this.isSerchingForMinimum) { 

if (fatigue++ > 2 * 

this.samples_to_switch) { 

fatigue = 0; 

this.isSerchingForMinimum = true; 

this.samples_to_switch *= 2; 

} 

} 

if (|this.best[t-samples_to_switch] - this.best[t]| 

< precision_to_switch) { 

fatigue = 0; 

this.isSerchingForMinimum = 

!this.isSerchingForMinimum; 

} 

} 

} 
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Przyjęto następujące założenia opisujące i odnoszące 

się do działania programowego środowiska symulacyjnego: 

1) Kryteria stopu (zatrzymania symulacji): 

      Wybrano 2 warunki, które prowadzą do  

           zakończenia algorytmu symulacji. Przy wyborze  

           kierowano się ich niskim zapotrzebowaniem na  

           moc obliczeniową komputera: 

     Kryterium 1: „Powolny rój” – należy 

porównywać prędkości wszystkich 

cząsteczek z ustaloną wartością progową. 

W przypadku, gdy cząsteczki w roju 

poruszają się poniżej dobranej 

eksperymentalnie wartości program 

kończy działanie. 

     Kryterium 2: „Brak poprawy od długiego 

czasu” – jeżeli nie następuje poprawa 

wyniku optymalizacji ścieżki 

komunikacyjnej (np. liczby skoków ramek 

komunikacyjnych przez węzły sieci),  

w zakresie ustalonej eksperymentalnie 

liczby iteracji, program kończy działanie. 

2)   Złożoność obliczeniowa 

             Złożoność obliczeniowa jest zależna od liczby     

             cząsteczek roju oraz kryterium stopu. Z tego  

             powodu jest trudna do oszacowania, gdyż    

             liczba iteracji głównej pętli algorytmu symulacji                    

             może być zmienna. Przyjmując: 

 i - liczba iteracji głównej pętli algorytmu, 

 n - liczba cząsteczek, 

można określić O(in), przy czym liczba iteracji 

będzie zazwyczaj znacznie większa od liczby 

MTU. 

3)   Wejście/wyjście programu 

Dane wejściowe mogą zostać utworzone na 

dwa sposoby, wczytane z pliku lub 

wygenerowane losowo. Na wyjściu otrzymuje 

się długość (określoną w skokach) najkrótszej 

ścieżki komunikacyjnej, osiągniętą wydajność 

(prędkość transmisji), czas wykonywania 

obliczeń oraz liczbę punktów wejściowych. 

Opcjonalnie możliwe jest wypisanie macierzy 

odległości pomiędzy MTU oraz porównanie 

wyniku z wynikami działania innych 

algorytmów samoorganizacji struktur transmisji 

danych. 

4)    Parametry 

W odniesieniu do algorytmu symulacji możliwe 

jest ustalenie liczby MTU i maksymalnej liczby 

iteracji nieznajdujących lepszego rozwiązania 

funkcji celu. 

5)    Struktura danych 

Do reprezentacji grafu zawierającego długości 

i wydajności ścieżek transmisyjnych 

wyznaczonych pomiędzy MTU, ze względu na 

to, że jest to graf pełny (możliwe jest 

połączenie dowolnego punktu z innym), 

wybrano macierzową reprezentację grafu. 

6)   Ocena wyników symulacji 

Program umożliwia dwie kategorie testów – 

jakościowych oraz ilościowych (wydajnościowych). 

Z tego powodu konieczne było umożliwienie 

implementacji innych algorytmów samoorganizacji 

ścieżek komunikacyjnych, z którymi porównywane 

są uzyskane wyniki. Porównywana jest długość 

najkrótszej znalezionej ścieżki oraz czas 

poszukiwań w odniesieniu do różnych grafów. 

4. Zastosowanie PSO do optymalizacji 
trasowania wielowymiarowego modelu 
systemu komunikacyjnego 

Samoorganizacja systemu komunikacyjnego stanowi 

główny problem wielowymiarowej optymalizacji [16, 

17]. Polega on na utworzeniu ścieżek komunikacyjnych 

o jak najmniejszej długości, nie przekraczając przy tym 

ich ograniczonej przepływności. Może być rozważany 

jako problem alokacji m zasobów do n obiektów. Każdy 

zasób ma bowiem określony budżet Mi, a obiekt przynosi 

zysk pj oraz zużywa wij zasobu i. Maksymalizowana 

funkcja celu (3) zdefiniowana jest następująco: 

 

                 (3) 

 

przy ograniczeniach: 

  

  

                                       i=1,….,m   

  

gdzie: 

wij – część przepustowości i-tej ścieżki, zużywana  

        przez MTU, 

Mi – maksymalna przepływność i-tej ścieżki  

        komunikacyjnej, 

pj – liczba przesłanych danych określoną ścieżką  

      komunikacyjną przez MTU, 

m – liczba ścieżek komunikacyjnych w sieci, 

n – liczba MTU 

5. Podsumowanie 

Algorytm optymalizacji rojem cząstek może być 

stosowany do rozwiązania wielu celów optymalizacji. 

Jednym z nich jest trasowanie optymalnych ścieżek 

komunikacyjnych w sieci sensorycznej. Uzyskane, 

początkowe wyniki symulacji, prowadzone  

w odniesieniu do wybranych instancji testowych, 

wskazują na duży potencjał algorytmu PSO. Dzięki 

wymianie informacji między cząstkami roju w trakcie 





n

1j

jjxp)x(f





n

1j

ijij Mxw
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wykonywania algorytmu, a tym samym ograniczeniu 

liczby wywołań funkcji dopasowania, metodę można 

stosować do rozwiązywania wielu problemów 

wymagających dużych mocy obliczeniowych. 

Interesującym obszarem mogą być zagadnienia 

związane z wprowadzeniem nowych formuł aktualizacji 

położenia i prędkości cząstek. Opracowana metoda 

samoorganizacji i środowisko symulacyjne pozwalają 

na zaimplementowanie nowoczesnej i wydajnej 

techniki monitoringu prowadzonego w wyrobiskach 

podziemnych,  szczególnie  w  celu: 

 zabezpieczenia ppoż. przenośników (krążniki i bębny 

napędowe z zainstalowanymi MTU mogą być 

traktowane jak elementy sieci o strukturze kraty), 
 

 robotyzacji i automatyzacji wydobywania surowców 

w skrajnie trudnych warunkach, w których praca 

ludzi może być obarczona bardzo dużym ryzykiem 

i narażeniem ich zdrowia i życia, 
 
 prowadzenia akcji ratowniczych z wykorzystaniem 

mikrorobotów do poszukiwania poszkodowanych, 

przekazywania energii i komunikacji z nimi, 
 
 monitoringu atmosfery, 
 
 monitoringu kondycji i ruchu ludzi, 
 
 monitoringu położenia i planowania tras środków 

transportu, 
 
 inteligentnej komunikacji. 

 

W toku dalszych prac zaplanowano testy 

porównawcze z wykorzystaniem przedstawionego 

środowiska symulacyjnego, mające na celu 

doskonalenie algorytmu trasowania i potwierdzenie 

przydatności opracowanej metody do ww. zastosowań. 
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Wyznaczanie skali podobieństwa energii sprężystej  
przejmowanej przez sztuczne dno szybu  

S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono metodę wyznaczania skali 

podobieństwa modelowego – kU energii sprężystej 

przejętej przez sztuczne dno szybu. Stosując metodę 

analizy wymiarowej określono energię sprężystą  

w postaci funkcji wykładniczej, której argumentami są 

trzy bezwymiarowe liczby kryterialne. Wartość wykładnika 

potęgowego – z, charakteryzującego tą funkcję 

wyznaczono analizując wyniki obliczeń dla trzech modeli 

MES sztucznego dna szybu, różniących się między 

sobą cechami geometrycznymi. Wyznaczona zależność 

skali podobieństwa modelowego – kU od skal 

podobieństwa geometrycznego obiektu rzeczywistego  

i modelu umożliwi opracowanie kryteriów podobieństwa 

modelowego, charakteryzujących uderzenie spadającego 

ciała o sztuczne dno szybu. 

S u m m a r y 

The method for determination of the model similarity 

range – kU of elastic energy absorbed by the artificial 

shaft bottom is presented.  Using the dimensional 

analysis, the elastic energy was given in a form of 

exponential function with three dimensionless criteria 

numbers as the independent variables.  The exponent – 

z, which characterizes the function, was determined 

basing on analysis of calculation results from three FEM 

models of shaft artificial bottom, which differed in 

geometric features. Determined correlation of the model 

similarity range  - kU with geometric similarity ranges of 

the real object and model will enable to develop the 

criteria of model similarity, which can characterize the 

impact of falling object on the shaft artificial bottom. 

Słowa kluczowe: sztuczne dno szybu, pomost bezpieczeństwa, warstwy elastomerowe, podobieństwo 

modelowe, analiza wymiarowa, symulacja komputerowa 

Keywords: shaft artificial bottom, security shaft landing, elastomeric layers, model similarity, dimensional analysis, 
computer simulation 

 

1. Wprowadzenie 

Istotnym etapem projektowania sztucznego dna 

szybu jest weryfikacja przyjętych założeń projektowych, 

a w szczególności zgodności parametrów zaprojekto-

wanego dna szybu z wymaganiami bezpieczeństwa 

sformułowanymi w przepisach górniczych [4]. Biorąc 

pod uwagę techniczne możliwości doświadczalnej 

weryfikacji wymagań, na przykład w odniesieniu do 

nośności sztucznego dna szybu, należy stwierdzić, że 

walidacja zastosowanych modeli matematycznych jest 

możliwa wyłącznie za pomocą badań modelowych. 

Badania takie musza być prowadzone z zachowaniem 

kryteriów podobieństwa modelowego analizowanych 

zjawisk. Umożliwia to oszacowanie wartości rozpatry-

wanych wielkości fizycznych występujących w obiekcie 

rzeczywistym, na podstawie pomiarów wykonanych na 

modelu obiektu rzeczywistego. Określenie kryterium 

podobieństwa modelowego zjawisk występujących 

podczas uderzenia spadającego ciała w sztuczne dno 

szybu, wymaga wyznaczenia skał podobieństwa wielkości 

fizycznych charakteryzujących je. Jedną z niezbędnych 

skał podobieństwa jest skala podobieństwa energii 

sprężystej akumulowanej w ustroju nośnym sztucznego 

dna szybu.  

W niniejszej publikacji przedstawiono sposób 

wyznaczania skali podobieństwa energii sprężystej  

z wykorzystaniem metody analizy wymiarowej oraz 

symulacji komputerowej obciążenia modelu sztucznego 

dna szybu. 

2. Skala podobieństwa energii sprężystej 
ustroju nośnego sztucznego dna szybu 

Rozpatrywane dno szybu ma budowę warstwową. 

Tworzą ją: sieci wzajemnie prostopadłych lin, zamoco-
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wanych końcami do sztywnego stalowego pierścienia 

utwierdzonego w obudowie szybu oraz warstwy blach 

stalowych i przekładek wykonanych ze specjalnie 

opracowanego elastomeru na bazie surowców pocho-

dzących z recyklingu, ułożone na sieciach linowych. 

Uproszczoną strukturę ustroju nośnego sztucznego dna 

szybu oraz jego model przedstawiono na rysunku 1. 
 
a)                                                b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Cechy geometryczne ustroju nośnego sztucznego 

dna szybu (rys. 1a) oraz przyjętego modelu (rys. 1 b) [3] 

Obiekt rzeczywisty, przedstawiony w lewej części 

rysunku, charakteryzują następujące parametry:  

D – średnica sztucznego dna szybu, m 

hb – łączna grubość stalowych blach, m 

Al – sumaryczne pole przekroju lin zamontowanych  

   w  sztucznym dnie szybu (obliczone  

   w przekrojach sztucznego dna szybu wzajemnie    

   prostopadłymi płaszczyznami przechodzącymi      

   przez oś pionową szybu), m2 

Ae – pole przekroju warstwy elastomeru płaszczyzną  

   poziomą, m2 

he – łączna grubość warstw elastomeru, m.      

Parametry charakteryzujące model sztucznego dna 

oznaczono dodatkowym indeksem ()m. 

Rozpatrując problem podobieństwa modelowego 

energii sprężystej analizowanego układu mechani-

cznego przyjęto następujące założenia upraszczające:  

1. Właściwości sprężyste układu charakteryzuje 

zastępczy moduł Younga – Ez, wyznaczany  

z zależności:                                                                                  

𝐸𝑧 =
2𝐸𝑧

′∙𝐸𝑏

𝐸𝑧
′+𝐸𝑏

                                   (1) 

gdzie:  

Eb – moduł sprężystości podłużnej blach, Pa 

Ez’ – zastępczy moduł sprężystości podłużnej lin  

       i elastomeru, wyznaczany z zależności: 

                              𝐸𝑧
′ =

2𝐸𝑙∙𝐸𝑒

𝐸𝑙+𝐸𝑒
                                 (2) 

gdzie:  

El – moduł sprężystości podłużnej liny, Pa 

Ee – moduł sprężystości podłużnej elastomeru, Pa 

2. W modelu sztucznego dna szybu blachy będą 

wykonane ze stali. 
 
3. Łączną grubość blach, pole przekroju lin i elasto-

meru w modelu będzie charakteryzowała skala 

podobieństwa geometrycznego klb, zwana skalą 

podobieństwa geometrycznego ustrojów nośnych.  

𝑘𝑙𝑏 =
ℎ𝑏

ℎ𝑏𝑚
=

ℎ𝑒

ℎ𝑒𝑚
= √

𝐴𝑒

𝐴𝑒𝑚
= √

𝐴𝑙

𝐴𝑙𝑚
              (3) 

 

4. Podobieństwo wymiarów gabarytowych sztucznego 

dna szybu charakteryzuje skala podobieństwa 

geometrycznego – kl o wartości innej niż skala 

podobieństwa geometrycznego ustrojów nośnych – klb. 

𝑘𝑙 =
𝐷

𝐷𝑚
= √

𝐴𝑑

𝐴𝑑𝑚
                         (4) 

Energię sprężystą – U sztucznego dna szybu można 

oszacować następująco: 

𝑈 = 𝑈𝑏 + 𝑈𝑙 + 𝑈𝑒 ≅ 𝛼𝑏
𝐹2∙𝐷2

𝐸𝑧∙ℎ𝑏
2 + 𝛼𝑙

𝐹2∙𝐷

𝐸𝑧∙𝐴𝑙
+ 𝛼𝑒

𝐹2

𝐸𝑧∙𝐴𝑒
ℎ𝑒   (5) 

gdzie:  

F – siła dynamiczna działająca na sztuczne dno    

   szybu, N 

Ub – energia sprężysta zginanych blach, J 

𝛼b – stały współczynnik, zależny od cech  

   konstrukcyjnych warstw blach, 

Ul – energia sprężysta rozciągania lin, J 

𝛼l – stały współczynnik, zależny od cech konstrukcyjnych  

   warstw lin, 

Ue – energia sprężysta ściskania warstw elastomeru, J 

𝛼e – stały współczynnik, zależny od cech konstrukcyjnych  

   warstw elastomeru. 

Zakładając stałą wartość współczynników: 𝛼b, 𝛼l i 𝛼e, 

zależnych od postaci konstrukcyjnej elementów 

sztucznego dna szybu oraz stałą wartość skal 

podobieństwa geometrycznego – kl i klb można 

równanie (5) przekształcić do postaci: 

𝑈 =
𝐹2∙D

𝐸𝑧∙𝐴𝑙
∙ [𝛼𝑏

D𝐴𝑙

ℎ𝑏
3 + 𝛼𝑙 + 𝛼𝑒 ∙

ℎ𝑒𝐴𝑙

𝐴𝑒𝐷
] =

𝐹2∙D

𝐸𝑧∙𝐴𝑙
∙ βu    (6) 

 

gdzie: 

𝛽𝑢 = 𝛼𝑏
𝐷𝐴𝑙

ℎ𝑏
3 + 𝛼𝑙 + 𝛼𝑒

 ℎ𝑒𝐴𝑙

𝐴𝑒𝐷
                 (6.1)  

 
W przypadku stałej wartości obu skal – kl i klb 

podobieństwa geometrycznego, stosując metodę 

analizy wymiarowej [2] można przedstawić energię 

sprężystą sztucznego dna szybu w postaci jednorodnej 

funkcji (7): 
 

𝑓(𝐹, 𝐴𝑑 , 𝐴𝑙 , ℎ𝑏 , 𝐸𝑧) = 0                       (7) 
 

Przyjmując następnie za podstawowe wielkości 

wymiarowe: F –  zewnętrzne obciążenie dynamiczne 

sztucznego dna szybu oraz hb – łączną grubość blach  
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i korzystając z twierdzenia Buckinghama [2], przekształ-

cono zależność (7) do postaci zależnej od trzech 

bezwymiarowych liczb kryterialnych K1, K2 i K3. 

 

𝑓(K1, K2, K3) = 0                          (8) 

 

gdzie: 

K1 = 𝐴𝑑 ∙ 𝐹a1 ∙ ℎb1                        (9) 

 

K2 = 𝐸z ∙ 𝐹a2 ∙ ℎb2                      (10) 

 

K3 = 𝐴𝑙 ∙ 𝐹a3 ∙ ℎb3                      (11) 

 

 

Wykładniki potęgowe a1, b1, …, b3 wyznacza się  

z równań wymiarowych wynikających z zależności  

(9) ... (11).  

Ostatecznie otrzymano: 

K1 =
𝐴𝑑

ℎ𝑏
2                                    (12)                            

K2 =
𝐸𝑧∙ℎ𝑏

2

𝐹
                                  (13)                                                                 

K3 =
𝐴𝑙

ℎ𝑏
2                                    (14)  

 

Korzystając z twierdzeń analizy wymiarowej można 

zależność (8) przekształcić do postaci: 

𝐹 =  𝐸𝑧 ∙ 𝐴𝑑 ∙ (
𝐴𝑑

ℎ2)
x

∙ (
𝐴𝑙

𝐴𝑑
 )

y

                     (15) 

Wartości wykładników x i y wyznacza się na podstawie 

doświadczenia.  

Korzystając z zależności (15) można określić 

obciążenie dynamiczne modelu ze wzoru: 

𝐹𝑚 =  𝐸𝑧𝑚 ∙ 𝐴𝑑𝑚 ∙ (
𝐴𝑑𝑚

ℎ𝑏𝑚
2)

x

∙ (
𝐴𝑙𝑚

𝐴𝑑𝑚
 )

y

          (15.1) 

Analogicznie w przypadku obiektu rzeczywistego 

można zapisać: 

𝐹𝑟 =  𝐸𝑧𝑟 ∙ 𝐴𝑑𝑟 ∙ (
𝐴𝑑𝑟

ℎ𝑏
2)

x

∙ (
𝐴𝑙𝑟

𝐴𝑑𝑚
 )

y

             (15.2) 

Po uwzględnieniu zależności określających skale 

podobieństwa otrzymano: 

𝐹𝑟 = 𝐸𝑧𝑚 ∙ kE ∙ 𝐴𝑑𝑚 ∙ kl
2 (

𝐴𝑑𝑚∙kl
2

(ℎ𝑏𝑚∙𝑘𝑙𝑏)2)
x

∙ (
𝐴𝑙𝑚∙klb

2

𝐴𝑑𝑚∙kl
2  )

y

 (15.3) 

gdzie:  

kE – skala podobieństwa zastępczych modułów Younga 

kE =
𝐸𝑧𝑟

𝐸𝑧𝑚

 

Stąd: 

𝐹𝑟 = kE ∙ kl
2(1+x−y) ∙ klb

2(y−x) ∙ 𝐹𝑚 

Ostatecznie skalę – kF podobieństwa sił dynamicznych 

określa zależność: 

kF =
𝐹𝑟

𝐹𝑚
= kE ∙ kl

2(1+x−y) ∙ klb
2(y−x)

           (16) 

 

Postępując analogicznie, korzystając z równania (6), 

wyznaczono skalę podobieństwa energii sprężystej 

ustroju nośnego sztucznego dna szybu: 
 

kU =
kF

2∙kl

kE∙klb
2 𝛼𝑈 =

[𝑘𝐸∙kl
2(1−z)∙klb

2z]
2

∙kl

kE∙klb
2 𝛼𝑈        (17) 

 
gdzie: 

z = y - x 

𝛼U ‒ współczynnik energii sprężystej 

𝛼𝑈 =
𝛽𝑢 𝑟

𝛽𝑢 𝑚

 

𝛽u r ‒ współczynnik 𝛽u wyznaczony z zależności (6.1) dla  

         obiektu rzeczywistego, 

𝛽u m ‒ współczynnik 𝛽u obliczony dla modelu. 

Stąd: 

kU = 𝑘𝐸 ∙ kl
(5−4z) ∙ klb

(4z−2)
𝛼𝑈              (18) 

 

Wartość wykładnika potęgowego – z należy wyznaczyć 

doświadczalnie. 

3. Wyznaczanie wykładnika potęgowego –  
z na podstawie symulacji komputerowych 

Przekształcając wzór (18) można wyznaczyć wartość 

wykładnika potęgowego – z jako funkcję skal podobień-

stwa wielkości fizycznych charakteryzujących sztuczne 

dno szybu i jego model. Po przekształceniach otrzymano: 

𝑧 =
log

kU∙k𝑙𝑏
2

k𝑙
5∙kE∙𝛼𝑉

4∙log
k𝑙𝑏
k𝑙

                            (19) 

gdzie: 

kU – skala podobieństwa energii sprężystej ustroju  

 nośnego sztucznego dna szybu, 

kl – skala podobieństwa geometrycznego, 

klb – skala podobieństwa geometrycznego ustrojów  

 nośnych sztucznego dna szybu, 

kE – skala podobieństwa zastępczych modułów  

 Younga układu, 

𝛼U ‒ współczynnik energii sprężystej. 

Skalę podobieństwa – kU obliczono, wyznaczając 

energię sprężystą przejętą przez różne modele 

sztucznego dna szybu, zbudowane metodą elementów 

skończonych. W tym celu analizowano: 

 wyniki obliczeń modelu sztucznego dna o średnicy 

8500 mm, zbudowanego łącznie z: 6 warstw 

dotyczących rodzaju i cech materiałowych zasto-

sowanych elementów skończonych, warunków 

brzegowych oraz modelu obciążenia zewnętrznego 
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przedstawiono w [1]. Wyznaczając wartość skali 

podobieństwa – kU model ten traktowano jako 

obiekt rzeczywisty; 
 
 wyniki obliczeń dwóch uproszczonych modeli 

sztucznego dna o średnicy, wynoszącej odpowiednio: 

1000 mm oraz 500 mm. Każdy model był 

zbudowany z dwóch warstw sieci linowych, warstwy 

blach stalowych oraz warstwy elastomeru. 

Szczegółowy opis budowy modeli, przyjętych 

założeń upraszczających oraz uzyskane wyniki 

obliczeń przedstawiono w [3]. Schematyczny 

przekrój analizowanego modelu przedstawiono na 

rysunku 2.  

Rys. 2. Schematyczny przekrój uproszczonego modelu 

sztucznego dna szybu [3]. 

1 – blacha stalowa, 2 – liny stalowe, 3 – warstwa elastomeru 

Przykładowo na rysunku 3 przedstawiono dyskrety-

zację uproszczonego modelu sztucznego dna szybu  

o średnicy 500 mm. 

Rys. 3. Dyskretyzacja modelu [3]  

Liny zamodelowano elementami belkowymi, blachę 

spoczywającą na górnej warstwie lin – elementami 

powłokowymi, natomiast warstwę elastomeru – elementami 

bryłowymi. Interakcję pomiędzy poszczególnymi  

warstwami modelu zapewniono za pomocą tarciowych 

elementów kontaktowych charakteryzowanych przez 

współczynnik tarcia pomiędzy blachą a linami, 

wynoszący µ=0,15. Przyjęto, że współczynnik tarcia 

pomiędzy elastomerem a linami, wynosi µ=0,40. 

Wprowadzono następujące warunki brzegowe: 

 obciążenie w postaci ciśnienia przyłożono na 

powierzchni blachy górnej ograniczonej kołem  

o średnicy 90 mm, 
 
 odebrano wszystkie składowe przemieszczenia  

na końcach lin. 

Na podstawie wyników symulacji komputerowych 

zamieszczonych w [1] oszacowano, że energia 

sprężysta modelu o średnicy 8500 mm, wynosi 

5,0·105 J, co stanowi 1% całkowitej energii 

odkształcenia modelu. Energia sprężysta przejęta przez 

uproszczone modele sztucznego dna, wynosi: 487,0 J 

w przypadku modelu o średnicy 1000 mm oraz 43,47 J 

w przypadku modelu o średnicy 500 mm [3]. 
 
W tabeli 1 zestawiono wartości skal podobieństwa 

charakteryzujących podobieństwo wielkości fizycznych 

i cech geometrycznych modeli o średnicy: 1000 mm i 

500 mm do analogicznych wielkości charakteryzujących 

model sztucznego dna szybu o średnicy 8500 mm, 

traktowany jako obiekt rzeczywisty. 

Zestawienie wyników obliczeń skal podobieństwa  
i wykładnika potęgowego – z [3] 

Tabela 1 

Średnica obiektu rzeczywistego  8500 mm 

Średnica modelu,  mm 1000 500 

kl 8,5 17 

klbs 100 200 

klbl 19,68 27,82 

klbe 33,33 66,67 

klb 75,76 148,04 

kE 0,9996 0,9996 

kU 1,027·103 1,150·104 

𝛼𝑈 4,71·10-3 2,35·10-3 

z 1,171 1,297 

 

Jakkolwiek cechy materiałowe blach i elastomeru we 

wszystkich modelach są identyczne, to ze względu na 

przyjęte różne wartości modułów Younga lin w modelu 

o średnicy 8500 mm (obiekt rzeczywisty) i w modelach 

uproszczonych, skala podobieństwa – kE modułów 

Younga ma wartość różną od 1,0.  
 

Ponieważ modele o średnicy 1000 mm i 500 mm 

mają mniejszą liczbę warstw niż model traktowany w 

obliczeniach jako obiekt rzeczywisty, to wartość skali 

podobieństwa – klb cech geometrycznych ustrojów 

nośnych określono jako średnią ważoną skal 

podobieństwa lin – klbl, blach – klbs i elastomeru – klbe 

wyznaczonych z zależności (3). Jako współczynnik 

wagowy przyjęto udział energii sprężystej poszcze-

gólnych składników ustroju nośnego w jego całkowitej 

energii sprężystej, wyznaczonej z analizy modelu MES 

o średnicy, wynoszącej 8500 mm.  
 

Jeżeli przyjąć, że wartość wykładnika potęgowego – 

z jest równa średniej arytmetycznej wykładników 

podanych w tabeli 1 i wynosi: 

z = 1,234 
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to związek pomiędzy skalą podobieństwa energii 

sprężystej, i pozostałymi skalami podobieństwa 

modelowego określa zależność, wynikająca ze wzoru 

(18): 

kU = 𝑘𝐸 ∙ kl
0,064 ∙ klb

2,936𝛼𝑈                 (20) 

 

Zaplanowane dalsze badania, a w szczególności 

badania stanowiskowe modeli sztucznego dna szybu 

umożliwią precyzyjniejsze ustalenie wartości wykładnia 

potęgowego – z, a tym samym zależności (20). 

4. Podsumowanie 

Doświadczalne sprawdzenie właściwości sztucznego 

dna szybu z wykorzystaniem badań modelowych jest 

możliwe pod warunkiem zachowania kryteriów 

podobieństwa modelowego zjawisk charakteryzujących 

uderzenie spadającego ciała w ustrój nośny sztucznego 

dna szybu. Kryteria te określają związki pomiędzy 

skalami podobieństwa poszczególnych wielkości 

fizycznych i cech geometrycznych obiektu badań. 
 
Skala podobieństwa kU – energii sprężystej przejętej 

przez sztuczne dno szybu, jest jedną spośród trzech 

skal podobieństwa wielkości fizycznych występujących 

w kryterium podobieństwa modelowego uderzenia ciała 

w sztuczne dno szybu. Związek tej skali podobieństwa 

ze skalami – kl i klb podobieństwa geometrycznego 

obiektu rzeczywistego i modelu sztucznego dna szybu 

ma istotne znaczenie przy projektowaniu modelu 

przeznaczonego do badań stanowiskowych oraz przy 

określaniu sił działających na obiekt rzeczywisty na 

podstawie pomiarów wykonanych na modelu. 
 
W niniejszej pracy wyznaczono zależność pomiędzy 

skalami podobieństwa kU, kl i klb na podstawie analizy 

wyników obliczeń wykonanych z wykorzystaniem 

modeli MES sztucznego dna o różnych cechach 

geometrycznych. Precyzyjniejsze określenie tej 

zależności, w szczególności wartości wykładnika 

potęgowego – z będzie możliwa po wykonaniu badań 

stanowiskowych. 
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Niestandardowe napędy przenośników taśmowych 

S t r e s z c z e n i e 

W artykule przedstawiono napędy przenośników 
taśmowych inne od napędów, które są powszechnie 
stosowane obecnie. Napędy te charakteryzują się 
wieloma zaletami użytkowymi. Istotą prezentowanych 
rozwiązań jest ich zwarta konstrukcja, co wynika  
z  usytuowania silnika napędowego i przekładni we 
wnętrzu bębna. Z tego względu napędy te są coraz 
częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu w tym 
i  w  przemyśle  pozyskiwania  surowców  mineralnych. 
 

S u m m a r y 

The article presents unconventional belt drives which 

are not in common use. These drives have many 

practical advantages such as integrated construction 

due to the location of drive and shaft inside the drum. 

Thanks to those advantages these drives are more 

commonly nowadays use in modern mining and 

mineral processing. 

 

Słowa kluczowe: przenośnik taśmowy, napęd 

Keywords: belt conveyors, driver 

 

1. Wprowadzenie 

Przenośniki taśmowe są powszechnie stosowanym 

środkiem transportu w wielu gałęziach przemysłu. 

Posiadając liczne zalety wyparły z wielu zakładów 

przemysłowych transport cykliczny. Standardowy napęd 

w przenośnikach taśmowych to wieloelementowy zespół 

złożony z silnika napędowego, przekładni, bębna 

napędowego oraz sprzęgieł. Alternatywą dla takiego 

rozwiązania staje się obecnie elektrobęben. Jest to 

konstrukcja znana i rozwijana od lat pięćdziesiątych 

ubiegłego stulecia. Istotą tego rozwiązania jest 

ulokowanie we wnętrzu bębna napędowego silnika 

wraz z przekładnią  co sprawia, że napęd ten ma 

niezwykle zwartą budowę.  

Podstawowymi zaletami stosowania elektrobębnów są: 

 szczelnie zamknięty silnik i przekładnia we wnętrzu 

bębna,  

 zwarta budowa zespołu, 

 zwiększone bezpieczeństwo obsługi,  

 prosty montaż napędu na przenośniku,  

 niższe koszty obsługi i nadzoru,  

 duża sprawność przeniesienia mometu (do 97 %), 

 łatwość utrzymania napędu w czystości, 

 niski poziom emisji dźwięku emitowanego do 

środowiska. 

2. Rozwój konstrukcji elektrobębnów 

W początkowym okresie elektrobębny miały 

zarówno niewielkie średnice bębnów, jak i moce 

silników. Przykładem takich rozwiązań są produkty 

firm: TAKMAT [13] (rys.1), DARNOL OF POLAND [3], 

INTERROLL [14] (rys. 2). Ze względu na niewielkie 

moce napędy te miały ograniczone zastosowanie. 

Stosowano je głównie w przenośnikach wałkowych  

z napędami indywidualnymi oraz w przenośnikach 

taśmowych stosowanych w przemyśle spożywczym. 

Rys.1. Widok elektrobębnów firmy TAKMAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Widok elektrobębnów firmy INTERROLL 
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Na przestrzeni lat, w miarę postępu technicznego  

i technologicznego, konstrukcja elektrobębnów była 

doskonalona. Wzrastała moc napędów i w związku  

z tym poszerzał się także zakres ich zastosowań. 

Elektrobębny zaczęto stosować w takich gałęziach 

przemysłu, jak: energetyka, budownictwo, drogownictwo, 

surowce mineralne oraz bardzo szeroko w logistyce [1]. 

Przykładem szerokich zastosowań tych napędów może 

być firma METSO MINERALS [6] produkująca szeroką 

gamę przenośników dla budownictwa i zakładów 

kruszyw mineralnych. W zagranicznych zakładach tych 

kruszyw mineralnych powszechnie stosowane są 

rozwiązania z przejezdnymi systemami maszynowymi. 

W systemach tych koparka podaje urobek bezpośrednio 

do kruszarki kruszenia wstępnego, z której urobek 

podawany jest na przenośnik lub układ przenośników 

taśmowych mobilnych ładujących urobek na przenośnik 

stacjonarny odstawiający materiał do zakładu przeróbki. 

Przykładem przenośnika taśmowego przeznaczonego 

do współpracy z kruszarką kruszenia wstępnego jest 

przenośnik Nordberg serii LL produkcji METSO 

MINERALS [4]. Przenośnik może poruszać się za 

kruszarką kruszenia wstępnego wzdłuż czoła wyrobiska. 

W przenośnikach Nordberg serii LL o długościach  

24 do 36 m stosowane są taśmy o szerokościach  

od 1200 do 1600 mm, a ich wydajność wynosi od 1000 

do 2000 t/h.  

Zadania transportowe w obrębie zakładu przeróbki 

(rys. 3) realizowane są na ogół kilkunastoma 

przenośnikami taśmowymi o niewielkich długościach  

i wydajnościach.  

Przenośniki stosowane w obrębie zakładu przeróbki 

charakteryzują się prostą konstrukcją i niewielkimi 

mocami napędów – do kilkudziesięciu kW.  Firma 

METSO MINERALS ma w swojej ofercie, oprócz 

opisanych powyżej,  przenośniki stacjonarne Nordberg 

serii NB o czterech szerokościach taśmy od 500 do 

1200 mm i długościach od 6 do 10 m, przenośniki 

Nordberg serii TBC, EBC i TEC do instalacji 

przejezdnych, przewoźnych i modułowych oraz do 

stosowania w szczególnie zagęszczonych instalacjach 

stacjonarnych oferowane o szerokościach taśmy od 

350 do 1600 mm i o długościach do 14 m oraz 

przenośniki Nordberg serii CM do transportu produktu 

od kruszarki kruszenia wstępnego do pryzmy 

składowej przeznaczone zarówno dla systemów 

stacjonarnych, jak i mobilnych [6]. METSO MINERALS 

oferuje przenośniki serii CM o szerokościach taśmy od 

610 do 914 mm i o długościach od 12 do 24 metrów.  

Podobne przenośniki taśmowe do materiałów  

i kruszyw znaleźć można w ofercie firmy MIFAMA  

Sp. z o.o. Parametry oferowanych przenośników to: 

moc silnika napędu do 18 kW, długość od 4 do 30 m, 

szerokość taśmy od 500 do 1000 mm, wysokość 

podnoszenia od 1,4 m (dla długości 4 m) do 10,3 m 

(dla długości 30 m) [5]. Firma MIFAMA ma swojej 

ofercie przenośnik do kruszyw z elektrobębnami 

produkcji ZM Niemcza [11], SEZAMOR [10] i WIROMET 

Mikołów [13]. 

Rys. 3. Widok zakładu przeróbki surowców skalnych [6] 

3. Przegląd współcześnie produkowanych 
elektrobębnów 

W ostatnim okresie notowany jest znaczny postęp 

w konstrukcji elektrobębnów. Istotnie wzrosły moce 

tych napędów i zakres zastosowań. Czołową rolę  

w rozwoju tych napędów przypisać należy firmie 

RULMECA [8]. Przekrój elektrobębna tej firmy 

pokazano na rysunku 4, a na rysunku 5 widok bębna 

pracującego w przenośniku taśmowym w zakładzie 

kruszyw. 

Elektrobębny RULMECA dostępne są w trzech 

wersjach (L, M, H) w zależności od warunków w jakich 

są stosowane. Wersja L (do zadań lekkich) jest 

przeznaczona do pracy w stabilnych i lekkich warunkach. 

W tych elektrobębnach zalecane jest stosowanie 

pokrycia gumowego. Wersja M to napędy przeznaczone 

do pracy w warunkach ciężkich i zmiennych obciążeniach 

taśmy. Wersja H przeznaczona jest do zadań bardzo 

ciężkich i przy nieregularnym obciążeniu napędu  

i niskich prędkościach taśmy. 

 
Rys. 4. Elektrobęben firmy RULMECA [8] 
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Rys. 5. Elektrobęben firmy RULMECA pracujący  

w zakładzie kruszyw [8] 

Parametry największego elektrobębna o średnicy 

1000 mm, który przeznaczony jest do pracy w bardzo 

ciężkich warunkach zaprezentowano w tabeli 1. 

Elektrobęben 1000HD jest najbardziej zaawanso-

wanym napędem. Kształt tego bębna jest baryłkowy. 

Średnica zewnętrzna wynosi 1020 mm, zakres mocy 

160 do 250 kW, prędkości natomiast kształtują się od 

2,50 do 5,50 m/s. Eleketobęben ten pokazano na 

rysunku 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Widok elektrobębna 1000HD firmy RULMECA [8] 

Płaszcz bębna 1000HD firmy RULMECA pokryty 

został 10 mm wykładziną ceramiczną, a jego długość 

może osiągać 2000 mm. W elektrobębnie zastosowano 

trójstopniową przekładnię oraz obudowy łożysk  

z odlewanej stali. W wariancie wykorzystano system 

uszczelnień ze stopniem ochrony IP66/67, puszkę 

elektryczną żeliwną IP66/67, a także klasę izolacji H  

z olejem syntetycznym, który dopuszcza pracę  

w temperaturach otoczenia od -25°C do +40°C. 

Elektrobęben posiada ochronę silnika przez trzy 

połączone seryjnie bimetaliczne bezpieczniki 

termiczne, dwa rezystory temperatury PT100 i trzy 

PTC-rezystory połączone seryjnie i zainstalowane  

w uzwojeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry elektrobębnów 1000HD Φ1020 mm firmy RULMECA [6] 

Tabela 1 

Moc silnika, 

kW 

Nominalna prędkość 

taśmy, m/s 

Moment 

obrotowy, Nm 

Siła w 

taśmie, 

N 

Maksymalne 

obciążenie 

wału, N 

Minimalna 

długość bębna, 

mm 

 

 

160 

2,00 

2,50 

3,15 

4,00 

4,50 

5,50 

36 310 

30 300 

24 400 

19 200 

16 700 

14 000 

71 200 

59 400 

47 800 

37 600 

32 700 

27 400 

 

 

300 000 

 

 

1400 

 

 

 

200 

2,00 

2,50 

3,15 

4,00 

4,50 

5,50 

36 310 

30 300 

24 400 

19 200 

16 700 

17 600 

71 200 

59 400 

47 800 

37 600 

32 700 

34 500 

 

 

 

300 000 

 

 

 

1450 

 

 

250 

2,50 

3,15 

4,00 

4,50 

5,50 

45 390 

37 950 

30 600 

24 000 

20 900 

89 000 

74 300 

60 000 

47 000 

40 950 

 

 

300 000 

 

 

1500 
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Model 1000HD posiada także bezpiecznik termiczny 

uzwojenia, dynamicznie wyważany silnik oraz dwa 

korki olejowe z magnesem. 

W elektrobębnie zastosowano olej syntetyczny  

EP 220, co pozwala na jego wymiany co 30 000 godzin 

pracy. Ponadto w rozwiązaniu wykorzystano smarowe 

uszczelnienia labiryntowe z automatycznym systemem 

smarowania. 

W 2014 roku zastosowano po raz pierwszy dwa 

elektrobębny 1000H o mocy po 200 kW w elektrowni 

Egat w Tajlandii. Napędy zastosowano w przenośniku 

o długości 462 m i wydajności 1750 t/h, który podaje 

węgiel brunatny do elektrowni. Oprócz firmy RULMECA 

światową marką jest też firma VAN DER GRAAF [10]. 

Firma ta również od szeregu lat produkuje 

elektrobębny. Oferuje też ich wykonania do ciężkich 

warunków pracy. Maksymalne średnice bębnów 

produkcji tej firmy dochodzą do 800 mm, a moce 

silników wynoszą 56, 75, 90, 112, 134 i 150 kW. 

Prędkości liniowe płaszcza bębnów zawierają się  

w granicach od 2,29 do 5,5 m/s. 

Porównanie wybranych parametrów elektrobębnów 

firm Rulmeca i Van der Graff przedstawiono w tabeli 2. 

Również polska firma PRIMACON [7] ma w swojej 

ofercie elektrobębny do pracy w ciężkich warunkach. 

Są to typy DM800 i DM1000, o średnicach bębnów 

odpowiednio 800 i 1000 mm. Bęben taki pokazano na 

rysunku 8. Parametry tych elektrobębnów są prawie 

identyczne, jak parametry elektrobębnów firmy 

RULMECA. Istotne różnice dotyczą tylko prędkości 

liniowej płaszcza bębna. Elektrobębny firmy RULMECA 

w stosunku do firmy PRIMACON mają szerszą gamę 

prędkości dla bębnów o średnicy 1000 mm i węższą 

dla bębnów o średnicy 800 mm. Ponad firmy, które 

zostały wymienione, na rynku pojawiają się jeszcze 

inne o nieco skromniejszej ofercie co do mocy silników 

napędowych i średnic bębnów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Elektrobęben firmy VAN DER GRAFF [10] 

 

 

Rys. 8. Elektrobęben DM1000 firmy PRIMACON [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porównanie parametrów elektrobębnów firm Rulmeca i Van der Graff [8], [10] 

Tabela 2 

R
u
lm

e
c
a
 Średnica 

bębna, mm 
138 165 220 - 320 400 500 630 800 1000 

Max. moc 

napędu, kW 
0,75 1,5 4,0 - 11 15 22 55 132 250 

V
a

n
 d

e
r 

G
ra

ff
 

Średnica 

bębna, mm 
138 160 215 273 315 400 500 630 800 - 

Max. moc 

napędu, kW 
1,1 2,2 4,0 5,5 11 22 30 55 150 - 
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Interesującym rozwiązaniem napędu o podobnych 

walorach jak omówione elektrobębny jest jedna  

z najnowszych propozycji FAMUR INSTITUTE [2], 

chroniona patentem PL 218230 B1 [3] i przeznaczona 

do warunków kopalń podziemnych. Jest to rozwiązanie 

o roboczej nazwie napęd EB 315. Napęd ten posiada 

bęben napędowy w postaci płaszcza bębna osadzo-

nego na dwóch utwierdzonych tulejach i umieszczonym 

wewnątrz tego zespołem napędowym  wyposażonym  

w silnik, przekładnię i sprzęgło. Jego przekrój pokazano 

schematycznie na rysunku 9. Napęd charakteryzuje się 

tym, że sprzęgło umieszczone jest po zewnętrznej 

stronie silnika i jest połączone z wałem wejściowym 

przekładni za pomocą wału transmisyjnego umieszczo-

nego w przelotowym otworze wału silnika.  

To rozwiązanie usuwa podstawowe niedogodności 

napędu z wewnętrznie zamontowanym silnikiem  

i przekładnią. Demontaż silnika i przekładni odbywa się 

w takiej przestrzeni, jakiej wymagają tylko te zespoły. 

Sprzęgło i hamulec można bowiem wymontować 

wcześniej. Napęd ma moc 315 kW, a bęben średnicę 

1000 mm i może byś stosowany w przenośnikach,  

w których szerokość taśmy wynosi 1200 mm. Małe 

gabaryty napędu pozwalają na jego montaż bez 

wykonywania poszerzeń  wyrobisk. Twórcy napędu 

twierdzą, że rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie 

przekładni dla napędu przenośnika o szerokości taśmy 

1400 i 160 mm, a średnica bębna może wynieść 1250 

mm [2]. Napęd jest kompatybilny z istniejącymi 

typowymi napędami przenośników typu Pioma 1200  

i może te napędy zastąpić bez jakichkolwiek zabiegów 

adaptacyjnych.  

Napęd doskonale nadaje się do stosowania  

w przenośnikach taśmowych jako napęd pośredni typu 

T-T. 

 

Rys 9. Napęd EB 315 [3] 

1 - bęben napędowy, 2 – płaszcz bębna napędowego,  

3 – silnik, 4 – przekładnia obiegowa, 5, 6 – tuleje montażowe, 

7 – rama napędu, 8 – łożyska toczne, 9 – sprzęgło, 10 – wał 

silnika, 11 – wał transmisyjny, 12 – wał wejściowy przekładni, 

13 – sprzęg,  14 – złącze  łączące przekładnię z płaszczem bębna,  

15 - hamulec 

4. Podsumowanie 

Z przytoczonych tu informacji wynika, że elektro-

bębny, ze względu na swoje zalety użytkowe, znajdują 

coraz to szersze zastosowanie w szeregu gałęziach 

przemysłu. Wyroby te są ciągle doskonalone  

i modernizowane. Mogą pracować w trudnych i bardzo 

trudnych warunkach oraz w szerokim zakresie 

temperatur. Spełniają szereg wymagań jakościowych  

i wymagań bezpieczeństwa. Wyroby te mogą pracować  

z przemiennikami częstotliwości [5], co pozwala na ich 

łagodny rozruch.  Mogą być wyposażone w hamulec 

elektromagnetyczny i blokadę ruchu powrotnego. 

Bębny mogą mieć kształt cylindryczny lub baryłkowy,  

a ich powierzchnia może być wyłożona gumą gładką, 

rowkowaną lub wykładziną ceramiczną. Elektrobębny 

posiadają stopień ochrony przed penetracją czynników 

zewnętrznych IP66/67, a dzięki stosowaniu uszczelnień 

labiryntowych możliwe jest ich wykorzystanie w strefach 

zagrożonych wybuchem (dyrektywa ATEX  - strefa 22). 

Ciekawym rozwiązaniem jest też napęd EB 315 

przeznaczony do warunków pracy w kopalniach 

podziemnych. Napęd ten podobny do konstrukcji 

elektrobębna zachowuje jednak integralność 

poszczególnych zespołów konwencjonalnego napędu 

przenośnika taśmowego. Łączy więc zalety elektro-

bębnów i napędu konwencjonalnego. W napędzie tym 

zdecydowanie zmniejszono gabaryty, co  warunkach 

wyrobisk podziemnych ma istotne znaczenie. 
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Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typu WWG firmy Eko-Win 

S t r e s z c z e n i e 

Przedstawiono konstrukcje typoszeregu wielo-
napięciowych wentylatorów górniczych typu WWG 
firmy Eko-Win, z omówieniem ich charakterystyk, 
parametrów technicznych oraz pola zastosowań. 
Przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyk 
wentylatorów na stanowisku badawczym. 

S u m m a r y 

A design of series of types of WWG multi-voltage 

mining fans manufactured by Eko-Win is presented and 

their characteristics, technical parameters and fields of 

application are discussed. A method for determination 

of characteristics of fans at the test stand is given. 

Słowa kluczowe: wentylator lutniowy, przewietrzanie, wentylacja  

Keywords: ventube fan, ventilation 

1. Wstęp 

Warunki eksploatacji pokładów na coraz większej 

głębokości wymuszają stosowanie wentylatorów  

o coraz wyższych spiętrzeniach i wydajnościach. 

Charakterystyki techniczne tych urządzeń muszą być 

dostosowane do warunków wynikających ze wzrostu 

głębokości, temperatury, wilgotności oraz gęstości 

powietrza w wyrobisku. Ponadto należy uwzględniać 

rodzaj pracy wentylatorów (ssące, tłoczące lub ssąco-

tłoczące, praca szeregowa lub równoległa) oraz ich 

przeznaczenie do: przewietrzania wyrobisk, współpracy 

z urządzeniami odpylającymi i chłodniczymi (klimaty-

zatorami), o napięciu 500V, 1000V lub 500/1000V. 
 
Powyższe wymagania powinny być uwzględnione 

przy konstruowaniu wentylatorów, szczególnie   

w zakresie obudowy, wirników, silników elektrycznych,  

zabezpieczeń antykorozyjnych, rodzaju materiałów 

konstrukcyjnych, gabarytów itp. 
 
W 2014 roku P.H.U. „EKO-WIN” opracowało 

typoszereg nowych wentylatorów lutniowych, takich jak: 

a) WWG-1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P 

b) WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P 

c) WWG-1000B/80/2N/P i WWG-1000B/2x80/2N/P 

Wszystkie wymienione rodzaje wentylatorów 

przeszły pozytywnie badania w Instytucie Techniki 

Górniczej KOMAG oraz badania certyfikacyjne  

w Jednostce Certyfikującej ITG KOMAG i OBAC  

Sp. z o. o., uzyskując stosowne certyfikaty, 

potwierdzające ich zgodność m.in. z normami  

PN-EN 1710+A1:2010 i PN-G-04165:1974 [1, 3]. 

2. Typoszereg wentylatorów typu WWG-
1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P 

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typoszeregu 

WWG-1000/45/P produkowane są w 4 odmianach: 

 WWG-1000/45/P/(1) 

 WWG-1000/45/P/(2) 

 WWG-1000/45/P/(3) 

 WWG-1000/2x45/P 
 
Są to wentylatory lutniowe, osiowe, jednobiegowe, 

o napędzie elektrycznym. Zastosowano w nich silniki 

elektryczne typu dSOKg 200L2Bz-P o mocy 45 kW, 

przełączalnym napięciu 500/1000 V i obrotach 2952 

obr/min. Są to silniki elektryczne trójfazowe, budowy 

ognioszczelnej. Wentylatory WWG-1000/45/P/(…) są 

wentylatorami jednostopniowymi, natomiast wentylator 

WWG-1000/2x45/P jest wentylatorem dwustopniowym 

przeciwbieżnym.  

Wentylatory służą do przetłaczania powietrza  

i wentylacji odrębnej wyrobisk górniczych, w układach 

wentylacji ssącej i tłoczącej, w których występuje 

zagrożenie metanowe oraz zagrożenie wybuchu pyłu 

węglowego. Należą one do urządzeń grupy I Kategorii 

M2. Wentylatory przystosowane są do współpracy  

z urządzeniami odpylającymi w szczególności typu UO 

i/lub klimatyzatorami, m. in. dzięki spełnieniu wymagań 

normy PN-EN 1710+A1:2010 [1]. 

Wentylatory mogą być również stosowane  

w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i poza 

górnictwem w innych gałęziach przemysłu, np. tunelach, 

podczas ciągłej pracy, a także w układach szeregowych 

lub równoległych. Wszystkie wersje wentylatorów są 

zabezpieczone  antykorozyjnie  przez  ocynkowanie. 
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W wentylatorach zastosowano zmienioną konstrukcję 

wirnika, pozwalającą uzyskać maksymalne spiętrzenie 

oraz wydajność, przy gęstości powietrza w zakresie 

1,2÷1,4 kg/m
3
 (na głębokościach poniżej 1000 m),  

co umożliwia pracę wentylatora bez przekroczenia 

dopuszczalnej mocy silnika elektrycznego.  

Wentylatory typoszeregu WWG-1000/45/P z silnikami 

o mocy 45 kW stanowią rozwiązanie pośrednie 

pomiędzy wentylatorami o mocy 37 kW i 55 kW. 

Umożliwia to poszerzenie możliwości doboru 

wentylatora lutniowego dla celów przewietrzania 

wyrobisk oraz urządzeń odpylających i chłodniczych  

w aspekcie oszczędności energii elektrycznej  

i wykorzystania nominalnej mocy silnika wentylatora.  

Na rysunku 1 przedstawiono schemat budowy 

wentylatora WWG-100B/45/P/(1), a na rysunku 2 

wentylatora WWG-1000B/2x45/P. 

Rys. 1. Schemat wentylatora WWG-1000B/45/P/(1):  

1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica [4] 

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry 

techniczne omawianych wentylatorów, a na rysunku 3 

zbiorcze charakterystyki, uwzględniające zastosowa-

nie lutniociągu elastycznego tłoczącego o średnicy 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schemat wentylatora WWG-1000B/2x45/P:  
1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica [4] 

 

Rys. 3. Zbiorcza charakterystyka wentylatorów  

typu WWG-1000B/45/P  i WWG-1000B/2x45/P [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry wentylatorów typu WWG-1000B/45/P i WWG-1000B/2x45/P [4] 
Tabela 1 

Parametr Jednostka WWG-1000B/45/P/(1) WWG-1000B/45/P/(2) WWG-1000B/45/P/(3) WWG-1000B/2x45/P 

Średnica nom. mm 800 800 800 800 

Wydajność nominalna m3/min 660 670 730 660 

Zakres wydajności m3/min 610÷800 630÷810 670÷870 550÷890 

Nom. całk. spiętrzenie Pa 2450 2550 2400 5500 

Moc elektr. kW 45 45 45 2x45 

Napięcie V 500/1000 500/1000 500/1000 500/1000 

Typ silnika - dSOKg200L2Bz-P dSOKg200L2Bz-P dSOKg200L2Bz-P dSOKg200L2Bz-P 

Obroty obr/min 2952 2952 2952 2952 

Masa ok. kg 753 753 751 1376 

Masa zespołu na 
jednostkę mocy 

kg/kW 16,7 16,7 16,6 15,2 

Max. gęstość pow. kg/m3 1,38 1,32 1,25 1,21 

Certyfikat - 
KOMAG/14/MD/ 
ATEX/ST/0120 

KOMAG/14/MD/ 
ATEX/ST/0120 

KOMAG/14/MD/ 
ATEX/ST/0120 

KOMAG/14/MD/ 
ATEX/ST/0120 

 

Zespół wlotowy I-45/P/(1)

1

Tabliczka

znamionowa

Tabliczka

silnika

2

1

Tabliczka

znamionowa

Tabliczka

silnika

2

Tabliczka

silnika

  Tabliczka

znamionowa

Zespół wylotowy II-45/PZespół wlotowy I-45/P/(3)
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3. Typoszereg wentylatorów typu WWG-
1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P 

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typoszeregu 

WWG-1000B/55/2N/P produkowane są w dwóch 

odmianach: 

 WWG-1000B/55/2N/P, 

 WWG-1000B/2x55/2N/P. 
 
Są to wentylatory lutniowe, osiowe, dwubiegowe  

o napędzie elektrycznym. We wszystkich wentylatorach 

zastosowano silniki elektryczne typu dSOKgsk200L4/2N-P 

i mocy odpowiednio na I biegu 12,5 kW i na II biegu  

55 kW oraz przełączalnym napięciu 500/1000 V i obrotach: 

 I bieg: 1461 obr/min, 

 II bieg: 2957 obr/min. 

Są to silniki elektryczne trójfazowe, budowy 

ognioszczelnej. Wentylator WWG-1000B/55/2N/P jest 

wentylatorem jednostopniowym, natomiast wentylator 

WWG-1000B/2x55/2N/P dwustopniowym przeciwbieżnym.  

Wentylatory te, podobnie jak konstrukcje z silnikami 

o mocy 45 kW, służą do przetłaczania powietrza  

i wentylacji odrębnej wyrobisk górniczych, w układach 

wentylacji ssącej i tłoczącej. Ich obszar zastosowania 

jest podobny do omówionych wcześniej wentylatorów  

z silnikami o mocy nominalnej 45 kW. 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono schematy budowy 

ww. wentylatorów, a w tabeli 2 ich podstawowe 

parametry techniczne. 

Rys. 4. Schemat wentylatora WWG-1000B/55/2N/P: 

1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Schemat wentylatora WWG-1000B/2x55/2N/P:  

1 – Zespół wlotowy, 2 – Kierownica [4] 

Charakterystyki wentylatorów opracowano na 

podstawie badań przeprowadzonych w Instytucie 

Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawia je rysunek 6. 
 

Rys. 6. Zbiorcza charakterystyka wentylatorów typu  

WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P [4] 
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Parametry wentylatorów typu WWG-1000B/55/2N/P i WWG-1000B/2x55/2N/P [4] 

Tabela 2 

Parametr Jednostka WWG-1000B/55/2N/P WWG-1000B/2x55/2N/P 

Średnica nom. mm 1000 1000 

Wydajność nominalna m3/min I: 420 / II: 850 I: 420 / II: 850 

Zakres wydajności m3/min I: 350÷600 / II: 710÷1210 I: 300÷600 / II: 600÷1200 

Nom. całk. spiętrzenie Pa I: 680 / II: 2700 I: 1300 / II: 5300 

Moc elektr. kW I: 12,5 / II: 55 I: 2x12,5 / II: 2x55 

Napięcie V 500/1000 500/1000 

Typ silnika - dSOKgsk200L4/2N-P dSOKgsk200L4/2N-P 

Obroty obr/min I: 1461 / II: 2957 I: 1461 / II: 2957 

Masa ok. kg 1638 3095 

Certyfikat - OBAC 14 CZ/ATEX 0414X OBAC 14 CZ/ATEX 0415X 
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4. Typoszereg wentylatorów typu WWG-
1000B/80/2N/P i WWG-1000B/2x80/2N/P 

Wielonapięciowe Wentylatory Górnicze typoszeregu 

WWG-1000B/80/2N/P produkowane są w trzech 

odmianach: 

 WWG-1000B/80/2N/P, 

 WWG-1000B/80/2N/P-1, 

 WWG-1000B/2x80/2N/P. 
 
Są to wentylatory lutniowe, osiowe, dwubiegowe  

o napędzie elektrycznym. We wszystkich wentylatorach 

zastosowano silniki elektryczne typu dSOKgsk225L4/2N-P 

o mocy odpowiednio na I biegu 15 kW i na II biegu 80 kW 

oraz przełączalnym napięciu 500/1000 V i obrotach: 

 I bieg: 1461 obr/min, 

 II bieg: 2959 obr/min. 

Silniki napędzające wentylatory są silnikami 

elektrycznymi trójfazowymi, budowy ognioszczelnej. 

Wentylatory WWG-1000B/80/2N/P i WWG-1000B/80/2N/P-1 

są wentylatorami jednostopniowymi, natomiast wentylator 

WWG-1000B/2x80/2N/P jest wentylatorem dwustopniowym 

przeciwbieżnym.  

Również te konstrukcje służą do wentylacji wyrobisk 

górniczych i są dopuszczone do wentylacji ssącej 

i tłoczącej w podziemnych zakładach górniczych,  

w których występuje zagrożenie metanowe oraz 

zagrożenie wybuchu pyłu węglowego. Należą one do 

urządzeń grupy I Kategorii M2. Są przystosowane do 

współpracy z urządzeniami odpylającymi, w szczególności 

typu UO i/lub klimatyzatorami. 

W wentylatorach zastosowano zmienioną konstrukcję 

wirnika, pozwalającą uzyskać maksymalne spiętrzenie 

oraz wydajność, przy gęstości powietrza w zakresie 

1,2÷1,4 kg/m
3
, tj. w warunkach pracy wentylatora bez 

przekroczenia dopuszczalnej mocy silnika elektrycznego.  

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono schematy 

wentylatorów w różnych wersjach, a w tabeli 3 ich 

podstawowe parametry techniczne, natomiast na 

rysunku 9 – zbiorcze charakterystyki na II biegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Schemat wentylatora WWG-1000B/80/2N/P: 

1- Zespół wlotowy, 2- Kierownica, 3- Dyfuzor, 4- Siatka [4] 

Rys. 8. Schemat wentylatora WWG-1000B/2x80/2N/P: 

1 – Zespół wlotowy, 2 – Zespół wylotowy  [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Zbiorcza charakterystyka wentylatorów typu WWG-

1000B/80/2N/P i WWG-1000B/2x80/2N/P [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry wentylatorów typu WWG-1000B/80/2N/P i  WWG-1000B/2x80/2N/P [4] 

Tabela 3 

Parametr Jednostka WWG-1000B/80/2N/P WWG-1000B/80/2N/P WWG-1000B/2x80/2N/P 

Średnica nom. mm 1000 1000 1000 

Wydajność nominalna m3/min I: 450 / II: 900 I: 450 / II: 900 I: 500 / II: 1000 

Zakres wydajności m3/min I: 450÷550 / II: 900÷1100 I: 450÷600 / II: 900÷1200 I: 300÷650 / II: 800÷1350 

Nom. całk. spiętrzenie Pa I: 700 / II: 3000 I: 790 / II: 3300 I: 1550 / II: 6500 

Moc elektr. kW I: 15 / II: 80 I: 15 / II: 80 I: 2x15 / II: 2x80 

Napięcie V 500/1000 500/1000 500/1000 

Typ silnika - dSOKgsk225L4/2N-P dSOKgsk225L4/2N-P dSOKgsk225L4/2N-P 

Obroty obr/min I:1461 / II:2959 I:1461 / II:2959 I:1461 / II:2959 

Masa ok. kg 1780 1780 3164 

Certyfikat - OBAC 14 CZ/ATEX 0416X OBAC 14 CZ/ATEX 0416X OBAC 14 CZ/ATEX 0417X 

 

1 2 3 4

S
re

d
n
ic

a
 n

o
m

in
a
ln

a
 

1
0
0
0

Zespół wlotowy I/80/2N/P-1

Tabliczka znamionowa

          silnika

Tabliczka znamionowa

      producenta
Kierownica

         I-80/2N/P-1

1700 ok.616

1.Dyfuzor (przykład):

900/1000

900/1200

2. Inne zespoły handlowe do

przyłączenia
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5. Charakterystyczne cechy konstrukcyjne 
wentylatorów WWG 

W konstrukcjach wentylatorów zastosowano 

rozwiązania, które zwiększają ich niezawodność oraz 

zwiększają pole zastosowań, tj.: 
 

 zmiana konstrukcji wirnika, pozwalająca uzyskać 

wysokie spiętrzenie oraz oczekiwany zakres 

wydajności, przy gęstości powietrza w zakresie 

1,2÷1,4 kg/m
3
, co umożliwia pracę wentylatora bez 

przekroczenia dopuszczalnej mocy silnika 

elektrycznego i dopuszczalnych wartości 

temperatury, na głębokościach poniżej 1000 m, 
 

 zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich 

elementów wentylatora przez ocynkowanie (poza 

silnikiem), 
 
 nowa obudowa silnika wentylatora, zapewniająca 

wydajne chłodzenie silnika i wymianę powietrza, 

przez co powietrze przepływające przez wentylator 

przejmuje niewielką wartość energii cieplej (rys. 10), 
 

 zastosowanie siatki wlotowej 50x50, przy pracy 

wentylatora jako tłoczącego lub ssącego (stopień 

ochrony IP 1X), 
 

 zastosowanie siatki wylotowej 12,5x12,5, przy 

współpracy z urządzeniami chłodniczymi i odpylającymi 

(stopień ochrony IP 2X), 
 

 możliwość pracy w układzie szeregowym lub 

równoległym, jako wentylatory ssąco-tłoczące  

klasy B, 
 

 zastosowanie tłumików hałasu typu UTH-800 lub 

UTH-1000 (zalecane zastosowanie po dwa tłumiki 

hałasu o minimalnej skuteczności tłumienia od  

19,7 dB(A) do 18,4 dB(A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ocena parametrów wentylatorów lutnio-
wych na podstawie wykonanych badań 
spiętrzenia i przepływu na stanowisku 
pomiarowym 

Wentylatory poddano w ITG KOMAG badaniom  

w celu wyznaczenia charakterystyk ruchowych, 

zgodnie z normą PN EN ISO 5801:2008 [2].  

Badania przeprowadzono na stanowisku typu C 

(kanał po stronie wlotu do wentylatora, swobodny 

wylot). Warunki takie odpowiadają montażowi 

wentylatora za urządzeniem odpylającym (w celu 

ochrony łopatek przed erozją od pyłu wentylatory 

montuje się w układzie ssącym, po stronie 

oczyszczonego powietrza). Schemat stanowiska 

przedstawiono na rysunku 11. 

Badania polegały na wyznaczaniu przebiegu 

charakterystyk wentylatorów (rys. 3, 6, 9) poprzez 

określenie parametrów przepływowych oraz 

parametrów fizykochemicznych powietrza w lutniociągu 

pomiarowym w różnych stanach ich dławienia.  

W lutniociągu pomiarowym zabudowano dławnicę 

siatkową z prostownicą strumienia, w której zmieniano 

opór hydrauliczny. Warunki przepływu, w których  

w dławnicy nie umieszczono żadnej siatki odpowiadały 

największej uzyskiwanej wydajności wentylatora 

(skrajnie „prawemu” punktowi). W miarę dokładania 

kolejnych siatek spadała wydajność wentylatora,  

a wzrastało spiętrzenie, aż do osiągnięcia punktu 

maksymalnego, po przekroczeniu którego wentylator 

wchodził w stan pompażu. Badania wentylatorów 

prowadzono do momentu uzyskania wzrostu ciśnienia 

po stronie pompażowej charakterystyki, co odpowiadało 

skrajnie „lewemu” punktowi charakterystyki. 

 

 

 

 

Rys. 10. Schemat przewietrzania silnika (wentylator typu B) [4] 
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W trakcie badań rejestrowano: 

 parametry fizykochemiczne i termodynamiczne 

powietrza (temperatura, wilgotność, ciśnienie 

atmosferyczne), 
 

 wartości podciśnienia względem atmosfery, 

odpowiadające wartości wydajności powietrza, 

mierzone na wlocie pomiarowym, 
 
 wartości podciśnienia przed wentylatorem, 

odpowiadające spiętrzeniu wentylatora, 
 
 wartości parametrów elektrycznych prądu zasilającego 

silnik elektryczny oraz mocy pobieranej przez silnik. 
 

Na podstawie zarejestrowanych parametrów, przy 

zastosowaniu metodyki podanej w normie [1] oraz 

zależności termodynamicznych znanych z tablic, dla 

każdego punktu obliczono: wydajność powietrza V*, 

spiętrzenie całkowite ΔP, sprawność wentylatora η  

i moc wentylatora N. 

Wartości te pozwoliły określić przebiegi funkcji 

ΔP=f(V*), η=f(V*) i N=f(V*) z rozrzutem wynikającym  

z błędów pomiarowych (±5%). Krzywe charakterystyk 

uzyskano za pomocą estymacji obliczonych wartości 

metodą najmniejszych kwadratów, przybliżając zależności 

przedstawione na charakterystykach funkcjami wielo-

mianowymi. 

7. Wnioski 

Wprowadzone na rynek wentylatory typu WWG są 

efektywnymi urządzeniami służącymi do odrębnej 

wentylacji wyrobisk w podziemiach kopalń węgla 

kamiennego a zastosowanie dwunapięciowych  

i dwubiegowych silników elektrycznych zwiększa 

uniwersalność ich zastosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opisane wentylatory przystosowano do pracy  

w warunkach dużej gęstości powietrza, przy dużej 

wilgotności, na głębokościach poniżej 1000 m, bez 

przekroczeń mocy dopuszczalnej silnika elektrycznego. 

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają 

współpracę wentylatorów z urządzeniami odpylającymi 

i klimatyzacyjnymi. 

Charakterystyki wentylatorów wyznaczone w układzie 

ssącym na stanowisku badawczym w ITG KOMAG 

odzwierciedlają ich rzeczywiste parametry ruchowe  

i mogą znaleźć zastosowanie przy projektowaniu sieci 

wentylacyjnych. 
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Rys. 11. Schemat stanowiska do badań wentylatorów [5] 
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Badania oddziaływania akustycznego stacji elektroenergetycznej  
na środowisko 

S t r e s z c z e n i e 

W publikacji przedstawiono badania oddziaływania 
akustycznego stacji elektroenergetycznej na środowisko 
terenów chronionych oraz koncepcję ograniczania 
ponadnormatywnej emisji dźwięku. Przedstawiono 
metodykę rozwiązania problemu emisji dźwięku 
autotransformatorów do środowiska, obejmującą: 
pomiary emisji dźwięku, opracowanie numerycznych 
modeli terenu oraz pokrycia terenu w rejonie 
autotransformatorów. Określono wpływ głównych 
źródeł dźwięku na rozkład pola akustycznego na 
terenach chronionych akustycznie oraz przedstawiono 
koncepcję zabezpieczeń przeciwhałasowych.   

S u m m a r y 

Research of acoustic study of electric power station 
on the environment for the protected area and the 
concept of reducing excessive sound emission, are 
presented. The methodology of solving the problem of 
auto-transformers sound emission to the environment, 
including: acoustic measurement, develop digital 
terrain model and land cover in the area of auto-
transformers. The influence of the main sound 
sources on the distribution of the sound field 
acoustically protected areas and introduced the 
concept of protection. 

 

Słowa kluczowe: oddziaływanie akustyczne, autotransformator, stacja elektroenergetyczna, ochrona 
środowiska 
Keywords: acoustic impact, auto-transformer, electric power station, environmental protection 

 

1. Wprowadzenie 

W obecnym świecie trudno wyobrazić sobie 

funkcjonowanie bez energii elektrycznej. Rozwój 

różnych dziedzin techniki przyczynia się do tego, że 

korzystamy z coraz większej liczby urządzeń 

elektrycznych. Ogrzewanie, oświetlenie oraz zasilanie 

narzędzi pracy oraz wielu urządzeń gospodarstwa 

domowego wymaga coraz większej ilości energii 

elektrycznej. Wiąże się to z budową nowych linii i stacji 

elektroenergetycznych. Nowe inwestycje elektro-

energetyczne powstają głównie na terenach 

niezamieszkałych [10]. Nie da się jednak uniknąć 

zbliżenia linii do pojedynczych budynków czy osiedli 

mieszkaniowych i wpływu oddziaływania urządzeń 

energetycznych na przyległą zabudowę mieszkaniową. 

 Stacja elektroenergetyczna umożliwia rozdział 

dopływającej z elektrowni energii elektrycznej na linie 

napowietrzne, wyprowadzane w różnych kierunkach. 

Odbywa się to w rozdzielniach, które w większości  

o napięciach 400 lub 220 kV wykonane są jako 

napowietrzne. Na rysunku 1 przedstawiono elementy 

stacji elektroenergetycznej, gdzie: 

literami A i B oznaczono wyjścia linii elektroenerge-

tycznych, 1 - wejście liniowe, 2 - linka odgromowa,  

3 - przewody linii napowietrznej, 4 - ogranicznik przepięć, 

5 - odłącznik, 6 - wyłącznik, 7 - przekładnik prądowy,  

8 - przekładnik napięciowy, 9 - transformator mocy,  

10 - nastawnia, 11 - ogrodzenie, 12 - wejście liniowe. 

Głównym źródłem oddziaływania akustycznego  

z terenu stacji elektroenergetycznej są autotransfor-

matory oraz linie napowietrzne. 

 
Rys. 1. Elementy stacji elektroenergetycznej [9] 

2. Badania oddziaływania akustycznego 
autotransformatorów i linii napowietrznych 
na środowisko 

 Badania oddziaływania akustycznego auto-

transformatorów i linii napowietrznych przeprowadzono 

w rejonie stacji elektroenergetycznej, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) [4]. 

 Podczas pomiarów akustycznych przyjęto wariant 

pracy głównych źródeł hałasu: autotransformatorów T1 

i T2 oraz linii napowietrznych. 
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W celu określenia stanu akustycznego środowiska, 

pomiary źródeł hałasu, wykonano dla różnych trybów 

pracy układów chłodzenia autotransformatorów przy 

założeniu równoczesnej ich pracy, zarówno dla pory 

dnia i nocy.  

Na granicy stacji elektroenergetycznej i terenu 

chronionego został wyznaczony punkt obserwacji P1,  

w którym wykonano pomiary poziomów dźwięku. 

W celu wyznaczenia oddziaływania akustycznego 

linii napowietrznych wyznaczono dodatkowy punkt 

obserwacji P2, zlokalizowany poza stacją elektro-

energetyczną (rys.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiary zostały wykonane zgodnie z metodyką 

prowadzenia pomiarów zawartą w pkt. 2. załącznika  

nr 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) [4].  

Wyniki badań akustycznych, równoważnych 

poziomów dźwięku A poszczególnych źródeł hałasu 

dla różnych trybów pracy układów chłodzenia 

przedstawiono w tabeli 1. 

Wyniki pomiarów poziomów dźwięku źródeł, 

wskazały na wzrost wartości poziomów dźwięku wraz 

ze zwiększeniem ilości układów chłodzenia. 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów 

akustycznych, określono moc akustyczną auto-

transformatorów dla 4 układów chłodzenia i linii 

napowietrznych zgodnie z normą PN-EN ISO 

3746:2011. Akustyka. 

Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów 

energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie 

pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna 

z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej 

nad płaszczyzną odbijającą dźwięk [8].  

Wyniki pomiarów poziomów dźwięku 

autotransformatorów i linii napowietrznych  

[źródło: opracowanie własne] 

Tabela 1 

Punkt 

obser-

wacji 

Źródła dźwięku Tryb pracy 

Poziom dźwięku 

Pora nocy 

LAeq,N dB 

Pora dnia 

LAeq,D, dB 

P1 

Auto-

transformatory 

T1 i T2 

bez układu 

chłodzenia 
56,5± 1,3 54,6± 1,3 

1 układ 

chłodzenia 
60,1± 1,3 59,0± 1,3 

2 układy 

chłodzenia 
60,7± 1,3 59,5± 1,3 

3 układy 

chłodzenia 
60,9± 1,3 59,7± 1,3 

4 układy 

chłodzenia 
60,7± 1,3 59,3± 1,3 

bieg jałowy 53,6± 1,3 50,2± 1,3 

P2 
Linie 

napowietrzne 
--- --- 41,4± 1,3 

 

Moc akustyczna autotransformatorów i linii 

napowietrznych [źródło: opracowanie własne] 

Tabela 2 

Moc akustyczna 

LWA, dB 

Autotransformator T1 Autotransformator T2 
Linie 

napowietrzne 

104,9 101,4 69,8 

3. Modelowanie pola akustycznego w rejonie 
autotransformatorów 

Stosując techniki GIS oraz wykorzystując 

specjalistyczne oprogramowanie QGIS opracowano 

numeryczny model terenu oraz numeryczny model 

pokrycia terenu. Modele zostały przetransformowane 

do programu SoundPLAN, w którym opracowano 

model akustyczny źródeł hałasu oraz przeprowadzono 

szczegółowe obliczenia akustyczne. 

 Opracowany model akustyczny składał się  

z modelu geometrii terenu oraz modelu akustycznego 

źródeł dźwięku. Model geometrii zawierał: numeryczny 

model terenu, budynki, a także źródła dźwięku - 

autotransformatory T1 i T2 oraz linie napowietrzne. 

 W celu przeprowadzenia weryfikacji pomiarowej 

modelu obliczeniowego, dla punktu obserwacji P1 

przeprowadzono jego kalibrację. Różnice między 

wartościami zmierzonymi, a wartościami obliczonymi 

były mniejsze od 2,5 dB, co stanowiło spełnienie 

warunku koniecznego, dowodzącego równoważność 

metody pomiarowej i obliczeniowej [5]. Model 

obliczeniowy można było zatem uznać za poprawny  

i właściwy do prowadzenia dalszych badań. 

Rys. 2. Lokalizacja źródeł hałasu na terenie stacji 
elektroenergetycznej [źródło: opracowanie własne] 
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 W kolejnym etapie badań przeprowadzono 
identyfikację pola akustycznego oraz przekroczeń 
wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku na 
fasadach budynku mieszkalnego.  

Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały na 
fasadach budynku mieszkalnego, dla którego 
przeprowadzono identyfikację pola akustycznego (rys. 3).  

 

Rys. 3. Rozmieszczenie punktów pomiaru dźwięku  

na fasadach budynku mieszkalnego  

[źródło: opracowanie własne] 

Przeprowadzone badania wykazały przekroczenia 

wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku zarówno 

dla pory dnia, jak i dla pory nocy na fasadach budynku 

mieszkalnego. Rozkład poziomów dźwięku na 

fasadach budynku mieszkalnego dla pory dnia i nocy 

przedstawiono na rysunku 4. 

 

4. Koncepcja zabezpieczeń przeciw-
hałasowych 

Koncepcja zabezpieczeń przeciwhałasowych 

zakłada zastosowanie osłon akustycznych dla 

autotransformatorów T1 i T2, w postaci kaset 

dźwiękochłonnych, obustronnie pochłaniających fale 

akustyczne o  następujących parametrach [2, 6, 7]:  

 DLα > 12 dB - klasa jednoliczbowego wskaźnika 

oceny właściwości pochłaniania: A4 według normy 

PN-EN 1793-1:2013-05, 

 DLR > 32 dB - klasa izolacyjności od dźwięków 

powietrznych: B3 według normy PN-EN 1793-2: 

2013-05. 

 Osłony akustyczne autotransformatorów umiesz-
czone zostały na całej ich wysokości. Przybliżone 
wymiary osłony akustycznej jednego transformatora 
wynoszą:  

 długość: 20,0 m,  

 wysokość: 6,0 m. 

Do wykonania osłon akustycznych wykorzystano 
wełnę mineralną ROCTON o minimalnej grubości 100 mm 
charakteryzującą się parametrami przedstawionymi  
w tabeli 3, a na rysunku 5 panel dźwiękochłonny. 

Wełna mineralna została zabezpieczona siatką  
z tworzywa sztucznego oraz prętami o średnicy  
ø 8,0 mm z materiału przystosowanego do urządzeń 
energetycznych, stosowanymi w rozstawie 200 x 200 m.  

Minimalne wymagania - wełna ROCTON  

(αW = 0,95; klasa pochłaniania A) 

Tabela 3 

Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku αp  

dla częstotliwości środkowych pasm oktawowych 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

-,-- 0,65 1,00 1,00 0,95 0,90 0,90 -,-- 

 

Na podstawie identyfikacji pola akustycznego oraz 

przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  dla  stanu  po 

obłożeniu  autotransformatorów  osłonami  akustycznymi, 

 

  

ustalono moc akustyczną  źródeł: LwA = 99,9 dB dla T1 

i LwA = 96,7 dB dla T2. 

Identyfikacja pola akustycznego oraz przekroczeń 

wartości dopuszczalnych, dla stanu po obłożeniu 

autotransformatorów osłonami akustycznymi, wykazała 

brak przekroczeń w porze dnia oraz obniżenie wartości 

przekroczeń o około 5 dB w porze nocy. Na rysunku 6 

przedstawiono rozkład pola akustycznego na fasadach 

budynku dla pory dnia i nocy, po obłożeniu 

autotransformatorów osłonami  akustycznymi. 

Rys. 4. Rozkład pola akustycznego na fasadach budynku mieszkalnego dla pory dnia i pory nocy  

[źródło: opracowanie własne] 
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5. Podsumowanie 

W publikacji przedstawiono problem oddziaływania 

akustycznego stacji elektroenergetycznej na 

sąsiadujące tereny chronione akustycznie, a także 

koncepcję ograniczenia ponadnormatywnej emisji 

dźwięku pochodzącej od głównych źródeł 

zlokalizowanych  na  terenie  obiektu  badań. 

Teren obiektu badań  wraz z urządzeniami tam się 
znajdującymi,  sąsiadował z terenami chronionymi, 
gdzie  znajdowała się zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, podlegająca ustawowej ochronie  
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 112) [3].  

Na podstawie badań doświadczalnych opracowano 

numeryczny model obliczeniowy. Przeprowadzono 

identyfikację   rozkładu   pola  akustycznego  w  rejonie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
głównych   źródeł   hałasu  oraz  wyznaczono  poziomy 

dźwięku na fasadach budynków mieszkalnych 

znajdujących się w bliskiej odległości od stacji 

elektroenergetycznej. Porównanie poziomu emisji 

hałasu pochodzącego od stacji elektroenergetycznej 

do środowiska z wymogami formalno-prawnymi  

dla stanu istniejącego, wykazały występowanie 

przekroczeń dla budynków mieszkalnych. 

 W celu spełnienia wymagań zachowania wartości 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,  

w analizie rozkładu pola akustycznego przyjęto 

rozwiązania uwzgledniające zastosowanie osłon 

akustycznych. Spełnienie wymogów zachowania 

wartości dopuszczalnych zostało uzyskane w porze 

dnia, natomiast w porze nocy wartości przekroczeń 

zostały obniżone o ok. 5 dB.  

 
Rys. 5. Panel dźwiękochłonny zastosowany w osłonach akustycznych [1] 

 

 

Rys. 6. Rozkład pola akustycznego na fasadach budynku mieszkalnego dla pory dnia i pory nocy, po obłożeniu osłonami 

akustycznymi [źródło: opracowanie własne] 
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Charakterystyka gęstości czasowej silników spalinowych maszyn 
eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego 

S t r e s z c z e n i e 

Charakterystyka TD (Time Density), opracowana dla 

napędów spalinowych eksploatowanych w kopalniach 

węgla kamiennego, pozwala na sklasyfikowanie silnika 

i określenie reprezentatywnego cyklu badawczego oraz 

wagi poszczególnych faz tego cyklu. W artykule 

przedstawiono metodę sporządzania charakterystyk 

gęstości czasowej TD maszyn z silnikiem spalinowym 

oraz metody pośredniego i bezpośredniego określenia 

momentu obrotowego niezbędnego do sporządzenia 

charakterystyki TD. 

S u m m a r y 

Time Density Characteristics (TD), developed for diesel 

engines operating in hard coal mines enables 

classification of engine and determining the 

representative testing cycle and weight of each phase 

of the cycle. The method for preparation of TD 

characteristics of diesel engines as well as indirect or 

direct determination of torque indispensable for 

development of TD characteristics, is presented. 

 

Słowa kluczowe: silnik spalinowy, charakterystyka gęstości czasowej, górnictwo 

Keywords: diesel engine, time density characteristics, mining industry 

 

1. Wstęp 

Silniki spalinowe eksploatowane w maszynach 

transportowych charakteryzuje zmienność zarówno 

obciążenia, jak i prędkości obrotowej. Jest to uzależ-

nione od profilu trasy jezdnej, wymagań dotyczących 

ruchu, jak i subiektywnych zachowań kierowców 

prowadzących środek transportowy. Charakterystyka 

gęstości czasowej TD (Time Density) stanowi mapę 

rozkładu czasu pracy silnika w poszczególnych 

punktach współpracy z układem przeniesienia napędu 

w obszarze charakterystyki uniwersalnej silnika. 

Charakterystyka TD wiąże właściwości silnika ze 

sposobem jego eksploatacji, pozwala na sklasyfiko-

wanie silnika i określenie odpowiedniego cyklu 

badawczego testu homologacyjnego. Dla silników  

o zastosowaniu pozadrogowym przeprowadza się test 

stacjonarny NRSC (non road stactionary cycle) zgodnie 

z normą ISO 8178. Opracowanie lub dobór testu 

homologacyjnego zgodnego z normą ISO 8178, 

dedykowanego do maszyn pracujących w wyrobiskach 

podziemnych, wymaga określenia charakterystyki 

gęstości czasowej, na podstawie której można określić 

wagi poszczególnych faz cyklu badawczego. Badania 

opisane w pracy [7] dotyczącej kombajnów zbożowych 

wykazują, że w odniesieniu do tych maszyn test NRSC 

nie odpowiada rzeczywistym warunkom eksploata-

cyjnym. Charakter eksploatacji silników kombajnów 

zbożowych pozwala stwierdzić, że test badawczy 

NRSC mógłby w swojej najprostszej postaci składać 

się z dwóch faz (rys.1) [7]. 

 

Rys. 1. Analiza wyników pracy silników kombajnów 

zbożowych w aspekcie testu NRSC [7] 

 

Na podstawie wyników prac [7] i [8] można 

domniemywać, że homologacyjny test badawczy 

silników eksploatowanych w wyrobiskach węgla 

kamiennego odbiega od rzeczywistych warunków ich 

pracy. 

2. Charakterystyka gęstości czasowej TD 

Charakterystykę TD można zidentyfikować na 

podstawie przebiegu w czasie dwóch zmiennych 

charakteryzujących pracę silnika (1): 

   )(tnn    i  )(tMM oo    dla   ),0( ett   (1) 

gdzie: 

n – prędkość obrotowa silnika, 

Mo – moment obrotowy silnika, 

te – czas okresu eksploatacji. 
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Pole pracy silnika, które obrazuje wykres 

charakterystyki zewnętrznej obciążenia Mo w funkcji 

prędkości obrotowej n dzieli się na prostokątne 

elementy o wymiarach (rys. 2): 

N

nn
n minmax   

M

MM
M oo

o
minmax   

(2) 

gdzie: 

N, M – liczba przedziałów na osiach n i Mo. 

Pole powierzchni elementu o numerach (i, j) 

gęstości czasowej TD zdefiniowano zależnością (3): 

e

ji

ji
t

t
TD

),(

),(   (3) 

gdzie: 

t(i, j) – czas pracy silnika w polu pracy o współrzędnych i j. 

Rys. 2. Podział pola pracy silnika na elementy [1] 

 

Określenie prędkości obrotowej silnika nie stanowi 

większego problemu. Problemem technicznym jest 

natomiast określenie momentu obrotowego na wale 

korbowym silnika. Moment obrotowy można określić  

w sposób bezpośredni za pomocą jego pomiaru 

momentomierzem zabudowanym w układzie napędowym 

lub w sposób pośredni na podstawie innego parametru 

pracy silnika. 

3. Określenie momentu obrotowego poprzez 
bezpośredni pomiar momentomierzem 
zabudowanym w układzie napędowym 

Bezpośredni pomiar momentu obrotowego silnika 

napędowego maszyn dołowych wymaga ingerencji  

w układ napędowy maszyny. Najkorzystniejszym 

miejscem zabudowy momentomierza jest połączenie 

wału korbowego z pozostałą częścią układu napędowego. 

Taka zabudowa eliminuje wpływ zakłóceń wywoły-

wanych przez podzespoły układu napędowego.  

W lokomotywach z mechanicznym przeniesieniem 

napędu i przekładnią hydrokinetyczną, możliwa jest 

zabudowa momentomierza w miejscu połączenia 

kołnierzy wałów napędowych z przekładnią rewersyjną 

(rys. 3) [3]. 

 

Rys. 3. Schemat układu napędowego lokomotywy wraz 

proponowanymi miejscami zabudowy momentomierza I i II [3] 

W takim przypadku, w celu określenia momentu 

obrotowego na kole zamachowym silnika, należy 

uwzględnić przełożenie dynamiczne przekładni 

hydrokinetycznej zabudowanej na silniku spalinowym, 

zgodnie ze wzorem (4): 

d

u
o

i

M
M   (4) 

gdzie: 

Mo – moment obrotowy na kole zamachowym, 

Mu – moment obrotowy w układzie napędowym, 

id – przełożenie dynamiczne przekładni hydrokinetycznej.  

We wzorze (4) należy uwzględnić zmienność 

przełożenia dynamicznego id od przełożenia 

kinematycznego ik: 

)( kd ifi   (5) 

4. Pośrednie określenie momentu obrotowego 

Moment obrotowy w sposób pośredni można 

określić na podstawie danych o chwilowym zużyciu 

paliwa, temperaturze spalin lub poprzez informacje  

o wysterowaniu urządzeń zasilających. 

4.1. Określenie momentu obrotowego na podstawie 
pomiaru zużycia paliwa 

Niezbędny do wyznaczenia charakterystyki gęstości 

czasowej moment obrotowy może być wyznaczony 

metodą pośrednią poprzez pomiar zużycia paliwa przy 



 

32                                                                                                                                         MASZYNY GÓRNICZE 2/2015 
 

danej prędkości obrotowej. Można go wyznaczyć ze 

wzoru na podstawie zależności (6) [2]: 

QBM co    (6) 

gdzie: 

B – stała, specyficzna do badanego silnika [N/m2], 

c -  sprawność cieplna, 

Q - dawka paliwa na cykl [m3]. 

Moment obrotowy silnika można również wyznaczyć, 

uwzględniając zużycie paliwa, wg wzoru (7) [5]: 

dgcgbgaMo  1000

2

1000

3

1000  (7) 

gdzie: 

a, b, c, d  – charakterystyczne współczynniki dla  danego  

                  silnika, 

1000g  -  zużycie paliwa na 1000 obrotów [dm3/1000 obr]. 

W celu wyznaczenia współczynników podanych we 

wzorze (7) należy skorzystać z wykresu uniwersalnego 

danego silnika oraz wzoru (8) [5]: 

pal

eo gM
g










31000
103600

2
 (8) 

gdzie: 

ge -  jednostkowe zużycie paliwa [g/(kW*h)], 

pal  -  gęstość paliwa [kg/dm3]. 

Na podstawie charakterystyki uniwersalnej silnika 

można określić zużycie paliwa g1000. Dla każdej 

prędkości obrotowej wału korbowego powstaje uszere-

gowany ciąg liczb tworzących funkcję wielomianową. 

Na rysunku 4 przedstawiano charakterystykę 

uniwersalną silnika spalinowego, o mocy 81 kW,  

który zastosowano, między innymi, w dołowych 

lokomotywach  spalinowych  konstrukcji  ITG  KOMAG. 

Rys. 4. Charakterystyka uniwersalna silnika spalinowego 

stosowanego w spalinowym napędzie górniczym [4] 

 

4.2. Określenie momentu obrotowego na podstawie 
wysterowania urządzeń zasilających 

Informacja o wysterowaniu urządzenia zasilającego 

silnik, np.: o położeniu zadajnika prędkości, położeniu 

listwy pompy zasilającej, czy czasu otwarcia wtryski-

wacza pozwala na określenie dawki (zużycia) paliwa. 

W tym przypadku pomiar zużycia paliwa realizowany 

jest pośrednio. W przypadku wykorzystania informacji  

o wychyleniu zadajnika prędkości ograniczeniem jest 

rodzaj zastosowanego w silnika regulatora. Regulator 

wielozakresowy uniemożliwia poprawne określenie 

dawki paliwa, ponieważ ma on zdolność regulacji  

w całym zakresie prędkości (regulator ma możliwość 

zmiany dawki paliwa pod wpływem obciążenia). 

Regulator dwuzakresowy odpowiada za regulację 

biegu jałowego oraz prędkości maksymalnej.  

W pozostałym zakresie prędkości, w którym dawka 

paliwa jest niezależna od obciążenia silnika, dawka  

ta jest proporcjonalna do wychylenia zadajnika 

prędkości, co umożliwia jej określenie. 

4.3. Określenie momentu obrotowego na podstawie 
temperatury spalin 

Wartość  średniego użytecznego momentu obroto-

wego silnika spalinowego można wyznaczyć na 

podstawie wzoru (9) [9]: 

e
s

o p
iV

M 





2
 (9) 

gdzie: 

sV -  objętość skokowa cylindra, 

i -  liczba cylindrów, 

 -  współczynnik uwzględniający liczbę suwów,  

      1-silnik dwusuwowy, 2-silnik czterosuwowy, 

ep -  średnie ciśnienie użyteczne. 

Uwzględniając, że średnie ciśnienie użyteczne jest 

wartością zmienną, wartość momentu obrotowego jest 

wprost proporcjonalna do wartości średniego ciśnienia 

użytecznego. Wartość pe proporcjonalna do zapotrze-

bowania na moment Mo w trakcie pracy silnika, 

osiągana jest poprzez dostarczenie ciepła czynnikowi 

termodynamicznemu. Ciepło to pozyskane jest  

w wyniku spalania paliwa. Jego ilość, zgodnie z obiegiem 

termodynamicznym  Sabathe,  jest  równa  (10)  [9]: 

)( vvv TcQ   - ciepło doprowadzone przy V=const 

)( ppp TcQ   - ciepło doprowadzone przy p=const 
(10) 

Wartość temperatury informuje w sposób pośredni 

o wartości momentu obrotowego na wale silnika.  

Ze względów technicznych najkorzystniejszym 

miejscem pomiaru temperatury jest jej pomiar na 

wylocie z kolektora wylotowego lub, w przypadku 
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silników doładowanych, za turbiną. W przypadku 

przeciwwybuchowych napędów spalinowych należy 

uwzględnić wpływ chłodzonego kolektora wylotowego 

wraz z korpusem turbosprężarki. Na rysunku 5 

przestawiono przebieg izoterm silnika spalinowego  

o mocy 81 kW, stosowanego między innymi  

w napędach spalinowych lokomotywy dla kopalń węgla 

kamiennego  konstrukcji  ITG  KOMAG. 

Rys. 5. Przebieg izoterm temperatury na wykresie Mo-n. 

[Źródło: opracowanie własne] 

Na podstawie ww. charakterystyki można, dla 

poszczególnych prędkości obrotowych, określić przebieg 

zmian momentu obrotowego w funkcji temperatury 

spalin. Jest to funkcja odwrotna, ponieważ w rzeczy-

wistych warunkach temperatura spalin jest wynikiem 

obciążenia silnika. Na rysunku 6 przedstawiono 

wartości momentu obrotowego dla temperatury spalin 

dla stałej prędkości obrotowej n=1400 obr/min. 

Rys. 6. Charakterystyka momentu obrotowego w funkcji 

temperatury spalin przy stałej prędkości obrotowej  

1400 obr/min [Źródło: opracowanie własne] 
 

Moment obrotowy można określić na podstawie 

zależności (11): 

dTcTbTaMo  23
 (11) 

gdzie: 

a, b, c, d  – współczynniki charakterystyczne dla  
                   danego silnika, 

T -  temperatura spalin. 

Podobnie jak w metodzie  polegającej  na  pomiarze 

zużycia paliwa, funkcję )(tfM o   opisuje wielomian 

trzeciego stopnia. Wyznaczone współczynniki a, b, c i d 

dla założonych przedziałów prędkości obrotowych 

przedstawiono w tabeli 1. 

Wartość współczynników a, b, c, d funkcji Mo=f(t)  

[Źródło: opracowanie własne] 

Tabela 1 

Prędkość 

obrotowa 

silnika 

[Obr/min] 

Współczynnik 

a b c d 

Poniżej 900 -1*10-7 0,0005 0,55 -20,841 

900-1100 6*10-7 -5*10-5 0,639 -24,159 

1100-1300 2*10-6 -0,0014 1,2477 -119,8 

1300-1500 5*10-6 -0,0053 2,6644 -292,1 

1500-1700 4*10-6 -0,0031 1,7022 -178,5 

1700-1900 8*10-6 0,0074 3,1934 -362,7 

1900-2100 6*10-6 -0,052 2,3798 -281,6 

2100-2300 5*10-6 -0,0045 2,3212 -316,57 

5. Monitorowanie parametrów pracy 
maszyny spalinowej w kopalniach węgla 
kamiennego w aspekcie sporządzenia 
charakterystyk TD 

Maszyny transportowe pracujące w wyrobiskach 

zagrożonych atmosferą wybuchową, wyposażone  

w silnik spalinowy wraz z układem dolotowo-wylotowym 

specjalnej konstrukcji, powinny spełniać odpowiednie 

wymagania bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Jednym 

z najważniejszych z nich, stanowiącym istotne 

ograniczenie w stosowaniu silników spalinowych, jest 

warunek nieprzekroczenia maksymalnej temperatury 

powierzchni zewnętrznych napędu, wynoszącej 150°C. 

Napęd spalinowy powinien również spełniać wyma-

gania dotyczące budowy przeciwwybuchowej silnika, 

oprzyrządowania elektrycznego i elektronicznego 

sterującego nim oraz systemu monitorującego stan 

jego pracy. W celu sporządzenia charakterystyki 

czasowej wymagana jest znajomość przebiegu  

w czasie parametrów prędkości obrotowej oraz momentu 

obrotowego silnika spalinowego. Przedstawiono kilka 

metod pozwalających na określenie momentu 

obrotowego na wale silnika spalinowego. Bezpośredni 

pomiar momentu obrotowego powoduje trudności  

w jego zabudowie. Uwzględniając konstrukcje maszyn 

eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych, 

zdaniem autora, pomiar pośredni na podstawie 

temperatury spalin jest najbardziej uzasadniony. 

Wymaga on jednak znajomości charakterystyki 

uniwersalnej badanego silnika, którą wykonuje się na 
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hamowni. Na rysunku 7 przedstawiono składniki 

systemu rejestrującego parametry pracy silnika 

spalinowego, który pozwala na wyznaczenie 

charakterystyk gęstości czasowych na podstawie 

pomiaru temperatury spalin. 

 

Rys. 7. Składniki systemu rejestracji parametrów pracy silnika 

spalinowego [Źródło: opracowanie własne] 

 

Przedstawiony na schemacie system powinien 

pozwolić na rejestrację: 

- prędkości obrotowej silnika spalinowego, 

- temperatury spalin,  

- prędkości liniowej maszyny, 

- parametrów powietrza na dolocie do silnika. 

Pomiar temperatury spalin powinien być przepro-

wadzony w początkowej części układu wylotowego, za 

turbosprężarką. Ponieważ układ wylotowy maszyn 

dołowych jest budowy przeciwwybuchowej, zabudowa 

czujnika temperatury, jak również pozostałych 

zespołów monitorujących parametry pracy maszyny 

powinny spełniać wymagania budowy przeciwwybuchowej. 

6. Podsumowanie 

Charakterystyka gęstości czasowych dostarcza 

informacji o czasie pracy maszyny w poszczególnych 

punktach pracy w obszarze charakterystyki 

uniwersalnej silnika spalinowego. W celu sporządzenia 

charakterystyki gęstości czasowej wymagana jest 

znajomość przebiegu w czasie, parametrów prędkości 

obrotowej oraz momentu obrotowego silnika 

spalinowego. W niniejszej pracy przedstawiono kilka 

metod pomiaru momentu obrotowego, który można 

określić w sposób bezpośredni lub pośredni na 

podstawie innego parametru pracy silnika. Pomiar 

pośredni momentu obrotowego na podstawie zużycia 

paliwa lub temperatury spalin wymaga znajomości 

charakterystyki uniwersalnej badanego silnika, którą 

wykonuje się na hamowni. Pomiary pośrednie nie 

wymagają dużej ingerencji w układ napędowy jednak 

obarczone są większym błędem w porównaniu  

z pomiarem bezpośrednim momentu obrotowego.  

 

 

Charakterystyka gęstości czasowej pozwala, 

między innymi na określenie wielkości emisji spalin  

do środowiska. Skład chemiczny spalin jest ściśle 

związany ze sposobem eksploatacji napędu 

spalinowego. Na podstawie charakterystyki TD oraz 

charakterystyki emisji substancji toksycznych danego 

silnika można określić ilościowy oraz jakościowy skład 

spalin. Jest to szczególnie istotne w przypadku maszyn 

eksploatowanych w wyrobiskach podziemnych, ponieważ 

emisja spalin realizowana jest do ograniczonej 

przestrzeni wyrobiska. 
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