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Formu³a konferencji

•

AGH w Krakowie - Katedra Maszyn Górniczych,
P r ze ró b c zyc h i Tra n s p o r to w yc h o ra z Kate d ra
Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania
Energii

•

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o. w Lêdzinach

•

Politechnika Wroc³awska – Wydzia³ Mechaniczny,
Katedra In¿ynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów
Przemys³owych; Wydzia³ Techniczno - In¿ynieryjny

•

"Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczeñstwa
Technicznego w Katowicach

•

Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k. w Opolu

Uczestnicy zg³aszaj¹ swoje prace w formie streszczeñ (w jêzyku
polskim i angielskim), nastêpnie prezentuj¹ je w trakcie sesji
tematycznych w formie referatów lub posterów.
Prezentowane prace mo¿na równie¿ z³o¿yæ w formie artyku³u,
który po niezbêdnych recenzjach bêdzie opublikowany
w monografii z materia³ów konferencyjnych (5 pkt – dla
samodzielnego autora rozdzia³u lub 2,5 pkt dla wiêkszej liczby
autorów) lub w czasopiœmie Mining – Informatics, Automation
and Electrical Engineering (8 pkt).
Wytyczne dla autorów artyku³ów zamieszczono na stronie
18 biuletynu.

Zg³aszanie uczestnictwa
Zg³oszenie uczestnictwa mo¿na dokonaæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Na za³¹czonej Karcie Zg³oszenia.
2. Na stronie www.cbidgp.pl/konferencje
- elektronicznie (formularz online),
- na formularzu do pobrania doc.

Tematyka konferencji
•

Budowa i eksploatacja maszyn

•

Automatyka, robotyka i informatyka

•

Górnictwo podziemne i odkrywkowe

•

Bezpieczeñstwo w budowie i eksploatacji maszyn
i urz¹dzeñ

•

Elektrotechnika i elektroenergetyka

•

Transport poziomy i pionowy

•

Przeróbka mechaniczna kopalin

Wa¿ne daty
•
•
•
•

03.04.2018 – zg³aszanie streszczeñ referatów
30.05.2018 – przesy³anie pe³nych tekstów referatów
05.06.2018 – koñcowy termin zg³oszenia uczestnictwa
07.06.2018 – wniesienie op³aty konferencyjnej

Miejsce konferencji
Hotel STOK w Wiœle po³o¿ony jest w samym sercu Beskidu Œl¹skiego,
w malowniczej dolinie Jawornika, jednego ze Ÿród³owych potoków
najwiêkszej polskiej rzeki Wis³y. Gêsta sieæ szlaków turystycznych
zachêca do pieszych wêdrówek po jednym z najatrakcyjniejszych pasm
górskich w Beskidach. Hotel, oprócz doskona³ej bazy konferencyjnej,
posiada m.in. strefê wellness, basen rekreacyjny, SPA z 13 gabinetami, krêgielniê oraz wiele
innych atrakcji. Hotel STOK w Wiœle to wymarzone miejsce na wypoczynek, ucieczkê od
stresu, zadbanie o harmoniê ducha i cia³a.

www.hotelstok.pl

Adres do korespondencji
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
kmg@agh.edu.pl, tel. (12) 617 30 51

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lêdziñska 8, 43-143 Lêdziny
okidk@cbidgp.pl, tel. (32) 32 42 261, fax: (32) 31 74 609 lub
(32) 32 42 205.

Osoba do kontaktu:
dr in¿. Pawe³ Tomach
tel. (12) 617 30 73
e-mail: tomach@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu:
mgr Justyna Salwierak
tel. (32) 32 42 262, 501 331 814, fax: (32) 31 74 609, (32) 32 42 205
e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl
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organizatorów:
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prof. dr hab. in¿. Krzysztof Krauze
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mgr Czes³aw Filipek
tel. (32) 32 42 261
e-mail: c.filipek@cbidgp.pl
PWr:
prof. dr hab. in¿. Piotr Dudziñski
tel. (71) 321 53 96
e-mail: piotr.dudzinski@pwr.edu.pl
doc. dr in¿. Andrzej Figiel
tel. (74) 847 65 94
e-mail: andrzej.figiel@pwr.edu.pl
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mgr in¿. Marek Trajdos
tel. 512 039 996
e-mail: m.trajdos@certpartner.pl
CP:
mgr in¿. Mariusz £ukaszyñski
tel. 509 539 139
e-mail: m.lukaszynski@certpartner.pl

Biuro Konferencji
Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lêdziñska 8, 43-143 Lêdziny
mgr Justyna Salwierak
tel. (32) 32 42 262, 501 331 814,
fax: (32) 31 74 609, (32) 32 42 205

Po raz kolejny wydajemy Biuletyn informacyjny Konferencji Mechanizacja, Automatyzacja
i Robotyzacja w Górnictwie, w którym zawarliœmy miêdzy innymi podsumowanie jej
ubieg³orocznej, czwartej, edycji która odby³a siê w czerwcu 2017 r. – ju¿ tradycyjnie w Wiœle
w hotelu STOK****. Konferencja MARG, która przez piêæ pierwszych lat nosi³a nazwê „Problemy
bezpieczeñstwa w budowie i eksploatacji maszyn i urz¹dzeñ górnictwa podziemnego”,
organizowana jest od roku 2009. Po dziewiêciu latach wspólnych spotkañ, nadal, jako cel stawiamy
sobie dalszy rozwój formu³y konferencji przez poruszanie zagadnieñ wa¿nych i aktualnych,
zwi¹zanych z tematyk¹ mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji w przemys³ach zwi¹zanych
bezpoœrednio i poœrednio z górnictwem. Cieszymy siê, ¿e Konferencja MARG zosta³a doceniona
równie¿ przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – czego potwierdzeniem jest objêcie
Patronatu przez Pana Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nad tegoroczn¹ edycj¹ Konferencji.
Pozyskanie minera³u u¿ytecznego w warunkach podziemnych zwi¹zane jest z realizacj¹
procesu wydobycia, w sk³ad którego wchodz¹ urabianie, ³adowanie i obudowa wyrobiska.
Czynnoœci te mog¹ byæ wykonywane równolegle, szeregowo lub szeregowo-równolegle. Zale¿y to
oczywiœcie od stopnia mechanizacji i automatyzacji tych czynnoœci. Maszyny i urz¹dzenia
przystosowane czêœciowo lub ca³kowicie do pracy w cyklu automatycznym mog¹ zast¹piæ obs³ugê
i odsun¹æ j¹ od miejsc najbardziej niebezpiecznych, jak równie¿ pozwol¹ na zwiêkszenie wydobycia
czy stopnia ich wykorzystania.
Pogorszaj¹ce siê szeroko rozumiane warunki górniczo-geologiczne oraz brak
wykwalifikowanej za³ogi wymuszaj¹ wprowadzenie do kopalñ podziemnych pe³nej mechanizacji
oraz w najbli¿szym czasie czêœciowej a potem pe³nej automatyzacji. Id¹c za tym producenci
maszyn, urz¹dzeñ i kompleksów oferuj¹ coraz bardziej zaawansowane produkty spe³niaj¹ce nie
tylko wymagania u¿ytkowników, ale równie¿ wykorzystuj¹ce najnowsze osi¹gniêcia z zakresu
nowych technik urabiania materia³ów, konstrukcji maszyn, organizacji produkcji, informatyki,
technologii komunikacyjnych czy automatyki. Obserwuje siê równie¿ podejmowanie prób
wprowadzania robotyzacji.
Celem Konferencji MARG jest wielop³aszczyznowa prezentacja osi¹gniêæ technicznych oraz
technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn oraz urz¹dzeñ stosowanych
w zak³adach górniczych, ze szczególnym podkreœleniem zagadnieñ ich bezpiecznej eksploatacji.
Wa¿nym celem Konferencji jest stworzenie neutralnego forum dyskusji do wymiany pogl¹dów
i doœwiadczeñ pomiêdzy jednostkami naukowymi, badawczymi oraz urzêdami nadzoru
technicznego, a w szczególnoœci producentami i u¿ytkownikami maszyn i urz¹dzeñ górniczych.
St¹d wa¿n¹ ide¹ tej Konferencji jest inicjatywa ³¹czenia innych konferencji, zwi¹zanych
z górnictwem i jego mechanizacj¹, automatyzacj¹ oraz robotyzacj¹. Celem przewodnim jest
podkreœlanie roli i rozwoju automatyzacji i robotyzacji w górnictwie, które to w innych bran¿ach s¹
lepiej rozwiniête, a do górnictwa ze wzglêdu na jego niezwyk³¹ specyfikê wchodz¹ powoli i bardzo
nieœmia³o. Nasza Konferencja staje siê miejscem, gdzie mo¿emy spogl¹daæ w przysz³oœæ
obserwuj¹c i kreuj¹c trendy i rozwój nowoczesnych przedsiêbiorstw górniczych w Polsce, jak
równie¿ na œwiecie. Dbamy o to, aby Konferencja by³a miejscem, w którym od okreœlania
istniej¹cych barier w górnictwie wa¿niejsze jest przedstawianie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na ich
przekraczanie, tak technicznie jak i mentalnie.
Wszystkich zachêcamy do przeczytania Biuletynu, a w szczególnoœci sprawozdania
z poprzedniej Konferencji. Mamy nadziejê, ¿e pozwoli to Uczestnikom konferencji MARG 2017
przywo³aæ pozytywne wspomnienia i zachêciæ do ponownego udzia³u. Natomiast dla tych
z Pañstwa, którzy jeszcze nie znaj¹ naszej Konferencji niech ten Biuletyn bêdzie szczególn¹ form¹
promocji i zachêty. Zebraliœmy w nim garœæ informacji zwi¹zanych z tematyk¹ konferencji, których
autorzy omawiaj¹, proponuj¹c dyskusjê, mo¿liwoœci rozwi¹zania zagadnieñ zwi¹zanych
z mechanizacj¹, automatyzacj¹ i robotyzacj¹ przemys³u wydobywczego. Wierzymy, ¿e lektura
Biuletynu przyczyni siê do przemyœleñ lub zachêci do przygotowania w³asnych rozwi¹zañ, którymi
bêd¹ Pañstwo chcieli siê z nami podzieliæ na najbli¿szej konferencji MARG 2018, która odbêdzie siê
ju¿ w czerwcu, równie¿ w Wiœle.
Organizatorzy
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SPRAWOZDANIE Z MARG 2017

Konferencjê otworzyli Pan profesor Krzysztof Krauze oraz prezes CBIDGP Krzysztof Mijalski. Po uroczystym otwarciu uczestnicy mogli wys³uchaæ
referatów zaplanowanych na sesjê plenarn¹ zatytu³owan¹ „Perspektywy polskiego górnictwa”, w której do przerwy kolejno wyst¹pili: Henryk
Paszcza, Jacek Korski, Krzysztof Kotwica, El¿bieta Bereœ-Pawlik, Joanna Pruchnicka, Artur Koz³owski, Marek Ca³a. Sesja by³a sponsorowana przez
firmê Famur S.A. a przewodniczyli jej prof. dr hab. in¿. Krzysztof Krauze oraz dr in¿. Jacek Korski.
W referacie otwieraj¹cym Pan Henryk Paszcza przedstawi³ stan polskiego górnictwa wêgla kamiennego w aspekcie prowadzonych procesów
restrukturyzacyjno-organizacyjnych, a zw³aszcza problematykê produkcji wêgla, jego sprzeda¿y oraz cen zbytu wêgla. Ponadto przedstawi³
strukturê organizacyjn¹ sektora, kszta³towanie siê zale¿noœci eksportowych i importowych polskiego wêgla. Istotnym elementem, na który
zwrócono uwagê, to wykorzystanie Spó³ki Restrukturyzacji Kopalñ S.A. w procesie przemian i przejmowania nierentownych kopalñ. Nastêpnie Pan
Jacek Korski omówi³ podejœcie procesowe do zarz¹dzania kopalni¹ na wybranych praktycznych przyk³adach i propozycjach. Pan Krzysztof Kotwica
omówi³ obecne i perspektywiczne mo¿liwoœci wprowadzenia automatyzacji oraz robotyzacji w podziemnych technologiach eksploatacji surowców
mineralnych. Tematyk¹ t¹ zajmowa³ siê równie¿ zespó³ z ITI EMAG w sk³adzie Artur Koz³owski i Stanis³aw Trenczek. Przedstawili oni kierunki rozwoju
górnictwa zwi¹zane z automatyzacj¹ i cyfryzacj¹ w kontekœcie szeroko rozumianej tzw. transformacji cyfrowej. Zaprezentowano, na wybranych
przyk³adach rozwi¹zañ Instytutu, nowe podejœcie do projektowania rozwi¹zañ o podwy¿szonych wymaganiach bezpieczeñstwa.
Referaty te dobrze wprowadza³y w tematykê zaproponowan¹
przez autorów: El¿bietê Bereœ-Pawlik, Edwarda Chlebusa, Krzysztofa
Krauze, która dotyczy³a g³ównych aspektów projektu „Inteligentnej
kopalni”. Celem tego projektu jest przygotowanie pe³nej

dokumentacji i uruchomienie w pe³ni zautomatyzowanej,
inteligentnej kopalni. Za³o¿ono, ¿e realizacja projektu bêdzie
dwuetapowa. W pierwszym etapie, badawczo rozwojowym,
opracowane zostan¹: zautomatyzowane systemy wydobywcze,
system akwizycji danych procesów wydobywczych oraz hybrydowy
systemu telekomunikacyjny. Drugi etap bêdzie wdro¿eniem
demonstracyjnego projektu pilota¿owego dzia³aj¹cej, opracowanej
w etapie pierwszym, inteligentnej kopalni. W nastêpnym referacie
Pani Joanna Pruchnicka skupi³a uwagê s³uchaczy na procesie
komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, polegaj¹cego
na wdra¿aniu osi¹gniêæ naukowych w gospodarce. Podda³a analizie
narzêdzia rozpowszechniania i promowania wiedzy i informacji pod
k¹tem ich skutecznoœci, dostêpnoœci oraz wiarygodnoœci.
Niezwykle istotnym zagadnieniem z punktu widzenia
bezpieczeñstwa podziemnego zak³adu górniczego jest stan
górotworu w otoczeniu jego infrastruktury podziemnej. Zespó³
z AGH w Krakowie pod przewodnictwem profesorów Marka Ca³y
i Antoniego Tajdusia przedstawi³ propozycjê analizy stanu górotworu
na podstawie przestrzennego modelu wyrobisk na tle budowy
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geologicznej danej kopalni. Omówiono model numeryczny jednej
z kopalñ soli kamiennej, który uwzglêdnia³ oko³o 2 tys. obiektów
podziemnych (komory, chodniki itp.) na tle budowy geologicznej
z³o¿a. Rozmiar i charakter zbudowanego modelu numerycznego
mo¿na uznaæ za najwiêkszy z dotychczas opracowanych dla
warunków kopalñ podziemnych nie tylko w skali Polski, ale i œwiata.
Po referacie przewodnicz¹cy sesji zaprosi³ razem uczestników na
dwudziestominutow¹ przerwê.
Po przerwie, jak w pierwszej czêœci sesji plenarnej, równie¿
wyg³oszono siedem referatów. Pierwszy, wyg³oszony przez Pana
Piotra Kaszê, dotyczy³ rozwoju robotyki w europejskim górnictwie
oraz proponowane i rekomendowane przez stowarzyszenie
euRobotics kierunki rozwoju technologii przysz³oœci, wspieraj¹cych
robotyzacjê górnictwa. Nastêpnie Pan Robert Król omówi³ badania
energoch³onnoœci uk³adów napêdowych przenoœników taœmowych
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Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie i zaanga¿owanie
w czynne uczestnictwo w obradach w drugim dniu Konferencji
MARG 2017 prowadzono równolegle dwie sesje oznaczone
odpowiednio A i B: sesjê A zatytu³owano „Przeróbka mechaniczna”
a sesjê B „Górnictwo odkrywkowe”. W sesji A wyst¹pi³o
11 prelegentów, przewodniczyli jej prof. dr hab. in¿. Adam Klich oraz
dr hab. in¿. Jan Sidor. Dwa referaty przedstawi³a Pani profesor
Barbara Tora z AGH w Krakowie. W pierwszym referacie, zwi¹zanym
z firm¹ Progress Eco, Pani Tora omówi³a zastosowanie sit
szczelinowych zgrzewanych w procesach wzbogacania uranu. Drugi,
zwi¹zany z zak³adem przeróbki odpadów cynkowych w ZGH
Boles³aw, dotyczy³ alternatywnych rozwi¹zañ dla produkcji
koncentratów cynku i o³owiu ze z³o¿a pierwotnego, polegaj¹cej na
wzbogacaniu odpadów poflotacyjnych. Natomiast zespó³ z Instytutu
Techniki Górniczej KOMAG pod kierownictwem profesora
Aleksandra Lutyñskiego zainteresowa³ s³uchaczy zagadnieniami
nt. Zwalczania zagro¿enia wywo³ywanego py³em w zak³adach
przeróbki mechanicznej kopalñ wêgla kamiennego. Kolejnym
prelegentem by³ Pan Pawe³ Tomach, który przedstawi³ wyniki badañ
nt. wp³ywu podstawowego parametru konstrukcyjnego m³ynów
wibracyjnych o ko³owej trajektorii drgañ, to jest œrednicy rurowej
komory m³yna, na intensywnoœæ procesu mielenia. Nastêpnie Pan
Daniel Saramak omówi³ wyniki badañ laboratoryjnych rozdrabniania
rudy miedzi w uk³adzie z wysokociœnieniow¹ pras¹ walcow¹. Przed
przerw¹ Pan Damian Krawczykowski omówi³ zagadnienia zwi¹zane
z procesem mielenia surowców w m³ynie elektromagnetycznym na
przyk³adzie rudy miedzi.

na przyk³adzie przenoœnika nadk³adowego, pracuj¹cego w kopalni
odkrywkowej wêgla brunatnego oraz na prototypowym przenoœniku
zastosowanym w podziemnej kopalni rud miedzi. W kolejnym
referacie/wyst¹pieniu Pan Les³aw Ostapów z firmy Mine Master
przedstawi³ najnowsze trendy rozwojowe w konstrukcji maszyn
wierc¹cych i kotwi¹cych.
W drugiej czêœci sesji plenarnej ponownie wyst¹pi³a Pani Joanna
Pruchnicka z referatem nt. Oddzia³ywania górnictwa na jakoœæ ¿ycia
spo³ecznego, spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw.
Omówi³a tê kwestiê przez pryzmat koncepcji tworzenia wspólnej
wartoœci uwzglêdniaj¹cej interes spo³eczny w dzia³alnoœci
biznesowej. Kolejne dwa referaty równie¿ dotyczy³y tematyki
spo³ecznej. W pierwszym z nich Pani Patrycja H¹bek omówi³a analizê
form i sposobów komunikacji przedsiêbiorstw z interesariuszami
oraz przedstawi³a stan raportowania CSR (ang. Corporate Social
Responsibility – CSR) w sektorze górniczym na œwiecie i w Polsce.
Natomiast Pani Katarzyna Midor zaprezentowa³a sposób
postrzegania górnictwa wêgla kamiennego przez samorz¹dy lokalne
oraz przyk³ady oddzia³ywañ kopalni na spo³ecznoœæ lokaln¹.
Na zakoñczenie sesji plenarnej oraz obrad w pierwszym dniu
Konferencji, Pan Marek Trajdos omówi³ zasady wyznaczania
poziomu SIL dla maszyn i urz¹dzeñ na podstawie norm EN 61508
oraz EN 62061. Zwróci³ uwagê na zastosowanie poziomów
nienaruszalnoœci bezpieczeñstwa do uzyskiwania wymaganej przez
prawo redukcji ryzyka zwi¹zanego z u¿ytkowaniem maszyn
w przemyœle i na metodologiê unikania b³êdów systematycznych
przy projektowaniu.

Po przerwie z referatem o charakterze promocyjnym pt.
„Ochrona VFD silników od pr¹dów ³o¿yskowych” wyst¹pi³
Pan Martin Deiss z Wadimex Sp. z o.o. Nastêpnie Pan Marcin Mazur
zaproponowa³ metodykê wyznaczania parametrów pracy
wibracyjnych kruszarek szczêkowych o kinematycznym wymuszeniu
ruchu drgaj¹cego szczêk. Zespó³ z G³ównego Instytut Górnictwa
przygotowa³ referat omawiaj¹cy skutecznoœæ procesu
pneumatycznego sortowania wybranych krajowych wêgli
kamiennych. Pan Jan Sidor przedstawi³ przyk³ady rozwi¹zañ oraz
zastosowañ m³ynów wibracyjnych z samosynchronicznym
wibratorem dwumasowym. Na zakoñczenie sesji s³uchacze zostali
zapoznani z nowym rozwi¹zaniem separatora magnetycznego, który
pozwala na dok³adniejsze oczyszczenie soli na punkcie przesypowym
przenoœnika taœmowego, referowa³ Pan Jacek Feliks.
Odbywaj¹ca siê równolegle sesja B dotyczy³a Górnictwa
odkrywkowego, a przewodniczyli jej doc. dr in¿. Andrzej Figiel
i dr hab. in¿. Krzysztof Filipowicz. Sesjê rozpocz¹³ referat dotycz¹cy
stanu prawnego w zakresie oddawania do ruchu uk³adów transportu
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do przewozu osób – przenoœnikami taœmowymi. Zespó³ z WUG
przedstawi³ zagadnienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa oraz dane
statystyczne oraz przyczyny i analizê wypadków zaistnia³ych
w zw i ¹ z ku z j a zd ¹ l u d z i p r ze n o œ n i ka m i ta œ m ow y m i
nieprzystosowanymi do tego celu. Nastêpnie przedstawiciel Wy¿szej
Szko³y Górniczej – Uniwersytetu Technicznego z Ostrawy omówi³
wyniki pomiarów obci¹¿eñ miejsc amortyzacji na platformie
za³adowczej stacji przesypowej przenoœnika taœmowego. Pozostaj¹c
w tematyce przenoœników, Pan Piotr Kulinowski przedstawi³
mobilny, bezinwazyjny uk³ad pomiarowy stanowi¹cy, wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem, element systemu identyfikacji
parametrów dynamicznych pracy przenoœników. Kolejny referat

dotyczy³ predykcji obci¹¿enia eksploatacyjnego œcianowego
przenoœnika zgrzeb³owego przy zastosowaniu modelowania
statystycznego, bez koniecznoœci pomiarów na obiekcie
rzeczywistym, opracowany przez wieloosobowy zespó³ z Politechniki
Œl¹skiej, Politechniki Wroc³awskiej i KGHM Cuprum. Nastêpny
referat autorstwa: Andrzeja Wieczorka, Szymona Marciniaka,
Pauliny Olender dotyczy³ wyników badañ zu¿yciowych, w których
wykazano wp³yw twardoœci warstwy wierzchniej na zu¿ycie
hartowanej powierzchniowo stali 42CrMo4 w aspekcie jej
zastosowania na bêbny ³añcuchowe górniczych przenoœników
zgrzeb³owych. Przed przerw¹ Pan Jerzy Alenowicz zaprezentowa³
wykaz wymagañ jakie powinny spe³niaæ napêdy kó³ czerpakowych
koparek eksploatowanych w utworach trudno urabialnych.
Po przerwie obrady wznowiono referatem Panów Dionizego
Dudka i Andrzeja Figla, w którym przedstawiono wybrane przyk³ady
awarii i katastrof maszyn podstawowych górnictwa spowodowanych
zaniedbaniami s³u¿b remontowych. Zespó³ Pana profesora Piotra
Dudziñskiego omówi³ koncepcjê i prototyp innowacyjnego
kompleksowego systemu wspomagania operatora koparki
jednonaczyniowej. Kolejne dwa artyku³y zespo³u z AGH
w Krakowie i KGHM Zanam przedstawi³y rozwi¹zanie
zrobotyzowanego urz¹dzenia do rozbijania bry³ na kratach
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przesypowych. Na zakoñczenie sesji Pan Piotr Kipczak dokona³ oceny
mo¿liwoœci urabiania z³ó¿ surowców skalnych za pomoc¹
kombajnów frezuj¹cych oraz przedstawi³ koncepcjê konstrukcji
organu frezuj¹cego wspó³pracuj¹cego ze spychark¹.
Po przerwie obiadowej obrady odbywa³y siê na sesji
zatytu³owanej „Górnictwo podziemne” a przewodniczyli jej
dr hab. in¿. Witold Bia³y, prof. dr hab. in¿. Kazimierz Stoiñski. Sesja
by³a sponsorowana przez firmê FAMUR S.A. W pierwszym referacie
Pan Jacek Korski przedstawi³ mo¿liwoœci oceny efektywnoœci
kombajnów œcianowych i kompleksów œcianowych oraz ich
wykorzystania do doskonalenia procesu wydobywczego w œcianach
wêglowych w oparciu o unikalne dane z opracowanego w FAMUR
S.A. systemu monitoringu parametrów urz¹dzeñ E-Kopalnia.
Nastêpnie Pan Karol Bartodziej zaprezentowa³ system zdalnej
obs³ugi kombajnu œcianowego sterowanego w technologii IIOT przy
wykorzystaniu sieci opartej na protokole TCP/IP. Do przerwy
wyg³oszono jeszcze szeœæ referatów dotycz¹cych: uk³adu do regulacji
wydatku zraszania w organach urabiaj¹cych, wp³ywu zu¿ycia
œciernego no¿y styczno-obrotowych na opory urabiania, rozk³adu
obci¹¿enia zêba dla ró¿nych kó³ obiegowych, identyfikacji
wybranych cech konstrukcyjnych metalowego sprzêg³a podatnego
skrêtnie, modernizacji pompowni g³ównego odwadniania w ZG
Janina oraz nad¹¿nej kompensacji mocy biernej w sieci rozdzielczej
6kv w ZG Janina. Nastêpnie przewodnicz¹cy zarz¹dzili planowan¹
przerwê, po której wyg³oszono jeszcze szeœæ referatów nt.:
• koncepcji i za³o¿eñ dla nowej generacji kompleksu szybowego,
• nowych zabezpieczeñ uk³adów hamulcowych wspó³pracuj¹cych
z systemami sterowania maszyn wyci¹gowych,
• m e t o d o l o g i i o ra z w y n i kó w b a d a ñ sy m u l a c y j nyc h
i stanowiskowych nowego wozu wierc¹cego przeznaczonego do
eksploatacji z³ó¿ typu ¿y³owego,
• badañ stanowiskowych obudowy zmechanizowanej nowego
typu do pok³adów cienkich,
• analizy pracy prototypowej sekcji zmechanizowanej obudowy
œcianowej typu KW-17/43-POz/ZRP,
• konstrukcji nowych bloków zaworowych pojedynczych DN 10
i DN 12 stanowi¹cych jeden z podstawowych elementów
uk³adów podpornoœciowych zmechanizowanych obudów
górniczych.
W ostatni dzieñ konferencji po raz kolejny zorganizowano
sesjê wybranych prac studenckich, której przewodniczyli
prof. dr hab. in¿. Antoni Kalukiewicz oraz dr hab. in¿. Krzysztof
Kotwica. Studenci z Krakowa i Wroc³awia wyg³osili szeœæ referatów
o bardzo dobrym poziomie. Po sesji studenckiej konferencja zosta³a
oficjalnie zamkniêta.
Dr in¿. Marcin Nawrocki
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH w Krakowie
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SESJA PRAC STUDENCKICH
Tradycj¹ konferencji MARG sta³a siê tzw. „Sesja prac
studenckich”. Podczas tej sesji referaty przedstawiaj¹ najlepsi
studenci prezentuj¹c swoje umiejêtnoœci, zainteresowania
i osi¹gniêcia. W ubieg³ym roku sesji tej przewodniczyli Dziekan
Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH –
prof. dr hab. in¿. Antoni Kalukiewicz oraz dr hab. in¿. Krzysztof
Kotwica – prof. AGH. Cieszymy siê, ¿e sesja ta, wzbudzaj¹ca du¿e
zainteresowanie uczestników konferencji, umo¿liwia kontakt
m³odych ludzi rozpoczynaj¹cych swoj¹ karierê przemys³ow¹
z doœwiadczonymi pracownikami przemys³u i œwiata nauki. Podczas
ubieg³orocznej edycji Konferencji MARG przedstawione zosta³y
wybrane prezentacje studentów kierunku Mechanika
i Budowa Maszyn Wydzia³u In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
realizuj¹cych magisterskie i in¿ynierskie prace dyplomowe pod
opiek¹ pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Maszyn
Górniczych, Przeróbczych i Transportowych oraz studentów
z Politechniki Wroc³awskiej z Wydzia³u Mechanicznego: Katedry
In¿ynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemys³owych – pod
kierownictwem prof. dr hab. in¿. Pi otra Dudziñskiego.
Tematyka referatów dotyczy³a szerokiej problematyki urabiania,
transportu oraz automatyzacji i robotyzacji procesów górniczych.

Podczas Konferencji MARG 2017 uczestnicy mieli okazjê zapoznaæ
siê z pracami studentów zwi¹zanymi z: koncepcj¹ przenoœnika
taœmowego do jazdy ludzi taœm¹ doln¹ i górn¹; badaniami efektu
centrowania biegu taœmy; wstêpnym projektem czerpaka ³adowarki
ko³owej do niskich pok³adów; projektem wstêpnym robota do
inspekcji nieprze³azowych przewodów infrastruktury komunalnej;
opracowaniem systemu do pozycjonowania nadwozia koparki
jednonaczyniowej oraz projektem systemu do dynamicznego,
automatycznego wa¿enia materia³u transportowanego w ³y¿ce
koparki jednonaczyniowej.
Ubieg³oroczna sesja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem
uczestników konferencji. Dlatego te¿, informujemy, ¿e równie¿
podczas tegorocznej konferencji MARG odbêdzie siê tradycyjna
Sesja Studencka do udzia³u w której zapraszamy studentów nie tylko
z AGH i Politechniki Wroc³awskiej.
Dr in¿. Pawe³ Tomach
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH w Krakowie

KOPALNIA 4.0 CZY KOPALNIA INNOWACYJNA?
Od kilku lat toczy siê dyskusja i podejmuje siê programy
badawcze i rozwojowe pod has³em „Innowacyjna kopalnia” czasem
z dopiskiem „Kopalnia 4.0”. Przemys³ 4.0 to temat zapocz¹tkowany
na pocz¹tku obecnej dekady w Niemczech, a jego idea jest wynikiem
dyskusji nad strategi¹ rozwoju przemys³owego w obszarze
wytwarzania. Podstaw¹ idei Przemys³u 4.0 s¹ zaawansowane
systemy zarz¹dzania procesami produkcyjnymi oparte
o najnowoczeœniejsze technologie informatyczne. Przemys³ 4.0 to
logiczna konsekwencja poprzedniej rewolucji przemys³owej
nazywanej roboczo Przemys³em 3.0, której efektem by³y
zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy produkcyjne.
Traktowane jako synonimy „Kopalnia 4.0” i „Innowacyjna
Kopalnia” powinny byæ jednak postrzegane jako pojêcia ró¿ne, przy
czym „Kopalnia 4.0” zawiera siê w znacznie szerszym pojêciu kopalni
innowacyjnej. Idea 4.0 to wykorzystanie dostêpnych technologii
informatycznych, a wœród nich wirtualnej rzeczywistoœci czy
zarz¹dzania w chmurze (danych), wykorzystuj¹cych precyzyjne
czujniki, w tym RFID do podniesienia sprawnoœci i efektywnoœci
procesów przemys³owych. Patrz¹c na ideê Przemys³u 4.0 w kopalni
mo¿na wskazaæ pewien paradoksalny przyk³ad. WyobraŸmy sobie
bardzo tradycyjn¹ kopalniê wêgla kamiennego w pakistañskim
Belud¿ystanie, nie ma tam ¿adnej mechanizacji. Wêgiel urabia siê
prymitywnymi kilofami czy ³omami, rêcznie lub ³opatami ³aduje siê

ten wêgiel do worków lub koszy, a nastêpnie wynosi siê na ludzkich
plecach lub g³owach na powierzchniê. Czy w takich warunkach
wykonalne jest wdro¿enie idei 4.0? Dostêpne czujniki i ca³a
technologia informatyczna pozwalaj¹ na to bez wiêkszych
problemów! Czy ma to jednak sens, czy podniesie produktywnoœæ
i efektywnoœæ wydobycia? Raczej nale¿y mieæ du¿e w¹tpliwoœci.
Œledz¹c kolejne rewolucje w przemyœle mo¿na zauwa¿yæ, ¿e to,
co da³o podwaliny przemys³u 1.0, czyli maszyna parowa,
zastosowano znacznie wczeœniej w górnictwie ni¿ w przemys³ach
wytwórczych. Nie zauwa¿amy jednak, ¿e postêp w mechanizacji czy
potem elektryfikacji w przemys³ach wytwórczych dotyczy³ ich
procesu podstawowego – wytwarzania. W górnictwie, zw³aszcza
podziemnym, mechanizacja procesu wydobywczego na wiêksz¹
skalê rozpoczê³a siê dopiero na pocz¹tku XX wieku, czyli w czasie,
kiedy zak³ady wytwórcze swoje procesy produkcyjne mia³y ju¿
zmechanizowane i czêsto zelektryfikowane. Warto na
innowacyjnoœæ w przemyœle wydobywczym spojrzeæ znacznie szerzej
ni¿ w obszarze przemys³u 4.0. W³aœciwie powinniœmy zacz¹æ od
pewnego rodzaju inwentaryzacji stanu techniki w górnictwie
i poszukiwaæ nowych, innowacyjnych rozwi¹zañ nie tylko w obszarze
postêpu informatycznego w obszarze zarz¹dzania procesami
wydobywczymi. Celem nadrzêdnym musi byæ poprawa
efektywnoœci!
Dr in¿. Jacek Korski
FAMUR S.A.
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GÓRNICTWO ODKRYWKOWE – AKTUALNY STAN I PRZYSZ£OŒÆ
Górnictwo odkrywkowe w Polsce zwi¹zane jest z wydobyciem
dwóch grup surowców, du¿ej grupy surowców skalnych zwanych te¿
surowcami budowlanymi i wêgla brunatnego. Udzia³ wydobycia tych
surowców w ³¹cznym wydobyciu kopalin sta³ych ma tendencje
wzrostow¹ i obecnie zbli¿a siê do poziomu prawie 80%. Najwiêksz¹
grup¹ wydobywanych kopalin s¹ kruszywa naturalne, których
wydobycie i produkcja jest jedn¹ z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê
ga³êzi gospodarki. W ci¹gu 25-lecia (1992 – 2017) wydobycie
kruszyw ¿wirowo – piaskowych i ³amanych wzros³o 4-krotnie
i w najbli¿szych latach prognozuje siê dalszy wzrost, w zwi¹zku
z korzystn¹ koniunktur¹ w budownictwie drogowym, kolejowym,
mieszkaniowym, przemys³owym itp. W przewa¿aj¹cej wiêkszoœci
realizowanych budów kruszywa s¹ podstawowym materia³em
budowlanym, np. do budowy dróg i autostrad ponad 90%
stosowanych materia³ów stanowi¹ kruszywa.

Do wydobycia wêgla brunatnego (poza jedna ma³¹ kopalni¹)
stosuje siê ci¹g³e technologie wydobycia z³o¿one z koparek
wielonaczyniowych – przenoœników taœmowych – zwa³owarek lub
³adowarek taœmowych. W wydobyciu i produkcji kruszyw
jak równie¿ innych surowców skalnych w Polsce w ostatnim 20-leciu
nast¹pi³ du¿y postêp technologiczny, informatyczny i organizacyjny.
W znacznej iloœci szczególnie w wiêkszych i œrednich kopalniach
odkrywkowych stosowane s¹ maszyny i urz¹dzenia renomowanych,
najlepszych firm œwiatowych, a wykonywane roboty wiertniczo –
strza³owe, przy urabianiu ska³ litych, pod wzglêdem bezpieczeñstwa
i nowoczesnoœci s¹ ju¿ od d³u¿szego czasu na œwiatowym poziomie.

Autonomiczne samochody technologiczne w trakcie testów w kopalni
West Angelas (Rio Tinto, Australia) [www.pinstopin.com]
Za³adunek urobku na samochód przez ³adowarkê ³y¿kow¹
[www.mining-power.de]

Do wydobycia i produkcji kruszyw wykorzystuje siê ró¿ne
technologie i ró¿ne maszyny i urz¹dzenia, i tak:
• do produkcji kruszyw ³amanych stosuje siê: urabianie MW
lub urabianie mechaniczne – jednonaczyniowe (hydrauliczne lub
mechaniczne) koparki oraz ³adowarki ³y¿kowe – samochody
technologiczne lub przenoœniki taœmowe – mobilne i stacjonarne
zak³ady przeróbcze,
• do wydobycia i produkcji kruszyw ¿wirowo – piaskowych spod
wody (ok.75% wydobycia ¿wirów i piasków) stosuje siê:
pog³êbiarki ss¹ce – ruroci¹gi t³oczne – mobilne lub stacjonarne
zak³ady przeróbcze oraz koparki lub pog³êbiarki z mechanicznym
urabianiem (jedno- i wielonaczyniowe, zgarniarki linowe itp.) –
przenoœniki taœmowe – mobilne lub stacjonarne zak³ady
przeróbcze,
• do wydobycia i produkcji kruszyw ¿wirowo – piaskowych
w eksploatacji l¹dowej stosuje siê: jednonaczyniowe koparki
(hydrauliczne lub mechaniczne) oraz ³adowarki ³y¿kowe –
samochody technologiczne lub przenoœniki taœmowe – mobilne
lub stacjonarne zak³ady przeróbcze.

Urabianie ska³y zrywakiem mimoœrodowym [www.besthammers.com]

Inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz rozwi¹zania
z zakresu technologii informatycznych i automatyki przyczyni³y siê,
¿e du¿a czêœæ odkrywkowych zak³adów górniczych prezentuje
poziom œwiatowy, a produkowane kruszywa i inne surowce skalne
pod wzglêdem jakoœci spe³niaj¹ standardy europejskie. Pewnym
mankamentem w dokonanym postêpie w górnictwie odkrywkowym
jest jednak ma³y udzia³ nowoczesnych maszyn i urz¹dzeñ produkcji
krajowej, nale¿y wyraziæ nadzieje, ¿e konferencja (MARG) przyczyni
siê do wiêkszego zainteresowania krajowych producentów maszyn
i urz¹dzeñ przysz³ymi potrzebami górnictwa odkrywkowego.
Prof. dr hab. in¿. Wies³aw Kozio³
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii
AGH w Krakowie
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PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓ£CZESNEJ PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
Procesy przeróbki surowców mineralnych, stanowi¹c ogniwo
poœrednie w pozyskiwaniu kopaliny w zakresie nadawania jej
w³aœciwoœci produktu handlowego, determinuj¹ efektywnoœæ
procesów górniczych. Rosn¹ce zapotrzebowanie na surowce,
w szczególnoœci te zakwalifikowane jako strategiczne czy te¿
krytyczne, powoduje koniecznoœæ odpowiedniego doboru procesów
technologicznych w zakresie zwiêkszenia ich wydajnoœci
i skutecznoœci w pozyskiwaniu surowca, zarówno ze z³ó¿
pierwotnych jak i odpadów. Rozwój gospodarczy jest uzale¿niony od
dostêpu do surowców co poœrednio wp³ywa na miejsca pracy.
W samej tylko UE szacuje siê, ¿e co najmniej 30 milionów miejsc
pracy zale¿y od dostêpu do surowców. Niedobór surowców jest
postrzegany jako rosn¹ce ryzyko dla przemys³u - szacunki wskazuj¹,
¿e mo¿e to nast¹piæ w ci¹gu najbli¿szych 5 lat. Konsekwencj¹
zagro¿eñ niedoboru surowców wynikaj¹cych tak¿e ze zmiennoœci ich
cen czy te¿ zasobnoœci a w szczególnoœci braku danych surowców
w UE jak i nierównomierne roz³o¿enie obszarowe pod wzglêdem
geopolitycznym, znalaz³o swe odzwierciedlenie w nowym podejœciu
w zakresie polityki surowcowej w UE. Jednym z tych dzia³añ jest
opracowanie listy 14 surowców krytycznych dla Unii Europejskiej,
zarówno o wysokim ryzyku poda¿y, jak i o du¿ym znaczeniu
gospodarczym.
Dodatkowym problemem jest fakt, ¿e coraz wiêcej z³ó¿ rud
w Europie, ale tak¿e na œwiecie stanowi¹ z³o¿a bardzo ubogie, trudno
dostêpne i trudno wzbogacalne. Aby sprostaæ tym wymaganiom,
nale¿y coraz wiêksz¹ uwagê skupiaæ na opracowaniu nowych metod
odzysku/wzbogacania surowców, równie¿ w kontekœcie odzysku
pierwiastków z istniej¹cych sk³adowisk odpadów powsta³ych po ich
przeróbce. Aktualnie coraz bardziej obiecuj¹c¹ i wiarygodn¹ metod¹
wydaje siê byæ bio³ugowanie. Mikroorganizmy z powodzeniem
wykorzystywane s¹ ju¿ na skalê przemys³ow¹ do pozyskiwania
sk³adników u¿ytecznych z surowców pierwotnych, natomiast nie s¹
wystarczaj¹co rozpoznane i zbadane do odzyskiwania sk³adników
z ró¿nego rodzaju odpadów w procesach recyklingu. Przyk³adem
takim jest bran¿a recyklingu pojazdów hybrydowych i elektrycznych,
które wykorzystuj¹ lit (Li), kobalt (Co), metale ziem rzadkich takie jak:
lantan (La), neodym (Nd) i prazeodym (Pr) do produkcji
akumulatorów, ogniw fotowoltaicznych i silników elektrycznych
i odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
Biotechnologia bêdzie odgrywaæ du¿e znaczenie w odzysku
pierwiastków krytycznych wystêpuj¹cych w niskich stê¿eniach, dla
których klasyczne metody odzysku s¹ ma³o efektywne ekonomicznie
i technologicznie. Biotechnologia powinna badaæ odzysk
niekorzystnie wspó³wystêpuj¹cych ze sob¹ metali, których nie
mo¿na skutecznie oddzieliæ metodami klasycznej przeróbki czy te¿
hydro- lub pirometalurgicznymi (np. cynk i mangan), otwieraj¹c
nowe mo¿liwoœci recyklingu. Niezwykle wa¿ne jest nie tylko

opracowanie biotechnologii dla kilku podstawowych metali
wystêpuj¹cych masowo, ale tak¿e dla wszystkich rzadziej
wystêpuj¹cych metali i pierwiastków. Wówczas biotechnologia
bêdzie technologi¹ alternatywn¹, buforuj¹c¹ niekorzystne
i gwa³towne zmiany rynkowe oraz zmniejszaj¹c¹ ryzyko niedoboru
pierwiastków.
Rozproszenie oraz ubo¿enie surowców naturalnych pod
wzglêdem zawartoœci po¿¹danych dla gospodarki surowców przy
szybko rosn¹cym popycie wymuszonym poprzez rozwój technologii
i zapotrzebowanie konsumentów wymusza poszukiwanie
nowoczesnych rozwi¹zañ w zakresie techniki i technologii przeróbki
surowców i odpadów. Rozwi¹zania w tym zakresie koncentruj¹ siê na
dostosowaniu operacji in¿ynierii procesowej, do z³o¿onej
charakterystyki surowców mineralnych tj. ich w³aœciwoœci
fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych. Zwiêkszaj¹cy siê
w gospodarce surowcami udzia³ materia³ów wtórnych, powoduje
koniecznoœæ dalszego rozszerzenia zakresu dzia³ania klasycznych
rozwi¹zañ przeróbki z uwagi na specyficzne w³aœciwoœci tej grupy
surowców. Rozwój technologii w tym zakresie inspiruje ci¹g³y rozwój
konstrukcji maszyn i urz¹dzeñ technologicznych. Rozwój w tym
zakresie ma silne pod³o¿e ekonomiczne z uwagi na energoch³onnoœæ
tych procesów. Kierunki rozwoju poza zwiêkszeniem wydajnoœci
maszyn to równie¿ odpowiednie dopasowanie technologii
i urz¹dzeñ do w³aœciwoœci surowców co umo¿liwia redukcjê kosztów
w odniesieniu do wielkoœci jego przerobu. Nie bez znaczenia dla
wspó³czesnej przeróbki surowców jest postêp w metodyce
i praktyce identyfikacji i oceny, tak materia³ów, jak i operacji
jednostkowych, a tak¿e z³o¿onych procesów technologicznych, wraz
z rozwijaniem mo¿liwoœci i œrodków sterowania nimi,
w szczególnoœci sterowania optymalizacyjnego. Dla efektywnego
prowadzenia procesu przeróbki niezbêdna jest znajomoœæ
charakterystyki wzbogacalnoœci surowca wraz z identyfikacj¹
czynników wp³ywaj¹cych na jej przebieg. Pe³na identyfikacja
procesów wraz z modelem geometalurgicznym z³o¿a umo¿liwia
odpowiednie sterowanie i optymalizacjê procesu technologicznego
na ka¿dym jego etapie od wydobycia a¿ po procesy hutnicze dla rud
metali i w pe³ni otwiera perspektywê do wprowadzenia czwartej
rewolucji przemys³owej poprzez Produkcja 4.0 - system zarz¹dzania
produkcj¹. Dzia³ania takie s¹ niezbêdne dla pe³nego wykorzystania
eksploatowanych z³ó¿ przez Przedsiêbiorstwa Górnicze, gdy¿
pozwol¹ minimalizowaæ nieuniknione straty sk³adnika u¿ytecznego
w odpadach.
Podanym jak i nowym wyzwaniom mo¿e wiêc jedynie sprostaæ
nowoczesna in¿ynieria mineralna, oparta o interdyscyplinarnoœæ
ró¿nych dziedzin nauki, wykorzystuj¹ca innowacyjne procesy
i nowoczesne narzêdzia kontroli i sterowania.
Dr hab. in¿. Dariusz Foszcz
Dr in¿. Aldona Krawczykowska
Katedra In¿ynierii Œrodowiska i Przeróbki Surowców
Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii
AGH w Krakowie

PROBLEMY BEZPIECZEÑSTWA PRACY
Na œwiecie górnictwo prowadzi eksploatacjê wielkiej iloœci
ró¿norodnych surowców mineralnych (min. wêgiel, ropa, gaz, siarka,
rudy miedzi, ¿elaza itd.), które potrzebne s¹ w gospodarce cz³owieka
i pañstw. Dzia³alnoœæ górnicza zazwyczaj jest zorganizowana
i prowadzona przez zak³ady górnicze oraz podlega wymaganiom
prawa geologicznego i górniczego w ró¿nym stopniu zale¿nym od

wystêpuj¹cych w z³o¿ach surowców mineralnych zagro¿eñ
naturalnych, wyposa¿enia technicznego i stosowanych technologii
górniczych (górnictwo otworowe, odkrywkowe i podziemne) a tak¿e
od dyscypliny i kultury pracowników – górników, a tak¿e
pañstwowych regulacji prawnych.
W czasie eksploatacji z³ó¿ surowców mineralnych mog¹
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wystêpowaæ zagro¿enia:
• naturalne (g³ównie wybuchem metanu, wybuchem py³u
wêglowego, t¹paniami, wyrzutami metanu i ska³, po¿arami,
erupcjami gazów i ropy, cieplne, py³ami szkodliwymi dla
zdrowia),
• technologiczne (zale¿ne od rodzajów stosowanej
mechanizacji, automatyzacji procesu produkcyjnego).
Normalnym procesem jest ci¹g³a d¹¿noœæ przedsiêbiorców
górniczych do minimalizacji kosztów i maksymalizacji zysków co
zwi¹zane jest tak¿e trendami w œwiatowym handlu surowcami
mineralnymi i zmianami technicznymi w gospodarkach.
Stosowanie mechanizacji w procesach eksploatacji surowców
mineralnych niesie wiele zagro¿eñ bezpieczeñstwa pracy górników
zaczynaj¹c od bezpoœredniego kontaktu z maszynami górniczymi a¿
po zapalenia i wybuchy metanu i py³u wêglowego. Wynikiem tych
zdarzeñ s¹ wypadki przy pracy nieraz œmiertelne – dochodzi tak¿e do
katastrof górniczych zw³aszcza w górnictwie podziemnym.
Z drugiej strony mechanizacja górnictwa wp³ywa korzystnie na
efekty ekonomiczne dzia³alnoœci górniczej i na bezpieczeñstwo

pracy, gdy¿ w znacznym stopniu eliminuje iloœæ zatrudnionych
górników.
Z kolei automatyzacja pracy umo¿liwia sterowanie zdalne
maszynami i urz¹dzeniami górniczymi a nawet ich pracê
bezobs³ugow¹, co w znacznym stopniu przyczynia siê do poprawy
bezpieczeñstwa pracy np. eliminacja pracowników z wyrobisk
zagro¿onych wyrzutami metanu i ska³, zagro¿eniami t¹paniami
i zawaleniem ska³ stropowych.
W XXI wieku nowym wa¿nym wyzwaniem stoj¹cym przed nauk¹
i technik¹ jest wprowadzenie robotyzacji pracy procesu
produkcyjnego w górnictwie, co pozwoli:
• w znacznym stopniu poprawiæ bezpieczeñstwo pracy
poprzez wykorzystanie robotów do wykonywania prac
niebezpiecznych,
• otworzyæ mo¿liwoœci eksploatacji surowców mineralnych
w morzach i oceanach (górnictwo podwodne) i w kosmosie
(np. na ksiê¿ycu czy na Marsie).
Prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Nawrat
Katedra Górnictwa Podziemnego
Wydzia³ Górnictwa i Geoin¿ynierii
AGH w Krakowie

ENERGOELEKTRONIKA A JAKOŒÆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W 2018 roku przypada 95 rocznica œmierci Charlsa Proteusa
Steinmetza – jednej z najbardziej znacz¹cych postaci w historii
elektrotechniki a jednoczeœnie osoby która bardzo mocno kojarzona
jest z problematyk¹ jakoœci energii elektrycznej. To on jest autorem
sposobu eliminacji pr¹dów trzeciej harmonicznej dziêki
zastosowaniu transformatorów o odpowiednio skonfigurowanych
uzwojeniach, jak równie¿ jest autorem koncepcji symetryzacji
pr¹dów w uk³adzie trójfazowym za pomoc¹ elementów
pasywnych LC.
Przy takiej okazji trudno nie zwróciæ uwagi na problemy zwi¹zane
z szeroko pojêt¹ jakoœci¹ energii elektrycznej w odniesieniu do
wprowadzanych coraz to nowych uk³adów i urz¹dzeñ w zak³adach
górniczych. Ci¹g³y rozwój technologiczny maszyn powoduje
zwiêkszenie iloœci uk³adów elektronicznych i energoelektronicznych,
które wywo³uj¹ w sieci kopalnianej bardzo niekorzystne zjawiska.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e elementy pó³przewodnikowe, stosowane
w tych urz¹dzeniach maj¹ nieliniow¹ charakterystyk¹ pr¹dowonapiêciow¹ oraz powoduj¹ szybkozmienny pobór mocy czynnej
i biernej.
Energoelektroniczne uk³ady do zmiany parametrów energii
elektrycznej s¹ Ÿród³em negatywnych zjawisk w sieciach
elektroenergetycznych kopalñ, ale te¿ wzajemnie dla siebie mog¹
sta n ow i æ za g ro¿e n i e . N i e p raw i d ³ owa p ra ca u k ³ a d ów
przekszta³tnikowych mo¿e prowadziæ do wystêpowania
niebezpiecznych sytuacji w ruchu zak³adu górniczego. Dlatego
dyskusja na temat postêpuj¹cej mechanizacji i automatyzacji
procesu wydobywczego powinna równie¿ obejmowaæ zagadnienia
zwi¹zane z wystêpowaniem zjawisk, których Ÿród³em s¹ uk³ady
elektroniczne i energoelektroniczne. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
najlepiej zrezygnowaæ z urz¹dzeñ zawieraj¹cych w swej strukturze
elementy pó³przewodnikowe. Niestety trudno sobie wyobraziæ
w obecnych czasach urz¹dzenie pozbawione pó³przewodnikowych
uk³adów energoelektronicznych. Za ich stosowaniem przemawiaj¹
wzglêdy ekonomiczne. Wysokowydajne maszyny i w pe³ni
zautomatyzowany proces to zas³uga stosowania pó³przewodników.
O negatywnych aspektach stosowania tego typu urz¹dzeñ nale¿y
mieæ na tyle du¿¹ wiedzê, aby mo¿liwe by³o zapobieganie lub
minimalizacja negatywnych zjawisk wp³ywaj¹cych na
bezpieczeñstwo pracuj¹cej za³ogi.

Maj¹c to na uwadze, konieczne staje siê przekazywanie wiedzy
z tego zakresu pracownikom zak³adów górniczych. Nie mo¿e to byæ
jednak przekaz który spowoduje strach u u¿ytkownika i ci¹g³e obawy
o mo¿liwoœæ wyst¹pienia niebezpiecznych sytuacji. Pracownicy
dzia³ów energomechanicznych powinni mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ,
jakie zagro¿enia niesie ze sob¹ zastosowanie energoelektroniki
i jakie skutki mo¿e wywo³aæ interakcja pomiêdzy urz¹dzeniami.
Przyk³adem tego typu zjawiska jest ferrorezonans. Przyczyny jego
wyst¹pienia mog¹ byæ ró¿ne, ale sieæ kopalniana jest szczególnie
podatna na jego wystêpowanie z uwagi na ci¹gle zmieniaj¹c¹ siê
strukturê sieci, ze wzglêdu na postêp robót.
O jakoœci energii elektrycznej w zak³adach górniczych mówi siê
zatem w dwóch aspektach. Czynniki ekonomiczne, tzn.
mechanizacja i automatyzacja procesu wydobywczego, a co za tym
idzie wzrost mocy urz¹dzeñ elektrycznych zainstalowanych
w kopalni. To wp³ywa na koszt energii, ale jest równie¿ przyczyn¹
powstawania niekorzystnych zjawisk (np. moc bierna, wy¿sze
harmoniczne), które wp³ywaj¹ na zwiêkszenie kosztów wydobycia
(kary z tytu³u wytwarzania mocy biernej, przyspieszona degradacja
elementów sieci np. kabli, itp).
Drugim aspektem jest problem zachowania odpowiedniego
poziomu bezpieczeñstwa w zak³adzie. Generowane zaburzenia
w sieci elektroenergetycznej kopalni mog¹ powodowaæ wadliwe
dzia³anie zabezpieczeñ - do wy³¹czenia zasilania zak³adu w³¹cznie.
Przede wszystkim stanowi to bardzo du¿e zagro¿enie dla pracuj¹cej
za³ogi, a z drugiej strony powoduje zwiêkszenie kosztów wydobycia.
W zak³adach górniczych zagadnienia jakoœci energii elektrycznej
i zwi¹zane z tym problemy nie powinny byæ traktowane
z przymru¿eniem oka jako „fanaberia” dzia³u energomechanicznego, ale musz¹ staæ siê tematem rozwa¿añ ka¿dej
modernizacji czy zakupu urz¹dzeñ. Proces automatyzacji
i mechanizacji górnictwa jest procesem ci¹g³ym, nierozerwalnie
zwi¹zanym ze stosowaniem nowoczesnych urz¹dzeñ elektrycznych.
Iloœæ problemów opisanych wczeœniej bêdzie ros³a, wiêc nale¿y siê
do tego przygotowaæ, a z ekonomicznego punktu widzenia
stosowanie energoelektroniki jest op³acalne.
Dr in¿. Tomasz Siostrzonek
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Wydzia³ Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In¿ynierii Biomedycznej
AGH w Krakowie
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UNIWERSALNE KOMPLEKSOWE SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO
WSPOMAGANIA OPERATORA MASZYN GÓRNICZYCH

W ostatnich kilku latach obserwuje siê dynamiczny rozwój
ró¿nego typu elektronicznych systemów wspomagaj¹cych proces
obs³ugi maszyn roboczych, w tym górniczych, przez operatora.
Powodów tak dynamicznego rozwoju tego typu urz¹dzeñ jest wiele.
Do wa¿niejszych z nich nale¿y zaliczyæ:
• Przyk³adanie coraz wiêkszej wagi do bezpieczeñstwa pracy
maszyn roboczych. Coraz wiêksze wymagania odnoœnie
precyzji wykonywania prac .
• Przyk³adanie coraz wiêkszej wagi do niezawodnoœci maszyn
oraz przewidywania i diagnozowania ich stanów awaryjnych.
• Coraz wiêksze oczekiwania dotycz¹ce produktywnoœci
wykonywania prac.
• Wykorzystywanie przez maszyny coraz wiêkszej iloœci
ró¿norodnych narzêdzi, które mog¹ byæ wielokrotnie
i szybko wymieniane w stosunkowo krótkich odstêpach
czasu. Operatorzy pracuj¹cy bez systemów wspomagania
maj¹ czêsto trudnoœci, aby pos³ugiwaæ siê ró¿nymi
narzêdziami w sposób optymalny.
Analizuj¹c funkcjonalnoœæ dostêpnych na rynku systemów
wspomagania operatora maszyn roboczych, w tym górniczych,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nie s¹ to systemy kompleksowe. Znane systemy
realizuj¹ z regu³y pojedyncze funkcje wspomagania pracy operatora.
W efekcie, je¿eli operator ma potrzebê skorzystania z wiêkszej iloœci
funkcji wspomagania to niejednokrotnie jest zmuszony do
zamontowania na maszynie kilku niezale¿nych systemów.
Oczywiœcie, przek³ada siê to na obni¿enie komfortu korzystania
z nich oraz wyd³u¿enie czasu przygotowania maszyny do pracy.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e systemy oferowane na rynku s¹ bardzo
czêsto projektowane pod konkretne typowe uk³ady kinematyczne
maszyn roboczych. Powoduje to, ¿e niejednokrotnie nie ma
mo¿liwoœci przeniesienia systemu z maszyny, np. wiertnicy z danym
uk³adem kinematycznym, na maszynê, np. wiertnicê, z innym
uk³adem kinematycznym.
Z wy¿ej wymienionych powodów, w Katedrze In¿ynierii Maszyn
Roboczych i Pojazdów Przemys³owych Politechniki Wroc³awskiej,
ramach grantu europejskiego PROSYMA we wspó³pracy z Cologne
University of Applied Sciences (Niemcy), Lehnhoff Hartstahl GmbH &
Co.KG (Niemcy), Gunderson & Løken AS Norwegia) oraz Sensors and
Synergy S.A. (Belgia) opracowano i wdro¿ono, na demonstratorze
koparki jednonaczyniowej, uniwersalny kompleksowy system
wspomagania operatora maszyny roboczej, który posiadaj¹c
innowacyjne rozwi¹zania, ³¹czy w sobie funkcjonalnoœæ wielu
dostêpnych na rynku tego typu systemów. Istotn¹ zalet¹ tego

systemu jest jego modu³owa budowa, która pozwala na
skonfigurowanie systemu pod konkretne potrzeby klienta,
umo¿liwia aplikacjê modu³ów do maszyn o ró¿nych uk³adach
kinematycznych jak równie¿ pozwala na ewentualn¹ póŸniejsz¹
rozbudowê tego systemu.
G³ówne funkcje modu³ów innowacyjnego systemu:
1. Wizualizacja 2D/3D pozycji narzêdzia roboczego. Nowoœci¹
tego systemu jest mo¿liwoœæ jego automatycznej adaptacji do
dowolnej struktury kinematycznej manipulatora maszyny
roboczej. Takiej funkcji nie posiadaj¹ znane systemy
pozycjonowania na œwiecie.
2. Identyfikacja i kontrola statecznoœci dynamicznej maszyny na
podwoziu g¹sienicowym. Ten w pe³ni nowatorski modu³
systemu, w identyfikacji statecznoœci dynamicznej tej klasy
maszyn uwzglêdnia, oprócz parametrów geometrycznych
i usytuowania œrodków ciê¿koœci maszyny, nachylenie pod³o¿a
w dwóch kierunkach, podatnoœæ i ewentualne osuwanie siê
pod³o¿a pod g¹sienicami podwozia, dynamikê ruchu
obrotowego nadwozia z uk³adem roboczym. Aktualne
obci¹¿enie narzêdzia roboczego, np. ³y¿ki jest identyfikowane
o n - l i n e za p o m o c ¹ i n n o w a c y j n e g o p r ze t w o r n i ka
rejestruj¹cego 3 sk³adowe si³y i 3 sk³adowe momentu a nie, jak
w znanych uk³adach, za pomoc¹ ciœnieñ w si³ownikach uk³adu
roboczego.
3. Dynamiczna identyfikacja masy urobku, np. w ³y¿ce koparki
w czasie ruchu maszyny dla dowolnego jej usytuowania na
pochylonym pod³o¿u.
Funkcja ta jest mo¿liwa dziêki innowacyjnemu przetwornikowi,
d o p o m i a r u s k ³ a d o w y c h 3 s i ³ i 3 m o m e n t ó w,
zaimplementowanemu w tzw. szybkoz³¹czu uk³adu roboczego.
Szybkoz³¹cze umo¿liwia pod³¹czenie przez operatora, bez
opuszczania przez niego kabiny, dowolnego narzêdzia do uk³adu
roboczego.
4. Automatyczna identyfikacja i kontrola obci¹¿enia narzêdzi
roboczych w aspekcie ich dopuszczalnych przeci¹¿eñ wraz
z ich eliminacj¹.
5. Automatyczna identyfikacja rodzaju narzêdzia roboczego
i automatyczne dopasowanie maksymalnych, dopuszczalnych
dla danego narzêdzia, ciœnieñ/obci¹¿eñ w uk³adzie roboczym.
6. Kontrola i wizualizacja na monitorze w kabinie operatora
bezpiecznego po³¹czenia w szybkoz³¹czu narzêdzia roboczego
z uk³adem roboczym – nowe rozwi¹zanie eliminuj¹ce wady
znanych rozwi¹zañ.

Prof. dr hab. in¿. Piotr Dudziñski
Kierownik Katedry In¿ynierii Maszyn
Roboczych i Pojazdów Przemys³owych
Wydzia³ Mechaniczny
Politechnika Wroc³awska

KIERUNKI ROZWOJU PRZENOŒNIKÓW ŒCIANOWYCH
Nowoczesne górnictwo wêgla kamiennego wymaga stosowania
innowacyjnych, niezawodnych i wysokowydajnych maszyn
górniczych, wœród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ maszyny
œcianowe. W sk³ad kompleksu œcianowego wchodzi maszyna
urabiaj¹ca, zestawy obudowy zmechanizowanej oraz przenoœnik
zgrzeb³owy. W górnictwie wêglowym przenoœniki zgrzeb³owe s¹
stosowane od ponad stu lat i s¹ jedynym œrodkiem odstawy urobku
wêglowego z wyrobisk œcianowych. Stanowi¹ kluczowy element
nowoczesnych wysoko wydajnych kompleksów œcianowych
stosowanych w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji.
Wspó³pracuj¹c z maszyn¹ urabiaj¹c¹ (strug lub kombajn wêglowy)

i obudow¹ zmechanizowan¹ wywieraj¹ istotny wp³yw na trwa³oœæ,
niezawodnoœæ i wydajnoœæ ca³ego kompleksu œcianowego.
Produkowane obecnie przenoœniki œcianowe przeznaczone do
œcian wysokowydajnych napêdzane s¹ za pomoc¹ dwóch, trzech lub
czterech silników asynchronicznych o bardzo du¿ej mocy
sumarycznej. Przenoœniki zgrzeb³owe o d³ugoœci trasy do 400 m,
zainstalowanej mocy równej 3,6 MW i wielkoœci ³añcuchów do
52x172 s¹ obecnie w standardowej ofercie producentów.
Przenoœniki zgrzeb³owe œcianowe stanowi¹ pocz¹tkowy
element ci¹gu transportuj¹cego urobek z przodka œcianowego.
Czynniki takie jak zmienne obci¹¿enie urobkiem wêglowym,
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przegiêcia trasy przenoœnika w p³aszczyŸnie prostopad³ej
i równoleg³ej do sp¹gu, znaczne opory ruchu szczególnie na
odcinkach krzywoliniowych, du¿a zawartoœæ kamienia w urobku oraz
bardzo trudne warunki œrodowiskowe panuj¹ce w wyrobiskach
œcianowych sprawiaj¹ ¿e elementy tych maszyn s¹ nara¿one na
znaczne obci¹¿enia dynamiczne nie tylko w ruchu ustalonym lecz
tak¿e podczas rozruchu.

problemów: u³atwienie rozruchu przenoœnika, szczególnie
obci¹¿onego urobkiem wêglowym, zmniejszenie obci¹¿eñ
dynamicznych w ³añcuchach i w uk³adach napêdowych zarówno
podczas rozruchu jak i w ruchu ustalonym, zwiêkszenie sprawnoœci
zazêbienia ³añcuchowego, wyrównanie obci¹¿eñ uk³adów
napêdowych, zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem, automatyczne

Rozproszony system symulacji dynamiki przenoœnika zgrzeb³owego przystosowany
do wspó³pracy z ró¿nymi algorytmami automatycznego napinania ³añcuchów

Przeciwdzia³anie wystêpuj¹cym niekorzystnym skutkom
wzajemnych oddzia³ywañ elementów uk³adów napêdowych
przenoœników zgrzeb³owych mo¿liwe jest poprzez stosowanie
odpowiednich metod i œrodków prowadz¹cych do ograniczenia
przenoszonych obci¹¿eñ dynamicznych, gdy¿ maj¹ one znacz¹cy
wp³yw na rozwój procesów degradacyjnych, a zw³aszcza
zmêczeniowych.
Umo¿liwienie rozruchu za³adowanego przenoœnika jest mo¿liwe
poprzez przedsiêwziêcie odpowiednich œrodków technicznych.
Mo¿e ono odbywaæ siê na drodze elektrycznej lub mechanicznej.
Stosowanymi sposobami/urz¹dzeniami rozruchowymi na drodze
elektrycznej s¹: silniki dwubiegowe, rozruszniki stycznikowe,
agregaty tyrystorowe czy przemienniki czêstotliwoœci.
Umo¿liwienie rozruchu przenoœnika, jak równie¿ ograniczenie
negatywnych skutków wzajemnych oddzia³ywañ elementów uk³adu
napêdowego podczas pracy ustalonej jest mo¿liwe równie¿ poprzez
zastosowanie sprzêgie³ podatnych skrêtnie oraz bardziej
zaawansowanych konstrukcyjnie sprzêgie³ przeci¹¿eniowych/
rozruchowych.
W Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej prowadzone s¹ od wielu lat
badania doœwiadczalne i teoretyczne œcianowych przenoœników
zgrzeb³owych. Badania te skupiaj¹ siê g³ównie wokó³ nastêpuj¹cych

sterowanie napinaniem ³añcucha zgrzeb³owego, obni¿enie kosztów
eksploatacji.
W efekcie prowadzonych prac powsta³o wiele innowacyjnych
rozwi¹zañ takich jak algorytmy sterowania nad¹¿nym napinaniem
³añcuchów, których dzia³anie mo¿e byæ symulowane za pomoc¹
specjalistycznego oprogramowania (rys.1) lub zaimplementowane
w przenoœniku œcianowym, innowacyjny bêben ³añcuchowy
asymetryczny, którego zalety zosta³y potwierdzone podczas
wielomiesiêcznej pracy w wyrobiskach œcianowych, bêben
³añcuchowy o zwiêkszonej odpornoœci na zu¿ycie œcierne gniazd,
przyrz¹dy do pomiaru zu¿ycia bêbnów ³añcuchowych i inne.
Podstawowym celem rozwoju przenoœników œcianowych jest
obni¿enie kosztów wydobycia wêgla kamiennego. Obecnie jest on
osi¹gany przez zwiêkszanie wydajnoœci oraz trwa³oœci
i niezawodnoœci przenoœników œcianowych. Rozwój tych maszyn
realizowany jest praktycznie przez zwiêkszanie mocy silników
napêdowych oraz maksymalnej d³ugoœci trasy, a tak¿e jej szerokoœci.
Wa¿nymi kierunkami dalszego rozwoju jest udoskonalanie uk³adów
nad¹¿nego napinania ³añcuchów, uk³adów regulacji prêdkoœci
³añcucha, uk³adów wyrównuj¹cych obci¹¿enia napêdów, uk³adów
u³atwiaj¹cych rozruch oraz zmniejszaj¹cych maksymalne wartoœci
wystêpuj¹cych obci¹¿eñ dynamicznych a tak¿e systemów
monitoringu i autodiagnostyki przenoœników œcianowych.
Dr hab. in¿. Krzysztof Filipowicz
Dr in¿. Eryk Remiorz
Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa
Wydzia³ Górnictwa i Geologii
Politechnika Œl¹ska
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EUROBOTICS – DROGA DO GÓRNICTWA PRZYSZ£OŒCI
Europejskie stowarzyszenie euRobotics liczy ponad 250
cz³onków. Celem euRobotics jest zwiêkszenie europejskich badañ
robotyki, rozwoju i innowacji oraz wspieranie pozytywnego
postrzegania robotyki.
Akademia Górniczo-Hutnicza przewodniczy grupie ”Mining”,
jednej z 30 grup tematycznych w euRobotics. Grupy tematyczne
opracowuj¹ treœæ Strategicznej Agendy Badawczej (Strategic
Research Agenda) i wieloletniej mapy drogowej (Multi-Annual
Roadmap). Zarówno SRA, jak i MAR s¹ dystrybuowane przez firmê
SPARC, która ³¹czy euRobotics z Komisj¹ Europejsk¹
w partnerstwie publiczno-prywatnym. Partnerstwo SPARC jest
najwiêkszym na œwiecie, finansowanym ze œrodków publicznych
programem innowacji zwi¹zanych z robotyk¹.

Grupy tematyczne okreœlaj¹ bie¿¹ce wyzwania swojej domeny
i opisuj¹ wymagane postêpy w zdolnoœciach i mo¿liwoœciach
robotów potrzebnych do sprostania wspomnianym wyzwaniom.
Poprzez po³¹czenie badañ, przemys³u i u¿ytkowników koñcowych, s¹
w stanie dostarczyæ wiedzy na temat potencjalnych skutków postêpu
robotyki, a tak¿e umo¿liwiæ transfer wiedzy miêdzy udzia³owcami.
Ostatnie wydarzenia
W dniach 22-24 marca 2017 w Edinburgh International
Conference Centre w Edynburgu odby³o siê kolejne Europejskie
Forum Robotyki (European Robotics Forum – ERF 2017), w którym
bra³o udzia³ blisko 700 uczestników i obfitowa³o w 66 sesji
i warsztatów tematycznych.
Podobnie jak w roku ubieg³ym jednym z punktów programu ERF
2017 by³ panel tematyczny: "Mining – Where we are and where we
want to be", którego prowadz¹cym by³ dr in¿. Piotr Kasza –
koordynator TG Mining z ramienia AGH. Ide¹ tej sesji by³o okreœlenie
miejsca, w którym aktualnie znajduje siê robotyka w górnictwie oraz
zdefiniowanie kierunków jej rozwoju.
Podczas panelu zaprezentowano nastêpuj¹ce referaty:
• Driving license for autonomous heavy machines - Juha Röning,
University of Oulu
• Mobile robots for industrial hazardous areas - implementation,
research projects, inventions - Maciej Cader, Industrial
Research Institute for Automation and Measurements
• Sandvik Automation for Mobile Work Machines in
Underground Mining - Jarkko Ruokojärvi, Sandvik
• Good habits in construction of underground data networks
for the needs of automation and robotisation of mining
processes - Karol Bartodziej, Famur SA
• Mining-RoX: Robots for Virtualization of Underground
Mines - Steve Grehl, TU Bergakademie Freiberg.
Panel dyskusyjny, który odby³ siê po wyg³oszeniu wszystkich
referatów, obfitowa³ w interesuj¹ce dyskusje, których rezultatem
by³o nawi¹zanie nowych kontaktów miêdzy jednostkami badawczorozwojowymi, producentami oraz koñcowymi u¿ytkownikami
systemów robotyzacji mo¿liwych do zaimplementowania
w przemyœle wydobywczym. W wyniku tych rozmów okreœlono
mo¿liwoœci wspó³pracy z grupami tematycznymi: Construction

Robotics, Nuclear Inspection, Inspection and Maintenence czy
Oil&Gas.
Najbli¿sze wydarzenie
Europejskie Forum Robotyki, Tamper, Finlandia 13-15 marca
2018 r.
Od 2010 roku, ta coroczna impreza szybko sta³a siê najbardziej
wp³ywowym spotkaniem wspólnoty europejskiej robotyki.

W jednym miejscu zbiera naukowców, in¿ynierów, mened¿erów
i coraz wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorców i ludzi biznesu z ca³ej Europy.
Spotykaj¹ siê, aby omówiæ tematy i treœci, które maj¹
bezpoœredni wp³yw na proces tworzenia planów dla robotyki
w Europie.
Celem tych spotkañ jest:
• okreœlenie potencja³u robotyki dla biznesu, tworzenie miejsc
pracy i zaspokajania potrzeb spo³ecznych;
• zebranie wiedzy o stanie techniki i najnowszych prze³omowych
aplikacjach robotyki;
• informacja o nowym potencjale biznesowym robotyki, np.
poprzez ustanowienie spin-off;
• poznanie bie¿¹cych inicjatyw w dziedzinie robotyki w Europie;
• wys³uchanie opinii Komisji Europejskiej na temat robotyki
europejskiej;
• wp³ywanie na decydentów i wzmocnienie wspó³pracy miêdzy
wszystkimi zainteresowanymi stronami w spo³ecznoœci
robotyki.
Podczas spotkania w Tampere odbêdzie siê równie¿ spotkanie
TG Mining pod przewodnictwem AGH, na które organizatorzy gor¹co
zapraszaj¹. Myœl¹ przewodni¹ sesji jest "Robotics in Mining - From
Underground Inspection to Space Exploration", a jej program na
tegorocznym ERF jest nastêpuj¹cy:
• "Legged locomotion for underground inspection" - Michael
Mistry, The University of Edinburgh
• "Mobile robotics for hazarduous and dengerous areas – our
topics focused on international cooperation within HORIZON
2020” - Maciej Cader, PIAP Institute
• "Remote-controlled mining machinery" - Karol Bartodziej,
FAMUR SA
• "Robotic technology transfer between Space and mining"
- Piotr Wêclewski, Airbus DS
• "Asteroid mining – business perspectives, feasibility, trends
and critical technologies” - Jaros³aw Jaworski, PIAP Space.
Spotkanie polskich cz³onków EuRobotics zrzeszonych w grupie
tematycznej TG Mining na konferencji MARG 2018 w dniach 13-15
czerwiec 2018 r.
Celem spotkania jest dalsza praca nad aktualizacj¹ MAR (Multi
Annual Roadmap), wypracowanie wspólnej strategii dzia³añ grupy
na polu wspó³pracy z europejskimi organizacjami zrzeszonymi
w EuRobotics, integracja œrodowiska TG Mining

Dr in¿. Piotr Kasza
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki
AGH w Krakowie
W artykule wykorzystano materia³y euRobotics
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Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Wydzia³ In¿ynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie

Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
organizuje studia podyplomowe w zakresie:
1. Maszyny i urz¹dzenia górnictwa podziemnego
2. Wysokowydajne górnicze kompleksy œcianowe
3. Transport w górnictwie
4. Maszyny i urz¹dzenia przeróbki mechanicznej
Szczególowe informacje znajduja sie na stronie: www.kmg.agh.edu.pl
ADRES STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa Staszica w Krakowie
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
al. Mickiewicza 30, paw. B-2, 30-059 Kraków,
tel. 12 617 30 51, fax +48 12 633 51 62,
e-mail: kmg@agh.edu.pl

Mo¿liwoœci badawcze, pomiarowe oraz oferta badañ
Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
Laboratorium Maszyn Górnictwa Podziemnego
i Odkrywkowego
Mo¿liwoœci badawcze/pomiarowe:
• Badania procesu urabiania poprzez frezowanie, struganie,
wiercenie, zrywanie, kopanie.
• Badania procesu ³adowania urobku elementami roboczymi
maszyn urabiaj¹cych.
• Badanie procesu przejmowania obci¹¿enia przez obudowy
zmechanizowane.
• Badanie urabialnoœci ska³ i gruntów.
Przyk³adowe badania/oferta:
• Badania oporów urabiania narzêdziami skrawaj¹c równie¿ ze
wspomaganiem wysokociœnieniowym pomiar si³, wielkoœci
zu¿ycia, uziarnienia urobku oraz zapylenia.
• Badania oporów urabiania narzêdziami dyskowymi
niesymetrycznymi pomiar si³, wielkoœci zu¿ycia, uziarnienia
urobku oraz zapylenia.
• Badanie fizykomechanicznych w³asnoœci ska³ wyznaczenie
wskaŸnika œciernoœci, okreœlenie wytrzyma³oœci na
jednoosiowe œciskanie, okreœlenie wytrzyma³oœci na
jednoosiowe rozci¹ganie metod¹ poprzecznego œciskania metod¹ brazylijsk¹.
• Badania procesu ³adowania œlimakowymi organami
urabiaj¹cymi, badanie oporów ³adowania, oporów

posuwu oraz sprawnoœci ³adowania.
• Wyznaczenie wskaŸnika skrawalnoœci na podstawie
zarejestrowanych si³: bocznej, stycznej i docisku oraz
wyznaczenie bocznego k¹ta rozkruszenia ska³.
• Badania parametrów procesu wiercenia i oporów
wiercenia.
• Badania trwa³oœci i szybkoœci zu¿ycia narzêdzi frezuj¹cych.
• Dobór i projektowanie organów urabiaj¹cych uwzglêdniaj¹c
jakoœæ urobku (wielkoœæ sortymentu).
• Analiza przyczyn awarii i uszkodzeñ maszyn urabiaj¹cych oraz
warunków ich pracy.
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Laboratorium Maszyn Przeróbczych

Laboratorium Maszyn i Urz¹dzeñ Transportowych

Mo¿liwoœci badawcze/pomiarowe:
• Badania procesu mielenia w m³ynach wibracyjnych o dzia³aniu
okresowym i ci¹g³ym.
• Badania procesu kruszenia wibracyjnego.
• Badania procesu kruszenia w kruszarkach szczêkowych.
• Badania sk³adu ziarnowego materia³ów uziarnionych.
• Badania procesu granulowania (grudkowania) w rynnowym
grudkowniku wibracyjnym.

Mo¿liwoœci badawcze/pomiarowe:
• Badania materia³ów sypkich w aspekcie mo¿liwoœci
transportowych.
• Badania wspó³czynnika tarcia w warunkach du¿ych nacisków
i ma³ych prêdkoœci poœlizgu.
• Badania oporów obracania kr¹¿ników.
• Badania trwa³oœci kr¹¿ników.
• W³asnoœci taœm przenoœnikowych.
• Badania efektu centrowania z wykorzystaniem kr¹¿ników
ró¿nej konstrukcji.
• Badania oporów ruchu modelowego przenoœnika
zgrzeb³owego rurowego.
• Badania parametrów pracy laboratoryjnego przenoœnika
taœmowego.

Przyk³adowe badania/oferta:
• Badania efektywnoœci (stopni rozdrobnienia, udzia³u
wybranych klas ziarnowych w produkcie kruszenia, czystoœci
produktu kruszenia), procesu kruszenia wibracyjnego.
• Badania poboru mocy podczas kruszenia wibracyjnego.
• Badania oddzia³ywania kruszarek wibracyjnych na pod³o¿e.
• Badania efektywnoœci (stopni rozdrobnienia, udzia³u
wybranych klas ziarnowych w produkcie kruszenia, czystoœci
produktu kruszenia) procesu kruszenia w kruszarkach
szczêkowych.
• Badania poboru mocy podczas kruszenia.
• Badania oddzia³ywania kruszarek na pod³o¿e.
• Badania podatnoœci materia³u na mielenie wibracyjne.
• Dobór parametrów mielenia wibracyjnego.
• Dobór technologii procesu mielenia wibracyjnego.
• Badania poprawnoœci pracy urz¹dzeñ wibracyjnych (analiza
arametrów drgañ, termowizyjny pomiar temperatury
³o¿ysk).
• Badanie uziarnienia materia³ów uziarnionych/proszków
metod¹ dyfraktometryczn¹ (na mokro) oraz przesiewania
(na sucho).
• Obserwacja i rejestracja fotograficzna kszta³tu ziaren za
pomoc¹ mikroskopu optycznego.
• Badania podatnoœci materia³u na grudkowanie
wibracyjne.
• D o b ó r p a ra m e t ró w g r u d ko w a n i a w i b ra c y j n e g o .
• Dobór technologii procesu grudkowania
wibracyjnego.
• Badania poprawnoœci pracy urz¹dzeñ wibracyjnych
(analiza parametrów drgañ, termowizyjny pomiar
temperatury ³o¿ysk).
• B a d a n i a w ³ a œ c i w o œ c i j a ko œ c i o w y c h g ra n u l a t ó w.

Przyk³adowe badania/oferta:
• Badania k¹ta oraz wspó³czynników tarcia zewnêtrznego
i wewnêtrznego materia³ów sypkich.
• Badania wspó³czynników tarcia par ciernych np.: stalguma, poliuretan, aluminium, mosi¹dz.
• Badania oporów obracania kr¹¿ników ró¿nej konstrukcji.
• Badania trwa³oœciowe kr¹¿nika ró¿nej konstrukcji.
• Badania modu³u sprê¿ystoœci i wspó³czynnika t³umienia
taœm przenoœnikowych; badania zdolnoœci uk³adania siê
taœm przenoœnikowych w nieckê w zakresie temperatur
-30÷+50°C.
• Badania centrowania biegu taœmy z wykorzystaniem
kr¹¿nika np.: z p³aszczem walcowym, beczkowym,
sto¿kowym.
• Analiza wp³ywu parametrów geometryczno-ruchowych
i w³asnoœci materia³u sypkiego na opory ruchu modelowego
przenoœnika zgrzeb³owego rurowego.
• Analiza oporów ruchu taœmy po zestawie kr¹¿nikowym.
• Badania energoch³onnoœci transportu taœmowego.
• Wyznaczenie charakterystyk ró¿nych uk³adów napinania
taœmy.
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INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKU£ÓW

Zg³oszone artyku³y bêd¹ poddane recenzji a nastêpnie
opublikowane w monografii z materia³ów konferencyjnych (5pkt)
lub w czasopiœmie Mining-Informatics, Automation and Electrical
Engineering (8pkt - wytyczne na stronie www.miag.agh.edu.pl).
W celu spe³nienia wymagañ zwi¹zanych z wydawaniem
monografii, Komitet Redakcyjny prosi Autorów o stosowanie siê do
nastêpuj¹cych zasad przy przygotowywaniu opracowañ do druku:
•

Ka¿de opracowanie powinno zawieraæ dane dotycz¹ce autora
(autorów): imiê, nazwisko, nazwê jednostki, któr¹ reprezentuje
oraz e-mail.

•

Opracowanie powinno byæ przygotowane w postaci
e l e k t ro n i c z n e j ( M S O f f i c e Wo rd ) i d o s t a rc zo n e
poczt¹ elektroniczn¹ do dnia 30.05.2018
na email: j.salwierak@cbidgp.pl

•

Wymagana wielkoœæ artyku³u do monografii to minimalnie
½ arkusza wydawniczego, czyli 20 000 znaków ³¹cznie
z rysunkami. Czcionka: Arial 11, odstêpy pomiêdzy wierszami
pojedyncze. Ustawienia strony: standardowe (marginesy:
2,5 cm).

Czasopismo Mining – Informatics, Automation and Electrical
Engineering wydawane jest od 1962 roku i jest czasopismem
naukowo - technicznym, którego obszar tematyczny dotyczy
budowy i eksploatacji maszyn, w tym tak¿e kwestii automatyki,
mechaniki, mechatroniki i sterowania, elektroniki, informatyki,
telekomunikacji, telemetrii, monitoringu oraz bezpieczeñstwa
obiektowego i funkcjonalnego, szczególnie zwi¹zanych
z górnictwem podziemnym i odkrywkowym.
Artyku³y publikowane s¹ w jêzyku angielskim, jak równie¿
w jêzyku polskim. Koszt jednego egzemplarza czasopisma wynosi
20,00 z³ netto (+ 5% VAT).
Dodatkowo na ³amach czasopisma istnieje mo¿liwoœæ
wykupienia reklamy firmy. Koszt przedmiotowej reklamy jest
ustalany indywidualnie w zale¿noœci od formatu.
W imieniu ca³ej Redakcji serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.

Autorzy materia³ów nades³anych do publikacji s¹
odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego. W przypadku
wykorzystania w publikacji fragmentów cudzej pracy (niezale¿nie od
ich formy, tzn. tekst, tabele, rysunki itp.), chronionej prawem
autorskim – autor zobowi¹zany jest do podania we w³asnej pracy
(w przedk³adanym artykule) Ÿróde³ cytowanych (wykorzystanych)
fragmentów oraz w sytuacjach okreœlonych przepisami prawa
autorskiego, do wykonania formalnoœci wynikaj¹cych z tej ustawy.
Warunkiem publikacji jest:
•

przys³anie artyku³u odpowiadaj¹cego tematyce konferencji,
spe³niaj¹cego wymagania merytoryczne (ocena recenzenta)
i edycyjne,

•

przes³anie „Oœwiadczenia Autora” dostêpnego na stronie:
www.cbidgp.pl/konferencje na e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl
Organizatorzy informuj¹, ¿e zastrzegaj¹ sobie prawo odmowy
publikacji referatów:

•

których treœæ pozostaje w rozbie¿noœci z tematyk¹ konferencji,

•

których treœæ nie spe³nia wymagañ merytorycznych stawianych
publikacjom naukowym,

•

które nie spe³niaj¹ wymagañ formalnych i edycyjnych
opisanych powy¿ej,

•

które zostan¹ przes³ane po up³ywie terminu zg³aszania
gotowych referatów,

•

k t ó r y c h a u t o r z y, p o m i m o s p e ³ n i e n i a w y m o g ó w
merytorycznych i formalnych, zaniechaj¹ obowi¹zku uiszczenia
op³aty konferencyjnej.

Zgodnie z ocen¹ czasopism opublikowan¹ w dniu 09.12.2016 r.
przez MNiSW czasopismo „Mining – Informatics, Automation and
Electrical Engineering” uzyska³o 8 punktów. Zapraszamy równie¿ do
nadsy³ania w³asnych artyku³ów do publikacji. Wskazówki dla
autorów znajduj¹ siê na stronie www.miag.agh.edu.pl w zak³adce
Zasady publikowania i formularze.

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANIS£AWA
STASZICA W KRAKOWIE
KATEDRA MASZYN GÓRNICZYCH PRZERÓBCZYCH
I TRANSPORTOWYCH
e-mail: kmg@agh.edu.pl
KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW
PRZETWARZANIA ENERGII
e-mail: sekretariat@keiaspe.agh.edu.pl
30-059 Kraków, Al. A. Mickiewicza 30

CENTRUM BADAÑ I DOZORU
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o.
43-143 Lêdziny, ul. Lêdziñska 8
tel.: (32) 32 42 262, fax (32) 31 74 609,
e-mail: okidk@cbidgp.pl, www.cbidgp.pl
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WYDZIA£ MECHANICZNY, KATEDRA IN¯YNIERII MASZYN ROBOCZYCH
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50-370 Wroc³aw, ul. Wybrze¿e St. Wyspiañskiego 27
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40-085 Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29
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