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Szanowni Pañstwo

Redaktor Naczelny
dr in¿. Antoni Kozie³

Koñczy siê rok 2015. Œrodowisko górnicze, w tym bran¿a 
producentów maszyn górniczych liczy, ¿e nadchodz¹cy rok 
przyniesie istotne, korzystne zmiany.
Rz¹d RP potwierdzi³ i¿ wêgiel, jako Ÿród³o energii, decydowaæ 
bêdzie o bezpieczeñstwie energetycznym kraju, a górnictwo 
bêdzie jednym z priorytetów nowo powo³anego resortu energetyki.
Nadrzêdnym celem bêdzie zapewnienie rentownoœci polskich 
kopalñ, a co siê z tym wi¹¿e, wprowadzanie nowoczesnych 
technologii. Koniecznoœci¹ bêdzie równie¿ redukcja kosztów 
i zwiêkszenie efektywnoœci dzia³alnoœci kopalñ. 
Warunki eksploatacji s¹ w polskim górnictwie coraz trudniejsze,  
wêgiel  wydobywa siê z coraz to g³êbszych pok³adów,  przy 
du¿ych  zagro¿eniach, czêsto skojarzonych. Istotne jest zatem 
ci¹g³e doskonalenie metod bezpieczeñstwa pracy w górnictwie.
Polscy producenci oferuj¹ obecnie nowoczesne maszyny 
i urz¹dzenia dla górnictwa, konkuruj¹ce z sukcesami 
na rynkach œwiatowych. Jest to efekt wspó³pracy œrodowiska 
naukowego i przedsiêbiorstw tej bran¿y.
 Mo¿na  zatem oczekiwaæ, ¿e bran¿a producentów maszyn 
górniczych znajdzie siê wœród tych, które bêd¹ w dalszym 
ci¹gu priorytetem rozwoju polskiej gospodarki.

S¹dzimy, i¿ wydawanie naszego czasopisma w elektronicznej 
wersji przyczyni siê do jego szerszego rozpowszechniania. 
Zachêcaj¹c do lektury niniejszego numeru kwartalnika, 
w imieniu zespo³u redakcyjnego chcia³bym ¿yczyæ wszystkim 
naszym czytelnikom i wspó³pracownikom radosnych, 
rodzinnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz sukcesów 
w nadchodz¹cym roku 2016.

Chcielibyœmy zapewniæ wszystkich autorów artyku³ów, 
i¿ dziêki licencji Creative Commons  nadal respektowane 
bêd¹ ich prawa autorskie.
Pragniemy podkreœliæ, i¿ poza pe³n¹ otwartoœci¹, nasze 
czasopismo nie bêdzie ró¿niæ siê od tradycyjnych, dostêpnych 
w prenumeracie innych czasopism. Artyku³y z „Maszyn 
Górniczych” bêd¹ podlegaæ  nadal recenzowaniu, tak jak 
w innych czasopismach naukowych. 

Drodzy czytelnicy, w 2016 roku zmieniamy formê udostêp-
nienia naszego kwartalnika. Wydawane od 32 lat w wersji 
papierowej „Maszyny Górnicze” bêd¹ ukazywaæ siê tylko  
w wersji elektronicznej w ramach  Open Access (forma 
otwartego dostêpu). 
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dr inż. Dariusz PROSTAŃSKI 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

Modelowanie mechanizmu gromadzenia wybuchowego pyłu węglowego  
w strefach zabezpieczających

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

W artykule przedstawiono zależności pomiędzy 

wielkością osiadania pyłu i stężeniem pyłu generowanego 

w procesie urabiania i transportu węgla. Do przedsta-

wienia tych zależności wykorzystano pomiary kopalniane 

pyłu osiadłego na płytkach pomiarowych, umieszczonych 

w górnych partiach wyrobisk na lewych i prawych 

ociosach oraz stężenia pyłu, zmierzone za pomocą 

pyłomierza optycznego PŁ-2. Pomiary przeprowadzono 

w strefach zabezpieczających wyrobisk chodnikowych 

KWK Brzeszcze w ramach projektu MEZAP dofinanso-

wanego przez NCBiR. Wykonanie obu rodzajów 

pomiarów umożliwiło porównanie ich i określenie relacji 

między nimi. Zaproponowano modele empiryczne 

opracowane na podstawie badań w warunkach eksploata-

cyjnych. Opracowane modele mogą być wykorzystane 

do bieżącej oceny zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego oraz podejmowania działań profilaktycznych. 

S u m m a r y 

The paper presents relations between intensity of dust 

deposition and concentration of dust generated in 

cutting process and coal conveying.  Coal mine 

measurements of dust deposited on measuring plates 

located on top left and right sidewalls of mine working 

were used to present these relations. Measurements of 

dust concentrated made with dust meter PŁ-2 were 

used to present these relations as well. Measurements 

were taken in protective zones of mine workings 

Brzeszcze mine within framework MEZAP co-financed 

by The National Centre for Research and Development 

(NCBR). Conducting of both types of measurements 

enabled its comparison and determining its relations. 

Empirical models prepared basing on tests in situ were 

described. Developed models may by used to in-

progress assessment of coal dust explosion hazard as 

well as to undertake prevention. 

Słowa kluczowe: górnictwo, zwalczanie zapylenia, modelowanie, pył 

Keywords: mining industry, dust control, modelling, dust  

 

1. Wstęp 

Projekt badawczy MEZAP pt. „Modelowanie 

mechanizmu gromadzenia się wybuchowego pyłu 

węglowego w pobliżu frontów eksploatacyjnych  

w aspekcie identyfikacji, oceny i niwelacji możliwości 

powstania jego wybuchu”, dofinansowany przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany 

przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Główny 

Instytut Górnictwa oraz Kompanię Węglową S.A. miał na 

celu opracowanie modelu strefy zabezpieczającej,  

w której wykorzystano aerozol powietrzno-wodny  

dla zabezpieczenia przed możliwością powstania  

i przeniesienia wybuchu. W wyniku projektu wykonano 

badania wielkości osiadania pyłu w aspekcie zmian 

stężenia pyłu w powietrzu w strefach zabezpiecza-

jących wyrobisk górniczych w KWK Brzeszcze. Strefy 

zabezpieczające tworzone są poprzez neutralizację 

wybuchowego pyłu węglowego z użyciem wody lub pyłu 

kamiennego [1, 2] na całym obrysie wyrobiska 

chodnikowego. Wielkość gromadzenia się pyłu 

w wyrobisku decyduje o częstotliwości wykonywania 

stref zabezpieczających i ilości materiału do jej 

wytworzenia [3, 4].  

Na ilość pyłu węglowego osiadłego w strefie 

zabezpieczającej wpływa m.in.: wielkość eksploatacji, 

rodzaj zastosowanych narzędzi urabiających, prędkość 

i kierunek przewietrzania, oraz wielkość transportu. 

Czynniki te mogą ulegać zmianom, stąd istotne jest 

poznanie mechanizmów i zależności osiadania pyłu. 

Brak rozwiązań, które umożliwiają bieżącą ocenę 

wielkości osiadania wybuchowego pyłu węglowego był 

podstawą podjęcia prac badawczych w ramach projektu 

MEZAP. 

2. Pomiary w strefach zabezpieczających  
      w warunkach KWK Brzeszcze 

Badania wielkości osiadania wybuchowego pyłu 

węglowego oraz stężenia pyłu w powietrzu 

przeprowadzono w czterech wyrobiskach objętych 

strefą zabezpieczającą: 

 chodnik wentylacyjny ściany I,  

 chodnik wentylacyjny ściany II, 

 przekop badawczy, 

 pochylnia badawcza. 
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W każdym z wyznaczonych wyrobisk wykonano 

pomiary wielkości osiadania pyłu na płytkach 

pomiarowych oraz pomiary stężenia pyłu w powietrzu  

z użyciem pyłomierzy optycznych zgodnie z metodyką 

badań [7]. 

Pomiary pyłu osiadłego wykonano w dziesięciu 

przekrojach strefy zabezpieczającej. Na każdym przekroju 

zainstalowano po 9 płytek pomiarowych rozłożonych na 

obrysie wyrobiska. Badania obejmowały m.in. pomiar: 

pyłu węglowego, pyłu kopalnianego (węglowy + 

kamienny), frakcji poniżej 20 µm, udziału części 

niepalnych. Masę pyłu całkowitego wyrażono w g/m3/dobę. 

Równocześnie z pomiarami wielkości osiadania pyłu  

w każdym z badanych wyrobisk chodnikowych nich 

mierzono stężenie pyłu pyłomierzami optycznymi. 

Średnie stężenie pyłu w powietrzu wyrażano w g/m3.  

Pomiary powtarzano dwukrotnie, a wyniki pomiarów 

uśredniono poprzez wyznaczenie średniej arytmetycznej 

dla każdego punktu pomiarowego. Wielkość odchylenia 

wartości średniej od wyniku pomiaru, dla żadnego 

punktu nie przekraczała 5%. Metodykę i przebieg badań 

opisano szczegółowo w pracach [5, 6]. 

Maksymalna, sumaryczna wielkość osiadania pyłu 

węglowego osiągnęła ok. 19 g/m3/dobę, przy wielkości 

osiadania pyłu kopalnianego ok. 25 g/m3/dobę. 

Największe zmierzone średnie stężenie pyłu w powietrzu 

nie przekroczyło 16 mg/m3. 

Zmierzona prędkość w każdym z wyrobisk wynosiła 

2,0 m/s i wzrastała lokalnie do 2,5 m/s w przypadku 

zmniejszenia się przekroju wyrobiska. Kierunek 

przepływu powietrza był taki sam we wszystkich 

analizowanych przypadkach, tzn. od źródła powstawania 

pyłu w kierunku końca strefy zabezpieczającej. 

3. Analiza wyników badań 

Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą obu metod 

opisano za pomocą funkcji wykładniczych. Umożliwiło to 

lepsze zobrazowanie kształtowania się obu rodzajów 

charakterystyk związanych z przemieszczaniem się pyłu 

w wyrobisku na całej długości strefy zabezpieczającej. 

Zaobserwowano spadek wielkości osiadania  

w górnych partiach wyrobisk z równoczesnym spadkiem 

stężenia pyłu, wraz z oddalaniem się od źródła 

zapylenia. Zaburzenia wielkości przekrojów wyrobiska 

uwzględniano poprzez wyrażenie wielkości osiadania 

pyłu oraz stężenia pyłu w odniesieniu do  

1 m3 wyrobiska.  

Rysunek 1 przedstawia wyniki pomiarów zapylenia  

w powietrzu i jego wielkości osiadania w strefie 

zabezpieczającej, gdzie:  

dla określenia mierzonych wielkości użyto skrótów 

oznaczających odpowiednio:  

PK –pył kopalniany osiadły (kamienny + węglowy),  

PW – pył węglowy 

PŁ – pył całkowity (kamienny + węglowy) zmierzony 

pyłomierzem optycznym. 

a) 

b) 

c) 
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d) 

 
Rys. 1. Wyniki pomiarów stężenia pyłu w powietrzu  

i jego osiadania w strefie zabezpieczającej:  

a) chodnik wentylacyjny ściany I, b) przekop badawczy,  
c) chodnik wentylacyjny ściany II, d) pochylnia badawcza 

Do opisu otrzymanych wyników badań przyjęto 

funkcje wykładnicze, za pomocą których, odwzorowano 

wielkość osiadania pyłu całkowitego oraz stężenia pyłu 

zmierzonego pyłomierzami optycznymi w analizowanych 

wyrobiskach (rys. 2).  

Współczynnik determinacji R2, funkcji powiązany jest 

ze współczynnikiem zbieżności 
2  poprzez relację: 

22 1 R  

Na wykresach przedstawionych na rysunku 2 

opisano wielkości osiadania oraz wielkość stężenia pyłu 

w powietrzu w poszczególnych wyrobiskach za pomocą 

funkcji wykładniczych:  

 chodnik wentylacyjny ściany I, 

wielkość osiadania pyłu: y = x-1.04 * 170                 (1) 

współczynnik determinacji R2=0,94 

stężenie pyłu: y = x-0.85 * 176                   (2) 

współczynnik determinacji R2= 0,92 

 przekop badawczy 

wielkość osiadania pyłu: y = x--1.01 * 128           (3) 

współczynnik determinacji R2= 0,94 

stężenie pyłu: y = x-0.23 * 35                  (4) 

współczynnik determinacji R2= 0,99 

 chodnik wentylacyjny ściany II, 

wielkość osiadania pyłu: y = x-0,96 * 197          (5) 

współczynnik determinacji R2=  0,98 

stężenie pyłu: y = x-0,21 * 19                  (6) 

współczynnik determinacji R2= 0,99 

 pochylnia badawcza, 

wielkość osiadania pyłu: y = x-0,69 * 133          (7) 

współczynnik determinacji R2= 0,94 

stężenie pyłu: y = x-0,89 * 245                  (8) 

współczynnik determinacji R2= 0,98 
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d)  

 

Rys. 2. Zależność wielkości osiadania pyłu  

od jego stężenia w strefie zabezpieczającej:  

a) chodnik wentylacyjny ściany I, b) przekop badawczy,  

c) chodnik wentylacyjny ściany II, d) pochylnia badawcza 

Uzyskane funkcje, przedstawione, jako zastępcze 

równania wykładnicze, wykorzystano do ekstrapolacji 

wyników badań do granic strefy zabezpieczającej. 

Dzięki temu możliwe było uwidocznienie zależności 

pomiędzy stężeniem zapylenia, a wielkością osiadania 

pyłu w strefie zabezpieczającej. (rys. 3). 

a)  

b)  

 

c)  

d)  

 

Rys. 3. Ekstrapolacja wyników stężenia pyłu i jego osiadania 

pyłu w strefie zabezpieczającej: 

 a) chodnik wentylacyjny ściany I, b) przekop badawczy,  

c) chodnik wentylacyjny ściany II, d) pochylnia badawcza 

W celu oceny wielkości osiadania w strefie 

zabezpieczającej za pomocą stężenia pyłu, dokonano 

graficznego zobrazowania zależności funkcyjnej 

uzyskanych charakterystyk do postaci jednej funkcji 

wykładniczej. Zależności te mogą posłużyć do 

przewidywania wielkości osiadania i rozkładu pyłu  

w strefie zabezpieczającej poprzez wskazania 

pyłomierzy optycznych umieszczonych w wyrobisku.  

Wykorzystując opracowane równania wykładnicze, 

dla każdego z ekstrapolowanych przypadków, 

wyznaczono charakterystyki zastępcze wielkości 

osiadania pyłu w funkcji jego stężenia w powietrzu  

(rys. 4): 

a) w chodniku wentylacyjnym ściany I: Y = X- 0.51 * 0,57  

b) w przekopie badawczym: Y =  X4.4 * 2,07 * 10-0,05 

c) w chodniku wentylacyjnym ściany II: Y =  X4.42 * 

0.0004 

d) w pochylni badawczej: Y =  X2 * 0,85 
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Rys. 4. Charakterystyki zastępcze wielkości osiadania 

pyłu w zależności od stężenia pyłu w powietrzu:  

a) chodnik wentylacyjny ściany I, b) przekop badawczy,  

c) chodnik wentylacyjny ściany II, d) pochylnia badawcza. 

Na podstawie określonych modeli empirycznych 

można stwierdzić, że w przypadku chodnika 

wentylacyjnego, ściany I oraz przekopu badawczego 

przyrost wartości osiadania pyłu były dwukrotnie  

wyższe od jego stężenia niż w przypadku chodnika 

wentylacyjnego II oraz pochylni badawczej oraz 

wielkość w którym przyrost wartości osiadania pyłu oraz 

jego stężenia w powietrzu były porównywalne. 

Przedstawione modele empiryczne są modelami 

uproszczonymi. Oparto je o dane pomiarowe uzyskane 

w różnych warunkach eksploatacji w trzech różnych 

pokładach KWK Brzeszcze. Modele uwzględniają 

wielkość i rodzaj pyłu oraz jego rozkład w wyrobisku, 

prędkość powietrza oraz wielkość przekroju poprzecznego 

wyrobiska. W analizie pominięto zmiany kształtu 

wyrobiska, wilgotność powietrza i pyłu oraz typ węgla. 

Przedstawione w artykule modele empiryczne 

opisujące zależności pomiędzy wielkością osiadania 

pyłu i jego stężeniem w powietrzu dają możliwości oceny 

wielkości zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i mogą 

stanowić narzędzie do oceny zagrożenia wybuchem 

pyłu węglowego. Można je również wykorzystać do 

określenia działań profilaktycznych w zakresie 

częstotliwości odnawiania i ilości materiału do 

odnowienia stref zabezpieczających. Możliwość taka 

istnieje, z uwagi na funkcję wykonywania ciągłego 

pomiaru przez pyłomierz optyczny. Pyłomierz posiada 

funkcję rejestracji i przesyłania danych na powierzchnię 

do dyspozytorni lub układu magazynującego czy też 

przetwarzającego informacje o zmianach i wielkości 

zapylenia w powietrzu kopalnianym. Pyłomierz może 
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zostać sprzężony z urządzeniem odpylającym lub 

zraszającym. Może być również podłączony do 

urządzenia sygnalizującego konieczność odnowienia 

strefy zabezpieczającej. 

4. Podsumowanie 

Właściwe wykonywanie stref zabezpieczających 

wymaga wiedzy w zakresie wielkości osiadania pyłu na 

całej jej długości. Przekroczenie określonego poziomu 

nagromadzenia osiadłego pyłu powinno być sygnałem 

do podjęcia środków zapobiegawczych w celu 

utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy. 

Ocena wielkości osadzania się wybuchowego pyłu 

węglowego, możliwa jest na podstawie pomiaru 

stężenia pyłu w powietrzu będącego wynikiem procesu 

urabiania oraz czynników związanych z procesem 

wydobywczym, tj.: wentylacja oraz warunki górniczo-

geologiczne. Przeprowadzone badania pozwoliły 

określić wielkość osiadania pyłu w zależności od jego 

stężenia w powietrzu w wyrobiskach z utrzymywaną 

strefą zabezpieczającą.  

Interpolacja (ekstrapolacja) wyników badań  

w postaci matematycznej i graficznej obrazuje 

prognozowany rozkład przemieszczania i gromadzenia 

się pyłu w strefach zabezpieczających. Uzyskane 

zależności mogą być podstawą do określenia  

kryteriów tworzenia stref zabezpieczających oraz 

podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo 

pracy w aspekcie zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. 

Opracowane modele empiryczne są modelami 

uproszczonymi i jako takie nie nadają się do 

zastosowania w innych warunkach niż te na podstawie, 

których zostały opracowane. Stanowią jednak podstawę 

do prac nad uogólnieniem i opracowaniem modelu 

uniwersalnego. 
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dr inż. Andrzej DRWIĘGA 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

Zespół urządzeń do wykonywania przekopu ratowniczego 

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

W artykule zaprezentowano zespół urządzeń ratowniczych 

przeznaczonych do wykonywania przekopów ratowniczych 

w zagruzowanych przestrzeniach wyrobisk górniczych, 

powstałych wskutek wstrząsów górotworu. W skład 

urządzeń wchodzi obudowa ratownicza, składająca się 

ze stojaków hydraulicznych i stropnic, przenośnik 

zgrzebłowy z kołową platformą pomocniczą oraz 

klimatyzator, dostarczający schłodzone powietrze do 

wykonywanego przekopu. Zrealizowane w tym zakresie 

prace projektowo-badawcze, miały na celu  opracowanie 

urządzeń w wersjach możliwie lekkich, z uwagi na 

konieczność ręcznego przenoszenia i montażu w 

warunkach prowadzenia akcji ratowniczej. Urządzenia 

zostały zaprojektowane w ramach projektu europejskiego 

INREQ, pt. „Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa 

ratowników zaangażowanych w działania wysokiego 

ryzyka, poprzez zaprojektowania innowacyjnego 

wyposażenia ratowniczego”. Projekt ten dotyczył również 

urządzeń do monitorowania warunków pracy ratowników.   

S u m m a r y 

The outfit of rescue equipment for use during 

development of rescue tunnel in the debris area as the 

result of mining accidents is presented. The outfit 

consists of rescue supports made of hydraulic legs and 

canopies, chain conveyor equipped with shuttle 

platform, air conditioner to provide cooled air to the 

tunnel face.  The design and research work focused on 

development of possibly lightweight devices, due to 

necessity of their manual handling and installation in the 

conditions of the rescue action. The devices have been 

designed within the European project INREQ entitled 

“Enhanced effectiveness and safety of rescuers 

involved in high risk activities by designing innovative 

rescue equipment systems” The project also concerned 

the devices for monitoring the work conditions of 

rescuers. 

Słowa kluczowe: ratownictwo górnicze, sprzęt ratowniczy, przestrzenie zagruzowane 

Keywords: mine rescue, rescue equipment, debris area 

 

1. Wprowadzenie 

Efektem niekontrolowanych wstrząsów (tąpań) 

górotworu będących wynikiem wyzwolenia zgroma-

dzonej w nim energii są obwały ociosów i stropu 

wyrobisk oraz wypiętrzenia spągu. Dochodzi do 

zaciskania i zagruzowania wyrobiska górniczego.  

Zdarza się, że zagruzowane wyrobisko odcina drogę 

ewakuacji górnikom. W takim przypadku, jedną z metod 

dotarcia do uwięzionych górników jest wykonanie przez 

ratowników niewielkiego przekrojowo przekopu ratowni-

czego w powstałym rumowisku. Prace z tym związane 

w większości polegają na  ręcznym przebieraniu 

rumowiska, ręcznym ładowaniu skał i elementów 

zniszczonego wyposażenia na lekki przenośnik 

zgrzebłowy i sukcesywnym zabudowywaniu nowo 

odzyskanej przestrzeni stojakami hydraulicznymi  

i stropnicami. Nad stropnicami umieszcza się deski w 

celu uszczelnienia przekopu. Biorąc pod uwagę 

niewielki przekrój wyrobiska, gdzie ratownik z reguły 

musi pracować w pozycji klęcznej, prace te należy 

zaliczyć do bardzo uciążliwych i niebezpiecznych. 

Zdarza się, że rumosz ponownie zasypuje dopiero co 

wykonany odcinek  przekopu, jeżeli w porę nie zostanie 

on zabezpieczony obudową.  

Zasypane i zdewastowane stalowe elementy 

obudowy wyrobiska oraz elementy jego wyposażenia, 

jak na przykład łuki obudowy chodnikowej, są  

przeszkodami  nie do pokonania. Ratownicy muszą je 

omijać, wskutek czego wykonywany przekop nie będzie 

przebiegał prostoliniowo. Podczas prowadzenia prac  

w przodku wykonywanego tunelu przeważnie pracuje 

jeden ratownik z uwagi na ograniczoną przestrzeń. 

Ratownicy muszą się często wymieniać, z uwagi na 

możliwość doprowadzenia do przegrzania organizmu. 

Prace te mogą wykonywać jedynie dobrze wyszkolone 

zastępy ratowników. W CSRG prowadzone są regularne 

ćwiczenia, związane z wykonywaniem przekopów 

ratowniczych, składaniem i wydłużaniem przenośnika 

zgrzebłowego, ładowaniem gruzu na przenośnik.  

 Innym sposobem dotarcia do odciętych górników 

jest drążenie nowego, równoległego wyrobiska 

metodami stosowanymi podczas drążenia wyrobisk 

korytarzowych, to jest z zastosowaniem kombajnu 

chodnikowego. Często działania takie podejmowane są 

równolegle z wykonywaniem przekopu w zagruzowanym 

wyrobisku aby zwiększyć szanse dotarcia do 

poszkodowanych, bowiem niekiedy trudno przewidzieć, 

która metoda okaże się bardziej efektywna. Jako 
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przykład można przywołać akcję ratowniczą prowadzoną 

w kopalni Wujek-Śląsk po zaistniałym wstrząsie w dniu 

18 kwietnia 2015 r. w wyniku którego uwiezionych 

zostało dwu górników. Podjęto próby dotarcia do 

poszkodowanych opisanymi wyżej dwiema metodami,  

a ponadto zdecydowano się na wykonanie otworu  

z powierzchni za pomocą wiertnicy, co było działaniem 

precedensowym w historii polskiego ratownictwa 

górniczego. Niestety wszystkie trzy metody zawiodły  

i nie udało się uratować uwięzionych górników. Opisane 

metody są bardzo czasochłonne, jednak nie ma innych, 

bardziej skutecznych metod. 

Dlatego bardzo istotne jest udoskonalanie istniejących 

metod. W ramach projektu INREQ, realizowanego  

w latach 2012-2015, ITG KOMAG doskonalił urządzenia 

stosowane przy wykonywaniu tunelu ratowniczego  

w zagruzowanym wyrobisku. W projekcie zaangażowana 

była również Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego. 

Specjaliści ITG KOMAG oraz ratownicy ściśle 

współpracowali przy opracowaniu założeń urządzeń 

ratowniczych, w skład których wchodzą: 

 lekki jednołańcuchowy przenośnik zgrzebłowy, 

wyposażony w platformę kołową, która ma możliwość 

poruszania się po rynnociągu przenośnika, 

 obudowa ratownicza zestawiana ze stojaków 

hydraulicznych oraz stropnic, 

 klimatyzator do schładzania powietrza w strefie 

pracy ratowników w tunelu. 

2. Lekki przenośnik zgrzebłowy z platformą  
     transportową 

W przenośniku zastosowano innowacyjne rozwiązania, 

które umożliwiły zredukowanie masy rynien oraz szybszy 

montaż trasy. Blachy ślizgowe rynien wykonano z dwu 

blach o grubości 3 mm, u góry i 2 mm u dołu, spojonych 

cienkimi pasami blach poprzecznych. Pozwoliło to na 

zredukowanie masy rynny o blisko 8 kg. Do łączenia 

rynien zastosowano szybkozłącza (rys. 1.) zabezpie-

czane magnetycznie, co wyeliminowało luźne elementy 

złącz, takie jak sworznie i zawleczki stosowane  

w dotychczasowych rozwiązaniach. Rynny mają 

możliwość wzajemnego przeginania się w zakresie ±5° 

w płaszczyźnie poziomej i pionowej, co umożliwia 

krzywoliniowe prowadzenie trasy w razie konieczności 

omijania przeszkody podczas wykonywania przekopu.  

             

 

Rys. 1. Szybkozłącze rynien przenośnika  

z zabezpieczeniem magnetycznym [1] 

 

Przenośnik wyposażono w napęd hydrauliczny oraz 

zwrotnię – rys. 2. Napęd ustawiany jest  zawsze od 

strony wlotu do przekopu ratowniczego, natomiast  

zwrotnia jest lokowana w przodku wykonywanego 

przekopu i przesuwana sukcesywnie wraz z jego 

postępem i dokładaniem kolejnych rynien. Napęd 

opracowano w wersji jedno lub dwusilnikowej.  

W przypadku napędu jednosilnikowego, silnik można 

zabudowywać z lewej lub prawej strony kadłuba 

napędu. Napęd z dwoma silnikami może napędzać 

przenośnik o długości 30 m. 

 

 
Rys. 2. Napęd przenośnika w wersji jednosilnikowej  
(po lewej)  oraz zwrotnia przenośnika (po prawej) [2] 
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Zastosowanie  platformy kołowej, poruszającej się 

po trasie przenośnika ułatwi pracę związaną  

z transportowaniem elementów obudowy oraz rynien do 

przodka wykonywanego przekopu.   

Do napędu platformy wykorzystano napęd przenośnika 

i  jego  łańcuch  zgrzebłowy,  z  którym  współpracuje  

 

W czasie, gdy platforma nie jest używana, może być 

ona dokowana w pozycji bocznej w okolicy napędu, 

przed wlotem do przekopu – rys. 4. Sposób dokowania 

umożliwia szybki powrót do pozycji pracy. 

 

Rys. 4. Platforma dokowana w okolicy napędu przenośnika [2] 

Na rysunku 5 pokazano przykłady wykorzystania 

platformy do transportu rynien przenośnika oraz  

do przewozu ratownika. Operator napędu odpowiada  

za wyłączenie napędu w odpowiedniej chwili,  

po przekazaniu sygnału od ratownika pracującego  

w przodku. Zabezpieczeniem ratownika pracującego  

w przodku jest samoczynne wysprzęglenie się platformy 

od łańcucha, gdy przednie koła platformy znajdą się  

na zwrotni przenośnika. 

 

sprzęgnik platformy. Ponieważ platforma powinna także 

umożliwiać przemieszczanie się na niej ratownika, to  

w przypadku napotkania przeszkody przewidziano 

możliwość wysprzęglenia platformy od łańcucha przez 

ratownika. Zasadę działania sprzęgnika pokazano na 

rysunku 3.  

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 5. Przykłady zastosowań platformy: a) do transportu 

rynien przenośnika b) do przemieszczania się ratownika [2] 

 

Rys. 3. Zasada działania sprzęgnika platformy [2] 
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3. Obudowa ratownicza 

Obudowa ratownicza HOR-01 jest przeznaczona  

do zabudowy wykonywanego przekopu ratowniczego  

o przekroju prostokątnym. Pozwala ona na zabezpie-

czenie wykonywanego wyrobiska i umożliwia wprowa-

dzenie przenośnika i zabudowę  lutni klimatyzatora pod 

stropnicami. Obudowa HOR-01 - rys. 6 może być 

stosowana  w  zakresie  wysokości  od  0,8 m  do 1,4 m 

 

Wzdłuż osi wykonywanego przekopu ratowniczego, 

po jego bokach ustawia się stojaki i na ich głowice 

zakłada się stropnicę poprzeczną. Taki układ tworzy 

odrzwia obudowy. Odległość pomiędzy kolejnymi 

odrzwiami (podziałka) zależy od warunków górniczo-

geologicznych w miejscu prowadzenia akcji ratowniczej. 

W sytuacji, gdy obudowa znajduje się pod gruzem, 

stabilizatory nie są wymagane, natomiast wykonywanie 

przekopu w  obszarze  odcinków o  niewielkim  stopniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

oraz szerokości do 1,3 m. Maksymalna podporność 

pojedynczych odrzwi obudowy wynosi  600 kN. 

Obudowa składa się ze stropnic poz. 1, 

indywidualnych stojaków hydraulicznych SHR, 

wyposażonych w pompę wewnętrzną z zamkniętym 

obiegiem oleju wewnątrz stojaka – poz. 2, stabilizatorów 

stojaków poz. 3 i stabilizatorów stropnic poz. 4. 

 

 

zagruzowania, lub braku gruzu ponad stropnicami, 

wymaga bezwzględnego stosowania stabilizatorów. 

Stojaki obudowy rozpiera się za pomocą pompy 

wewnętrznej, poprzez wahadłowe ruchy dźwignią, aż do 

osiągnięcia pożądanej wysokości. Dźwignia stanowi 

dodatkowe narzędzie, zakładane do gniazda stojaka 

podczas rozpierania. Prototypowe odrzwia obudowy 

przebadano w warunkach wyrobisk ćwiczebnych CSRG.  

Zabudowę obudowy w wyrobisku ćwiczebnym 

pokazano na rysunku 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Obudowa ratownicza HOR-01 [2] 

 

Rys. 7. Odrzwia obudowy HOR-01 

zabudowane w wyrobisku ćwiczebnym 

CSRG [2] 
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W konstrukcji zespołów i elementów obudowy  

HOR-1 zastosowano szereg rozwiązań innowacyjnych, 

mających na celu uzyskanie wysokiej funkcjonalności 

obudowy [3]. W stropnicy zastosowano połączenie 

materiałów o granicy plastyczności od 355 MPa do  

1100 MPa. Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu 

szczegółowych analiz numerycznych z wykorzystaniem 

metody elementów skończonych. Stropnica cechuje się 

niskim profilem, niską masą i bardzo wysoką nośnością. 

Stojak opracowano w dwóch wariantach długości.  

W układzie podpornościowym stojaka zastosowano dwa 

zawory przelewowe umieszczone bezpośrednio w tłoku, 

uzyskując wysoką odporność stojaka na obciążenie 

dynamiczne. Rozwiązanie to gwarantuje szybką reakcję 

zaworów na przyrost ciśnienia oraz charakteryzuje się 

wysoką skutecznością działania. W układzie pompowym, 

napędzanym dźwignią ręczną, zastosowano dwa 

stopnie hydrauliczne. Działanie obu stopni pompy 

wybierane jest automatycznie, pozwalając na szybkie 

wysuwanie rdzennika przy niskim obciążeniu oraz 

uzyskanie wysokiej podporności wstępnej stojaka. 

Wielkość podporności wstępnej można ograniczyć  

w zależności od potrzeb przewidywanej lokalizacji 

stojaka. 

4. Klimatyzator 

Klimatyzator służy do dostarczania schłodzonego 

powietrza do strefy pracy ratowników, głównie  

w wykonywanym przekopie ratowniczym. Klimatyzator 

(rysunek 8) składa się z trzech  podzespołów:  agregatu  

chłodniczego oraz wentylatora WR-320,  połączonego 

kołnierzowo z chłodnicą powietrza CP-320. Schłodzone 

powietrze jest tłoczone do przekopu ratowniczego 

lutniociągiem elastycznym o średnicy 120 mm.  Lutnia  

w miejscu połączenia do chłodnicy powietrza ma 

średnicę 320 mm i jest stopniowo zwężana do 

wymaganej średnicy lutniociągu. 

W celu potwierdzenia skuteczności tłoczenia 

powietrza lutniociągiem o średnicy 120 mm,  

w ITG KOMAG przeprowadzono badania stanowiskowe 

dla lutniociągu o długości 30 m. Badania potwierdziły 

skuteczność dostarczania schłodzonego powietrza na 

zakładaną odległość.  

5. Podsumowanie 

W porównaniu do dotychczas stosowanej metody 

wykonywania przekopu ratowniczego przez ratowników, 

zasadniczą nowością jest zastosowanie mobilnej 

platformy, poruszającej się po trasie przenośnika 

ratowniczego. Istnieje możliwość wykorzystania 

platformy także do transportowania elementów, które  

z uwagi na gabaryty nie mogą być transportowane 

łańcuchem zgrzebłowym, na przykład duże bryły skalne 

oraz elementy wyposażenia zagruzowanego wyrobiska.  

Nowością jest również zastosowanie klimatyzatora  

o małych gabarytach, do dostarczania schłodzonego 

powietrza do przodka przekopu, gdzie pracuje zwykle 

jeden ratownik. Niezależnie od tego, czy ratownik  

będzie  pracował w aparacie tlenowym czy bez aparatu,  

Rys. 8.  Zespół modułów klimatyzatora: na planie pierwszym - agregat chłodniczy,  

na planie drugim - wentylator połączony z chłodnicą powietrza [4] 
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schładzanie powietrza pozwoli na wydłużenie czasu 

pracy ratownika bez obawy o przegrzanie organizmu. 

Mniejsza masa rynien przenośnika oraz ułatwiony 

montaż pozwolą na przyśpieszenie prac związanych  

z zabudową przenośnika i wydłużaniem jego trasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu wykonano także szereg symulacji 

wirtualnych ilustrujących współdziałanie urządzeń i pracę 

ratowników, oraz  przeprowadzono próby w pomieszczeniach 

ćwiczebnych CSRG. Symulacje – rysunek 9 i próby – 

rysunek 10, potwierdziły, że zaprojektowany sprzęt 

ratowniczy spełnia zakładane funkcje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9.  Symulacje współdziałania urządzeń i pracy ratowników [1] 

 

 

Rys. 10.  Próby funkcjonalności platformy w CSRG [1] 
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Hydrostatyczny napęd lokomotywy WLP-50EM/H

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

W artykule zaprezentowano układ hydrauliczny 

lokomotywy wąskotorowej typu WLP-50EM/H. 

Omówiono budowę układu napędowego, skonstru-

owanego w oparciu o przekładnię hydrostatyczną,  

jej układ sterowania oraz podukłady hydrauliczne 

zastosowane w lokomotywie. 

S u m m a r y 

Hydraulic system of WLP-50EM/H narrow-gauge 

locomotive is presented. The structure of driving system, 

designed on the basis of hydrostatic gear, as well as 

control system of the locomotive and hydraulic sub-

systems used in the locomotive are discussed. 

 

Słowa kluczowe: górnictwo, hydraulika, lokomotywa, napęd hydrostatyczny 

Keywords: mining industry, hydraulics, locomotive, hydrostatic drive 

 

1. Wstęp 

Trudne warunki pracy mobilnych maszyn transportu 

poziomego, w tym zmienne obciążenia ich układów 

roboczych i jezdnych oraz coraz większe oczekiwania 

co do energooszczędności maszyn sprawiają, że 

poszukuje się nowych rozwiązań, charakteryzujących 

się efektywniejszym przeniesieniem napędu. Rozwój 

technologiczny silników i pomp hydraulicznych 

przeznaczonych do układów zamkniętych, wzrost ich 

niezawodności, wysoka sprawność, jak również 

zastosowanie nowoczesnych układów sterowania 

umożliwiają zastępowanie dotychczasowych rozwiązań  

z przekładniami mechanicznymi układami hydrostaty-

cznymi. Jego zaletą jest możliwość jazdy lokomotywy  

z bezstopniową zmianą przełożenia przekładni oraz 

wykorzystywanie dużego zakresu pracy silnika 

spalinowego. Dodatkowo, zastosowanie hydrostaty-

cznego układu przeniesienia napędu eliminuje z układu 

takie elementy, jak: sprzęgła i przekładnie 

hydrokinetyczne, skrzynie biegów, przekładnie 

mechaniczne, rozdzielcze, sprzęgała rozłączalne i wały 

Cardana, co wpływa na zmniejszenie awaryjności 

układu przeniesienia napędu [1, 2]. 

Mając na uwadze oczekiwania użytkowników, 

zespół specjalistów ITG KOMAG podjął prace nad 

opracowaniem i wdrożeniem lokomotywy wąskotorowej 

przeznaczonej do prac transportowych i przewozowych 

na powierzchni lub w podziemiach kopalń, gdzie nie 

występuje zagrożenie wybuchem metanu oraz pyłu 

węglowego. Na podstawie analizy techniczno-

ekonomicznej podjęto decyzję o modernizacji produko-

wanej przez firmę Energo-Mechanik lokomotywy typu 

WLP-50EM. W efekcie prac projektowych powstała 

wersja lokomotywy o oznaczeniu WLP-50EM/H (rys. 1). 

Głównym elementem, który poddano modernizacji był 

układ przeniesienia napędu lokomotywy, bazujący na 

przekładni hydrostatycznej. Po badaniach i przeprowa-

dzonym procesie certyfikacji, lokomotywę wdrożono  

w kopalni Kananj w Bośni.  

 

Rys. 1. Wąskotorowa lokomotywa powierzchniowa  

WLP-50EM/H [4] 

 

2. Hydrostatyczny układ napędowy  
    lokomotywy  WLP-50EM/H 

W lokomotywie zastosowano wysokoprężny, turbo-

doładowany silnik spalinowy typu PowerTech E 4,5L 

firmy John Deere. Silnik posiada następujące parametry [5]: 

 pojemność skokowa       - 4,5 dm3, 

 moc (przy n=2400 min-1)      - 93 kW, 

 moment obrotowy (przy n=1500 min-1)  - 481 Nm, 

 maksymalna prędkość obrotowa wału - 2400 min-1. 
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W układzie napędowym lokomotywy zabudowano 

dwie przekładnie hydrostatyczne (rys. 2), pracujące  

w dwóch niezależnych układach zamkniętych. Służą 

one do przeniesienia napędu z silnika spalinowego na 

zestawy kołowe. Miejsce zabudowy głównych elementów 

przekładni hydrostatycznej w korpusie lokomotywy 

pokazano na rysunku 3. 

 

Rys. 2. Schemat ideowy układu przekładni hydrostatycznych. 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rys. 3. Miejsce zabudowy w lokomotywie zespołu 

pompowego oraz silników hydraulicznych.  

Źródło: opracowanie własne 

Silnik spalinowy napędza pompy o zmiennej 

wydajności (rys. 4), osadzone na wspólnym wale. Dwie 

pompy zasilają silniki hydrauliczne zabudowane do 

przekładni kątowych, których wały stanowią osie 

zestawów kołowych (rys. 5). Silniki zabudowano w ten 

sposób, aby każdy z nich współpracował z jednym 

zestawem kołowym. Trzecią pompę zastosowano w 

układzie otwartym, w celu zapewnienia obsługi 

pozostałych układów hydraulicznych maszyny. 

 

Rys. 4. Zestaw pomp o zmiennej wydajności.  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rys. 5. Zestaw kołowy z zabudowanym silnikiem 

hydraulicznym. Źródło: opracowanie własne 

Układ pojedynczej przekładni hydrostatycznej 

wyposażono w pompę tłoczkową zmiennej wydajności 

typu S6CV (rys. 6). Pompa wyposażona jest  

w regulator, który umożliwia jej sterowanie 

hydraulicznym  sygnałem  zewnętrznym. 

 

Rys. 6. Pompa tłoczkowa zmiennej wydajności typu S6CV [6] 
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W korpusie pompy zabudowana jest modułowo 

pompa doładowująca, służąca do uzupełniana  

ubytków oraz wymiany oleju w układzie przekładni 

hydrostatycznej.  

Ciśnienie doładowania ustalane jest przez zawór 

przelewowy, który mieści się na wyjściu pompy 

doładowującej.  

Pompę wyposażono w filtr oleju ze wskaźnikiem 

zanieczyszczeń. Umiejscowiono go pomiędzy pompą 

doładowującą, a pompą główną. Dodatkowo, układ 

doładowujący wyposażono w układ kontrolno-

zabezpieczający, składający się z czujników ciśnienia 

oraz manometrów. 

Pojedyncza pompa zasila silnik hydrauliczny typu 

SH7V (rys. 7), zabudowany do przekładni zestawu 

kołowego. 

 

Rys. 7. Silnik hydrauliczny typu SH7V [6] 

Silniki hydrauliczne wyposażono w regulator, 

dostosowujący chłonność silnika do parametrów 

obciążenia zewnętrznego w funkcji ciśnienia roboczego. 

Regulator zmienia chłonność silnika z wartości 

minimalnej do wartości maksymalnej, gdy ciśnienie 

robocze wzrasta powyżej zadanej wartości ciśnienia 

regulacji. Pozwala to na równomierną pracę silnika 

podczas zmiany chłonności i umożliwia uzyskanie 

maksymalnej prędkości. W skrajnych przypadkach 

umożliwia wysterowanie silnika na chłonność minimalną 

(gdy wymagany jest niewielki moment napędowy  

i maksymalna prędkość obrotowa jego wału) oraz 

wysterowanie silnika na chłonność maksymalną (gdy 

istnieje zapotrzebowanie na duży moment napędowy). 

Zastosowane komponenty umożliwiają zmienność 

przełożenia hydraulicznego w układzie napędowym  

w szerokim zakresie. Przy maksymalnej chłonności 

silnika hydraulicznego przełożenie zmienia się od ih=1,5 

do nieskończoności (wydatek pompy równy zero).  

W przypadku minimalnej chłonności silnika, przełożenie 

hydrauliczne może zostać zmniejszone do ih=0,47 [3]. 

Napęd pozwala na osiąganie siły pociągowej od 25 

do 30 kN i prędkości jazdy do  20 km/h. 

3. Sterowanie przekładnią hydrostatyczną 

Układ sterowania pomp będących komponentem 

przekładni hydrostatycznej przedstawiono na 

rysunku 8.  

Składa się on z trzech podstawowych elementów: 

pompy doładowującej (poz. 1), manipulatora 

hydraulicznego sterowanego ręcznie (poz. 2) oraz 

dwóch rozdzielaczy elektrohydraulicznych (poz. 3). 

 

Rys. 8. Uproszczony schemat ideowy układu sterowania 

pompami głównymi [3] 

Sterowanie jazdą lokomotywy odbywa się z kabiny 

operatora za pomocą manipulatora hydraulicznego oraz 

przycisków umieszczonych w jej pulpicie sterowniczym 

i sprowadza się do wyboru kierunku jazdy oraz regulacji 

prędkości jazdy lokomotywy. 

Wybór kierunku jazdy realizowany jest poprzez 

naciśnięcie przycisku w pulpicie sterującym i wychylenie 

manipulatora w odpowiednim kierunku (rys. 9). 

Prędkość jazdy realizowana jest poprzez zwiększenie 

wychylenia dźwigni manipulatora. Zabudowane na 

silnikach hydraulicznych regulatory o działaniu 

automatycznym powodują, że prędkość jazdy jest 

proporcjonalna do wychylenia manipulatora oraz 

zależna od zadanego obciążenia [3]. 

 2 

 3 

 1 
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Rys. 9. Pozycje przesterowania dźwigni manipulatora 

hydraulicznego - kierunek jazdy [3] 

Lokomotywę wyposażono dodatkowo w automatyczny 

układ umożliwiający jazdę manewrową. Wyzwalany  

jest on automatycznie, po uruchomieniu maszyny.  

Po przekroczeniu prędkości 3 m/s układ wyłącza się,  

aż do osiągnięcia maksymalnej prędkości jazdy. 

4. Podsumowanie 

W dotychczasowych konstrukcjach lokomotyw 

spalinowych preferowano napęd hydrokinetyczny. 

Wymagania użytkowników maszyn, a zwłaszcza  

w zakresie obniżania kosztów ich eksploatacji, 

wymuszają potrzebę wprowadzania napędów 

hydrostatycznych. 

W lokomotywie typu WLP-50EM/H zastosowano w 

układzie napędu dwie przekładnie hydrostatyczne, 

pracujące w dwóch niezależnych układach 

zamkniętych. Uprościło to budowę przekładni kątowych 

zabudowanych na zestawach kołowych i pozwoliło na 

eliminację wałów napędowych. Dzięki temu uzyskano 

możliwość płynnej regulacji prędkości. 

Pompy i silniki hydrauliczne dobrano tak, by w pełni 

wykorzystać moc silnika napędowego, w zależności  

od obciążenia tj. masy przewożonego ładunku oraz 

nachylenia trasy. Zastosowanie automatycznego 

układu jazdy manewrowej pozwoliło na uzyskanie 

maksymalnej prędkości wynoszącej 5 m/s oraz na 

wykonywanie prac manewrowych z prędkością 

wynoszącą ok. 0,2 m/s. 
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Hydrauliczny agregat do zasilania hamulca awaryjno-postojowego 
lokomotywy akumulatorowej

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

W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną, 

budowę i zasadę działania hydraulicznego agregatu 

hamulcowego HAH 1, przeznaczonego do zasilania 

układu hamulca awaryjno-postojowego elektrycznej 

lokomotywy akumulatorowej. Opracowane rozwiązanie 

może stanowić samodzielne urządzenie zasilające. 

Jego budowa umożliwia zastosowanie go w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach 

o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu 

oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego. 

S u m m a r y 

Technical characteristics, design and principle of 

operation of HAH 1 hydraulic braking unit, designed to 

feed emergency-and-parking brake of electric battery 

locomotive, are presented. The developed device is an 

independent feeding device. Its design enables to use 

it in underground workings of mining plants, in rooms of 

"a", "b" and "c" degree of methane explosion hazard 

and of A and B class of coal dust explosion hazard. 

 

Słowa kluczowe: górnictwo, lokomotywa, hydraulika, agregat hydrauliczny 

Keywords: mining industry, locomotive,  hydraulics, hydraulic unit 

 

1. Wprowadzenie 

Transport kopalniany jest jednym z głównych ogniw 

procesu wydobywczego każdego zakładu górniczego. 

Jego efektywność przekłada się zarówno na rachunek 

ekonomiczny, jak i bezpieczeństwo pracy, a także na 

komfort pracy górników. W procesie transportu 

stosowane są koleje podwieszane i spągowe, głównie  

z napędem spalinowym. Ich wadą są emitowane do 

otaczającej atmosfery kopalnianej spaliny oraz ciepło.  

W celu ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska 

podjęto w ITG KOMAG prace rozwojowe nad 

ciągnikami i lokomotywami zasilanymi akumulatorowo, 

w których przeniesienie napędu, sterowanie oraz 

hamowanie manewrowe odbywałyby się na drodze 

elektrycznej. Jedynie hamowanie awaryjne oraz 

postojowe realizowane byłoby na drodze hydraulicznej, 

co wynika z bezpieczeństwa pracy, jakie powinien 

zapewniać hamulec awaryjno-postojowy. Bezawaryjne 

działanie hamulca związanie jest z agregatem 

hydraulicznym. Ze względu na specyfikę jego działania 

oraz warunki pracy nie jest możliwe zastosowanie 

typowych agregatów dostępnych w handlu.  

Stąd w ITG KOMAG skonstruowano i wdrożono 

agregat hydrauliczny dedykowanego do układów 

hamulcowych. 

2. Podstawowe parametry techniczne i budowa  
    agregatu HAH 1 

Agregat przeznaczony jest do zasilania hamulca 

postojowo-awaryjnego lokomotywy akumulatorowej  

i charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 moc silnika elektrycznego  1,1 kW, 

 prędkość obrotowa silnika  

elektrycznego         1405 min-1, 

 wymiary gabarytowe agregatu  ok. 675x400x400mm, 

 nominalne ciśnienie hamulca   11 MPa, 

 minimalne ciśnienie hamulca   9 MPa, 

 maksymalne ciśnienie hamulca 23 MPa. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, 

zawarte w rozporządzeniach i właściwych normach  

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], uwzględniono w procesie 

projektowania. 

Hydrauliczny agregat hamulcowy (rys. 1) jest 

konstrukcją zwartą, w której można wyróżnić 

następujące podzespoły: 

 zespół pompowy (poz. 1), 

 zespól zbiornika (poz. 2), 

 blok zaworowy z akumulatorem (poz. 3), 

 rama (poz. 4), 

 sanie (poz. 5). 
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Zespół pompowy (rys. 2) składa się z silnika 

elektrycznego o mocy 1,1 kW i pompy zębatej  

o geometrycznej objętości roboczej 2,08 cm3/obr., 

połączonych ze sobą sprzęgłem. Pompę wyposażono  

w zawór przelewowy, zabezpieczający ją przed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zespół zbudowano  

w sposób umożliwiający zatopienie pompy na stałe  

w zbiorniku oleju, co znacznie zmniejszyło gabaryty 

całego agregatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rys. 1. Hydrauliczny agregat hamulcowy HAH 1 [1] 

 

 

Rys. 2. Zespół pompowy [1]  

1 - pompa zębata, 2 - silnik elektryczny, 3 - sprzęgło 
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    Zbiornik hydrauliczny (rys. 3) stanowi gięto-spawaną 

konstrukcję, do której zamontowano kołnierz mocujący 

zespół pompowy oraz wsporniki: filtra,  pompy ręcznej,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zbiornik, uzbrojony w filtr i pompę ręczną, 

zamontowany jest do agregatu. Na pokrywie zbiornika 

zabudowano  filtr  zalewowo-oddechowy  oraz  czujnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a także ramy. Pojemność zbiornika wynosi około 

13 dm3, w tym pojemność części olejowej około 10 dm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
poziomu i temperatury oleju. Dodatkowo zbiornik 

wyposażono we wskaźnik poziomu oleju (rys. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Zbiornik oleju hydraulicznego - uzbrojony [1] 

1 - zbiornik, 2 - czujnik poziomu i temperatury oleju, 3 - filtr zalewowo-oddechowy, 4 - filtr ciśnieniowy, 5 - pompa ręczna,  

6 - wskaźnik poziomu oleju 

 

 
Rys. 4. Umiejscowienie wskaźnika poziomu oleju na zbiorniku oraz wskaźnika zabrudzenia filtra  

Źródło: opracowanie własne 
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Agregat wyposażono w blok zaworowy (rys. 5), który 

odpowiedzialny jest za napełnianie oraz opróżnianie 

cylindrów hamulcowych z oleju.  

Elementami bloku zaworowego są: rozdzielacz 

iskrobezpieczny, zawór przelewowy oraz hydroaku-

mulator membranowy.  

Blok zbudowano w taki sposób, aby w pozycji 

beznapięciowej połączyć hydraulicznie cylindry 

hamulcowe ze spływem. Podanie napięcia na cewkę 

rozdzielacza, łączy cylindry hamulca z zasilaniem,  

co skutkuje jego odhamowaniem.  

Blok zaworowy doposażono w blok pomiarowy, 

wyposażony w dwa czujniki ciśnienia współpracujące ze 

sterownikiem. Pierwszy z nich informuje o stanie 

naładowania hydroakumulatora (ciśnienie hydroaku-

mulatora), a drugi o ciśnieniu oleju w hamulcach.  

3. Zasada działania agregatu HAH 1 

Zasadę działania hydraulicznego agregatu 

hamulcowego  przedstawiono  na  rysunku  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Blok zaworowy z zabudowanym blokiem pomiarowym [1] 
1 - płyta montażowa, 2 - akumulator hydrauliczny,  

3 - rozdzielacz iskrobezpieczny,  
4 - zawór przelewowy, 5 - blok pomiarowy z czujnikami ciśnienia 

 
Rys. 6. Schemat ideowy agregatu hamulcowego HAH 1 [1] 
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Pompa (poz. 1), napędzana silnikiem elektrycznym, 

tłoczy olej do filtra ciśnieniowego (poz. 3). W korpusie 

pompy zabudowano zawór przelewowy, którego 

zadaniem jest zabezpieczenie jej przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Filtr 

ciśnieniowy posiada trzy zawory zwrotne. Jeden z nich 

stanowi zabezpieczenie filtra (tzw. „by pass”), pozostałe 

dwa służą do ukierunkowania przepływu cieczy. Z filtra 

olej kierowany jest do akumulatora hydraulicznego 

(poz. 2) i rozdzielacza iskrobezpiecznego (poz. 5),  

które umiejscowiono w jednym bloku zaworowym. 

Podczas normalnej pracy maszyny, na cewkę 

rozdzielacza podawane jest napięcie. Powoduje to jego 

przesterowanie, a tym samym, skierowanie strugi oleju 

pod ciśnieniem do króćca wyjściowego agregatu. 

Powoduje to zasilenie hamulca i odhamowanie 

maszyny. Zanik napięcia na rozdzielaczu rozumiany 

jest jako stan awaryjny lub stan postoju maszyny, 

którego wynikiem jest zadziałanie (zahamowanie) 

hamulca. Blok wyposażono dodatkowo w zawór 

przelewowy (poz.  6),   zabezpieczający   akumulator   

hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 

oleju. Akumulator służy także do uzupełniania wycieków 

oleju z układu hamulcowego, mogących powstać 

podczas pracy maszyny. 

Blok zaworowy wyposażono w układ pomiarowy, 

składający się z dwóch czujników ciśnienia.  

Pierwszy z nich, zabudowany za filtrem, przekazuje 

informację o wartości ciśnienia w akumulatorze 

hydraulicznym do sterownika lokomotywy. Pozwala to 

na określenie czasu włączenia i wyłączenia silnika 

elektrycznego, celem doładowania układu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi umiejscowiono bezpośrednio przed cylindrami 

hamulcowymi, co pozwala na określenie stanu pracy 

hamulca (zahamowany lub odhamowany). 

Agregat jest bezobsługowy (funkcje wykonuje 

sterownik lokomotywy), z wyłączeniem odhamowania 

maszyny w przypadku potrzeby holowania w wyniku 

awarii.  

W tym celu agregat wyposażono w pompę ręczną  

i zawór kulowy. Odhamowanie hamulca następuje po 

przesterowaniu zaworu kulowego w pozycję zamkniętą 

(rys. 7) i wtłoczeniu oleju hydraulicznego do hamulców  

z wykorzystaniem pompy ręcznej. 

4. Podsumowanie 

Opracowany w Instytucie Techniki Górniczej 

KOMAG agregat hydrauliczny przystosowany jest  

do zastosowania w układzie hamulca awaryjno-

postojowego elektrycznej lokomotywy akumulatorowej. 

Innowacyjność rozwiązania polega na możliwości 

współpracy ze sterownikiem, co stwarza możliwość 

bezobsługowej i dorywczej pracy, a tym samym 

oszczędność energii elektrycznej. 

Agregat może być stosowany w środowisku 

zagrożonym wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 

Prosta budowa oraz łatwość montażu i demontażu 

podzespołów ułatwia jego serwisowanie.  

Agregat hydrauliczny może być stosowany jako 

niezależne urządzenie, przeznaczone do zasilania 

maszyn i urządzeń hydraulicznych, pracujących  

w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu 

węglowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Miejsce zabudowy zaworu kulowego w agregacie i pozycje jego pracy. 

Źródło: opracowanie własne 
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mgr inż. Wojciech KURPIEL 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG  

System nadzoru baterii ogniw akumulatorowych (BMS)

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

W artykule przedstawiono system nadzoru baterii ogniw 
akumulatorów (BMS), zwiększający bezpieczeństwo  
pracy. Potrzeba jego stosowania wynika z zastosowania 
ogniw nowej generacji, w szczególności litowych, 
bardzo wrażliwych na przeładowanie i zbyt głębokie 
rozładowanie. Umożliwia on zabezpieczenie baterii 
akumulatorów przed skutkami nierównomiernego 
doładowywania poszczególnych jej ogniw, jak również 
przed przeładowaniem. Zaprezentowano możliwości 
zastosowania systemu w maszynach górniczych oraz 
określono jego podstawowe funkcje. 

S u m m a r y 

Battery pack management system (BMS), which 
improves work safety, is presented. Such a system is 
required, especially due to use of new generation cells, 
the lithium ones, which are very sensitive to 
overcharging and deep discharge. It also protects the 
battery pack against uneven recharging of each cell as 
well as against overcharging. Possibilities of using the 
system in mining machines are given and its main 
functions are specified. 

Słowa kluczowe:  baterie akumulatorów; baterie ogniw; system nadzoru baterii; doładowywanie ogniw, diagnostyka 

Keywords: pack of batteries; cells; battery management system; recharging of cells, diagnostics 

 
1. Wprowadzenie 

W polskich kopalniach pracuje coraz więcej maszyn 
i urządzeń zasilanych z baterii ogniw akumulatorów.  
W urządzeniach tych, jak do tej pory, nie stosuje się 
zabezpieczeń przed nierównomiernym doładowywa-
niem jej poszczególnych ogniw. Nie dokonuje się 
również, w sposób ciągły, identyfikacji wartości napięcia 
na poszczególnych ogniwach oraz nie stosuje się 
zabezpieczeń przed ich przeładowaniem. 

Monitoring i sterowanie procesem gromadzenia 
energii w zestawach ogniw baterii powinien służyć 
temu, aby ogniwa mogły funkcjonować, jak najdłużej, 
były niezawodne i stabilne, charakteryzując się przy tym 
dużą sprawnością oraz wysokim poziomem bezpie-
czeństwa. Diagnostykę baterii ogniw realizuje się 
stosując specjalizowane układy elektroniczne określane 
skrótem BMS (Battery Management System).  

Zastosowanie systemu BMS może zapobiec 
uszkodzeniu akumulatora, na przykład w wyniku jego 
przeładowania, niedoładowania albo przegrzania. 
System może również pełnić funkcję miernika poziomu 
naładowania baterii, sprawdzać zgodność jej charak-
terystyki z wymaganiami odbiornika i optymalizować 
przebieg procesu ładowania ogniw. 

 Opracowany w ITG KOMAG system nadzoru pracy 
baterii akumulatorów BMS przeznaczony jest dla 
akumulatorów stosowanych w górnictwie składających 
się z ogniw bardzo wrażliwych na przeładowanie tj. 
ogniw z grupy litowych.  

2. Klasyfikacja systemów BMS 

Systemy monitoringu i nadzoru pracy baterii  można 
klasyfikować ze względu na pełnioną funkcję i miejsce 
stosowania. 

System BMS instalowany w urządzeniu powinien 
mieć możliwość współpracy z baterią, jaka zostanie 
zamontowana w danym urządzeniu. Natomiast system 
BMS instalowany w pakiecie powinien być dostosowany 
do danego typu baterii, wraz z którą może być 
przenoszony między różnymi urządzeniami. 

Systemy instalowane w urządzeniu są używane  
w aplikacjach, tj.: laptopy, palmtopy,  telefony komórkowe.  

Z kolei systemy montowane w module akumulatora 
sprawdzają się w przypadku, gdy bateria jest 
wyjmowana z urządzenia w celu jej naładowania lub jest 
przenoszona między urządzeniami. 

Na rynku dostępne są systemy BMS przeznaczone 
dla baterii jednoogniwowych oraz wieloogniwowych,  
w różnych konfiguracjach [1]. Oferowany jest duży 
wybór zwłaszcza w zakresie rozwiązań akumulatorów 
jednoogniwowych, stosowanych w przenośnych 
urządzeniach elektroniki użytkowej, ponieważ  
w połączeniu z przetwornicą pozwalają uzyskać 
wymagane wartości napięć do zasilenia złożonych 
obwodów. 

Mniejszy wybór jest oferowany w zakresie systemów 
BMS przeznaczonych dla pakietów składających się  
z większej liczby ogniw, stosowanych powszechnie  
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w samochodach elektrycznych i hybrydowych oraz  
w innych urządzeniach wyposażonych w silniki dużej 
mocy, wymagających zasilania napięciem rzędu setek 
woltów [1]. 

W takim przypadku najczęściej, stosuje się 
specjalistyczne, mikrokomputerowe systemy zarządzania 
bateriami. Są one projektowane i konstruowane pod 
kątem określonych wymagań, i w celu realizacji 
zaawansowanych funkcji ochronnych i kontrolnych [1]. 

3. Równowa żenie ogniw 

Systemy BMS oferowane w postaci różnych 
rozwiązań konstrukcyjnych można znaleźć w ofercie 
większości czołowych producentów elektroniki [1]. 

Przykładem może być sposób komunikacji między 
systemem BMS, a kontrolerem w zasilanym urządzeniu 
lub w ładowarce. W większości przypadków wykorzysty-
wane są magistrale typu SMBus, I²C lub CAN. 

Część producentów stosuje opatentowane przez 
siebie interfejsy, np. rozwiązanie firmy Maxim, która 
korzysta w swoich produktach z interfejsu 1-Wire.  
Innym przykładem jest łączenie ogniw w zestawy 
(baterie) wieloogniwowe, w celu poprawy ich wydajności,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwiększenia pojemności ogniw oraz zwiększenie 
żywotności. Jest to konieczne, ponieważ poszczególne 
ogniwa, nawet dostarczane przez tego samego 
producenta, mogą różnić się między sobą poziomem 
maksymalnej pojemności, impedancji czy charak-
terystyki temperaturowej. 

Skutkuje to w efekcie końcowym różnym poziomem 
ich naładowania, co z kolei wpływa na wartość całkowitej 
pojemności baterii (część ogniw w niezrównoważonej 
baterii może się rozładowywać lub ładować szybciej niż 
pozostałe). Równoważenie zestawu ogniw jest zatem 
zalecane już w przypadku baterii składających się z co 
najmniej trzech ogniw, zaś w przypadkach większej 
liczby, staje się koniecznością [1]. 

Równoważenie pakietu ogniw polega na zrównaniu 
poziomu ich naładowania, co realizuje się za 
pośrednictwem specjalnie w tym celu zaprojektowanego 
obwodu. W tym zakresie wyróżnia się dwa rozwiązania: 
konfigurację ze zrównoważeniem pasywnym lub 
aktywnym. 

3.1. Pasywne równowa żenie ogniw 

Ideę pasywnego równoważenia ogniw przedstawia 
rysunek 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Obwód pasywnego równoważenia ogniw [1] 
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Wartości napięć poszczególnych ogniw są 
monitorowane w mikrokontrolerze za pośrednictwem 
przetwornika A/C, na którego wejście, poprzez 
multiplekser, załączane są poszczególne ogniwa.  

Jeżeli wartość napięcia któregoś z ogniw znacząco 
przekroczy napięcie pozostałych, zostaje zamknięty, 
odpowiedni klucz S. Skutkuje to rozładowaniem ogniwa, 
przez element obwodu równoważenia pasywnego – 
rezystor, połączony równolegle z każdym ogniwem i 
trwa do momentu, gdy napięcie ogniwa 
przeładowanego zrówna się z wartością napięcia 
pozostałych ogniw. Wówczas jest kontynuowane 
ładowanie pakietu. Równocześnie, kontrolowane są 
wartości napięć wszystkich pozostałych ogniw. 

Pasywne równoważenie ogniw ma jednak wady. 
Jedną z nich jest mała sprawność, wynikająca z faktu, 
że nadwyżka energii zgromadzona w niezrównoważo-
nych  ogniwach tracona jest w rezystorze na ciepło. 
Oprócz tego całkowita pojemność zestawu baterii  
jest ograniczona koniecznością dostosowania poziomu 
naładowania ogniw do pojemności "najsłabszego"  
z nich. 

Równoważenie pasywne można przeprowadzać 
zatem wyłącznie w czasie trwania procesu ładowania 
ogniw. Nie można jednak w ten sposób zapobiec 
niezrównoważeniu ogniw, które pojawia się w trakcie ich 
użytkowania, i które jest zwykle następstwem, ich 
samorozładowywania się [1]. 

3.2. Aktywne równowa żenie ogniw 

Alternatywą pasywnej metody jest aktywne 
równoważenie ogniw. Polega ono na przeniesieniu 
nadmiarowego ładunku z przeładowanego do 
niedoładowanego ogniwa (lub kilku ogniw). Zwykle 
wykorzystywane są do tego celu klucze tranzystorowe, 
podobnie jak w metodzie pasywnej, z tym, że zamiast 
rezystorów, do ogniwa jest włączona równolegle cewka 
indukcyjna, stanowiąca wtórną stronę transformatora. 

Obniżanie wartości napięcia nadmiernie naładowanego 
ogniwa polega na jego chwilowym połączeniu  
z odpowiadającym mu uzwojeniem wtórnym układu 
zrównoważenia, co skutkuje indukowaniem się napięcia 
w uzwojeniu pierwotnym. Klucz ogniwa jest wówczas 
otwierany, natomiast klucz innego, niedoładowanego, 
jest zamykany. Dzięki temu energia ze strony pierwotnej 
transformatora jest przekazywana do uzwojenia wtórnego 
i w efekcie do ogniwa.  

Metoda ta pozwala na przekazywanie energii 
pomiędzy ogniwami w czasie ich ładowania, 
rozładowywania lub, gdy nie są one wykorzystywane, 
ze sprawnością, około 85% [1]. Na rysunku 2 
przedstawiono zasadę działania aktywnego 
równoważenia ogniw.  

Rys. 2. Obwód aktywnego równoważenia ogniw [1] 

4. Funkcje systemu BMS 

Działanie systemu BMS polega na ciągłym pomiarze 
wartości napięcia każdego z zastosowanych ogniw  
i doładowywania najsłabszego z nich.  

Elektroniczny układ systemu, służy do: 

− ochrony akumulatora (ogniw w baterii) przed 
uszkodzeniem, 

− wydłużenia żywotności ogniw w baterii, 
− utrzymania pożądanego stanu naładowania 

baterii, 
− współdziałania z oprogramowaniem zewnętrznym. 
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Rys.3. Schemat systemu nadzoru baterii ogniw (BMS).  
[Źródło: opracowanie własne] 
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System BMS przeznaczony dla maszyn górniczych, 
zostanie umieszczony w komorze ognioszczelnej 
maszyny lub urządzenia elektrycznego wyposażonego 
w baterię ogniw oraz będzie zasilany z zasilacza 
umieszczonego również wewnątrz obudowy 
ognioszczelnej i będzie się składał z:     

- wyświetlacza LCD, 

- ładowarki, 

- zasilacza wewnętrznego, 

- przetwornika prądowo – napięciowego, 

- czujników do pomiaru temperatury, 

- układu pomiarowego, 

- przekaźników ogniw, 

- przekaźników sygnałowych, 

- mikrokontrolera sterującego, 

- mikrokontrolera nadzorującego, 

- układu czasu rzeczywistego RTC, 

- interfejsu do transmisji danych typu RS232. 

System BMS będzie składał się z układu 
pomiarowego (przetwornika analogowo-cyfrowego 
współpracującego z mikrokontrolerem sterującym), 
który będzie analizował stan naładowania poszczególnych 
ogniw baterii. Czujniki temperatury i przetwornik 
prądowo-napięciowy będzie mierzył temperaturę ogniw, 
a także prąd ładowania i rozładowania. Mikrokontroler 
będzie sterował zespołem tranzystorów, przekazujących 
energię z ładowarki wewnętrznej do ogniwa o najniższym 
napięciu, w określonym czasie. Po doładowaniu ogniwa 
nastąpi wyłączenie procesu doładowania i ponowny 
pomiar oraz analiza stanu wszystkich ogniw, a następnie 
ewentualne doładowanie ogniwa o najniższym napięciu. 
Aktualne dane dotyczące baterii będą przekazywane na 
wyświetlacz LCD. W przypadku możliwości wystąpienia 
stanów awaryjnych uruchamiany zostanie sygnał 
dźwiękowy z zewnętrznego sygnalizatora akustycznego, 
i nastąpi zadziałanie przekaźnika bezpieczeństwa 
powodujące wyłączenie baterii. Wszystkie dane będą 
przesyłane do zewnętrznych urządzeń za pomocą 
interfejsu typu RS232 [2]. 

4.1. Funkcja doładowania najsłabszego ogniwa 

Wartość napięcia poszczególnych ogniw będzie 
kontrolowana za pomocą mikrokontrolera i przetwornika 
analogowo-cyfrowego. Jeżeli napięcie na określonym 
ogniwie będzie niższe od wartości  napięcia na 
pozostałych ogniwach lub będzie niższe od napięcia 
znamionowego, zostanie do niego podłączona 
ładowarka. 

Doładowanie ogniwa będzie trwało do momentu,  
w którym napięcie na nim zrówna się z wartością 
napięć, na pozostałych ogniwach baterii.  

4.2. Funkcja zabezpieczaj ąca 

W momencie przekroczenia dopuszczalnych 
wartości napięcia (na ogniwach) system BMS będzie 
mógł wysłać ostrzeżenie do urządzenia zasilanego lub 
wyłączyć całą baterię. Zapobiegnie w ten sposób jej 
uszkodzeniu w wyniku ewentualnego przeładowania, 
niedoładowania albo przegrzania. System BMS będzie 
pełnić również funkcję miernika poziomu naładowania 
baterii, optymalizować przebieg procesu ładowania 
wszystkich ogniw oraz zrównoważyć je. 

System zostanie wyposażony w mikrokontroler 
nadzorujący, sprawdzający poprawność działania 
mikrokontrolera sterującego całym systemem BMS.  
W przypadku wykrycia nieprawidłowości jego pracy 
odłączy baterię akumulatorów od urządzenia. W ten 
sposób zapobiegnie ewentualnym awariom związanym 
z nieprawidłowym działaniem mikrokontrolera sterującego. 

4.3. Pomiar nat ężenia pr ądu ładowania 

Prąd ładowania ogniw tworzących baterię będzie 
mierzony przez przetwornik prądowo – napięciowy.  
W chwili, gdy napięcie na pojedynczym ogniwie 
przekroczy maksymalną wartość napięcia podaną przez 
producenta, ładowanie ogniwa zostanie przerwane.  

4.4. Komunikacja 

System BMS będzie informować o parametrach 
technicznych baterii ogniw, takich jak: pojemność 
(poziom energii), napięcie, temperatura, pobór prądu, 
lub przekazywanie ostrzeżenia, za pośrednictwem 
interfejsu transmisji danych typu RS232 [3]. 

5. Zastosowanie  systemu  nadzoru  BMS  
    w  maszynach  górniczych 

Maszyny i urządzenia dla górnictwa podziemnego, 
zasilane z baterii ogniw, powinny być wyposażone  
w system nadzoru BMS.  

Dotychczas w górnictwie stosowano przede 
wszystkim akumulatory kwasowo-ołowiowe.  

Z dostępnych na rynku akumulatorów obecnie 
można stosować nowoczesne ogniwa litowe. Znalazły 
one zastosowanie, między innymi, w ciągnikach 
podwieszonych akumulatorowych PCA-1 oraz GAD-1 
konstrukcji ITG KOMAG.  

5.1. Podwieszany ci ągnik akumulatorowy PCA-1 

Źródłem zasilania podwieszonego ciągnika 
akumulatorowego PCA-1 jest bateria litowo-jonowa, 
składająca się z 15 ogniw połączonych ze sobą 
szeregowo, o napięciu znamionowym 48V DC. Zespoły 
czterech baterii o łącznej energii 150 kWh umieszczone 
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są we wnętrzu specjalnej skrzyni. Każdy z czterech 
zestawów zespołów bateryjnych stanowi niezależne 
źródło zasilania dla jednego wózka napędowego [5]. 
Parametry pojedynczego ogniwa litowego przedstawiono 
w tabeli 1. 

Parametry ogniwa litowego typu LiFePO4  
LITHIUM-ION BATTERY PACK ci ągnika PCA-1 

Tabela 1 

Pojemność 100 Ah 

Napięcie znamionowe 3,2 V 

Napięcie rozładowania 2,0 V 

Max. napięcie naładowania 3,65 V 

Max. ciągły prąd ładowania 100 A 

Max. ciągły prąd rozładowania 300 A 

Masa  3,5 kg 

5.2. Ciągnik akumulatorowy podwieszony GAD-1  

Źródłem zasilania ciągnika podwieszonego GAD-1 
są cztery zespoły baterii litowo-jonowych, składających 
się z 68 ogniw połączonych szeregowo i dających 
napięcie 250 V DC. Zespoły czterech baterii o łącznej 
energii 150 kWh umieszczone są we wnętrzu specjalnej 
skrzyni. Każdy z czterech zestawów bateryjnych 
stanowi niezależne źródło zasilania dla jednego wózka 
napędowego. Parametry pojedynczego ogniwa litowego 
przedstawiono w tabeli 2. 

Parametry ogniwa litowego typu SLPB 150 Ah 
ciągnika GAD-1 [4] 

Tabela 2 

Pojemność 150 Ah 

Napięcie znamionowe 3,7 V 

Napięcie rozładowania 3,0 V 

Max. napięcie naładowania 4,15 V 

Max. ciągły prąd ładowania 150 A 

Max. ciągły prąd rozładowania 300 A 

Masa  3,2 kg 

6. Podsumowanie 

Bezpieczne i niezawodne użytkowanie baterii ogniw 
stosowanych do zasilania maszyn górniczych wymaga 
ich nadzorowania. Służy do tego system nadzoru BMS 

opracowany w ITG KOMAG. Jego zadaniem jest ciągłe 
doładowywanie „najsłabszego” ogniwa w baterii.  

W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań, 
które rozładowują ogniwa o największej pojemności, 
jest to rozwiązanie nowatorskie.   

Wyrównywanie pojemności poszczególnych ogniw 
ogranicza możliwość przeładowania ogniwa i przedłuża 
jego żywotność. 

System BMS może być szczególnie przydatny  
w bateriach, w których ogniwa są bardzo wrażliwe na 
przeładowanie np. ogniwa z grupy litowych i służyć 
będzie ich zabezpieczeniu przed skutkami 
nierównomiernego doładowywania poszczególnych 
ogniw, jak również  przed przeładowaniem  
i ewentualnym uszkodzeniem.  
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Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę stanowisk pracy

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

W artykule omówiono zagadnienie komputerowego 

wspomagania prowadzenia kontroli stanowisk pracy  

w przedsiębiorstwie. Przedstawiono wyniki przeglądu 

dostępnych systemów, w tym scharakteryzowano cztery 

przykładowe systemy. Przedstawiono system fASTWork, 

opracowany w Laboratorium Metod Modelowania  

i Ergonomii ITG KOMAG, którego funkcjonalność 

oparto na analizie istniejących systemów. 

S u m m a r y 

The article is focused on application of computer tools 

for aiding of inspection of workplaces in a company. 

Results of review of available systems are presented - 

four sample systems are described. System fASTWork 

developed in Laboratory of Modelling Methods and 

Ergonomics in ITG KOMAG is presented. Its features 

and functionality are based on information gained from 

analysis of available systems. 

Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie, bezpieczeństwo, stanowisko pracy, kontrola, audit 

Keywords: computer aided, safety, work place, inspection, audit 

 

1. Wprowadzenie 

Istotnym elementem przyczyniającym się do 

zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie przemysłowym 

są kontrole stanowisk pracy, zwane powszechnie 

audytami. System informatyczny wspomagający ich 

prowadzenie powinien umożliwiać zarządzanie 

kontrolami oraz dokumentowanie i analizowanie ich 

wyników. Zarządzanie kontrolami obejmuje m.in. 

planowanie zakresu oraz terminu ich realizacji, a także 

wyznaczenie osoby odpowiedzialnej. Dokumentowanie 

obejmuje m.in. rejestrację, kto, w jakim terminie 

przeprowadził kontrolę oraz opis stanu stanowiska 

pracy w zakresie objętym kontrolą. Dane dotyczące 

kontroli powinny zostać zapisane w postaci, w której 

mogą być przeglądane oraz analizowane, np. poprzez 

dostępne raporty. Ponieważ szereg kontroli ma 

charakter powtarzalny, ważną funkcjonalnością 

systemu jest możliwość definiowania szablonów, np.  

w postaci list kontrolnych, które zostaną wykorzystane 

przy definiowaniu zakresu planowanej kontroli. 

Zastosowane rozwiązania sprzętowo-programowe 

powinny uwzględniać specyfikę danego przedsiębiorstwa, 

np. w zakresie organizacji oraz lokalizacji stanowisk 

pracy, a także warunków panujących na nich, np. 

dostęp do sieci komputerowej, Internetu. 

W Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii 

ITG KOMAG opracowano system fASTWork 

przeznaczony do wspomagania kontroli stanowisk 

pracy. Jego koncepcję oparto na wynikach analizy 

istniejących systemów.  

2. Rozwiązania programowe stosowane do  
      kontroli stanowisk pracy 

Przegląd dostępnych systemów wspomagających 

prowadzenie kontroli stanowisk pracy pozwala 

zidentyfikować ich dwa główne warianty: 

 Przeznaczone do użytkowania w trybie stacjonarnym. 

Obsługa odbywa się na komputerach osobistych  

w trybie online. Są zainstalowane na serwerze. 

Dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem sieci, 

z poziomu komputera osobistego. Systemy te nie są 

dostosowane do pracy na urządzeniach mobilnych  

z niewielkim wyświetlaczem, ani do urządzeń  

z systemem typu Android, np. tabletu. 

 Przeznaczone do stosowania w trybie stacjonarnym 

oraz w trybie mobilnym. Ich obsługa odbywa się  

z poziomu komputera stacjonarnego - w trybie online 

oraz z poziomu urządzeń mobilnych (iPod/iPhone 

lub z systemem Android) - głównie w trybie offline 

oraz online - w sytuacji łączenia się z bazą danych. 

Przykładami systemów pierwszego typu są Audits At 

Work oraz system stosowany przez Kompanię 

Węglową S.A. Z kolei przykładami systemów drugiej 

grupy są iAuditor oraz Easy to Inspect. Charakterystykę 

systemów przedstawiono poniżej. 

Audits At Work jest bazodanową aplikacją 

przeznaczoną do wspomagania realizacji dowolnego 

rodzaju auditów (rys. 1). Jej zastosowanie wymaga 

dysponowania komputerem ze środowiskiem MS 

Access.  
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Kontrole stanowisk, nazywane auditami, mogą 

zostać przypisane do dowolnie zdefiniowanych 

kategorii, np. ze względu na lokalizacje czy przedmiot 

badania.  

Dla każdego auditu określone mogą zostać dane, 

jak m.in. (rys. 2): data początkowa i końcowa realizacji, 

osoba  auditująca, kolejność,  zakres oraz cel poszcze-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gólnych zadań, dodatkowe informacje (np. o przepisach 

i regulacjach), wyniki przeprowadzonego auditu, wnioski 

i zalecenia. Istnieje również możliwość załączania 

dokumentów, fotografii oraz filmów. Audit opiera się na 

zestawie pytań (rys. 3). Odpowiedzi udzielane są 

poprzez wybór z predefiniowanej listy. Przy każdej 

odpowiedzi można zamieścić dodatkowe uwagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Menu główne aplikacji [4] 

 

 
Rys. 2. Ekran modułu "Audity" [4] 
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Obok planowania auditów i rejestracji danych 

dotyczących zrealizowanych auditów, aplikacja 

umożliwia: 

 utworzenie szczegółowego raportu dla każdego 

przeprowadzonego auditu (rys. 5),  

 przegląd wykazu auditów zrealizowanych oraz 

zaplanowanych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 utworzenie raportów z wykazem auditów 

wyodrębnionych ze względu na wybrane kryterium, 

np. osoba auditująca, lokalizacja, obiekt, 

 utworzenie raportu na temat działań korygujących, 

wyznaczonych na podstawie auditów, 

 przypomnienia o realizacji zaplanowanych auditów, 

działań korygujących itd. (rys. 6). 

 

Rys. 3. Ekran modułu "Kontrole" [4] 

 

Aplikacja umożliwia również obsługę działań korygujących zaleconych w wyniku auditu (rys. 4).  

 

 

Rys. 4. Ekran modułu "Działania korygujące" [4] 
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System umożliwia kompleksową obsługę procesu 

kontroli stanowisk pracy (włącznie z działaniami 

korygującymi), jednak w odniesieniu do jego stosowania 

istnieją pewne ograniczenia.  Nie przewidziano obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na przenośnych urządzeniach o niewielkim wyświetlaczu 

typu tablet, smartfon itp. Nie jest możliwe działanie 

systemu w trybie offline. Ponadto, system nie jest 

dostępny w polskiej wersji językowej. 

 

Rys. 5. Przykład raportu dotyczącego auditu  [4] 

 

 

Rys. 6. Przypomnienie o realizacji auditów  [4] 
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W systemie zastosowano analizę porównawczą 

zagrożeń. Przy ocenie zagrożeń przyjęto skalę: ocena 

prawidłowa, ocena warunkowa, ocena nieprawidłowa. 

Wynikiem auditu jest ocena poszczególnych oddziałów 

oraz ich ranking w zakresie bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja pozwala przeprowadzić audit w oparciu  

o listy kontrolne. Elementarnym komponentem systemu 

jest baza pytań (rys. 8), na podstawie której tworzone 

są listy kontrolne (rys. 9). Elementem charakteryzu-

jącym listy kontrolne jest przypisanie do nich 

oddziału/ów, rodzaju maszyn itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczony do auditów stanowiskowych system stosowany  przez  Kompanię Węglową S.A. [2, 3] 

opiera się na założeniu, że przebiegają one w sposób przedstawiony na rysunku 7. 

Rys. 7. Przebieg auditów stanowiskowych w KW S.A. [2] 

 

Rys. 8. Uproszczona struktura ekranu do tworzenia bazy pytań (źródło: opracowanie własne na podstawie [3]) 
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Analiza zastosowanych list kontrolnych realizowana 

jest na podstawie przyjętego przez KW S.A. algorytmu, 

w którym wykorzystuje się wartości przypisane do prede-

finiowanych odpowiedzi na pytania: 0 w odniesieniu do 

odpowiedzi "prawidłowa", 0,5 odniesieniu do odpowiedzi 

"warunkowa", 1 odniesieniu do odpowiedzi "nieprawidłowa". 

Możliwości korzystania z systemu są uwarunkowane 

przyznanymi im uprawnieniami. 

Rozwiązanie nie jest przystosowane do urządzeń 

mobilnych. Korzystanie możliwe jest na komputerach 

osobistych podłączonych do sieci komputerowej. 

System obsługuje ocenę stanowisk pracy zgodnie  

z procedurami przyjętymi przez KW S.A., przez co nie 

jest uniwersalny. Nie jest również dostępny w sprzedaży 

komercyjnej. 

 

Rys. 9. Uproszczony szablon ekranu do tworzenia list 

kontrolnych (źródło: opracowanie własne na podstawie [3]) 

Aplikacja iAuditor [5, 6, 8] składa się z bazy danych 

i dwóch modułów: obsługiwanego z poziomu komputera 

typu PC oraz obsługiwanego z poziomu mobilnego 

urządzenia iPod/Mobile (przykłady ekranów aplikacji 

prezentuje rys. 10). 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z aplikacji wymaga utworzenia konta, 

stąd dostęp do bazy danych realizowany jest zgodnie  

z uprawnieniami.  

Tworzenie list kontrolnych oraz ich wykorzystanie  

w ramach auditu możliwe jest zarówno w module 

przeznaczonym na komputer stacjonarny, jak i w 

module na urządzenia mobilne. Z poziomu modułu na 

urządzenia stacjonarne możliwe jest tworzenie profilu 

użytkownika oraz administrowanie listą urządzeń 

mobilnych mających dostęp do bazy danych, 

obsługiwanych przez użytkownika o danym profilu.  

Z kolei w ramach modułu na urządzenia mobilne 

dostępna jest opcja harmonogramowania auditów. 

Praca na urządzeniu mobilnym odbywa się w trybie 

offline. W przypadku konieczności synchronizacji z bazą 

danych podejmowana jest łączność za pośrednictwem 

sieci komputerowej. Z poziomu modułu na urządzeniu 

mobilnym możliwe jest wyeksportowanie danych 

wprowadzonych w liście kontrolnej do bazy danych, jak 

również utworzenie raportów w różnych formatach. 

Raporty mogą zostać uprzednio dostosowane przez 

użytkownika. 

Tworzenie list kontrolnych realizowane jest  

z predefiniowanych szablonów pytań (np. pytanie 

zamknięte typu tak/nie, pytanie otwarte, pytanie 

wielokrotnego wyboru), do których mogą zostać 

przypisane możliwości udzielania dodatkowych 

komentarzy, np. w postaci rysunków czy fotografii. 

Obok części zasadniczej obejmującej pytania, każda 

lista kontrolna zawiera także formularz z danymi 

identyfikującymi listę kontrolną, np. identyfikator, osoba 

przeprowadzająca audit, lokalizacja itp.  

System iAuditor obsługuje proces przygotowywania 

i przeprowadzania auditów oraz analizy ich wyników. 

Nie obejmuje kwestii działań korygujących - ich 

identyfikacji i realizacji. Zaletą systemu jest możliwość 

jego stosowania w trybie mobilnym, bez konieczności 

stałej komunikacji z bazą danych. System nie jest 

dostępny w polskiej wersji językowej. 

 

 

 

 

 

  

Rys. 10. Przykłady ekranów z aplikacji iAuditor [5, 6] 
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Easy to Inspect [7, 9] jest aplikacją bazodanową. 

Korzystanie z niej odbywa się w module osadzonym na 

komputerze PC oraz w module osadzonym na 

przenośnych urządzeniach iPhone/iPad (przykłady 

ekranów aplikacji prezentuje rysunek 11). Moduł 

aplikacji na urządzeniu przenośnym  może być 

stosowany w trybie offline, a komunikacja z bazą 

danych realizowana jest, gdy konieczne jest przesłanie 

danych do bazy danych na serwerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystępując do pracy z aplikacją konieczne jest 

zalogowanie się do systemu na dedykowanej stronie 

internetowej.  

Dokumentami bezpośrednio wykorzystywanymi 

podczas auditu z zastosowaniem tej aplikacji są  

listy kontrolne. Istnieje możliwość ich samodzielnego 

tworzenia i/lub skorzystania z list kontrolnych 

dostarczonych wraz z aplikacją. Listy kontrolne są 

pogrupowane w kategorie (foldery).  

Uprawienia w zakresie tworzenia i przeglądania list 

kontrolnych definiuje administrator. 

Każda lista kontrolna zawiera część ogólną - 

informacje identyfikacyjne (np. miejsce realizacji, obiekt, 

data) oraz część zasadniczą - pytania. Do każdego 

pytania dostępne są trzy predefiniowane odpowiedzi do 

wyboru - tak, nie, nie dotyczy. Ponadto możliwe jest 

załączanie do pytań adnotacji, np. objaśniających użyte 

skróty.  

W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi na 

pytanie, wymagane jest zamieszczenie adnotacji  

 

objaśniającej taki stan rzeczy. Komentarz wyjaśniający 

może zostać udzielony poprzez wybór przyczyny  

z predefiniowanej listy, gdzie jedną z dostępnych 

odpowiedz jest "nie wiem", lub poprzez wprowadzenie 

opisu w polu tekstowym. Predefiniowana lista przyczyn 

jest  dostępna w systemie.  Można  ją  modyfikować lub 

utworzyć samodzielnie własną listę. Niezależnie od 

sposobu udzielenia odpowiedzi, można dodać jako 

komentarz jedną fotografię.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie listy kontrolnej może odbywać się  

z przerwami - w dowolnym momencie może ona zostać 

zapisana w celu jej późniejszego wykorzystania 

(kontynuacji kontroli). 

Pytania listy kontrolnej, na które nie udzielono 

odpowiedzi, zostają zaznaczone w sposób wyraźnie 

widoczny dla użytkownika. Podobnie, tj. wyraźnie 

zostają zasygnalizowane informacje, które listy 

kontrolne są w fazie realizacji, a które zrealizowano. 

Kopia zrealizowanej listy kontrolnej może zostać 

wysłana do bazy danych. Zapisanie listy kontrolnej  

w bazie danych zostaje potwierdzone komunikatem 

zwrotnym. Dokonanie przeglądu i analizy wysłanych do 

bazy danych list kontrolnych jest możliwe z poziomu 

strony internetowej aplikacji. 

System Easy to Inspect oferuje takie same 

funkcjonalności jak system iAuditor - obsługuje proces 

kontroli stanowisk pracy od ich zaplanowania aż do 

realizacji i analizy wyników, ale bez możliwości 

rejestracji danych dotyczących działań korygujących. 

Jego zastosowanie możliwe jest w trybie mobilnym i nie 

wymaga stałego połączenia z bazą danych na 

 

Rys. 11. Przykłady ekranów aplikacji Easy to Inspect [7, 9] 

 



 

MASZYNY GÓRNICZE 4/2015                                                                                                                                         39 
 

serwerze. System nie jest dostępny w polskiej wersji 

językowej. 

3. System fASTWork 

System fASTWork jest aplikacją bazodanową, która 

składa się z dwóch modułów [1]: 

 fASTWork-PC, który jest obsługiwany na komputerach 

osobistych, 

 fASTWork-mobile, który jest obsługiwany na 

urządzeniach mobilnych, z systemem Android, takich 

jak smartfon czy tablet. 
 

W module fASTWork-PC realizowane są zadania 

administracyjne oraz generowane są dane niezbędne  

dla korzystania z systemu z poziomu modułu  

fASTWork-mobile. Generowane są takie dane, jak:  

wykaz użytkowników i specyfikacja ich uprawnień, 

pytania/warunki dla list kontrolnych, listy kontrolne, audity. 

Opracowane audity są wczytywane do urządzenia 

przenośnego, z którego korzysta użytkownik aplikacji 

podczas przeprowadzania auditu.  

Dane generowane podczas przeprowadzania auditu 

są na bieżąco zapisywane na przenośnym urządzeniu,  

w module fASTWork-mobile, a następnie - po wybraniu 

odpowiedniej funkcji - przesyłane do bazy danych 

systemu. Dane są udostępniane z poziomu modułu 

fASTWork-PC, gdzie mogą zostać poddane analizie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model przesyłania danych między modułami aplikacji 

przedstawiono na rysunku 12. 

 

 

Rys. 12. Model przesyłania danych pomiędzy modułami 

systemu fASTWork [1] 

Praca z systemem fASTWork obsługiwanym na PC 

wymaga zalogowania się użytkownika - rysunek 13. 

Korzystanie z aplikacji odbywa się zgodnie z uprawnie-

niami.  

 
Menu główne aplikacji przedstawiono na rysunku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faSTWork – PC faSTWork - mobile

opracowane audyty

zrealizowane audyty

Rys. 13. Ekran logowania do systemu [1] 

 

Rys. 14. Menu główne systemu [1] 
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Audit opracowywany jest w kreatorze auditów. 

Niezbędnymi danymi są m.in. listy kontrolne składające 

się na audit oraz osoba (lub osoby) odpowiedzialna za 

przeprowadzenie auditu. Tworzenie list kontrolnych 

odbywa się w kreatorze list kontrolnych.  

Dla auditów (rys. 15) definiowane są m.in. ich zakres, 

osoby odpowiedzialne, planowana data realizacji. Zakres 

działań, jakie należy przeprowadzić w ramach auditu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy kontrolne posiadają zestaw pytań, które 

wybierane są z dostępnej listy. Pytania tworzone są w 

kreatorze pytań listy kontrolnej i zapisywane w bazie 

danych (rys. 16). Do każdego pytania definiowana jest 

treść oraz typ lub typy odpowiedzi. Dostępne typy 

odpowiedzi obejmują: "T/N" - wybór odpowiedzi "tak" 

lub  "nie",  "opis"   -   odpowiedź  w  formie  pisemnego  

 

 

 

 

 

 

 

 

zdefiniowany jest  co  najmniej  jedną  listą  kontrolną 

przypisaną do auditu. Listę kontrolną można wybrać  

z rozwijalnej listy z wykazem list kontrolnych lub -  

w przypadku, gdy niezbędna lista kontrolna nie została 

jeszcze utworzona - można przejść do kreatora list 

kontrolnych. 

Aplikacja umożliwia zarządzanie terminami realizacji 

auditów, a także przeglądanie danych dotyczących 

auditów, zarówno zaplanowanych, jak i zrealizowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komentarza, "foto" - zamieszczanie odpowiedzi poprzez 

wykonanie fotografii oraz "kod 2D" - czyli udzielanie 

odpowiedzi poprzez zeskanowanie kodu 2D. W 

przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie o typie 

odpowiedzi „T/N”, konieczne jest wskazanie przyczyny 

takiego stanu rzeczy. Rodzaj przyczyny wybierany jest 

z predefiniowanej listy. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 15. Ekran tworzenia nowego auditu [1] 

 

 

Rys. 16. Definiowanie pytań listy kontrolnej [1] 

 



 

MASZYNY GÓRNICZE 4/2015                                                                                                                                         41 
 

Zastosowanie listy kontrolnych w miejscu auditu 

odbywa się na urządzeniu mobilnym z systemem Android 

- w module systemu fASTWork-mobile.  

Praca z systemem zaczyna się od zalogowania. Przejście 

do ekranu logowania (rys.17 b) następuje z ekranu 

startowego (rys. 17 a). 

 

Rys. 17. a) ekran startowy, b) ekran logowania [1] 

Menu aplikacji wysuwane jest z lewej strony ekranu 

(rys. 18) i obejmuje takie pozycje, jak: audity, zasady 

bezpiecznej pracy, instrukcje, pierwsza pomoc. 

 

Rys. 18. a) ekran główny, b) ekran z wysuniętym menu 

głównym [1] 

Menu opracowano w postaci rozwijanych belek  

(rys. 19). Wybranie danej pozycji menu powoduje 

rozwinięcie przypisanych do niej podpozycji. Wskazanie 

pozycji "audit" powoduje jej rozwinięcie w postaci listy 

auditów. Dla wybranego auditu wyświetlony zostaje 

wykaz list kontrolnych, w oparciu o które audit ma 

zostać przeprowadzony. W szczególności może to być 

jedna lista kontrolna. Wybranie listy kontrolnej powoduje 

wyświetlenie jej treści. Wypełniona lista kontrolna 

zostaje zatwierdzona. Audit zostaje zatwierdzony po 

zrealizowaniu wszystkich przypisanych do niego list 

kontrolnych.  

Lista kontrolna ma postać wykazu pytań. W zależności 

od tego, jakie typy odpowiedzi są zdefiniowane  

w odniesieniu do danego pytania, pod jego treścią 

pojawiają się ikony reprezentujące poszczególne typy 

odpowiedzi (rys. 20). Wybranie ikony powoduje 

otwarcie pola przeznaczonego na wprowadzenie 

wymaganej odpowiedzi (rys. 21). 

Rys. 19. a) Menu główne z rozwiniętą pozycją "audity",   

b) wykaz list kontrolnych przypisanych do danego auditu [1] 

 

 

Rys. 20. Pytanie listy kontrolnej - charakterystyka ikon 

przypisanych do poszczególnych typów odpowiedzi  [1] 

 

Rys. 21. Pole wprowadzania 

komentarza, widoczne  

po udzieleniu odpowiedzi 

negatywnej  w pytaniu  

typu "T/N" [1] 
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W przypadku pytania z odpowiedzią typu "T/N", 

udzielenie odpowiedzi "Nie" wymaga dodania pisemnego 

komentarza oraz wskazanie przyczyny (zostaje wybrana 

z predefiniowanej listy). 

Podczas realizacji auditów możliwe jest również 

nagrywanie komentarzy głosowych (rys. 22). Zostają 

one zapisane jako pliki związane z danym auditem  

i wraz z nim zostają przesłane do bazy danych. 

Na każdym etapie realizacji bieżące wyniki auditu 

mogą zostać zapisane, a dane dotyczące zakończonego 

audit zostają przesłane do bazy danych (rys. 23). Bieżące 

zapisywanie wyników auditu może być - i zwykle będzie - 

realizowane w trybie offline, gdy urządzenie mobilne nie 

komunikuje się z bazą danych. Natomiast zapisanie 

wyników auditu w bazie danych możliwe jest jedynie 

wtedy, gdy urządzenie mobilne pracuje w trybie online, 

gdy jest podłączone do sieci, za pośrednictwem której 

komunikuje się z bazą danych. Przegląd wyników auditów 

i ich analiza, np. celem podjęcia działań korygujących, 

realizowane są w module fASTWork-PC. 

Pozycje menu "zasady bezpiecznej pracy", 

"instrukcje", "pierwsza pomoc" powodują przejście do 

dodatkowych informacji, które wspomagają bezpieczne 

wykonywanie czynności. 

Z uwagi na fakt, że fASTWork jest przeznaczony do 

stosowania przez służby BHP bezpośrednio w miejscu 

kontroli stanowisk pracy. Wymagane jest więc 

dysponowanie przenośnym urządzeniem, np. typu tablet, 

które jest dostosowane do warunków panujących na 

stanowiskach poddawanych kontroli. 

4. Podsumowanie 

Kontrole stanowisk pracy przyczyniają się do 

kształtowania bezpieczeństwa pracy, jednak pod 

warunkiem, że działania kontrolne są odpowiednio 

zaplanowane, przeprowadzone, a ich wyniki są 

właściwie wykorzystywane. Elementem wspomagającym 

kontrole jest dedykowane oprogramowanie.  

Dokonany przegląd dostępnych rozwiązań pozwolił 

zidentyfikować wymagania w zakresie  funkcjonalności 

oraz zasady działania systemu wspomagającego 

przeprowadzanie auditów. Na tej podstawie  

w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii 

opracowano system fASTWork. 

Korzystanie z fASTWork możliwe jest zgodnie  

z uprawnieniami, po zalogowaniu użytkownika. System 

zbudowano mając na uwadze, aby interfejs był 

przyjazny i intuicyjny, a dostępne funkcje były 

dostosowane do potrzeb użytkowników. Wbudowano 

szereg mechanizmów ułatwiających i przyspieszających 

tworzenie, rejestrowanie i przetwarzanie danych  

w systemie. Dostępność modułu obsługiwanego na 

przenośnych urządzeniach, także w trybie offline, 

sprawia, że system może być stosowany do kontroli 

rozproszonych stanowisk pracy, także tych na których 

nie ma możliwości nawiązania komunikacji z bazą 

danych na serwerze. Moduł obsługiwany na komputerze 

osobistym stanowi wygodne środowisko dla planowania 

auditów, śledzenia i dopilnowania  ich realizacji oraz 

analizy ich wyników celem podjęcia działań korygujących. 

System fASTWork obejmuje te same funkcjonalności, 

które dostępne są w systemach iAuditor oraz Easy to 

Inspect, jednak ich realizacja odbywa się zgodnie  

z własnymi pomysłami twórców systemu. Np. przyjęto, 

że zakres auditu może zostać zdefiniowany kilkoma  

a nie wyłącznie jedną listą kontrolną. Umożliwia to 

większą elastyczność tworzenia i stosowania szablonów 

przy planowaniu auditów. W stosunku do ww. systemów 

rozbudowano także zakres możliwych typów odpowiedzi 

na pytania listy kontrolnej. Jednocześnie zachowano 

wymóg skomentowania przyczyny w sytuacji niespełnienia 

warunku weryfikowanego pytaniem typu tak/nie. Taki 

komentarz ukierunkowuje działania naprawcze w zakresie 

bezpieczeństwa na stanowisku pracy. 

Rys. 22. Opcja nagrywania 

komentarzy głosowych [1] 

Rys. 23. Ekran realizacji 

auditu - przyciski 

zapisywania wyników  

oraz przycisk przesyłania  

wyników do bazy danych [1] 
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System fASTWork może zostać zastosowany  

w dowolnym przedsiębiorstwie. Warunkiem jest 

dysponowanie przenośnym urządzeniem z systemem 

Android, dostosowanym do warunków panujących  

w miejscu realizacji kontroli. 
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dr inż. Edward PIECZORA 
mgr inż. Wacław ŚLEDZIŃSKI 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG  

Udział Instytutu KOMAG w Międzynarodowych Targach Górnictwa,  
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – KATOWICE 2015

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

W artykule przedstawiono sprawozdanie z udziału 

Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Międzynarodowych 

Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego  

i Hutniczego – KATOWICE 2015. Na stoisku Komag-u 

zaprezentowano najnowsze, innowacyjne rozwiązania 

techniczne, w tym m.in. obudowę ratowniczą HOR-01, 

urządzenie odpylające BSA oraz iskrobezpieczny 

system sterowania KOGASTER. 

S u m m a r y 

The participation of the KOMAG Institute of Mining 

Technology in the International Fair of Mining, Power 

Industry and Metallurgy – Katowice 2015 is described. 

The latest, innovative technical solutions,including 

among others HOR-01 rescue suport, BSA dust 

collector and intrinsically safe KOGASTER controll 

system, were presented at the KOMAG`s stand. 

 

W dniach od 8 do 11 września 2015 r. odbyły się  

w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, 

Przemysłu Energetycznego i Hutnictwa – KATOWICE 

2015. 

Mają już one ponad 30-letnią tradycję i  są obecnie 

jedynymi w Europie, gdzie producenci maszyn  

i urządzeń górniczych mogą zaprezentować swoją 

ofertę. Pomimo trudnej sytuacji branży wydobywczej na 

całym świecie, a  zwłaszcza w Polsce, ekspozycja 

wystawiennicza katowickich Targów była o ponad 

połowę większa od ostatniej edycji. Na stoiska 

wystawiennicze, w „Spodku”  i  na  przyległych terenach  

oraz w nowo wybudowanym Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym, przeznaczono łącznie ponad 

25 tys. m2 powierzchni, na której prezentowało się 

ponad 400 wystawców z kilkunastu krajów. 

Jak w każdej edycji Targów swoją ofertę przedstawił 

Instytut  Techniki Górniczej KOMAG, wspólnie  

z współpracującymi  partnerami przemysłowymi. W tym 

roku były to firmy: Gabrypol Sp. J. Z i R Juszczyk, 

ZMUW Engineering Sp. z o.o., SelmaG Sp. z o.o., 

Helfeier Sp. z o.o. oraz Zakłady Mechaniczne  BUMAR 

- ŁABĘDY S.A. (rys. 1). 

Rys. 1. Stoisko Instytutu  KOMAG  na Targach KATOWICE’2015 [foto: KOMAG] 
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Na stoisku KOMAG-zaprezentowano najnowsze, 

innowacyjne rozwiązania techniczne, w tym m. in.:  

 Obudowę ratowniczą HOR-01 – produkcji HERKULES 

Sp. z o.o., 

 Urządzenie odpylające typu BSA – produkcji SelamG 

Sp. z o.o., 

 Iskrobezpieczny system sterowania KOGASTER – 

produkcji Gabrypol Sp. J. Z i R Juszczyk, 

 Bezprzewodowy system sterowania Bluester – 

produkcji Gabrypol Sp. J.  Z i R Juszczyk, 

 Wiertnicę dołową MDSW-300 – produkcji ZMUW 

Engineering Sp. z o.o. 

Wymienione maszyny i urządzenia przeszły proces  

oceny zgodności przeprowadzonej przez jednostki 

certyfikujące wyroby, i uzyskały certyfikaty potwierdzające 

spełnienie unijnych wymagań, w tym możliwość  ich 

bezpiecznego stosowania w podziemnych wyrobiskach 

górniczych potencjalnie zagrożonych wybuchem pyłów 

i/lub gazów. 

Zaprezentowano także innowacyjny system posuwu 

kombajnu ścianowego FLEXTRACK będący wynikiem, 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju, projektu realizowanego  przez konsorcjum:  

Instytut KOMAG (lider), Instytut Odlewnictwa, Akademię 

Górniczo-Hutniczą – Wydział Inżynierii Mechanicznej  

i Robotyki oraz Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnicze 

SPECODLEW Sp. z o.o. 

Na stoisku  dostępna była również oferta Klastra 

Maszyn Górniczych (rys. 2), którego koordynatorem jest 

Instytut KOMAG. 

 
Rys. 2. Ekspozycja Klastra Maszyn Górniczych [foto: KOMAG] 

Innowacyjne rozwiązania prezentowane na stoisku 

Instytutu KOMAG można scharakteryzować w następujący 

sposób:  

Obudowa ratownicza HOR-01 

Przeznaczona do prowadzenia akcji ratowniczych 
obudowa ratownicza HOR-01 (rys. 3), powstała w wyniku 
realizacji części projektu europejskiego INREQ pt.: 
„Zwiększenie poziomu efektywności pracy ratowników i ich 
bezpieczeństwa poprzez projektowanie innowacyjnych 
systemów sprzętu ratowniczego.” Jej elementami są 
stojaki hydrauliczne, opracowane w dwóch  wersjach 
wysokości: 700 mm (SHR-700) i 960 mm (SHR 960) 
oraz stropnica i  elementy stabilizujące. 

Innowacyjność rozwiązania to: 

 wyposażenie każdego stojaka  we własną pompę 
wewnętrzną, z zamkniętym obiegiem medium, 

 zastosowanie dwóch stopni hydraulicznych - 
pierwszy umożliwia szybkie wysunięcie rdzennika 
na odpowiednią długość, drugi zapewnia uzyskanie 
podporności wstępnej o wartości ok. 150 kN, 

 zastosowanie zaworu przelewowego o dużej 
wydajności, zapewniającego całkowitą podporność 
obudowy o wartości ok. 300 kN. 

 zastosowanie, chronionego zgłoszeniem patentowym, 
rozwiązania gwarantującego szybką reakcję  
i skuteczność w przypadku wystąpienia obciążenia 
dynamicznego. 

Oprócz całej obudowy  odrębnymi certyfikatami 

objęte są stojaki,  co umożliwia stosowanie ich do innych 

celów. 

 

Rys. 3. Obudowa ratownicza HOR-01 [foto: KOMAG] 

Urządzenie odpylające typu BSA 

Urządzenie odpylające typu BSA (rys. 4) jest 

przeznaczone do odpylania powietrza, metodą mokrą, 

w podziemiach kopalń węgla kamiennego.  
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Do najistotniejszych zalet urządzenia należą: 

 zastosowanie własnego zespołu napędowego, 

eliminując konieczność stosowania odrębnego 

wentylatora, 

 zastosowanie metody mokrego odpylania 

neutralizującego zapalne i wybuchowe własności 

pyłu węglowego, 

 uniwersalność konstrukcji urządzenia umożliwia-

jącego jego zastosowanie w różnych warunkach 

pracy.  

  

 

Rys. 4. Urządzenie odpylające BSA [foto: KOMAG] 

System sterowania KOGASTER 

System sterowania KOGASTER (rys. 6), przeznaczony 

do sterowania pracą maszyn mobilnych (lokomotyw, 

kombajnów), produkowany w konsorcjum ITG KOMAG 

i GABRYPOL Sp. J. Z i R Juszczyk, jest systemem 

rozproszonym, zbudowanym z funkcjonalnych modułów, 

połączonych cyfrową magistralą komunikacyjną CAN. 

System jest sukcesywnie rozwijany zgodnie  

z oczekiwaniami użytkowników i obecnie składa się  

z następujących modułów: 

 panelu/sterownika PO-1 (rys. 5), 

 kasety sterującej KS-1, 

 wejść wyjść MWW-1, 

 komunikacji Bluetooth MKB-1, 

 inteligentnego sterownika MIS-1,  

 inklinometru INK-2D 

 enkodera magnetycznego EM-1. 

Najistotniejsze zalety systemu to: 

 zastosowanie otwartej magistrali CAN, pozwalającej 

łączyć moduły w zróżnicowane struktury obejmujące 

jedno lub wielosegmentowe sieci, 

 redundantna budowa magistrali zasilającej 

wykorzystująca moduł transmisji bezprzewodowej, 

 wyposażenie systemu w moduł z interfejsem 

komunikacji Ethernet (światłowodowy i przewodowy 

iskrobezpieczny), 

 zastosowanie protokołu komunikacji CANopen 

zapewniającego współpracę modułów i przetworników 

różnych producentów, 

 zastosowanie rozwiązań zapewniających wysoką 

odporność mechaniczną modułów. 

Rys. 5. Pulpit operatorski PO-1 [foto:Gabrypol] 

Rys. 6. Elementy systemu  KOGASTER na stoisku Komag-u 

[foto: KOMAG] 

Wiertnica dołowa MDSW-300 

Wiertnica dołowa typu MDSW-300 (rys. 7) 

przeznaczona jest do wierceń geologicznych oraz 

wykonywania odwiertów odwadniających, 

odgazowujących i wyprzedzających w skałach o różnej 

twardości. Wiertnica może być stosowana w kopalniach 

węgla, rud i soli, gdzie umożliwia wykonanie otworów 

pełnym przekrojem, rdzeniowo lub rdzeniowo metodą 

wrzutową. 

Wiertnica wyposażona jest w: 

 przelotową głowicę zaciskową sterowaną 

hydraulicznie, 

 cylindry hydrauliczne o skoku 500 mm dociskające 

koronki wiertnicze do dna otworu podczas wiercenia, 

a także umożliwiające manipulowanie przewodem 

wiertniczym, 
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 dwie hydrauliczne głowice służące do 

podtrzymywania przewodu wiertniczego podczas 

wykonywania prac manipulacyjnych,  

 dwie wciągarki linowe hydrauliczne (jedna do 

wiercenia wrzutowego a druga do zapuszczania  

i wyciągania przewodu wiertniczego) - stosowane 

razem lub zamiennie. 

Do najistotniejszych zalet urządzenia należą: 

 możliwość wiercenia we wszystkich kierunkach,  

w zakresie 3600, w jednej płaszczyźnie, 

 zastosowanie indywidualnego agregatu hydrauli-

cznego, który może być również stosowany do 

innych prac, 

 możliwość stosowania różnorodnych sposobów 

mocowania - poprzez kotwienie sań, wykorzystanie 

górniczych stojaków indywidualnych lub za pomocą 

rozpór śrubowych, 

 możliwość odjazdu głowicy wiertniczej od osi otworu 

w celu prowadzenia innych prac wiertniczych. 

Rys. 7. Wiertnica dołowa MDSW-300 [foto: KOMAG] 

Bezprzewodowy system sterowania Bluester 

System sterujący Bluester (rys. 8), wykorzystujący 

technologię bluetooth, może być stosowany  

w urządzeniach transportowych. Dzięki zastosowaniu 

technologii RFID nadajnik może pełnić również funkcje 

kontrolne wymuszając stosowanie procedur 

bezpieczeństwa. Zebrane w trakcie czynności 

kontrolnych  informacje mogą być przekazywane 

bezprzewodowo, do systemu SNAP (System nadzoru 

przeglądów technicznych maszyn). 

Najistotniejsze zalety systemu to: 

 zapewnienie operatorowi, dzięki łączności 

bezprzewodowej i niewielkim gabarytom pilota 

sterującego, komfortu obsługi maszyny - nie jest 

ograniczony przewodem łączącym pilot z maszyną, 

jak ma to miejsce w komunikacji przewodowej,  

 wymuszenie potwierdzenia przeprowadzenia 

czynności kontrolnych podzespołów maszyny, dzięki 

zastosowaniu technologii RFID,  co poprawia 

bezpieczeństwo pracy i warunki eksploatacji, 

minimalizując koszty usuwania awarii, 

 zabezpieczenie przed samoczynnym, nie kontrolo-

wanym oddaleniem się maszyny od operatora 

poprzez  wyłączenie jej napędu po przekroczeniu 

granicznej odległości, 

 uniwersalność - możliwość zastosowania do 

sterowania różnych maszyn, 

 możliwość wymiany urządzeń systemu komunikacji 

radiowej na system Bluester, bez istotnej ingerencji 

w konstrukcję maszyny, z możliwością dostosowania 

do specyfiki różnych urządzeń. 

Rys. 8.  Elementy systemu 

Bluester na stanowisku 

wystawienniczym  

[foto: KOMAG] 
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Innowacyjny system posuwu kombajnu 

ścianowego FLEXTRACK 

Zwiększające się moce kombajnów ścianowych,  

w tym ich ciągników, powodują nadmierne zużywanie 

się współpracujących elementów stosowanych 

powszechnie systemów posuwu typu Eicotrack. 

Przyczyną jest sztywna konstrukcja drabinek tego 

systemu oraz sztywne ich mocowanie do zastawek 

przenośnika zgrzebłowego, w wyniku czego przy 

przegięciach poziomych trasy dochodzi do tzw. 

krawędziowania zębów kół napędowych, zaś przy 

przegięciach pionowych do zaburzenia podziałki.  

W wyniku analizy ww. zjawisk w Instytucie KOMAG 

opracowano innowacyjne rozwiązanie systemu posuwu 

typu Flextrack (rys. 9), składającego się z elastycznej 

zębatki o modułowej budowie oraz prowadników 

sztywno mocowanych do zastawek przenośnika, 

zachowujące zamienność montażową nowego systemu 

z systemem Eicotrack. Opracowanie konstrukcji, dobór 

materiałów oraz technologii odlewania elementów 

nowego rozwiązania, wykonanie partii eksperymen-

talnej i jej badania stanowiskowe zrealizowano przez 

konsorcjum: Instytut KOMAG (lider), Instytut Odlewnictwa, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH oraz 

firmę Specodlew Sp. z o. o. w ramach projektu 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju. 

   

Rys. 9. Fragment trasy przenośnika zgrzebłowego  

z elementami systemu FLEXTRACK [foto: KOMAG] 

Dwa z ww. zaprezentowanych rozwiązań zgłoszono 

do konkursu organizowanego przez Polską Technikę 

Górniczą oraz miesięcznik Napędy i Sterowanie  

„Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn  

i urządzeń górniczych: innowacyjny produkt” – Katowice 

2015. Jury konkursowe przyznało następujące nagrody 

za oba rozwiązania: 

 

 obudowa ratownicza HOR-01 – medal I stopnia, 

 Iskrobezpieczny system sterowania KOGASTER  

           – medal III stopnia. 

 

Rys. 10.  Dyplomy uzyskane w ramach konkursu [foto: KOMAG]                          

Rys. 11.  Jury konkursowe ocenia    obudowę  ratowniczą 

HOR-01 [foto: KOMAG] 

Targi można uznać za bardzo udane. Instytut 

KOMAG i współwystawcy mieli możliwość zaprezento-

wania swoich ofert produktowych oraz zaznaczyć swoją 

obecność na rynku maszyn górniczych. Należy 

podkreślić, że mimo trudnej sytuacji polskiego 

górnictwa, przedstawiona oferta KOMAG-u spotkała  

się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli kopalń. 

 
Artykuł wpłynął do redakcji w listopadzie 2015 r.
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Marek Jedziniak, Jan Hehlmann: Badania procesu 

mokrego odpylania powietrza z kopalnianego 

wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza 

dyspersyjnego. Prace Naukowe - Monografie nr 

45, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 

2015 

Zachęcamy do zapoznania się z monografią, która 

omawia bardzo ważne zagadnienie badawcze i utylitarne, 

związane z odpylaniem powietrza w wyrobisku 

korytarzowym kopalni węgla kamiennego. Praca, co 

podkreślają Autorzy, ma charakter eksperymentalny.  

W książce zaprezentowano tok postępowania, 

pozwalający na optymalne zaprojektowanie urządzenia 

odpylającego.  

Treść monografii zawarto w siedmiu rozdziałach,  

z których pierwszy to wprowadzenie, a ostatni 

podsumowanie pracy i wnioski.  

We wprowadzeniu Autorzy przedstawiają zagrożenie 

pyłowe jako nieodłączny czynnik towarzyszący 

procesom urabiania, transportu oraz przeróbki węgla. 

Omawiają także aspekt tego zagrożenia, związany  

z wybuchowymi własnościami pyłu węglowego, a także 

uzasadniają konieczność stosowania środków 

zapobiegawczych, wzmacniających efektywność metod 

zwalczania zapylenia. W kolejnych podrozdziałach 

przedstawione zostały zagadnienia wentylacji wyrobisk 

chodnikowych w kopalniach węgla kamiennego  

i wybrane rozwiązania górniczych urządzeń odpylających. 

Omówiono niektóre urządzenia do mokrego odpylania 

gazów w górnictwie, a zwłaszcza urządzenia 

odpylające typu UO, typu DCU, DRU oraz typu LDCU. 

Wymieniono ich zalety i wady oraz wskazano na 

konieczność poszukiwania nowego rozwiązania 

konstrukcyjnego, które zapewni możliwość uzyskania 

wysokiej skuteczności odpylania przy stosunkowo 

niskich nakładach energety-cznych. Analiza literatury 

dotyczącej innowacyjnych rozwiązań wskazała na 

celowość zastosowania wypełnienia komórkowego w 

procesie odpylania powietrza w chodniku. 

Rozdział drugi pracy poświęcony jest analizie 

zjawisk w procesie mokrego odpylania. Skupiono się 

na opisie ruchu cząstek stałych w gazie. Omówiono 

również poszczególne mechanizmy mokrego 

odpylania, uwzględniając mechanizmy osadzania 

inercyjnego, mechanizm zaczepienia, osadzanie 

cząstek stałych niezwilżanych na kropli, osadzanie 

dyfuzyjne oraz osadzanie pod wpływem innych sił i 

czynników.  

W dalszej części rozdziału Autorzy przedstawiają 

odpylacze Venturiego jako rozwiązanie wykorzystujące 

mechanizmy procesowe podobne do rozpatrywanego 

układu, co oznacza, że wypełnienie komórkowe można 

z pewnym przybliżeniem porównać do zwielokrot-

nionego odpylacza Venturiego. 

W trzecim rozdziale dokonano analitycznego opisu 

procesu mokrego odpylania aerozolu. Autorzy 

wykorzystali w tym celu równanie skuteczności 

odpylania oraz równanie procesowe skuteczności 

odpylania. Przedstawiono matematyczny opis procesu, 

posługując się teorią podobieństwa i analizą 

wymiarową.  

Przebieg badań procesu odpylania został 

szczegółowo omówiony w obszernym rozdziale 

czwartym monografii. Autorzy przeprowadzili badania 

laboratoryjne procesu mokrego odpylania w skali 

półtechnicznej na instalacji doświadczalnej, 

zbudowanej w hali badawczej ITG KOMAG w 

Gliwicach. Podano parametry instalacji badawczej 

odpylacza z wypełnieniem komórkowym, opisano jej 

budowę oraz zasadę działania. Następnie 

scharakteryzowano wykorzystaną aparaturę pomiarową, 

wzorcowaną według procedur systemu jakości, 

obowiązujących w Laboratorium Badań Stosowanych. 

Dokładnie omówiono zastosowaną metodykę 

badawczą oraz program i zakres badań. W dalszej 

kolejności omówiono wyniki badań wraz z ich analizą 

graficzną  
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i statystyczną, umożliwiającą wyznaczenie 

wykładników w równaniu procesowym odpylania oraz 

równaniu oporów przepływu. Przedstawiono także dobór 

konfiguracji geometrycznej odkraplacza do badań 

procesu odpylania, na podstawie wyników badań 

separacji kropel wody. 

Rozdział piąty książki posłużył do zaprezentowania 

badań walidacyjnych, przeprowadzonych w celu 

zweryfikowania skuteczności stosowania wypełnienia 

komórkowego. W badaniach wykorzystano model oraz 

prototyp instalacji odpylającej. W pierwszej kolejności 

badano urządzenie modelowe typu UO-800/1000, które 

wyposażono we wkład z wypełnieniem komórkowym. 

Badania prowadzono na specjalnym stanowisku  w ITG 

KOMAG, zgodnie z normą PN-G-52002:2009P. 

Omówiono wyniki badań walidacyjnych dla 

modelowego urządzenia, ujmując w tabelach 

podstawowe parametry. Autorzy przeprowadzili także 

badania walidacyjne prototypowego urządzenia 

odpylającego UO-1000/1000. Wyniki tych badań 

również przedstawiono tabelarycznie. 

W rozdziale szóstym przedstawiono energetyczny 

model procesu odpylania oraz analizę wyników 

skuteczności odpylania poszczególnych frakcji pyłu. 

Autorzy, wobec dobrej zgodności, polecają ten model 

procesowy do prac projektowych i symulacji metod 

intensyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie, stanowiące ostatni rozdział pracy, 

zawiera szereg cennych uwag dotyczących 

przeprowadzonych badań. Autorzy sformułowali 

wnioski obejmujące m.in. porównanie 

zaprezentowanego  

w pracy odpylacza z odpylaczem Venturiego. Określili 

też obszar jego zastosowania w odniesieniu do innych 

odpylaczy. A przede wszystkim, przedstawili wnioski 

dotyczące możliwości powiększenia skali nowego 

odpylacza do wielkości stosowanych w przemyśle 

górniczym. 

Monografię opatrzono obszernym spisem literatury, 

zawierającym wiele wartościowych  publikacji. 

 

 

 

 

 

Opracowała: mgr Mariola Podgórska  
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Informacje dla Autorów współpracujących  
z kwartalnikiem „Maszyny Górnicze” 

Redakcja przyjmuje oryginalne, nie publikowane wcześniej artykuły o merytorycznej zawartości 

odpowiadającej profilowi czasopisma. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli: 

 jego tematyka nie mieści się w profilu czasopisma, 

 artykuł nie uzyska pozytywnych recenzji, 

 artykuł jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości, 

 nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi. 

Od autora/autorów publikacji wymaga się: 

 ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji  

oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. 

wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor 

zgłaszający manuskrypt, 

 jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład  merytoryczny, 

rzeczowy, finansowy etc.). 

Osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji, a nie podana wśród autorów, powinna  być 

wymieniona w publikacji. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwritingu” i „guest authorshipu” będą 

ujawniane,  włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, 

towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). 

Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać wraz z wypełnionymi formularzami. Formularze są 

dostępne na stronie internetowej kwartalnika Maszyny Górnicze:   

http://komag.eu/wydawnictwa/maszyny-gornicze/dla-autorow  

Procedura akceptacji publikacji oraz jej recenzowania jest zgodna z zaleceniami opisanymi  

w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych  

w nauce”.    

Autorów prosimy o przestrzeganie ustalonych przez Redakcję  zasad dotyczących: struktury artykułu, 

przygotowania zdjęć i ilustracji oraz  piśmiennictwa.  

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie internetowej pod adresem:  

http://komag.eu/wydawnictwa/maszyny-gornicze/dla-autorow 

 

 

http://komag.eu/wydawnictwa/maszyny-gornicze/dla-autorow
http://komag.eu/wydawnictwa/maszyny-gornicze/dla-autorow
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W 2015 roku artykuły w kwartalniku „Maszyny Górnicze” recenzowali:  

    dr hab. inż. Jarosław Brodny prof. nadzw. Politechniki Śląskiej - Politechnika Śląska                                                  

    dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. Politechniki Krakowskiej - Politechnika Krakowska  

    dr inż. Piotr Dobrzaniecki - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Andrzej Dzikowski - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG  

    prof. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr hab. inż. Krzysztof Kotwica - Akademia Górniczo Hutnicza 

    dr inż. Leszek Kowal - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Politechnika Śląska 

    dr inż. Marcin Małachowski - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 

    dr inż. Dariusz Michalak - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Łukasz Orzech - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG  

    dr inż. Dariusz Prostański - Instytut Techniki Górniczej KOMAG  

    prof. dr inż. Włodzimierz Sikora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Krzysztof Słota - Politechnika Śląska 

    dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. nadzw. w Pol. Śl. - Politechnika Śląska 

    dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG 

    dr inż. Paweł Śliwiński - Politechnika Gdańska 

    prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska 

    dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG  

    dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. nadzw. Instytutu EMAG - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 

    prof. dr hab. inż. Teodor Winkler - Politechnika Śląska 

Redakcja kwartalnika „Maszyny Górnicze” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za 

podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych. Dziękujemy za wnikliwość, staranność  

i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego 

wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie. 
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