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Przedmowa
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, czwarty numer „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych”.
Artykuły w nim zawarte są w dużej części rezultatem referatów prezentujących dorobek
badawczy autorów, wygłoszonych podczas konferencji naukowej „Nauki techniczne i praktyka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”, zorganizowanej przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach i Uczelnię Zawodową Zagłębia Miedziowego
w Lubinie, pod kierownictwem naukowym prof. zw. dr. hab. inż. Wacława Kasprzaka.
Konferencja poświęcona była problematyce dominującej w zagłębiu – problemom naukowo-technicznym w praktyce Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Oznacza to, że w świadomości twórców z wysiłkiem rozbudowywany przemysł niezwiązany z kombinatem nie przyciąga jeszcze należytej uwagi zarówno praktyków, jak i pracowników nauki. A zatem niniejszy
tom praktycznie w całości poświęcony jest wydobyciu rud miedzi i ich przeróbce. Szczególnie bogato reprezentowana jest tematyka związana z eksploatacją maszyn górniczych i problemami sterowania, co wydaje się szczególnie cenne, jako że lokalny ośrodek akademicki
kształci specjalistów z tego obszaru – co dokumentują materiały konferencyjne, prowadzi też
intensywne badania z tego zakresu. Reprezentowana jest też tematyka górnicza i organizacyjna. Z całą odpowiedzialnością można gratulować młodym ośrodkom naukowym, że swoim
zainteresowaniem i dorobkiem objęły znaczne obszary problematyki technicznej Kombinatu
Górniczo-Hutniczego Miedzi.
W przyszłości warto wykorzystać niemały już dorobek badawczo-rozwojowy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwłaszcza w podstrefie polkowickiej, i zachęcić do jego prezentacji w kolejnych tomach „Zeszytów…”.
Zachęcam do lektury prezentowanych prac oraz do współpracy w redagowaniu
czasopisma.
Wacław Kasprzak
Stanisław Piesiak
Polkowice, 12 listopada 2015 r.
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Możliwości implementacji metod numerycznych
w analizie przepływu materiałów sypkich
oraz urobku skalnego
Streszczenie: Transport, mieszanie oraz składowanie materiałów sypkich tudzież urobku skalnego
jest zagadnieniem często spotykanym w wielu dziedzinach przemysłu – przemyśle spożywczym,
górnictwie czy rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania szeregu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej wymienionych problemów sięga
się po metody komputerowe. W niniejszej pracy przedstawiono próbę analizy metodą elementów
dyskretnych zsypu materiału skalnego o nieregularnych kształtach, jakim jest koks odlewniczy. Wykorzystano oprogramowanie Ls-Dyna. Szczególny nacisk położono na odpowiednio celną kalibrację
modelu numerycznego w stosunku do badań eksperymentalnych.
Słowa kluczowe: materiały sypkie, urobek skalny, metoda elementów dyskretnych.
Implementation possibilities of numerical methods in granular or rocky material flow
Summary: Transporting, mixing and storage of granular materials or rocks always was an issue in
many industry branches such as food, mining or agriculture. Nowadays, when numerical analyses
became a common tool in any mechanical design process, they are starting to be widely used also in
those issues mentioned above. In this paper discrete element method is used to optimize the geometry of coke chute. LS-Dyna explicit solver was used. A lot of effort was put in for proper calibration of
the numerical model with experimental data.
Keywords: granular materials, rock materials, discrete element method.

1. Metoda elementów dyskretnych
Podstawy metody elementów dyskretnych (ang. DEM – Discrete Element Method)
opracowane zostały w latach 70. XX wieku przez Cundalla i Stracka [2] na potrzeby rozwiązywania problemów mechaniki skał oraz gruntów. W dzisiejszych czasach metoda ta
stosowana jest głównie na potrzeby analiz transportu, składowania lub mieszania materiałów sypkich (zboże, kawa, leki, kulki łożyskowe itp.). Z jej założeń wynika, że każde pojedyncze ziarno rozpatrywanego medium może zostać przedstawione w sposób wyideali-
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zowany jako bryła sztywna o kształcie sferycznym, o sześciu stopniach swobody, której
ruch zgodny jest z newtonowskimi zasadami dynamiki oraz z prawem tarcia. Interakcja
pomiędzy bryłami opisana jest przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu kontaktu.
Algorytm kontaktu pozwala na niewielką penetrację między elementami. Powstające
wówczas siły kontaktowe, w połączeniu z siłami zewnętrznymi wprawiają cząstki w niezależny od siebie ruch. Rysunek 1 przedstawia schemat zagadnienia kontaktu między
dwoma elementami dyskretnymi. Dla kontaktu element–element wektor ni, prostopadły
do płaszczyzny kontaktu ma kierunek zgodny z prostą łączącą środki elementów:
[B ]


gdzie

[A ]

xi − xi ,
ni =
d

(1.1)

[ A]

]
x i oraz x[B
i to pozycje środka elementów, zaś d to odległość między elementami. Dla kon-

taktu element–powierzchnia wektor ten ma kierunek najkrótszego odcinka pomiędzy
powierzchnią a środkiem sfery. Siła w kontakcie rozkładana jest na składową normalną,
działającą na kierunku wyznaczonym przez wektor ni oraz na składową styczną, określoną przez płaszczyznę kontaktu. Na podstawie sprężystego modelu, siły w kontakcie definiowane są w następujący sposób:

Fi n = K U ni ,
s
s
Δ Fi s =− K ΔU ,
n



gdzie:

n

(1.2)
(1.3)

s
Fi n oraz Δ Fi to odpowiednio siła normalna oraz przyrost siły stycznej w kontakcie

między elementami kontaktującymi się, Ks oraz Kn – to odpowiednio sztywność kontaktu

w kierunku stycznym i normalnym, Un oraz ΔUs – to odpowiednio przemieszczenie w kierunku normalnym i przyrost przemieszczenia w kierunku stycznym.
Przyspieszenia liniowe oraz kątowe elementów dyskretnych wyliczane są z drugiej
zasady dynamiki Newtona.
Rys. 1. Ilustracja zagadnienia kontaktu element–element [1]
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2. Metoda elementów dyskretnych w systemie ls-dyna
Metoda elementów dyskretnych w pakiecie oprogramowania LS-Dyna opiera się
na założeniach przedstawionych w poprzednim rozdziale. Możliwe jest zdefiniowanie
normalnej oraz stycznej sztywności oraz tłumienia w kontakcie między elementami,
współczynników tarcia posuwistego i tocznego, jak również napięcia powierzchniowego w przypadku modelowania materiałów wilgotnych. Zastosowany algorytm kontaktu
opiera się na tzw. funkcji kary (ang. penalty-based). Schemat oddziaływania między cząstkami przedstawia rysunek 2.
Rys. 2. Model interakcji elementów dyskretnych w LS-Dyna [1]

3. Przedstawienie problemu
Metoda elementów dyskretnych najlepiej sprawdza się przy modelowaniu materiałów o regularnych, jak najbardziej zbliżonych do sfery kształtach. Pomimo tego, postanowiono wykorzystać tę metodę w celu optymalizacji geometrii zsypu koksu odlewniczego. Materiał ten posiada nieregularne kształty, a rozrzut granulacji jest stosunkowo
duży, bo zawiera się między 40 a 300 mm.
Przez optymalizację rozumie się takie dobranie pewnych wymiarów charakterystycznych, aby kolejne warstwy surowca grawitacyjnie, bez dodatkowego oprzyrządowania ulegały kontrolowanemu wysypowi na półkę zsypu, gdzie następnie zostają
wygarnięte na przenośnik taśmowy. Istotne jest uniknięcie tzw. obszarów martwych,
w których dochodzi do wieszania oraz klinowania się koksu, co prowadzi do zatkana się wylotu zsypu. Na rysunku 3 przedstawiono następujące wymiary charakterystyczne:

 wysokość wylotu zsypu A,
 szerokość zsypu w części górnej B,
 długość półki dla wygarniacza C.
11
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Rys. 3. Profil zsypu koksu odlewniczego z zaznaczonymi wymiarami charakterystycznymi

4. Kalibracja modelu obliczeniowego
Aby analiza numeryczna z wykorzystaniem kulistych elementów dyskretnych w jak
największym stopniu oddawała rzeczywisty proces transportu materiału sypkiego, należy wyznaczyć szereg parametrów. W przypadku obliczeń z wykorzystaniem oprogramowania LS-Dyna do parametrów tych, oczywiście poza gęstością analizowanego medium,
należą:

 
współczynnik tarcia posuwistego oraz tocznego między samymi elementami dyskretnymi,

 
współczynnik tarcia posuwistego oraz tocznego między elementami dyskretnymi
a podłożem.
Kalibracji dokonuje się poprzez przeprowadzenie następujących symulacji [3]:

 określenie kąta równi pochyłej niezbędnego do zainicjowania zsuwania się brył,
 usypanie stosu elementów i określenie kąta usypu naturalnego.
Pierwszy z testów pozwala na wyznaczenie współczynnika tarcia pomiędzy elementami dyskretnymi a podłożem. Do obliczeń w systemie LS-Dyna niezbędne jest podanie
zarówno posuwistego, jak i tocznego współczynnika tarcia. Zaleca się jednak, aby wielkości te miały taką sama wartość [3].
Przebieg samej analizy jest stosunkowo prosty. W początkowej chwili czasu t = 0 kilka
elementów dyskretnych ustawionych jest w niewielkiej odległości ponad powierzchnią,
po której będą się staczać. Następnie dochodzi do ich grawitacyjnego spadku na pochylnię, po czym następuje obrót samej pochylni.
12
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Minimalny kąt pochylni inicjujący ruch koksu odlewniczego określony został podczas
pomiarów eksperymentalnych (rys. 4 i 5). Kilka losowo wybranych próbek umieszczono
na betonowej płycie w pozycji poziomej, która następnie była płynnie podnoszona. Cały
proces przerywano, gdy kąt pochylni był na tyle duży, że każda z brył staczała się, bez
względu na geometrię czy ułożenie na płycie. Po przeprowadzeniu kilku prób kąt pochylni
ustalono na poziomie 41 stopni.
Rys. 4. Próba na pochylni z kilkoma bryłami koksu – początek pomiaru

Rys. 5. Próba na pochylni z kilkoma bryłami koksu – kąt inicjujący zsuwanie

Ustalenie odpowiedniego współczynnika tarcia w modelu numerycznym jest procesem
iteracyjnym. Znając już kąt pochylni z przeprowadzonego eksperymentu, podczas symulacji wystarczy podnosić ją tylko do wyznaczonej uprzednio wartości. Następnie, zaczynając do pewnej przyjętej wartości współczynnika tarcia, należy stopniowo dokonywać
jego zmiany do uzyskania zbieżności z rzeczywistymi pomiarami. Widok modelu obliczeniowego przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Model numeryczny pochylni wraz z elementami dyskretnymi

Drugi z testów polega na odzwierciedleniu w modelu numerycznym procesu swobodnego usypywania stoku. W modelu obliczeniowym kąt usypu swobodnego zależy od
współczynnika tarcia posuwistego i tocznego pomiędzy elementami dyskretnymi. Cały
proces rozpoczyna się od umieszczenia elementów dyskretnych w zbiorniku ze stożkowym ujściem. Zbiornik ten znajduje się nieco powyżej płaskiej powierzchni, na której formować się będzie stożek. Wraz z wysypem coraz większej liczby brył przez otwór w zbiorniku jest on delikatnie unoszony do góry, co zapewnia stosunkowo niewielką prędkość
uderzenia w podłoże, jak również umożliwia niczym niezakłócony proces usypywania
stoku o naturalnym kącie pochylenia. Podobnie jak w pierwszej próbie, także w tym przypadku zaleca się stosowanie tych samych wartości dla tarcia posuwistego i tocznego [3].
Aby w modelu numerycznym uzyskać możliwie najbardziej zbliżony do rzeczywistości
kąt stoku naturalnego, konieczna jest odpowiednio duża liczba elementów dyskretnych.
W powyższej analizie użyto ich 4850, o granulacji 40–250 mm, co pozwoliło już na obserwacje zmian w wynikach pod wpływem wielkości sterujących (współczynników tarcia).
W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy numerycznej w postaci wartości kąta pochylni oraz odpowiadających mu wartości posuwistego i tocznego współczynnika tarcia między elementami dyskretnymi a podłożem.
Tab. 1. Zależność kąta pochylni od współczynników tarcia posuwistego oraz tocznego element–podłoże

Współczynniki tarcia

Kąt pochylni [st.]

0,45

30

0,55

34

0,8

41

Potrzebowano trzech iteracji, aby dopasować model numeryczny pochylni do eksperymentu. Dla zmierzonego uprzednio kąta wynoszącego 41 stopni wyznaczono współczynniki tarcia posuwistego oraz tocznego na poziomie 0,8. Odpowiadają one w dużym
stopniu współczynnikowi tarcia posuwistego wyliczonego w sposób analityczny oraz
źródłom literaturowym [4].

14

Możliwości implementacji metod numerycznych w analizie przepływu materiałów sypkich oraz urobku skalnego

Tab. 2. Zależność kąta usypu od współczynników tarcia posuwistego oraz tocznego element–element

Współczynniki tarcia

Kąt usypu [st.]

0,5

55

0,3

42

0,2

37

Tabela 2 przedstawia zależność kąta usypu naturalnego od współczynników tarcia
w modelu numerycznym. Źródła literaturowe podają kąt usypu naturalnego dla koksu
na poziomie 30–50 stopni [4] lub 38 stopni [6]. Podczas pomiarów własnych kąt ten wyniósł około 35 stopni. Rysunek 8 przedstawia wyniki analizy numerycznej wyznaczenia
kąta stoku naturalnego. Na podstawie wspomnianego wyżej pomiaru, a także wizualnej
oceny wyników symulacji, można stwierdzić, że rzeczywista wartość współczynników
tarcia między elementami zawierają się w przedziale 0,2–0,3.
Rys. 7. Usypane stoki elementów w zależności od współczynników tarcia między nimi. Od lewej: 0,2,
0,3, 0,5

4. Wyniki
Na rysunku 9 przedstawiono wpływ zmian geometrii zsypu na wielkość warstwy swobodnej koksu (tej, która uległa wysypowi na półkę). Warstwa ta może następnie zostać
pobrana przez wygarniacz. Dokonywano zmian parametru A gdy parametr B pozostawał
bez zmian oraz odwrotnie. Stwierdzić można, że większy wpływ na cały proces wysypu
ma zmiana parametru A.
Rys. 8. Wysypy urobku w zależności od zmian geometrii: Od lewej u góry: A + 500 mm, A + 750 mm,
A + 1000 mm. Od lewej u dołu: B + 500 mm, B + 1000 mm, geometria wyjściowa
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Istotne jest, aby projektowane geometrie zsypów materiałów skalnych bądź sypkich
nie posiadały tak zwanych martwych stref, gdzie dochodzić będzie do niepożądanego
wygaszenia ruchu rozpatrywanego medium lub klinowania się kolejnych jego warstw.
Wykorzystanie analiz numerycznych pozwala na lokalizację takich zjawisk na przykład
poprzez obserwację rozkładu prędkości elementów dyskretnych w krytycznych miejscach konstrukcji. Przykładowe rozkłady prędkości przedstawiono na rysunku 10.
Rys. 9. Rozkłady prędkości elementów dyskretnych w tej samej chwili czasu, dla różnych wysokości
zasuwy zsypu

Metodę elementów dyskretnych można stosować zamiennie z metodą elementów
skończonych (rys. 11). Ta druga posłużyć może jako weryfikacja pierwszej, zwłaszcza gdy
przedmiotem analizy jest medium o nieregularnym kształcie. Metoda elementów skończonych pozwala na ominięcie podstawowego ograniczenia metody elementów dyskretnych, jakim jest możliwość modelowania jedynie brył o kształcie kulistym. Okupione jest
to jednak znaczącym wzrostem czasu obliczeń.
Rys. 10. Porównanie wyników. Od lewej: metoda elementów skończonych, metoda elementów dyskretnych

5. Podsumowanie
Przy rozwiązywaniu problemów składowania oraz transportu materiałów sypkich
lub urobku skalnego coraz szerzej korzysta się z analiz numerycznych opartych o metodę
elementów dyskretnych. Zbieżność wyników uzyskiwanych metodami komputerowymi
z rzeczywistością zależy od odpowiednio celnej kalibracji modelu numerycznego. W tym
celu przeprowadza się podstawowe dla materiałów sypkich próby doświadczalne: pomiar
kąta usypu naturalnego oraz pomiar kąta pochylni inicjujący zsyp. Uzyskanie informacji
na temat interakcji między samymi bryłami, jak i nimi i podłożem pozwala na przeprowadzenie celnej analizy numerycznej.
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W niniejszym artykule przedstawiono próbę wykorzystania metody elementów dyskretnych do optymalizacji geometrii zsypu koksu odlewniczego. Dokonano pomiarów
eksperymentalnych niezbędnych do optymalnego dopasowania modelu obliczeniowego
do rzeczywistego zjawiska. Po odpowiednim skalibrowaniu modelu przeanalizowano kilka wariantów geometrii zsypu. Zaobserwowano, który z wymiarów charakterystycznych
najbardziej wpływa na ruch oraz wysyp materiału skalnego.
Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu niesie wiele korzyści. Dokładna i skuteczna analiza umożliwia znaczną redukcję badań doświadczalnych w procesie
projektowania nowego produktu, co znacznie redukuje koszty i czas wdrażania. Analizy
mogą służyć również do opracowania modeli analitycznych tychże produktów na użytek
projektantów.
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Implementacja algorytmu diagnostycznego
H-G sondy pomiarowej analizatora tlenu
FRT-02 do systemu DCS na bazie technologii Ethernet
Streszczenie: W publikacji omówiono budowę i zasadę działania analizatora tlenu FRT-02 firmy Thomex jako urządzenia mechatronicznego, które może być włączone do sieci komputerowej obsługi
procesu DCS. Wskazano na problemy eksploatacyjne analizatorów pracujących w przemysłowych
sieciach DCS. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych analizatora FRT-02 (sterowanego programem TransData) w postaci charakterystyk przepływowych i ciśnieniowych toru pneumatycznego
o zadanych wartościach średnicy wewnętrznej D otworu przelotowego. Z otrzymanych charakterystyk wyznaczono wartości kryterialne – symptomy dla zaproponowanego algorytmu diagnostycznego H-G. Generowany na pulpicie operatora alarm zmusza obsługę do interwencji, aby nie dopuścić
do utraty poprawnie działającego punktu pomiarowego. Opracowano modele matematyczne zapopielanego toru pneumatycznego w fazie przedmuchu sprężonym powietrzem.
Słowa kluczowe: zdecentralizowany system sterowania (DCS), diagnostyka analizatora tlenu, detekcja uszkodzeń.
The implementation of the H-G diagnostic algorithm of the combustion oxygen analyzer FRT-02
into the system DCS using ETHERNET technology
Summary: The paper presents a construction and working principle of the THOMEX combustion oxygen analyzer FRX-02 as a mechatronics system which can work in the computer system, attending
the DCS process. The construction and exploitation problems of the analyzer working in the DCS
industrial networks are also presented. The paper includes the results of the laboratory examination
of the FRT-02 analyzer (controlling by the TransData program) presented in the form of the flow and
pressure characteristics of the pneumatic channel with concrete diameters D, too. On this base it
was setting the criterial values – the symptoms of the proposed H-G diagnostic algorithm. In the
effect of the proposed algorithm it is generating the alarm which force the serviceman to take an action before losing the measurement point. The mathematical models of the ashed pneumatic channel in the blow-off faze, are also presented.
Keywords: distributed Control System, diagnostics of oxygen analyzer, fault detection.
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1. Wprowadzenie
Prowadzenie procesu spalania, zwłaszcza w dużych jednostkach obiektów przemysłowych (np. energetycznych) w sposób zgodny z prawem i suboptymalnie jest możliwe
tylko przy zastosowaniu układów automatycznego sterowania. Sygnały pomiarowe stężenia tlenu w spalinach w zaplanowanych punktach kontroli procesu spalania są zmiennymi procesowymi. W przypadku palenisk pyłowych i pomiarów realizowanych na wylocie z komory lub bezpośrednio w komorze spalania z tych punktów są pobierane do
analizy spaliny zapylone i wilgotne.
Na rynku dostępne są przyrządy do pomiaru stężenia tlenu w spalinach oferowane przez
wielu producentów, jednak tylko nieliczne rozwiązania mogą być wykorzystane do pomiarów w spalinach silnie zapylonych. Techniki pomiarowe stosowane w tym przypadku to:

 
ekstrakcyjne z zasysaniem spalin z komory i pomiarem realizowanym na zewnątrz
komory,

 
„in-situ” z pomiarem realizowanym w gorącej komorze paleniskowej.
W ostatnich latach popularność zyskały tlenomierze cyrkonowe oparte na wykorzystaniu ogniwa cyrkonowego umieszczonego bezpośrednio w próbce mierzonego gazu.
Pozwalają one na uzyskanie sygnału napięciowego proporcjonalnego do stężenia tlenu
w badanej próbce gazowej. Z analizatorem takim musi jednak współpracować odpowiednia sonda do poboru próbki dla gazowego pomiaru ekstrakcyjnego, często z podgrzewanym filtrem, rzadziej także z podgrzewaną rurą poboru próbki z komory paleniskowej
i układem zasysającym spaliny z komory. W przypadku pomiaru „in situ” sonda pomiarowa umieszczana jest w ścianie komory paleniskowej lub w układzie inżektorowym wsuniętym do komory paleniskowej i wówczas nie zachodzi konieczność stosowania układu
zasysania spalin z komory paleniskowej.
Pomiar „in situ” jest trudny do realizacji w przypadku pomiaru na ścianie ekranowej
kotłów pyłowych z powodu wysokiej temperatury oraz częstych problemów z żużlowaniem ich powierzchni. Sprawdzić się wtedy może układ do pomiaru ekstrakcyjnego, jednak i w tym przypadku napotyka się poważne trudności z utrzymaniem drożności układu
zasysania spalin.
Problem drożności toru pomiarowego można częściowo rozwiązać poprzez:

 
odpowiednią konstrukcję układu poboru spalin i komory pomiarowej z sondą cyrkonową,

 
organizację (parametryzację) okresowych przedmuchów toru pomiarowego [1].
Pozostają jednak do rozwiązania ważne problemy eksploatacyjne:

 
odporność systemu akwizycji danych (SAD) na przypadkowe zakłócenia procesu
spalania,

 
konieczność użycia palników olejowych (w czasie odstawienia i uruchomienia kotła),
 bezobsługowość punktów pomiarowych (analizatora),
 wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi czynnościami serwisowymi.
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Intensywność procesu zapopielenia torów pomiarowych jest różna i zależy od wielu
czynników. Dlatego każdy punkt pomiarowy w SAD powinien mieć możliwość wczesnego
wykrywania (wskazanie miejsca) i diagnozowania (wskazanie rodzaju) usterki.
Dzięki wbudowaniu do już istniejącego oprogramowania TransData modułu softwarowego „Diagnostyka” jest możliwe rozwiązanie wyżej wymienionych problemów.
Przedmiotem publikacji jest opracowanie algorytmu diagnostycznego do wczesnego
wykrywania zagrożeń utraty drożności toru poboru spalin do komory pomiarowej analizatora FRT-02 pracującego w sieci urządzeń rozproszonych DCS (Distributed Control System)/Ethernet pod programem obsługi TransDataMB [2].

2. Analizator tlenu FRT-02
2.1. Budowa analizatora tlenu FRT-02
System kontrolno-pomiarowy pozwala na realizację ciągłych pomiarów stężenia tlenu w warstwie przyściennej kotła pyłowego z wykorzystywaniem istniejących króćców
pomiarowych do badań składu spalin przy ścianach kotła. Umiejscowienie czujników bezpośrednio na króćcach przy ścianach kotła pozwala na znaczne skrócenie toru zasysania
spalin i skrócenie czasu pomiaru.
Na rysunku 1 pokazano widok analizatora tlenu FRT-02 opracowanego przez firmę
Thomex [3].
Rys. 1. Widok analizatora FRT-02 z wyposażeniem [3]

1,60 bar
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Zasadniczym elementem analizatora FRT-02 jest karta elektroniki z wyświetlaczem alfanumerycznym, zlokalizowana w szafce analizatora. Czujnik cyrkonowy tlenu znajduje
się w komorze pomiarowej poza szafką – na ścianie kotła. Sygnał pomiarowy (napięcie
30÷150 mV) jest wprowadzony na pierwszy tor pomiarowy karty elektroniki i przetworzony na standardowy sygnał analogowy 4–20 mA oraz na sygnał cyfrowy dostępny w sieci
RS-485. W szafce analizatora znajduje się także przetwornik ciśnienia, z którego sygnał
analogowy 4–20 mA jest wprowadzony na drugi tor pomiarowy karty elektroniki i przetworzony na sygnał cyfrowy, także dostępny w sieci RS-485.
Pomiar ciśnienia jest realizowany w przewodzie pneumatycznym toru gazowego pomiędzy elektrozaworem trójdrożnym a filtrem gazu. W szafce analizatora znajduje się
ponadto pompka gazowa do zasysania spalin (do komory pomiarowej) i elektrozawór
trójdrożny do przełączania strumieni gazów (spaliny, sprężone powietrze) przez króciec
sondy cyrkonowej. Natomiast filtr gazu zlokalizowany został na zewnątrz szafki (łatwy
serwis).
Analizatory tlenu FRT-02 mogą pracować autonomicznie. Przy pomocy dopinanej klawiatury i lokalnego wyświetlacza można skonfigurować parametry torów pomiarowych
(zakres, kalibracja, linearyzacja) oraz cykl pracy (rys. 2).
Rys. 2. Konfigurowanie czasów poszczególnych faz pracy analizatora w cyklu pomiarowym

Przyjęto wstępnie, że okres poboru kolejnego wyniku pomiaru stężenia tlenu do
zarejestrowania wynosi Tp = 900 s. Ma on zapewnić odpowiednio długi czasu zasysania
spalin przez analizatory oraz wymaganą drożność pneumatycznych torów pomiarowych
poprzez n cyklicznych przedmuchów sprężonym powietrzem, np. D = 4 s, i czas przerwy,
np. P = 140 s.
Ze wstępnych doświadczeń wynika, że czas pomiaru (zasysania spalin) M > 180 s ze
względu na możliwą różną dynamikę pracy torów pomiarowych zależną od miejsca osadzenia sondy pomiarowej na ścianach kotła (różne długości przewodów pneumatycznych) i musi gwarantować we wszystkich torach pomiarowych osiągnięcie stanu ustalonego przez mierzone wielkości.
Zbyt długi czas zasysania spalin skutkuje skróceniem czasu pracy układów pomiarowych (postępujące zapychanie pyłem torów pomiarowych). Liczbę cykli przedmuch-przerwa n obliczamy z równania:
Tp = M + n(D+P),
n = (Tp – M)/(D + P), po podstawieniu przyjętych wartości mamy
n = (900 – 180)/(4 + 140) = 720/144 = 5.
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W systemie monitoringu zagrożeń korozją warstwy przyściennej kotła zachodzi konieczność użycia 20–24 analizatorów na czterech ścianach kotła. Wówczas powstaje problem budowy systemu akwizycji danych pod nadzorem oprogramowania systemowego
TransDataMB. Program ten zapewnia zdalną konfigurację, rekonfigurację, synchronizację
pracy analizatorów oraz rejestrację wyników pomiarów. Może również generować informacje diagnostyczne po wbudowaniu modułu z algorytmem diagnozującym stan zagrożenia utraty określonego toru pomiarowego, np. z powodu jego zapopielenia.

2.2. Diagnostyka systemu pomiarowego
Celem zastosowania układu diagnostycznego, w porównaniu z poprzednimi aplikacjami, jest uzyskanie pełnej wiedzy na temat stanu pracy analizatorów i drożności układów pomiarowych. Ma to ułatwić pracę operatorów wykorzystujących system monitoringu zagrożenia korozyjnego ścian ekranowych kotła, dając im narzędzie diagnostyki
i ułatwiając podejmowanie decyzji o ewentualnych czynnościach serwisowych.
W przypadku problemu z zasilaniem elektrycznym poszczególnych analizatorów na
ekranie wizualizacji systemu pomiarowego pojawi się sygnalizacja braku odczytu wartości mierzonych. W takim przypadku, odpowiednim alarmem tekstowym zasygnalizowana
będzie konieczność sprawdzenia konkretnych układów pomiarowych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że brak zasilania elektrycznego poszczególnych układów pomiarowych nie spowoduje stanu awaryjnego pozostałych pracujących układów.
W momencie ponownego włączenia zasilania układy te rozpoczną normalną pracę i będą
znowu widoczne w programie TransDataMB.
Sygnalizowane alarmem w oknie wizualizacji będą także przerwy w dopływie sprężonego powietrza do poszczególnych układów pomiarowych. Krótkie przerwy w dopływie
sprężonego powietrza nie będą miały wpływu na poprawność wyników zmierzonego stężenia tlenu, lecz po kilku cyklach bezskutecznego oczyszczania toru gazowego znacznie
skróci się czas bezawaryjnej pracy systemu, a niektóre króćce pomiarowe mogą zostać
zapchane pyłem.
Diagnozowane są następujące parametry pracy układu pomiarowego:
a) stopień zanieczyszczenia toru powietrze/spaliny,
b) zanik napięcia zasilania szafki pomiarowej FRT-02,
c) zanik ciśnienia sprężonego powietrza (zasilania),
d) zanik komunikacji z punktem pomiarowym.
Do zebrania i przekazania informacji o pracy Systemu Akwizycji Danych SAD wykorzystuje się kanał pomiarowy nr 2 w urządzeniu FRT-02 (pomiar ciśnienia). Sygnał z pomiaru
ciśnienia będzie zawierał informację o zaniku ciśnienia, drożności toru pneumatycznego,
jak również o obecności napięcia zasilania. Detekcji usterek w procedurze diagnostycznej
dokonuje program TransDataMB.
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Rys. 3. Schemat automatyzacji punktu pomiarowego komputerowej obsługi SAD

Na rysunku 3 przedstawiono schemat automatyzacji punktu pomiarowego komputerowej obsługi SAD wraz z opisem wszystkich sygnałów.
Lista sygnałów (informacji) wyprowadzonych z szafki analizatora FRT-02:

 
stężenie tlenu w spalinach – analogowy, prądowy (4–20 mA) sygnał pomiarowy;
 
stężenie tlenu w spalinach – cyfrowy sygnał pomiarowy – przesyłany do systemu
nadrzędnego łączem RS-485;

 
ciśnienie gazu za zaworem trójdrożnym – analogowy prądowy (4–20 mA) sygnał
pomiarowy, lokalny (nie jest wyprowadzany z szafki FRT-02);

 
ciśnienie gazu za zaworem trójdrożnym – cyfrowy sygnał pomiarowy, przesyłany
do systemu nadrzędnego łączem RS-485 w celu diagnozowania drożności toru poboru spalin do analizy;

 
włączenie elektrozaworu (przedmuch) – sygnał binarny, przesyłany łączem RS-485;
 
włączenie pompki (pomiar) – sygnał binarny, przesyłany łączem RS-485.
Wykorzystano także następujące binarne sygnały wewnętrzne (widoczne na wybranych oknach funkcyjnych komputerowego systemu obsługi i nadzoru procesu pomiaru
stężeń tlenu i diagnostyki podzespołów systemu pomiarowego):
1. Flagi sygnalizujące fazę cyklu pracy: M (pomiar), P (przerwa), D (przedmuch).
2. Sygnalizacja zaniku łączności z punktem pomiarowym, punkt pomiarowy podświetlany kolorem czerwonym.
3. Sygnalizacja „kanał gazowy punktu pomiarowego wymaga obsługi” – punkt pomiarowy podświetlany kolorem czerwonym w sposób pulsujący.
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3. Analizatory FRT-02 w sieci DCS/Ethernet
Opracowany zdecentralizowany (rozproszony) system automatyki DCS (Distributed
Control System) przedstawiony na rysunku 4, posiada następujące cechy:

 
standardową i otwartą architekturę, co ułatwia elastyczną konfigurację i rozbudowę systemu,

 
istnieje możliwość tworzenia systemu z wykorzystaniem aparatury od wielu producentów;

 
standardy transmisji danych są odporne na zakłócenia;
 
istnieje możliwość integrowania różnych urządzeń przez zastosowanie lokalnych
sieci komunikacyjnych,

 
istnieje możliwość zdalnej diagnostyki i telemonitoringu,
 
istnieje możliwość współpracy różnych jednostek organizacyjnych poprzez Internet w celu np. prowadzenia badań długofalowych nad niezawodnością eksploatowanego systemu,

 
możliwość rozbudowy funkcji systemu DCS, np. o zadania diagnostyczne.
W niniejszym artykule zaproponowano rozbudowę istniejącego systemu SAD w wersji DCS o moduł diagnostyki toru poboru spalin.
System akwizycji danych pomiarowych (SAD) w określonych odstępach czasu gromadzi wyniki pomiaru i udostępnia je innym systemom komputerowej obsługi kontrolowanego procesu. Dane te mogą być wykorzystane np. do wizualizacji zagrożenia korozyjnego za pomocą oprogramowania Rachel [5, 7], bazującego na technologii „sieci
neuronowych”.
We wspomnianym rozwiązaniu cyrkonowe sondy pomiarowe są zamontowane
bezpośrednio na króćcach pomiarowych zlokalizowanych na ścianach ekranowych
kotła, natomiast szafki analizatorów umiejscowione są w odległości do kilku metrów
od nich.
Sygnał pomiarowy zbierany jest ze wszystkich punktów pomiarowych łączem przewodowym RS-485 i poprzez konwerter RS-485/Ethernet wprowadzony do zakładowej sieci
lokalnej. Przyjęte rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie pracą systemu pomiarowego
SAD z wybranego miejsca, np. z nastawni blokowej kotła energetycznego. Możliwy jest
dostęp do gromadzonych danych w SAD/TransDataMB poprzez Internet.
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Rys. 4. Architektura systemu akwizycji danych pomiarowych SAD pod kontrolą oprogramowania
TransDataMB z czujnikami cyrkonowymi do kontroli stężenia tlenu w warstwie przyściennej kotła
pyłowego

4. Diagnostyka punktów pomiarowych FRT-02 w pracującym
systemie mechatronicznym CSC/SAD/TransData
Po analizie różnych możliwych rozwiązań technicznych problemu wczesnej diagnostyki utraty sprawności punktu pomiarowego [8] przyjęto:
1) ciśnienie powietrza za zaworem trójdrożnym, a przed filtrem za sygnał pomiarowy, na
którym zostaną określone symptomy dla procedury diagnostycznej;

26

Implementacja algorytmu diagnostycznego H-G sondy pomiarowej analizatora tlenu FRT-02 do systemu DCS...

2) statyczną procedurę diagnostyczną, tj. po n-krotnym przekroczeniu ustalonej wartości
ciśnienia uruchamiana jest sygnalizacja na mapie punktów pomiarowych (zagrożony
punkt pomiarowy jest podświetlany migającym światłem czerwonym);
3) ogólny schemat blokowy algorytmu diagnostycznego ma postać jak na rysunku 5;
4) iż ostateczną weryfikację i korektę algorytmu oraz jego parametrów należy zrealizować w długofalowych badaniach na obiekcie rzeczywistym w czasie jego normalnej
eksploatacji. Zdalny dostęp do wyników SAD (program TransDataMB) udostępnianych
w Internecie zdecydowanie przyspiesza realizację procedury optymalizacji i weryfikacji algorytmu diagnostycznego.
Rys. 5. Diagnostyka punktów pomiarowych (FRT-02) w systemie akwizycji danych (TransDataMB)

4 .1. Badania statyczne drożności toru pneumatycznego w czasie
„przedmuchu” sprężonym powietrzem
Do instalacji pneumatycznej za elektrozaworem, a przed filtrem (rys. 1 i rys. 2) podłączono przetwornik ciśnienia S-20 (0-6Bar/4-20mA f-my WIKA). Sygnał prądowy wprowadzono na wejście kanału nr 2 karty FRT-02. W badaniach drożności toru pneumatycznego w czasie „przedmuchu” przy zmiennych przekrojach toru pneumatycznego (oporach
pneumatycznych) wykorzystano wskazania manometru i odczyty wyświetlacza karty
FRT-02. Do badań użyto sprężonego powietrza o wartości p0 = 6 bar, a wyniki badań przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Wykresy ciśnienia p1 mierzonego za elektrozaworem w zależności od średnicy otworu oporu
pneumatycznego: a) filtr czysty, b) filtr zanieczyszczony. Ciśnienie na wejściu p0 = 6 bar

4.2. Badania dynamiczne kanału ciśnieniowego
Jako dodatkowe wykonano badania dynamiki zmian ciśnienia sprężonego powietrza
za elektrozaworem, a przed filtrem przy zmiennych przekrojach toru pneumatycznego
(oporach pneumatycznych). Badania te przeprowadzono z użyciem oscyloskopu cyfrowego (TDS 210). Sondy pomiarowe oscyloskopu podpięto do oporu R = 330 Ω wstawionego
w obwód sygnału prądowego (wyjście) przetwornika ciśnienia S-20. Wybrane wyniki badań
zestawiono na rysunku 7 (dla filtra czystego) i rysunku 8 (dla filtra zanieczyszczonego).
Rys. 7. Zestawienie odpowiedzi czujnika ciśnienia S-20 w fazie „przedmuchu” dla filtra czystego
(elektrozawór włączany cyklicznie na zadany w sterowniku FRT-02 czas przedmuchu 4 s)
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Rys. 8. Zestawienie odpowiedzi czujnika ciśnienia S-20 w fazie „przedmuchu” dla filtra zanieczyszczonego (elektrozawór włączany cyklicznie na zadany w sterowniku FRT-02 czas przedmuchu 4 s)

4.3. Diagnostyka punktu pomiarowego w SAD z użyciem programu
TransDataMB
Uzyskane w badaniach laboratoryjnych modele nieparametryczne i parametryczne
toru pomiarowego ciśnienia p1 (rys. 9) posłużą do wyznaczenia cech – symptomów charakteryzujących stan techniczny punktu pomiarowego w celach wczesnego diagnozowania zagrożeń utraty wiarygodności punktu pomiarowego w systemie akwizycji danych
(SAD). Poniższy rysunek jako wynik badań laboratoryjnych analizatora gazu FRT-02 (bez
podłączonej sondy cyrkonowej) posłużył do wstępnego oszacowania wartości i przedziałów ciśnienia powietrza (zimnego), które przyjęte zostaną w algorytmie diagnostycznym.
Stan techniczny analizatora proponuje się badać w czasie procedury „Przedmuch” sprężonym powietrzem o ciśnieniu Po = 6 bar.
Rys. 9. Charakterystyki statyczne toru diagnostycznego P1(D) dla filtra czystego i zanieczyszczonego
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Modele matematyczne określone na sygnale diagnostycznym, którym jest ciśnienie
sprężonego powietrza o amplitudzie A = 6 bar w fazie przedmuchów sondy:

 
dla filtra czystego
P1(D) = 0,5706D4 – 2,5586D3 + 2,7023D2 – 0,5722D + 5,4983

R² = 0,9985,

 
dla filtra zanieczyszczonego
P1(D) = 1,3989D4 – 7,6214D3 + 13,164D2 – 9,5476D + 8,1688

R² = 0,9995.

Algorytmy diagnostyczne H-G
Na podstawie wyznaczonych doświadczalnie charakterystyk (rys. 9) przyjmuje się następujące zależności jako symptomy kwalifikujące stan techniczny punktu pomiarowego
analizatora FRT-02, filtra gazu i toru pneumatycznego zasysania spalin:
1. Jeżeli wartość p1 < 1 bar, to należy sygnalizować: „Brak zasilania sprężonym powietrzem
na stanowisku pomiarowym o numerze „x”;
2. Jeżeli wartość ciśnienia 4,5 > p1 > 3 bar, to należy sygnalizować: „Filtr gazu nr x – zanieczyszczony”,
3. Jeżeli wartość ciśnienia p1 ≥ 4,5 bar, to należy sygnalizować: „Tor pneumatyczny sondy
nr x wymaga czyszczenia”,
4. Zanik łączności z punktem pomiarowym (brak transmisji danych pomiarowych) wskazuje na brak napięcia zasilania lub uszkodzenie łączy RS-485 lub odłączenie/uszkodzenie konwertera sygnału.
Uwaga! Spełnienie każdego z ww. warunków musi być sprawdzone n razy, gdzie n jest
deklarowaną liczbą „przedmuchów” w cyklu pracy. Jeżeli dla wszystkich n nierówność
jest prawdziwa, to należy na pulpit operatora wystawić sygnalizację optyczną – punkt
pomiarowy jest podświetlany migającym światłem i uruchamiany jest sygnał akustyczny
oraz na ekranie pojawia się opis stanu lub czynności do wykonania przez obsługę techniczną systemu SAD.
Poniżej zestawiono porównanie wyników badań dynamicznych toru diagnostycznego dla parmetrów skrajnych − średnicy wewnętrznej otworu zastępczego oporu
pneumatycznego Dmin. = 0,8 mm oraz Dmax = 4,8 mm dla filtra gazu czystego i zanieczyszczonego.
W pierwszym przypadku (rys. 10) niezauważalna była różnica obrazów sygnału
diagnostycznego – sygnał ciśnieniowy nie może wykryć filtra zanieczyszczonego.
W przypadku drugim (rys. 11) widoczne były różnice wartości amplitud ciśnień sygnału
diagnostycznego – sygnał ciśnieniowy tylko dla czystych torów może wykryć filtr zanieczyszczony.
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Rys. 10. Zmiany ciśnienia rejestrowanego dla wewnętrznej średnicy otworu oporu pneumatycznego Dmin. = 0,8 mm odpowiednio dla filtra gazu czystego i zanieczyszczonego

Rys. 11. Zmiany ciśnienia rejestrowanego dla wewnętrznej średnicy otworu oporu pneumatycznego Dmin. = 4,8 mm odpowiednio dla filtra gazu czystego i zanieczyszczonego

5. Wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wyciągnięto następujące wnioski:

 
Badanie diagnostyczne stosowane w trybie „pomiar” – zasysanie spalin a zmiana
prądu pobieranego przez pompkę – daje pożądany rezultat, ale przy bardzo małych średnicach otworu oporu pneumatycznego (poniżej 1 mm). Detekcja tak małego przekroju kanału przepływowego jest nie do przyjęcia ze względu na niebezpieczeństwo utraty punktu pomiarowego (za krótki czas na interwencję obsługi
technicznej). Sygnał prądowy pobierany przez pompkę może być w przyszłości
stosowany w diagnostyce, wspomagając główny tor diagnostyczny.

 
Należy przyjąć wynik badania charakterystyki statycznej p1(D) jako wynik optymalny do diagnostyki aż trzech usterek: brak ciśnienia zasilania sprężonym powietrzem, zanieczyszczony filtr, utrata drożności toru pneumatycznego.

 
Wydatek sprężonego powietrza przy ciśnieniu Po = 6 bar jest bardzo duży – 7m3/h
– i wymaga wydajnej stacji pomp sprężonego powietrza. Należy się zastanowić,
czy jest możliwe rozwiązanie tańsze, np. skracanie do minimum czasy przedmuchu
(konieczne długotrwałe badania obiektowe).
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Badania dynamiczne p1(D) dla filtru czystego (rys. 10), jak również filtru zanieczyszczonego wykazały, że dynamikę toru diagnostycznego można opisać transmitancją członu inercyjnego 1-go rzędu o stałej czasowej T = 1÷3 s. Nie stwierdzono zauważalnych zmian stałej czasowej od wartości oporu pneumatycznego.

 
Badania dynamiczne nie mogą być zastosowane do ekstrakcji symptomu diagnozującego stan techniczny urządzenia pomiarowego również ze względu na minimalny krok próbkowania, który obecnie w oprogramowaniu TransDataMB (przy
odpytywaniu punktów pomiarowych indywidualnie) może wynosić 1 s.

 
Minimalny czas uśredniania pomiarów w kanale 1 i 2 to wartość 1 s przyjęta przez
konstruktora analizatora FRT-02. Chcąc zastosować wyniki badań dynamicznych
do diagnozowania stanu technicznego elementów analizatora przy użyciu kanału
pomiarowego nr 2, należy nastawę czasu uśredniania w kanale nr 2 deklarować
w przedziale od 0 do 2 s.
2. Znajomość aktualnego składu spalin w warstwie przyściennej kotłów pyłowych w trakcie ich eksploatacji, a w szczególności stężenia tlenu w spalinach, umożliwia rozpoznanie stopnia zagrożenia korozją wysokotemperaturową powierzchni ogrzewalnych (rur
parowników) i może przyczynić się do podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie tego zagrożenia [4, 5]. Efektem takich działań będzie wydłużenie bezawaryjnej pracy kotłów pyłowych. Systemy kontroli zagrożeń korozyjnych parowników
kotłów pyłowych są wdrażane i testowane na wybranych kotłach [5, 6].
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Lean Management – metoda racjonalnego
zarządzania produkcją

Streszczenie: W publikacji przedstawiono metodę Lean Management jako nowoczesną koncepcję,
której celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków zarządzania poprzez
uproszczenie wszystkich procesów i przepływów tak, aby uniknąć błędów i marnotrawstwa. W artykule przedstawiono genezę, rozwój i główne narzędzia, którymi posługuje się omawiana koncepcja
oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę autor zwrócił na filozofię Kaizen oraz jej zastosowanie i wykorzystanie w przedsiębiorstwach regionu legnickiego.
Słowa kluczowe: zarządzanie tradycyjne, „zarządzanie odchudzone”, mapowanie strumienia wartości, SMED, kompleksowe utrzymanie ruchu, Metoda 5S, Kaizen.
Lean Management- an economic method of production management
Summary: The main objective of that report is presented the Lean Management`s method. Lean Managemet is very popular method which adjust the company to demanding market conditions. There
were described the origin, progression and main instruments of lean management. There was also
presented the influence of lean management on the firm`s economy. In the last part of that article
there was described the Kaizen philosophy and its use in the companies of Legnica region.
Keywords: management, Lean Management, Value Stream Mapping, SMED (Single Minute Exchange
of Die), Total Productive Maintenence, 5S Methods, Kaizen.

1. Wprowadzenie
Zarządzanie produkcją ma za sobą rozwój tak długi, jak długa jest historia współczesnego przemysłu. Rozwój ten cechuje się specyficznymi własnościami. Zarządzanie
produkcją zawsze pozostawało bliższe rzeczywistości warsztatu wytwórczego (klasycznej manufaktury) niż teoretycznym rozważaniom. U podstaw zarządzania produkcją, w większym stopniu aniżeli w przypadku innych dyscyplin nauki o zarządzaniu,
leżą praktyczne doświadczenia, do których można zaliczyć między innymi (Głowacka-Fertsch, 2004, s. 7):
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wytwarzanie identycznych, złożonych wyrobów z tożsamych części z wykorzystaniem powtarzalnych procesów technologicznych,

 
zastosowanie metod naukowych do analizy, interpretacji i projektowania procesów produkcji,

 
masowe wytwarzanie, w sposób rytmiczny i powtarzalny, złożonych wyrobów w linii produkcyjnej.
Powyższe elementy stały się podstawą organizacji produkcji przemysłu na przełomie
XIX i XX wieku. Pozwoliły one zarówno na pokrycie zapotrzebowania na środki produkcji
ze strony innych gałęzi rozwijającego się w tym czasie przemysłu, jak i na zaspokojenie
zapotrzebowania finalnych klientów.
Pierwsza dekada XXI wieku charakteryzuje się natomiast gwałtownymi przemianami w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zmiany te zachodzą na całym świecie, w związku
z czym mają charakter globalny.
Warunkiem rozwoju współczesnych przedsiębiorstw jest podnoszenie konkurencyjności wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Na efekt końcowy procesów
związanych z fizycznym przepływem dóbr oraz ich transformacją oddziałują sfera zarządzania i mieszczące się w niej procesy informacyjno-decyzyjne oraz stosowane metody
i techniki rozwiązywania problemów. Celem stosowanych współcześnie rozwiązań w obszarze zarządzania jest większa elastyczność przedsiębiorstwa, integracja procesów oraz
umiejętność wprowadzania innowacyjnych zmian. Obszar produkcji pozostaje więc pod
wpływem koncepcji i metod wprowadzanych zarówno w poszczególnych podsystemach
organizacji, jak i dotyczących całego przedsiębiorstwa.
Istnieje wiele metod i technik służących doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem. Jedną z nich jest tzw. wyszczuplanie organizacji – Lean Management – jednoczesne i ciągłe obniżane kosztów, podwyższanie jakości, skracanie cykli realizacji produkcji,
zdobywanie nowych klientów. Jest to nowatorska koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, wykorzystywana szczególnie w procesie restrukturyzacji.

Geneza „odchudzonego zarządzania” (Lean Management)
Lean Management („odchudzone zarządzanie”) to metoda zarządzania, której genealogia jest silnie związana z japońską firmą Toyota.
Po II wojnie światowej Japonia była krajem zniszczonym i biednym. Wielkość produkcji była wielokrotnie niższa niż w państwach Zachodu. Przy niskim poziomie produkcji
zakłady Toyota nie mogły pozwolić sobie na zmianę wyposażenia dla każdego nowego
modelu samochodu, ani też utrzymywać dużych zapasów materiałów. W przypadku przemysłu samochodowego czynniki te wymusiły innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji produkcji i zarządzania.
W latach 50. XX wieku Japończycy zaczęli waloryzować dorobek teoretyczny W. E. Deminga i J. M. Jurana w zakresie sterowania jakością produkcji i rozwijali go, wzbogacając
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o własne metody (S. Toyoda, T. Ohno, S. Shingo) redukujące koszty produkcji. Doprowadziło to do ukształtowania Toyota Production System (TPS), który łączył w sobie elementy JIT
(Just in Time) i późniejszego TQM (Total Quality Management). Pod koniec lat 80. Amerykanie nazwali go systemem Lean Management.
Koncepcja Lean Management jest obecnie jedną z najpopularniejszych całościowych
filozofii zarządzania na świecie. W Polsce stosuje ją już wiele czołowych firm, m.in.: Bosch,
Gillette, Remy, Whirlpool, Opel, Volkswagen, ABB, Masterfoods, Phillips, Volvo.

Istota „odchudzonego zarządzania” (Lean Management)
Lean Management jest metodyką zarządzania kreującą taką kulturę pracy w organizacji,
która sprawia, że wszyscy uczestnicy organizacji są zainteresowani ustawiczną obniżką
kosztów, podnoszeniem poziomu jakości i skracaniem cyklu dostawy. Wszystko po to, by
maksymalnie spełniać oczekiwania klientów oraz prosperować, dostosowując się płynnie do warunków otoczenia. Koncepcja ta kładzie nacisk na eliminację wszelkiego marnotrawstwa.
Według prekursora Lean Management Taiichi Ohno, do podstawowych źródeł marnotrawstwa zaliczamy powszechnie występujące w przemyśle nieproduktywne straty.
Należą do nich (Ohno, 2008, s. 37):

 
wytwarzanie produktów bez zamówienia klienta (wzrost zapasów wyrobów gotowych),

 
bezczynne oczekiwanie ludzi/maszyn na opóźnione dostawy bądź następne kroki
w procesie,

 
niepotrzebny transport materiałów między funkcyjnymi obszarami,
 
zbyt długie czasy wykonania operacji ze względu na złe zaprojektowanie produktów i narządzi,

 
większe niż absolutne minimum zapasy materiałowe,
 
przemieszczanie się ludzi w czasie pracy (w poszukiwaniu części, narzędzi, instrukcji czy pomocy),

 
błędy, braki wymagające naprawy bądź korekty.
Podstawowym celem zarządzania według koncepcji szczupłego wytwarzania jest
„wytwarzać coraz więcej przy coraz mniejszym zużyciu zasobów” (Womack, Jones 2008,
s. 15). Według J. Womacka i D. Jonesa szczupłe wytwarzanie opiera się na pięciu zasadach
(ibidem, s. 16–26):
1. Zasada określenia wartości produktu z punktu widzenia klienta i jego potrzeb.
Zdefiniowanie wartości wymaga wspólnej analizy przez producenta i klienta tego, co
naprawdę klient potrzebuje. Może to oznaczać radykalną zmianę w stosunku do wartości,
którą dotychczas klient kupował, a producent oferował. W rezultacie prowadzi to do zdefiniowania produktu. Taka krytyczna postawa w stosunku do określenia wartości jest niezbędna także w procesie dalszego rozwoju produktu. Kolejnym krokiem w definiowaniu
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wartości jest określenie kosztu produktu. Punktem wyjścia może być koszt produktów
oferowanych przez konkurentów, który zostaje obniżony poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa.
2. Zasada identyfikacji strumienia wartości dla każdego produktu.
Strumień wartości obejmuje ogół czynności podejmowanych w celu przeprowadzenia danego produktu przez cały charakterystyczny dla niego proces, począwszy od zakupu surowców i materiałów, a skończywszy na dostarczeniu wyrobu gotowego. Wyróżnia
się dwa rodzaje strumieni wartości: pełny i wewnętrzny. Pełny strumień obejmuje procesy od pozyskania komponentu, przez procesy dostawców, aż do końcowego użytkownika – jego analiza jest kluczowa z punktu widzenia optymalizacji kosztów przepływów
w ramach całego łańcucha dostaw. Wewnętrzny strumień wartości obejmuje procesy
wewnątrz analizowanego przedsiębiorstwa wraz z relacjami z bezpośrednimi dostawcami i klientami organizacji, a jego analiza jest kluczowa z punktu widzenia doskonalenia
efektywności w przedsiębiorstwie (Czerska 2009, s. 23–24).
3. Zasada zapewnienia niezakłóconego przepływu wartości w procesie produkcyjnym.
Zasada ta zakłada potrzebę wdrożenia ciągłego, płynnego przepływu materiałów
i informacji. Ciągły przepływ materiałów oznacza przekazywanie części poddawanej
obróbce, od jednego procesu do następnego, jak tylko zostanie zakończona operacja wykonana na danej części (Rother, Shook 2003, s. 45). W celu uzyskania przepływu
ciągłego stosuje się produkcję w gniazdach, wykorzystując metodę one-piece-flow
(przepływ jednej sztuki), rezygnując w ten sposób z wytwarzania produktów w dużych
partiach.
4. Zasada wyciągania produkcji w całym systemie, zgodnie z systemem ssania (pull).
Zasada ta nakazuje produkcję wyrobów w takiej ilości, jaka jest potrzebna i tylko wtedy,
gdy są one niezbędne. Oznacza to, że dopóki nie ma sygnału o konieczności wytworzenia gotowego produktu czy podzespołu, dopóty produkcja tych wyrobów nie powinna być uruchamiana. Produkcja powinna odbywać się w małych partiach, zgodnie z metodą Just in Time,
a przepływ powinien być sterowany za pomocą techniki Kanban. Zasada ssania prowadzi do
skrócenia cyklu produkcyjnego i zmniejszenia zapasów, w tym zapasu robót w toku.
5. Zasada dążenia do perfekcji przez ciągłe doskonalenie systemu.
Dążenie do doskonałości może być prowadzone na dwa sposoby – poprzez ciągłe
doskonalenie (Kaizen) oraz poprzez wprowadzanie radykalnych zmian (Kaikaku). Pierwszy sposób koncentruje się na poszczególnych czynnościach w łańcuchu wartości, drugi
– na doskonaleniu całego łańcucha wartości. Wybór któregoś z tych sposobów wymaga
określenia dystansu istniejącego pomiędzy stanem obecnym i doskonałością, a następnie określenia, które formy marnotrawstwa w strumieniu wartości powinny być usunięte
w pierwszej kolejności.
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Powyższe zasady nie tworzą cyklu czy procedury. Celem implementacji metodologii
Lean w przedsiębiorstwie należy stosować je równolegle.

Różnice między tradycyjną koncepcją zarządzania a koncepcją „odchudzonego zarządzania” (Lean Management)
Różnice w koncepcjach zarządzania przedstawione zostały w tabeli 1, w odniesieniu do
trzech głównych aspektów działalności przedsiębiorstwa, tj.:
1. Produkcji.
2. Zaopatrzenia i zbytu.
3. Organizacji i kierowania.
Tab. 1. Różnice między przedsiębiorstwem zarządzającym tradycyjnie i wg koncepcji Lean Management

Przedsiębiorstwo zarządzane
tradycyjnie

Przedsiębiorstwo zarządzane zgodnie
z koncepcją Lean

W dziedzinie produkcji

 Zakłady wyspecjalizowane
1 Zakłady o zmiennym procesie
 Ograniczona integracja procesu produkcyjne- 1 Wysoka integracja procesu integracyjnego
go (orientacja na procesy cząstkowe)

(orientacja na wykonanie produktu)

 Długi czas przezbrajania maszyn (zmiany 1 Krótki czas przezbrajania
oprzyrządowania)
1 Krótki czas cyklu m.in. wskutek małych (na Długi czas wykonania (cyklu produkcyjnego)
wet jednostkowych) serii produkcyjnych
m.in. wskutek dużych serii produkcyjnych
1 Uproszczone i bardzo przejrzyste procesy
 Złożone i mało przejrzyste procesy technolotechnologiczne
giczne

W dziedzinie zaopatrzenia i zbytu

 
Współpraca z wieloma dostawcami sprowa-  
Długoterminowa współpraca z ograniczoną

dzająca się głównie do egzekwowania zawarliczbą bezpośrednich dostawców
 
Zakres i termin dostawy są dokładnie określotych umów
 
Dostawy materiałowe uzależnione są od done przez producenta, a materiały trafiają bezstawców i najczęściej wymagają magazynopośrednio na produkcję (zasada Just in Time)
 
Odbiorcy są włączani w usprawnienie
wania u producenta
 
Odbiorcy (handlowcy i klienci) wywierają
procesów wytwarzania oraz w procesy
ograniczony wpływ na procesy wytwarzania
innowacyjne
i innowacje
W dziedzinie organizacji i kierowania

 
Rozbudowana hierarchia organizacyjna, wy-  
Płaska struktura organizacyjna, mała formalisoka formalizacja i centralizacja

zacja i centralizacja zarządzania

i wysoka specjalizacja pracowników

cja” pracowników i rotacja na stanowiskach pracy

 
Kierowanie w oparciu o nadzór i kontrolę
 
Kierowanie wspomagające
 
Nadmierny podział pracy, praca indywidualna  
Łączenie pracy, praca zespołowa, „uniwersaliza-

 
Mały zakres szkolenia i doskonalenia kwalifikacji  
Permanentne szkolenie i podnoszenie kwalifikacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
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W przypadku zarządzania tradycyjnego wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rozrasta
się często struktura organizacyjna, zwiększane są zasoby ludzkie, kompetencje są nadmiernie rozdrobnione, pogarsza się jakość pracy, co następnie przekłada się na powstanie problemów komunikacyjnych, obniżenie sprawności działania, wzrost kosztów itp. Po
pewnym czasie menedżerowie zauważają, że coś powoduje perturbacje w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Panaceum na powyższe bolączki jest wykorzystanie w zarządzaniu
koncepcji Lean, a przede wszystkim implementacja wybranych narządzi omawianej filozofii, które wspierają: doskonalenie i jakość procesów wytwórczych, środowiska pracy,
a przede wszystkim – finalne produkty.

Wybrane narzędzia metodologii „odchudzonego zarządzania”
W tej części przedstawiono krótką charakterystykę wybranych narzędzi Lean, których
wdrożenie umożliwi eliminację różnego rodzaju marnotrawstwa oraz pozwoli usprawnić
procesy produkcyjne wewnątrz przedsiębiorstwa.

Mapowanie strumienia wartości – VSM (Value Stream Mapping)
Jest to narzędzie wykorzystywane do analizy i ustalenia przepływu przez proces produkcyjny materiałów i informacji istotnych dla tworzenia wartości dodanej do produktu lub
usługi, z perspektywy klienta. Firmy produkcyjne tworzą mapy strumienia wartości w celu
ustalenia, gdzie w procesie produkcyjnym dochodzi do strat i jak te straty wyeliminować.
Strumień wartości dodanej jest definiowany jako wszystkie czynności i zdarzenia, zarówno
niewnoszące wartości dodanej, jak i wnoszące ją, przez które przechodzi produkt lub usługa w drodze od dostawcy do klienta. Przepływ wyrobu w procesie produkcyjnym z wydzieleniem czynności dodających i niedodających wartości zaprezentowano na rysunku 1.
Rys. 1. Przepływ wyrobu w procesie produkcyjnym z wydzieleniem czynności dodających i niedodających wartości

Źródło: Liker J., The Toyota Way: 14 Management Principles from the World’s Greatest Manufacturer, s. 30.
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Na podstawie zestawienia czynności dodających wartość z sumarycznym czasem
działań uznanych za marnotrawstwo można wyznaczyć poziom efektywności operacyjnej całego systemu. Według profesora T. Kocha w konwencjonalnej fabryce tylko 15 do
20% procesów (kroków w produkcji) przyczynia się do powiększania wartości dodanej
(Koch, 2002, s. 6). Zwykle w ciągu zaledwie 0,2% czasu, jaki materiał spędza w przedsiębiorstwie, od momentu pojawienia się w magazynie zaopatrzenia do momentu ukończenia
produktu, jest dodawana wartość (jeśli występują procesy zależne od czasu, np. obróbka
cieplna, udział procentowy czasu, kiedy wartość jest dodawana, jest bardziej korzystny).
Korzyści wynikające z zastosowania mapowania strumienia wartości – VSM – to:

 
zobrazowanie przepływu informacji i zasobów w firmie, dzięki czemu następuje
identyfikacja marnotrawstwa, a co za tym idzie obniżenie kosztów,








zintegrowanie wskaźników zakładu z potrzebami klienta,

maksymalizacja wartości dodanej dla odbiorcy,

skrócenie czasu przepływu produktu lub usługi przez firmę nawet do 80%,

zwiększenie płynności finansowej firmy,

poprawa organizacji pracy w przedsiębiorstwie.

 2. Skracanie czasu przezbrojeń maszyn i urządzeń – SMED
(Single Minute Exchange of Die)
Metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym zapoczątkowana została w 1950 roku przez Shingeo Shingo. W polskim tłumaczeniu możemy przedstawić to narzędzie jako wymianę (przezbrojenie) narzędzia w ciągu jednocyfrowej liczby minut. Czas przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu
produkcyjnego. Im krótszy, tym mniejsze straty w oczekiwaniu na przezbrojenie i ustawienie maszyn (maszyny).
Metodyka SMED wprowadza trzy pojęcia: przezbrojenie, przezbrojenie wewnętrzne,
przezbrojenie zewnętrzne (McIntosh, Culley, Mileham, Oweni, 2001, s. 125).

 
Przezbrojenie to zmiany wprowadzone na maszynie lub grupie maszyn, polegające
na przykład na wymianie narzędzi, matrycy, formy, uchwytu mocującego po to, aby
można było na niej wykonywać inny produkt (inną operację technologiczną). Czas
przezbrojenia jest mierzony pomiędzy ostatnim produktem „A” a pierwszym produktem „B” dobrej jakości, wytwarzanym zgodnie ze standardowymi parametrami.

 
Przezbrojenie wewnętrzne to część przezbrojenia, która musi być wykonana, kiedy maszyna/linia produkcyjna jest zatrzymana. Do czasu przezbrojenia wewnętrznego wlicza
się również czas startu, rozruchu urządzenia i osiągnięcia standardowej wydajności.

 
Przezbrojenie zewnętrzne to część przezbrojenia, która może być wykonana podczas pracy maszyny/linii produkcyjnej. Najczęściej są to czynności przygotowawcze przed zatrzymaniem linii.
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Fabryki stosujące SMED standardowo osiągają 8-minutowy czas przezbrajania nawet
wielkich wielotonowych pras.

 3. Kompleksowe utrzymanie ruchu – TPM (Total Productive
Maintenence)
Jest to narzędzie stosowane w celu osiągnięcia produkcji bezawaryjnej i bezusterkowej.
Opiera się na pięciu następujących założeniach (Nakajima, 1988, s. 49):

 celem jest maksymalizacja efektywności wyposażenia produkcyjnego,
 
konieczne jest gruntowne wykorzystanie metod prewencyjnych (PM) w całym cyklu „życia” maszyn i urządzeń,

 
wdrażanie i utrzymanie systemu realizuje równocześnie wiele różnych jednostek
organizacyjnych przedsiębiorstwa (przygotowania produkcji, jednostek produkcyjnych oraz serwisu techniczno-remontowego),

 
wymaga zaangażowania wszystkich pracowników (od kierownictwa naczelnego
aż po operatorów maszyn w systemie produkcyjnym),

 
bazuje na aktywności małych grup pracowników.
Cele TPM osiąga się między innymi poprzez:

 
poprawę skuteczności maszyn i urządzeń poprzez eliminację przestojów oraz awarii,
 
włączanie operatorów maszyn do wykonywania zabiegów prewencyjnych (czyszczenie, kontrola, smarowanie czy drobne naprawy),

 
poprawę niezawodności maszyn i urządzeń poprzez wykorzystanie zespołów poprawy (np. wpływ operatora na poprawę konstrukcji maszyny czy przyrządu obróbczego),

 
włączanie wszystkich pracowników w procesy identyfikacji, monitorowania
i usuwania przyczyn strat w wyniku: awarii, drobnych przestojów, biegu jałowego, pracy poniżej nominalnych osiągów, przezbrojeń i niezadowalającej jakości.
TPM prowadzi do poprawy efektywności, ponieważ problemy likwidowane są u ich
źródła. Jako miernik jest używana formuła OEE (Overall Equipment Effectiveness), która
zawiera trzy składowe: dostępność, efektywność i jakość. Współczynnik OEE oblicza się
wg wzoru:
OEE = (Dostępność × Efektywność × Jakość) × 100%
Wartość wskaźnika powyżej 60% uważa się za pożądaną, firmy klasy światowej osiągają wskaźnik OEE powyżej 85%.
TPM jest współczesnym standardem stosowanym we wszystkich nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach (Pawłowski, Wachowski, Pawłowski, 2006, s. 31–46).
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Metoda 5S
Nazwa metody 5S jest akronimem pięciu japońskich słów, które zestawione razem oznaczają wzorowe utrzymanie miejsca pracy. Podstawowym celem metody 5S jest utrzymanie czystych, uporządkowanych, dobrze zorganizowanych i bezpiecznych stanowisk pracy, dzięki czemu uzyskuje się wymierne i niewymierne korzyści, wymienione w tabeli 2.
Tab. 2. Korzyści wynikające z zastosowania metody 5S

Korzyści wymierne

Korzyści niewymierne

 
zmniejszenie opóźnień i lepsza kontrola

przebiegu produkcji
 
wyższa jakość, ograniczenie pomyłek, błędów
i liczby braków
 
zmniejszenie liczby awarii urządzeń
 
mniej wypadków przy pracy

 
lepiej zorganizowane i schludniejsze stanowiska pracy

 
z większenie dyscypliny i bezpieczeństwa
pracy

 
wzrost udziału pracy zespołowej
 
poczucie satysfakcji z czystego i dobrze
zorganizowanego miejsca pracy

 
lepszy obraz przedsiębiorstwa w oczach
odwiedzających

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A., Zarządzanie produkcją i usługami, wyd. PWE, Warszawa 2014.

Podstawową zasadą 5S jest zaangażowanie przy osiąganiu wyznaczonego celu
wszystkich zatrudnionych, którzy przejmują na siebie odpowiedzialność za swoje stanowiska pracy. Metoda 5S realizowana jest w pięciu głównych etapach, które szczegółowo
przedstawione zostały w tabeli 3.
Tab. 3. Etapy metody 5S

Nazwa kroku

Zakres czynności

Seiri (jap.)
Selekcja (pol.)

Odsunąć przedmioty niepotrzebne na stanowisku pracy
i usunąć je

Seiton (jap.)
Systematyka (pol.)

Uporządkować niezbędne przedmioty tak, aby łatwo było z nich
korzystać

Seiso (jap.)
Sprzątanie (pol.)

Sprzątać dokładnie stanowisko pracy i utrzymywać w porządku
narzędzia

Seiketsu (jap.)
Schludność (pol.)

Zorganizować dobrze pomieszczenie i miejsce pracy we wszystkich szczegółach: opracować procedury (standardy), dzięki którym każdy będzie stosował wprowadzone zasady w codziennej
pracy

Shitsuke (jap.)
Samodyscyplina (pol.)

Utrzymywać wysoki poziom dyscypliny pracy
Szkolić ludzi i wpływać na nich, aby zasady dobrego utrzymania

stanowiska pracy przyjęli jako swoje własne

Źródło: Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A., Zarządzanie produkcją i usługami, wyd. PWE, Warszawa 2014, s. 314.
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Stosowanie metodyki 5S przyczynia się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa,
zmniejszenia kosztów, poprawy jakości, skrócenia cyklu dostawy oraz poprawy ogólnej
efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń. Wdrażając ją, należy korzystać z naukowego dorobku ergonomii po to, aby ukształtować środowisko pracy adekwatnie do możliwości i potrzeb człowieka, czyniąc ją przez to bezpieczniejszą i wydajniejszą. Podobnie
jak w całej koncepcji Lean Management, 5S może zostać wdrożone wyłącznie przy zaangażowaniu najwyższego kierownictwa, gdyż wymaga zmian w kulturze organizacyjnej
firmy. Metoda 5S jest stosowana zarówno w środowisku produkcyjnym, jak i biurowym.

Ustawiczne ulepszanie – Kaizen
Kaizen wywodzi się z Japonii. Jego podstawą jest głęboko zakorzenione przekonanie, że
wszystko może być jeszcze lepsze niż jest. Celem stosowania tej metody jest osiągnięcie
stanu idealnego, w którym każdy pracownik i każde urządzenie przez cały czas produkcyjny tworzyć będą wartość dodaną produktu. Istotą Kaizen jest więc ciągłe doskonalenie obejmujące wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Przesłanie Kaizen głosi, że
„żaden dzień nie powinien minąć bez dokonania jakiejś poprawy w którymś z obszarów
funkcjonowania firmy” (Oess, 2002, nr 4, s. 11). Wdrożenie każdego usprawnienia związanego z Kaizen następuje według trzyetapowej sekwencji, przedstawionej na rysunku 2.
Rys. 2. Etapy do wdrożenia Kaizen

Źródło: Kosieradzka A., Piecuch P., Kaizen, „Problemy Jakości”, listopad 1998, nr 11.

Pierwszy etap polega na uświadomieniu sobie istnienia problemów, następnie na ich
identyfikacji. Najprostszą, a zarazem najpopularniejszą metodą identyfikacji problemów
jest wykrywanie drobnych niedociągnięć w wynikach pracy.
Drugi etap Kaizen to znalezienie rozwiązania (pomysłu) zaistniałych problemów.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, im więcej będziemy mieli nowych pomysłów, tym
większe prawdopodobieństwo, że znajdziemy optymalne rozwiązanie. Na tym etapie nie
wolno ograniczać się do istniejących już metod, ale należy poszukiwać nowych, odbiegających od klasycznych rozwiązań.
Trzeci, ostatni, ale najważniejszy etap Kaizen to wdrożenie wybranych rozwiązań.
Drobne zmiany, a taką cechę ma Kaizen, będące wynikiem sugestii pracowników, nie
są rozpatrywane przez naczelne kierownictwo, lecz przez małe grupy lub koła jakości.
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Przełożony jest jedynie informowany o zmianie przed jej wdrożeniem. Pracownik chcąc
usprawnić przebieg swojej pracy, wdraża swój pomysł, po czym obserwuje jego skuteczność i w razie potrzeby może dokonywać dalszych poprawek.
Bardzo ważnym zadaniem kierownictwa jest odpowiednie motywowanie pracowników do składnia wniosków racjonalizatorskich. Bardzo często zdarza się tak, iż dany
wniosek może mieć zastosowanie do rozwiązania innego problemu w przyszłości. Kaizen
to bardzo dobry sposób na zwiększenie jakości oferowanych produktów, zmianę organizacji pracy, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że metoda ta posiada japoński rodowód i przeszczepienie jej na zachodnie
rynki nie zawsze kończy się sukcesem. Podstawowa różnica między przedsiębiorstwami
zachodnimi a japońskimi jest taka, że w tych pierwszych szuka się coraz doskonalszych
technik rozwiązywania konfliktów, natomiast w tych drugich dużą wagę przywiązuje się
do poszukiwania dróg współpracy.

4. Wykorzystanie metody ustawicznego ulepszania – Kaizen
W roku 2007 przeprowadzone zostały badania dotyczące wykorzystania metody Kaizen
w przedsiębiorstwach regionu legnickiego. W ankiecie wzięło udział 45 przedsiębiorstw
produkcyjno-usługowych. W większości były to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Najliczniejszą grupę badanych przedsiębiorstw stanowiły firmy zatrudniające do 50 osób.
Prawie 2/3 respondentów posiadało wykształcenie wyższe, w większości ekonomiczne,
techniczne i prawnicze; 25% ankietowanych osób ukończyło szkoły średnie, głównie
techniczne, pozostała część (ok. 10%) miała wykształcenie zawodowe. Ponad połowa respondentów zajmowała stanowiska kierownicze wyższego szczebla (właściciele, wyżsi
kierownicy), prawie 30% ankietowanych to osoby należące do średniego szczebla zarządzania (kierownicy), natomiast tylko 18% badanych osób to osoby niższego szczebla zarządzania. Badania przeprowadzane były wśród osób, które w większości związane były
z danym przedsiębiorstwem od 5 do 10 lat.
Rys. 3. Znajomość metody Kaizen

Źródło: opracowanie własne.

Prawie połowa ankietowanych osób słyszała o Kaizen i kojarzy ją z ciągłym doskonaleniem. Liczba osób, które znają tę metodę, jest niewielka (ok. 20%), dlatego też wielu
respondentów zainteresowało się warunkami i zasadami jej stosowania oraz efektami
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i korzyściami, jakie mogą zostać dzięki niej osiągnięte. Wyniki znajomości Kaizen wśród
ankietowanych przedstawia rysunek 3.
Zaskakujący jest fakt, że w 70% badanych przedsiębiorstw nie są na bieżąco rozpoznawane i identyfikowane trudności i problemy. W 90% przedsiębiorstw wprowadzanie
zmian jest inicjowane przez naczelne kierownictwo. Tylko w 10% firm szeregowi pracownicy (bezpośrednio związani ze zmianami) mają wpływ na ich wprowadzenie.
W 80% przedsiębiorstw wdrażających zmiany prowadzony jest okresowy monitoring
skutków po wprowadzeniu tych zmian. Gdy naczelne kierownictwo i osoby odpowiedzialne za ich wdrożenie uznają, że zmiana przyniosła zamierzony efekt, zaprzestaje się
jej monitorowania. Dzieje się tak w ok. 75% badanych przedsiębiorstw.
Błędy produkcyjne, które są najczęściej powodem wprowadzania Kaizen występują
w większości przedsiębiorstw (ok. 65%). Przyczyny tych błędów prezentuje rysunek 4.
Rys. 4. Przyczyny błędów produkcyjnych

Źródło: opracowanie własne.

W 75% przedsiębiorstw wszelkie pomysły i zmiany są inicjowane przez naczelne kierownictwo, a szeregowi pracownicy mogą ewentualnie zgłaszać swoje sugestie bezpośrednim przełożonym (najczęściej kierownikowi). Również brak systemu wynagradzania
za zgłaszane wnioski z pewnością nie sprzyja twórczemu działaniu całego zespołu pracowników.
W 90% przedsiębiorstw pracownicy znają główne cele zespołu oraz wiedzą, co i jak
muszą wykonywać. Znacznie rzadziej identyfikują się z tymi celami. We wszystkich badanych przedsiębiorstwach występują pewne standardy regulujące pracę biurową.
W zdecydowanej większości badanych podmiotów gospodarczych (ok. 80%) nie są
systematycznie analizowane i doskonalone procesy pracy. Działania takie podejmowane
są dopiero w momencie zaistnienia jakieś konkretnej potrzeby (usterka, awaria itp.).
Głównymi barierami zastosowania koncepcji Kaizen, jak i jej elementów, były i są
przede wszystkim:
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bariera psychologiczna – obawa przed nowym, nieznanym (75%),
 
bariera techniczna (15%),
 
bariera ekonomiczna (10%).
W przedsiębiorstwach, w których wprowadzono elementy koncepcji Kaizen nieznacznie wzrosła zdolność do inicjowania i dokonywania zmian. Nastąpił również wzrost
wskaźników wydajności pracy, efektywności działania, usprawnienia zarządzania, warunków pracy. Nie nastąpiło natomiast wprowadzenie nowych, niestosowanych do tej
pory działań (wyjątek stanowią nieliczne zmiany organizacyjne). Nie zmienił się również
wizerunek przedsiębiorstwa w obszarze klientów, dostawców, odbiorców, jak również
konkurentów.

5. Podsumowanie
Wprowadzenie do przedsiębiorstwa nowych, niestosowanych do tej pory metod zarządzania (w tym narzędzi Lean) nie może się odbywać spontanicznie, bez dokładnego,
wcześniejszego przygotowania. Jest to z pewnością długi proces, w trakcie którego mogą
wystąpić różnego rodzaju problemy i konflikty. Nie należy także oczekiwać natychmiastowych efektów po implementacji owych metod. Należy postępować rozważnie, wg wypracowanego wcześniej scenariusza, skupiając się na tych odcinkach działalności przedsiębiorstwa, w których wystąpić mogą szczególne trudności podczas jego realizacji. Plan
taki powinien być dostosowany do strategii rozwoju konkretnej organizacji, aby w pełni
mógł doprowadzić do pozytywnych zmian pozwalających na racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału kadrowego, produkcyjnego i materiałowego.
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Rola badań tribologicznych w aspekcie zwiększania
trwałości i niezawodności eksploatacyjnej maszyn
i urządzeń użytkowanych w Zagłębiu Miedziowym
Streszczenie: Maszyny i urządzenia eksploatowane m.in. w Zagłębiu Miedziowym narażone są na
ekstremalnie trudne warunki pracy (zapylenie, wilgotność, temperatura, obecność solanki oraz duże
obciążenia udarowe), które powodują przyspieszone zużywanie tribologiczne i uszkodzenia wielu
ruchowych węzłów tych maszyn i urządzeń. Istotnie wpływa to na koszty eksploatacji tych maszyn,
bezpieczeństwo pracy oraz wydajność. W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące trwałości
i niezawodności ruchowych węzłów ślizgowych i tocznych oraz omówiono rodzaje urządzeń i metody badań przydatne do rozwiązywania problemów związanych z trwałością węzłów maszyn. Zagadnienia te i problemy prezentuje grupa pracowników naukowych uczelni znajdujących się w pobliżu
Zagłębia Miedziowego, którzy zajmują się od wielu lat tribologią oraz dyspnują bogatym zapleczem
badawczym. Wykazano, że istnieje szerokie pole do współpracy w zakresie działań naukowo-badawczych, konstruktorskich i eksploatacyjnych w celu osiągnięcia realnych efektów polepszenia trwałości eksploatacyjnej użytkowanych maszyn. Zaprezentowano kilka kierunków działań, m.in. w obszarach: doboru nowoczesnych materiałów na elementy współpracujące w węzłach tarcia, zmian
konstrukcyjnych węzłów tarcia i ich uszczelnienia, doboru środków smarnych do poszczególnych
węzłów oraz aplikacji środków smarnych (np. ilość i częstotliwość podawania smaru przez stacje
centralnego smarowania).
Słowa kluczowe: górnictwo, eksploatacja maszyn, badania tribologiczne, Zagłębie Miedziowe.
The role of tribological research in increasing the durability and reliability of machines
and devices used in the Copper Belt
Summary: The machines and the devices exploited among others in the Copper Basin are subjected
to extreme difficult working conditio ns (dust, humidity, temperature, presence of brine and largeimpact loads) which cause accelerated wear and damage of many working nodes of machines and
devices. Significantly it affects the cost of their service life, safety and efficiency. The paper presents
issues concerning the durability and reliability of sliding and rolling nodes and discusses the types
of equipment and test methods useful for solving problems related to the durability of machines
nodes. These issues and problems presents a group of academic staff of the universities located near
of the Copper Basin, who deal with tribology for many years and have a wealth of research facilities.

Dymitry Capanidis, Piotr Kowalewski, Tadeusz Leśniewski, Maciej Paszkowski, Wojciech Wieleba

It has been shown that there is wide scope for cooperation in the field of science and research, design developments and exploitation in order to achieve real results to improve the service life of
used machines. They presented several directions of activities, among others in the areas of selection of modern materials on elements working in friction nodes, structural changes in friction and
sealing, lubricant selection for each node and application of lubricants (eg. the amount and frequency of administration of grease through the central lubrication stations).
Keywords: copper Belt, Machine Operation, hard working conditions, tribiologic research, durability

1. Wprowadzenie
Trwałość i niezawodność eksploatacyjna maszyn i urządzeń uwarunkowana jest
trwałością i niezawodnością ich najsłabszych ogniw, którymi w zdecydowanej większości są ruchowe węzły ślizgowe i toczne. O bezawaryjnym funkcjonowaniu tych węzłów,
w określonych warunkach tarcia, decyduje głównie odpowiedni dobór współpracujących
materiałów, ich poprawne rozwiązanie konstrukcyjne i przestrzeganie zalecanych wartości dopuszczalnych parametrów pracy. Wiąże się to ściśle ze znajomością własności
zastosowanych materiałów w skojarzeniach ślizgowych, a głównie ze znajomością ich
właściwości tribologicznych [2, 20].
Ciągle postępujący wzrost wymagań dotyczących zwiększania trwałości i niezawodności eksploatacyjnej węzłów ślizgowych, w tym węzłów bezobsługowych, pracujących
w bardzo trudnych warunkach tarcia, jakie występują w Zagłębiu Miedziowym, przy jednocześnie coraz większych obciążeniach, prowadzi do intensyfikacji badań nad poszukiwaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, lepszych materiałów ślizgowych i środków
smarowych oraz technik smarowniczych [2, 4, 9, 10, 11, 14]. Pełne informacje o przebiegu
tarcia i zużywania współpracujących materiałów w skojarzeniach ślizgowych można uzyskać tylko na drodze eksperymentalnej. Złożoność zjawisk fizykochemicznych zachodzących w warstwie wierzchniej i w następstwie tego różnorodność występujących rodzajów zużywania współpracujących elementów wynika z dużej liczby czynników mających
wpływ na przebieg tych zjawisk [1, 21, 22]. Meng i Ludema wykazali, na podstawie analiz danych z czasopisma „Wear” oraz materiałów konferencyjnych „Wear of Materials”,
że tarcie i zużycie opisuje ponad 300 równań, z czego 180 opisuje różne rodzaje zużycia,
w których występuje 100 stałych i zmiennych wielkości [14].
Uzyskanie w miarę pełnych informacji o danym skojarzeniu ślizgowym jest możliwe
tylko w przypadku jego wszechstronnych badań i analiz z wykorzystaniem różnych metod
i technik badawczych [1, 7]. Z tego też powodu, do realizacji kompleksowych badań tribologicznych oraz uzupełniających badań fizykochemicznych stosuje się różne urządzenia
badawcze zapewniające dużą dokładność pomiarów i możliwość porównywania tych
badań z wynikami uzyskanymi w innych ośrodkach badawczych. Należy w tym miejscu
zaznaczyć, że można dość często zetknąć się z publikacjami, w których takie porównanie
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jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe [3, 12, 21, 23]. Wynika to najczęściej albo z braku
istotnych informacji dotyczących warunków badań, sposobu przygotowania próbek itp.,
albo też z powodu stosowania odmiennych technik badawczych, uniemożliwiających
bezpośrednie porównanie wyników. Mając na uwadze ten fakt, dalej przedstawiono rodzaje urządzeń i metody badań, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów
związanych z trwałością węzłów maszyn użytkowanych m.in. w Zagłębiu Miedziowym.

2. Rodzaje badań tribologicznych
Badania tribologiczne można podzielić na trzy zasadnicze rodzaje [1, 13]:

 
Badania eksploatacyjne prowadzone w rzeczywistych warunkach i na rzeczywistych obiektach, które mają jedynie tą zaletę, że wyniki takich prób mogą mieć
bezpośrednie wykorzystane praktyczne. Natomiast ich wadą jest duży koszt wynikający z samej techniki i długotrwałości badań oraz zazwyczaj duże trudności
pomiarowe.

 
Badania laboratoryjne prowadzone na modelach rzeczywistych obiektów bądź na
wyizolowanych zespołach urządzeń, posiadające podobne wady jak poprzednio opisane badania eksploatacyjne i zwykle wymagające budowy specjalnych urządzeń.

 
Badania laboratoryjne prowadzone na próbkach materiałowych (skojarzeniach ślizgowych), które charakteryzują się łatwością dokonywania pomiarów i największą
powtarzalnością wyników, co przy testowaniu materiałów jest podstawowym kryterium ich przydatności. Badania te, realizowane na standardowych urządzeniach
badawczych umożliwiają redukcję kosztów badań oraz dają możliwość porównywania wyników uzyskanych w różnych ośrodkach badawczych.
W Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, od wielu lat są prowadzone prace naukowe w obszarze podstaw
konstrukcji elementów i zespołów maszynowych, takich jak: łożyska ślizgowe, przekładnie mechaniczne, układy napędowe i układy smarownicze oraz badania z zakresu:







zjawisk tribologicznych, szczególnie w aspektach materiałowych i smarowniczych,
tribologicznych podstaw konstrukcji maszyn,
konstrukcji stanowisk, maszyn i urządzeń tribologicznych,


badań i analiz tribologicznych właściwości użytkowych materiałów ślizgowych
i ciernych,

 
badań właściwości reologicznych smarów plastycznych oraz projektowania układów smarowniczych,

 
opracowania wieloskładnikowych kompozytów ślizgowych na bazie polimerów
termoplastycznych i wyznaczania ich charakterystyk trybologicznych,

 
opracowania i badania wieloskładnikowych kompozycji smarowych na bazie smarów plastycznych.
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3. Tribometry – urządzenia do badań w warunkach
laboratoryjnych
W zakresie budowy urządzeń laboratoryjnych do badań tribologicznych materiałów,
poza nielicznymi wyjątkami, brak jest jednoznacznej unifikacji [21]. Ustalono natomiast kryteria związane z makrogeometrią styku współpracujących elementów. Do najczęściej spotykanych rodzajów styku współpracujących elementów należą układy przedstawione na
rysunku 1: a) walec z płaszczyzną, b) płaszczyzna z płaszczyzną, c) walec z walcem, przy czym
obydwa walce mogą mieć krzywiznę dodatnią lub jeden dodatnią, a drugi ujemną, albo też
osie równoległe lub wichrowate, d) kula z kulą, e) stożek z walcem, f) kula z płaszczyzną [7].
Inny sposób podziału wszystkich urządzeń do badań tribologicznych uwzględnia charakter styku próbki z współpracującym elementem, według którego skojarzenia ślizgowe
można zaszeregować do jednej z trzech grup (rys. 1):

 
grupa I – o styku powierzchniowym, skojarzenia: 5, 6, 7, 9, 10, 11,
 
grupa II – o styku liniowym, skojarzenia: 1, 2, 3, 4, 8,
 
grupa III – o styku punktowym, skojarzenia: 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Przedstawione rodzaje styku odnoszą się w zasadzie do warunków początkowych,
ponieważ w czasie badań na skutek odkształceń sprężystych lub plastycznych, a także
postępującego procesu zużywania się współpracujących elementów skojarzenia, styk
punktowy czy liniowy może przejść w styk powierzchniowy.
Rys. 1. Geometria styku próbki z elementem współpracującym w różnych maszynach tarciowych
– klasyfikacja wg makrogeometrii styku: a) walec z płaszczyzną, b) płaszczyzna z płaszczyzną,
c) walec z walcem, d) kula z kulą, e) stożek z walcem, f) kula z płaszczyzną [7]
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3.1. Urządzenie T-01M typu sworzeń–tarcza (pin on disk)
Urządzenia typu pin on disk należą do jednych z najbardziej rozpowszechnionych
tribometrów w skali światowej, które stosowane są w badaniach tarcia i zużywania par
ciernych zarówno o styku skoncentrowanym (kulka–tarcza), jak i styku rozłożonym (sworzeń–tarcza). Badania mogą odbywać się w warunkach tarcia technicznie suchego, jak
również w warunkach smarowania (zwykle tarcie graniczne lub mieszane). Przedstawione na rysunku 2 urządzenie T-01M umożliwia badania przy następujących parametrach:
prędkość poślizgu do 2,5 m/s, obciążenie węzła tarcia do 100 N, nominalny promień tarcia
0,03 m, nominalna średnica tarczy 100 mm [25]. Wartość nacisku jednostkowego wynika z przyjętej średnicy próbki (sworznia, zwykle do 8 mm) i siły normalnej, przyjmowanej
w podanym zakresie wartości obciążenia.
Rys. 2. Urządzenie badawcze T-01M: a) widok ogólny urządzenia T-01M, b) schemat pary trącej, c) głowica badawcza: 1 – badana próbka, 2 – oprawka próbki, 3 – element współpracujący z próbką (tarcza),
4 – wrzeciono, 5 – śruba mocująca tarczę, 6 – nakrętka uchwytu oprawki próbki, 7 – ramię, 9 – obciążniki, 10 – czujnik siły, 11 – łożyska umożliwiające obrót ramienia

a)

b)

c)

3.2. Urządzenie tribologiczne T-05 typu rolka–klocek
Tester T-05 ze skojarzeniem rolka–klocek, produkcji Instytutu Technologii Eksploatacji
w Radomiu, służy do oceny własności smarnych smarów oraz odporności na zużycie podczas
tarcia metali i tworzyw sztucznych przy styku skoncentrowanym liniowym lub rozłożonym.
Rys. 3. Urządzenie badawcze: a) widok, b) schemat kinematyczny, c) schemat działania; 1 – próbka,
2 – element współpracujący z próbką (rolka), 8 – środek smarujący, 9 – zbiornik smaru,
10 – ramię przenoszące siłę, 11 – tensometryczny czujnik siły

a)

b)

c)
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Schemat stanowiska T-05 i kształt oraz wymiary próbek przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 3a przedstawia jego widok, a rysunek 3b schemat kinematyczny testera. Głowicę
badawczą (testowy węzeł) tworzy prostopadłościenny klocek (próbka) (1), współpracujący
z rolką (współpartnerem tarciowym) (2) osadzoną na wrzecionie (3). Układ napędowy rolki
składa się z silnika (4) i przekładni pasowej (5). Obciążenie styku zapewnia układ dźwigni
(6) z obciążnikami (7).
Aparatura kontrolno-pomiarowa testera obejmuje układ pomiaru siły tarcia i temperatury, układ pomiaru prędkości obrotowej wrzeciona oraz układ zliczający obroty wrzeciona. Stanowisko wyposażone jest w system mikroprocesorowy z oprogramowaniem,
który steruje całością przebiegu testu, rejestruje wszystkie wielkości mierzone i zadawane. Metody prowadzenia eksperymentu na tym tribometrze są zgodne z normami amerykańskimi ASTM D 2714, D 3704, D 2981 i G77 [27].
W czasie badań mierzone są następujące wielkości: siła tarcia, zużycie elementów węzłów tarcia, temperatura próbki i oleju, prędkość obrotowa, czas i liczba obrotów współpracującego elementu, który może wykonywać ruch obrotowy lub oscylacyjny.

3.3. Aparat czterokulowy T-02U
Aparat czterokulowy T-02, przedstawiony na rysunku 4a, produkowany jest w Instytucie
Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu [28]. Aparat ten
jest przeznaczony do określania takich własności środków smarnych, jak: wskaźnik zużycia
pod obciążeniem, obciążenie zespawania, obciążenie zacierające, graniczne obciążenie zużycia przy styku skoncentrowanym punktowym. Dodatkowym wskaźnikiem jest obciążenie
graniczne, które jest ostatnim obciążeniem badawczym, przy którym nie nastąpiło jeszcze
zespawanie kulek. Badania te przeprowadza się wg obowiązującej normy PN-76/C-04147
„Badania własności smarnych olejów i smarów”, która jest aktualnie wykorzystywana przez
wszystkie środowiska badawcze w kraju. Urządzenie to pozwala wyznaczyć właściwości
przeciwtarciowe i przeciwzużyciowe środków smarnych i materiałów konstrukcyjnych.
Jest to jedna z najtańszych i najszybszych do wykonania metod badania tych materiałów.
W trakcie badań analizowany jest zespół czterech kulek stalowych ułożonych w formie czworościanu foremnego (rys. 4b) i zanurzonych w badanym oleju. W powyższym
układzie badawczym trzy kulki łożyskowe (2) są unieruchomione w uchwycie (4), dociskane z żądaną siłą F do górnej kulki (1). Kulka górna (1) została zamocowana we wrzecionie
(3) obracającym się z zadaną prędkością obrotową n.
Podczas badania określa się charakterystykę zużycia od obciążenia nadanego d = f(F).
Wyznacza się ją przy kolejnych nadanych obciążeniach zewnętrznych, gdzie kulki zanurzone w smarze wykonują 10-sekundowe biegi. Prędkość obrotowa kulki górnej jest tu stała i wynosi 1450 obr/min. Pierwszy test wykonuje się przy obciążeniu nadanym F = 80 daN.
Następne testy prowadza przy zwiększającym się obciążeniu (wg wymienionej normy), aż do momentu zespawania obracającej się kulki z trzema kulkami nieruchomymi.
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Rys. 4. Aparat czterokulowy T-02: a) widok urządzenia, b) węzeł tarcia aparatu czterokulowego:
1 – uchwyt unieruchamiający kulki dolne, 2 – uchwyt wprawiający w ruch obrotowy kulkę górną,
3 – poziom produktu smarowego

a)

b)

Obciążenie graniczne Fg jest to największe obciążenie, przy którym nie zachodzi jeszcze zespawanie kulek. Graniczne obciążenie zużycia Goz jest to obciążenie jednostkowe
w daN/mm2, określające naciski w węźle tarcia przy stałym obciążeniu nadanym F = 150 daN,
obliczone na podstawie średniej średnicy skaz d powstałych na kulkach nieruchomych po
60-ciosekundowym biegu przy tym obciążeniu i prędkości kulki górnej n = 1450 obr/min.
Wskaźnik zużycia pod obciążeniem Ih wyznacza się na podstawie wyników 10 biegów
wykonanych w obecności kolejnych obciążeń układu, a poprzedzających obciążenie zespawające. Testy na aparacie czterokulowym powtarza się pięciokrotnie dla każdego punktu pomiarowego, a wyniki opracowuje statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując
test t-Studenta. Zużycie kulek łożyskowych taktowane jest jako średnia arytmetyczna
z pomiarów śladu zużycia nieruchomych kulek mierzonych w kierunkach prostopadłym
i równoległym do śladu zużycia. Ślady mniejsze od 1 mm mierzy się mikroskopem
(o dokładności do 0,01 mm), ślady większe od 1 mm mierzy przy wykorzystaniu lupy
(o dokładności do 0,1 mm).
W czasie biegu badawczego rejestrowane są: moment tarcia, obciążenie, temperatura badanego środka smarnego, prędkość obrotowa, czas badania. Urządzenie umożliwia
również prowadzenie badań zgodnie z normami: ISO 20623, ASTM D 2783 oraz IP 300 [28].

3.4. Urządzenie badawcze T-07 służące do badań odporności
na ścieralnie
Badania tribologiczne odporności materiałów na ścieranie mogą być prowadzone na
stanowisku badawczym T-07 o styku walec z płaszczyzną [29]. Schemat metody badawczej procesu zużywania ściernego materiałów przedstawiono na rysunku 5. Metoda ta
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jest zgodna z zaleceniami rosyjskiej normy GOST 23.208-79, która zawiera wytyczne do badania odporności na zużywanie ścierne materiałów oraz powłok chroniących przed zużyciem ściernym. Próbka (płytka o wymiarach ok. 30 × 30 × 3) badanego materiału (1) podczas
badań jest dociskana z siłą FN = 44,4 N do obracającego się ze stałą prędkością obrotową
n = 60 obr/min krążka gumowego (2) o średnicy d = 50 mm. Pomiędzy obracający się krążek
i nieruchomą próbkę dostarczane jest w ciągły sposób luźne ścierniwo (3) powodujące
ścieranie próbki. Zalecanym w tej metodzie ścierniwem jest elektrokorund F90 (wg PN
ISO 8486:1998), natomiast próbka wzorcowa powinna być wykonana ze stali C45 w stanie
znormalizowanym, o twardości ok. 200 HB.
Rys. 5. Urządzenie badawcze T-07 do badań odporności na ścieralnie: a) schemat, b) widok ogólny,
c) głowica badawcza [29]

a)

b)

c)

W badaniach określane jest wagowe zużycie próbki Zwb, jakie wystąpuje po określonej
liczbie Nb = 150 obrotów gumowej rolki, przyjmowanej dla badanych materiałów o twardości mniejszej od 400 HV. W przypadku stalowej próbki wzorcowej Nw = 600 obrotów, jaką
przyjmuje się dla materiałów o twardości równej lub większej od 400 HV. Na podstawie
pomiarów zużycia wagowego wyznacza się dla badanych materiałów wskaźnik odporności na ścieranie Kb, który ze względu na różne gęstości badanych materiałów określany
jest jako stosunek objętościowego zużycia próbki wzorcowej ZVw do objętościowego zużycia badanych materiałów ZVb uzyskanych w takich samych warunkach badań. Wskaźnik
ten oblicza się, korzystając z następującego wzoru:
,
gdzie:
Zww – zużycie wagowe podczas badania próbki wzorcowej (stali C45),
Zwb – zużycie wagowe podczas badania badanego materiału,
ρw – gęstość materiału próbki wzorcowej,
ρb – gęstość materiału próbki badanej,
Nw – liczba obrotów drogi tarcia próbki wzorcowej,
Nb – liczba obrotów drogi tarcia próbki badanej.
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4. Inne urządzenia stosowane w badaniach tribologicznych
Oprócz standardowych urządzeń badawczych, przeznaczonych do badań laboratoryjnych na próbkach materiałowych [26], budowane są również specjalne, często unikalne,
urządzenia badawcze na potrzeby specyficznych programów poznawczych lub weryfikacji wyników badań na modelach węzłów tarcia. W dalszej części przedstawiono niektóre
przykłady takich urządzeń badawczych przeznaczonych do wybranych badań systemów
tribologicznych.

4.1. Urządzenie badawcze o styku walec z walcem typu czop–tuleja
Na potrzeby badań łożysk ślizgowych zbudowane zostało urządzenie badawcze
o styku walec z walcem (jeden ma wartość dodatnią, a drugi ujemną) typu czop–tuleja
(rys. 6). Za pomocą tego urządzenia można badać wpływ takich czynników, jak: rodzaj
skojarzonych materiałów, średni nacisk (obciążenie łożyska), prędkość ślizgania (prędkość obrotowa wału), czas pracy lub droga tarcia, a także parametrów geometrycznych
łożyska, takich jak: średnica i długość łożyska, luz łożyskowy, grubość tulei łożyskowej,
chropowatość czopa itp.
Rys. 6. Widok urządzenia badawczego o styku walec z walcem (jeden ma wartość dodatnią, a drugi
ujemną) typu czop–tuleja: a) – widok ogólny urządzenia, b) – widok głowicy badawczej

		

a) 				

b)

4.2. Urządzenie badawcze o styku walec z wycinkiem pierścienia
Tego typu urządzenie badawcze, o styku walec z wycinkiem pierścienia, przedstawione na rysunku 7, przeznaczone jest do badania uszczelnień technicznych pracujących
w ruchu obrotowym lub elementów ślizgowych współpracujących z dużymi obwodowymi prędkościami ślizgania – do 30 m/s [22]. Badania mogą być prowadzone w warunkach
tarcia technicznie suchego lub w kąpieli olejowej o regulowanej temperaturze (powietrza
lub oleju).
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Rys. 7. Urządzenie badawcze o styku walec z wycinkiem pierścienia, do badania uszczelnień w ruchu
obrotowym lub elementów współpracujących z dużą względną prędkością ślizgania: a) – widok ogólny urządzenia, b) – widok głowicy badawczej

a)

b)

4.3. Urządzenie służące do badania tarcia statycznego
Tarcie statyczne odgrywa istotną rolę podczas rozruchu elementów maszyn pracujących cyklicznie lub sporadycznie uruchamianych po okresie postoju. Również w elementach maszyn pracujących w ruchu posuwisto-zwrotnym w punktach zwrotnych występuje przez krótką chwilę tarcie statyczne, np. w uszczelnieniach technicznych stosowanych
w hydraulice siłowej. Schemat urządzenia do badań statycznego współczynnika tarcia
przedstawiono na rysunku 8.
Rys. 8. Schemat kinematyczny stanowiska do badania tarcia statycznego: 1 – wychylne ramię,
2 – para ślizgowa, 3 – siłownik elektryczny, 4 – wskaźnik laserowy, 5 – listwa z podziałką

Ogólna zasada działania tego stanowiska opiera się na wyznaczeniu tangensa kąta
pochylenia równi ρ0, przy którym rozpoczyna się względny ruch pomiędzy próbką badanego materiału a współpracującym tarciowo elementem zamontowanym na wychylnym
ramieniu równi [24]. Zgodnie z podstawowymi zależnościami pomiędzy siłami występu-
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jącymi na równi pochyłej, kąt pochylenia ρ0 odpowiada kątowi tarcia, a zatem tangens
tego kąta odpowiada wartości współczynnika tarcia statycznego µ0 = tan ρ0. W badaniach
można określać wpływ siły F, wywołującej określony nacisk jednostkowy p, czasu działania obciążenia tp, chropowatości powierzchni skojarzonych materiałów, środowiska
otoczenia itp.

4.4. Urządzenie badawcze par ciernych o ruchu posuwisto-zwrotnym
Bardzo często w badaniach tribologicznych niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów tarcia lub zużycia na wycinkach istniejących elementów lub na bardzo małych próbkach nowych materiałów czy powłok. Badania takie można wykonać na nowatorskim
urządzeniu do badania tarcia w ruchu posuwisto-zwrotnym. Budowa stanowiska oraz
układ napędowy umożliwiają prowadzenie badań w zadanym (zmiennym) zakresie ruchu, obciążeń oraz prędkości poślizgu, adekwatnym do badanego węzła tarcia.
Urządzenie składa się z dwóch leżących na sobie wózków, łożyskowanych tak, aby
mogły poruszać się w tym samym kierunku. Napęd urządzenia stanowi silnik krokowy
oraz przekładnia śrubowa. Siłownik podczas wysuwu porusza większy wózek, na którym
znajduje się wózek mniejszy. Siła ruchu przekazywana jest z wózka większego na wózek
mniejszy poprzez tensometryczny czujnik siły, który rejestruje bardzo precyzyjnie wartość siły tarcia. Poprzez stosowanie różnych zacisków możliwe jest prowadzenie badań
dla węzłów tarcia praktycznie o dowolnym kształcie, zarówno w styku skoncentrowanym (rys. 9), jak i w styku powierzchniowym. Badania tarcia mogą dotyczyć wyznaczania
współczynnika tarcia kinetycznego, jak i statycznego oraz zużycia.
Rys. 9. Urządzenie do badań tribologicznych w ruchu posuwisto-zwrotnym: a) schemat kinematyczny węzła tarcia, b) widok ogólny urządzenia badawczego

a)

b)

Uniwersalność opisanego stanowiska pozwala również, po zastosowaniu specjalistycznej głowicy, na prowadzenie badań w złożonym ruchu toczno-ślizgowym, charakterystycznym dla nowoczesnych watriatorów oraz niekonwencjonalnych układów
łożyskowych. W wariancie tym próbka ma możliwość wykonywania ruchu obrotowego,

57

Dymitry Capanidis, Piotr Kowalewski, Tadeusz Leśniewski, Maciej Paszkowski, Wojciech Wieleba

a przeciwpróbka – ruchu liniowego. Kształt próbki ma postać walca, którego powierzchnia obrotowa bierze udział w tarciu, natomiast przeciwpróbka ma kształt płytki. Niezależność napędów próbki i przeciwpróbki pozwoliły na dowolne (w zakresie ich ruchomości)
konfigurowanie stosunku tarcia ślizgowego do tocznego. Możliwe jest więc prowadzenie
badań zarówno w ruchu ślizgowym, tocznym, jak i toczno-ślizgowym. Urządzenie to oraz
jego możliwości badawcze zostały szerzej opisane w pracy [8].

4.5. Urządzenie do badania przegubów w ruchu wahadłowym
Przykładem urządzenia dedykowanego do badania węzłów tarcia jest stanowisko do
badania przegubów smarowanych w ruchu wahadłowym (rys. 10). Zwarta budowa oraz
nowatorski pneumatyczny układ obciążania pozwalają na prowadzenie badań wysoko
obciążonych pracujących cyklicznie przegubów. Układ napędowy wykorzystuje silnik
prądu stałego z przekładną, który pozwala na poruszanie z niewielką prędkością przegubów charakteryzujących się wysokim momentem tarcia.
Rys. 10. Urządzenie do badania przegubów smarowanych w ruchu wahadłowym w obecności solanki

Urządzenie daje możliwość prowadzenia badań w obecności cieczy i solanek. Próbki
w postaci wycinków badanych przegubów mogą się zmieniać w zakresie d = 12÷35 mm.
Prowadzenie badań z wykorzystaniem zestawu czterech takich urządzeń pozwala na
szybkie wyznaczenie charakterystyk zużyciowych analizowanych węzłów tarcia.

5. Badania właściwości smarów plastycznych
Znajomość właściwości reologicznych smarów plastycznych jest w chwili obecnej
niezbędna do ich prawidłowej eksploatacji. Szczególnie dotyczy to smarów stosowanych
do smarowania maszyn i urządzeń przemysłu górniczego. W branży tej wyraźnie można
dostrzec w ostatnich latach tendencję do coraz większej automatyzacji procesu smarowania. Obecnie w warunkach laboratoryjnych istnieje możliwość kompleksowej oceny
zachowania się smarów plastycznych w węzłach tarcia i elementach konstrukcyjnych
układów centralnego smarowania maszyn i urządzeń. Odbywa się to z wykorzystaniem
tzw. reometrów rotacyjnych.
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Nowoczesna reologia środków smarowych umożliwia m.in. ocenę charakteru i oporów przepływu smarów plastycznych w węzłach tribologicznych oraz przewodach smarowniczych. O oporach przepływu smarów plastycznych decyduje przede wszystkim ich
granica liniowej lepkosprężystości oraz płynięcia (naprężenie styczne graniczne). Obydwie wielkości wpływają na zachowanie się smarów plastycznych w początkowej fazie
ich odkształcenia. Zbyt duże opory przepływu smarów w węzłach tribologicznych mogą
spowodować wzrost wartości momentu rozruchowego węzła oraz straty energetyczne.
Problem ten dotyczy w szczególności maszyn przemysłu górniczego i wydobywczego, zawierających łożyska wielkogabarytowe. Brak wiedzy na temat oporów przepływu smarów
w przewodach układów smarowniczych może z kolei doprowadzić do złego oszacowania
objętości środka smarnego docierającego do punktów odbioru, czy też powstania niekorzystnych zjawisk inercyjnych w układzie smarowniczym, a w skrajnych przypadkach do
uszkodzenia zespołu tłoczącego smar do magistrali smarowej. W przemyśle górniczym
stosuje się rozległe układy smarownicze, w których przewody doprowadzające mogą
mieć nawet 150 m długości. Do procesu smarowania zużywa się ogromne objętości smarów plastycznych. Znajomość zjawisk towarzyszących ich przepływowi w elementach
konstrukcyjnych układów smarowniczych może pozwolić na ograniczenie ilości smarów
plastycznych przedostających się do środowiska naturalnego oraz zmniejszenie kosztów
eksploatacji urządzeń, poprzez lepszą optymalizację procesu smarowania. Reometry rotacyjne umożliwiają wyznaczenie wielkości wpływających na opory przepływu smarów
plastycznych w szerokim zakresie wartości temperatury i ciśnienia, symulując tym samym warunki panujące w środowisku, w którym te smary są eksploatowane.
Innym, nie mniej ważnym aspektem jest ocena zachowania się smarów plastycznych,
przepływających w pobliżu smarowanych powierzchni. W chwili obecnej, stosując reologiczne testy dynamiczno-oscylacyjne oraz śledząc zachowanie się smarów podczas ich
bardzo małych odkształceń, mamy możliwość jakościowej oceny stopnia dyfuzji cząstek
zagęszczacza na powierzchni, z którą smar plastyczny ma bezpośredni kontakt. Mówi się
wówczas o tzw. zjawiskach powierzchniowych i przyściennych, zachodzących w smarach plastycznych. Grubość warstwy zagęszczacza zaadsorbowanego na smarowanej
powierzchni (tzw. warstwa powierzchniowa) decyduje m.in. o jakości smarowania węzłów tribologicznych. Poniekąd „ubocznym” efektem adsorpcji cząstek zagęszczacza jest
również powstanie warstwy przyściennej, zubożałej w zagęszczacz. Zjawisko to można
także wykorzystać w warunkach przemysłowych, przy projektowaniu przewodów smarowniczych, których zadaniem będzie „wymuszenie” poślizgu smaru w pobliżu ścinaki
przewodu smarowniczego, zmniejszając w ten sposób nawet o 30–35% opory przepływu
smaru plastycznego. Zmniejszenie oporów przepływu smarów może mieć ogromne znaczenie w przypadku układów smarowniczych stosowanych w górnictwie odkrywkowym,
pracujących w środowisku, gdzie panują temperatury o ujemnych wartościach. Dobór
odpowiednich materiałów na elementy konstrukcyjne układów smarowniczych, których
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zadaniem będzie ograniczanie oporów przepływu smarów plastycznych, może pozwolić
m.in. na zwiększenie oszczędności energii, np. przez brak konieczności stosowania pomp
tłokowych o bardzo dużej mocy.
Dzięki wykorzystaniu reometrów rotacyjnych możliwy jest również pomiar stabilności mechanicznej mikrostruktury smarów plastycznych pod kątem zjawiska synerezy
(wydzielanie się bazy olejowej z masy smaru plastycznego), a także pomiar energii kohezji
smarów. Badania tego typu mogą okazać się istotne w przypadku smarów wykazujących
tendencje do rozwarstwiania się podczas ich eksploatacji. Istnieje zatem możliwość oceny sił spójności i sił oddziaływania między cząstkami zagęszczacza w smarze, a także między asocjatami zagęszczacza a zastosowanymi w smarze dodatkami w postaci smarów
stałych, takich jak chociażby WS2, MoS2 czy grafit. Stabilność siatki zagęszczacza w smarze można oceniać przy stałej lub zmiennej amplitu dzie odkształcenia smaru, z wykorzystaniem reologicznych testów dynamiczno-oscylacyjnych.
W chwili obecnej istnieje również możliwość zastosowania w reometrach głowic pomiarowych cylinder–cylinder typu double–gap. Głowice te służą do pomiaru cieczy o bardzo małych wartości lepkości dynamicznej (rzędu dziesiątych lub setnych części mPa·s),
które doskonale nadają się do wyznaczania właściwości reologicznych baz olejowych zastosowanych w smarach plastycznych. Możliwa jest ocena procesu starzenia (utleniania)
bazy olejowej, lub też wpływu dodatków typu EP (przeciwzatarciowych) oraz typu AW (przeciwzużyciowych), zanieczyszczeń i produktów zużycia na jej właściwości reologiczne.
Opcjonalnie, z wykorzystaniem reometru rotacyjnego, możliwy jest również pomiar właściwości tribologicznych smarów plastycznych poprzez zastosowanie dedykowanych do
tego celu oryginalnych głowic pomiarowych. Badania tribologiczne na tego typu celach pomiarowych w doskonały sposób mogą uzupełniać badania na typowych tribotesterach, takich jak tarcza–trzpień, czy też aparat czterokulowy. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość
wyznaczania właściwości tribologicznych smarów plastycznych w bardzo szerokim zakresie
temperatury (poprzez wykorzystanie układów Peltiera) i w różnych warunkach ciśnienia.
W laboratorium tribologicznym Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii
dysponujemy reometrem rotacyjnym Physica Anton-Paar z serii MCR o łożyskowaniu powietrznym (rys. 11).
Reometr ten wyposażony jest w reologiczne cele pomiarowe typu płytka–płytka
(w tym specjalna płytka piaskowana do badania smarów plastycznych), stożek–płytka, cylinder–cylinder (w tym double–gap do pomiaru bardzo małych wartości lepkości). W skład
reometru wchodzi układ grzewczo-chłodzący Peltiera, umożliwiający pomiar właściwości smarów plastycznych w zakresie temperatury od –40 do 200°C wraz z kołnierzem izolującym, stabilizującym wartość temperatury w głowicy oraz dodatkowym układem cyrkulującym (counter-cooling). Część wyników badań reologicznych smarów plastycznych
uzyskanych przez autorów można znaleźć m.in. w publikacjach i rozdziałach w książkach
[5, 15–19].
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Rys. 11. Reometr rotacyjny Physica Anton-Paar z serii MCR, stanowiący wyposażenie laboratorium
tribologicznego Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii

6. Badania warstwy wierzchniej par trących
Niewątpliwie ogromną rolę w badaniach tribologicznych w aspekcie zwiększania
trwałości i niezawodności są badania warstwy wierzchniej oraz analiza stanu powierzchni trących. Jednym z najważniejszych narzędzi w tym obszarze jest mikroskopia. Szczególnie przydatne wydają się techniki skaningowe oraz analizy składu pierwiastkowego.
W ramach prowadzonych badań wykorzystywano mikroskop firmy Phenom typ ProX,
który posiada możliwość wykonywania tradycyjnych obserwacji metodą skaningową
oraz prowadzenia rentgenowskiej analizy pierwiastków EDS (Energy-dispersive X-ray
spectroscopy). Urządzenie poprzez zintegrowanie mikroskopu optycznego (pow. 120 ×)
z mikroskopem elektronowym pracującym przy zmiennych wartościach napięcia przyspieszającego (5 KV, 10 kV i 15 kV) daje możliwość prowadzenia kompleksowych badań
mikroskopowych. Maksymalne powiększenia uzyskiwane dla wykorzystywanego urządzenia wynosiły 100 000 × przy maksymalnej rozdzielczości 17 nm. Źródłem wiązki elektronowej jest generator termioniczny wykorzystujący sześcioborek ceru – CeB6.
Zmienne wartości napięcia przyspieszającego od 5 kV do 15 kV umożliwiają prowadzenie obserwacji przy różnych zakresach powiększeń oraz pozwalają na pracę z materiałami wrażliwymi na podwyższaną lokalnie temperaturę, takimi jak polimery.
Urządzenie umożliwia prowadzenie analiz spektroskopii rentgenowskiej (EDS) na dowolnie wybranym fragmencie analizowanego obiektu. Możliwe jest prowadzenie analizy
punktowej, liniowej oraz „mappingu” obszaru. Oprogramowanie pozwala na dokonanie
analizy jakościowej oraz ilościowej występujących pierwiastków, wyliczając prawdpodobieństwo poprawności uzyskanych wyników. W zastosowanym systemie widma
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rentgenowskiego zastosowano detektor SDD (Silicon Drift Detector). Konstrukcja detektora promieniowania X oparta jest na ultra cienkim krysztale azotku krzemu (Si3N4), który
umożliwia wykrywanie widma pierwiastków w szerokim zakresie od węgla (C) do ameryka (Am). System analizy chemicznej urządzenia wykorzystuje termoelektryczny układ
chłodzenia detektora, bez stosowania ciekłego azotu. Jako źródło promieniowania X.
Bardzo przydatnym narzędziem w badaniach powierzchni badanych materiałów jest
analiza topografii powierzchni. Mikroskop umożliwia jej odwzorowanie poprzez nakładanie
na siebie danych z obrazów uzyskanych przy odbiciu wiązki elektronów pod różnymi kątami.
Oprogramowanie wykonuje fotografie automatycznie, a następnie wyznacza przestrzenną
reprezentację badanej powierzchni. Podczas badań możliwe jest wyznaczanie profili chropowatości w dowolnym kierunku oraz wyliczane są podstawowe parametry chropowatości
Ra i Rz. Uzyskanie modelu topografii powierzchni daje dokładniejszy obraz kształtu powierzchni niż efekt uzyskany podczas obserwacji prowadzonej jedynie metodami tradycyjnymi.
Największą zaletą stosowanego zestawu mikroskopowego jest bez wątpienia możliwość wykonania na jednym stanowisku badań mikroskopowych, analizy pierwiastkowej
oraz analizy topografii powierzchni. Umożliwiają to zintegrowane systemy elektronowej
mikroskopii skaningowej, detekcji rentgenowskiego widma spektroskopowego oraz pakiet oprogramowania przetwarzający dane uzyskane wymienionych systemów. Wszystko to pozwala na szybkie i sprawne prowadzenie kompleksowych badań powierzchni.
Przykłady zastosowania opisanych metod zostały przedstawione w pracy [6].
Na rysunku 12 przedstawiono obraz SEM, który został wykonany na powierzchni napylonej warstwą złota 20 nm (+/– 2%). Napylanie zostało wykonane na napylarce firmy
Leica EM ACE200 metodą rozpylania jonowego (plazmą). Grubość warstwy napylanej była
mierzona w trakcie procesu za pomocą mikrowagi kwarcowej (QSG).
Rys. 12. Obraz końca głębokiej bruzdy uzyskany za pomocą mikroskopu skaningowego; widoczny
materiał zebrany na brzegach
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Równie ważne jak badania mikroskopowe w analizach tribologicznych są badania
miktrotwardości powierzchni. W ramach badań tribologicznych wykorzystywany jest mikrotwardościomierz HMV-2 firmy SHIMADZU, który umożliwia badania mikrotwardości
powierzchni metodą Vickers’a oraz Knobb’a przy obciążeniu od 98 mN do 20 N.

7. Podsumowanie i wnioski
Maszyny i urządzenia eksploatowane w Zagłębiu Miedziowym, szczególnie te użytkowane przy bezpośrednim pozyskiwaniu i transporcie rudy miedzi, narażone są na ekstremalnie
trudne warunki pracy. Duże zapylenie twardymi zanieczyszczeniami mineralnymi, wysoka
wilgotność i temperatura otoczenia, obecność solanki oraz duże obciążenia o charakterze
udarowym powodują przyspieszone zużywanie tribologiczne i uszkodzenia wielu ruchowych węzłów tych maszyn i urządzeń. Doprowadza to do ich nieplanowanych przestojów,
spowodowanych koniecznością przedwczesnych remontów i napraw, angażujących duże
środki techniczne, ekonomiczne i siły ludzkie. Zwiększanie trwałości i niezawodności eksploatacyjnej omawianych maszyn użytkowanych w Zagłębiu Miedziowym niewątpliwie będzie wpływać na wzrost bezpieczeństwa pracy oraz może skutkować wzrostem wydajności
wydobycia rudy miedzi, co będzie bezpośrednio przekładać się na efekt ekonomiczny.
Uważamy, jako grupa pracowników zajmujących się od wielu lat tribologią, dysponująca bogatym zapleczem badawczym, że istnieje szerokie pole do współpracy w zakresie
działań naukowo-badawczych, konstruktorskich i eksploatacyjnych w celu osiągnięcia realnych efektów polepszenia trwałości eksploatacyjnej użytkowanych maszyn. Widzimy tu
kilka kierunków działań, m.in. w obszarach: doboru nowoczesnych materiałów na elementy
współpracujące w węzłach tarcia, zmian konstrukcyjnych węzłów tarcia i ich uszczelnienia,
doboru środków smarnych do poszczególnych węzłów oraz aplikacji środków smarnych
(np. ilość i częstotliwość podawania smaru przez stacje centralnego smarowania).
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Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach realizacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych
danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy
dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywistych komponentów maszyn wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i wydobywczym.
Słowa kluczowe: zmęczenie materiałów, mechanika pękania, wytężenie, FITNET.
ITC tools supporting the durability and performance of constructions
Summary: In the paper results of industrial research are presented. The research were performed
during development project devoted to integrated for strength and lifetime assessment. In the first
part of the paper results of experimental investigations on selected materials are provided. The experiments were conducted in order to identify material properties relevant for analyses according
to selected FITNET procedures. In addition, use cases of fracture and fatigue FITNET modules are
analysed with respect to their application in power generation and mining industry.
Keywords: materials fatigue, fracture mechanics, material strength, FITNET.

1. Wprowadzenie
Pierwsze wydanie procedur FITNET (Fitness-for-Service Network) ukazało się w roku
2006. Procedury zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego współfinansowanego przez Komisję Europejską. Poza przedstawicielami krajów
członkowskich UE w projekcie uczestniczyły firmy i organizacje z USA, Japonii i Korei. Wynikowe procedury znajdują zastosowanie do oceny żywotności, trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji, zarówno tych spawanych, jak i niespawanych. Procedury zostały pogrupowane tematycznie w bloki (moduły) dotyczące podstawowych trybów zniszczenia
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konstrukcji, a mianowicie: zmęczenie, pękanie, pełzanie i korozja. Ostatnie wydanie procedur pochodzi z roku 2008 („Revision MK8”). Szczegółowy opis procedur wraz z praktycznymi przykładami zastosowania znaleźć można także w opracowaniach polskich (Neimitz
i in., 2008; Graba, 2011), jak i zagranicznych (Zerbst, 2007).
Zanim powstał zbiór wytycznych w postaci FITNET (Kocak i in., 2008), brakowało jednolitych i uzgodnionych zasad podejścia do tematyki oceny wytrzymałości i trwałości
konstrukcji. Istniejące wytyczne i podejścia najczęściej ograniczały się do wybranych
branż lub funkcjonowały na szczeblu krajowym (Berger i in., 2009). W ten sposób opracowanie dedykowanego oprogramowywania wiązało się z faktem, że jego zastosowanie
nie wykroczy poza daną branżę lub kraj, w którym dane podejście jest rozpowszechnione.
Istnienie ogólnie przyjętych wytycznych zmienia tę sytuację i sprawia, że oprogramowanie oparte o procedury FITNET będzie bardziej uniwersalne i nie będą istniały bariery na
drodze do jego powszechnego użytkowania.
Współczesne technologie informatyczne, a w szczególności rozpowszechnienie rozwiązań internetowych, umożliwiają również ominięcie ograniczeń wynikających ze stosowanych platform sprzętowych czy systemów operacyjnych. Wybór rozwiązań internetowych ułatwia także twórcom oprogramowania dotarcie do szerszego grona odbiorców,
redukując jednocześnie koszty związane z dystrybucją i promocją. Istotny jest także fakt,
że aktualizacja i wprowadzanie poprawek do narzędzia są realizowane w jednym miejscu, a dostęp do nich jest zapewniony praktycznie natychmiast dla wszystkich zainteresowanych.

2. Zakres projektu
Projektowane narzędzie informatyczne w zamyśle autorów kierowane będzie do firm
i instytucji działających w branżach konstrukcyjno-projektowej, doradczej, badawczej
i produkcyjnej. Narzędzie ma ułatwiać proces oceny wytrzymałościowej elementów konstrukcyjnych w złożonych stanach naprężenia, mając na uwadze także wpływ temperatury i zmienność obciążenia.
Podstawowym założeniem postawionym w projekcie jest wymóg kompleksowego
ujęcia tematyki określanej w języku angielskim jako structural integrity. Opracowane
narzędzie powinno umożliwiać ocenę stopnia wytężenia zarówno w oparciu o wyniki
otrzymane na drodze symulacji numerycznej, jak i z uwzględnieniem wyników pomiarów
eksperymentalnych dokonywanych na analizowanych konstrukcjach. Przykład realizacji
podstawowych funkcjonalności w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku pokazano
na rysunku 3 – w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku obliczeniowego.
Oprogramowanie musi zapewniać inżynierowi wybór toku przeprowadzonych obliczeń i analiz. W pierwszej kolejności autorzy koncentrują się na implementacji istniejących ścieżek postępowania wypracowanych współcześnie w projektach SINTAP/FITNET
oraz rekomendowanych przez FKM (możliwość definicji własnej ścieżki z wykorzystaniem
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wyników otrzymanych z symulacji lub pomiaru) oraz możliwości współpracy poszczególnych narzędzi informatycznych w sposób jawny (tzn. użytkownik ma pełen wgląd i możliwość ingerencji w tok obliczeniowy).

3. Badania eksperymentalne
W celu uzyskania danych niezbędnych do prac nad zadaniami projektu oprogramowania przeprowadzono badania eksperymentalne. W ramach badań dla wybranych materiałów wykorzystywanych w energetyce określono właściwości statyczne, zmęczeniowe
w zakresie niskocyklowym oraz podstawowe dane istotne z punktu widzenia mechaniki
pękania, tj. energię z próby łamania. Badania przeprowadzono na dwóch określonych gatunkach stali, tj. 16 Mo3, 34 HNM oraz jednym nieznanym materiale oznaczonym dalej
w treści jako NN, dostarczonym przez producenta urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii.
Uzyskane dane empiryczne zostały użyte do prac nad projektowanymi modułami
oprogramowania. W szczególności były to moduły służące do identyfikacji modeli wykorzystywanych do obliczeń trwałości zmęczeniowej oraz mechaniki pękania. Uzyskane
dane stanowią również wkład do bazy danych materiałowych, tworzonej wraz z pozostałymi elementami oprogramowania.
Właściwości statyczne badanych materiałów określono w próbie rozciągania przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN ISO 6892. Próbki materiałów zostały uzyskane z eksploatowanych elementów roboczych elektrowni. Użyto próbek o długości pomiarowej
wynoszącej 15 mm. W trakcie próby wyznaczono: wytrzymałość na rozciąganie Rm, umowną granicę plastyczności Rp, wydłużenie A oraz przewężenie Z. Obciążenie zadawano na
hydraulicznej maszynie wytrzymałościowej z prędkością 0,3 mm/min. Próby przeprowadzono w temperaturze pokojowej.
Badania niskocyklowego zmęczenia rozpatrywanych materiałów wykonano zgodnie
z normą PN-84 H-04334. Próbki materiałów poddano obciążeniom cyklicznym o stałej amplitudzie odkształcenia całkowitego i współczynniku asymetrii cyklu R = –1.
Widmo obciążania miało charakter sinusoidalny o częstotliwości f = 0,2 Hz. Badania
przeprowadzono na hydraulicznej maszynie wytrzymałościowej. W trakcie eksperymentu rejestrowane były sygnały naprężenia s(t), odkształcenia e(t) oraz liczba cykli. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej.
Badania udarności materiałów przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 148-1 na
próbkach typu A. Do prób wykorzystano młot wahadłowy Charpy’ego o zakresie 150 J.
W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wyniki badań podstawowych właściwości wybranych materiałów znajdujących swoje zastosowane w przemyśle energetycznym. Wyniki
badań posłużą w toku projektu do opracowywania i doboru odpowiednich algorytmów
identyfikacji modeli wykorzystywanych do obliczeń zmęczeniowych, głównie w zakresie
niskocyklowym.
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Uzyskane dane są danymi typowymi, niezbędnymi do przeprowadzania analiz na
pierwszych poziomach wg procedur FITNET. Stanowią także podstawę do budowy struktury bazy danych materiałowych, będącej uzupełnieniem projektowanych narzędzi obliczeniowych.
Tab. 1. Właściwości badanych materiałów uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań eksperymentalnych

Właściwość

16 Mo3

34 HNM

NN

Rm [MPa]

484

1020

1053

Re [MPa]

307

865

921

A [%]

32

11

9

Z [%]

66

43

45

E [GPa]

206

202

203

sf’ [MPa]

610

1525

947

b [–]

–0,077

–0,11

–0,046

ef’ [–]

0,134

0,532

0,717

c [–]

–0,457

–0,851

–0,944

kV [J]

–

90

87

4. Technologie informatyczne
W wyniku prac projektowych przeanalizowano metody dostarczania programów
komputerowych odbiorcy końcowemu. W chwili obecnej na rynku aplikacji inżynierskich
dominują tzw. aplikacje stand alone, kompilowane pod wybrane systemy operacyjne
i dystrybuowane metodami klasycznymi na nośnikach lub poprzez witryny WWW.
Ewolucja technologii informatycznych związanych z aplikacjami internetowymi pozwala
na zaoferowanie innego modelu udostępniania narzędzi inżynierskich końcowemu użytkownikowi, np. w formie oprogramowanie jako usługa (ang. software-as-a-service). Wówczas użytkownik nie jest przywiązany do jednego systemu operacyjnego czy platformy sprzętowej,
a cała interakcja z narzędziem realizowana jest poprzez przeglądarkę internetową.
Podejście takie ma wiele zalet. Dla autorów podstawową wydaje się być łatwość aktualizacji i gwarancja dla inżynierów, że pracują zawsze na najnowszej wersji oprogramowania, które jest uruchomione na serwerze bez konieczności jego dystrybuowania
poszczególnym odbiorcom. Dzięki udostępnieniu oprogramowania w formie usługi, gdy
jest to konieczne, istnieje możliwość zaoferowania odbiorcom mocy obliczeniowej odpowiedniej do wykonania realizowanych przez nich zadań. Odbiorca, gdy posiada dane
zapotrzebowanie, nie musi dokonywać inwestycji w kosztowną infrastrukturę, ale ma
możliwość skorzystania z infrastruktury dostawcy narzędzia.
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Od kilku lat obserwowany jest również rozwój technologii zapewniających funkcjonalności związane z obsługą grafiki 3D poprzez przeglądarkę WWW. Jeszcze do niedawna
takie funkcjonalności zarezerwowane były dla dedykowanych aplikacji uruchamianych
bezpośrednio na komputerze. W chwili obecnej rozwój rozszerzenia języka JavaScript, jakim jest WebGL (Marin, 2012) pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji wspomagania operacji 3D współczesnych kart graficznych przez aplikacje internetowe. Rozwój
WebGL otwiera wiele nowych możliwości przed twórcami oprogramowania. W przypadku
narzędzi inżynierskich udostępnienie zaawansowanych, trójwymiarowych funkcjonalności prezentacji i wizualizacji wyników w aplikacjach internetowych z wykorzystaniem WebGL powoduje, że istniejące dotychczas bariery z tym związane mają mniejsze znaczenie.
Możliwe staje się tworzenie aplikacji o funkcjonalnościach, jakie do tej pory posiadały tylko pakiety inżynierskie uruchamiane bezpośrednio na stacji roboczej odbiorcy.

5. Przykład analizy zgodnie z procedurami FITNET
Przykład analizy z wykorzystaniem procedury FITNET zostanie przeprowadzony na
elemencie obrotowym (wałek) z otworem centralnym z dodatkowymi karbami obwodowymi. Wałek, jako pewien element większej konstrukcji jest poddany dwom głównym
stanom obciążenia – 1. prędkość obrotowa (rys. 1a), 2. zginanie (rys. 1b). Odpowiednio dla
obydwu przypadków stwierdzono lokalizację występowania maksymalnych naprężeń
rozciągających: wewnątrz otworu centralnego 53,5 MPa (rys. 1a) oraz na dnie karbu obwodowego 65 MPa (rys. 1b). Obydwa przypadki zostały przeanalizowane zgodnie z procedurami FITNET: modułami pękanie oraz zmęczenie.
Rys. 1. Rozkłady naprężeń w analizowanym przykładzie w wałku z otworem centralnym: a) przypadek
obciążeń siłami odśrodkowymi i widoczna koncentracja naprężeń wewnątrz otworu; b) przypadek
obciążeń w wyniku zginania i widoczne koncentracje naprężeń na zewnątrz wałka w karbach obwodowych
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5.1. Moduł pękanie
Przed dokonaniem oceny wytężenia zgodnie z modułem pękanie, należy przyjąć odpowiedni poziom analizy. Dostępne opcje, począwszy od najbardziej konserwatywnej
opcji 0 do opcji 5 (najbardziej wnikliwej) dobierane są na podstawie dostępnych danych
wejściowych oraz przeznaczenia wyników analizy.
Przyjmując, że przeprowadzana analiza ma na celu sprawdzenie istniejącej już konstrukcji pod kątem jej dalszej bezpiecznej eksploatacji, poziom analizy można przyjąć na
poziomie 0 lub 1.
Poziom 0 analizy wymaga od użytkownika podania wartości materiałowych: granicy
plastyczności (Rp) oraz energii łamania (Cv). Opcja 1 wymaga dodatkowo znajomości wytrzymałości na rozciąganie (Rm) oraz odporności na pękanie (Kmat) z pozostałymi elementami oprogramowania. Procedura dopuszcza w opcji 1 wyznaczenie Kmat na podstawie Cv
– jeżeli nie są dostępne inne dane materiałowe.
W kolejnym kroku należy podać rozmiar defektu, który został zidentyfikowany lub założyć rozmiar defektu, który może istnieć w analizowanej konstrukcji, ale jest niewykrywalny.
Odpowiedni model szczeliny jest dobierany do geometrii analizowanego elementu
czy węzła konstrukcji. Sama procedura dopuszcza analizę na modelach uproszczonych
cechujących się większą krytycznością w ocenie. Analizując dwa przypadki elementu
wałka z otworem centralnym (patrz rys. 1a i 1b), można dobrać dwa modele szczelin –
wewnętrzną szczelinę osiową dla przypadku z rys. 1a oraz zewnętrzną powierzchniową
szczelinę obwodową dla przypadku z rys. 1b.
W przypadku szczeliny (rys. 1a) z otworem centralnym zaproponowany model nie spełnia wskazanych kryteriów stosowalności dla przyjętych wymiarów części wałka. Dlatego
w tej sytuacji można zastosować model uproszczony szczeliny powierzchniowej w ciele
o skończonej grubości. W takim modelu na przyjętym poziomie analizy (0 lub 1) można
pominąć występujący gradient naprężeń i przyjąć stały rozkład maksymalnych wartości
naprężeń rozciągających (podejście konserwatywne).
W przypadku wałka zginanego z karbem (rys. 1b) stosowalność wzoru na współczynnik intensywności naprężeń (WIN) jest dopuszczalna dla zadanych wymiarów. Jednakże
procedura FITNET zaleca stosowanie rozwiązania zamkniętego z opisem jak dla płyty
o skończonej grubości z defektem powierzchniowym.
Do opracowania wykresu FAD (Failure Assessment Diagram) wymagane jest jeszcze
wyznaczenie wartości granicznej Lr, która uwzględnia także aspekt umacniania się materiału wskutek odkształceń plastycznych. Dla analizowanego przypadku linia ta została
wyznaczona dla wartości Lr = 1,08.
W celu przeprowadzenia oceny stopnia wytężenia przy założonym defekcie oraz wykonania podstawowej analizy wrażliwości obliczenia przeprowadzono dla jednego wymiaru defektu (1,5 mm) oraz zwiększonego obciążenia szczeliny naprężeniami odpowiednio 100 i 200 MPa.
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Analiza wykazała, że badany obiekt nie jest mało podatny na blisko czterokrotne
zwiększenie obciążenia. Dla obydwóch analizowanych przypadków mimo dwóch różnych lokalizacji maksimum naprężeń, punkty na wykresie FAD mają zbliżone współrzędne
(Lr, Kr). W celu potwierdzenia przypadku z większym defektem, dodatkowo na wykres FAD
(patrz rys. 2a) naniesiono dwa dodatkowe punkty odpowiadające defektowi o wymiarze
10 mm oraz założonych zwiększonych naprężeń do wartości 200 MPa. Mimo zwiększania
poziomu obciążeń oraz wymiaru defektu, punkty oceny znajdują się pod krzywą FAD, co
znaczy, że wałek nie jest narażony na kruche pęknięcie oraz że potencjalny defekt spowoduje powstanie plastycznego przegubu lub pęknięcia z dużym udziałem odkształceń
plastycznych.

5.2. Moduł zmęczenie
W niniejszym przykładzie prezentowana jest ocena wytrzymałości zmęczeniowej
zgodnie z procedurą FITNET dla wału w miejscu karbu obwodowego (rys. 1b). Występujące w tym miejscu maksymalne naprężenia rozciągające wynoszą 65 MPa, co biorąc
pod uwagę charakter pracy wału, prowadzi do obciążenia tego elementu naprężeniami zmiennymi o stałej amplitudzie równej 65 MPa, przy naprężeniach średnich równych 0 MPa.
Analiza wykonana jest zgodnie z wytycznymi modułu zmęczenie (ang. FITNET Fatigue
Module), który dostarcza procedur, ścieżek postępowania umożliwiających ocenę wytężenia konstrukcji poddanych obciążeniom zmiennym. Moduł zmęczenie przewiduje wystąpienie dwóch scenariuszy:
a) w komponencie nie stwierdzono (lub nie postuluje się) wad (szczelin, pęknięć), a celem
analizy jest wyznaczenie skumulowanego uszkodzenia zmęczeniowego w krytycznych lokalizacjach komponentu. W tym przypadku wyodrębnione są trzy ścieżki postępowania (ang. Routes) – 1, 2, 3;
b) w komponencie występują rzeczywiste lub postulowane wady (szczelin, pęknięć), a celem analizy jest ocena ich wpływu na trwałość zmęczeniową komponentu. W tym przypadku wyodrębnione są dwie ścieżki postępowania (ang. Routes) – 4, 5.
Prezentowany przykład przedstawia ocenę przeprowadzoną zgodnie ze ścieżką 2, gdyż
zakładamy, że w analizowanym komponencie nie wykryto wad, a analiza ma na celu potwierdzenie, że występujące obciążenie nie spowoduje rozwoju pęknięć zmęczeniowych.
Stan naprężenia wyznaczony jest przy pomocy MES, więc mamy do czynienia z naprężeniem strukturalnym lub lokalnym, co uprawnia do skorzystania z procedury opisanej
w ścieżce numer 2. Wyniki analizy przedstawione są na rysunku 2b, wykorzystanie materiału dla przyjętych warunków analizy wynosi 56%.
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Rys. 4. Przykładowa implementacja podstawowych funkcjonalności w zakresie analizy zmęczeniowej oraz w zakresie mechaniki pękania

6. Podsumowanie
Przeprowadzone badania eksperymentalne dostarczyły wyników, które pozwolą na
rozpoczęcie budowy bazy danych wspierającej proces automatyzacji oceny wytężenia
zgodnie z wytycznymi FITNET oraz towarzyszących jej algorytmów identyfikacyjnych.
Współczesne technologie informatyczne umożliwiają efektywne udostępnianie narzędzi inżynierskich w formie aplikacji internetowych i wykorzystanie przez te aplikacje funkcji wspomagania operacji graficznych 3D z poziomu przeglądarki internetowej
(rys. 3). Otwiera to możliwość dostarczenia inżynierowi aplikacji w modelu oprogramowanie jako usługa.
W artykule przedstawiono analizę wytężenia rzeczywistego komponentu maszyny
wirującej stosowanej w energetyce. Analizę wykonano wg dwóch dostępnych modułów
procedur FITNET, tj. pękanie i zmęczenie. Ze względu na swoje uporządkowanie i jednoznaczne ścieżki postępowania procedury FITNET mogą zostać przedstawione w postaci
gotowych narzędzi inżynierskich. Fakt, że twórcy FITNET oparli swoje propozycje na istniejących już i stosowanych w praktyce inżynierskiej podejściach pozwala wnioskować,
że opracowany zestaw narzędzi inżynierskich może znaleźć zastosowanie. Niemniej
jednak w publikacji (Kocak i in., 2008) w trakcie opracowywania przedstawionych analiz
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dostrzeżono nieścisłości w części prezentowanych zależności, dlatego projektowanie
oprogramowania wymaga również weryfikacji stosowanych zależności w oparciu o publikacje innych autorów.
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Uniwersalne elektrohydrauliczne stanowisko
dydaktyczno-badawcze

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest stanowisku elektrohydraulicznemu przeznaczonemu do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych. W referacie zaprezentowano krótki opis stanowiska oraz omówiono jego elementy składowe. Podano również konkretne
przykłady zastosowań stanowiska oraz przedstawiono umiejętności, jakie nabywają studenci podczas pracy na nim.
Słowa kluczowe: laboratorium elektrohydrauliki, zdalne sterowanie maszyn hydraulicznych.
Universal electrohydraulic workstation for didactic and research
Summary: The paper presents electrohydraulic workstation designed to lead laboratory classes
and conduct research. The paper contains short description of the workstation and its components.
Examples of application of the workstation and acquired students skills during training using workstation were discussed in the paper.
Keywords: electrohydraulic laboratory, remote control of hydraulic machines.

1. Wprowadzenie
Ważną gałęzią mechatroniki jest napęd hydrostatyczny, potocznie nazywany hydrauliką siłową, wykorzystujący nowoczesne sterowanie elektroniczne [2]. Ten rodzaj napędu charakteryzuje się bardzo dużą gęstością mocy, co znaczy, że może on przenosić duże ilości energii, zachowując jednocześnie małą masę i wymiary elementów składowych [3]. Hydraulika
siłowa jest więc niezastąpiona w maszynach, które przenoszą duże obciążenia.
W ciągu ostatniej dekady nastąpił dynamiczny rozwój elektronicznych układów sterowania. Klasyczne zawory sterowane elektrycznie, zawory proporcjonalne oraz serwozawory umożliwiają wykorzystanie nowoczesnych metod sterowania elektronicznego
do zmiany parametrów układu hydraulicznego zgodnie z wymaganym procesem pracy
maszyny [4].
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Prezentowane w niniejszym artykule uniwersalne stanowisko elektrohydrauliczne
przeznaczone jest do nauczania nowoczesnej mechatroniki wykorzystującej napęd hydrostatyczny. Stanowisko wyposażone jest w profesjonalną aparaturę pomiarową, dzięki której możliwie jest wykonywanie badań poświęconych napędowi elektrohydraulicznemu.

2. Opis stanowiska elektrohydraulicznego
Stanowisko elektrohydrauliczne (rys. 1) przeznaczone jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykonywania badań laboratoryjnych. Uniwersalny charakter stanowiska sprawia, że jego możliwości są bardzo szerokie i obejmują zagadnienia związane
z mechaniką płynów, napędem hydrostatycznym oraz nowoczesnymi metodami sterowania elektronicznego napędem hydrostatycznym. Stanowisko wyposażone jest w specjalistyczne urządzenia służące do pomiaru odpowiednich parametrów układu hydraulicznego.
Rys. 1. Stanowisko badawczo-dydaktyczne poświęcone hydraulicznym i elektrohydraulicznym układom napędowym
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W skład stanowiska wchodzą:

 
zasilacz hydrauliczny (rys. 2), wyposażony w pompę napędzaną silnikiem elektrycznym z możliwością zmiany prędkości obrotowej (można zmieniać natężenie przepływu cieczy generowane przez pompę); czynnikiem roboczym jest olej,

 
tablica montażowa do montażu elementów hydraulicznych,
 
elastyczne przewody hydrauliczne zakończone szybkozłączami (rys. 3),
 
elementy hydrauliczne, takie jak: rozdzielacze sterowane elektrycznie i ręcznie, zawory sterujące ciśnieniem i natężeniem przepływu, elementy wykonawcze – silnik
i siłowniki, akumulator hydrauliczny (rys. 3),

 
elementy do badania zjawisk zachodzących w układach hydraulicznych – np. przewody do badania oporów przepływu, zwężka do badania kawitacji (rys. 3),

 
nowoczesny zestaw pomiarowy umożliwiających odczyt i rejestrację podstawowych parametrów układu hydraulicznego, takich jak ciśnienie, natężenie przepływu cieczy, temperatura oleju (rys. 4),

 
elementy elektrohydrauliczne o działaniu ciągłym – rozdzielacze proporcjonalne
wraz ze specjalnymi układami elektronicznymi służącymi do sterowania tymi elementami; układy wykorzystują klasyczne sterowanie elektryczne, sterowanie za
pomocą fal radiowych oraz sterowanie z wykorzystaniem sieci GSM.
Rys. 2. Zasilacz hydrauliczny obecny na stanowisku badawczo-dydaktycznym
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Rys. 3. Przykładowe elementy wyposażenia stanowiska służące do budowy odpowiednich układów
hydraulicznych lub elektrohydraulicznych

Rys. 4. Zespół elementów pomiarowych umożliwiających odczyt i rejestrację podstawowych parametrów układu hydraulicznego

Na tablicy montażowej stanowiska można za pomocą specjalnych zatrzasków
umieszczać elementy hydrauliczne, elektrohydrauliczne oraz pomiarowe, budując dowolne układy badawcze. Elementy układu hydraulicznego łączone są ze sobą poprzez
hydrauliczne przewody elastyczne i szybkozłącza. Montaż jest szybki i czysty. Elementy
elektryczne i pomiarowe są łączone z użyciem wtyków bananowych z izolacją, zapewniających szybkość montażu.
Stanowisko służy w szczególności do:

 
montażu układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych na podstawie schematów ideowych,
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analizy działania zmontowanych układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych
(diagnostyka układów, wykrywanie błędów w układach, ocena jakości pracy układów),

 
badania zjawisk zachodzących w układach hydraulicznych (np. zjawisko kawitacji,
oporów przepływu),

 
wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów hydraulicznych i elektrohydraulicznych,

 
wyznaczania charakterystyk statycznych i dynamicznych układów hydraulicznych
i elektrohydraulicznych.
Uczestnicy zajęć laboratoryjnych realizowanych na uniwersalnym stanowisku elektrohydraulicznym nabywają umiejętności tworzenia schematów ideowych układów
hydraulicznych i elektrohydraulicznych, zaplanowania badań, przeprowadzenia badań
na zmontowanym układzie oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków. W dalszej pracy
zawodowej mogą podjąć próbę powtórzenia badań na układach rzeczywistych maszyn
w różnych urządzeniach przemysłowych, m.in. w maszynach w kopalniach rud miedzi.

3. Przykłady wykorzystania stanowiska dydaktycznego
do zajęć dydaktycznych oraz badań
Na stanowisku elektrohydraulicznym można realizować ćwiczenia laboratoryjne dotyczące mechaniki płynów. Przekładem takiego ćwiczenia może być badanie zjawiska
oporów przepływu i obserwacja zjawiska kawitacji podczas przepływu oleju przez kryzę.
Rysunek 5 przedstawia kryzę przeznaczoną do tego typu badań.
Rys. 5. Kryza do obserwacji kawitacji i badań oporów przepływu

Innym przekładem badań laboratoryjnych, które można zrealizować na opisywanym
stanowisku są pomiary charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów hydraulicznych i elektrohydraulicznych. Na rysunku 6 przedstawiono zrzut z ekranu komputera
przedstawiający oprogramowanie współpracujące z aparaturą pomiarową podczas pomiaru pulsacji ciśnienia pompy.
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Rys. 6. Przykładowe przebiegi czasowe ciśnienia (kolor zielony), natężenia przepływu (kolor niebieski) i temperatury (kolor czerwony)

Na stanowisku elektrohydraulicznym można budować dowolne układy hydrauliczne
i elektrohydrauliczne oraz analizować ich działania. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowy układ elektrohydrauliczny, a na rysunku 8 schemat ideowy tego układu.
Rys. 7. Przykładowy układ elektrohydrauliczny zmontowany na stanowisku
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Rys. 8. Schemat ideowy zmontowanego układu

Opisywane stanowisko można wykorzystać do wyznaczania charakterystyk dynamicznych układów hydraulicznych bądź elektrohydraulicznych. Rysunek 9 przedstawia
schemat ideowy przykładowego prostego układu hydraulicznego ze zminiaturyzowanym
siłownikiem obciążonym niewielką masą.
Rys. 9. Schemat ideowy układu hydraulicznego, na którym realizowano pomiary dynamiczne
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Na rysunku 10 przedstawiono przykład badania dynamiki tego układu poprzez rejestrację czasowych przebiegów ciśnienia i natężenia przepływu podczas przesuwania
masy w górę i w dół za pomocą rozdzielacza sterowanego ręcznie. Pomiar był wykonywane w linii hydraulicznej między pompą a rozdzielaczem. Na rysunku opisano poszczególne fazy cyklu pracy. Z przebiegów czasowych można odczytać np. maksymalne chwilowe
ciśnienie w momencie rozpoczęcia ruchu masy w górę lub maksymalne chwilowe ciśnienie podczas otwarcia zaworu bezpieczeństwa.
Rys. 10. Przebiegi czasowe ciśnienia (kolor zielony), natężenia przepływu (kolor niebieski) podczas
przemieszczania masy w górę i w dół

Przykładem badań laboratoryjnych realizowanych na stanowisku elektrohydraulicznym mogą być również badania nowoczesnych metod zdalnego sterowania maszynami
hydraulicznymi. Na rysunku 11 przedstawiono zdjęcie układu z siłownikiem i silnikiem
hydraulicznym. Obydwa elementy były sterowanie zdalnie: siłownik za pomocą fal radiowych, silnik za pomocą sieci GSM.
Celem badań było oszacowanie, jak duże opóźnienie czasowe ma metoda sterowania
poprzez sieć GSM w stosunku do metody sterowania falami radiowymi. Do dwóch sekcji
rozdzielacza proporcjonalnego (sterującej siłownikiem oraz sterującej silnikiem) zostały wysłane sygnały sterujące w taki sposób, że w tej samej chwili wychylono dźwignię
zdalnego sterowania w pulpicie operatora (sieć GSM) oraz w przenośnym urządzeniu sterującym (fale radiowe). Rysunek 12 przedstawia czasowe przebiegi natężenia przepływu
płynącego z pompy oraz ciśnienia na pompie. Z wykresu można odczytać moment rozpoczęcia ruchu przez siłownik (natężenie przepływu spada, a ciśnienie rośnie, gdyż przy
siłowniku obecny był zawór zwrotno-dławiący) oraz moment rozpoczęcia ruchu przez
silnik (natężenie przepływu rośnie, a ciśnienie spada, gdyż silnik nie był obciążony). Na tej
podstawie można oszacować czas opóźnienia, który wynosi mniej niż 0,8 s.
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Rys. 11. Układ elektrohydrauliczny wykorzystujący dwa rodzaje zdalnego sterowania – za pomocą
fal radiowych oraz za pomocą sieci GSM

Rys. 12. Przebiegi czasowe ciśnienia (kolor zielony), natężenia przepływu (kolor niebieski) podczas
zdalnego rozruchu siłownika i silnika hydraulicznego

4. Podsumowanie
Uniwersalne elektrohydrauliczne stanowisko dydaktyczno-badawcze przeznaczone
jest do nauczania mechatroniki, w której obecne są układy hydrauliki siłowej wykorzystujące nowoczesne metody sterowania elektronicznego. Opisane w referacie przykłady ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych na stanowisku bliskie są zagadnieniom związanym
z maszynami górniczymi. Napęd w nich zastosowany wymaga możliwości przenoszenia
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dużych sił, tak więc hydraulika siłowa idealnie się do nich nadaje. Maszyny górnicze często pracują w warunkach niebezpiecznych dla człowieka. Dzięki zastosowaniu zdalnego
sterowania z wykorzystaniem sieci GSM bądź fal radiowych człowiek może sterować maszynami, znajdując się w bezpiecznym miejscu [1]. Maszyny górnicze pracują przemieszczając duże masy. Przedstawione ćwiczenie badania dynamiki układu hydraulicznego
pozwala studentom zrozumieć zjawiska zachodzące w układzie hydraulicznym podczas
takiej pracy [1].
Możliwości opisywanego stanowiska są bardzo szerokie. W niniejszym artykule zaprezentowano tylko niektóre przykłady jego wykorzystania. Stanowisko ma charakter
uniwersalny. Można na nim w prosty sposób budować układy hydrauliczne i elektrohydraulicznie o różnym stopniu złożoności i wykonywać na nich odpowiednie pomiary
w zależności od potrzeb. Warto dodać, że stanowisko jest ciągle rozbudowywane o nowe
elementy.
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Typowe zadania inżyniera i zmiany technologiczne
w automatyce

Streszczenie: W artykule zaprezentowano kilka aplikacji systemów pomiarowych i systemów sterowania, zrealizowanych w różnych technologiach. Zaprezentowane przykłady pokazują typowe
zadania inżynierskie oraz ilustrują przemiany technologiczne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat.
Słowa kluczowe: sterowanie automatyczne, przemiany technologiczne, studium przypadku.

Typical engineer’s tasks and technological changes in automation
Summary: The paper presents several applications of the measuring systems and the control systems realised in various technologies. The examples presented show the typical engineering tasks
and illustrate the technological changes made during several dozen last years.
Keywords: automatic control, technological change, case study.

1. Wprowadzenie
Zadania inżyniera automatyka, mimo znaczących zmian technologicznych, zasadniczo nie zmieniły się od kilkudziesięciu lat. Typowe zadania przewidziane dla przedstawicieli tego zawodu to realizacja torów pomiarowych i wykonawczych oraz opracowanie
i implementacja algorytmów sterowania (w aktualnie dostępnych platformach sprzętowych i programowych). Dobrym przykładem będzie problem doboru nastaw optymalnych
regulatora PID w zamkniętym układzie regulacji. Zasady doboru nastaw opracowano na
początku poprzedniego stulecia (Küpfmüller, 1928) a są one (z pewnymi modyfikacjami)
stosowane we współczesnych komputerowych sieciach sterowania (Solnik, Zajda, 2013).
Dlatego w artykule podjęto próbę śledzenia tych przemian technologicznych, ilustrując
je przykładami aplikacji systemów sterowania. Jako zasadę porządkującą przyjęto rodzaje stosowanych technologii. Zostały wybrane aplikacje zrealizowane na Dolnym Śląsku.
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2. Technologia analogowa: pomiar parametrów
środowiskowych w kopalni
Na początku lat 80. jeden z moich studentów, pracujący w biurze projektowym CUPRUM we Wrocławiu, zainteresowany był skonstruowaniem przyrządu do pomiaru warunków środowiskowych w kopalni. Były to czasy, kiedy już istniały przemysłowe systemy z mikroprocesorami. Znanymi rozwiązaniami był produkowany we Wrocławiu system
ELWRO-80, oparty na procesorze Intel 8080 oraz system produkowany przez ZEG Tychy,
oparty na procesorze Z-80. Jednak praktycznie nie były dostępne dobre przetworniki analogowo-cyfrowe, dlatego wspólnie ze studentem zdecydowaliśmy, że zastosujemy rozwiązanie analogowe.
Wskaźnikiem służącym do oceny oddziaływań termicznych na człowieka w środowisku pracy, jest wskaźnik WBGT. Jego nazwa pochodzi od miejsca umieszczenia czujników
pomiaru temperatury: pomiar w stanie wilgotnym (Wet Bulb) oraz pomiar w poczernionej
kuli (Glob Temperature). Dodatkowo urządzenie miało mierzyć temperaturę otoczenia
(termometr suchy). Sposób mierzenia współczynnika WGBT określały obowiązujące przepisy, zawarte w normie PN-85/N-0811 (Wacławik i in, 2013). Wartość współczynnika WBGT
należy obliczyć ze wzoru:


WBGT = 0.7 ⋅ tnw + 0.3 ⋅ tg ,

(1)

gdzie:
tnw – temperatura wilgotna naturalna (bez wymuszenia przepływu powietrza) w °C,
tg – temperatura poczernionej kuli w °C.

Jako czujniki pomiarowe zostały wykorzystane typowe przemysłowe czujniki Pt100.
Aby przetworzyć rezystancyjny sygnał z czujnika na sygnał napięciowy, wykorzystano
układ scalony UL1111, produkowany przez firmę Unitra CEMI. Układ ten jest stosunkowo
prosty, jego struktura składa się jedynie z 6 tranzystorów wykonanych na wspólnym podłożu (Unitra, 2015). Dwa z nich, T1 i T2, są wewnętrznie połączone emiterami, tworząc parę
różnicową. Dzięki tej parze różnicowej tranzystorów możliwe było skonstruowanie dokładnego przetwornika pomiarowego. Schemat elektryczny układu pokazano na rysunku 1.
Przyglądając się fragmentowi dokumentacji na rysunku 1, zauważymy, że dokumentacja
była wykonana ręcznie (są widoczne drobne błędy kreślarskie). Tylko westchnąć: to były
czasy!
Ostatecznie został skonstruowany przyrząd pomiarowy pokazany na rysunku 2. Pozwalał on na pomiar temperatur: termometru suchego (T1), termometru mokrego (T2),
czarnej kuli (T3) oraz współczynnika WBGT.
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Rys. 1. Schemat elektryczny układu scalonego UL1111 firmy Unitra CEMI (Unitra, 2015)

Rys. 2. Przyrząd do pomiaru współczynnika WBGT

W torach przetwarzania analogowego zostały zastosowane precyzyjne wzmacniacze pomiarowe oraz opisane wcześniej układy scalone UL1111. Część analogowa wykazywała błędy pomiarowe rzędu 0,05%. Był to bardzo dobry rezultat techniczny. Jednak
wobec braku możliwości zastosowania przetwornika analogowo-cyfrowego wynik pomiaru był prezentowany na analogowym mierniku magnetoelektrycznym o dokładności rzędu 1%.

3. Technologia cyfrowa: adaptacyjny dozownik
katecholaminy
W latach 70. poprzedniego stulecia autor artykułu pracował w Zakładzie Automatyki
i Modelowania w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. W tym zakładzie prace badawczo-rozwojowe były prowadzone w zespole pod kierownictwem dra
inż. Andrzeja Jabłońskiego. Wówczas powstawały układy sterowania oparte na cyfrowych
układach scalonych oraz na zespołach mikroprocesorowych. Były to realizacje zamówień

87

Antoni Izworski

z przemysłu i obejmowały szeroko rozumianą automatykę. Wtedy też zaprojektowano
i wykonano hybrydową maszynę analogowo-cyfrową do modelowania zadań filtracji wód
w kopalniach (Bober i in., 1979). Zasadniczym zagadnieniem było prognozowanie poziomu wód gruntowych, zmieniających swoje położenie w przestrzeni i w czasie, na skutek
postępującego wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Z naukowego punktu
widzenia, formalny opis zjawiska tzw. filtracji nieustalonej, będący matematycznym modelem opartym na układach równań różniczkowych cząstkowych, często nieliniowych
i niestacjonarnych, ze zróżnicowanymi warunkami brzegowymi i początkowymi, był bardzo interesującym wyzwaniem dla naukowców. W okresie 10 lat w Zakładzie zaprojektowano i wykonano trzy takie specjalizowane analizatory na rzecz Biura Projektowego
POLTEGOR. Ostatni z tej rodziny analizatorów, HAF-2 (Hybrydowy Analizator Filtracji),
pozwalał na równoczesne modelowanie niestacjonarnych zjawisk fizycznych o tzw. parametrach rozłożonych, w 600 punktach (na obszarze 24 × 25 punktów), z zaawansowanym
systemem próbkowania pomiarów i cyfrowym układem sterowania.
Przy okazji realizacji dużych tematów (czasami kilkuletnich), często realizowaliśmy
drobne zlecenia na potrzeby lokalnego środowiska. I tak koledzy z naszego zespołu: dr
inż. Andrzej Jabłoński i jego brat inż. Janusz Jabłoński, skonstruowali urządzenie do parametryzowania rozrusznika serca (po wszczepieniu do ciała pacjenta). Zespół nasz stał
się znany w środowisku medyków i stąd autor artykułu miał możliwość skonstruowania
„automatycznej strzykawki”.
Podczas operacji na bieżąco monitorowany był pomiar ciśnienia. Jest to inwazyjny
pomiar. Sondę z czujnikiem ciśnienia wprowadzano przez żyłę udową do przedsionka serca. Anastezjolog miał do dyspozycji urządzenie, w którym mocuje się strzykawkę
z katecholaminą. Urządzenie jest zasilane zapięciem prądu przemiennego 230 V. Poprzez
przełączenie przekładni mechanicznych lekarz zadawał prędkość przesuwu tłoka w strzykawce i wpływał w ten sposób na ilość podawanej katecholaminy. Urządzenie posiadało
sygnał wyjściowy napięciowy, o zakresie od 0 V do 3 V, informujący o zmierzonym ciśnieniu w przedsionku serca.
Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta nie można było ingerować w konstrukcję
układu napędowego strzykawki. Został zaproponowany układ modulacji PWM w zasilaniu podajnika strzykawki. Na podstawie pomiaru ciśnienia krwi układ adaptował się do
pomiaru i zwiększał bądź zmniejszał czas podawania napięcia na silnik. Jako okres sygnału wybrano czas T0m = 2,56 [s]. W ramach tego cyklu układ sterujący zadaje odcinek czasu
TW, w jakim załączone jest napięcie na silnik napędu strzykawki (TW należy do przedziału
od 0,2 [s] do 2,5 [s]).
Lekarz anestezjolog zadawał dwa progi alarmowe dla sygnału pomiarowego Up, które
powodowały włączenie alarmu: UH – ciśnienie za wysokie i UL – ciśnienie za niskie. Został
zaproponowany algorytm sterowania, w którym co 2,56 [s], wykonuje się modyfikacja
czasu wypełnienia TW, opisana zależnością:
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gdzie: U1 = UL + 1/3(UH – UL), U2 = UH – 1/3(UH – UL).
Algorytm ten został zaimplementowany na układach TTL, z wykorzystaniem liczników rewersyjnych 74193 (do wyznaczania czasu załączenia silnika TW i cyklu pracy T0). Uproszczoną strukturę układu sterującego pokazano na rysunku 3. W układzie
tym dwa komparatory porównują napięcie pomiarowe UP z zadanymi progami U1 i U2.
W zależności od wyniku tych porównań, co 1 sekundę następuje ewentualna modyfikacja licznika odpowiedzialnego za współczynnik wypełnienia sygnału PWM podawanego na silnik.
Rys. 3. Adaptacyjny układ sterowania strzykawką

4. Początki technologii mikroprocesorowej – kopalniany
rejestrator sejsmiczny
Na początku lat 80. XX wieku we Wrocławiu w ELWRO wyprodukowano pierwszy
przemysłowy system oparty na mikroprocesorze. Projekty, prototypy urządzeń i dokumentacja technologiczna powstały w IKSAiP we Wrocławiu. Pracownią projektową kierował inż. Roman Ninard. Wiodącym projektantem tego systemu był inż. Andrzej Porębski.
Opracował on koncepcję systemu oraz podstawowe narzędzia serwisowe i produkcyjne
(Izworski, Porębski, 1986). Autor artykułu miał to szczęście, że pracował w tym zespole.
W tamtych czasach były to bardzo nowoczesne rozwiązania w branży automatyki przemysłowej.
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Jednym z większych przedsięwzięć była konstrukcja kopalnianego rejestratora sejsmicznego dla stacji sejsmicznej w Rudnej. Opracowany rejestrator miał zastąpić dotychczasową technologię analogową. W realizacji analogowej rejestratora źródłem sygnału są czujniki drgań sejsmicznych zakotwione w kopalni. Zaopatrzone są w modulatory sygnału (na
częstotliwość akustyczną), dzięki temu sygnały mogły być przesyłane zwykłymi linami telefonicznych, powszechnie stosowanymi w kopalniach. Na powierzchni, w rejestratorni,
sygnał był poddawany demodulacji i zapisywany na wielościeżkowym magnetofonie. Sygnały te były również podawane na głośniki, dzięki czemu obsługa stacji mogła stwierdzić
wystąpienie wstrząsu. Po stwierdzeniu wstrząsu obsługa przełączała sygnały na drugi rejestrator, natomiast z pierwszego rejestratora odtwarzano w zwolnionym tempie sygnały
i wykreślano je na wielościeżkowym rejestratorze papierowym. Na podstawie otrzymanych wykresów, znając rozmieszczenie czujników w kopalni, po wyznaczeniu wzajemnych opóźnień pomiędzy sygnałami, można było wyznaczyć epicentrum wstrząsu.
Poważnym problemem była możliwość automatycznego wykrycia wstrząsów. Problem polegał na tym, że modulatory i demodulatory sygnałów rozstrajały się i otrzymany
sygnał był znacznie przesunięty względem poziomu zerowego. Nie można było zastosować warunku progowego: „wykryto wstrząs, gdy |Usygn| > Uprog”. Autor artykułu zaproponował, aby wyznaczać wariancje sygnałów sejsmicznych i na podstawie tej wartości
wykrywać wstrząsy (Izworski i in., 1984). Jednak takiego zadania nie był w stanie wykonać
system mikroprocesorowy w czasie rzeczywistym. Został zatem skonstruowany specjalizowany arytmometr o długości słowa roboczego 32 bity w oparciu o 8 układów jednostki atrytmetyczno-logicznej DM54181 oraz 2 układy ekspandera przeniesień 54S182. Taki
arytmometr był w stanie wykonywać operacje arytmetyczne i logiczne w cyklu 50 ns
(Izworski, 1987), (Izworski, Zajda, 1998).
Zadaniem urządzenia było obliczanie wariancji sygnałów w oparciu o znaną zależność:

σ 2 = E (X − EX ) = EX 2 − (EX )
2

2

(3)

Moduł arytmometru obliczał średnią i średnią kwadratową N próbek, osobno dla każdego z J kanałów pomiarowych, zgodnie z zależnościami:
N

M 1, j = ∑ X i , j , j = 1, ..., J ,

(4)

i =1
N

M 2, j = ∑ X i2, j , j = 1, ..., J .

(5)

i =1

Arytmometr posiadał w przestrzeni sygnałów I/O dwa 8-bitowe rejestry do wpisu pomiarów z czujników sejsmicznych (próbkami były 12-bitowe wyniki z przetworników AC).
Jednocześnie posiadał własną wewnętrzną pamięć na wyniki pośrednie. Dane pomiarowe
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zostawały uzupełnione o 2 bity sterujące: jeden do zerowania licznika kanałów j a drugi
– do zerowania licznika próbek i. Po wykonaniu sum częściowych zgodnie ze wzorami (4)
i (5), moduł arytmometru wpisywał uzyskane wyniki do pamięci głównej mikroprocesora.
Do tego wpisu został wykorzystany tryb DMA. Na bazie uzyskanych doświadczeń zaproponowano zdecentralizowany system do rejestracji pomiarów sejsmicznych (Izworski,
Kraśniewski, 1991).

6. Metrologia wspomagana komputerowo – badanie
sygnatur lasera CO2
Od początku bieżącego stulecia w przemyśle powszechnie stosowane są sterowniki
PLC oraz stacje operatorskie SCADA. Ciekawym połączeniem technologii powszechnie
stosowanej w przemyśle z nowoczesnymi badaniami laboratoryjnymi, jest stanowisko
do badania sygnatur lasera gazowego CO2. Kierownikiem zespołu badawczego był dr hab.
inż. Edward Pliński z Instytutu Technologii Elektronowej (ITE) Politechniki Wrocławskiej.
Zespół ten od wielu lat zajmował się laserami, zaś autor artykułu dołączył do tego zespołu jako specjalista od automatyzacji procesów przemysłowych. W badanym ośrodku
optycznym generowano linie emisyjne, zmieniając długość optyczną ośrodka (a tym samym optyczne częstotliwości rezonansowe), co pokazano na rysunku 4 (Pliński i in., 2005).
W wyniku takich zmian układ generuje sygnaturę laserową, swoisty podpis molekuł występujących w badanym ośrodku.
Rys. 4. Mechanizm generacji linii widma przez laser CO2 (Pliński i in., 2005)
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W celu zautomatyzowania procedur pomiarowych oraz utworzenia bazy danych
z przeprowadzonych eksperymentów, został zaproponowany układ sterowania przedstawiony na rysunku 5. Do zmiany długości optycznej ośrodka wykorzystuje się przesuwnik
piezoceramiczny (PZT) oraz śrubę mikrometryczną (SM), napędzaną silnikiem skokowym.
Wprowadzenie śruby mikrometrycznej i silnika skokowego pozwoliło na zwiększenie
zakresu zmian długości optycznej ośrodka rezonansowego i tym samym badanie lasera
w większym zakresie pomiarowym.
Rys. 5. Stanowisko badawcze do sterowania laserem CO2 (Izworski, 2008)

6. Sieci komputerowe – zintegrowany system wytwarzania
i zarządzania
Współcześnie większość aplikacji sterowania automatycznego realizowana jest
w sieciach komputerowych. Są to zwykle lokalne sieci integrujące urządzenia sterujące,
oddalone moduły I/O, panele operatorskie i stacje operatorskie. Coraz częściej mamy jednak do czynienia ze złożonymi sieciami sterowania, łączącymi w sobie zarówno sterowanie produkcją, jak i zarządzanie przedsiębiorstwem. Przykładem sieci CIMM (Computer
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Integrated Manufacturing & Management Systems) jest system zarządzania mediami,
o strukturze funkcjonalnej pokazanej na rysunku 6 (Lewoc i in., 2009). Centrala struktura
funkcjonalna systemu jeszcze nie przesądza o rzeczywistych połączeniach pomiędzy węzłami sieci. Zwykle stosuje się topologie gwiazdy, topologie ze wspólnym medium oraz
topologie mieszane.
Istotnym problemem pojawiającym się w rozproszonym systemie sterowania są opóźnienia w pętlach regulacji, wnoszone przez połączenia sieciowe. Klasyczny problem stabilizacji układów regulacji urasta do poważnego problemu, ponieważ opóźnienia w obwodach regulacyjnych prowadzą zwykle do niestabilności. Na rysunku 7 pokazano zastępcze
transmitancje układu z uwzględnieniem transmitancji lokalnego układu regulacji G(s)
i członów z wykładniczą funkcją transmitancji exp(-sTi) dla linii komunikacyjnych.
Rys. 6. Ogólna struktura systemu Media (Lewoc i in., 2009)

Rys. 7. Diagramy dla topologii gwiazdy i ze wspólnym medium (Lewoc i in., 2009)
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7. Zakończenie
Wędrówka w czasie po różnych technologiach stosowanych w automatyce dobrze
pokazuje przemiany dokonujące się w naszym regionie dolnośląskim, a w szczególności
w Zagłębiu Miedziowym. Autor artykułu wybrał aplikacje, których realizacja (na danym
etapie rozwoju technologicznego) była poważnym wyzwaniem technicznym. We wszystkich tych przypadkach bardzo ważny był precyzyjny opis formalny procesów sterowania. Nie znalazło to pełnego odzwierciedlenia w treści artykułu, ponieważ prezentowane
opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców.
Autor ma nadzieję, że przedstawiona różnorodność obszarów aplikacyjnych zachęci
młode pokolenie inżynierów automatyków do zgłębiania nowych technologii oraz podejmowania wyzwań technicznych na miarę XXI stulecia.

Podziękowania

Dziękuję Kolegom z byłego Zakładu Automatyki i Modelowania (obecnie Katedra
Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania) na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz z Instytutu Komputerowych Systemów i Pomiarów we Wrocławiu za to, że mogłem w tym gronie formować się jako inżynier i naukowiec oraz
za współpracę w realizacji wielu ciekawych projektów. Szczególnie dziękuję mojemu
mentorowi Andrzejowi Jabłońskiemu za promotorstwo mojej pracy magisterskiej i pomoc na początku kariery naukowej.
Artykuł dedykuję moim synom Grzegorzowi i Mateuszowi, którzy już wkroczyli na
drogę inżynierów automatyków. Życzę im, by znaleźli wiele satysfakcji z realizacji
wyzwań zawodowych, jakie przyniesie im dokonująca się rewolucja technologiczna.
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Uszczelnienia połączeń kołnierzowych w górnictwie
– cykle termiczne

Streszczenie: W artykule przedstawiono badanie materiału uszczelnień, w trakcie których dokonano
cyklicznych zmian temperatury, jakie mogą zachodzić w rurociągach stosowanych nie tylko w górnictwie. Wykazało ono, że zastosowany materiał uszczelek ma duży wpływ na zachowanie się całej
instalacji.
Słowa kluczowe: górnictwo, cykle termiczne, połączenia kołnierzowe, uszczelnienia.
Flange sealants in mining- thermal cycles
Summary: The paper presents the results of research on sealants, during which the temperature was
periodically altered to create a similar heat stress that occurs in pipelines, also in other industry sectors than mining. The research findings prove, that the type of raw materials for production of seals
has a significant influence on the functioning of the whole installation.
Keywords: mining, Flanged Joint, Thermal Cycles

1. Wprowadzenie
Uszczelnienie zapobiega wyciekom cieczy roboczej z wnętrza urządzenia na zewnątrz
albo przedostawaniu się powietrza i zanieczyszczeń z otoczenia do wnętrza urządzenia
lub rurociągu. Poprawnie zaprojektowane połączenie kołnierzowe z uwzględnieniem parametrów pracy i doboru odpowiedniego materiału uszczelnienia wymaga od konstruktora posiadania informacji dotyczących właściwości uszczelnienia, w tym odporności na
dane medium, temperaturę i ciśnienie pracy. Ważna jest również znajomość dopuszczalne
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go nacisku powierzchniowego oraz nacisku zabezpieczającego zadany poziom szczelności, jak i stopień pełzania materiału uszczelnienia w podwyższonej temperaturze. Dane
te można otrzymać wyłącznie poprzez badania uszczelnień, które powinny uwzględniać
ich warunki pracy. Jednym z takich badań jest sprawdzanie zachowania się uszczelnień
podczas cyklicznych zmian temperatury. Aby prześledzić zachowanie się uszczelek poddanych cyklom zmian temperatury, opracowano odpowiednią procedurę prowadzenia
tych badań.

2. Rurociągi instalowane w zakładach górniczych
Rurociągi przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (również w szybach) służą do transportu cieczy, jak i gazów. Ze względu na zastosowanie można podzielić je na rurociągi:








sprężonego powietrza,
metanu,
odwadniania,
solankowe,
przeciwpożarowe,
emulsyjne.

Ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane wyróżniamy rurociągi z polietylenu PE oraz stalowe. Rurociągi montowane są z odcinków rur i kształtek za pomocą złączek
zaciskowych lub połączeń kołnierzowych.
Temperatury robocze przepływającego w rurociągach czynnika wynoszą od 5 do
200°C, a ciśnienia robocze od 10 do 250 bar. W trakcie eksploatacji rurociągów w górnictwie podziemnym dochodzą dodatkowo elementy związane z cieplnymi warunkami pracy rurociągu zmieniającymi się wraz z głębokością oraz z zewnętrznymi obciążeniami pochodzącymi od jego masy własnej oraz od parcia słupa wody, które potrafią zredukować
nacisk na uszczelnienia w połączeniach kołnierzowych rurociągu.

2.1. Cel badań
Celem badań było uzyskanie informacji o zachowaniu się uszczelnień w warunkach
cyklicznych zmian temperatury i ich wpływie na parametry, takie jak ściśliwość, zdolność
do zachowania naprężeń oraz szczelność połączenia kołnierzowego. Pod wpływem sił
zewnętrznych powodujących zaciśnięcie uszczelki między dwiema powierzchniami materiał ulega odkształceniu. Pod wpływem temperatury zachodzą dalsze zmiany grubości
uszczelnienia, co może prowadzić do wycieku, gdy nacisk na uszczelnienie spadnie do
pewnego minimalnego poziomu. Aby do tego nie doszło, uszczelnienie musi odznaczać
się w każdych warunkach pracy odpowiednią sztywnością, co pozwoli ograniczyć nadmierne odkształcenie.
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2.2. Opis badań
Badaniom poddano trzy uszczelnienia płaskie wykonane z wysokoparametrowej,
średnioparametrowej i niskoparametrowej płyty uszczelniającej (tab. 1). Wymiary uszczelnień wyciętych z płyt uszczelniających o grubości 2 mm wynosiły Ø49 × Ø92 mm zgodnie
z normą PN-EN 1514-1:2001 dotyczącą kołnierzy PN40 DN40, zgodnych z normą PN-EN
1092-1:2010. Uszczelnienia o takich wymiarach są stosowane także do badań według normy PN-EN 13555:2005. Uszczelnienia przed badaniem były sezonowane w temperaturze
otoczenia przy wilgotności względnej (50+/-6%) przez ponad 48 godzin.
Tab. 1. Badane uszczelnienia

Nr
próbki

Materiał
próbki

Rodzaj
płyty
uszczelkarskiej

Maksymalna ciągła
temp.
pracy
[C]

Maksymalne
ciśnienie
pracy
[MPa]

Maksymalny
nacisk na
powierzchnię
próbki w temp.
otoczenia [MPa]

Maksymalny
nacisk na
powierzchnię
próbki w temp.
175°C [MPa]

300

10

220

220

220

6

220

60

160

4

220

60 (160°C)

Próbka 1 Uszczelka wyWysokoparacięta z płyty
metrowa
Gambit AF-Oil
Próbka 2
Uszczelka
wycięta z płyty ŚrednioparaGambit AF-200 metrowa
Universal
Próbka 3 Uszczelka wyNiskoparacięta z płyty
metrowa
Gambit AF-153

2.3. Stanowisko badawcze
W firmie Gambit-Lubawka podjęto badania dotyczące oceny parametrów uszczelnień
płaskich poddanych cyklicznym zmianom temperatury w zakresie od 40 do 200°C na zakupionym stanowisku kontrolno-pomiarowym TEMES fl.ai1 firmy AMTEC, służącym do
pomiaru parametrów uszczelnień. Dane pomiarowe są wykorzystywane do analizy naprężeń i analizy szczelności.

2.4. Procedura badania uszczelnień
Podjęcie badań wymagało opracowania odpowiedniej procedury, koniecznej do uzyskania poprawnej i powtarzalnej oceny wpływu zmiennych cykli temperaturowych na zachowanie uszczelnień, w tym na zmianę odkształcenia uszczelnienia i wycieku przy zadanym
ciśnieniu czynnika wewnątrz kołnierza. Założenia do opracowania procedury obejmowały:







zakres zmiany temperatury od 40 do 200°C,
maksymalne ciśnienie wewnątrz kołnierza 150 bar,
prędkość narastania temperatury 8 K/min,
czas chłodzenia 4 h w temperaturze otoczenia,
10 zmian cyklu temperaturowego.
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Badaniom poddano uszczelnienia spoczynkowe w następującej kolejności:
ETAP I. 	Wywołanie nacisku wstępnego o wartości 1 MPa: prędkość narastania nacisku
0,5 MPa/s, czas stabilizacji 60 s.
ETAP II. 	Wywołanie nacisku stykowego o wartości 100 MPa, z prędkością 0,5 MPa/s, czas
stabilizacji 5 min.
ETAP III. 	Ewentualny spadek wartości nacisku należało zrekompensować ponownym dociążeniem uszczelnienia do wartości nacisku początkowego 100 MPa: z prędkością 0,5 MPa/s, czas stabilizacji 60 s.
ETAP IV. Pierwszy pomiar wycieku.
ETAP V. 	Ogrzewanie uszczelnienia do temperatury 200°C: z prędkością 8 K/min, czas stabilizacji 30 min.
ETAP VI. 	Schłodzenie kołnierzy do temperatury 40°C; czas chłodzenia 4 h.
ETAP VII. Drugi pomiar wycieku.
ETAP VIII. Powtórzenie badań obejmujących etapy od V do VII w dziewięciu cyklach.

3. Analiza wyników badanych uszczelnień
 Porównanie zmian odkształcenia badanych uszczelnień włóknisto-elastomerowych
Rys. 1. Porównanie zmian grubości badanych uszczelnień płaskich poddanych działaniu początkowego nacisku stykowego 100 MPa podczas dziesięciu cykli grzania i chłodzenia

W trakcie napinania śrub podczas montażu połączenia kołnierzowego materiał uszczelnienia jest poddawany naciskowi, co wiąże się ze zmianą grubości uszczelnienia w wyniku
zagęszczenia materiału. Materiał uszczelnienia powinien wykazywać się małą podatnością na zmiany grubości, aby osiągnąć i utrzymać odpowiedni nacisk powierzchniowy,
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a jednocześnie odznaczać się sprężystością powrotną istotną dla kompensacji różnicy
w rozszerzalności cieplnej kołnierzy i śrub. Daje się zauważyć, że uszczelnienie wysokoparametrowe z płyty Gambit AF-Oil oraz uszczelnienie średnioparametrowe z płyty Gambit
AF-200 Universal, w których jednym z komponentów są włókna kevlarowe, doznały nieznacznego początkowego zmniejszenia grubości. W uszczelnieniu z płyty Gambit AF-153,
przeznaczonym do pracy w niewysokich temperaturach i ciśnieniach, doszło do większej
zmiany grubości. Po obciążeniu początkowym podczas trwania cykli zmian temperatury grubości uszczelnień utrzymywały się na stałym poziomie. Dla każdego z badanych
uszczelnień została wyznaczona ściśliwość oraz elastyczność. Wyniki badań zamieszczono w tab. 2.
Tab. 2. Ściśliwość materiału badanych próbek

Ściśliwość
Powrót sprężysty
materiału próbki materiału próbki
[%]
[%]

Numer
próbki

Materiał próbki

Próbka 1

Uszczelnienie z płyty Gambit AF-Oil

10,7

4,6

Próbka 2

Uszczelnienie z płyty Gambit AF-200
Universal

10,6

6,1

Próbka 3

Uszczelnienie z płyty Gambit AF-153

13,3

2,2

 
Porównanie zmian wartości nacisku stykowego na powierzchni badanych uszczelnień
włóknisto-elastomerowych
Rys. 2. Zmiany wartości nacisku stykowego na powierzchniach uszczelnień po dziesięciu cyklach
badań

101

Łukasz Samek

Początkowe i końcowe wartości nacisku stykowego na powierzchni uszczelek podano w tabeli 3.
Tab. 3. Wartości początkowe i końcowe nacisku stykowego na powierzchni badanych uszczelek

Nacisk
końcowy na
uszczelnienie
[MPa]

Stosunek nacisku
resztkowego do
początkowego
nacisku na
uszczelnienie

Numer
próbki

Materiał próbki

Nacisk
początkowy
na uszczelnienie
[MPa]

Próbka 1

Uszczelka wycięta z płyty
Gambit AF-Oil

100

62

0,6

Próbka 2

Uszczelka wycięta z płyty
Gambit AF-200 Universal

100

50

0,5

Próbka 3

Uszczelka wycięta z płyty
Gambit AF-153

100

27

0,3

 
Porównanie poziomu wycieku badanych uszczelnień włóknisto-elastomerowych oraz
krzywych ściskania, pełzania i odciążania
Rys. 3. Zmiany poziomu szczelności badanych uszczelek wyznaczane podczas cykli, w których uszczelnienia były schłodzone do temperatury 40°C, po każdym cyklu ogrzewania do temperatury 200°C oraz
porównanie krzywych ściskania, pełzania i odciążania badanych uszczelnień płaskich po dziesięciu
cyklach badań
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Wyciek mierzono podczas cykli badawczych, w których uszczelnienie schładzano do
temperatury 40°C przy ciśnieniu wewnątrz kołnierza wynoszącym 150 bar. Poziomy wycieku dla każdego cyklu i każdej z badanych uszczelek pokazują krzywe składające się
z punktów, oznaczone cyframi rzymskimi, które zostały również odniesione do zmiany
grubości każdego uszczelnienia oznaczonego linią ciągłą, zmieniającego się wraz z naciskiem na powierzchnię uszczelnienia występującego podczas danego pomiaru wycieku.
Z przeprowadzonych badań szczelności wynika, że wraz ze spadkiem nacisku na
uszczelnienia nie nastąpiła zmiana poziomu wycieku. Najwyższą szczelność osiągnęły
uszczelnienia wykonane z płyty wysoko- i średnioparametrowej, przy czym wszystkie
mieściły się w przedziale od 1 × 10-2 mg/sxm do 1 × 10-1 mg/sxm.
Krzywe ściskania oznaczone linią ciągłą przedstawiają natomiast lepko-sprężysto-plastyczne zachowania się materiału uszczelnień, zależne od czasu i temperatury. Materiał uszczelnienia jest poddawany ściskaniu, co wywołuje zjawisko pełzania i relaksacji
naprężeń w materiale uszczelnienia. Przy zbyt dużym spadku siły w uszczelnieniu układ
może przestać być szczelny. Podczas cykli obciążenia cieplnego uszczelnienia z płyty wysokoparametrowej AF-Oil oraz z płyty średnioparametrowej Gambit AF-200 Universal doznały najmniejszych zmian grubości, wykazując także najmniejsze spadki naprężeń pod
wpływem pełzania i relaksacji naprężeń. Uszczelnienie z płyty niskoparametrowej AF-153
w zadanych warunkach badania pod działaniem wstępnego nacisku stykowego doznało
większego ubytku grubości i w trakcie cykli zmian temperatury odznaczyło się również
większym spadkiem naprężeń.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania materiału uszczelnień, w trakcie których dokonano cyklicznych zmian temperatury, które mogą zachodzić w rurociągach stosowanych nie tylko
w górnictwie wskazują, że zastosowany materiał uszczelek ma duży wpływ na zachowanie się całej instalacji. W badaniach stosowano dużą różnicę temperatur Δt, aby pokazać,
jak w tych niekorzystnych warunkach zachowuje się materiał uszczelnień. Stwierdzono,
że uszczelnienia z wysokoparametrowej płyty AF-Oil i średnioparametrowej płyty AF-200
Universal odznaczyły się niewielkimi zmianami grubości podczas badań oraz zachowały odpowiednio wysoki nacisk stykowy na swojej powierzchni, co przełożyło się również
na szczelność. Użyte do porównań uszczelnienie z płyty AF-153 o niskich parametrach
wytrzymałościowych, które sprawdza się dobrze w temperaturze do 160°C i ciśnieniu do
40 bar, w takich warunkach wykazało większą zmianę zarówno grubości, jak i nacisku stykowego, przy czym nie nastąpiła utrata szczelności uszczelnienia. Dlatego tak ważny jest
odpowiedni dobór materiału uszczelnień do danych warunków pracy. Tam gdzie występują duże obciążenia, zarówno cieplne, jak i od samej konstrukcji węzła uszczelnianego
oraz od ciśnienia uszczelnianego medium, należy stosować uszczelnienia z płyt uszczelkarskich, charakteryzujące się odpowiednią sztywnością i wytrzymałością na naciski.
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Dodatkowo należy stosować odpowiednie rozwiązania kołnierzy, np. z wpustem i wypustem lub z występem i z rowkiem, stosownie do ciśnienia. Dodatkową korzyścią będą
ograniczone zmiany nacisku w uszczelnieniu.
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Ratownictwo górnicze w Legnicko-Głogowskim
Okręgu Miedziowym

Streszczenie: W artykule przypomniano krótką historię ratownictwa w górnictwie węglowym.
Nawiązując do niej, przedstawiono rozwój ratownictwa w górnictwie miedziowym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Specyfiką powstałej w 1997 roku Jednostki Ratownictwa
Górniczo-Hutniczego (JRGH) jest obecność w jej strukturze organizacyjnej również ratownictwa powierzchniowego. Dzięki temu JRGH niesie niezbędną pomoc nie tylko zagrożonym załogom górniczym, ale również włącza się w likwidację skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych naruszeń
bezpieczeństwa powszechnego na obszarze LGOM. Opisano trzy wybrane „niegórnicze” akcje ratownicze, potwierdzające wszechstronność i duży potencjał ratownictwa górniczego LGOM.
słowa kluczowe: historia ratownictwa górniczego, ratownictwa górnicze miedziowe, akcje ratownicze, bezpieczeństwo powszechne.
Mine rescue in Legnicko-Głogowskie Copper Basin
Summary: A brief history of mine rescue in coal mining was recalled. That was the base for the introduction of the development of mine rescue in copper mining (in Legnicko-Głogowskie Copper Basin
– LGOM). In 1997 special Mining and Metallurgic Rescue Unit (abbrev. from Polish JRGH) was created
and its engagement in the structure of surface rescue organizations is considered in the article as an
unique feature. According to this, JRGH provides necessary help not only to the miners but also deals
with surface fires, natural disasters and other disturbances of public safety within LGOM area. Three
“non-mining” operations were described. It proves comprehensiveness and great potential of mine rescue in LGOM.
Keywords: history of mine rescue, copper mine rescue, rescue action, public safety.

1. Wprowadzenie
Bezpieczne pozyskiwanie kopalin użytecznych od zarania dziejów związane było z pokonywaniem przez ludzi czterech żywiołów: ziemi, wody, ognia i powietrza. Górnictwo
zawsze było zatem zawodem niebezpiecznym, który wymagał stopniowego poznawania
natury procesów i zjawisk będących przyczyną wypadków i katastrof. Działania na rzecz
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bezpieczeństwa w kopalniach to bardzo złożony proces, w którym bierze udział wiele
grup zawodowych – projektując te działania i wprowadzając je do praktyki. Tworzone są
systemy przeciwdziałania zagrożeniom, które realizowane są dzięki elementom o charakterze technicznym, ale także zespołom ludzi działających w sytuacji zagrożenia według ustalonych wcześniej odpowiednich procedur postępowania. Elementem systemu
przeciwdziałania zagrożeniom jest także system ratownictwa, na który składają się dwa
podsystemy: system ratownictwa technicznego i system ratownictwa medycznego [8].
To, że ratownictwo techniczne w górnictwie powinno mieć charakter systemowy,
uświadomiono sobie po katastrofie we francuskiej kopalni węgla kamiennego „Courrières”,
która nastąpiła 10 marca 1906 roku i pochłonęła 1099 ofiar. Katastrofa ta wstrząsnęła opinią
światową i stała się momentem przełomowym w intensyfikacji działań władz górniczych,
zmierzających do określenia odpowiednich aktów prawnych nakazujących zmiany w organizacji służb ratownictwa górniczego i w jego wyposażeniu. Wstrząsem dla opinii światowej
był bowiem nie tylko ogrom katastrofy, ale również fakt, że po dwudziestu dniach błądzenia pod ziemią po wybuchu z dołu kopalni zdołało się wydobyć jeszcze trzynastu górników,
a w dwudziestym piątym dniu wydostał się jeszcze jeden górnik [6].
Konieczność utrzymywania w kopalniach zastępów ratowniczych oraz unowocześnienia wyposażenia ratowniczego stała się oczywista i działania w tym kierunku podjęły
nie tylko kraje Europy, ale także wiele innych krajów górniczych na świecie. Dla sprawnego koordynowania działalności kopalnianych służb ratownictwa górniczego zaczęto
tworzyć w zagłębiach górniczych lub państwach instytucje centralnych lub głównych
stacji ratownictwa górniczego.
Brackie Stowarzyszenie Zawodowe, działające w kopalniach węgla w okręgu górnośląskim, podjęło 22 września 1906 roku decyzję o budowie ośrodka ratownictwa górniczego,
zlokalizowanego w Bytomiu i nazwanego Górnośląską Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego. Budowę stacji na terenie przyległym do kopalni „Rozbark” rozpoczęto w 1907 roku.
Od tego czasu ratownictwo ciągle się rozwijało, rozszerzając zakres działalności na
wszystkie gałęzie górnictwa i na wszelkiego rodzaju zagrożenia występujące w zakładach górniczych. Wraz z udostępnianiem i eksploatacją złóż w naszych zagłębiach górniczych organizowano od razu kopalniane stacje ratownicze. W ten sposób tworzyło się też
ratownictwo górnicze w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym.
Każdy, kto jest związany z górnictwem zdaje więc sobie sprawę z tego, że bez ratownictwa górniczego nie może być mowy o bezpiecznej pracy w kopalni. Wśród pracowników kopalń powszechna jest świadomość, że ratownik zaczyna pracę wtedy, gdy górnik
kończy swoją pracę, a przynależność do grona ratowników górniczych jest traktowana
przez górników jako honor i duże wyróżnienie.
Zadaniem służb technicznego ratownictwa górniczego jest niezwłoczne niesienie
pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz innych osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
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zakładu górniczego wskutek wystąpienia określonego zagrożenia. Każda akcja ratownicza jest zorganizowanym działaniem w miejscu, gdzie wydarzył się wypadek, katastrofa
lub awaria celem ratowania zagrożonych ludzi i mienia lub likwidacji zagrożenia ruchu
zakładu górniczego spowodowanego naturalnymi lub techniczno-górniczymi czynnikami. Ponieważ w wielu obszarach działalności i życia człowieka występują zagrożenia
o podobnym charakterze, ratownictwo górnicze również z powodzeniem wykracza poza
zadania sformułowane w prawie górniczym i działa także na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego, nie tylko w kraju, ale i za granicą.

2. Historia ratownictwa górniczego na Dolnym Śląsku
ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa rud miedzi [2]
Ziemia Dolnośląska obdarzona przez naturę w bogactwa naturalne już w średniowieczu stała się terenem działalności górniczej i hutniczej, zmierzającej do pozyskania szczególnie złota i miedzi. Pierwsze informacje o działalności górniczej pochodzą z 1178 roku
z okolic Złotoryi.
W 1907 roku górnicze władze pruskie podjęły decyzję o zorganizowaniu i wyposażeniu Centralnego Magazynu Ratowniczego w Wałbrzychu na potrzeby kopalń dolnośląskich. Obiekt ten został oddany do użytku w 1909 roku [7].
Przywrócony proces wydobywania kopalin w zakładach górniczych Dolnego Śląska
po zakończeniu II wojny światowej wymusił potrzebę organizacji polskiego ratownictwa
górniczego. W historii górnictwa ziemi dolnośląskiej zachowała się pamięć o katastrofie
w kopalni „Nowa Ruda”, w której wyrzut dwutlenku węgla 10 maja 1941 roku pozbawił
życia 187 górników. Rozwój produkcji w kopalniach węgla kamiennego w tym zagłębiu
sprawił, że w 1947 roku zorganizowano kopalniane drużyny ratownicze, a w styczniu 1951
roku powołano Stację Ratownictwa Górniczego Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu,
zmienioną w latach późniejszych na Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego.
Początki ratownictwa górniczego w górnictwie rud miedzi przypadają na rok 1950, w którym to powołano w starym zagłębiu miedziowym Punkt Ratownictwa Górniczego w Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie. W 1956 roku w kopalni „Konrad” utworzono Kopalnianą
Stację Ratownictwa Górniczego. Wyposażeniem w pierwszym okresie jej działalności było
12 aparatów tlenowych roboczych M-51 oraz 6 aparatów firmy Dräger.
Odkrycie w 1957 roku złóż rud miedzionośnych w monoklinie przedsudeckiej dało początek nowemu zagłębiu górniczo-przemysłowemu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego – LGOM. Celem zabezpieczenia prowadzonych robót górniczych w budowanych
kopalniach „Lubin”, „Polkowice”, „Rudna” oraz „Sieroszowice” uruchomiono w pierwszym
okresie Punkt Ratownictwa Górniczego przy szybie L-III kopalni „Lubin”, natomiast 20 października 1966 roku rozpoczęła działalność Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego.
Dynamicznie rozwijający się region górniczo-przemysłowy, trudne i złożone warunki
geologiczne, które napotkano przy głębieniu szybów oraz zagrożenia występujące przy107
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drążeniu wyrobisk dołowych spowodowały konieczność wzmocnienia systemu ratownictwa przez powołanie Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego pełniła bowiem rolę inspirującą i organizacyjną w zakresie rozwoju
ratownictwa górniczego w przemyśle miedziowym.
Z dniem 1 września 1982 roku Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego organizacyjnie podporządkowana została Zarządowi Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.
Przeprowadzona adaptacja pomieszczeń powierzchniowych przy stacji wentylatorowej
szybu P-VII w miejscowości Sobin doprowadziła do utworzenia siedziby Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego KGHM. Prace adaptacyjne zakończono w 1986 roku.
Zlokalizowanie OSRG w centralnym rejonie obszarów górniczych „Lubin”, „Polkowice”
oraz „Rudna” gwarantowało szybkie reagowanie ratownicze w działających kopalniach
rud miedzi. Sukcesywnie stacja wyposażana była w odpowiednie pomieszczenia i środki
niezbędne do prowadzenia działalności ratowniczej, szkoleniowej oraz profilaktycznej.
Do końca 1983 roku oddano do użytku ratownikom KGHM stację wyposażoną w salę
aparatową, pomieszczenia sypialne, pomieszczenia magazynowe, salę telewizyjną, czytelnię oraz pomieszczenie dla płetwonurków. Równocześnie prowadzono dalsze prace adaptacyjne w celu przygotowania sali szkoleniowej, przetłaczalni tlenu, komory ćwiczeń, sali
gimnastycznej. Istotnym projektem zrealizowanym w omawianym okresie było wykonanie
nowoczesnej jak na ówczesne czasy dyspozytorni. W 1983 roku wspólnie z Dolnośląskim
Związkiem Alpinistycznym zorganizowano przeszkolenie grupy 10 ratowników w poruszaniu się po linach w wyrobiskach pionowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych.
Utworzone zastępy ratowników – nurków i wysokościowców z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego wielokrotnie udowodniły swoją przydatność w czasie prowadzenia licznych akcji ratowniczych. W styczniu 1984 roku wprowadzono 7-dniowy (od piątku
do piątku) dyżur 3 zastępów w Górniczym Pogotowiu Ratowniczym, likwidując równocześnie zastępy dyżurujących ratowników na dole zakładów górniczych.
W ramach prowadzonej reorganizacji i restrukturyzacji Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi z dniem 1 stycznia 1997 roku, uchwałą zarządu KGHM Polska Miedź SA
w Lubinie, w miejsce Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego powołano oddział pn.
Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (dalej: JRGH), spełniający zadania jednostki
ratownictwa przedsiębiorcy. Powołana jednostka ratownictwa górniczego kontynuuje
dotychczasowe działania ratownicze, profilaktyczne, zapobiegawcze oraz szkoleniowe
w kopalniach rud miedzi, jak również w regionie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Jednostka ratownictwa górniczego wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do prowadzenia prac ratowniczych związanych ze zwalczaniem skutków tąpań, zawałów, pożarów i awarii energomechanicznych występujących w kopalniach rud miedzi. Doskonale
wykształcona kadra ratownicza służy pomocą i uczestniczy w wielu działaniach związanych z bezpieczeństwem powszechnym. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
w zakresie bezpieczeństwa powszechnego współpracuje z:
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Komendą Powiatową w Polkowicach,
Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Legnicy, Lubinie, Polkowicach, Głogowie,
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
Jednostką Wojskową Saperów w Głogowie.

Jednostka współpracuje z wyżej wymienionymi instytucjami w bieżącej działalności
interwencyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza
bezpieczeństwa pożarowego. Ściśle współdziała z samorządem powiatowym w zakresie
systemu alarmowania i ostrzegania ludności w przypadku wystąpienia katastrofy związanej z uszkodzeniem wałów w zbiorniku poflotacyjnym „Żelazny Most”.

3. Organizacja i zadania Jednostki Ratownictwa
Górniczo-Hutniczego w Legnicko-Głogowskim Okręgu
Miedziowym [2, 5]
Powołanie w ramach struktury KGHM Polska Miedź oddziału pełniącego rolę ratownictwa górniczego dało podstawę do unowocześnienia i modernizacji obiektów wchodzących w skład tej jednostki ratowniczej, jak również jej wyposażenia i doskonalenia
zawodowego.
Zadania stawiane przed O/JRGH to niesienie niezbędnej pomocy dla wszystkich oddziałów KGHM Polska Miedź SA w zakresie likwidacji skutków pożarów, tąpnięć i zawałów, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych, chemicznych
i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych tych oddziałów, jak również
zabezpieczanie bezawaryjnej produkcji w ciągu technologicznym poprzez wykonywanie
wielu prac profilaktycznych i zapobiegawczych.
Oddział pn. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego stanowią obecnie:

 Wydział I – Straż Pożarna z siedzibą przy HM „Głogów”,
 
Wydział II – Straż Pożarna z siedzibą przy szybach głównych ZG „Lubin” wraz z filią
stanowiącą Straż Pożarną przy Hucie Miedzi „Legnica”,

 Wydział III – Górnicze Pogotowie Ratownicze z siedzibą w Sobinie.
W strukturze oddziału pn. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego można wyróżnić dwie grupy ratownictwa: pierwszą, odnoszącą się do ratownictwa górniczego oraz
drugą, obejmującą ratownictwo powierzchniowe w zakładach produkcyjnych KGHM Polska Miedź SA.
Działania ratownictwa górniczego obejmują kopalnie „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice”, „Rudna” oraz Kopalnię Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd”, a pozostałe zakłady KGHM
PM SA obsługiwane są przez służby ratownictwa chemicznego, ekologicznego, technicznego i pożarowego. Górnicze Pogotowie Ratownicze prowadzi także szeroko zakrojoną
działalność szkoleniową. Szkolenia i kursy z zakresu ratownictwa obejmują ratowników
górniczych oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.
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Zakres działań oddziału obejmuje ratownictwo górnicze, chemiczne, ekologiczne,
techniczne i pożarowe. Dyżur ciągły w jednostce pełni Górnicze Pogotowie Ratownicze
i dwa wydziały Zawodowej Straży Pożarnej. W Górniczym Pogotowiu Ratowniczym, poza
dyżurującymi zastępami, utworzone zostały dwa pogotowia specjalistyczne;

 
pogotowie specjalistyczne do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu,

 specjalistyczne pogotowie do wykonywania prac podwodnych.
Graficzną ilustrację struktury organizacyjnej odzziału JRGH stanowi rysunek 1 [4].
Rys. 1. Schemat organizacyjny oddziału pn. Jednostka Ratownictwa Górniczo Hutniczego w Lubinie

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego funkcjonująca jako Oddział Grupy
Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA zatrudnia osoby spełniające wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz warunków psychofizycznych, określonych dla poszczególnych stanowisk w ratownictwie górniczym oraz jednostkach
ochrony przeciwpożarowej [3].
Do dziś ratownicy z Polskiej Miedzi wzięli udział w ponad 200 akcjach. Działali w obronie zdrowia i życia pracowników KGHM i nie tylko. Kadra Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego liczy obecnie 114 pracowników. Oprócz tego do dyspozycji jednostki pozostaje ponad 400 ratowników, którzy pełnią dyżury w drużynach ratowniczych.
Oddział JRGH jest jednostką wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający również skuteczne prowadzenie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami
bezpieczeństwa powszechnego. Działania poszczególnych wydziałów JRGH, zlokalizowanych w newralgicznych miejscach procesu produkcyjnego miedzi obejmują również obszary gminne, powiatowe oraz miejskie – od Legnicy po Głogów. Na wycinku z mapy regionu
LGOM (rys. 2) zaznaczono lokalizację podmiotów ratownictwa górniczego i hutniczego.
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W podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ratowników górniczych ma swój udział
również Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie. W latach 2012–2015 specjalność „Ratownictwo i eksploatacja w warunkach zagrożeń” ukończyło 64 studentów,
uzyskując tytuł inżyniera górnika. Obecnie dwóch z nich zatrudnionych jest w Jednostce
Ratownictwa Górniczo-Hutniczego na stanowisku mechanika oraz głównego inżyniera
Górniczego Pogotowia Ratowniczego. Pozostali absolwenci zatrudnieni są w poszczególnych kopalniach górnictwa miedziowego, stanowiąc zaplecze kadrowe dla kopalnianych
zastępów ratowniczych.

4. Udział w akcjach ratowniczych krajowych i zagranicznych
oraz międzynarodowych zawodach ratowniczych [1, 2]
Skuteczne działanie służb ratowniczych opiera się na zespołowym wykonywaniu
zadań na bazie posiadanego sprzętu i zasobów ludzkich. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego jest dobrze wyposażona, zatrudnia ratowników odpowiednio przygotowanych do spełniania swych statutowych zadań, co daje gwarancję rozwoju służby
ratowniczej w KGHM PM SA i poczucie bezpieczeństwa dla załóg pracowniczych zatrudnionych w kopalniach i hutach – zarówno na dole, jak i na powierzchni.
Rys. 2. Lokalizacja wydziałów JRGH w Lubinie
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Dzięki właściwemu przygotowaniu ratowników górniczych JRGH oraz wysokiej jakości sprzętowi do prowadzenia prac ratowniczych w różnych warunkach, będącemu w jej
dyspozycji zarząd KGHM Polska Miedź SA mógł podjąć decyzję o skierowaniu zastępów
ratowniczych do Armenii w celu likwidacji skutków trzęsienia ziemi w 1988 roku oraz
dwukrotnie do Turcji w 1999 roku.
Wspólne działania z takimi służbami jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojsko
Polskie oraz Górskie i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratownicze, przyniosły pozytywne efekty w takich działaniach, jak:

 
likwidacja skutków powodzi na obszarze od Wróblina Głogowskiego do Ścinawy
i Legnicy w 1997 roku,

 
poszukiwania osób, które utonęły na terenie dawnych województw legnickiego
i zielonogórskiego,

 penetracja gruzowiska po zawaleniu się 4-piętrowego budynku w Polkowicach,
 
podnoszenie autocystern z substancjami toksycznymi lub pożarowo niebezpiecznymi w Lubinie, Lwówku Śląskim, Kłobuczynie i Parchowie,

 penetracja sieci ciepłowniczej w Głogowie,
 likwidacja wycieku amoniaku w Lubinie,
 
udział w likwidacji skutków katastrof drogowych oraz wielu innych działaniach
o charakterze szkoleniowo-propagandowym, przy udziale tych służb.
Głównym zadaniem JRGH jest prowadzenie statutowych działań na terenie zakładów
górniczych Polskiej Miedzi. W latach 1997–2015 (I kwartał) przeprowadzono w nich 152
akcje. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela 1.
Tab. 1. Zestawienie akcji ratowniczych w Kopalniach KGHM Polska Miedź SA w latach 1997–2015 [5]
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Właściwe wyszkolenie i umiejętności ratowników z Jednostki Ratownictwa GórniczoHutniczego w Lubinie, potwierdzone w różnych akcjach przeprowadzonych na terenie kraju, jak i poza granicami, zaowocowały udziałem reprezentacji ratownictwa KGHM PM SA
w Międzynarodowych Zawodach Ratowniczych, które były organizowane od 1999 roku.
W zawodach uczestniczyło wiele drużyn ratowniczych, np. w Głogowie udział w zawodach wzięło 12 drużyn z 10 krajów: Polski (KGHM i OSRG Jaworzno), USA, Rosji, Ukrainy
(2 drużyny), Australii, Słowacji, Czech, Albanii oraz Chin. W tabeli 2 zestawiono miejsca odbycia zawodów i lokatę w klasyfikacji Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie uczestniczącej w międzynarodowych zawodach ratownictwa górniczego.
Tab. 2. Udział ratowników Polskiej Miedzi w zawodach międzynarodowych [5]

Lp.

Rok

Kraj

Miejscowość

Miejsce
w klasyfikacji

1.

1999

USA

Louis Kentacki

5. miejsce

2.

2000

USA

Las Vegas Nevada

1. miejsce

3.

2002

USA

Reno Nevada

2. miejsce

4.

2004

Polska

Głogów

1. miejsce

5.

2006

Chiny

Pingdingshan

6. miejsce

6.

2008

USA

Reno Nevada

3. miejsce

7.

2010

Australia

Woollongong

dwa 1. miejsca na 6
konkurencji w zawodach

8.

2012

Donieck

Ukraina

bez klasyfikowania;
mechanik sprzętu
zajął 3. miejsce

9.

2014

Katowice

Polska

4. miejsce

5. Wybrane przykłady niegórniczych akcji ratowniczych [1]
Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, a w szczególności poszczególne jej wydziały biorą udział w akcjach nie tylko w przypadkach zagrożenia górniczego, ale również w razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Dla zobrazowania wszechstronnego udziału JRGH
w zwalczaniu skutków zagrożenia powszechnego przedstawiono trzy akcje ratownicze.

5.1. Pożar lasu w strefie ochronnej Huty Miedzi „Legnica”
W dniu 20 kwietnia 2015 roku wystąpiło zapalenie się terenów leśnych, będących strefą ochronną huty. Palił się młody las o powierzchni ok. 1 ha oraz bardzo wysokie trawy,
w trudnym terenie – skarpy, bagna wraz z silnie oddziałującym prądem powietrznym. Do
akcji ratowniczej skierowano zastęp ratowników średniego samochodu pożarniczego
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(GBA 3/32) z Wydziału II Lubin. W trakcie akcji sytuacja stała się na tyle niebezpieczna,
iż dowódca wezwał do pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu pojawiło się 7 wozów PSP oraz OSP z pobliskich gmin. Łącznie spaleniu uległo 4 ha drzewostanu oraz traw. W działaniach gaśniczych brało udział 9 wozów oraz 33 osoby.

5.2. Wypadek Statku Powietrznego Aeroprakt 22LS
W dniu 22 marca 2014 roku stwierdzono w lesie, niedaleko Koźlic, ok. 70 m od leśnej drogi, obecność rozbitego samolotu. Na miejsce zdarzenia przybyły również dwa
zastępy celem zrealizowania czynności medycznych. Dwie osoby podróżujące samolotem znajdowały się poza nim, były przytomne, w pozycji leżącej. Z samolotu zostały
wyciągnięte przez osoby postronne, którymi później okazali się funkcjonariusze policji
w cywilu.
Natychmiast po przybyciu ratownicy rozpoczęli udzielanie pomocy poszkodowanym.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także pomocy w transporcie
poszkodowanych do karetek. W rozbitym samolocie odłączono dwa akumulatory. Z rozpoznania wynikało, że z jednego ze zbiorników wylano ok. 25 litrów paliwa, lecz nadal
znajduje się w nim pewna ilość tego płynu. W celu zabezpieczenia ewentualnych wycieków resztek paliwa pod rozbity samolot położono poduszkę z piany ciężkiej. Poszkodowaną kobietę zabrano śmigłowcem do szpitala w Legnicy. Drugi z poszkodowanych
– mężczyzna – został odwieziony do szpitala w Lubinie.

5.3. Wypadek drogowy na DK3 w rejonie ZG Lubin w dniu 4 sierpnia
2014 roku
Skierowani na miejsce zdarzenia ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie zastali następującą sytuację: samochód osobowy marki Renault uderzył
w drzewo i leży w rowie, dwie osoby uwięzione. Działania JRGH polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i wydostaniu poszkodowanych z pojazdu. W pierwszej kolejności został
ewakuowany pasażer, który był nieprzytomny. Przybyły na miejsce zespół pogotowia podjął resuscytację mężczyzny. Następnie przy pomocy nożyc hydraulicznych został odcięty
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dach w celu dotarcia i wydobycia z auta poszkodowanej kobiety, która nim kierowała.
Ewakuowaną kobietę przekazano do pogotowia ratunkowego. Po długiej resuscytacji pasażera lekarz stwierdził zgon. W czasie działań odłączono akumulator i zakręcono zawór
w butli gazowej uszkodzonego pojazdu. Zagrożenie usunięto.

6. Podsumowanie
W górnictwie podziemnym w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z zagrożeniami naturalnymi lub technicznymi nie ma dwóch takich samych akcji ratowniczych.
Tylko dobre wyszkolenie ratowników, ich doświadczenie oraz predyspozycje pozwalają
z powodzeniem zakończyć akcję ratowania życia lub mienia zakładu.
Ratownictwo górnicze Polskiej Miedzi w okresie swojej czterdziestoletniej działalności udowodniło swoją wszechstronność, potencjał ratowniczy oraz fachowość w zapewnieniu normalnego funkcjonowania kopalń górnictwa rud miedzi. Potwierdzeniem powyższego jest m.in. zajmowanie wysokich pozycji w klasyfikacjach międzynarodowych
zawodów ratowniczych.
Posiadany sprzęt i wyposażenie umożliwia również skuteczne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego regionu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
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Zabezpieczenie ciągłości transportu urobku
pod ziemią – zarys problematyki

Streszczenie: Proces technologiczny w kopalniach rud miedzi w strefie wydobywczej rozpoczyna się
uzyskaniem urobku, który wymaga transportu w obrębie podziemi kopalni a następnie jego wydobycia na powierzchnię w transporcie pionowym. Transport urobku, który skupia się wokół uzyskanej
rudy, odbywa się na drodze od ściany do taśmociągu, a następnie w obrębie samych taśmociągów.
Ważnym zatem aspektem utrzymania nieprzerwanej pracy kopalni jest zabezpieczenie ciągłości pracy pod ziemią. Systematyczne diagnozowanie stanu awaryjności maszyn dołowych, pozyskiwanie
danych o przyczynach postojów mają więc znaczący wpływ nie tylko na zabezpieczenie ciągłości
transportu urobku pod ziemią, ale także na jego efektywne prognozowanie dla tej niezawodności.
Wyznacznikiem jej mogą być stosowane systemy utrzymania ruchu w kopalniach rud miedzi. Wady
i zalety stosowanych strategii utrzymania ruchu decydować będą o jej efektywności.
Słowa kluczowe: ciągłość transportu urobku, awaryjność maszyn dołowych, strategie utrzymania
ruchu.

Security of spoil transport continuity in underground mining – outline of issues
Summary: The technological process in copper-ore mines commences in the mining area where ore
is excavated and transported within the underground mine and then brought up to the surface by
means of the vertical transport. The transport of the excavated material, which is focused on gaining of the ore is performed from the wall to the belt conveyor, and then by means of belt conveyors
themselves. An important aspect of continuity of the above process is therefore securing its continuity underground. Systematic failure diagnosis of underground machinery and the obtained data
on the downtime have a significant impact, not only for ensuring the continuity of ore transport
underground, but its effective reliability forecasting. Its determinant can be the systems employed
in the maintenance of copper ore mines. Advantages and disadvantages of the used maintenance
strategies will decide about its effectiveness.
Keywords: continuity of spoil transport, underground machinery failure, maintenance strategies.
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Baza zasobowa stanowi podstawę działalności kopalni rud miedzi (Jasińska, Janik i Jasiński, 2009). Odkrywane w działaniach geologicznych rudy miedzi, a następnie eksploatowane, w konsekwencji ulegają wyczerpaniu, co powoduje przenoszenie działalności
wydobywczej na nowe tereny bogate w złoża (Jasiński i in., 2015). W zależności od m.in.
głębokości zalegania surowców, mogą być one eksploatowane w kopalniach głębinowych lub odkrywkowych. Dlatego by sprostać wymaganiom wydobywczo-eksploatacyjnym, jeden ze światowych liderów i jednocześnie globalna firma wydobywcza, jakim jest
KGHM Polska Miedź SA w swojej zintegrowanej strukturze organizacyjnej posiada spółkę
macierzystą, spółki zależne oraz niezależne oddziały, które umożliwiają jego działalność
w sferze wydobywczej (KGHM, 2015) oraz wysoką efektywność biznesową. Rysunek 1 prezentuje zintegrowaną strukturę spółki macierzystej i spółek zależnych oraz niezależnych
oddziałów.
Rys. 1. Zintegrowana struktura spółki macierzystej i spółek zależnych oraz niezależnych oddziałów
KGHM Polska Miedź SA

Źródło: http://www.kghm.pl; Jasińska E., Modelowanie oddziaływań menadżerskich instytucjonalnego lidera biznesu na regionalne otoczenie edukacyjne, rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, 2013.

Pomijając podmioty grupy kapitałowej związane z zarządzaniem (stanowiące część
struktury przedsiębiorstwa wydobywczego opartego na działalności kilku oddziałów na
terenie Polski dla potrzeb wydobycia rud miedzi i pozyskania koncentratu) oraz podmioty sfery hutniczej (jako ciągu technologicznego dla hutnictwa), otrzymujemy ostatecznie
ciąg technologiczny bazujący na wydobyciu rud miedzi i proces przeróbki koncentratu,
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który swój proces produkcyjny już po wydobyciu rudy opiera na Zakładach Wzbogacania Rud i Zakład Hydrotechniczny „Żelazny Most”, który zajmuje się deponowaniem wody
poflotacyjnej z procesu wzbogacania rud miedzi we wcześniej wspomnianych oddziałach przeróbki (Jasińska, Jasiński i Janik, 2008). Bez tego ostatniego kopalnie rud miedzi
w Polsce działające na monoklinie przedsudeckiej nie mogłyby funkcjonować. Tabela 1
prezentuje ciąg technologiczny w strefie wydobywczej, oparty na wydobyciu i procesie
przeróbki a zintegrowany z ciągiem pomocniczym wspomagającym działalność podstawową dla tej sfery.
Tab. 1. Zintegrowana struktura produkcyjna dla sfery wydobywczej KGHM Polska Miedź SA

PION WYDOBYWCZY
Ciąg technologiczny
Wydobycie

Proces przeróbki

Oddziały wspierające
działalność podstawową

Nazwa

Lokalizacja
powiat

Nazwa

Lokalizacja
powiat

Nazwa

Lokalizacja
powiat

ZG „Lubin”

lubiński

ZWR „Lubin”

lubiński

Zakład
Hydrotechniczny

lubiński
polkowicki

ZG „Rudna”

polkowicki

ZWR „Rudna”

polkowicki

JRGH

polkowicki

ZG „Polkowice-Sieroszowice”

polkowicki

ZWR
„Polkowice-Sieroszowice”

polkowicki

COPI

polkowicki

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.kghm.pl; Wyciszczok S., Maszyny i urządzenia górnicze, cz.
II, podręcznik dla zawodu technik górnictwa podziemnego, Wydawnictwo REA, Warszawa 2011; KGHM, Kronika Polskiej Miedzi, Wydawnictwo Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum”, Wrocław 1997.

Sam proces technologiczny w wymienionych kopalniach rud miedzi w strefie wydobywczej rozpoczyna się od uzyskania urobku (Butry, Kicki, 2003), który wymaga transportu w obrębie podziemi kopalni a następnie wydobycia go na powierzchnię w transporcie pionowym (Antoniak, 1980). Rysunek drugi opisuje pole eksploatacyjne (KGHM, 2014),
w obrębie którego odbywa się: po pierwsze tzw. wykonanie obudowy poprzez wiercenie
otworów, mocowanie kotew, wykonywanie obrywki mechanicznej lub ręcznej; po drugie
– urabianie rudy poprzez wiercenie otworów strzałowych, uzbrojenie otworów materiałami wybuchowymi i odpalenie materiałów wybuchowych, po trzecie – odstawienie urobku
poprzez transport rudy wozami odstawczymi lub ładowarkami. Transport urobku, czyli
uzyskanej rudy, odbywa się na drodze od ściany do taśmociągu a następnie w obrębie samych taśmociągów. Znajdujące się w obrębie podziemi kopalni tzw. wyspy oddziałowe
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przejmują w dalszej kolejności nadgabarytowe bryły skalne, których kruszenie odbywa
się na specjalnej kracie. Następnie rudę transportuje się za pomocą przenośników taśmowych lub transportu szynowego, by trafiła do zbiorników retencyjnych, stanowiących komory kruszarek znajdujących się przy zbiornikach przyszybowych. Stąd ostatecznie wydobywana jest przez szyb wydobywczy na powierzchnię ziemi urządzeniami
skipowymi, skąd, już poza podziemiami kopalni, przy pomocy transportu taśmociągowego, ruda trafia do Zakładu Wzbogacania Rud, a te z kolei przetwarzają ją na koncentrat (KGHM, 2014).
Rys. 2. Pole eksploatacyjne ze stosowaną w nim technologią wybierania złoża wraz z zabezpieczoną
ciągłością transportu urobku pod ziemią a kierowanego do istniejących przy każdej kopalni ZWR dla
pozyskania koncentratu rudy

Źródło: opracowanie na podstawie: http://kghm.com/pl/biznes/procesy/wydobycie-rud, stan z dn. 30.04.2014;
KGHM Polska Miedź SA, Zakłady Górnicze LUBIN; KGHM, Monografia KGHM Polska Miedź SA, CBPM „Cuprum”
Sp. z o.o., Wrocław 1996; Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015–2020 z perspektywą do 2040 roku,
26.01.2015.

Dlatego ważnym aspektem utrzymania nieprzerwanej pracy kopalni jest zabezpieczenie ciągłości m.in. transportu urobku pod ziemią. Systematyczne diagnozowanie stanu
awaryjności maszyn dołowych poprzez identyfikację stanu tych maszyn dzięki odpowiednio zaprojektowanym procedurom ich diagnozowania musi być priorytetem służb
utrzymania ruchu w zakładach górniczych, których działalność zorientowana jest na produkcję. Przy analizie pracy maszyn dołowych, oprócz wypracowanych przez lata dobrych
praktyk w utrzymaniu w należytym stanie parku maszynowego, należy bezwzględnie
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wykorzystywać również dorobek naukowy w tym względzie (także ten, dotyczący innych procesów produkcyjnych), stosując np. wybrane modele diagnostyczne, które
zostały szeroko opisane w literaturze przedmiotu (Słowiński, 2014). A nawet można by
pokusić się o symulacje niektórych podprocesów, stosując programy komputerowe,
np. typu Flexsim1. Przy wykorzystaniu tego programu można dokonać symulacji wybranego procesu, jak również dokonać jego optymalizacji. Innym bardzo ważnym zagadnieniem związanym z zapewnieniem ciągłości procesu produkcyjnego jest wdrożenie
i stosowanie w KGHM Polska Miedź SA systemu informatycznego klasy CMMS (Computerized Maintenance Management Systems). Zapewnia on pełen nadzór nad poziomem zużycia materiałów. Pozwala na gromadzenie informacji serwisowej, planowanie
przeglądów parku maszynowego itp. Na podstawie informacji systematycznie wprowadzanych przez odpowiednich pracowników nawet w podziemiach kopalń, pozwala na
dokonanie analizy zgromadzonych informacji pod różnym kątem. Pozyskane dane, np.
o przyczynach postojów, mogą mieć ostatecznie znaczący wpływ nie tylko na zabezpieczenie ciągłości transportu urobku pod ziemią, ale na jego efektywne prognozowanie
dla tej niezawodności. Rysunek trzeci prezentuje przykładowy model ujmujący elementy procedury diagnozowania maszyn dołowych w kopalniach KGHM Polska miedź SA
(Słowiński, 2014).
Wyznacznikiem osiąganej niezawodności maszyn dołowych w kopalniach rud miedzi
obok szeroko prowadzonych oddziaływań diagnostycznych (Cempel, 2012) (w badaniach
awaryjności i ich symptomów) są stosowane w oddziałach górniczych systemy utrzymania ruchu. Opisane w literaturze, a jednocześnie wdrożone lub wdrażane w poszczególnych oddziałach, zakładach KGHM Polska Miedź SA koncepcje utrzymania ruchu (do
których należą TPM – Total Productive Maintenance, RCM – Reliability Centered Maintenance), decydują o jego efektywności.
Stosowane w kopalniach koncepcje utrzymania ruchu, wspomaganie komputerowe
w coraz to większym stopniu powodują, bądź też niejednokrotnie wymuszają, poprzez
opracowywanie coraz to lepszych procedur, odpowiednie podejście wszystkich pracowników do eksploatowanego parku maszynowego służącego nie tylko do transportu
urobku, ale również przewożenia ludzi, materiałów itp. Wszystkie te działania – m.in. postępująca automatyzacja w tym względzie, dzięki której odpowiednio zainstalowany system centralnego smarowania w ładowarce kopalnianej gwarantuje prawidłowe i regularne smarowanie wszystkich punktów smarnych – skracają czas postojów związanych
np. z przezbrojeniem maszyn, ich konserwacją, podyktowany zaleceniami producenta
maszyny bądź zaleceniami osób pełniących dozór nad nimi a uwzględniający istniejące
w danym polu eksploatacyjnych warunki (temperatura, wilgotność).

Program komputerowy Flexsim, wykorzystywany do symulacji i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych (Politechnika Poznańska).

1 
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Rys. 3. Elementy procedury diagnostycznej maszyn dołowych w kopalniach KGHM Polska Miedź SA

Źródło: opracowanie na podstawie: Słowiński B., Inżynieria eksploatacji maszyn, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014.

Reasumując, można powiedzieć, że transport urobku pod ziemią realizowany jest
przede wszystkim przy udziale odpowiedniego układu środków technicznych, czyli maszyn dołowych działających na wybranych polach eksploatacji (Wyciszczok, 2011), dlatego należy zauważyć, że kopalnie rud miedzi to kopalnie podziemne, które stanowić mogą
jednocześnie ze względu na transport kopalniany jedną wielką firmę transportową. Jej
podstawowym zadaniem powinno być zabezpieczenie ciągłości transportu głównie
urobku pozyskanego pod ziemią, z uwzględnieniem intensywnego rozwoju technologicznego i pragmatycznego wykorzystania innowacyjnych osiągnięć inżynierii eksploatacji
maszyn czy inżynierii utrzymania ruchu.
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Postęp konstrukcyjno-technologiczny
w uszczelnieniach krążników taśmociągów górniczych

Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badań innowacyjnych konstrukcji uszczelnień krążników o minimalnym oporze ruchu i podwyższonym poziomie szczelności.
W artykule przedstawiono możliwość poprawy stopnia szczelności przy równoczesnym obniżeniu
oporu ruchu uszczelnień do krążników taśmociągów. Analizie poddano własne rozwiązania uszczelnień bezstykowych z samoczynnym odprowadzeniem czynnika do otoczenia, uszczelnień ferromagnetycznych i szczotkowych. Każda z omawianych konstrukcji jest jednostką całkowicie zintegrowaną, co umożliwia automatyzację procesu osadzania uszczelnienia w krążniku.
Słowa kluczowe: górnictwo, uszczelnienia, taśmociągi górnicze.
Constructional and technological progress of idlers seals of the mining conveyors
Summary: A paper presents tests results of the innovative seals for idlers of the belt conveyors with
the minimal frictional losses and enhanced tightness.
Keywords: mining, mining conveyors, seals

1. Wprowadzenie
Podstawowym zadaniem uszczelnienia w krążniku jest ochrona łożyska tocznego
przed oddziaływaniem zanieczyszczeń z otoczenia oraz ochrona tego otoczenia przed
wypływem smaru z łożyska. Im wyższy poziom szczelności uszczelnienia, tym bardziej
skuteczna ochrona łożyska przed zanieczyszczeniem. O znaczeniu szczelności świadczy eksperymentalnie stwierdzony fakt [1], że nawet nieznaczna ilość wody w smarze (0,002%) zmniejsza trwałość łożyska o 48%, a 6% zawartość wody obniża trwałość
o 83%.
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Rys. 1. Trwałość łożysk tocznych pracujących w zawodnionym smarze [1]

W taśmociągach górniczych powszechnie stosowane są uszczelnienia bezstykowe labiryntowe, często wspomagane uszczelnieniami stykowymi. Uszczelnienie bezstykowe charakteryzuje się znikomo małym oporem ruchu, ale niestety nie zapewnia
ono wymaganej szczelności. Szczelność podwyższa się, wypełniając smarem szczeliny
w uszczelnieniu labiryntowym i/lub dodając uszczelnienie wargowe wykonane z elastomeru. Zarówno smar, jak i uszczelnienie elastomerowe podwyższają opór tarcia towarzyszący obrotowi krążnika.
Norma PN-91/M-46606 zaleca, aby siła niezbędna do obrócenia krążnika nie przekraczała wartości 6 N. W praktyce, krążnik wykazuje opór na poziomie 10–24 N w chwili rozruchu w temperaturze pokojowej oraz 30–90 N w temperaturze –20ºC, również podczas
rozruchu [2]. Szacuje się, że prace rozwojowe nad konstrukcją krążników, uszczelnień
oraz smarów w nich stosowanych powinny przynieść rozwiązania umożliwiające osiągnięci oszczędności rzędu 16 mln złotych w jednej kopalni odkrywkowej [3]. Kwota ta nie
obejmuje kosztów awarii i postoju taśmociągów.

2. Konwencjonalne rozwiązania uszczelnień krążników
Zazwyczaj cena krążnika jest zasadniczym kryterium decydującym o jego zakupie i to
ona wpływa na rodzaj zastosowanego uszczelnienia. Obecnie stosowane są uszczelnienia labiryntowe bezstykowe wypełnione smarem i wspomagane przez elastomerowe
uszczelnienia wargowe (rys. 2).
Wspólną cechą obu przedstawionych uszczelnień jest to, że w chwili montażu nie stanowią one zintegrowanej konstrukcji, każdy z elementów uszczelnienia osadzany jest indywidualnie w węźle uszczelniającym. Stosowanie metalowych osłon w łożysku tocznym
(rys. 2b), poza zwiększeniem oporu tarcia, zwiększa hałaśliwość krążnika.
Z kolei warga uszczelnienia gumowego (rys. 2b) jest bardziej narażona na zużycie
ścierne aniżeli warga pierścienia osadzonego wewnątrz uszczelnienia (rys. 2a). Z chwilą znacznego zużycia krawędzi uszczelniającej uszczelnienie elastomerowe przestaje
praktycznie uszczelniać. Opór ruchu przedstawionych uszczelnień jest większy od 6 N.
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Rys. 2. Aktualnie stosowane uszczelnienia bezstykowo-stykowe, a) 3– pierścień typu O, 4 – pierścień
osadczy, 5 – wewnętrzny pierścień profilowany, 6 – pokrywa zewnętrzna, 8 – pierścień gumowy
wargowy, b) 3 – uszczelniający pierścień gumowy, 4 – pierścień metalowy, 5 – uszczelka typu Nilos,
6 – pierścień typu O, 8 – pierścień osadczy

a)

b)

3. Innowacyjne rozwiązania uszczelnień krążników
W latach 2002–2011 prowadzono w Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem jednego z autorów niniejszego artykułu badania nowych rozwiązań konstrukcyjnych uszczelnień do krążników. Przyjęto następujące kryteria oceny uszczelnień:

 opór ruchu,
 poziom szczelności,
 stopień zintegrowania konstrukcji uszczelnienia w chwili montażu.

3.1. Uszczelnienia bezstykowe wielotarczowe
W standardowym uszczelnieniu bezstykowym, np. w pierścieniowej szczelinie utworzonej z powierzchni wału i tulei, efekt uszczelniania powstaje w wyniku oporów miejscowych i liniowych podczas przepływu uszczelnianego czynnika. Im większe natężenie
przepływu, tym większy opór. W takich uszczelnieniach nie można osiągnąć zadowalającej szczelności.
W bezstykowych uszczelnieniach dynamicznego działania efekt uszczelniania można
osiągnąć poprzez wywołanie przepływu powrotnego lub cyrkulacji czynnika. Jeżeli w cieczy krążącej powstanie ciśnienie większe od ciśnienia cieczy procesowej, to zapewniona
jest całkowita szczelność. Niestety, szczelność ta występuje, gdy uszczelnienie pozostaje
w ruchu; w stanie spoczynku uszczelnienie zachowuje się jak uszczelnienie statycznego
działania.
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Na rysunku 3 przedstawiono zasadę działania uszczelnienia tarczowego. W wyniku
działania sił lepkości płyn znajdujący się w szczelinie s zaczyna wirować. W wyniku jego
ruchu powstaje zamknięta objętość. Jeżeli płyn krążący osiągnie zadane ciśnienie, wówczas wystąpi pełna szczelność.
Rys. 3. Schemat uszczelnienia tarczowego, 1 – płaska tarcza, 2 – nieruchoma obudowa

Przebadano wiele wariantów uszczelnienia tarczowego [4] i wytypowano optymalne
rozwiązanie przedstawione na rysunku 4. Jest to uszczelnienie z 6 tarczami (i = 6), o szczelinie s równej 2 mm z kilkoma otworami na obwodzie uszczelnienia.
Rys. 4. Schematyczny model badanego uszczelnienia

Zespół tarcz obraca się wraz z ruchomą częścią uszczelnienia. Stwierdzono, że
w uszczelnieniu występuje przepływ laminarny przy wartości liczby Reynoldsa Re ≤ 10000
i przy względnej szczelinie sw = s/Rt < 0,1. W czasie badań eksperymentalnych prowadzonych na stanowisku badawczym (rys. 5) wyznaczano opór tarcia uszczelnienia oraz przyrost ciśnienia ∆p cieczy wypełniającej uszczelnienie.
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Rys. 5. Na pierwszym planie widoczna jest komora badawcza wypełniona olejem. W części środkowej
wziernika do komory widoczny jest wir w oleju

Z myślą o zastosowaniu wielotarczowego uszczelnienia w krążnikach obniżono poziom oleju poniżej osi wału; otrzymano w ten sposób tzw. mokre uszczelnienie.
Opór tarcia uszczelnienia przy liczbie Reynoldsa Re = 7500 wyniósł Mt = 0,15 Nm
(rys. 6a), a wzrost ciśnienia przy prędkości kątowej ω = 60 [1/s] (odpowiadającej podanej
liczbie Reynoldsa) wyniósł 5 kPa. Ciśnienie oleju wzrasta do ponad 45 kPa przy prędkości
kątowej ω ~ 300 [1/s] (rys. 6b).
Rys. 6. Charakterystyki uszczelnienia bezstykowego wielotarczowego, a) moment tarcia, b) przyrost
ciśnienia oleju

Siła oporu ruchu tego uszczelnienia przy prędkości obrotowej wału 600 obr/min wynosi
T = 3 N. Przy obniżonym poziomie oleju T = 0,8 N.
Liczb tarcz w uszczelnieniu wpływa na wzrost ciśnienia wirującego oleju, natomiast
praktycznie nie wpływa na wzrost oporu ruchu. Im mniejsza natomiast szczelina s, tym
większy zarówno przyrost ciśnienia, jak i opór ruchu. Należy zauważyć, że uszczelnienie
wielotarczowe wykazuje zdolność do uszczelniania pyłu przy braku cieczy w uszczelnieniu.

3.2. Uszczelnienie bezstykowe rynienkowe
Uszczelnienie rynienkowe (komorowe) [5] przedstawiono na rysunku 7. Czynnik z otoczenia może wnikać do uszczelnienia przez szczelinę znajdującą się na największej średnicy. Komora wlotowa górnej rynienki 1 połączona jest na całym obwodzie z otoczeniem.

129

Marek Gawliński, Jan Duenas-Dobrowolski

Ciecz czy pył, które dostaną się do tej przestrzeni będą mogły, dzięki grawitacji, swobodnie ją opuścić. Jeżeli pomimo tego uda się czynnikowi przedostać do rynienki 2, to i tak na
zasadzie przepływu grawitacyjnego przepłynie do rynienki 1, a z niej do otoczenia.
Rys. 7. Uszczelnienie bezstykowe rynienkowe

W czasie badań rozproszoną w dyszy strugę wody skierowano wprost na szczelinę
wlotową do uszczelnienia; natężenie strumienia wody wynosiło 4,7 cm3/s. Obecność
wody stwierdzono w rynience 1 i częściowo w rynience 2, w rynience 3 obecności wody
nie stwierdzano podczas badań. Uszczelnienie to można wykonać z tworzywa sztucznego. Opór ruchu praktycznie nie występuje. Uszczelnienie po złożeniu przed montażem
stanowi zintegrowaną konstrukcję, co umożliwia zautomatyzowanie procesu montowania w krążniku.

3.3. Uszczelnienie bezstykowe odśrodkowego działania
W uszczelnieniu tym szczeliny labiryntu usytuowano w kierunku promieniowym,
tworzą one kaskady umożliwiające wypływ wody i zanieczyszczeń do otoczenia. W rozwiązaniu tym, podobnie jak w poprzednio przedstawionym, wykorzystano zjawisko grawitacji, by wymusić opuszczenie uszczelnienia przez czynnik wnikający do niego. Jest to
uszczelnienie zdwojone (rys. 8), lewa część graniczy z otoczeniem, a prawa część przylega
do chronionego łożyska tocznego.
Przepływ smaru pochodzącego z łożyska przez trzy stopnie promieniowego labiryntu
utrudniony jest przez działanie siły odśrodkowej, która powinna zawracać go w stronę
łożyska.
Uszczelnienie badano w tych samych warunkach co poprzednio opisane [5].
W uszczelnieniu niewypełnionym smarem woda dotarła do drugiego stopnia uszczelniania wskazanego na rysunku 8a. Po wypełnieniu smarem prawej części uszczelnienia
woda została zatrzymana w szczelinie wlotowej do drugiego stopnia uszczelniającego
(rys. 8b).
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Rys. 8. Zdwojone uszczelnienie bezstykowe odśrodkowego działania, A – stopień zawodnienia
uszczelnienia niewypełnionego smarem, B – stopień zawodnienia przy wypełnieniu smarem tylko
prawej strony

Moment tarcia uszczelnienia o średnicy zewnętrznej ϕ = 130 mm i wypełnionego smarem wynosił Mt ≈ 0,13 Nm; wycieku wody nie stwierdzono w całym okresie badań.
Wadą uszczelnień labiryntowych wypełnionych smarem jest wypływ smaru z uszczelnienia oraz rozwarstwianie się. W efekcie smar nie wypełnia całkowicie labiryntu, tworzą
się szczeliny i uszczelnienie traci zdolność skutecznego uszczelniania (rys. 9).
Rys. 9. Wyciśnięty smar ze szczeliny uszczelnienia labiryntowego [6], 1 – smar, który dalej znajduje
się w szczelinie uszczelnienia, 2 – rozwarstwiony smar wewnątrz szczeliny, 3 – smar, który wyciekał
podczas badań

Podjęto badania nad zjawiskiem rozwarstwiania się smaru w szczelinie płasko-równoległej [6]. Stwierdzono, że wskutek obrotu ruchomej tarczy uszczelnienia warstwa
przyścienna smaru zaczyna się również obracać i następuje ścinanie smaru na styku
warstwy ruchomej i nieruchomej. Przyczyną wypływania oraz rozwarstwiania się smaru są naprężenia styczne. Z powyższego wynika, że kluczem do wyeliminowania zarówno wypływania, jak i rozwarstwiania się smaru jest wywołanie poślizgu na styku smar–
–powierzchnia ruchoma uszczelnienia. Pomysł ten opatentowano [7] i obecnie trwają
badania nad powłokami, które nie byłyby zwilżane przez smar wypełniający szczelinę
uszczelnienia.
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3.4. Uszczelnienie ferromagnetyczne
Uszczelnienie ferromagnetyczne (rys. 10) to uszczelnienie do pewnego stopnia bezstykowe ze szczeliną wypełnioną cieczą magnetyczną. Ciecz magnetyczna to roztwór
koloidalny oleju i nanocząstek ferromagnetyku. Jeżeli tę ciecz umieści się w polu magnetycznym, to domeny magnetyczne ustawią się wzdłuż linii pola magnetycznego, a wraz
z nimi pozostaną w tym polu cząsteczki oleju.
Rys. 10. Uszczelnienie z cieczą magnetyczną [8]

Element 1 został wykonany z gumy, a ciecz magnetyczna znajduje się pomiędzy
ostro zakończonymi występami a stalową tarczą 2. Nad tarczą tą mieści się magnes stały
3 z dwoma nabiegunnikami znajdującymi się po jego obu stronach. W tarczy tej wykonano
kilka komór, w których zakumulowano ciecz magnetyczną tak, aby uszczelnienie skutecznie pracowało przez zadany okres czasu. Jest to konstrukcja zintegrowana, umożliwiająca
automatyczny montaż uszczelnienia w krążniku. Uszczelnienia te zwiększają opór ruchu
krążnika zaledwie o 0,8 N (rys. 11). Przeprowadzono badania laboratoryjne i polowe przez
okres kilku miesięcy na wybranym odcinku taśmociągu w kopalni odkrywkowej.
Rys. 11. Przebieg siły tarcia krążnika bez uszczelnień i z uszczelnieniami ferromagnetycznymi

132

Postęp konstrukcyjno-technologiczny w uszczelnieniach krążników taśmociągów górniczych

Podczas badań polowych mierzono temperaturę krążników kamerą na podczerwień
i stwierdzono, że temperatura krążników z uszczelnieniami ferromagnetycznymi była
średnio wyższa o 2–5 stopni od temperatury otoczenia, podczas gdy temperatura krążników z innymi uszczelnieniami była o 25–35°C wyższa w tych samych warunkach pracy.
Świadczy to o istotnie niższym oporze ruchu. Po rocznych badaniach polowych krążniki
zdemontowano i poddano badaniom; stwierdzono, że opór ruchu krążników nie zwiększył się.

3.5. Uszczelnienia szczotkowe
Uszczelnienia szczotkowe to typowe uszczelnienia stykowe, z tym że styk jest rozproszony. Uszczelnienie szczotkowe stanowi palisada włókien z tworzywa sztucznego lub
z drucików na jednym końcu utwierdzonych w oprawie metalowej uszczelnienia, a na
drugim – stykających się z ośką krążnika (rys. 12).
Rys. 12. Uszczelnienie szczotkowe, a) schemat uszczelnienia bezstykowego, b) palisada drucików

Szerokość palisady włókien/drucików wynosi 2–5 mm, a średnica drucików 0,05–0,2
mm. Dzięki stykowi rozproszonemu oraz małemu współczynnikowi tarcia drucików o powierzchnię wałka stalowego opór uszczelnienia nie jest wysoki. Przeprowadzone badania uszczelnienia z włóknami z polipropylenu [9] wykazały niski moment tarcia podczas
120-godzinnego testu (rys. 13).
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Rys. 13. Przebieg momentu tarcia uszczelnienia o średnicy 50 mm z włóknami z polipropylenu

Uszczelnienie zachowało szczelność w warunkach zapylenia cząstkami talku przy
spadku ciśnienia Δp = (40–45) kPa (rys. 14).
Rys. 14. Badanie szczelności w atmosferze zapylonej i wodnej, a) położenie cząstek talku po stronie
procesowej uszczelnienia szczotkowego, b) palisada z włókien pokryta smarem

a)			

b)

Badania uszczelnienia szczotkowego w strudze rozpylonego strumienia wody q = 4,7
cm /s wykazało brak szczelności. Przyczyną było działanie sił kapilarnych w przestrzeni
3

wzajemnego styku włókien. Pokrycie smarem palisady z włókien polipropylenowych od
strony procesowej zapewniło szczelność.
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4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania własnych rozwiązań konstrukcyjnych uszczelnień do krążników wykazały, że możliwe jest znaczne zwiększenie szczelności przy zachowaniu oporu
ruchu poniżej wartości wymaganej przez PN-91/M-46606. Stwarza to możliwość skutecznej ochrony łożysk tocznych krążników, obniżenia kosztów montażu i eksploatacji.
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O istocie zasilania i sterowania pracą
hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono w skrócie istotę wiercenia obrotowo-udarowego oraz wyszczególniono podstawowe parametry determinujące optymalną prędkość wiercenia. Zaprezentowano funkcjonowanie układu hydraulicznego opartego o zasilanie pompą o zmiennym wydatku
oraz sterowanie z użyciem rozdzielaczy proporcjonalnych. Opisano sterowanie układu roboczego wozu wiertniczego oparte o zasilanie pompami o stałej wydajności oraz o zasilanie pompami
o zmiennej wydajności.
Słowa kluczowe: górnictwo, wiercenie, hydraulika, sterowanie.
A matter supply and control of hydraulic rotary-impact drills
Summary: The article outlined the essence of a rotary-impact drilling and detailed basic parameters
determining the optimum drilling speed. Function of the variable hydraulic pump system and hydraulic control with the proportional direction valves have been presented. The control systems of
the drill truck with the constant and variable pumps have been described.
Keywords: mining, drilling, hydraulic, control.

1. Wprowadzenie
Zagadnienie automatyzacji procesu wiercenia wiertarką obrotowo-udarową sprowadza się do rozwiązania problemów w ściśle ze sobą współistniejących obszarach:
I. Dobór głównych parametrów mechanizmów wchodzących w skład roboczego układu
wiercącego, tj.:
1. mechanizmu udarowego:

 energii uderzenia,
 liczby uderzeń,
2. mechanizmu obrotów:

 momentu obrotowego,

Jan Marianowski

 liczby obrotów,
3. mechanizmu posuwu:

 siły docisku,
 prędkości posuwu.
II. Dobór i wybór odpowiedniego układu sterowania uwzględniającego związki fizyczne
pomiędzy poszczególnymi parametrami roboczego układu wiercącego w aspekcie fizycznych właściwości skały.
Na rysunku 1 w sposób schematyczny zaprezentowano funkcjonowanie całego
układu wiercącego, na który składają się napędy poszczególnych mechanizmów układu
roboczego wozu, rama wiertnicza oraz przewód wiertniczy. Aby nie komplikować opisu,
zrezygnowano z umieszczenia na rysunku 1 bloku sterowania, jakkolwiek zostały zasygnalizowane charakterystyki silników biorących bezpośredni udział w procesie wiercenia.
Wiercenie otworu w skale (strzałowego, kotwiącego itd.) jest procesem permanentnego odsłaniania dna otworu wiertniczego w caliźnie skalnej. Aby taki proces miał miejsce,
powinna być zachowana stałość parametrów pracy układu roboczego wozu wiertniczego
(Marianowski, 2012) . Dotyczy to przede wszystkim takich wielkości, jak:

 liczba uderzeń (częstotliwość) mechanizmu udarowego,
 liczba obrotów mechanizmu obrotów,
 prędkość posuwu mechanizmu docisku.
Właściwy ich dobór a później utrzymywanie stałej ich wartości i relacji pomiędzy nimi
gwarantują sukces w postaci przewidywalnych, ale i powtarzalnych czasów odwiercenia
otworu. Innymi słowy, znaczący wpływ na prawidłową pracę układu roboczego wozu ma
stabilność jego parametrów kinematycznych, która przekłada się na konieczność zapewnienia poszczególnym mechanizmom stałego wydatku oleju (Dhiel, 1979; Ecklind, 2005).
Rys. 1. Idea funkcjonowania układu wiercącego wyposażonego w hydrauliczną wiertarkę obrotowoudarową oraz hydrauliczny mechanizm posuwu (Marianowski, 2007)
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Zapewnienie stałych parametrów kinematycznych mechanizmom udaru, obrotów
oraz posuwu było możliwe dzięki szerokiemu zastosowaniu zaworów różnicowych sprzężonych z rozdzielaczami linią LS (Load Sensing). Istotą tych układów są rozdzielacze dławiące specjalnej konstrukcji, które oprócz swej podstawowej funkcji, czyli sterowania
kierunkiem przepływu, pełnią również rolę zaworów sterujących natężeniem przepływu
(Stryczek, 1984). W obudowę tych rozdzielaczy wbudowane są dwu- lub trójdrogowe regulatory przepływu, które realizują zasadę dławienia czynnego. Polega to na tym, że zawory
różnicowe regulatorów (tzw. zawory kompensacyjne) samoczynnie regulują natężenie
przepływu strumienia oleju w zależności od wartości spadku ciśnienia na rozdzielaczu,
który jest zadawany poprzez odpowiednie ustawienie jego suwaka sterującego.

2. Zasada funkcjonowania pompy zmiennego wydatku
Opis zasady działania pompy zmiennego wydatku z regulatorem wydajności oparto
o konstrukcję pompy A10VO, której przekrój widoczny jest na rysunku 2. Pompa składa się
z dwóch podstawowych jednostek:

 jednostki zmiennego wydatku,
 jednostki sterującej.
Głównymi elementami pompy są: osadzony na ułożyskowanym wale napędowym (1)
wirnik (2) z siedmioma tłoczkami (3), tarcza rozrządu (4), niewirująca wychylna tarcza (5),
nurnik (6) ze sprężyną (7), ruchomy cylinder (8) oraz korpus pompy (9).
Przekrój jednostki generującej wydatek Qg (rys. 2) w sposób jasny i wyraźny definiuje
fakt, że wydatek ten wynika z wzajemnej relacji: nurnika (6) ze sprężyną (7) oraz usytuowanego po przeciwnej stronie wirnika pompy ruchomego cylindra (8), co przejawia się w wychyleniu tarczy (5) pompy o kąt γ, będący argumentem w nastawie εg pompy wg relacji:
Rys. 2. Pompa A10VO wchodząca w skład napędu układu roboczego wozu wiercącego SWW 1/1
HT – przekrój (Sandvik TAMROCK Corp, 2000) i widok

Źródło: opracowanie własne.
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gdzie:

Qg = V jg × εg × n g ,
εg =

(1)

tan γ ,
tan γ MAX

zaś użyte we wzorze symbole oznaczają:
γMAX
Vjg
ng
fp
Fp

– maksymalne wychylenie tarczy pompy,
– wydatek jednostkowy pompy,
– liczba obrotów wału napędowego generatora,
– powierzchnia czołowa nurnika 6,
– powierzchnia czołowa cylindra 8.

Z jednostką zmiennego wydatku (rys. 2) jest integralnie związana jednostka sterująca
(rys. 3).
Rys. 3. Sterownik (jednostka sterująca) pompy typu A10VO (Sandvik TAMROCK Corp., 2000), gdzie:
F – tłoczek sterownika wydatku, P – tłoczek sterownika ciśnienia, X – wejście sygnału LS, S – sprężyna,
C, D – śruby regulacyjne

Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schematyczny układ funkcjonowania
pompy o zmiennej wydajności i sprzężonego z nią systemem LS, a także przekrój jednostki sterującej, w skład której wchodzi zawór różnicowy będący sterownikiem wydajności pompy oraz zawór ciśnienia będący sterownikiem (ogranicznikiem) ciśnienia
pracy pompy.
Jednostka sterująca wychyleniem tarczy pompy jest jej integralną częścią, jakkolwiek
sterowniki wydatku i ciśnienia są w niej wyraźnie oddzielone. Linia B1 w jednostce sterującej odpowiada za system ciśnienia. Poprzez system kanałów w bloku tej jednostki
ciśnienie z linii zasilania przekazywane jest na lewą stronę tłoczków sterujących, decydując o ich położeniu. Linią A obciążany jest siłownik tarczy decydujący o kącie jej nachylenia. Linia T z całym szeregiem kanałów łączy wnętrze pompy z linią spływu do zbiornika.
Szczegółowy opis działania sterowników zawierają artykuły (Marianowski, 2009; Pluta,
Podsiadło, Sapiński, 2002).
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Rys. 4. Usytuowanie sterownika pompy w jej układzie funkcjonalno-hydraulicznym (Marianowski,
2009b)

Dostosowanie układu napędowego do wymagań urządzenia wiercącego sprowadza
się zatem do takiej zmiany nastawy εg wydajności pompy, aby odpowiadała ona chłonności zastosowanych silników:

 silnika obrotu – w mechanizmie posuwu oraz
 silnika tłokowego posuwisto-zwrotnego – w mechanizmie udaru.

3. Sterowanie pompą za pośrednictwem sygnału ls
3.1. Związek nastawy ε pompy z ciśnieniem P1

Nastawa ε pompy wynika z kąta γ nachylenia jej tarczy decydującego o skoku tłoczków a tym samym o wydajności pompy. Nachylenie tarczy pompy jest wynikiem działania na nią:






momentu M(p) od tłoczka 6,
momentu M(sprężyny) od sprężyny 7,
momentu M(P1) od tłoka 8,
momentu M(tłoczków) oddziaływania tłoczków 3 wirującego cylindra 2.
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Równowagę tarczy (rys. 5) sprowadzić można więc do równania równowagi momentów:
M ( P1) + M (tloczków ) − M ( p ) − M ( sprężyny ) = 0 ,
						

(2)

gdzie:
2



M ( P1) = P1 × L ×



M (tloczków) =




M ( p) = p × L ×

π × d1

(2a)

,

4

p × f × Rp
2

2 × cos γ

,

π × d p2 ,
4

M ( sprężyny ) = ( x0 + xmax − x) × k spr × L,
						

(2b)

(2c)
(2d)

zaś użyte we wzorze symbole oznaczają:
d1 –
dP –
f
–
RP –
X0 –
XMAX –
X –

średnica tłoka 8 (rys. 2),
średnica tłoczka 6 (rys. 2),
powierzchnia tłoczka tłoczącego olej,
promień okręgu, na którym rozstawione są tłoczki,
ugięcie montażowe sprężyny 7 (rys. 2),
maksymalne ugięcie sprężyny 7 (rys. 2),
bieżące ugięcie sprężyny 7 (rys. 2).

Pozostałe oznaczenia – jak na rysunku 5.
Wykonując odpowiednie przekształcenia, otrzymano zależność (3) umożliwiającą
określenie ciśnienia P1 zmieniającego wychylenie tarczy pompy.


gdzie:

 C

P1 = A − B × ε − p × 
− D ,
2
 cos γ


A, B, C, D – stałe.
Rys. 5. Schemat obciążenia tarczy pompy oraz rezultaty obliczeń (3) (Marianowski, 2007)
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Nietrudno zauważyć (rys. 5), że układ wychylania tarczy, a tym samym zmiana wydatku pompy, jest konstrukcją niezwykle czułą na zmianę ciśnienia P1 podawanego przez
sterownik wydatku pompy. Związek (3) jest prawie liniowy. Niewielka nieliniowość wynika z obecności wyrażenia C/cos2γ.

3.2. Włączenie pompy
Przed włączeniem pompy (rys. 2) tarcza 5 pod działaniem sprężyny 7 wychylona jest
do maksimum ustalonego konstrukcyjnie długością ruchomego cylindra 8, zaś wszystkie
odbiorniki są odcięte od źródła zasilania, co oznacza, że sygnał LS = 0. Z chwilą włączenia
wału napędowego 1 w układzie zasilania następuje gwałtowny wzrost ciśnienia powodujący przesterowanie tłoczka F zaworu różnicowego 1 wydatku pompy do pozycji połączenia linii zasilania B1 z linią A. Zawór różnicowy 1 pełni w tej chwili niejako rolę zaworu
dołączającego. Olej o ciśnieniu p nastawionym przez zawór różnicowy 1 działa nie tylko
na powierzchnię tłoczną cylindra 8, ale i na powierzchnię przeciwległego nurnika 6 ze
sprężyną 7. Powstała w ten sposób różnica momentów obraca tarczę pompy w kierunku
minimalnego jej wychylenia γMIN również ustalonego konstrukcyjnie, ale tym razem wymiarami nurnika 6.
Aby opisana sytuacja mogła mieć miejsce, czyli aby wychylenie tarczy pompy γ MAX ⇒ γ MIN ,
	

musi być spełniony podstawowy warunek:

FP × p
gdzie:
KP – stała sprężyny 7,
xMAX – maksymalne ugięcie sprężyny 7,
x0 – wstępne ugięcie sprężyny 7.


≥ f P × p + K P × ( xMAX + x0 ) ,

(4)

Nierówność (4) pozwala wyznaczyć wielkość minimalnego ciśnienia pMIN związanego
z nastawą zaworu różnicowego 1:



pMIN ≥

K P × ( xMAX + x0 ) ×
FP
−1
fP

1
fP

,

(5)

gdzie licznik ułamka (5) reprezentuje siłę sprężyny (7), przypadającą na jednostkę powierzchni nurnika (6), a mianownik podaje informację, jaka powinna być relacja pomiędzy
powierzchniami FP i fP tłoków działających na tarczę pompy, aby ciśnienie pMIN nastawy
sterownika wydatku było możliwie małe i adekwatne do minimalnego ciśnienia sterowania. Iloraz (5) wyznacza jednocześnie fakt konieczności pójścia przez konstruktora na
kompromis pomiędzy wymiarami sprężyny a wymiarami odpowiednich tłoków. Z jednej
strony sprężyna musi zapewnić możliwość szybkiego, ale i elastycznego pokonywania
oporów ruchu tarczy, a z drugiej – odpowiednio dobrane wymiary siłowników muszą
zapewnić pewne i jednoznaczne pozycjonowanie tarczy podczas zmiennych warunków
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pracy pompy. Dla pomp klasy A10V0 stała sprężyny wynosi KP = 35 N/cm, natomiast iloraz odpowiednich powierzchni wynosi FP/fP = 4,1. Ciśnienie pMIN przyjmuje wartości rzędu 12÷22 bar.

3.2. Włączenie odbiornika przy pracującej pompie
Celem wyjaśnienia roli, którą pełni zawór różnicowy 1 w połączeniu z sygnałem X linii
LS i jakie muszą być jego cechy, przedstawiono dwie hipotetyczne sytuacje.
Sygnał X = 0, nastawa zaworu różnicowego pMIN.
Włączenie odbiornika może przejawić się dwiema odpowiedziami pompy:

 
jeśli odbiorowi wydatku z pompy będzie towarzyszyło ciśnienie p < pMIN, wtedy tłoczek zaworu różnicowego 1 cofając się pod działaniem sprężyny S otworzy połączenie A z T i ciśnienie p działające wraz ze sprężyną 7 na nurnik 6 wychylą tarczę
pompy o kąt γMAX, ustawiając pompę w pozycji maksymalnego wydatku,

 
jeśli odbiorowi wydatku z pompy będzie towarzyszyło ciśnienie p = pMIN, wtedy
tłoczek zaworu różnicowego 1 pod działaniem ciśnienia p uginając sprężynę S zamknie połączenie A z T a otworzy połączenie B1 z A. Ciśnienie p działając teraz na
dno powierzchni cylindra 8, zmniejszy wychylenie tarczy pompy do kąta γMIN, ustawiając pompę w pozycji minimalnego wydatku.
Zawór różnicowy ciśnienia pełni w tym przypadku niejako rolę zaworu odłączającego
pompę od źródła zasilania reagującego na przekroczenie ciśnienia nastawy sterownika
wydajności.
Sygnał X > 0, nastawa zaworu różnicowego pMIN
Włączenie odbiornika również może przejawić się podobnymi jw. dwiema odpowiedziami pompy:

 
jeśli odbiorowi wydatku z pompy będzie towarzyszyło ciśnienie p < pMIN + X, wtedy
tłoczek zaworu różnicowego 1 cofając się pod działaniem sprężyny S otworzy połączenie A z T i ciśnienie p działające wraz ze sprężyną 7 na nurnik 6 wychylą tarczę
pompy o kąt γMAX, ustawiając pompę w pozycji maksymalnego wydatku,

 
jeśli odbiorowi wydatku z pompy będzie towarzyszyło ciśnienie p = pMIN + X, wtedy
tłoczek zaworu różnicowego 1 pod działaniem ciśnienia p uginając sprężynę S zamknie połączenie A z T a otworzy połączenie B1 z A. Ciśnienie p działając teraz na
dno powierzchni cylindra 8 zmniejszy wychylenie tarczy pompy do kąta γMIN, ustawiając pompę w pozycji minimalnego wydatku.
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3.3. Zastosowanie rozdzielaczy proporcjonalnych do sterowania
strumieniami oleju generowanymi przez pompę
Zastosowanie pomp o zmiennej wydajności z układami sterowania LS wymaga zastosowania rozdzielaczy tzw. proporcjonalnych. Zastosowanie tego rodzaju elementów
hydrauliki pozwala na uzyskanie bardzo dużej sprawności układu pod względem energetycznym (brak straty objętościowej, minimalna strata hydrauliczna) (Pluta, Podsiadło,
Sapiński, 2002; Stryczek, 1984). Do grupy tych elementów zaliczyć należy również zawory
dołączające, pełniące rolę rozdzielaczy.
Idea rozdzielacza proporcjonalnego sprowadza się do wykorzystania zaworu różnicowego do sterowania spadkiem ciśnienia na rozdzielaczu, a dokładniej, na utrzymaniu
stałego spadku ciśnienia między jego wejściem a wyjściem. Pozwala to na uzyskanie proporcjonalności pomiędzy drogą XR wymuszonego przemieszczenia suwaka rozdzielacza
a wydatkiem oleju Q, dostarczanego przez rozdzielacz do odbiornika, co ogólnie przedstawiono na rysunku 8.
Omawianą proporcjonalność można uzyskać na wiele sposobów (6)(7)(8):

 
przez zastosowanie joysticka układu elektrohydraulicznego


α ∝ ∆V ∝ p j ∝ X R ∝ Q ,

(6)

 
przez zastosowanie joysticka układu hydraulicznego
							
α ∝U ∝ pj ∝ XR ∝ Q ,

(7)

 
przez bezpośrednie użycie rozdzielacza hydraulicznego
					
α ∝ X ∝ Q,
R

(8)

gdzie:
α – wychylenie dźwigni joysticka,
∆V – spadek napięcia na sterowniku,
pj – ciśnienie sterujące zredukowane.

Ze zrozumiałych względów zarówno na rozdzielaczu, jak i na połączonym z nim szeregowo zaworze różnicowym występują konieczne konstrukcyjne spadki ciśnienia, które
decydują o wspomnianej wyżej sprawności energetycznej. Skłania to konstruktorów do
minimalizacji tych ciśnień.
We współczesnych rozdzielaczach proporcjonalnych nie przekraczają one wartości
ok. 8 bar.
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Rys. 6. Zasada proporcjonalności dla układu joystick–zawór różnicowy–rozdzielacz. Oznaczenia:
P – zasilanie, T – spływ, PS – zasilanie układu sterowania, ZR – zawór różnicowy, RP – rozdzielacz proporcjonalny, ∆PR – spadek ciśnienia na rozdzielaczu zwykłym, ∆PRP – spadek ciśnienia na rozdzielaczu
proporcjonalnym, ∆PZR – spadek ciśnienia na zaworze różnicowym (Marianowski, 2009b)

4. Przykład układu roboczego wozu wiertniczego
Hydrauliczny układ roboczy THC500 (SWW-1/1 HT) (rys. 12) składa się z pięciu głównych
podukładów (Marianowski, 2002a; Marianowski, 2002b; Marianowski 2007; Marianowski,
2004):







układu mechanizmu udarowego (kompensator 2 – zawór różnicowy),
układu mechanizmu posuwu (kompensator 22 – zawór różnicowy),
układu mechanizmu obrotu (kompensator 52 – zawór różnicowy),
układu sterowania,
układu sterowania (LS) pompą o zmiennej wydajności.

Praktycznie w skład układu sterowania wchodzą 4 bloki zaworowe, tj.:
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blok sterowania i kontroli udarami wiertarki i jej posuwem,
blok antyzakleszczeniowy oraz sterowania automatyką powrotu wiertarki,
blok sterowania prędkością i kierunkiem obrotów wiertarki,
blok sterowania wysięgnikiem.
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Omawiane układy proporcjonalnego zasilania i sterowania składają się z następujących komponentów:
1. Mechanizm udarowy: zawór różnicowy 2 – zawór dołączający 3 – dławik 9 – zawory
uwalniające ciśnienie 6, 7 – gniazdo LS 10.
2. Mechanizm posuwu: zawór różnicowy 22 – rozdzielacz 23 – zawory uwalniające ciśnienie 24, 25 – gniazda LS 26, 42, 10,
3. Mechanizm obrotów: zawór różnicowy 52 – rozdzielacz 53 – zawór utrzymujący maksymalne ciśnienie 55.
Na rysunkach 7, 8 i 9 przedstawiono w układzie funkcjonalnym pracę mechanizmu
udarowego, mechanizmu posuwu wiertarki oraz mechanizmu obrotów. Natomiast na rysunkach 10 oraz 11 przedstawiono schematycznie w funkcji ciśnienie–chłonność funkcjonowanie mechanizmu udarowego oraz mechanizmu posuwu wiertarki.
Rys. 7. Funkcjonowanie układu zasilania i sterowania mechanizmu obrotów hydraulicznej wiertarki
obrotowo-udarowej (Marianowski, 2009b)

Rys. 8. Funkcjonowanie układu zasilania i sterowania mechanizmu posuwu hydraulicznej wiertarki
obrotowo-udarowej (Marianowski, 2009b)
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Rys. 9. Funkcjonowanie układu zasilania i sterowania mechanizmu udarów hydraulicznej wiertarki
obrotowo-udarowej (Marianowski, 2009b)

Rys. 10. Wykorzystanie zaworu różnicowego ZR (22) do sterowania mechanizmem posuwu wiertarki
podczas wiercenia. Prędkość wiercenia 0,05 m/s, czyli ok. 3 m/min. Gdy ma miejsce interwencja zaworu ZU210 (24) podczas cofania wiertarki z zakleszczoną koronką, zawór różnicowy jest całkowicie
otwarty, stąd jego pominięcie na rysunku (Marianowski, 2009a)
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Rys. 12. Pełny schemat układu hydraulicznego układu roboczego THC500 wozu wiertniczego SWW1/1 HT (Marianowski, 2002; Marianowski, 2007; Marianowski, 2004) (Sandvik TAMROCK Corp., 2000)
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Rys. 11. Wykorzystanie zaworu różnicowego ZR (2) do sterowania mechanizmem udaru wiertarki
podczas wiercenia. Zmianę parametrów tego mechanizmu otrzymuje się poprzez włączanie odpowiednich zaworów (6) lub (7) zaworów uwalniających ciśnienie (Marianowski, 2009a)

5. Podsumowanie
W wielu współczesnych maszynach i urządzeniach górniczych napędy hydrostatyczne są jedyną możliwością napędu ich różnych mechanizmów i zespołów. Ze względu na
rosnące wymagania odnośnie do energooszczędności, poziomu hałasu, dokładności i niezawodności działania, a także wzrostu zainstalowanych mocy istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe rozwiązania układów hydraulicznych. Zamieszczone wyżej rozważania
wskazują, że układy hydrauliczne z zastosowaniem sterowania z adaptacją ciśnienia od
obciążenia (LS) znalazły swoje właściwe miejsce w maszynach wiercących.
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Analiza awaryjności wybranych podzespołów
ładowarek typu lk4

Streszczenie: Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska
Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez
studenta Grzegorza Szulca na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl.
Ładowarki łyżkowe stosowane w podziemnych wyrobiskach kopalń KGHM Polska Miedź SA, obok
takich maszyn jak samojezdne wozy wiertnicze, wozy do obrywki, kotwiące czy odstawcze, zaliczane
są do podstawowych maszyn górniczych wykorzystywanych do prac związanych z podziemną eksploatacją złóż rud miedzi.
Analizę awaryjności wybranych podzespołów ładowarek typu LK4 przeprowadzono przy wykorzystaniu metody ABC. Przeprowadzono klasyfikację najbardziej istotnych uszkodzeń wymienianych
podzespołów pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek: napędowego,
hydraulicznego, elektrycznego, hamulcowego, skrętu, względnie innych. Dane zestawiono tabelarycznie a następnie wykorzystano do budowy diagramów w oparciu o skumulowaną wartość uszkodzonych podzespołów względnie ich skumulowaną ilość. Diagramy te pozwoliły na uporządkowanie
i przeanalizowanie zebranych danych pod względem negatywnych zjawisk, w tym przypadku uszkodzeń o największej częstotliwości występowania oraz uszkodzeń generujących najwyższe koszty.
W konsekwencji określono najmniej awaryjne układy dla ładowarek typu LH517L oraz TORO 0010LP.
Potwierdzono zasadę, że wykonywanie wszystkich czynności w ramach przeglądów technicznych
zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem zapewnia bezproblemową i ekonomiczną
eksploatację maszyny. Regularne serwisowanie maszyn i właściwa konserwacja pozwala na wczesne wykrycie drobnych uszkodzeń i w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów napraw.
Słowa kluczowe: górnictwo, awaryjność podzespołów, ładowarka typu LK4.
Analysis of breakdowns of selected components of LK4 loading machines
Summary: This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska
Miedź S.A- Rudna Mining Division and which Grzegorz Sulc,a student, used to write his diploma paper
on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website www.
kghm.pl. Loading machines currently used in underground mines operated by KGHM Polska Miedż
S.A., apart from other mining machines, such as scalers, drilling and bolting rigs and haul machines,
are the basic mining machines used in underground copper ore mining.

Mirosław Lewicki, Grzegorz Szulc

The analysis of the selected machine parts of LK4 loaders was conducted with the use of the ABC method.
The most crucial breakdowns and damages to the machine parts were classified into categories of
machine systems, such as the drive, hydraulic, electric, breaking and steering, among others. The data
derived from that research was presented in a form of a table and then used to generate diagrams
based on the accrued volume of damages to the machine parts or its total number. Those diagrams
allowed for classification and analysis of the collected data in terms of the negative influence, in this
particular case, in terms of the most frequent damages and those relating to TORO 0010 LP.
The rule, that conducting scheduled technical inspections, in the time-frames suggested by the
manufacturer of the machines ensures failure-free and economic operation of a machine, was
confirmed in the diploma paper. Regular service and proper maintenance of machines results in
detection of minor damages to machines, and, as a result, reduces repair costs.
Keywords: mining, loading machine, breakdowns, machine elements, LK-4

1. Wprowadzenie
Ładowarki łyżkowe wykorzystywane w podziemnych wyrobiskach kopalń KGHM Polska Miedź SA są głównym ogniwem procesu technologicznego obejmującego załadunek
urobku i jego transport na oddziałowe punkty przeładunku z wykorzystaniem lub bez wykorzystania wozów odstawczych. Odznaczają się one dużą mobilnością i efektywnością
w zakresie technologii procesu załadunku i transportu [2].
Podstawę analizy prawdopodobieństwa wystąpienia awarii dla wybranych podzespołów ładowarek typu LK-4 stanowi wybór rodzajów najbardziej istotnych z występujących
uszkodzeń. Wyboru tego dokonano z wykorzystaniem analizy ABC części zamiennych
występujących w obrocie magazynowym. Dalszą część analizy, określającą prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w wybranych układach, przeprowadzono również na podstawie analizy ABC. Wymagało to dokonania klasyfikacji najbardziej istotnych uszkodzeń
pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek – napędowego, hydraulicznego, elektrycznego, hamulcowego, chłodzenia, smarowania, skrętu, klimatyzacji
i innych.
Ostatnią część analizy stanowią rozważania nad sposobami i możliwościami zapobiegania uszkodzeniom i awariom w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych typu
LK-4, bazujące na przeglądzie OT (OT – okresowa obsługa techniczna) obydwu wybranych
do analizy typów ładowarek łyżkowych.

2. Wybór najbardziej istotnych uszkodzeń przy wykorzystaniu
analizy ABC
Zwiększenie niezawodności i wydajności maszyn, a także bezpieczeństwa pracy zapewnia nie tylko regularna wymiana zużytych części w przewidzianych przez producenta odstępach czasu, ale także prowadzenie rejestru usług serwisowych i bieżąca analiza
awaryjności maszyn. Zwrócono uwagę na uszkodzenia elementów układów hydraulicznych stanowiących główne podzespoły tych ładowarek [3].
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Do oceny awaryjności ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i typu
TORO 0010LP wykorzystano analizę ABC, opartą na tradycyjnym narzędziu zarządzania
jakością, jakim jest diagram Pareto-Lorenza, który pozwala uporządkować i przeanalizować wybrane dane pod względem negatywnych zjawisk, w tym przypadku uszkodzeń
o największej częstotliwości występowania oraz generujących najwyższe koszty.
Analizie poddano zwykłe części zamienne występujące w obrocie magazynowym,
wykorzystywane w ładowarkach łyżkowych firmy SANDVIK – typu LH517L (23 szt.) oraz
ładowarkach łyżkowych typu TORO 0010LP (18 szt.), pracujących w KGHM Polska Miedź
SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w okresie od 22 czerwca 2012 roku do 8 marca 2014
roku [1]. Na podstawie udostępnionych materiałów zostały sporządzone w pierwszej kolejności zestawienia tabelaryczne danych, a następnie w oparciu o te zestawienia sporządzono wykresy [1]. W pierwszym etapie poddano łącznej analizie zużycie ilościowe
i wartościowe obu typów ładowarek łyżkowych.
Rys. 1. Diagram Pareto-Lorenza dla liczby zużycia w obrocie magazynowym części zamiennych do
ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i TORO 0010LP [1]

Na rysunku 1 widoczne są podzespoły, które najczęściej ulegają awarii. Są nimi: śruba
(16,2%), nakrętka (8%), śruba koła (6,54%), podkładka (6,01%), o-ring (5,2%), uszczelnienie
(4,48%), podkładka szpilki koła (3,3%), śruba maszynowa (3,14%), złącze (2,26%), przewód
hydrauliczny (2,13%) i przyłącze (2%). Reszta (1–2%) jest tłem dla ogólnego zużycia wszystkich części zamiennych.
Analiza wartościowa zużycia części zamiennych do obu wyróżnionych typów ładowarek została przedstawiona na rysunku 2. Zaprezentowany na nim diagram opisuje
w gradacji wartościowej uszkodzone podzespoły związane z eksploatacją maszyn
w badanym okresie czasu. Widzimy na nim wartości poszczególnych podzespołów i ich
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udział procentowy w ogólnej wartości wymienionych podzespołów. Wyróżnić można:
przewód hydrauliczny (4,22%), silnik hydrauliczny (4,03%), pompę tłoczkową układu hamulcowego (3,8%), wkład chłodnicy (3,65%), wkład chłodnicy oleju LH517L (2,74%), które
stanowią już ok. 20% skumulowanego udziału w kosztach całkowitych.
Rys. 2. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia wartościowego części zamiennych do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i TORO 0010LP [1]

W ramach dalszej działań rozgraniczono w analizie ilościowej i wartościowej poszczególne typy ładowarek. Uzyskano podobne pod względem graficznym diagramy, jednakże
kolejność najbardziej znaczących części zamiennych zmieniła się.
Rys. 3. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia ilościowego w obrocie magazynowym części zamiennych
do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu TORO 0010LP [1]
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Na rysunku 3 widoczne są podzespoły, które najczęściej ulegają awariom pod względem liczby w ładowarce typu TORO 0010LP. Są nimi: śruba (20%), nakrętka (10,36%), śruba
koła (7,1%), podkładka (6,48%), o-ring (5,73%), uszczelnienie (4,35%), podkładka szpilki koła
(4,7%), śruba maszynowa (3,22%), złącze (2,04%), przewód hydrauliczny (2,11%). Reszta zużycia (1–2%) stanowi tło dla ogólnego zużycia wszystkich części zamiennych.
Analiza wartościowa awarii w ładowarce typu TORO 0010LP przedstawiona została
na rysunku 4.
Rys. 4. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia wartościowego części zamiennych do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu TORO 0010LP [1]

Wyżej przedstawiony diagram opisuje najdroższe i najbardziej awaryjne podzespoły
związane z eksploatacją ładowarki typu TORO 0010LP. Najbardziej znaczące pozycje to
kolejno: tuleja z powłoką antykorozyjną (5,75%), sworzeń (5,13%), przewód hydrauliczny
(4,95%), tuleja (4,24%), wkład chłodnicy (3,73%), silnik hydrauliczny (3,7%), skrzynia elektryczna (3,57%), zestaw uszczelnień (3,53%), rura chłodnicy (3,32%).
Na diagramie przedstawionym na rysunku 5 widoczne są podzespoły ładowarki typu
LH517L, które najczęściej ulegają awariom. Są nimi: śruba (12%), śruba koła (6,62%), nakrętka (5,52%), podkładka (4,82%), uszczelnienie (4,64%), o-ring (4,6%), śruba maszynowa
(3,06%), pin elektryczny (2,71%), tuleja elektryczna (2,64%) złącze (2,51%), przyłącze (2,21%),
przewód hydrauliczny (2,15%).
Reszta (1–2%) jest tłem dla ogółu wszystkich części zamiennych. Diagram przedstawiony na rysunku 6 ujmuje natomiast rozgraniczenie wartościowe podzespołów ulegających awariom.
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Rys. 5. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia ilościowego w obrocie magazynowym części zamiennych
do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L

Rys. 6. Diagram Pareto-Lorenza dla zużycia wartościowego części zamiennych do ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L

Ilościowa i wartościowa analiza uszkodzeń w układach ładowarek
Dla ustalenia istotności rodzajów uszkodzeń w poszczególnych układach ładowarek
łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i TORO 0010LP, na podstawie zużycia ilościowego
i wartościowego części zamiennych występujących w obrocie magazynowym dokonano
klasyfikacji uszkodzeń pod względem przynależności do poszczególnych układów ładowarek. Stabelaryzowane dane przetworzono i przedstawiono graficznie w tabeli 1 [1].
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W ładowarkach łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L oraz TORO 0010LP uszkodzeniom ulegają najczęściej układy napędowe. Ich uszkodzenia stanowią 27,78% wszystkich
uszkodzeń dla typu LH517L oraz 34,25% dla typu TORO 0010LP. Do układów o niższej awaryjności należą układy: robocze, skrętu, hamulcowe, smarowania i klimatyzacji.
Tab. 1. Zestawienie tabelaryczne ilościowych i wartościowych uszkodzeń układów ładowarek dla
wyróżnionych typów [1]

Stopień istotności uszkodzeń poszczególnych układów ładowarek przedstawiono na
rysunku 7 dla typu LH517L oraz na rysunku 8 dla TORO 0010LP.
Rys. 7. Uszkodzenia w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L [%] [1]
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Rys. 8. Uszkodzenia w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu TORO
0010LP [%] [1]

4. Możliwości zapobiegania uszkodzeniom
Prawidłowa eksploatacja maszyny i stosowanie się do instrukcji przeglądów technicznych i konserwacji pozwala na wydajną i długotrwałą eksploatację ładowarki. Natomiast
system zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn górniczych powinien uwzględniać [3]:

 
obserwację połączoną z rejestracją i analizą poszczególnych czynności serwisowania SMG,

 
harmonogramowanie poszczególnych czynności,
 
metodę gromadzenia informacji o samojezdnych maszynach górniczych,
 
tryb uzgadniania zakresu prac serwisowych uwzględniający uwagi użytkowników
i producenta,

 
kształtowanie i ustawiczne podnoszenie kompetencji pracowników realizujących
czynności serwisowe i z zakresu utrzymania ruchu,

 
przechowywanie i skuteczne przetwarzanie informacji w zakresie prowadzonych
prac serwisowych.

5. Wnioski końcowe
1. Obie porównywane ładowarki łyżkowe – typu LH517L i typu TORO 0010LP – posiadają
zbliżone parametry wydajnościowe, tj. wydajność przewozową, podnoszenia, uchylanie
i ładunek zrzucany, parametry czasów ruchu łyżki, tj. czas podnoszenia, opuszczania
i zrzucania oraz parametry prędkości jazdy. Różnice w porównywanych ładowarkach
łyżkowych dotyczą takich parametrów jak pojemność łyżki (większą pojemność posiada łyżka ładowarki typu TORO 0010LP) i typ silnika wysokoprężnego – ładowarka łyżkowa typu LH517L posiada silnik Mercedes OM906LA o mocy 275 kW, natomiast ładowarka łyżkowa typu TORO 0010LP silnik Detroit Diesel S-60 DDEC IV o mocy 298 kW.
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2. Ocena awaryjności ładowarek łyżkowych firmy SANDVIK typu LH517L i typu TORO
0010LP przeprowadzona z wykorzystaniem analizy ABC opartej na diagramach Pareto-Lorenza pozwoliła na wskazanie uszkodzeń o największej częstotliwości występowania oraz uszkodzeń generujących najwyższe koszty w przypadku obu typów
ładowarek. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii w poszczególnych układach ustalone na podstawie ich klasyfikacji obejmuje w obu typach ładowarek podobne układy, tj. układ napędowy, hydrauliczny i zasilania elektrycznego.
Do najmniej awaryjnych układów w przypadku ładowarki typu LH517L należą układ
smarowania i skrętu, natomiast w przypadku ładowarki typu TORO 0010LP – układ
roboczy.
3. Podstawowym sposobem zapobiegania uszkodzeniom i wystąpienia awarii w poszczególnych układach ładowarek łyżkowych typu LK-4 jest użytkowanie i obsługa
tych maszyn zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn dostarczoną
przez producenta. Zawarte w tych dokumentacjach instrukcje i zalecenia winne być
stosowane w pełnym zakresie, ewentualnie rozszerzonym o dodatkowe działania
kontrolne sprawności podzespołów maszyn, oparte na doświadczeniach własnych
użytkowników. Ważne są szczegółowe zestawienia czynności obsługowych, które
powinny być w określonych odstępach czasu pracy maszyny przeprowadzane w ramach okresowych przeglądów technicznych maszyn. Działania prowadzone w tym
kierunku pozwalają na wydajną eksploatację ładowarek łyżkowych przy zachowaniu
ich minimalnej awaryjności.
4. Uzyskane wyniki wskazują na celowość wykorzystania przedstawionej metody ABC
i budowanych diagramów do badania procesu intensywności zużycia i uszkodzeń samojezdnych maszyn dołowych. Dla prawidłowości wyciąganych wniosków wskazany
byłby dłuższy okres przeprowadzanej analizy i szerszy zakres maszyn branych pod
uwagę.
5. Wykonywanie wszystkich czynności w ramach okresowych przeglądów technicznych
zgodnie z ustalonym przez producenta harmonogramem zapewnia nie tylko bezproblemową i ekonomiczną eksploatację maszyn górniczych, ale także pozwala na wczesne wykrywanie drobnych uszkodzeń, co znacząco obniża koszty napraw i ewentualnych remontów.
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Wpływ trybu realizacji okresowych przeglądów
technicznych na prawidłową gospodarkę
samojezdnych maszyn górniczych
Streszczenie: Artykuł został opracowany w oparciu o materiały udostępnione przez KGHM Polska
Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” i wykorzystane przy pisaniu pracy dyplomowej przez studenta Artura Kucharskiego na temat wybrany ze strony internetowej www.kghm.pl.
Obecnie w podziemiach kopalń pracują maszyny (samojezdne maszyny górnicze, dalej: SMG), w których stosowane są najnowocześniejsze elementy mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne a coraz
częściej także elektroniczne. Bezpieczeństwo i komfort pracy operatora zapewniają wygodne, zazwyczaj zamknięte, klimatyzowane i wytrzymałe kabiny. Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą precyzyjnych manetek a widoczność zapewniają urządzenia wizyjne wysokiej jakości. Na przestrzeni lat zredukowano również ilość spalin i ciepła emitowanego przez maszyny, co pozwoliło na
poprawę warunków wentylacyjnych.
Dążenie do poprawy jakości i niezawodności maszyn zarówno na etapie produkcji, jak i eksploatacji
pozwala nie tylko na zmniejszenie awaryjności i związanych z nią skutków ekonomicznych, ale przyczynia się do zmniejszenia negatywnego działania na człowieka i środowisko.
Wykonywanie okresowych obsług technicznych, oprócz sprostaniu wymaganiom narzuconym przez
przepisy oraz instrukcje użytkowania, pozwala na utrzymanie sprawności, a także zwiększenie niezawodności maszyn, co skutkuje uniknięciem niespodziewanych awarii i związanych z nimi przestojów. Poprzez porównanie harmonogramów i zakresów przeglądów dla maszyn wyprodukowanych
przez polskich i zagranicznych producentów scharakteryzowano wymagania dotyczące wykonywania tych przeglądów, wyróżniając:
 wymagania ze strony producentów maszyn wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej,
 
wymagania wynikające ze strony przepisów obowiązujących w KGHM Polska Miedź SA Oddział
Zakłady Górnicze „Lubin” [2].
Artykuł przedstawia zasady i sposoby wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz ich
wpływ na utrzymanie sprawności i niezawodności SMG. Scharakteryzowano wpływ sposobu wykonywania okresowych przeglądów technicznych na sprawność i dyspozycyjność maszyn. Wyróżniono metodę prowadzenia obsług technicznych w „zależności od czasu użytkowania” jako najbardziej
skuteczną i prowadzącą do efektywnej gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi.
Analizą porównawczą objęto okresowe przeglądy techniczne ładowarek kopalnianych producenta
polskiego i zagranicznego.

Mirosław Lewicki, Artur Kucharski

Przedstawiono propozycje działań, których podjęcie pozwoliłoby na usprawnienie i poprawę najczęściej stosowanego obecnie „ujednoliconego” trybu realizacji okresowych przeglądów technicznych.
Słowa kluczowe: górnictwo, maszyny górnicze, przeglądy okresowe.
The influence of completion of periodic technical inspections on the proper use of self-driven
mining machines
Summary: This article was prepared on the basis of the corporate materials provided by KGHM Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division and which Artur Kucharski, a student, used to write his diploma
paper on the topic selected from the list of diploma paper topics to be found on KGHM`s website
www.kghm.pl. Currently in underground mines the machines are equipped with the most technically advanced mechanical, hydraulic, electrical and electronic elements. The safety of a machine
operator, as well as his work comfort are ensured by comfortable, air-conditioned and durable driver’s cabins. The machine is operated by means of high-precision levers and the screens provide
high-quality view. Additionally, in recent years there has been a substantial reduction of emission
of fumes and heat from the machines, which resulted in better ventilation underground. Pursuing
the improvement of quality and reliability of the machines, both during production and operation
results in fewer breakdowns and lower costs, as well as in a lower negative impact on a machine
operator and the working environment.
Regular technical inspections do not only aim at following regulations and operation manuals
but also assure the required durability and reliability of the machines, thus eliminating unexpected
breakdowns and downtime. The comparison of the scheduled technical inspections and the scope
of maintenance work for machines produced by Polish and foreign companies resulted in summary
of the requirements for technical inspections, with an emphasis on the requirements set by machine manufacturers arising from technical and start-up documentation and the requirements arising
from the regulations in force at Polska Miedź S.A- Lubin Mining Division (2).
The article presents the rules and manner of regular technical inspections and their influence on
the maintenance and reliability of SMG. The author describe the influence of the manner of regular
technical inspections on the maintenance and availability of the machines. A special emphasis was
put on the method of conducting technical inspection called „depending on the working time of a
machine” as the most effective one and resulting in an efficient management of self-driven mining
machines. The paper also puts forward a proposal of undertakings, which could result in improvement of the most often used „unified” method of conducting regular technical inspections.
Keywords: mining, machines, technical inspection, KGHM

1. Wprowadzenie
Samojezdne maszyny górnicze przeznaczone są do pracy w trudnych i wymagających
warunkach w przemyśle wydobywczym. W celu zapewnienia bezawaryjnej i korzystnej
pod względem ekonomicznym eksploatacji maszyn ważne jest wykonywanie regularnego serwisowania. Stosując się do tego programu kontroli, można zdiagnozować zarówno
poważne, jak i drobne uszkodzenia maszyny. Bezzwłoczna naprawa zapewnia poprawną
eksploatację maszyny i pozwala na ograniczania propagacji uszkodzeń na inne współpracujące podzespoły. Działania te pozwalają na obniżenie kosztów napraw i ograniczenie
nagłych zakłóceń w procesie wydobycia kopalin.
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Okresowy przegląd techniczny (OPT), nazywany inaczej okresową obsługą techniczną (OT), jest to zespół zabiegów technologicznych polegających na wykonaniu określonych czynności obsługowych po upływie ustalonego z góry czasu pracy maszyny. Jego
zakres oraz częstotliwość powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową
(DTR), instrukcją operatora maszyny oraz obowiązującymi w tym zakresie zarządzeniami kierownika ruchu zakładu górniczego. Obsługa techniczna obejmująca zespół
czynności przeprowadzanych zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi oraz w powiązaniu z warunkami eksploatacji ma na celu właściwe przygotowanie maszyny do
wypełniania narzuconych zadań produkcyjnych przy zachowaniu prawidłowego cyklu
życia podzespołów.

2. Wymagania ze strony producentów maszyn dotyczące
wykonywania OPT, określone w DTR
Każdy okresowy przegląd techniczny realizowany jest po przepracowaniu przez maszynę określonej liczby godzin. Dla każdej z tych maszyn producent ściśle precyzuje interwały czasowe wykonywania OPT. Dla niektórych typów maszyn zdefiniowane są też
tolerancje, które dopuszczają niewielkie przekroczenia ustalonych liczb godzin [4].
Tab. 1. Zakresy czasów pracy wybranych typów ładowarek [1]

Ładowarki wyprodukowane przez KGHM ZANAM
Typ maszyny

LKP903
LKP1601B

Rodzaj przeglądu

Liczba godzin
pracy [h]

Tolerancja
[h]

OT-0

50

+5

OT-1

250

± 25

OT-2

500

± 25

OT-3

1000

± 25

Ładowarki wyprodukowane przez Sandvik
Typ maszyny

LH209L
LH517

Rodzaj przeglądu

Liczba godzin
pracy [h]

Tolerancja
[h]

po 50 godzinach pracy

50

–

co 125 godzin

125

–

co 250 godzin

250

–

co 500 godzin

500

–

co 1000 godzin

1000

–

co 1500 godzin

1500

–

co 2000 godzin

2000

–

co 4000 godzin

4000

–
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Producenci nie określają szczegółowo liczby osób wykonujących OPT. Dla powyższych maszyn „OT-0” i „po 50 godzinach pracy” są przeglądami wykonywanymi jednorazowo po przepracowaniu przez maszynę pierwszych 50 godzin, po których zgodnie
z wyliczeniami producentów następuje tzw. „dotarcie” ważniejszych zespołów maszyny (silnika spalinowego, układu napędowego itp.).
Zalecane jest, aby w okresie gwarancyjnym maszyn OPT były wykonywane przez pracowników serwisu producenta.

3. Wymagania dotyczące wykonywania OPT ze strony
przepisów obowiązujących w kopalni
Przy sposobie realizacji OPT w świetle przepisów obowiązujących w Oddziale Zakłady
Górnicze „Lubin” wykładnią jest załącznik do Polecenia Służbowego z dn. 30 grudnia 2013
roku [3]. Zasady wykonywania przeglądów są następujące:

 
OT-1 (po 250 godzinach pracy maszyny) – wykonuje dwóch mechaników i elektryk
w czasie nie krótszym niż 6 godzin (jedna zmiana),

 
OT-2 (po 500 godzinach pracy maszyny) – wykonuje dwóch mechaników i elektryk
w czasie nie krótszym niż 12 godzin (dwie zmiany),

 
OT-3 (po 1000 godzinach pracy maszyny) – wykonuje dwóch mechaników i elektryk
w czasie nie krótszym niż 24 godziny.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności, jak wymiana większych podzespołów czy usuniecie bardziej skomplikowanych niedomagań, liczba osób
wykonujących OPT jest odpowiednio zwiększana. Ma to na celu uniknięcie niepotrzebnego wydłużenia czasu postoju maszyny.
Do ustalenia liczby godzin służy licznik godzin pracy maszyny, zliczający czas po uruchomieniu silnika spalinowego. Dla niektórych pojazdów transportowych są to liczniki kilometrów i wtedy OPT jest wykonywany po przejechaniu ich określonej liczby. Natomiast
maszyny wiercące i kotwiące mają zabudowany dodatkowo licznik godzin pracy układu
wiertniczego, który wymaga osobnej obsługi wykonywanej w ramach OPT.
Szczegółowy zakres czynności obejmujących poszczególne OPT ujęty jest w harmonogramach opisanych w rozdziale 5 niniejszego opracowania.
Czynności wynikające z DTR, które są przewidziane po 1500, 2000, 4000 godzin pracy
maszyny, zgodnie z założeniami przepisów w Oddziale Zakłady Górnicze „Lubin”, wykonywane są już po 250 godzinach, inne później (po 500 lub 1000 godzinach). Pozwoliło to na
ujednolicenie sposobu realizacji OPT dla wszystkich producentów. Przykładowo w przypadku maszyny LH517L po przepracowaniu 4000 godzin producent zaleca wymianę połączeń gumowych układu ssącego. Jednak taka konieczność może zajść już po 250 godzinach i dlatego przy OT-1 jest nakazane sprawdzenie czystości, szczelności i mocowania
elementów układu ssącego. Dzięki takiemu sposobowi realizacji OPT, wykraczającemu
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poza wymagania producentów, wszelkie uszkodzenia wykrywa się zdecydowanie wcześniej – zanim spowodują poważne i nieprzewidziane awarie.
W Oddziale Zakłady Górnicze „Lubin” wprowadzono ujednolicone schematy wykonywania OPT, stanowiące tzw. harmonogramy (karty) przeglądów okresowych. Oprócz miejsca zawierającego nazwę przeglądu umieszczone są w nich rodzaje zabiegów (czynności),
powtarzających się w przypadku maszyny danego rodzaju i obejmujących przegląd, którego wykonanie zostaje potwierdzone podpisem pracownika. Ponieważ harmonogramy
nie zawierają wszystkich operacji określonych w DTR, znajdują się tam rubryki pozwalające na dopisanie „innych” wykonanych działań, a także uwag, które mogłyby się pojawić w trakcie przeglądu. W niektórych rubrykach stosownie do wymagań należy wpisać
wartości uzyskane w drodze pomiarów kontrolnych, np. zawartość CO w gazach spalinowych, ciśnienie w akumulatorach azotowych itp.
Zakres czynności dla przeglądu OT-1 jest realizowany przy OT-2 i OT-3, ale zostaje
wzbogacony o odpowiednie działania dla kolejnych OPT. Po wykonaniu przeglądu OT-3
cykl obsług technicznych zaczyna się od początku.
Rys. 1. Diagram obrazujący cykl czasookresów wykonywania OPT

4. Analiza porównawcza OT przykładowych maszyn
Porównanie zakresów czynności zawartych w programach OPT dla ładowarek firmy
Sandvik i KGHM ZANAM wykazało na duże podobieństwa w zakresie wykonywanych prac
[1]. Różnice dla obydwu analizowanych przypadków są niewielkie i wynikają jedynie
z rozwiązań konstrukcyjnych (występowanie względnie brak niektórych podzespołów
w maszynie, zastosowanie innego rozwiązania technicznego układu). Zatem można przypuszczać, że do zbudowania obydwu typów maszyn użyto podobnych, a w niektórych
układach takich samych, elementów.
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5. Tryby wykonywania OPT
Od doboru właściwej metody wykonania OPT zależy nie tylko sprawność i dyspozycyjność maszyn, ale również koszt ich utrzymania.
Najgorszą metodą jest tzw. obsługa maszyny zależna od awarii. Maszyna jest zatrzymywana dopiero przy uszkodzeniu, awaria występuje wtedy nagle, zatem eksploatacja jest prowadzona dopóty, dopóki nie nastąpi defekt. Zaletą tego sposobu obsługi są niskie koszty zakupu sprzętu diagnostycznego i szkolenia pracowników, jednak poważne wady stanowią:








duże prawdopodobieństwo skomplikowanych awarii,

niebezpieczeństwo dla pracującego operatora,

uniemożliwienie planowania produkcji,

wysokie koszty przestoju (straty produkcyjne, niska dyspozycyjność),

konieczność utrzymywania dużego zapasu części zamiennych.

Wiele zakładów zrezygnowało z tej metody na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.
Rys. 2. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „do awarii”

Innym sposobem prowadzenia OPT jest obsługa w zależności od stanu, bazująca na
aktualnym stanie maszyny. Wymaga ona skomplikowanej i ciągłej diagnostyki. Podstawową wadą jest zakup i montaż koniecznych urządzeń pomiarowych na maszynie oraz
budowa odpowiednich stanowisk pomiarowo-diagnostycznych. Jest ona stosowana
w zasadzie tylko dla maszyn stacjonarnych (np.: obrabiarki, linie technologiczne), rzadko
w przypadku maszyn przemieszczających się. Ze względu na konieczność częstych pomiarów kontrolnych metoda ta jest wykorzystywana tylko w przypadkach krótkich czasów pracy tych maszyn. Wiąże się to z ich niską dyspozycyjnością.
Rys. 3. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od stanu”
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Bardziej efektywna metoda obsług technicznych to obsługa w zależności od czasu
– system obowiązujący w Oddziale Zakłady Górnicze „Lubin”. Prowadzona jest z góry określona i zaplanowana gospodarka remontowo-przeglądowa, niezależna od stanu technicznego maszyny. OPT są prowadzone w określonych interwałach czasu. Taki sposób pozwala
na zaplanowanie produkcji oraz obniżenie kosztów zapasu części zamiennych, gdyż ich ilość
i asortyment są z góry ustalone i zapisane w harmonogramie przeglądów.
Rys. 3. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od stanu”

Rys. 4. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od czasu”

o.
p.
T.

o.
p.
T.

Porównując wszystkie trzy metody, na podstawie wykresów można wnioskować,
że obsługa „w zależności od czasu” jest najkorzystniejsza przede wszystkim ze względu
na bardzo krótkie okresy wyłączające maszynę z produkcji. Niestety często dochodzi do
niespodziewanych awarii, co oprócz wzrostu kosztów powoduje także straty produkcyjne. Wielokrotnie przy usuwaniu niedomagań dochodzi do zniszczenia niedawno zamontowanych, nowych elementów (np. konieczność demontażu w celu usunięcia uszkodzeń).
Skutecznym sposobem poprawienia powyższego typu OT jest ciągły nadzór i regularne
serwisowanie maszyny.
Rys. 5. Wykres obrazujący sposób obsługi SMG „od czasu” z nadzorem i serwisem
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Zgodnie z RRMG, operatorzy wykonują obsługi codzienne (zmianowe) maszyn, przed
rozpoczęciem i po zakończeniu ich pracy oraz potwierdzają stosownym wpisem w „Książce pracy maszyny”. Ponadto osoby z dozoru są zobowiązane do przeprowadzania systematycznych kontroli stanu maszyn.
Skuteczność funkcjonowania gospodarki remontowo-przeglądowej zależy przede
wszystkim od rzetelności i dokładności wykonywania wszelkich kontroli, a także
okresowych przeglądów technicznych. Aby jednak mogła w porę nastąpić realizacja
OPT, KD itd., określone osoby muszą je odpowiednio wcześniej zaplanować, zlecić, jak
również zorganizować niezbędne działania mające na celu zaopatrzenie w materiały
eksploatacyjne, części zamienne, podzespoły oraz narzędzia i sprzęt. Łatwo wnioskować z powyższego, że do wykonywania jakiejkolwiek obsługi maszyny konieczne jest
zaangażowanie ogromnego potencjału ludzkiego, co może przekładać się odpowiednio na:

 sprawność maszyn – zależną od jakości wykonanych przez ludzi działań,
 
dyspozycyjność maszyn – zależną od czasu wykonanych przez ludzi działań, brak
zbędnych opóźnień, zwiększoną dyspozycyjność.

6. Wpływ sposobu eksploatacji maszyn na wykonywania OPT
Podczas użytkowania samojezdnej maszyny górniczej zawsze mogą wystąpić jej
uszkodzenia. Podstawowymi elementami mogącymi spowodować ich pojawienie się są:

 Nieprawidłowa technika operowania maszyną.
W celu uniknięcia tego przypadku rolą dozoru jest odpowiedni dobór ludzi obsługujących maszyny. Nie każda osoba posiada odpowiednie predyspozycje do pracy na stanowisku
operatora. Ważna jest także profilaktyka polegająca na organizowaniu systematycznych
szkoleń pozwalających na podnoszenie umiejętności praktycznych oraz szeroko pojęta
edukacja umożliwiająca zrozumienie, że maszyna jest narzędziem o bardzo dużej wartości
i operatorowi powierzono bardzo odpowiedzialną funkcję.

 Zbyt uciążliwe warunki pracy.
W tym zakresie osoby z dozoru i pracownicy muszą pamiętać, że maszyna nie jest
urządzeniem niezniszczalnym. Wykonanie przez nią określonej pracy może być niekiedy
bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Skierowanie jej do takich działań na pewno będzie
skutkowało pojawieniem się kosztownych i trudnych do usunięcia uszkodzeń, które spowodują bardzo długie przestoje. Może się zdarzać, że zamiast odbycia planowanego okresowego przeglądu technicznego maszyny będzie musiała ona zostać oddana wcześniej
do poważnego remontu. Na rysunku 6 wyraźnie widać zsumowanie się czasów remontu
i OPT, stanowiących wydłużony przestój.
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Rys. 6. Przypadek awarii skutkującej zsumowaniem się czasów remontu i OPT

7. Wnioski końcowe precyzujące zmiany w metodzie
wykonywania OPT, mogące poprawić niezawodność maszyn
Na przestrzeni lat sposób wykonywania okresowych przeglądów technicznych ewoluował. Konieczne były modyfikacje pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacji
i zmniejszenie zużycia podzespołów maszyn. Stosowana dziś metoda realizacji OPT jest
dostatecznie efektywna, jednak ze względu na stale rosnące skomplikowanie w zakresie
budowy maszyn i zaostrzone wymagania zakresu obsług powinna ona być stale doskonalona. Spośród głównych elementów, które pozwalają podnieść jakość obsług technicznych samojezdnych maszyn górniczych, należy wyróżnić:

 
regularne podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w proces realizacji
OPT – szkolenia, kursy, pozyskiwanie szczegółowych dokumentacji serwisowych
od producentów maszyn, umożliwiających uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidłowej obsługi i eksploatacji, znacznie wykraczającej poza informacje zawarte w DTR,
a konieczne do prowadzenia skutecznej diagnostyki i remontów, zwłaszcza po
okresie gwarancyjnym;

 
ciągłe rozwijanie zaplecza narzędziowo-sprzętowego, szczególnie doposażanie
oddziałów w nowoczesne urządzenia diagnostyczne, pomiarowe itp., umożliwiające szybkie i skuteczne wykrywanie uszkodzeń oraz pozwalające na łatwą obsługę
techniczną maszyn;

 
budowa nowoczesnych stanowisk obsługowych, które oprócz bezpiecznej i profesjonalnej obsługi zapewniałyby skuteczniejsze metody oczyszczania maszyn,
a także umożliwiały wykonywanie OPT w warunkach większej czystości.
Maszyny są wytwarzane po to, aby służyły ludziom i umożliwiały realizację zadań
produkcyjnych. Troska o dobry stan techniczny SMG z pewnością zapewni możliwość
bezpiecznej i komfortowej pracy, jak również utrzymanie wydobycia na założonym poziomie.
Należy zwrócić uwagę, że wyróżniona metoda prowadzenia obsług technicznych stosowana w KGHM Polska Miedź SA w „zależności od czasu użytkowania” jest najbardziej
skuteczna i prowadzi do efektywnej gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi.
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Próby podziemnego zgazowania węgla w pokładzie
310 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego
Instytutu Górnictwa
Streszczenie: Niewyeksploatowane zasoby węgla w obszarach górniczych kopalń czynnych oraz likwidowanych, związane z filarami ochronnymi lub resztkami pozostawionych pokładów, których
wybranie stosowanymi obecnie systemami eksploatacji jest nieefektywne ekonomicznie, stwarzają
przesłankę do opracowania technologii ich eksploatacji opartej na podziemnym zgazowaniu węgla,
która umożliwiłaby ich częściowe wykorzystanie do celów energetycznych.
Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia trendy naukowo-badawcze w kraju i za granicą były ukierunkowane między innymi na tematykę związaną z technologią podziemnego zgazowania węgla.
Przykładem są próby podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 Kopalni Doświadczalnej
„Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa, przeprowadzone w latach 2010 i 2013 w ramach projektów
HUGE-1 i HUGE-2, finansowanych przez Europejski Fundusz Badawczy Węgla i Stali. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów podziemnego zgazowania węgla w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”
stanowiły punkt wyjścia do opracowania rygorów i zasad bezpieczeństwa warunkujących bezpieczne przeprowadzenie pilotażowej próby podziemnego zgazowania w 2014 roku w czynnej kopalni
węgla kamiennego.
W artykule przedstawiono syntetyczną analizę doświadczeń uzyskanych z dwóch prób podziemnego zgazowania przeprowadzonych w złożu węglowym Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego
Instytutu Górnictwa.
Słowa kluczowe: podziemne zgazowanie węgla, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Główny Instytut
Górnictwa.
Trials of underground gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief
Mining Institute
Summary : Unexcavated coal deposit in active and inactive mining areas, based on protective pillars
or remaining deposits, excavation of which with the means of the currently used mining systems is
uneconomical, put forward the idea of underground coal gasification, which, at least partly, could
be a source of heat.
Over the last decade research and development trends, both in Poland and abroad, focused,
among others, on underground coal gasification. Some of the examples here could be the trials at
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310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine, conducted in 2010 and 2013 as part of the HUGE-1
and HUGE-2 experiments financed by the European Coal and Steel Research Institute. The results of
the conducted experiments served as starting point for preparation of rules and regulations assuring safe pilot trials of underground coal gasification in an active coal mine in 2014.
The article presents an analytic synthesis of the experiences gained from the two trials of underground gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief Mining Institute.
Keywords: underground copper deposit gasification, „Barbara” Experimental Mine, Chief Mining Institute

1. Wprowadzenie
Węgiel kamienny jest wydobywany metodami eksploatacji podziemnej przy zastosowaniu głównie ścianowych systemów eksploatacji. Część wydobytego na powierzchnię węgla zostaje zamieniona na energię elektryczną w elektrowniach bądź na inny rodzaj paliwa.
Bardzo atrakcyjne dla przemysłu byłoby uzyskanie z węgla zalegającego pod ziemią palnej
mieszaniny gazowej o kaloryczności umożliwiającej jej wykorzystanie w energetyce.
Pierwsze prace badawcze dotyczące możliwości pozyskiwania z węgla gazu o wartości przemysłowej miały miejsce w Europie zachodniej w XIX wieku, natomiast w XX wieku
przeprowadzono kilkadziesiąt prób i eksperymentów związanych z podziemnym zgazowaniem węgla.
Główny Instytut Górnictwa przeprowadził podziemne zgazowanie węgla pod ziemią w latach 60. XX wieku (Rauk 1964, 1971) w kopalni „Mars”. Większość prób podziemnego zgazowania węgla jest podejmowana w krajach pozaeuropejskich, tj. w Australii,
Kanadzie, Indiach, RPA i Chinach. Dotychczasowe osiągnięcia w zakresie przemysłowej
technologii podziemnego zgazowania węgla w tych krajach, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania, objęte są tajemnicą przemysłową, a zatem dostęp do informacji
jest ograniczony. Informacje jawne w zakresie przemysłowej technologii podziemnego
zgazowania węgla wskazują na możliwe do osiągniecia pozytywne efekty ekonomiczne
produkcji gazu procesowego tą metodą.
Nadmienić należy, że opracowanie w pełni bezpiecznych i efektywnych ekonomicznie
technologii podziemnego zgazowania węgla jest przedsięwzięciem trudnym i wymaga
podjęcia prac ukierunkowanych na opracowanie kryteriów warunkujących możliwość
pozyskiwania gazu jako paliwa mogącego mieć zastosowanie w energetyce.
Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia trendy naukowo-badawcze w kraju i za granicą zostały ukierunkowane na opracowanie technologii podziemnego zgazowania węgla. Eksperymenty podziemnego zgazowania węgla zostały przeprowadzone dwukrotnie
w roku 2010 i 2013 w Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”,
ponadto przeprowadzono w 2014 roku pilotażową próbę eksploatacji pokładu 501 metodą podziemnego zgazowania węgla w KHW SA KWK „Wieczorek”.
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Realizacja prób podziemnego zgazowania węgla została przeprowadzona w pokładzie 310 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w ramach projektów HUGE-1 i HUGE-2, finansowanych przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali.
Kopalnia Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa prowadząc roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej, realizuje prace związane z:

 
wykonywaniem doświadczalnych wybuchów w chodnikach dołowych oraz sztolniach na powierzchni, zgodnie z programem prac naukowo-badawczych oraz doraźnymi zleceniami z przemysłu,

 
atestacją maszyn i urządzeń górniczych,
 
badaniami bezpieczeństwa robót strzałowych w warunkach zagrożeń metanowopłowych i innych przy wykorzystaniu wyrobisk dołowych,

 
szkoleniem pracowników zatrudnionych w przemyśle na bazie istniejącego potencjału badawczego.
Niniejszy artykuł zawiera syntetyczną analizę przeprowadzonych prób podziemnego zgazowania przy uwzględnieniu warunków górniczo-geologicznych, wentylacyjnych
oraz infrastruktury na powierzchni pod kątem wyboru najbardziej właściwej lokalizacji
georeaktorów podziemnego zgazowania węgla w obszarze Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. W granicach występowania pokładu 310 na poziomie 30 m wybór lokalizacji georeaktorów uwzględniał:

 
warunki przewietrzania wyrobisk w sąsiedztwie prowadzonego eksperymentu
w stanie normalnym oraz w warunkach zatrzymania wentylatora głównego przy
szybie wentylacyjnym,

 
możliwość regulacji przewietrzania w rejonie eksperymentu dla zapewnienia atmosfery niewybuchowej w wyrobiskach w trakcie prowadzenia prób,

 
możliwość szybkiej izolacji wyrobisk wentylacyjnie związanych z rejonem podziemnego zgazowania w przypadku powstania stanu awaryjnego.
Przeprowadzone dwa eksperymenty podziemnego zgazowania węgla w KD „Barbara”
pozwoliły na poszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczeń przy opracowywaniu projektu technicznego pilotażowej próby podziemnego zgazowania przeprowadzonej w 2014
roku w KHW SA KWK „Wieczorek”.
Zaprojektowanie technologii podziemnego zgazowania węgla w czynnej kopalni węgla kamiennego wymagało opracowania rozwiązań ukierunkowanych na taką lokalizację
georeaktora, aby zminimalizować poziom występowania potencjalnych zagrożeń, ponadto uzyskania doświadczeń stanowiących podstawę opracowania w przyszłości instalacji
demonstracyjnej. Przeprowadzona pilotażowa próba podziemnego zgazowania węgla
w kopalni „Wieczorek” była sprawdzianem możliwości realizacji procesu w czynnej kopalni węgla kamiennego przy spełnieniu warunków gwarantujących bezpieczeństwo załogi
zatrudnionej w wyrobiskach podziemnych kopalni. W przypadku kopalni czynnej próba
podziemnego zgazowania węgla wymaga objęcia procesu szerokim spektrum wymagań,
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kryteriów i rygorów w zakresie lokalizacji georeaktora oraz warunków zapewniających
bezpieczne przeprowadzenie eksperymentu. Lokalizacja georeaktora w obszarze górniczym czynnej kopalni wymaga przeprowadzenia syntetycznej analizy wpływu warunków
górniczo-geologicznych oraz wentylacyjnych na przebieg procesu.
Na bazie doświadczeń z przebiegu prób podziemnego zgazowania węgla w kopalni
Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa, przeprowadzonych w 2010
roku [1, 3], opracowano kilka wariantów projektowanego udostępnienia georeaktora
w pokładzie 501 w KHW SA KWK „Wieczorek”.
Przeprowadzone analizy i badania podczas wykonywania prób podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” były niezbędne dla maksymalnego ograniczenia zagrożeń, które mogły wystąpić w trakcie przebiegu podziemnego zgazowania w 2014 roku w KHW SA KWK „Wieczorek”.

2. Próby podziemnego zgazowania węgla w Kopalni
Doświadczalnej „Barbara”
Udostępnione zasoby węgla w kopalniach podziemnych, które nie mogą zostać wydobyte stosowanymi systemami eksploatacji wskazują na celowość opracowania technologii górniczej, umożliwiającej prowadzenie ich eksploatacji przy użyciu metody podziemnego zgazowania węgla. Prace badawcze Głównego Instytutu Górnictwa o tej tematyce
po 2000 roku zostały zorientowane na opracowanie pilotażowej, a następnie demonstracyjnej instalacji podziemnego zgazowania węgla.
W latach 2010 i 2013 w Głównym Instytucie Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „Barbara”
przeprowadzono próby podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 na poziomie 30 m.
Na lokalizację georeaktorów podziemnego zgazowania węgla wybrano parcelę pokładu 310, w którym były wykonane wyrobiska na magazyn materiałów wybuchowych, funkcjonujący w latach 50. Projektowana do zgazowania parcela pokładu 310 była okonturowana czynnymi wentylacyjnie wyrobiskami w obudowie betonowej. Obudowa betonowa
na całym obwodzie wyrobisk gwarantowała zapewnienie jego szczelności, w dużym stopniu przesądzając o wyborze tej lokalizacji georeaktora.
Przeprowadzenie w 2010 roku pierwszej próby podziemnego zgazowania węgla w KD
„Barbara” w ramach zrealizowanego projektu HUGE-1 wymagało na etapie projektowania
przyjęcia takiej lokalizacji, aby były zachowane w przyszłości warunki gwarantujące w perspektywie funkcjonowanie istniejącej podziemnej infrastruktury badawczej w tej kopalni.
Łączna długość wyrobisk podziemnych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” wynosi
3500 m, a prowadzenie doświadczalnych wybuchów mieszanin gazów oraz pyłów wybuchowych węglowych i przemysłowych pod ziemią na poziomie 46 m odbywa się przy
wycofaniu załogi z obydwu poziomów zgodnie z instrukcjami wykonywania eksperymentalnych wybuchów.
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Sieć wyrobisk podziemnych na poziomie 46 m, gdzie są zlokalizowane dwa chodniki
badawcze, w których prowadzi się doświadczalne wybuchy, jest połączona wyrobiskami
pochyłymi z powierzchnią. Uproszczony schemat przestrzenny wentylacyjny wraz z kierunkami i wydatkami powietrza w wyrobiskach podziemnych Kopalni Doświadczalnej
„Barbara” przedstawia rysunek 1. Na rysunku tym naniesiono rejon zlokalizowanego georeaktora, oznaczając go jako szczegół A.
Sieć wentylacyjna Kopalni Doświadczalnej „Barbara” jest połączona z powierzchnią
dwoma szybami: wdechowym szybem „Barbara” i wydechowym (wentylacyjnym) oraz
dwoma pochyłymi wyrobiskami łączącymi sztolnie doświadczalne o długościach 400 m
i 200 m, zlokalizowane na poziomie 46 m.
Pionowa odległość lokalizacji georeaktora podziemnego zgazowania pokładu 310 do
powierzchni mieści się w przedziale 19–20 m. Na powierzchni, nad parcelą georeaktora,
gdzie prowadzono eksperymenty podziemnego zgazowania, znajdują się nieużytki przylegające do parkingu samochodowego usytuowanego przy ulicy Podleskiej, będące własnością Głównego Instytutu Górnictwa.
Bliska odległość pionowa pokładu 310 od powierzchni oraz wyrobisk wentylacyjnie
związanych z georeaktorem podziemnego zgazowania stwarzała możliwość szczelinowego przepływu gazu procesowego na powierzchnię i powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego. Teren potencjalnie zagrożony na powierzchni został ogrodzony
i oznaczony, co wyeliminowało możliwość poruszania się niepożądanych osób.
Nie bez znaczenia dla przyszłości Kopalni Doświadczalnej „Barbara” było takie usytuowanie miejsca podziemnego zgazowania, które w przypadku stanu awaryjnego i niekontrolowanego rozwoju procesu zgazowania pozwoli na jego likwidację w niewielkiej
przestrzeni. Przeprowadzenie eksperymentu nie mogło ponadto spowodować wyizolowania z sieci wentylacyjnej kopalni niezbędnych dla utrzymania wentylacji wyrobisk
podziemnych. Wyrobiska okonturowujące parcelę pokładu 310 w miejscu georeaktora są wentylacyjnie obojętne dla przewietrzania w przyszłości wyrobisk na poziomie
30 m. Konieczność podsadzenia lub odizolowania wyrobisk okonturowujących parcelę
pokładu 310 w rejonie georeaktora podziemnego zgazowania węgla nie mogła przyczynić się do utraty przewietrzania poziomu 30 m, tym samym sieć wentylacyjna kopalni
nie ulegnie zmianie.
Reasumując, przyjęta lokalizacja miejsca podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” nie wpłynęła na ograniczenie przewietrzania
wyrobisk na poziomie 30 m i nie stanowiła zagrożenia dla infrastruktury na powierzchni.
Przeprowadzenie eksperymentów podziemnego zgazowania węgla w pokładzie
310 na etapie projektowania wymagało opracowania rygorów bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami „sztuki górniczej”. Eksperyment podziemnego zgazowania węgla w świetle górniczych przepisów mieści się w definicji pożaru
podziemnego. Kopalnia Doświadczalna „Barbara” prowadzi roboty górnicze zgodnie
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z obowiązującymi przepisami, jednakże charakter naukowo-badawczy tej kopalni wymusza odstąpienie w części od postanowień zawartych w przepisach bezpieczeństwa przy
prowadzeniu eksperymentów i doświadczalnych wybuchów.
Pożar podziemny w świetle definicji przepisów charakteryzuje się wystąpieniem takich zjawisk jak: obecność otwartego ognia, wystąpienie dymów lub przekroczenie dopuszczalnej zawartości tlenku węgla w powietrzu powyżej 26 ppm. Należy nadmienić,
że podczas prowadzenia eksperymentu podziemnego zgazowania występują wszystkie
zjawiska definiujące pożar podziemny wg obowiązujących przepisów.
Przebiegowi eksperymentów podziemnego zgazowania węgla w warunkach Kopalni
Doświadczalnej „Barbara” przypisano nazwę kontrolowanych pożarów podziemnych.
W dalszej części publikacji zostaną przedstawione wyniki dwóch eksperymentów
podziemnego zgazowania, które przeprowadzono w ramach realizacji projektu HUGE-1
i HUGE-2.

2.1. Pierwsza próba podziemnego zgazowania węgla przeprowadzona
w ramach projektu HUGE-1
Uwzględniając strukturę podziemną wyrobisk KD „Barbara” oraz ich przewietrzanie
w wyniku oddziaływania depresji naturalnej (tj. przy wyłączonym wentylatorze głównym),
założono, że pierwszy eksperyment podziemnego zgazowania węgla będzie prowadzony
przy wyłączonym wentylatorze. Wydatki oraz kierunki powietrza płynącego w wyrobiskach sieci wentylacyjnej w warunkach załączonego oraz wyłączonego wentylatora głównego naniesiono na uproszczonym schemacie przestrzennym wentylacyjnym (rys. 1).
Pierwszą próbę podziemnego zgazowania węgla przeprowadzono w parceli pokładu
310 przy wykonaniu następujących zabezpieczeń:

 
zabudowanie tam izolacyjnych T-1 i T-2 w wydaniu przeciwwybuchowym w wyrobiskach łączących parcelę pokładu okonturowujących georeaktor z wyrobiskami
stwarzającymi przestrzeń, która po wypełnieniu się gazem procesowym podczas
eksperymentu mogła stworzyć warunki do wystąpienia wybuchu,

 
zabudowanie tam przeciwwybuchowych z przełazami T-3 i T-4 w wyrobiskach
okonturowujących georeaktor,

 
wywiercenie otworu badawczego dla kanału ogniowego z wcinek W-1 i W-2, który
połączył wyrobiska okonturowujące georeaktor,

 
zabudowę rurociągu φ 0,1 m, doprowadzającego tlen lub powietrze oraz rurociągów φ 0,2 m, odprowadzających gaz procesowy wyrobiskami dołowymi oraz szybem wentylacyjnym do pochodni zlokalizowanej na powierzchni,

 
zabudowanie czujników gazometrii automatycznej CO, H2, O2 w wyrobiskach wentylacyjnie związanych z georeaktorem,

 
zabudowanie tamy regulacyjnej TR-1 z możliwością jej zdalnego otwarcia lub zamknięcia.
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Na wycinku mapy pokładu 310 (rys. 2) naniesiono zabudowanie tam izolacyjnych oraz
niezbędną infrastrukturę, która została wykonana przed uruchomieniem procesu zgazowania węgla w 2010 roku w ramach projektu HUGE-1. Lokalizacja podziemnego zgazowania węgla oraz sposób izolacji parceli pokładu 310 nie stwarzały możliwości migracji
niebezpiecznego gazu procesowego z georeaktora do wyrobisk i powstania w nich zagrożenia wybuchowego.
Rys. 2. Infrastruktura wyrobisk wraz z zabudową tam izolacyjnych przed uruchomieniem procesu
zgazowania
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W tamach przeciwwybuchowych T-3 i T-4, stanowiących pierwszą linię obrony przed
zagrożeniem gazowym dla kopalń zabudowano przepusty tamowe, które były otwarte
w trakcie eksperymentu. Tamy zostały wyposażone w króćce umożliwiające połączenie
z rurociągiem φ 0,50 mm w celu podawania azotu dla zinertyzowania atmosfery w przestrzeni wyrobisk pomiędzy tamami T-3 i T-4 po zamknięciu przepustów tamowych. W stanie
awaryjnym lub po zakończeniu eksperymentu sposób zabezpieczenia georeaktora podziemnego zgazowania węgla został ukierunkowany na prawidłowy przebieg procesu oraz
w razie powstania stanu awaryjnego – na przerwanie eksperymentu, ograniczenie skutków
zagrożenia gazowego w wyrobiskach wentylacyjnie związanych z georeaktorem.
Zapalenie pokładu 310 w kanale ogniowym (otworze) przeprowadzono przy użyciu wprowadzonego palnika zasilanego z butli gazowej. Podziemne zgazowanie węgla przebiegało przez
17 dni wzdłuż otworu (kanału ogniowego) w kierunku ujęcia gazu procesowego do rurociągu
φ 0,2 m. Gaz procesowy był spalany w pochodni na powierzchni w rejonie szybu wentylacyjnego.
Przeprowadzona w 2010 roku próba podziemnego zgazowania węgla została szczegółowo przedstawiona w publikacjach [1, 3 i 4].

2.2. Druga próba podziemnego zgazowania węgla przeprowadzona
w ramach projektu HUGE-2
Wyniki przeprowadzonej pierwszej próby podziemnego zgazowania węgla w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” oraz projektowanie pilotażowej technologii podziemnego
zgazowania w KHW SA KWK „Wieczorek” w ramach realizacji projektu strategicznego pt.
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, finansowanego przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju stworzyło przesłanki do pogłębienia wiedzy obejmującej zgazowanie węgla w czynnej kopalni węgla kamiennego.
Projekt HUGE-2 zrealizowany w Głównym Instytucie Górnictwa, finansowany przez
Fundusz Badawczy Węgla i Stali objął zakresem technologię zgazowania parceli pokładu 310 przy założeniu geometrii otworów w georeaktorze, podobnie jak w projektowanej
pilotażowej technologii zgazowania węgla w KHW SA KWK „Wieczorek”. Doświadczenia
praktyczne zdobyte podczas zgazowania w Kopalni Doświadczalna „Barbara” w 2010 roku
pozwoliły na rozszerzenie zakresu badań podczas prowadzenia zgazowania w 2013 roku,
jak również na opracowanie projektu pilotującej technologii podziemnego zgazowania
węgla w czynnej kopalni węgla kamiennego.
Georeaktor podziemnego zgazowania węgla usytuowano w tej samej parceli pokładu
310 w niewielkiej odległości od przeprowadzonej próby zgazowania w 2010 roku.
Dla przeprowadzenia drugiej próby zgazowania wykonano dwa otwory połączone
w kształcie litery „V” o średnicy φ 0,2 m. Wykonano ponadto omurowany otwór φ 0,3 m
z powierzchni do wyrobisk podziemnych, którym gaz procesowy był odprowadzany na
powierzchnię. Schematyczne rozmieszczenie otworów w parceli pokładu oraz infrastrukturze w procesie zgazowania przedstawiono schematycznie na rysunku 3.
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia urządzeń i punktów pomiarowych w trakcie eksperymentu PZW
w KD „Barbara” w 2013 roku [5]

Do procesu zgazowania węgla był podawany tlen, co pozwoliło na uzyskanie gazu
procesowego o wartości opałowej 9,5 MJ/m3. Proces zgazowania węgla przez 7 dni przebiegał bez zakłóceń. W ósmym dniu od rozpoczęcia procesu nastąpiło rozszczelnienie
georeaktora, czego potwierdzeniem był skład gazu procesowego, tzn. wzrost zawartości
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tlenu do 8% oraz obniżenie się objętościowych zawartości wodoru oraz tlenku węgla.
Mieszanina gazu procesowego odprowadzanego rurociągiem z georeaktora była wybuchowa. Migracja gazu procesowego do wyrobisk okonturowujących georeaktor po rozszczelnieniu obudowy betonowej izolującej georeaktor przyczyniła się do powstania pod
stropem wyrobisk okonturowujących georeaktor mieszaniny gazów H2 i CO o stężeniu
wybuchowym.
Zarejestrowane w ósmym dniu przebiegu procesu zgazowania gazometrią automatyczną w powietrzu kopalnianym wyrobisk wentylacyjnie związanych z georeaktorem
niebezpiecznych stężeń wodoru i tlenku węgla potwierdziły rozszczelnienie georeaktora
i powstanie stanu awaryjnego.
Decyzja o zatrzymaniu procesu w ósmym dniu od jego rozpoczęcia była właściwa,
co dodatkowo potwierdziła przeprowadzona wizja lokalna po 2 dniach od zatrzymania
procesu. Zatrzymanie procesu zgazowania polegało na odcięciu tlenu podawanego do
georeaktora i inertyzację atmosfery azotem powodującym wygaszenie i wychłodzenie.
Temperatura w georeaktorze po 2 miesiącach inertyzacji azotem zbliżyła się do temperatury pierwotnej górotworu, co umożliwiło zakończenie procesu jego schłodzenia.
Przyczyny i okoliczności rozszczelnienia georeaktora i powstania zagrożenia wybuchowego przedstawiono szczegółowo w publikacji [5].
Przeprowadzone eksperymenty podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:

 
lokalizacja georeaktora w obszarze górniczym kopalni powinna uwzględnić kryteria bezpieczeństwa dla przestrzennego usytuowania georeaktora względem wyrobisk i zrobów oraz w sieci wentylacyjnej kopalni,

 
niezbędne jest wprowadzenie rygorów oraz monitoringu zagrożeń wentylacyjno-gazowych warunkujących bezpieczeństwo przebiegu procesu zgazowania,

 
w trakcie prowadzenia prób zgazowania istnieje możliwość powstania stanu awaryjnego, który może spowodować powstanie w wyrobiskach atmosfery niebezpiecznej, wentylacyjnie związanej z procesem,

 
zagadnienia bezpieczeństwa nabierają większej wagi w warunkach prowadzenia
zgazowania węgla w czynnej kopalni węgla kamiennego.
Doświadczenia zdobyte w związku z przeprowadzeniem prób podziemnego zgazowania węgla w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa stanowiły
podstawę do zaprojektowania tej technologii eksploatacji w czynnej kopalni węgla kamiennego.

3. Podsumowanie
Przeprowadzone eksperymenty podziemnego zgazowania węgla w pokładzie 310 Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
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wyniki dwóch przeprowadzonych eksperymentów podziemnego zgazowania
stworzyły podstawę do opracowania warunków, kryteriów i rygorów ujętych
w projekcie opracowanym dla pilotażowej próby podziemnego zgazowania węgla
w czynnej kopalni węgla kamiennego KHW SA KWK „Wieczorek”,

 
pozostawione resztki zasobów węgla w kopalni czynnej lub przeznaczonej do likwidacji mogą być wyeksploatowane dzięki zastosowaniu technologii podziemnego zgazowania węgla,

 
ograniczenia oraz rygory warunkujące bezpieczeństwo przebiegu procesu podziemnego zgazowania węgla ze względu na zatrudnioną załogę ograniczają jej zastosowanie w czynnych kopalniach węgla kamiennego,

 
większa skala eksploatacji pokładów węgla z zastosowaniem procesu podziemnego zgazowania węgla jest możliwa w likwidowanych podziemnych kopalniach
węgla kamiennego.
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Wpływ morfologii stropu białego spągowca
na zawartość Cu z serii złożowej, na przykładzie
elewacji w złożu „Rudna”*
Streszczenie: Złoże miedzi eksploatowane w kopalni Rudna występuje w piaskowcach, łupkach i dolomitach powstałych na granicy dolnego i górnego permu. Zawartość miedzi i miąższość warstw
złożowych jest zmienna. Decydujący wpływ na wielkość tych parametrów złoża ma występowanie
elewacji i depresji stropu piaskowców białego spągowca (dolny perm). Na elewacjach zanikają warstwy łupka, a zwiększa się miąższość złoża w piaskowcach, w depresjach sytuacja zaś sytuacja jest
odwrotna. Występowanie zróżnicowanej morfologii stropu piaskowców białego spągowca nie ma
wpływu na parametry złoża miedzi w dolomitach.
Słowa kluczowe: elewacje stropu białego spągowca, parametry złoża miedzi, kopalnia Rudna.
The influence of an elevation of a top surface of weissliegende on the Cu content in the copper
ore Rudna
Abstract: The copper ore explored in the mine Rudna is located in sandstones, shales and dolomites
created on the borderline between Lower and Upper Permian. The content of copper and thickness
of layers of the copper ore is diversified. The dominating influence on the magnitude of these parameters is the presence of elevations of a top surface of a weissliegende sandstones (Lower Permian).
Layers of shales decay on the elevations, whereas the thickness of the copper ore increases in sandstones. In the depressions the situation is opposite. The presence of elevations does not influence
parameters of copper deposits in dolomites.
Keywords: elevations of top surfaces of weissliegende, parameters of the copper deposit, mine
Rudna.

* Opracowanie na podstawie publikacji naukowych W. Kaczmarka, R. Rożka i W. Śliwińskiego oraz
prac dyplomowych studentów UZZM: S. Giemzy, Z. Harhali i D. Pawłowicz.
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Rys. 1. Obszary górnicze LGOM

Źródło: www.geoland.pl.

Obszar złożowy kopalni „Rudna” znajduje się w środku udokumentowanej części złoża rud miedzi LGOM. Sąsiaduje z obszarami górniczymi Lubin-Małomice, Polkowice-Sieroszowice oraz Głogów Głęboki-Przemysłowy (rys. 1). Jego wschodnia granica pokrywa się
częściowo z granicą zaniku złoża bilansowego.
Cechą charakterystyczną większości tych obszarów górniczych jest występowanie
w spągowej części serii złożowej, w warstwie białego spągowca, nierówności zaznaczających się jako wały zbudowane z kopulastych elewacji i nieckowatych depresji o generalnym przebiegu NNW-SSE. W obrębie i poza obecnie zagospodarowanymi obszarami złoża
rud miedzi, stwierdzono występowanie kilku elewacji, którym nadano nazwy regionalne
– m.in. Elewacja Sieroszowic, Elewacja Polkowic, Elewacje Rudnej – Południowa, Centralna i Północna. Cechą diagnostyczną elewacji są, występujące w serii złożowej, zwarte
duże obszary pozbawione łupku miedzionośnego lub o miąższości łupka nieprzekraczającej 10 cm.
Dotychczas najbardziej poznane i określone kartografią górniczą są elewacje stropu
osadów białego spągowca z obszaru złożowego kopalni „Rudna”. Elewacje te dla lepszej
orientacji zostały nazwane: Północna Elewacja Rudnej, Centralna Elewacja Rudnej i Południowa Elewacja Rudnej.
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Elewacje zbudowane są piaskowców, których cechy strukturalne oraz skład i wygląd
powierzchni ziaren mineralnych wskazują, że są to scementowane piaski wydmowe dolnego permu, które zachowały swoją pierwotną morfologię.
Jako pierwszy zdefiniował pojęcie elewacji stropu białego spągowca Jerzy Błaszczyk
(1981). Określał je jako lokalne wyniesienia o charakterze kopuł, cechujące się brakiem
łupku miedzionośnego lub znaczną redukcją jego miąższości.
Wyniki prac badawczych W. Kaczmarka, R. Rożka i W. Śliwińskiego (2007) spowodowały,
że obecnie elewacje interpretowane są jako pozostałości piaszczystych wydm eolicznych,
które występowały na pustynnym lądzie dolnego permu. Transgresja morza na ten ląd,
która nastąpiła na granicy dolnego i górnego permu (w dolnym cechsztynie) spowodowała
częściowe rozmycie i spłaszczenie tych wydm. Zachowały się jednak jako pasma złożone
z wypukłości (elewacji) i obniżeń (depresji), na których osadzały się kolejne warstwy skalne
górnego permu – iłołupki (łupki miedzionośne), dolomity i wapienie oraz anhydryty i sole
kamienne wyższych części górnego permu. Uważa się, że w znaczący sposób przyczyniły się
do wielkości i rozmieszczenia stref zmineralizowanych w złożu rud miedzi (rys. 2).
W praktyce kopalnianej, elewacje rozumiane są jako wały piaszczyste, które definiowane są przez położenie izopachyty 10-centymetrowej miąższości łupku miedzionośnego i określane mianem stref bezłupkowych (Kaczmarek, Rożek i Śliwiński, 2007).
W obrębie obszarów górniczych kopalń LGOM elewacje i depresje stropu białego spągowca mają także przebieg NNW-SSE i można je śledzić na odcinku ponad 20,0 km. Ich
szerokość dochodzi do 1,5 km, wysokość względna (od poziomu depresji) osiąga średnio
30,0 m (maksymalnie 42,0 m), a odległości między kolejnymi, równoległymi grzbietami elewacji wynoszą od 1,5 do 3,5 km.
Obserwacje w furtach eksploatacyjnych i z badania prób bruzdowych potwierdzają,
że w miejscach występowania elewacji bardzo wyraźnie maleje miąższość rudy łupkowej
lub warstwa łupka zanika. Obserwuje się także zmiany parametrów złożowych rudy łupkowej w najbliższym otoczeniu elewacji oraz zauważa się modyfikację przebiegu granic
złoża bilansowego.
W przekroju poprzecznym elewacje są asymetryczne. Skrzydła południowo-zachodnie
elewacji są słabo wyrażone (często płaskie lub nachylone pod niewielkim kątem w kierunku SW), podczas gdy skrzydła północno-wschodnie są często wyraźne i strome (skłon jest
nachylony pod kątem do 25 stopni w kierunku NE). W związku z regionalnym zapadem
warstw monokliny przedsudeckiej w kierunku NE, morfologia elewacji w wyrobiskach kopalnianych, jak i na mapach niwelacyjnych nie zawsze jest czytelna.
*

*

*

Miedzionośna seria złożowa eksploatowana w kopalniach LGOM związana jest z utworami cechsztynu, powstałymi podczas transgresji morza (osady górnej części białego spągowca i wapienia podstawowego) oraz okresem stabilizacji morza (osady łupka miedzionośnego i wapienia cechsztyńskiego).
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Typowy, pełny, profil litologiczny serii złożowej rud miedzi w kopalni „Rudna” występuje w depresjach i został przedstawiony na rysunku 2.
Rys. 2. Przykładowy profil geologiczny serii złożowej i skał otaczających, na wybranym polu eksploatacyjnym O/ZG „Rudna”

Źródło: Dział Geologiczny O/ZG „Rudna”.

1. Biały spągowiec (górna część piętra czerwony spągowiec)
Osady tego piętra reprezentują jasnoszare i szare piaskowce kwarcowe, drobnoziarniste, o zmiennym składzie chemicznym spoiwa – ilastym, ilasto-węglanowym i siarczanowym, tzw. piaskowce anhydrytowe. W obrębie obszaru górniczego „Rudna”, miąższość
piaskowca waha się od 9,70 m do 23,40 m (fot. 1 i 2).
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Autor: Sławomir Giemza (zbiory UZZM w Lubinie)

Fot. 1. Okruszcowany piaskowiec kwarcowy białego spągowca o spoiwie ilasto-węglanowym. Piaskowcowa ruda miedzi. Wyrobisko górnicze w kopalni „Rudna” (Giemza, 2013)

Autor: Sławomir Giemza (zbiory UZZM w Lubinie)

Fot. 2. Piaskowiec anhydrytowy białego spągowca. Zbiory UZZM w Lubinie (Giemza, 2013)

2. Dolomit graniczny (wapień podstawowy)
Na utworach białego spągowca, a poniżej utworów łupka miedzionośnego (bądź
utworów wapienia cechsztyńskiego) występują lokalnie utwory węglanowe – wapienie
i rzadziej dolomity, określane nazwą wapień podstawowy. Dla obszaru kopalń miedzi stosowana jest górnicza nazwa dolomit graniczny.
Miąższość dolomitu granicznego w kopalni „Rudna” wynosi od 0 cm do 0,42 cm.

3. Łupek miedzionośny
Utwory łupku miedzionośnego są reprezentowane przez czarne lub ciemnoszare łupki
ilaste, łupki ilasto-dolomityczne, łupki dolomityczne i łupki margliste (fot. 3 i 4). Pod względem petrograficznym łupek miedzionośny odpowiada skałom drobno okruchowym – mułowcom. Rodzaj spoiwa decyduje o właściwościach mechanicznych tych skał.
Czarne i szare odmiany litologiczne łupku miedzionośnego zawierają znaczne ilości
materiału organicznego (zwykle od 2 do 16% C org.) i są bogate w minerały kruszcowe
miedzi, ołowiu i cynku.
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W obrębie kopalni „Rudna” miąższość wszystkich odmian łupka miedzionośnego
waha się od 0,00 cm do 0,62 cm.

Autor: Sławomir Giemza (zbiory UZZM w Lubinie)

Fot. 3. Łupek miedzionośny, ilasto-dolomityczny. Łupkowa ruda miedzi. Zbiory UZZM w Lubinie (Pawłowicz, 2013)

Autor: Sławomir Giemza (zbiory UZZM w Lubinie)

Fot. 4. Łupek miedzionośny, dolomityczny. Zbiory UZZM w Lubinie ( Pawłowicz, 2013)
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Autor: Sławomir Giemza (zbiory UZZM w Lubinie)

Fot. 5. Dolomit ilasty. Węglanowa ruda miedzi. Zbiory UZZM w Lubinie (Harhala, 2013)
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1. Wapień cechsztyński
Na przeważającym obszarze złoża utwory łupku miedzionośnego w sposób ciągły prze
chodzą w skały węglanowe określane jedną nazwą wapieni cechsztyńskich. Charakteryzują się one znaczną zmiennością litologiczną w profilu pionowym oraz po rozciągłości.
Warstwą rozpoczynającą sekwencję jest dolomit ilasty. Jest to ciemnoszara skała,
o miąższości zwykle ok. 40 cm, rzadko dochodzącej do 1 m, zbliżona budową i barwą do
leżącego niżej łupku dolomitowo-ilastego (fot. 5).
Dolomit ilasty przykrywa dolomit smugowany o miąższości do 1,5 m, a miejscami na
wet do 2 m, i barwie wyraźnie jaśniejszej, szarej, budowie gruboławicowej i teksturze kierunkowej wewnętrznej.
Najwyższe ogniwo litologiczne cechsztyńskiej serii miedzionośnej z okruszcowaniem o wartości złożowej, na omawianym obszarze reprezentowane jest przez drobnoziarniste dolomity wapniste lub wapienie w przewadze cienkoławicowe, z charak
terystycznymi gniazdowymi wtrąceniami gipsu, anhydrytu i grubokrystalicznego
kalcytu, a czasami fluorytu i halitu. Skały te są barwy jasnoszarej lub szarej, często z odcieniem kremowoszarym.
W stropie skał węglanowych rośnie ilość siarczanów i skały te przechodzą w sposób
ciągły w anhydryt dolny pierwszego cyklotemu cechsztyńskiego (PZ1).
W obszarze złożowym O/ZG „Rudna” grubość wapienia cechsztyńskiego jest duża,
waha się od 12,24 m do 52,75 m.
*

*

*

Prace dyplomowe wykonane przez troje studentów UZZM w Lubinie dotyczyły zmienności parametrów złożowych w strefie występowania piaskowca anhydrytowego na
oddziałach G-26 i G-1 (Giemza, Harhala, 2013) oraz zmienności miąższości rudy łupkowej
w zależności od paleomorfologii stropu białego spągowca w obrębie Elewacji Rudna
w sekcjach Po3 i Po8 w obrębie obszaru górniczego kopalni „Rudna” (Pawłowicz, 2014). Te
dwa pozornie różne zagadnienia łączą się, ponieważ występowanie piaskowca anhydrytowego związane jest z elewacjami podłoża (rys. 1, fot. 2).
Materiały do opracowania tych zjawisk geologicznych studenci otrzymali z Działu
Geologicznego kopalni „Rudna”. Były to wyniki analiz prób bruzdowych pobranych na
wymienionych częściach złoża oraz mapy z zarysami wystąpień elewacji.
Dla ilustracji wyników studenckich opracowań w niniejszym referacie zamieszczono
tylko przykłady graficznego opracowania otrzymanych materiałów. Są to mapy hipsograficzne obrazujące zależność miąższości rudy łupkowej od ukształtowania podłoża, na
którym osadzały się skały złożowe oraz rozkład poziomy wielkości procentowej zawartości miedzi w tej rudzie (rys. 3, 4, i 5).
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Rys. 6. Miąższość rudy łupkowej w sekcjach Po3 i Po8 .Część Centralnej Elewacji Rudnej (Praca inżynierska Doroty Pawłowicz, 2014).

Na osiach x, y wpisano współrzędne punktów pobrania prób bruzdowych. Liczby przy
skali barw oznaczają miąższość warstwy rudy w [m].
Rys. 7. Procentowa zawartość miedzi w rudzie łupkowej w sekcjach Po3 i Po8 w części Centralnej
Elewacji Rudnej (praca inżynierska Doroty Pawłowicz, 2014). Liczby przy skali barw oznaczają procentową zawartość miedzi w tej rudzie
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Rys. 8. Miąższość rudy łupkowej miedzi na oddziale wydobywczym G-26 kopalni „Rudna”. Naniesiono
zarys pola XX/1 (czarna linia) oraz zasięg Północnej Elewacji Rudnej (granatowe linie). Izolinie miąższości poprowadzono co 0,1 m. Jaśniejsze kolory oznaczają mniejsze miąższości warstwy rudy (praca
inżynierska Sławomira Giemzy, 2013)

Na przedstawionych mapach wyraźnie zaznacza się zarys elewacji i depresji zbudowanych z piaskowców podścielających warstwy łupka. Na elewacjach podłoża warstwa
łupka wycienia się (rys. 5) lub całkowicie zanika (rys. 3), natomiast na obrzeżach elewacji
i w depresjach miąższość tej warstwy szybko wzrasta, osiągając wielkość maksymalną
(rys. 3 i 5).
Porównując rozkład izolinii na mapach miąższości rudy łupkowej i procentowej zawartości miedzi w tej rudzie można zauważyć, że wysokość okruszcowania tym metalem
nie jest proporcjonalna do miąższości warstwy. Można stwierdzić, że wysokość procentowej zawartości miedzi w rudzie łupkowej nie jest jednoznacznie zależna od miąższości
warstwy tej rudy. Zjawisko to, szczególnie wyraźnie występuje w tych miejscach, gdzie
miąższość rudy jest niewielka – 0,1–0,3 m, a więc najbliżej elewacji. Procentowa zawartość miedzi osiąga tam wartości maksymalne, podobnie jak w warstwach o znacznie
większych miąższościach, oddalonych od elewacji (rys. 3 i 54) (Pawłowicz, 2014).
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Występowanie elewacji w obrębie omawianych miejsc eksploatacji złoża w kopalni
„Rudna” zaznacza się także w zmianach miąższości i okruszcowania miedzią całej serii
złożowej. Piaskowce anhydrytowe towarzyszące elewacjom są słabo okruszcowane lub
zupełnie płonne, natomiast bilansowa piaskowcowa ruda miedzi (w piaskowcach o spoiwie ilasto-węglanowym) w elewacjach osiąga kilkanaście metrów miąższości, a w depresjach jej miąższość maleje do zera lub kilku metrów (Giemza, Harhala, 2013).
Dolomity i wapienie, które zalegają bezpośrednio na łupkach lub, w obrębie elewacji,
bezpośrednio na piaskowcach, są wyraźnie dość bogato okruszcowane (Giemza, Harhala, 2013). Może to wskazywać, że obecność tych elewacji spowodowała łatwiejszy dostęp
i rozszerzanie się frontów mineralizacji w skałach złożowych (Kaczmarek, Rożek, i Śliwiński, 2007).
Wyniki badania studentów, zamieszczone w pracach dyplomowych, oparte na materiałach źródłowych otrzymanych z kopalni „Rudna”, potwierdzają interpretację genezy elewacji, jako wydmowego paleoreliefu powierzchni lądu z dolnego permu oraz
jego wpływu na sposób rozmieszczenia mineralizacji w eksploatowanym obecnie złożu
miedzi.
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Wybrane aspekty urabiania skał zwięzłych
w sposób mechaniczny

Streszczenie: Proces urabiania ośrodków skalnych poprzez wykorzystywanie metod mechanicznego
odspajania ulega ciągłemu rozwojowi. Wiąże się to z rozwojem technologii wytwarzania oraz obróbki materiałów wykorzystywanych na narzędzia urabiające, jak również z rozwojem samych metod
prowadzących do urabiania ośrodków skalnych. Rozwój ten prowadzi sukcesywnie do przesuwania się zakresu urabialności ośrodków skalnych w oparciu o metody mechaniczne w kierunku skał
o coraz wyższym stopniu zwięzłości. Napotykamy tu ciągły dylemat w zakresie wyboru najwłaściwszej technologii urabiania wykorzystującej:
 
noże promieniowe lub styczne, działające najczęściej jako ostrza stożkowe zagłębiające się w caliznę skalną pod wpływem statycznego nacisku mechanicznego,
 
noże dyskowe, budowane jako konstrukcje gładkie względnie zbrojone zagłębiające się statycznie
w caliznę skalną w wyniku wywierania nacisku prostopadłego lub pod określonym kątem i obtaczane po powierzchni urabianej calizny skalnej,
 
noże promieniowe lub dyskowe, pracujące w oparciu o statyczny nacisk mechaniczny wspomagany działaniem wibracyjnym względnie udarowym.
Te trzy główne trendy rozwoju technologii urabiania determinują zakres technicznych rozwiązań
samych głowic urabiających, jak również budowy kombajnów realizujących mechaniczne urabianie
ośrodków skalnych.
Przedstawiono model matematyczny opisujący proces wnikania narzędzia klinowego w ośrodek
skalny. Analiza zjawisk obserwowanych podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych pozwoliła
na wyodrębnienie dwóch zagadnień wytrzymałościowych różniących się pod względem towarzyszących zjawisk fizycznych:
 
powstawania pęknięć głównych w strefie zagęszczonej urabianego ośrodka skalnego po osiągnięciu granicznych warunków koncentracji nacisków pod czynną częścią ostrza,
 
powstawania bocznych odłamów skalnych po osiągnięciu granicznych warunków obciążeń pod
wpływem rozklinowującego działania ostrza.
Wyodrębnienie tych dwóch stanów obciążenia, charakteryzujących proces wnikania w ośrodek silnie
zwięzły narzędzia ostrzowego pozwala na porównanie różnych metod mechanicznego urabiania skał
wykorzystywanych w zróżnicowanych konstrukcjach kombajnów. W artykule przedstawiono różne
trendy rozwojowe w zakresie budowy kombajnów do urabiania mechanicznego skał silnie zwięzłych.

Mirosław Lewicki

Słowa kluczowe: urabianie skał, górnictwo, sposób mechaniczny.
Selected aspects of mechanical hard rock crushing
Trials of underground gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief
Mining Institute.
Summary: Unexcavated coal deposit in active and inactive mining areas, based on protective pillars
or remaining deposits, excavation of which with the means of the currently used mining systems is
uneconomical, put forward the idea of underground coal gasification, which, at least partly, could
be a source of heat.
Over the last decade research and development trends, both in Poland and abroad, focused, among
others, on underground coal gasification. Some of the examples here could be the trials at 310 coal
deposit of „Barbara” Experimental Mine, conducted in 2010 and 2013 as part of the HUGE-1 and HUGE-2 experiments financed by the European Coal and Steel Research Institute. The results of the conducted experiments served as starting point for preparation of rules and regulations assuring safe
pilot trials of underground coal gasification in an active coal mine in 2014.
The article presents an analytic synthesis of the experiences gained from the two trials of underground gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief Mining Institute.
Keywords : mining, rock ripping and crushing, mechanical wall crushing.

1. Wprowadzenie
Urabianie mechaniczne ośrodków skalnych o dużym stopniu zwięzłości stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy. Postęp techniczny w zakresie materiałów
o wysokiej wytrzymałości, a także nowe technologie urabiania połączone z ciągłym poszerzaniem doświadczeń w zakresie prac górniczych prowadzą do budowy kombajnów
realizujących proces odspajania calizny skalnej przy wykorzystaniu głowic o zmienionych
konstrukcjach. Głowice te wyposaża się ostatnio w asymetryczne noże dyskowe i prowadzi ruch tych noży po skomplikowanych trajektoriach. Wiąże się to ze zmianami w zakresie metod mocowania, jak również w zakresie samego kształtu noży. Opis teoretyczny
procesów zachodzących w ośrodkach skalnych podczas procesu odspajania urobku od
calizny umożliwia rozróżnienie metod odspajania ośrodków skalnych pod kątem określenia centrów obciążeń oraz właściwego uzasadnienia w zakresie zastosowania wybranej
metody urabiania. Analiza dotychczasowego stanu w zakresie prowadzonych badań mechaniki procesu urabiania pozwala na rozgraniczenie obszaru badawczego na [2]:

 
opracowania analityczne ukierunkowane na budowanie modeli analitycznych,
które winne wiernie odwzorowywać zjawiska towarzyszące procesowi odspajania
odłamów skalnych od calizny,

 
opracowania doświadczalne zmierzające do określenia technicznie uzasadnionych parametrów głowic urabiających, wyposażonych w różnego rodzaju narzędzia urabiające,

 
badania prowadzone w kierunku określeniu grupy najważniejszych parametrów
narzędzi urabiających wpływających na efektywność ich pracy na podstawie badań prowadzonych w warunkach rzeczywistych,
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badania identyfikujące zjawiska fizyczne towarzyszące procesowi urabiania i ukierunkowane na wierne odwzorowanie rzeczywistości, ograniczone do obszaru badań, który był brany pod uwagę podczas analizy odspajania calizny skalnej.

2. Interpretacja zjawisk jakościowych generowanych
w procesie urabiania mechanicznego
Analiza zjawisk obserwowanych podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych,
prowadzona w kierunku zróżnicowania jakościowego faz wnikania narzędzia w ośrodek
pozwala na wyodrębnienie głównych faz procesu przedstawionych na rysunku 1. Fazy
występują cyklicznie i powodują chwilowe odciążanie ostrza. Według modelu Korzenia-Lewickiego, nawiązując do teorii wnikania narzędzia klinowego w caliznę skalną, wyodrębniono 3 główne fazy zróżnicowane jakościowo [2]:
1. Faza I, zwana początkową, procesu zagłębiania narzędzia charakteryzuje się powstawaniem strefy zagęszczonego produktu zgniatania. Powstaje ona w bezpośrednim otoczeniu zagłębionej części ostrza klinowego w wyniku koncentracji punktowych naprężeń.
Rozwój strefy zagęszczonej ograniczony jest powstawaniem mikropęknięć, które tworzą się w wierzchołku strefy zagęszczonej bądź w jego bezpośrednim otoczeniu.
2. Faza II procesu, nazywana rozwiniętą, charakteryzuje się propagacją mikropęknięć promieniście w głąb calizny skalnej. Pęknięcia powstają główne w bezpośrednim otoczeniu
wierzchołka strefy zagęszczonej w wyniku łączenia się mikropęknięć w bezpośrednim
otoczeniu wierzchołka strefy zagęszczonej.
3. Faza III procesu, nazywana końcową, sprowadza się do procesu ścinania bocznych
odłamów skalnych po obu stronach czynnej części ostrza. Ścinanie to odbywa się
wzdłuż płaszczyzn najmniejszego oporu nachylonych pod określonym kątem ψ do
swobodnej powierzchni urabianej calizny. Dla określonych rodzajów skał kąt ψ zachowuje stałą wartość.
W wyniku zakończenia procesu ścinania bocznych odłamów skalnych następuje częściowe, względnie całkowite, odciążenie układu. Efektem dalszego kontynuowania procesu zagłębiania ostrza jest ponowne wystąpienie opisanych trzech faz niszczenia ośrodka skalnego.
Przyjęta interpretacja jakościowa zjawisk obserwowanych w procesie pionowego
wnikania narzędzia klinowego skutkuje wyodrębnieniem dwóch zagadnień wytrzymałościowych różnych pod względem towarzyszących zjawisk fizycznych:

 
powstawania pęknięć głównych w urabianym ośrodku skalnym po osiągnięciu granicznych warunków koncentracji nacisków pod czynną częścią ostrza
(rys. 1a),

 
powstawania bocznych odłamów skalnych po osiągnięciu granicznych warunków
obciążeń pod wpływem rozklinowującego działania ostrza (rys. 1b).
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3. Określenie obciążeń działających na narzędzie dyskowe
urabiające ośrodek skalny
Urabianie mechaniczne w ośrodkach skalnych silnie zwięzłych realizowane przy
użyciu narzędzi dyskowych wykorzystuje zjawisko wgniatania ostrza, jego obtaczania
i wskutek tego odspajania bocznych odłamów skalnych. W bezpośrednim otoczeniu
wgniatanego narzędzia, w strefie bezpośredniego zgniotu, powstaje materiał silnie rozdrobniony.
Modelowanie obciążeń narzędzia dyskowego zagłębianego w caliznę skalną, przeprowadzone w oparciu o wyróżnione jakościowo fazy jej niszczenia, przedstawiono
w pracy [2].
Rys. 1. Interpretacja graficzna warunków obciążenia w strefie kontaktu narzędzia dyskowego
z ośrodkiem skalnym, a) rozkład obciążeń pionowych, b) rozkład obciążeń rozklinowujących, powodowanych zagłębianiem narzędzia [2].

,
Siła docisku Fd narzędzia dyskowego do skały, niezbędnego
do osiągnięcia zadanej
wartości zagłębienia t jest określona zależnością:
gdzie:
RV –	reakcja pionowa odkształceń sprężystych półprzestrzeni skalnej obciążonej elipsoidalnym rozkładem nacisków,
RS – reakcja pionowa pochodząca od ścinania bocznych odłamów skalnych.
Reakcję odkształceń sprężystych określono zależnością:

,

gdzie:
RV –	reakcja pionowa odkształceń sprężystych półprzestrzeni skalnej obciążonej elipsoidalnym
rozkładem nacisków,
ν
– liczba Poissona,
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β
R
E
K, N
r
t

– połowa kąta ostrza narzędzia dyskowego,
– doraźna wytrzymałość na rozciąganie przy ściskaniu poprzecznym,
– moduł sprężystości podłużnej skały,
–	postać kanoniczna współczynników równania powierzchni ugięcia półprzestrzeni skalnej obciążonej elipsoidalnym rozkładem nacisków,
– promień zewnętrzny narzędzia dyskowego,
– wartość zagłębienia narzędzia dyskowego w ośrodku skalnym.

Reakcję pionową RS, pochodzącą od ścinania bocznych odłamów skalnych określono
zależnością:

gdzie:
c – kohezja strukturalna skały,
ρz – kąt tarcia zewnętrznego na styku czynnej części ostrza z urabianą skałą,
ψ – kąt odłamu,
φ – kąt tarcia zewnętrznego skały.

,

Przytoczone formuły opisują zjawiska towarzyszące procesowi wgniatania narzędzia dyskowego w caliznę skalną i pozwalają wyodrębnić jego podstawowe parametry
geometryczne mające najbardziej znaczący wpływ na generowane obciążenia. Pozwala to wnioskować o kształcie narzędzi dyskowych w fazie pojektowania głowicy urabiającej.

4. Metoda mechanicznego urabiania skał wykorzystująca
noże promieniowe
Urabianie mechaniczne w ośrodkach skalnych silnie zwięzłych realizowane przy użyciu noży promieniowych lub stycznych wykorzystuje zjawisko wgniatania ostrza stożkowego na określoną głębokość i wskutek tego odspajania bocznych odłamów skalnych.
W bezpośrednim otoczeniu wgniatanego narzędzia, w strefie bezpośredniego zgniotu,
powstaje materiał silnie rozdrobniony. Występuje podobieństwo obciążeń w stosunku
do modelu opisującego proces urabiania narzędziem klinowym.
W Zakładach Górniczych „Lubin” dla udostępnienia części południowej złoża wykonano ok. 2500 m wyrobisk chodnikowych w czerwonym spągowcu charakteryzującym
się niewielką zwięzłością [8]. Wykorzystano kombajn ramionowy drążący wyrobisko
chodnikowe zabezpieczane obudową stalową podatną typu ŁP z okładzinami stalowymi lub żelbetowymi. Wykorzystany do prac górniczych kombajn firmy Voest-Alpine
Bergtechnik – Alpine Miner AM-75, wyposażony był w dwie głowice urabiające uzbrojone promieniowymi nożami skrawającymi (rys. 2). W chwili obecnej w KGHM Polska
Miedź SA realizowane są dalsze próby eksploatacyjne prowadzone w oparciu o chodnikowe kombajny ramionowe wyposażone w noże promieniowe urabiające zwięzłe
ośrodki skalne [10].
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Rys. 2. Widok kombajnu chodnikowego wyposażonego w głowicę urabiającą zbrojoną nożami obrotowymi [1]

5. Metoda mechanicznego urabiania skał wykorzystująca
noże dyskowe
Metoda mechanicznego urabiania skał zwięzłych oparta na mechanizmie wgniataniu dysku prostopadle do powierzchni skalnej i jego obtaczaniu znalazła zastosowanie
w kombajnach pełnoprzekrojowych TBM (rys. 3). Wykorzystywane są tu narzędzia dyskowe gładkie, zbrojone i gryzakowe.
Rys. 3. Widok kombajnu typu TBM z dyskami symetrycznymi [1]

Mechaniczne urabianie wykorzystujące efekt podcinania bazuje głównie na dyskach
asymetrycznych zabudowywanych na kombajnach ramionowych. Asymetryczne narzędzie dyskowe ukierunkowane jest na ścinanie odłamów skalnych. Kombajny MTM firmy
Wirth (rys. 4a) wyposażone w narzędzia dyskowe wykorzystujące efekt podcinania po-
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zwalają na zmniejszenie sił wzdłużnych w kombajnach. Pozwala to na ich zabudowę na
wysięgnikach ramionowych. Jednakże uzyskanie efektu podcinania wymusza budowę
skomplikowanych pod względem konstrukcyjnym i technologicznym uchwytów do jednostronnego mocowania dysków asymetrycznych w głowicach kombajnów.
Rys. 4. a) Kombajn MTM firmy Wirth [1], b) głowica z zabudowanymi narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi na ramieniu kombajnu KR 150 [4]

Widok nowatorskiego rozwiązania głowicy z narzędziami dyskowymi niesymetrycznymi, zabudowanej na ramieniu kombajnu KR 150 przedstawiono na rysunku 4b. Narzędzia dyskowe przemieszczają się po złożonej trajektorii ruchu. Konstrukcja głowicy została opracowana w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH
Kraków przy współpracy z firmą REMAG SA w Katowicach. Rozwiązanie głowicy wykazało
swoją przydatność podczas urabiania skał zwięzłych jako alternatywne rozwiązanie dla
głowic frezujących chodnikowych kombajnów ramionowych. Celowe jest przeprowadzenie dalszych prób poligonowych dla dopracowania najkorzystniejszych rozwiązań konstrukcyjnych głowicy oraz wypracowania właściwej technologii pracy.
Rys. 5. a) Kombajn ARM 1100 firmy Voest Alpine [10], b) kombajn Mobile Miner firmy Robbins [1]

b)
a)
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Oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym cechuje się kombajn ARM 1100 firmy Voest Alpine, wyposażony w obrotową głowicę z zabudowanymi dyskami asymetrycznymi,
przedstawiony na rysunku 5a. Podczas realizacji urabiania w Oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice w 2004 roku wykonywał zabierkę o szerokości ok. 4 m i wysokości 1,1 m [10].
Kombajn sprawdził się w zakresie realizacji przebiegu samego procesu urabiania, jednakże napotkano duże trudności w zakresie powiązania jego pracy z całym procesem technologicznym. Ponadto uzyskiwano zbyt niską wydajność urabiania [7].
Kombajn Mobile Miner firmy Robbins (rys. 5b) został przedstawiony jako innowacyjne
rozwiązanie konstrukcyjne w opracowaniu [1].

6. Wykorzystanie narzędzi dyskowych o działaniu
dynamicznym do urabiania skał silnie zwięzłych
Działania mające na celu zwiększenie efektywności mechanicznego urabiania zmierzają także w kierunku aktywnego wspomagania procesu urabiania poprzez wprowadzenie dodatkowego czynnika, jakim może być wibracja, udar, względnie działanie wysokociśnieniowej strugi wody. Badania w tym kierunku prowadzone były na Politechnice
Wrocławskiej w zakresie urabiania ośrodka skalnego narzędziem dyskowym symetrycznym wspomaganym mechanizmem udaru [6]. Przy budowie stanowiska badawczego
wykorzystano mechanizm udaru wiertarki hydraulicznej zabudowanej na specjalnej prowadnicy. Schemat stanowiska badawczego przedstawia rysunek 6a.
Rys. 6. a) Stanowisko do badania procesu urabiania ośrodków silnie zwięzłych narzędziami dyskowymi [2], 1 – rama wsporcza, 2 – szyny poprzecznego przesuwu wózka, 3 – szyny odbojowe, 4 – wózek
do mocowania bloku skalnego, 5 – rama prowadnicza korpusu głowicy dyskowej, 6 – wsporniki ustalające ramy prowadniczej, 7 – głowica dyskowa, 8 – sprzęgi ustalające, 9 – blok skalny, b) Schemat
konstrukcyjny układu roboczego kombajnu z aktywnym narzędziem dyskowym

Prace te wykazały zasadność rozwoju tego kierunku badań. Dużą zaletą tej metody
wspomagania narzędzia dyskowego była możliwość wprowadzenia regulowanej siły
docisku wstępnego. Osiągnięto dużą skuteczność urabiania przy obserwowanych równocześnie efektach w zakresie niszczenia struktur skalnych w porównaniu z oddziaływaniem statycznym.
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Współpraca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z firmą REMAG Katowice w zakresie urabiania skał zaowocowała zbudowaniem kombajnu uzbrojonego w głowicę
z aktywnym narzędziem dyskowym udarowym. Na wychylnym ramieniu kombajnu chodnikowego RO-100K [3] zamontowany został młot hydrauliczny przekazujący energię udaru na pojedyncze narzędzie dyskowe. Schemat kombajnu z zabudowanym narzędziem
dyskowym przedstawiono na rysunku 6b.
Rozwiązania konstrukcyjne głowic z aktywnym narzędziem dyskowym stanowią korzystną alternatywę w stosunku do metod statycznych mechanicznego urabiania, jednakże brak informacji o ich skutecznym wykorzystaniu w procesach technologicznych
pozyskiwania kopalin. Ten kierunek działań badawczo-rozwojowych może prowadzić
w przyszłości do powstania zróżnicowanych konstrukcyjnie kombajnów wykorzystujących coraz skuteczniej narzędzia dyskowe o działaniu udarowym.

7. Wnioski końcowe
Problematyka związana z metodami mechanicznego urabiania ośrodków skalnych
silnie zwięzłych stanowi obecnie bardzo duży obszar działalności badawczej kopalń
i ośrodków naukowych, ze stałą tendencją wzrostową. Wynika to z ciągłego postępu technologicznego, będącego odpowiedzią na potrzeby rynkowe w zakresie pozyskania różnego rodzaju kopalin zalegających na dużych głębokościach. Warunki klimatyczne oraz
bezpieczeństwo górników powiązane z efektywnością pozyskiwania kopalin wymuszają
wprowadzanie do procesów urabiania skał o wysokim stopniu zwięzłości metod mechanicznych, cechujących się wysokim stopniem automatyzacji.
Działania podejmowane w tym zakresie można zidentyfikować w głównych celach
strategicznych KGHM Polska Miedź SA [9]. Odwrócenie trendu rosnących kosztów wiąże się z prowadzeniem zadań inwestycyjnych ukierunkowanych na nowe technologie
związane z zastosowaniem kombajnów do mechanicznego urabiania złóż do 2 m oraz
drążenia wyrobisk chodnikowych. Działania zmierzające do poprawy efektywności
koncentrują się na wprowadzaniu kombajnów chodnikowych do wykonywania wyrobisk przygotowawczych oraz wykorzystania kombajnów ścianowych do urabiania calizny skalnej w złożu w oddziałach górniczych. Technologie te pozwalają na ograniczenie
ilości angażowanego sprzętu i ludzi oraz na osiągnięcie równocześnie zadawalającego
postępu przodka przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa prowadzenia robót górniczych [10].
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Identyfikacja wybuchów podziemnych i tąpnięć
kopalnianych na podstawie pomiarów widm
i energii zarejestrowanych drgań
Streszczenie: Autorzy proponują ciągły monitoring mocy drgań trzęsień wulkanicznych, morskich
i tąpnięć kopalnianych. Oparty jest on na nowym sposobie przetwarzania rejestrowanych sygnałów
przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń. Wykorzystano w tym celu specjalistyczne oprogramowanie pozwalające zastosować szybką transformatę Fouriera (FFT), określono liczbę harmonik i ich amplitudy w przyjętym przedziale czasowym, w którym badano zjawisko drgań.
Słowa kluczowe: tąpnięcia kopalniane, transformata Fouriera, widma obciążeń, energia drgań sejsmicznych, analiza mocy drgań.
Identification of explosions and tremors of underground mine based on measurements of the
energy spectra and registered vibrations
Summary: The authors suggested continuous monitoring the power of vibration of volcanic earthquakes, marine and mining tremors. New method of processing recorded signals of displacements, velocities and accelerations was introduced. Special software of use the Fast Fourier Transform (FFT)
to set a number of harmonics and their amplitudes in the adopted timeframe was used to analyze
the vibration phenomenon.
Keywords: mine tremors, Fast Fourier Transform, load spectrum, seismic energy, power analysis of
vibration.

1. Wprowadzenie
Ludzkość od bardzo dawna narażona jest na szkody wynikłe z różnego rodzaju trzęsień ziemi spowodowanych działalnością wulkaniczną, ruchami tektonicznymi, zapadliskami jaskiń, wyrobisk kopalnianych czy podmorskimi ruchami dna. Pierwsze udokumentowane wzmianki dotyczące rejestracji trzęsień ziemi pochodzą z Chin (II wiek n.e.).
Sejsmometr chiński Chan Henga, umieszczony w pałacu cesarskim, to konstrukcja z głowami smoków, mających w paszczy ledwo trzymające się metalowe kulki, które mogły
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spadać do otwartych paszcz żab. Głowy smoków zwrócone były w różne strony świata.
Z chwilą dotarcia impulsu trzęsienia ziemi kulka z odpowiedniej strony wpadała do żaby.
I to sprawdzało się w praktyce [10]. Po tym okresie brak jest informacji o próbach pomiarów drgań sejsmicznych aż do połowy XIX i XX wieku. Rejestrowano wtedy drgania
sejsmiczne na sejsmografach pionowych i poziomych. Te trzęsienia ziemi nie były usystematyzowane pod względem ich siły i skali szkodliwości dla ludzi i przyrody. Zrobił to
dopiero w 1935 roku amerykański geofizyk Ch. Richter, wprowadzając 12-stostopniową
skalę znaną do dzisiaj jako skala Richtera [2].
Zaliczenie do odpowiedniego stopnia skali magnitudy (skali Richtera) polegało na
pomiarze maksymalnej amplitudy wychylenia (przemieszczenia) zapisu fali sejsmicznej,
uzyskanego sejsmografem Wooda–Andersona w odległości 100 km od epicentrum trzęsienia ziemi. Amplitudę podawano w mikronach (1 µm = 10-6m). Stopień skali to logarytm
dziesiętny tej maksymalnej amplitudy. W tabeli 1 podano zestaw stopni w skali Richtera
i wielkości maksymalnych amplitud.
Tab. 1. Skala intensywności trzęsień ziemi wg Richtera [2]

Stopień skali

Rodzaj trzęsień ziemi
(zniszczenia)

Wielkość maks.
amplitudy

1÷4

słabe, przesuwanie się mebli

do 104 µm = 1,0⋅10-2 m

5÷6

średnie, odpada tynk, kruszy się
szkło

do 106 µm = 1 m

7÷12

silne, zniszczenia

od 107 µm = 10 m
do 1012 µm = 1,0µ106 m

Według dostępnych informacji najsilniejszy zarejestrowany wstrząs miał magnitudę
8,9 stopni w skali Richtera, czyli maksymalna amplituda wynosiła 108,9 = 794 m. Maksymalna amplituda w 12-stostopniowej skali Richtera wynosiłaby 1000 km, co w rzeczywistości oznaczałoby globalną katastrofę. Końcowa cześć skali Richtera została więc odrzucona. Przyjmuje się ją w skali do 9 stopni i nazywa otwartą skalą Richtera (109 = 1000 m).
Tak zmodyfikowana skala Richtera nadal nie zadawalała wszystkich geofizyków. Szukano
więc innych rozwiązań.
Zaproponowano skalę Mercallego, też 12-stostopniową, określającą stopień intensywności trzęsień ziemi nie na podstawie maksymalnych amplitud przemieszczenia, lecz
na podstawie maksymalnej amplitudy przyspieszenia [m/s2] (tab. 2).
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Tab. 2. Skala Mercallego intensywności trzęsień ziemi [3]

Stopień
skali

Oddziaływanie

Przyspieszenia drgań
[cm/s2]

1

wyczuwalne tylko przez przyrodę

poniżej 1/4

2÷3

wyczuwalne tylko przez niektórych ludzi

od 0,25 do 1

4÷5

ogólnie odczuwalne wstrząsy, poruszanie
się przedmiotów

1÷5

6÷7

widoczne zniszczenia, odpada tynk, walą
się kominy

5÷25

8÷10

rozległe zniszczenia, szczeliny w ziemi

25÷100

11÷12

zmiany konfiguracji domów, szczeliny,
osuwiska, podniesienie poziomu wód
gruntowych

100÷1000

W 1964 roku w Paryżu UNESCO przyjęło skalę MSK-64 (Medwiediewa–Sponhouera–
Karnika), która weszła w życie w 1974 roku. Jest ona również oparta na pomiarze przyspieszeń drgań wg 7 stopni. W tabeli 3 podano relację między stopniem intensywności drgań
a wartością ich przyspieszenia wg obowiązującej skali MSK-64.
Tab. 3. Relacje pomiędzy stopniem intensywności drgań a wartością ich przyśpieszeń wg skali MSK-64

Stopień
intensywności
Przyspieszenie
drgań
1,0⋅10-3 ms-2

Zakres skali
I

II

III

IV

V

VI

VII

5÷12

12÷25

25÷50

50÷120

120÷250

250÷500

500÷1000

Skala MSK-64 była podstawą opracowania Górniczej Skali Intensywności GSI-2004-V,
obowiązującej obecnie w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz skali SWD-1
i SWD-2, wchodzącej w zakres normy PN-85/B-02170. Obowiązująca w Zagłębiu Miedziowym skala GSI-2004-V ma cztery stopnie, gdzie podane są skutki oddziaływań drgań na
budynki mieszkalne oraz uciążliwość ich użytkowania. Jest to skala od 0 do III, bazująca
na parametrach empirycznych. Zawiera maksymalne wypadkowe amplitudy prędkości
drgań poziomych (w m/s) oraz czas trwania drgań (do 10 s), co przedstawiono na rysunku 1. Są to stopnie skutków oddziaływań wstrząsów górniczych w budynkach.
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Rys. 1. Górnicza skala intensywności GSI-2004-V

2. Pomiar mocy drgań
Przyczyną drgań wymuszonych w gruncie są najczęściej przejeżdżające pojazdy. Badania prowadzone dla sił zbrojnych w celu określania typów tych pojazdów na podstawie
pomiaru drgań posłużyły do analiz widm i określania mocy drgań. Do eksperymentu wykorzystano trzy typy pojazdów o określonym podwoziu i masie, aby w ten sposób można
było sprawnie przeprowadzić szereg pomiarów, rejestrując drgania gruntu i uchwycić
różnice wynikające z obciążenia gruntu masą tego typu pojazdu.
Do pomiarów amplitudy przemieszczeń użyto czujników indukcyjnych o zakresie pomiarowym ±2 mm i częstotliwości 4÷111 Hz. Na rysunku 2 i 3 przedstawiono przykładowe
przebiegi zarejestrowanych drgań dla pojazdu gąsienicowego i kołowego pojazdu ciężarowego.
Rys. 2. Wybrane przebiegi drgań w gruncie dla pojazdu gąsienicowego
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Rys. 3. Wybrane przebiegi drgań w gruncie dla samochodu ciężarowego

Drgania gruntu rejestrowano czujnikiem typu sejsmicznego za pośrednictwem rejestratora. Otrzymaną energię można wyrazić jako:
		
gdzie:
k – stała sprężyny czujnika,

,

(1)

A – amplituda drgań.

Stała k czujnika pomiarowego określona w katalogu producenta została zweryfikowana eksperymentalnie poprzez pomiar polegający na obciążeniu masy sejsmicznej
ciężarkami i odpowiadającym im ugięciom. Otrzymana wartość (k = 25 Nm-1) nieznacznie
różniła się od deklarowanej, niemniej jednak mieściła się w tolerancji założonego błędu.
Zarejestrowane drgania rzeczywiste cechowały się losowym charakterem i są równoważne sumie składowych drgań harmonicznych.
Następnym etapem prac było wykorzystanie analizy Fouriera do uzyskania widm amplitud. W ten sposób wyznaczono widma drgań dla pojazdu gąsienicowego i samochodu
ciężarowego, które zestawiono graficznie na rysunkach 4 i 5.
Rys. 4. Widmo amplitud drgań dla pojazdu gąsienicowego
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Rys. 5. Widmo amplitud drgań dla samochodu ciężarowego

Widma amplitud drgań podniesiono następnie do kwadratu, uzyskując odpowiednie
przebiegi, gdzie na osiach odciętych oznaczono częstotliwość (w Hz), a na osiach rzędnych kwadrat amplitudy (w µm2). Na rysunku 6 przedstawiono wybrane widmo kwadratów amplitud dla pojazdu gąsienicowego.
Rys. 6. Widmo kwadratów amplitud dla pojazdu gąsienicowego

Całkując funkcję widma kwadratów amplitud (rys. 6), otrzymano moc drgań zgodnie
z równaniem:

gdzie:
k – stała czujnika,
A – amplituda przemieszczeń,
f – częstotliwość.

,

(2)

Uzyskane tym sposobem wyniki przedstawiono na rysunku 7 w postaci wykresu
przedstawiającego zależność mocy N od prędkości pojazdu v.
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Rys. 7. Wpływ prędkości pojazdów na moc drgań:
NA – wóz bojowy gąsienicowy, NB – transporter kołowy opancerzony,
NC – samochód ciężarowy

Jak wykazano, przebiegi te różnią się znacznie od siebie przy tych samych prędkościach przejazdów, pomimo założenia jednakowego tłumienia dla wszystkich pojazdów. Jest to spowodowane nie tyle trakcją jezdną, co określoną energią kinetyczną
wynikającą z zależności na pęd. Dalszą uwagę skoncentrowano na szacowaniu mocy
w funkcji czasu.

3. Przykład obliczenia mocy drgań
W niniejszym punkcie zaprezentowano przykład obliczania mocy drgań zarejestrowanych z charakterystyczną częstotliwością rosnącą, co jeden Hz (od 3 Hz do 26 Hz), amplituda zaś zmieniała się skokowo od 5 mm do 20 mm.
Są to drgania harmoniczne. Cały przebieg drgań trwał tp = 2,345 s. Przebieg tych drgań
zobrazowano na rysunku 8.
Rys. 8. Przykładowy przebieg drgań gruntu
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Na podstawie wykresu (rys. 8) można oszacować czas poszczególnych pasm częstotliwości, który kształtował się następująco:










3÷5 Hz

6÷8 Hz

9÷12 Hz

13÷15 Hz

16÷19 Hz

20÷23 Hz

24÷26 Hz

– 0,78 s,
– 0,43 s,
– 0,385 s,
– 0,215 s,
– 0,229 s,
– 0,186 s,
– 0,12 s.

Widmem amplitud i kwadratów harmonicznych częstotliwości jest wykres w postaci
histogramu (rys. 9). Moc drgań można oszacować, całkując funkcję przedstawioną na tym
wykresie.
Rys. 9. Histogram widma amplitud i kwadratów amplitud w funkcji częstotliwości drgań

Moc drgań wyliczono z sumowania kwadratów amplitud pomnożonych przez częstotliwość poszczególnych histogramów zgodnie z wyrażeniem:


.

(3)

Obliczona moc drgań dla k = 2,5 N/m w tym przypadku wynosi 0,679035 W. W celu
obliczenia wartości mocy drgań w funkcji czasu cały wykres podzielono na części oraz
sporządzono wykres sumy mocy w funkcji czasu. W obliczeniach uwzględniono siedem
członów, które podzielono na określone części i obliczono w ten sposób wartości mocy:
od N1 do N7. Przykładowy pomiar mocy N5 wyliczono z zależności:
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(4)
.

Poszczególne części mocy zestawiono w tabeli 4. Sumując wszystkie składowe mocy,
otrzymano wyniki przedstawione w tabeli 5.
Tab. 4. Składowe części mocy [µW]

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

3,678

31,882

115,88

206,01

193,13

105,46

22,99

Tab. 5. Składowe sum części mocy [µW]

N1

N1÷2

N1÷3

N1÷4

N1÷5

N1÷6

N1÷7

3,678

35,56

151,44

357,45

550,58

656,04

679,03

Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono postać graficzną mocy w funkcji czasu.
Rys. 10. Graficzna postać wartości mocy drgań N w funkcji czasu

Rys. 11. Graficzna postać wartości sumy mocy drgań N w funkcji czasu
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4. Aplikacje proponowanej metody
Wstrząsy struktury ziemi są nadal zaskoczeniem dla ludzkości. Ich pochodzenie jest
dwojakie – wywołane są zarówno siłami przyrody, jak i działalnością człowieka. Wstrząsy
jednego i drugiego rodzaju wymagają prowadzenia monitoringu. Rejestracja tych zjawisk
nie nastręcza żadnych problemów, a jedynie trudno jest przewidzieć czas i miejsce wystąpienia tego zdarzenia, wyłączając miejsca, które zostały zakwalifikowane jako tereny
dużego ryzyka oddziaływania sejsmicznego. Natomiast na obszarach degradowanych
przez człowieka tego typu zjawiska mogą wystąpić nagle i niespodziewanie, co często ma
miejsce w okolicach kopalń i dużych wykopalisk.
Tąpnięcia występujące w pobliżu kopalń można szacować, przyjmując odpowiednią
metodę. Metoda, którą zaproponowano (rys. 12) odnosi się jedynie do oceny skali wystąpienia tąpnięcia. Niestety nie można przewidywać wystąpienia zdarzenia, ponieważ tąpnięcia kopalniane są nagłe, wynikłe z prac prowadzonych pod ziemią. Należy pamiętać, że
moc rejestrowana przez odpowiednie czujniki sejsmiczne oscyluje w granicach pewnego
błędu, czyli moc ta jest szacowana ze względu na czynniki związane z gruntem oraz odległością urządzeń pomiarowych od epicentrum tąpnięcia. Nie jest wykluczone, że im więcej zebranych informacji, tym szacowane dane dotyczące mocy źródła drgań obarczone
będą mniejszym błędem.
Monitoring wymaga ciągłego rejestrowania drgań i gromadzenia określonych danych
statystycznych. Dalsze ich przetwarzanie polega na odpowiednim grupowaniu zarejestrowanych drgań w sekwencje, które kolejno są rozkładane na szeregi Fouriera, celem
otrzymania ich widm (amplitudy w funkcji częstotliwości drgań składowych).
Rys. 12. Algorytm postępowania w szacowaniu skali zagrożenia mocy drgań
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Amplitudy następnie podnosi się do kwadratu celem otrzymania ich widm, a dalej
podlega to scałkowaniu (por. rys. 12). Wynikiem całkowania są parametry oczekiwanej
wartości mocy, odpowiednio dla N1, N2, …, Ni, z których tworzone są graficzne zależności,
jak zostało to ujęte na rysunkach 10–11. Metodyka ta sprowadza się do analizowania
mocy drgań w ujęciu tendencji rosnącej czy malejącej, celem reakcji na system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu wystąpienia ewentualnych tąpnięć i wstrząsów wynikających z działalności człowieka.

5. Uwagi końcowe
Na podstawie analizy pomiaru widm zarejestrowanych drgań gruntu występujących
na skutek przejazdu pojazdów wojskowych wysokiej mobilności można stwierdzić, że:

 
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych i informatycznych stwarza szansę poprawienia bezpieczeństwa pracy ludzi znajdujących się w urobiskach
ziemnych,

 
ciągły monitoring poprzez pomiar drgań i jego analizę w czasie rzeczywistym pozwala ocenić stan zagrożenia, a co za tym idzie przedsięwziąć odpowiednie działania zmniejszające lub wykluczające zagrożenie dla ludzi,

 
pomiar i analiza drgań, np. tąpnięć, pozwala je porównywać między sobą na podstawie wyliczonego parametru, np. mocy.
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Teksty do publikacji na łamach rocznika „Zeszyty Naukowe DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych” należy składać w redakcji zgodnie z terminami zamieszczonymi na stronie
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76 746 53 37 (sekretarz redakcji) lub pisząc na adres wydawnictwo@dwspit.pl. Adres redakcji: ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice (kontakt z redakcją i wydawcą).

I. Zasady przygotowania materiałów do publikacji
w „Zeszytach Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych”
1. Artykuł do redakcji należy dostarczyć w formie jednego egzemplarza wydruku wraz
z płytą CD, zawierającą wersję elektroniczną tekstu.
2. Tekst zapisany na nośniku powinien być identyczny z wydrukiem komputerowym.
3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków (tekst główny, przypisy i pozostałe elementy). W innym przypadku objętość należy skonsultować z Redakcją.
4. Należy uwzględnić:

 wstęp i zakończenie (w przypadku dłuższych tekstów),
 
tytuł tekstu, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim i angielskim
(streszczenia do 600 zn.),

 
na początku tekstu imię i nazwisko autora, tytuł lub stopień naukowy oraz instytucję, którą reprezentuje, adres do korespondencji z autorem oraz e-mail i nr tel.
komórkowego,

 
bibliografię, która powinna zostać umieszczona na końcu artykułu i obejmować całość literatury cytowanej w porządku alfabetycznym nazwisk autorów
(w przypadku prac zbiorowych kolejność wyznacza tytuł).
5. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:







format MS Word dla Windows,

format A4, marginesy 2,5 cm z każdej strony formatu A4,

czcionka Times New Roman, wielkość 12, odstępy między wierszami 1,5,

należy unikać wyróżnień w tekście,

strony maszynopisu należy ponumerować.


6. Zaleca się, aby przy odwoływaniu się do prac innych autorów dokonać zapisu w
tekście przez podanie numeru (np. [5]) spisu literatury, pod którym figuruje praca.
W przypadku konieczności bardziej szczegółowego wskazania miejsca można dodać numer strony lub wzoru, np. [5 wzór (13)]. Cytowana literatura powinna być
przygotowana zgodnie z 6 normą PN-ISO 690. Przy podawaniu literatury wydanej alfabetem innym niż łaciński należy stosować transliterację. Wykaz literatury należy
zamieszczać pod tytułem LITERATURA, na końcu pracy. Powinien on zawierać pełny,
niebudzący wątpliwości opis bibliograficzny każdej pozycji, tj.:
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1) numer kolejny pozycji w nawiasie kwadratowym (zaleca się kolejność alfabetyczną autorów),
2) nazwisko i skrót imienia autora pisane dużymi literami,
3) pełny tytuł pracy, a przy kolejnych wydaniach również numer wydania,
4) wydawnictwo, miejsce, rok wydania (przy periodykach nie podaje się wydawnictwa i miejsca wydania),
5) tom, część, zeszyt, strony.
7. Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowach, a ich źródło należy wskazać
w przypisie,
8. Zdjęcia, tabele, rysunki powinny spełniać następujące wymagania:
a) zdjęcia powinny być wklejone w tekście,
b) zdjęcia, tabele i rysunki powinny być ponumerowane i umieszczone w tekście
jak najbliżej miejsca powołania się na nie,
c) przy każdym zdjęciu, cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie”,
d) tabele podpisujemy na górze (przed tabelą), natomiast rysunki i zdjęcia na dole
(pod nimi). Czcionka Times New Roman 10,
e) zdjęcia, tabele i rysunki wraz z tytułem i źródłem powinny się mieścić w kolumnie tekstowej,
f) rysunek powinien być przygotowany na białym tle,
g) rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane.

II. Pozostałe informacje dla autorów
Zasady kwalifikowania artykułów do publikacji
1. Nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Komitet Redakcyjny pod względem formalnym oraz pod kątem zgodności z profilem czasopisma. Następnie kierowany jest
do właściwego redaktora tematycznego oraz, w przypadku gdy to potrzebne, do redaktora statystycznego i/lub językowego. Recenzji każdego tekstu dokonuje dwóch
niezależnych recenzentów. Nadesłane do redakcji recenzje stanowią podstawę do
kwalifikowania tekstu do przygotowania redakcyjnego i do druku.
2. Redaktor statystyczny dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów
metod statystycznych.
3. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że zgłoszony artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są
adiustowane i autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor.
5. Autorzy otrzymują bezpłatny egzemplarz czasopisma.
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6. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za publikację tekstu oraz wyrażają zgodę na
nieodpłatne udostępnienie tekstu w całości wszystkim zainteresowanym na wszelkich polach eksploatacji (w tym online). Przesłanie opracowania do redakcji jest
równoczesnym przekazaniem praw do jego publikacji.

Procedura recenzowania „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk Technicznych”
1. Do oceny każdego kolejnego numeru „Zeszytów Naukowych DWSPiT. Studia z Nauk
Technicznych” powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
3. Redakcja zapewnia warunki recenzowania, dzięki którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości (tzw. double-blind review proces).
4. W innych sytuacjach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
5. Recenzja zawsze ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości
w każdym numerze czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących na stronie
internetowej Wydawnictwa DWSPiT oraz na łamach „Zeszytów Naukowych DWSPiT.
Studia z Nauk Technicznych”.
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Procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty
swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali
z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów
redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie
tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział
osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego
jest ona autorem/współautorem publikacji.
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji 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.
2. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej będę
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje
zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja prosi autorów publikacji o informacje dotyczące źródeł finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja dokumentuje wszystkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
5. Po akceptacji tekstu przez Komitet Redakcyjny czasopisma Autor zostanie poproszony o złożenie deklaracji dotyczącej oryginalności i rzetelności publikacji
naukowej.
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i Techniki w Polkowicach.

Wszystkie artykuły zostały przesłane/zaakceptowane w II kwartale 2015 r.
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