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Nowoczesność oznacza niepezung 
równowaga miedzy życzeniem hycia je-
dynym w swoim rodzaju i przyjemno-
ścią, aby mieć naśladozuców. 

( ; 

Słowo wstępne 

Przedstawiamy uczestnikom Szkoły Eksploatacji Podziemnej serię wykładów poświęco-
nycłi nowoczesnym tecłinikom i tecłinologiom w eksploatacji podziemnej złóż, a ściślej — 
przede wszystkim systemom ścianowym o dużej koncentracji wydobycia . Problem koncentracji 
wydobycia nie jes t problemem nowym i jest związany z głębokimi zmianami restruktury-
zacyjnymi w górnictwie węgla kamiennego. Systemy ścianowe są s tosowane coraz po-
wszechniej w polskicłi kopalniacłi. Liczba ścian o wysokiej koncentracji wydobycia syste-
matycznie wzrasta. Istniejące ograniczenia dalszego ich rozszerzania to, obok zrozumiałych 
ograniczeń f inansowych związanych z ^kondycją ekonomiczną kopalń, także warunki gór-
niczo-geologiczne zalegania pokładów węgla. Odmienne rozwiązania w zaki^esie eksploatacji 
podziemnej węgla — niewątpl iwie bai'dzo interesujące — zostały przedstawione w wykładzie 
J. Leeminga. 

M a m nadzieję, że ten sposób prezentacji wykładów, dotyczących jednego wybranego 
zagadnienia z zaki-esu eksploatacji podziemnej , spotka się z przychylną oceną uczestników 
Szkoły. Wykłady zostały zamieszczone w kolejności wygłaszania. 

Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego 

Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

Jerzy Kicki 
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Ściana o wysokiej koncentracji produkcji 
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WŁODZIMIERZ SIKORA 

(notka biograficzna) 

Prof. dr inż. Włodzimierz Sikora jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Po ukończeniu studiów pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Sośnica", 
a następnie rozpoczął pracę naukową w Głównym Instytucie Górnictwa w Kato-
wicach, gdzie zajmował się głównie problemami eksploatacji złóż węgla oraz 
mechanizacją wydobycia. Kierował tam wieloma projektami badawczymi i wdro-
żeniowymi. 

Od 1979 roku pracuje w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa 
• 

i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zatrudniony na stanowisku profesora 
zwyczajnego, pełni funkcję kierownika Zakładu Maszyn Dołowych i Systemów 
Mechanizacyjnych w Górnictwie. 

Prowadzi wykłady z Systemów Mechanizacji Górnictwa. W tym obszarze prowadzi 
także kompleksowe badania, które znajdują praktyczny oddźwięk w kopalniach. 

Jest jednym z inicjatorów uruchomienia przodków ścianowych o bardzo wysokim 
wydobyciu. Współpracuje w tym zakresie z wieloma kopalniami, fabrykami maszyn 
górniczych z Centmm Mechanizacji Górnictwa. Opublikował liczne prace dotyczące 
tej problematyki, prowadzi szkolenia, seminaria, konferencje. Brał udział w opra-
cowaniu systemu mechanizacyjnego dla przodków ścianowych w kopalni „Staszic" 
o wydobyciu powyżej 10 tys. ton/dobę oraz kierował kompleksowymi badaniami 
związanymi z prowadzeniem tych ścian. 

Bierze udział w pracach nad restrukturyzacją przemysłu węglowego. 
Pełni funkcję Prorektora ds. Nauki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 



Seria „Wykłady" nr 10 Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej '95, s. 7—22 

Włodzimierz SIKORA 
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Politechnika Śląska, Gliwice 

Ściana o wysokiej koncentracji produkcji w perspektywie roku 2000 

Słowa kluczowe 

Górnictwo-mechanizacja górnictwa-technologia wybierania zlót-koncentracja produkcji 

Streszczenie 

Koncentracja produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego rośnie sukcesywnie 
z roku na rok. We wrześniu 1994 roku było ponad 40 przodków ścianowych o wydobyciu 
ponad 3 tys. t/dobę, zaś w okresie 10 miesięcy tego roku było 11 przodków ścianowych, 
które przekroczyły wydobycie 5 tys. t/dobę uzyskane w przeciągu miesiąca. 

Jeden przodek ścianowy przekroczył wydobycie 10 tys. t/dobę w okresie jednego 
miesiąca. Szczytowe wyniki jednorazowe to 14 tys. t/dobę w kopalni Czeczot oraz 13 tys. 
t/dobę w kopalni Staszic. Wyniki te pozwalają opisać ścianę o wysokiej koncentracji 
produkcji w roku 2000. W naszym przemyśle będzie to przodek ścianowy o wydobyciu 
ciągłym w okresie miesiąca 13 do 15 tys. t/dobę przy wynikach jednorazowych dochodzących 
do 20 tys. t/dobę. 

Przodków takich będzie jeden lub co najwyżej kilka. Będzie również około 40 przodków 
o wydobyciu około 5 tys. t/dobę. 

1, Wstęp 

Koncentracja produkcji weszła już na stałe do zespołu narzędzi prowadzących do 
obniżenia kosztów wydobycia węgla. Wprowadzana jest wszędzie tam, gdzie obowiązują 
zasady gospodarki rynkowej, gdzie nie ma dotacji państwowych do produkcji węgla. Wielkie 
osiągnięcia w tym zakresie obserwujemy w wysoko rozwiniętych krajach pozaeuropejskich, 
jak USA, Australia, Afryka Południowa, zaś w krajach europejskich w Wielkiej Brytanii, 
Republice Federalnej Niemiec, Francji, a także w Polsce. W USA czy w Australii pracują 
przodki ścianowe dające wydobycie do ponad 20 000 t/dobę, a wydobycia średnie dla 
wszystkich przodków przekraczają 6000 t/dobę. Można zatem stwierdzić, że osiągnięto tam 
wysoki poziom przeciętny, przy osiągnięciach szczytowych dochodzących do 30 tys. t/dobę, 
a nawet więcej. 

W górnictwie w krajach europejskich ten średni poziom jest zdecydowanie niższy. 
W Wielkiej Brytanii i w Republice Federalnej Niemiec jest on ponad trzykrotnie niższy, 
zaś w Polsce nawet pięciokrotnie niższy. Nie oznacza to jednak, że w krajach europejskich 
nie przykłada się należytej wagi do tego zagadnienia. W wymienionych krajach prowadzi 
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się nieliczne przodki o wysokiej koncentracji produkcji, które osiągają szczytowo kilkanaście 
tysięcy ton na dobę. Jednakże jak na razie są to wyjątki. 

Na stosunkowo mały zasięg w Europie przodków o wysokiej koncentracji składa się wiele 
przyczyn, a ich przezwyciężenie może doprowadzić do jakiegoś zdecydowanego przełomu. 

Na pewno w warunkach naturalnych zalegania złóż węgla w krajach europejskich nic 
będzie możliwe uzyskanie średnich wyników na poziomie górnictwa USA czy Australii, 
jednak należy bezwzględnie pracować nad dalszym podniesieniem poziomu koncentracji 
produkcji. 

2. Koncentracja produkcji — stan i rozwój 

Doświadczenie jest jednym z najważniejszych narzędzi przekonywania do nowych 
rozwiązań w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to szczególnie górnictwa, w którym 
symulowanie zjawisk i procesów zachodzących w trakcie eksploatacji jest często 
trudne do sprawdzenia, ze względu chociażby na brak odpowiednich obiektów rze-
czywistych. 

Nauka i praktyka górnicza wypracowały szereg rozwiązań, które pozwalają w sposób 
bezpieczny prowadzić eksploatację pokładów zalegających w naszych zagłębiach przy 
koncentracji produkcji daleko niższej od wymaganej kryteriami ekonomicznymi. 

Aktualny poziom koncentracji produkcji w naszym górnictwie jest niski, jest zdecydowanie 
za niski. Składa się na to wiele przyczyn wynikających z aktualnego stanu górnictwa 
węglowego, do których zaliczyć należy przede wszystkim: 

— nadmiar siły roboczej, 
— brak kapitałów na modernizację maszyn, narzędzi i struktuiy przestrzennej kopalń, 
— niedostateczne rozeznanie zjawisk towarzyszących szybkim postępom frontu eksplo-

atacyjnego. 

Tabela 1. Stan koncentracji produkcji w polskim przemyśle węglowyn] 

Table 1. Concentrations indexes in polish coai mining industry 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

I. Przodki ścianowe liczba 861 765 701 653 545 453 
w tym: 

z obudową zmechaniowaną liczba 658 590 549 539 445 
z zawałem liczba 621 550 511 479 399 

0 Średnie wydobycie zc ściany t/dobę 863 862 917 962 1 082 I 238 
w tym: 

z obudową zmechanizowaną t/dobę 1 014 1009 1 067 1 108 1 250 
z zawałem t/dobę 952 960 1 024 1 087 1 223 

Wielkości przewidyv. ane. 

Jak widać z tabeli następuje stała poprawa wskaźników koncentracji produkcji. Gdyby 
rozpatrywać procentowy wzrost w latach 1989—1993 wynoszący około 25%, to można 
uważać osiągnięte wyniki za sukces. Jeżeli jednak rozpatrywać uzyskane wyniki w liczbach 
bezwzględnych, to nadal odbiegają one od wyników górnictwa RFN czy Wielkiej Brytanii, 
nie mówiąc już o górnictwach pozaeuropejskich. Przypomnę tutaj, że w Wielkiej Brytanii 
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i RFN przed kilku laty osiągano średnie wydobycie ze ściany na poziomie 1800 t/dobę, 
co jak wiemy jest w tych krajach wielkością nie wystarczającą, ażeby doprowadzić górnictwo 
do poziomu rentowności, A według prognoz długofalowych nasze górnictwo poziom 
wydobycia w wysokości około 1800 t/dobę osiągnie dopiero w roku 2000. 

Znaczy to, że w tym zakresie nasze opóźnienie do Wielkiej Brytanii i RFN wynosi 10 
lat, a do krajów pozaeuropejskich 20—30 lat. 

Należy sobie postawić w związku z tym pytanie, czy tak być musi. 
Odpowiedzi na to pytanie można będzie udzielić po przeanalizowaniu istniejących obecnie 
w nauce, w praktyce i w przepisach pewnych progów, które ograniczają zakres wprowadzania 
ścian o wysokiej koncentracji produkcji w naszych warunkach. 

Punktem wyjścia do takiej analizy powinna być definicja przodka o wysokiej koncentracji. 
Jakie elementy powinna zawierać ta definicja? Czy ma to być przodek idealny, tzn. 
pracujący w optymalnych warunkach naturalnych, przy wyposażeniu w najbardziej wydajne 
narzędzia, czy też powinien być odniesiony do warunków rzeczywistych? 

Analiza wyników produkcyjnych uzyskiwanych w przodkach ścianowych wielu krajów 
wskazuje, że wysoką koncentrację można uzyskać w pokładach o grubości od 2 m wzwyż. 
Jedynie przy takiej grubości pokładów uzyskiwano wydobycie rzędu kilkanaście i więcej 
tysięcy ton na dobę. A zatem warunkiem uzyskania wydobycia o bardzo wysokiej koncentracji 
produkcji jest grubość pokładu 2 m i więcej 

Przyjmując umownie granicę wysokości ściany 2 m za umożliwiającą uzyskanie wysokiej 
produkcji zestawiłem przodki o najwyższej produkcji w ciągu 6 miesięcy • t/dobę. 
Dane zamieszczono w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie przodków ścianowych o najwyższym wydobyciu dobowym urobku węglowego 
uzyskanym w okresie sześciu kolejnych miesięcy 

Table 2. The longwall faces with top daily output achicved in the period of 6 month 

Lp. Kopalnia Wyposażenie ściany Parametry ściany Wyniki 
produkcyjne 

maszyna 
urabiająca 

obudowa 
mechanizowa 

na 

prznośnik 
zgrzebłowy 

długość 

[m 

wysokos'ć 

[m] 

dzienne 

[t/d] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. JANKOWICE ELEKTRA F-12/28 Gullick-
-Dobson 

243 2,66-2,80 5 941 

2. STASZIC KGS-445/2B G-13/26 Meco 294 2,03-2,10 4 893 

3. BOGDANKA KGS-
-500/BPH 

F-17//37 PF-4 225 2,50-2,84 . 4 666 

4. BOGDANKA KGS-500/B P-17/37 Rybnik 85 230 2,50-3,30 4 4 1 2 

5. ZIEMOWIT KGS-520/BP F-15/31 Rybnik 80 188 2,80-2,85 4 352 

6. MURCKI KGS-324/2B F-12/28 Rybnik 80 227 2,75 4 025 

7. SZCZYGŁOWICE KGS-320/2B P-18/37 Rybnik 80 !52 2,82-2,90 3 995 
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Tabela 2 cd. 
Table 2 cont. 

1 2 3 4 5 6 1 
/ 8 

8. ANNA KGS-500/B F-18/32 Rybnik 80 182 2,73-2,84 3 851 

9. CZECZOT JOY 4LS-8 G-16/32 Meco 252 2,58-2,70 3 607 

10. DĘBIEŃSKO KGS-275/2B G-08/22 Rybnik 80 203 2,06-2,11 3 556 

We wrześniu 1992 roku przodków ścianowych o wydobyciu 3000 t/dobę i więcej było 
tylko sześć. We wrześniu 1994 roku ścian o wydobyciu powyżej 3000 t/dobę było ponad 
40, z tym że w tej liczbie jest już 11 ścian o wydobyciu ponad 5000 t/dobę (tab. 3). 
Warto także podkreślić krótkotrwałe osiągnięcia wydobycia ponad 10 000 t/dobę. I tak 
szczytowe wydobycie w kopalni Czeczott wyniosło 14 000 t/dobę, w kopalni Staszic 13 000 
t/dobę. 

Tabela 3. Zestawienie przodków ścianowych o najwyższym wydobyciu dobowym urobku węglowego 
uzyskanym w okresie jednego miesiąca 

Table 3. The longwall faces with top daily ouiput achieved in the period of one month 

Lp. Kopalnia Wyposażenie ściany Parametry ściany Wyniki 
produkcyjne 

Lp. Kopalnia 

maszyna 
urabiająca 

obudowa 
:mechanizowa 

na 

prznośnik 
ścianowy 

długoś(5 

[m] 

wysokość 

[m] 

dzienne 

[t/d] 

1. BOGDANKA KGS-500/B P - n / 3 7 - P 0 2 R-225/842 250 3,17 10 024 

2. BOGDANKA KGS-500/BP F-17/37-02 PF-4 225 2,84 6 301 

3. BOGDANKA KGS-500/BP F-17/37-02 PF-4 225 2,50 4 997 

4. CZECZOT ELEKTRA G-16/32 MECO 250 3,15 8 068 

5. CZECZOT JOY 4-LF3 G-16/32 MFCO 252 2,67 6 882 

6. JANKOWICE ELEKTRA P-12/28-02 Gullick-
-Dobson 

243 2,81 7 663 

7. JANKOWICB KGS-324/2B F-12/28-02 R-85 250 2,77 6211 

8. JANKOWICE KGS-245 G-08/22-02 R-80 249 1,73 5 957 

9. JANKOWICE KGS-324/28 F-12/28-02 R-85 249 2,84 5 5 1 7 

10. STASZIC ELEKTRA G-i 3/26 MECO 249 2,09 7 423 

11. ZIEMOWIT ANDERSON 
500 

F-15/31 R-80 197 3,05 5 994 

Co najmniej dwie dalsze kopalnie przekroczyły 10 000 t/dobę. Oceniając ten stan 
ilościowy przodków o wysokiej koncentracji produkcji można stwierdzić, że w tym zakresie 
obserwuje się istotny postęp. Na podstawie uzyskiwanych w polskich kopalniach węgla 
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kamiennego wyników produkcyjnych w przodkach ścianowych można zdefiniować dla 
naszych warunków naturalnych przodek ścianowy o wysokiej koncentracji produkcji. 

Ze względu na stosunkowo duże rozwarstwienie wyników produkcyjnych w naszych 
kopalniach na obecnym poziomie rozwoju techniki i technologii proponuję przyjąć następującą 
definicję: 

Pr/odek scianoM-y o wysokiej koncentracji produkcji to przodek o wydobyciu powyżej 
3000 t/dobę 7 tym, że przodek ścianovłv o wydobyciu powyżej 10000 t/dobę to 
przodek o bardzo wysokiej koncentracji produkcji. 

Tabela 4. Charakterystyka przodków ścianowych oraz wymagań technicznych maszyn i urządzeń 

Table 4. The specification of longwali faces and technical demands of machines and other equipment 

Wyszczególnienie 
A 
Ściany 0 bardzo wysokiej 

koncentracji 10 tys. t/dobę i więcej 

• 

Ściany 0 wysokiej koncentracji 
3—10 tys. t/dobę 

Wymagania techniczne dla przodków ścianowych 

długość 
wybieg 

wysokość 

250—300 m 
> 1000 m 
> 2 , 0 m 
od pola 

> 2 0 0 m 
> 8 0 0 m 
> 2 , 0 m 
od pola 

Wymagania techniczne maszyn i urządzeń 

Urządzenia urabiające (kombajny ścianowe) 

moc 

Vp 
siła uciągu 

zabiór 
napięcie 

do 1000 kW* 
rob. 10—15 m/min 

> 5 0 0 kN 
0.8, 1.0, 1.2 m 

> 3000 V 

do 700 kW* 
7—10 m/min 

> 5 0 0 kN 
0.6, 0.8, I.O m 

1000 V 

Przenośniki zgrzebłowe 

moc 
wydajność 

trwałość 

> 800 kW 
> 1500 t/h 
4 min ton 

> 500 kW 
> 1200 t/h 

3 min ton 

Obudowy zmechanizowane 

podpomość 
czas przesuwu sekcji 

system sterowania 

wg potrzeb 
< 10 s 

elektrohydrauliczny 

wg potrzeb 
< 18 s 

elektrohydrau! iczny 
hydrauliczny 

* W zależności od urabialności pokładu. 

3. Uwarunkowania techniczne 

Ażeby można było prześledzić przekraczenie kolejnych progów czy barier technicznych, 
warto przeanalizować, jakimi środkami technicznymi zostały te wyniki osiągnięte. O wy-
sokości wyników osiągniętych przez kompleks ścianowy decydują jego podstawowe elementy. 
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tj. kombajn, przenośnik, obudowa. Z maszynami tymi muszą być połączone odpowiednie 
urządzenia w chodniku podścianowym. 

Przy formułowaniu parametrów kombajnów niezbędnycti do uzyskiwania wysokich 
koncentracji produkcji wzięto pod uwagę: grubość eksploatowanych pokładów oraz ich 
urabialność. Ze względu na to, że wg przeprowadzonych badań aż 65% naszych pokładów 
należy do trudno i bardzo trudno urabialnych oraz że w pokładach zalegają przerosty skalne 
o wytrzymałości przekraczającej wytrzymałość otaczającego węgla, co jeszcze bardziej 
pogarsza warunki urabialności, moce naszych kombajnów muszą być wysokie. 

Jak widać z tabel 2 i 3 w większości przodków o wysokiej koncentracji produkcji 
w naszych kopalniach moce zastosowanych kombajnów przekraczają 500 kW, co jest 
wielkością graniczną przy urabianiu pokładów trudno urabialnych. Jednakże dla uzyskania 
w pokładach trudno urabialnych bardzo wysokiej koncentracji produkcji moce zainstalowane 
muszą być jeszcze wyższe i dochodzić powinny do 1000 kW. 

Przetestowane w kopalniach Czeczot, Staszic, Jankowice kombajny o mocy 1000 kW 
potwierdziły możliwość uzyskiwania wydobycia w wysokości ponad 10 000 t/dobę w po-
kładach trudno urabialnych. 

Kombajny przeznaczone do przodków o wysokiej lub bardzo wysokiej koncentracji muszą 
mieć prędkość posuwu urabiania 10—15 m/min» zaś prędkość manewrową do 20 m/min przy 
założonej sile uciągu wynoszącej ponad 500 kN. Stosowane poprzednio w naszych kombajnach 
ciągniki nie zapewniały tych parametrów. W nowo wybudowanych kombajnach stosuje się 
nowoczesne ciągniki elektryczne, które spełniają postawione wyżej wymagania. Parametry kom-
bajnów stosowanych w naszych kopalniach przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Kombajny stosowane w polskich kopalniach 

Table 5. The specification of shearerloadcrs used in poJish coal mincs 

Lp. ELEKTRA ELEKTRA KGS- KSE-700 KSE-800 KGS-500 
550 1000 -750 RW 

I. Moc zainstalowana 550 900 720 700 995 500 
[kW] 

2. Napięcie zasilania [V 1 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

3. Prędkość: [ni/min/]: 0 8 
- urabiania 

(max) [m/min] 6,3 9,97 10 9 8 
- manewrowania 

(max) [m/min] 12,6 23,00 20 21 16 

4. Siła uciągu [kN] 2 x 3 1 0 500 
- przy urabianiu [kN] 420 370 420-620 600-900 
- przy J i i a n e w r o w a n i u 

:kN] 210 160 180-260 300-450 

Kolejnym urządzeniem, którego rozwój i produkcja poczyniły duże postępy, są zgrzebłowe 
przenośniki ścianowe. W tym obszarze produkcji maszyn górniczych był największy zastój, 
co uzewnętrzniło się przestarzałymi i awaryjnymi przenośnikami. Przenośniki charaktery-
zowały się zbyt niskimi wydajnościami, zbyt małą zainstalowaną mocą w napędach, słabą 

14 Wykłady nr 10 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95 

konstrukcją koryt oraz awaryjnymi łańcuchami. Stąd też w tym zakresie nastąpił dynamiczny 
rozwój rynku konkurencyjnego. Rozpoczęto produkcję przenośników zagranicznych firm, 
jak Haibach-Braun, Meco, oraz opracowano nowe polskie przenośniki, których produkcję 
uruchomiono poza RYFAMĄ (Rybnicka Fabryka Maszyn). W atmosferze konkurencji 
modernizację swoich wyrobów przeprowadziła także ta ostatnia. 

Przenośniki zostały przystosowane do potrzeb, to znaczy ich długość wzrosła do 300 m, 
zainstalowana moc w napędach w zależności od potrzeb przekracza 500 kW, a trwałość 
dochodzi do 3, a nawet 4 min ton przetransportowanego węgla. Wydajność przenośników 
pokrywa potrzeby ścian o wysokiej oraz bardzo wysokiej koncentracji. Charakterystyki 
produkowanych przenośników przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Przenośniki zgrzebłowe stosowane w polskich kopalniach 

Table 6. The specification of conveyors used in polish coal mines 

Rybnik 
R P-II 

Rybnik 85 4 HB Meco 
Polska 

PSZ 850/HO Glinik 298-
-800 

Długość [m] 250 250 300 300 300 300 
Szerokość min 842 842 864 800 850 800 
Prędkość taśm m/s 1 J 2 0,957 i,06 1,26 1,0 1.26 
Wydajność t/h 900 800 1000 1200 1200 1300 
Moc zainstal. kW 4 x 160 3 X 250 2 X 250 3 x 2 6 1 2 X 250 3 X 80/250 

Kolejny element wyposażenia ściany to obudowa zmechanizowana. 
Nasz przemysł maszyn górniczych produkuje wiele typów obudowy, które zaspokajają 
wszystkie potrzeby tak pod względem wysokości ścian, jak i pod względem wymaganej 
podporności, także dla warunków tąpiących. Stąd też funkcjonale obudowy spełniają stawiane 
im wymagania pod kątem zabezpieczenia przestrzeni roboczej. Obudowy te pracują skutecznie 
w naszych przodkach ścianowych o wysokiej koncentracji produkcji. Jednakże w trakcie 
długotrwałego już ich użytkowania pojawiają się pewne niedogodności i nieprawidłowości 
w układzie zasilania hydraulicznego w układach sterowania, a nawet w układach hydrauliki 
siłowej. Uzewnętrzniają się także mankamenty w konstrukcji sekcji. Wszystko to sprawia, 
że i w tym obszarze wymagane są poważne korekty konstrukcyjne w nowo produkowanych 
typach obudowy. Aktualnie większość potrzeb kopalń w zakresie obudowy pokrywana jest 
w oparciu o remonty i modernizację obudów będących w ich posiadaniu. Dla remontów 
tworzone są nawet odrębne spółki. Jednakże te zasoby starych elementów wyczerpują się 
i w najbliższym czasie konieczne będzie podjęcie produkcji nowych obudów o nowej 
konstrukcji. 

Osobnym problemem jest zautomatyzowane sterowanie obudowami zmechanizowanymi. 
Potrzebę tę dyktują nie tylko względy prawidłowej pracy obudowy, ale także szybkość 
przesuwania sekcji. Przy prędkości posuwu kombajnu 9 m/min konieczna jest prędkość 
przesuwu sekcji, który musi wynosić 10 s. Ręcznym sterowaniem nie da się tego osiągnąć. 
Istnieją aktualnie dwa systemy sterowania: pilotowy (hydrauliczny) oraz elektrohydrauliczny. 
Oba systemy są w Polsce opracowane i dostępne. 

Na razie jednak korzysta się głównie z systemów importowanych, które są bardzo 
kosztowne. Rozpoczęto u nas również próby dołowe systemu komputerowego sterowania 
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podpornością wstępną obudowy. System jest testowany w kopalni Staszic. Gdy do tego 
dodamy produkowane w oparciu o „Know How" sekcje obudowy skrzyżowania ściany 
z chodnikiem, zespół przesypowy „Matylda" oraz przenośnik podścianowy, możemy stwier-
dzić, że posiadamy już u nas maszyny i urządzenia niezbędne dla prowadzenia ścian 
o wysokiej i bardzo wysokiej koncentracji. 

Stan produkcji maszyn ścianowych przedstawiono w tabeli 7. W odpowiednich polach 
podano stan sprzed około 2 lat oraz stan obecny. 

Tabela 7. Stan produkcji maszyn ścianowych w Polsce (lata 1992, 1994) 

Table 7. The specification of produclion of longwall machines in Poland (1992, 1994) 

10 tys. t/d i więcej 3—10 tys. t/d 

KOMBAJNY 
w produkcji 

nie nie 

KOMBAJNY 
w produkcji 

tak tak KOMBAJNY 

w przygotowaniu do 
produkcji nowe 

rozwiązania 
tak tak 

PRZFNOSNIKI 

w produkcji 
nie nie 

PRZFNOSNIKI 

w produkcji 
tak tak 

PRZFNOSNIKI 
w przygotowaniu do 

produkcji nowe 
rozwiązania 

tak 

SYSTEM 
STEROWANIA 

OBUDÓW 
pilotowy 

elektrohydrauliczny 

w produkcji 
nie nie SYSTEM 

STEROWANIA 
OBUDÓW 

pilotowy 

elektrohydrauliczny 

w produkcji 
tak tak 

SYSTEM 
STEROWANIA 

OBUDÓW 
pilotowy 

elektrohydrauliczny przygotowany do produkcji tak tak 

Stan w roku 

4. Uwarunkowania technologiczne 

Prócz rozwiązań technicznych w postaci maszyn i urządzeń istnieją problemy charakteru 
technologicznego. Do nich zaliczyć należy wpływ szybko postępującego przodka na osiadanie 
powierzchni, na zachowanie się górotworu wokół wyrobisk ścianowego i korytarzowych, 
na warunki zwalczania zapylenia, na zagrożenia wentylacyjno-metanowe. 

W czasie prowadzenia pomiarów i obserwacji w ramach programu celowego pt. „Wysoko 
wydajny kompleks ścianowy z nową technologią wybierania pokładów w kopalni Staszic" 
zbadano szereg zależności oraz zjawisk towarzyszących szybkiemu postępowi przodka. 
Wyniki badań zawarte są w specjalnej publikacji książkowej. 
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Na podstawie przeprowadzonych pomiarów osiadania powierzchni nad frontem ściany 
o dużym postępie sformułowano następujące stwierdzenia: 

— dla frontu eksploatacyjnego przemieszczającego się z prędkością około 5 m/dobę 
nie występuje istotne zmniejszenie deformacji nieustalonych w stosunku do odpowiednich 
deformacji asymptotycznych, zaś zwiększenie prędkości eksploatacji powoduje wprost pro-
porcjonalny wzrost prędkości narastania defomacji; 

— dla ograniczenia prędkości narastania deformacji można zalecac: prowadzenie eks-
ploatacji w sposób ciągły ze stałą prędkością, co należy rozumieć jako pracę we wszystkie 
dni tygodnia; 

— wraz ze wzrostem prędkości eksploatacji zwiększa się przyrost zagrożenia obiektów 
budowlanych. 

W oparciu o pomiary i obserwacje dołowe górotworu na obszarze oddziaływania szybko 
postępującego frontu ścianowego stwierdzono: 

— istnienie granicznej prędkości frontu ścianowego, przy której rozwarstwianie górotworu 
przed frontem ściany ulega zatrzymaniu, dla warunków kopalni Staszic postęp ten wynosi 
5 m/dobę; 

— wpływ postępującego frontu ściany na wartość konwergencji występuje w odległości 
75—150 m przed jej frontem; występuje wówczas wyrażony wzrost gradientu przyrostów 
pionowego i poziomego zaciskania wyrobiska; 

— chwilowe przyrosty prędkości postępu ścianowego powodują obniżenie gradientu 
przyrostów wartości konwergencji i odwrotnie — spadkowi tej prędkości towarzyszy wzrost 
gradientu przyrostu konwergencji; 

— nie zaobserwowano wzrostu niebezpiecznych wstrząsów w strefie przodka, natomiast 
aktywność ta obserwowana była w zrobach zawałowych. 

Przeprowadzone na niespotykaną dotychczas skalę komputerowe badania symulacyjne 
zjawisk zachodzących w górotworze wokół przodka potwierdzają wyniki pomiarów prze-
prowadzonych w rzeczywistym górotworze. 

Przeprowadzone badania wentylacji oraz zagrożeń metanowych i pyłowych pozwalają 
na następujące stwierdzenia: 

— w polu eksploatacyjnym o dużej koncentracji wydobycia należy prowadzić tylko 
jeden przodek ścianowy; 

— należy zapewnić maksymalną niezawodność systemu wentylacyjnego, co można 
uzyskać poprzez automatyzację rozpływu powietrza; 

— w polach metanowych zarówno wielkości wydobycia, jak i ilość powieti^za należy 
dostosowywać do aktualnych stężeń metanu; 

— istniejące systemy zwalczania zapylenia zainstalowane na kombajnach, zwłaszcza 
angielskich, są dostatecznie skuteczne i obniżają zapylenie do wielkości zgodnych z prze-
pisami. 

Te w wielkim skrócie podane wyniki badań przeprowadzonych na rzeczywistym 
obiekcie pozwalają na potwierdzenie tezy o możliwości bezpiecznego prowadzenia 
także u nas w określonych warunkach naturalnych przodków o wysokiej koncentracji 
produkcji. 
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5. Procesy rozwojowe koncentracji produkcji w świecie. Ściana roku 2000 

Podobnie jak w górnictwie światowym, także w górnictwie polskim postępują w sposób 
ciągły procesy rozwojowe zarówno w obszarze technicznym, jak i technologicznym. Pod 
względem dalszego wzrostu wydobycia z jednego przodka ścianowego świat jak gdyby 
zatrzymał się w miejscu. Znane sprzed kilku lat osiągnięcia Australii na poziomie 26 000 
t/dobę czy USA na poziomie 33 000 t/dobę są wielkościami, których przekroczenie stwarzać 
może problemy tak techniczne, jak i technologiczne. Wprawdzie są próby zorganizowania 
przodka i wydobycia 40 000 t/dobę, jednakże projekt ten od kilku lat nie jest realizowany. 
W badaniach symulacyjnych wykazano, że uzyskanie wydobycia wyższego będzie możliwe 
tylko w pokładach o znacznej grubości 5 lub nawet 6 m. Oczywiście warunki do takiej 
eksploatacji są możliwe jedynie w przypadku zrezygnowania z ochrony powierzchni. 
Pozostają zatem dla realizacji tego przedsięwzięcia tylko kopalnie australijskie i amerykańskie. 

Jednakże świat przygotowuje się do kolejnego skoku w zakresie koncentracji produkcji. 
Wiadomo, że budowane są już kombajny o mocy 2000 kW, że konstruuje się kombajny 

o prędkości posuwu do 40 m/min, że konstruuje się obudowę o wysokości do 6 m, że 
konstruuje się przenośniki zgrzebłowe o wydajności 2000 t/h i więcc . 

Wszystko to stwarza przesłanki do osiągnięcia w kopalni jednopokładowej, przy potrójnych 
nitkach wyrobisk przyściankowych, wydobycia rzędu 40 000 t/dobę w sposób ciągły. 
Przodków ścianowych tej wielkości nie będzie nawet w skali świata zbyt wiele. Będzie 
to może jedna ściana lub co najwyżej kilka. 

Przy obecnie stosowanych technologiach i obecnej generacji maszyn i urządzeń jest to 
chyba granica możliwości wydobycia z jednej ściany. 

Oczywiście tego rodzaju przodek ścianowy będzie całkowicie zautomatyzowany, a jego 
kompleks urządzeń sterowany będzie komputerowo. 

Bez takiego wspomagania przodki ścianowe o wydobyciu powyżej 30 000 t/dobę nie 
będą mogły prawidłowo pracować. 

Prognozowana produkcja najlepszej ściany 

6. Przodki ścianowe w roku 2000 w górnictwie polskim 

Na zupełnie innym poziomie koncentracji wydobycia pracować będą przodki ścianowe 
w naszych kopalniach. Wynika to głównie z warunków naturalnych zalegania naszych 
pokładów. Charakterystyka uwarunkowań jest bardzo złożona i przedstawia się następująco: 

— około 40% zasobów zalega w pokładach o grubości do 1,5 m, 
— około 5 0 ^ wydobycia pochodzi z pokładów pod terenami chronionymi, 
— ponad 50% pokładów to pokłady tąpiące. 
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— większość kopalni jest zagrożona metanem i pyłem, 
— występują zagrożenia skrajne: tąpanie, metan, pył. 
Jak wykazały badania przeprowadzone w kopalni Staszic, niektóre z tych progów mogą 

Dyć pokonane. 
Na tym tle można już prognozować ściany o skoncentrowanej produkcji w roku 2000. 

Nie będzie to jeden model ściany. Przyjmując przyjętą poprzednio definicję ściany o wysokiej 
koncentracji produkcji można przewidywać oddzielnie model ściany o bardzo wysokie 
koncentracji, to jest o wydobyciu 10 000 t/dobę i więcej, oraz o skoncentrowanej produkcji, 
to jest o wydobyciu 3000 do łOOOO t/dobę. 

Ściana o bardzo wysokiej koncentracji produkcji 
Aktualnie w kopalni Bogdanka pracuje ściana o wydobyciu ciągłym w skali miesiąca 

przekraczającym 10 000 t/dobę. Jest to jedyna ściana o takim wydobyciu w naszym przemyśle. 
Uzyskana produkcja świadczy o tym, że istnieje już dostatecznie wydajny i pewny transport 
urobku ze ściany do szybu, a w samym przodku zostały pokonane wszystkie progi technologiczne. 
Kopalnia Bogdanka z punktu widzenia warunków naturalnych jest stosunkowo bezpieczna. 
Bardziej typowe dla przekroju naszego Zagłębia są wyniki osiągane w kopalniach Górnego 
Śląska. Wyniki szczytowe (krótkoterminowe) wynosiły 14 000 t/dobę. Stąd można już zdełlniować 
ścianę roku 2000 w tej grupie przodków, tj. o bardzo wysokiej koncentracji. 
Będzie to ściana: 

— o długości 300 m 
— o wysokości > 2,5 m 

wyposażona: 
— w kombajn o mocy 1000 kW dla pokładów trudno urabialnych 
— w kombajn o mocy 500 kW dla pokładów łatwo urabialnych 
— w przenośnik o wydajności 1200 t/h 
— w obudowę podporowo-osłonową ze sterowaniem pilotowym (hydraulicznym) lub 

elektrohydraulicznym 
— w sekcje obudowy na skrzyżowaniu ściana-chodnik 
— w zespół przesypowy typu np. „Matylda" lub podobny. 
Praca poszczególnych maszyn będzie monitorowana z powierzchni. 
Jak przedstawiłem w tabelach 4 i 5, istnieją już, poza zagranicznymi, także polskie 

maszyny, które odpowiadają zdefiniowanym parametrom technicznym. 

Prognozowana produkcja najlepszej ściany: 

sredniodobowa w skali miesiąca 
13—15 tys. ton 

s/czytowa w ciągu jednego 
lub kilku dni 

do 20 tys. ton/dobę 
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Ściana o wysokiej koncentracji produkcji. 
Jak już podano poprzednio, ścian o wysokiej koncentracji produkcji we wrześniu 

1994 roku było już 40 o wydobyciu powyżej 3000 t/dobę. 
Wyniki te były uzyskiwane w sposób ciągły, a w 11 przypadkacłi osiągnięto wyniki 

powyżej 5000 t/dobę. Ściany tej grupy w górnym przedziale wydobycia będą zdecydowanie 
podobne w swoich parametrach technicznych oraz parametrach maszyn do ścian o bardzo 
wysokiej koncentracji. W dolnym przedziale wymagania nie muszą być tak wygórowane. 
A zatem do rozważań można przyjąć przodek ścianowy o wydobyciu przeciętnym w tej 

A 
grupie, to jest o wydobyciu około 3000 t/dobę. Ścian tych powinno być w roku 2000 co 
najmniej tyle, ile jest obecnie ścian o wydobyciu powyżej 5000 t/dobę. 
Będzie to zatem ściana: 

—• o długości > 250 m 
— o wysokości > 2,0 m 

wyposażnona: 
— w kombajn o mocy do 800 kW dla pokładów trudno urabialnych 
— w kombajn o mocy > 400 kW dla pokładów łatwo urabialnych 
— w przenośniki o wydajności > 800 t/h 
— w obudowę podporowo-osłonową ze sterowaniem pilotowym 
— w sekcje obudowy na skrzyżowaniu ściana-chodnik. 
Praca poszczególnych maszyn i urządzeń będzie monitorowana z powierzchni. Dla tego 

zakresu wydobycia istnieją już polskie maszyny i urządzenia o odpowiednich parametrach 
technicznych. 

Prognozowana produkcja ścian w tej grupie: 

sredniodobowa w skali miesiaca 
> 5 tys. t/dobę 

wydobjcie sztz\towe w ciągu 
jednego lub kilku dni 

do 12 t>s. t/dobę 

Oddzielnie należy rozpatrywać przodki ścianowe prowadzone z podsadzką hydrauliczną. 
W tym zakresie doświadczenia są raczej skąpe i brak jest dotychczas rozwiązań, które 
pozwoliłyby na uzyskanie wysokiej koncentracji produkcji. 

Aktualnie prowadzone są prace nad nową technologią działania obudowy zmechanizowanej 
i opartej na nowej konstrukcji sekcji obudowy. Są to koncepcje całkowicie nowe. Tym 
niemniej można przypuszczać, że do roku 2000 problem ten zostanie opanowany i pojawią 
się przodki ścianowe o wydobyciu ciągłym w skali miesiąca 3000 t/dobę, zaś szczytowe 
osiągnięcia mogą dochodzić do 5000 t/dobę. 
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Prognozowana produkcja ścian w tej grupie 

sredniodobowa w skali miesiąca 
3 tys. t/dobę 

wydobycie s/czytowe w ciągu 
jednego dnia 
5 tys. t/dobę 

7. Podsumowanie 

Jak widać z przedstawionej analizy, górnictwo polskie rozwija intensywnie technikę 
pozwalającą na zwiększenie koncentracji produkcji z przodka ścianowego. Nie można się 
jednak spodziewać uzyskania wyników takich jak w USA czy Australii. Natomiast na 
pewno uzyskamy już w najbliższym czasie wyniki konkurencyjne do wyników górnictwa 
europejskiego. O kondycji ekonomicznej przemysłu, spółki, kopalni decydować będą przodki 
o wysokiej koncentracji produkcji, stąd też ważnym działaniem jest stałe powiększanie 
liczby ścian o wydobyciu większym niż 3 tys. t/dobę, ale także o wydobyciu 5, 6 czy 

O tys. t/dobę. MożUwości techniczne w wielu kopalniach istnieją, o czym świadczą już 
uzyskiwane wyniki. Równocześnie muszą być prowadzone dalsze intensywne prace badawcze 
nad doskonaleniem szeroko pojętej technologii związanej z bezpiecznym prowadzeniem 
przodków o wysokiej koncentracji, szczególnie w warunkach zagrożeń naturalnych i sko-
jarzonych. 

Przekazano 30 grudnia 1994 r. 

The longwall face of high level of production in the year 2000 

Abstract 
Concentration of output in Polish coal mines has increased over the past few years. In 

September 1994 there were over 40 longwalls which achieved the daily output of around 
3000 tonnes and during 10 months 11 installations gave more than 5000 tonnes per day 
for the whole month of production. One face exceeded 10000 tonnes per day in the period 
of a month. The top daily output of 140'00 tonnes in the Czeczot Mine and 13000 tonnes 
in the Staszic Mine have been achieved. It enable to describe a face in the year 2000. 
In our coal mine industry it will be a face of daily average output of 13000 to 15000 
tonnes which will give the top production of about 20000 tonnes per day. There will be 
only one or a few this type installation in our industry and about 40 ones which will 
achieve the output of around 5000 tonnes per day. 
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Zasady doboru kombajnów w systemach ścianowych 

Słowa kluczowe 
Kombajn ścianowy-projektowanie kompilacyjne-otoczenie naturalne-otoczenie techniczne-

optymalizacja doboru-kryterium celu techniczne go-pole możliwych rozwiązań-techno logia 
urabiania-parametry organu urabiającego 

Streszczenie 
Wykład prezentuje usystematyzowane ujęcie procesu doboru kombajnu ścianowego. Po 

przedstawieniu istoty całego procesu omówiono poszczególne jego etapy obejmujące; okre-
ślenie danych wejściowych, sprecyzowanie kryterium celu technicznego, utworzenie pola 
możliwych rozwiązań, optymahzacja doboru. 

Wykazano uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z pracy kombajnu w określonych 
warunkach górniczo-geologicznych, oraz wewnętrzne, uwzględniające współpracę z pozo-
stałymi maszynami i urządzeniami tworzącymi kompleks mechanizacyjny. 

Zaprezentowano algorytm postępowania dotyczący tworzenia pola możliwych roz-
wiązań oraz optymalizacji doboru parametrów pracy kombajnu w świetle przyjętego 
kryterium. Efektem optymalizacji jest określenie: typu kombajnu, technologii urabiania, 
parametrów organu urabiającego — średnicy, szerokości zabioru, liczby obrotów oraz 
układu noży. 

1. Wstęp 

Ze względu na duże koszty wyposażenia technicznego i zbrojenia ściany każdorazowa 
lokalizacja przodka powinna byc przedmiotem wnikliwej analizy specjalistów. Do ich zadań 
należy: 

— określenie celu technicznego, 
— rozeznanie warunków górniczo-geologicznych, 
— ustalenie systemu eksploatacji, 
— dobór wyposażenia technicznego. 
Osiągnięcie wytyczonego celu technicznego uzależnione jest w dużej mierze od warunków 

górniczo-geologicznych i górniczo-technicznych eksploatowanej partii złoża oraz od wyko-
rzystania wyposażenia technicznego przodka. Drugi z wymienionych czynników obejmuje 
dwa zagadnienia: wykorzystanie dyspozycyjnego czasu pracy maszyn w przodku oraz 
wykorzystanie potencjalnych możliwości technicznych maszyn. 
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Szczegółowa analiza przodków o dużej koncentracji produkcji prowadzonych w lipcu 
1994 roku w kopalniach: Bogdanka. Czeczott, Jankowice, Marcel, Piast, Staszic i Ziemowit 
wykazała, że pomimo uzyskania efektywnego czasu pracy maszyn w przodku na dobę 
(wynoszącego średnio 15,5 godziny), większego od uzyskiwanego w Stanach Zjednoczonych 
(13,8 godziny), średnie wydobycie dobowe było prawie dwukrotnie mniejsze. Średnie 
wartości wysokości (Polska — 2,75 m, USA — 1,95 m) i długości ściany (Polska —• 
229 m, USA — 210 m) były większe w górnictwie krajowym, natomiast średnia moc 
maszyny urabiającej przypadającej na jeden przodek była w Polsce mniejsza o ok. 20%. 
Nie tłumaczy to jednak tak dużej dysproporcji w uzyskiwanym wydobyciu. Przyczyn należy 
szukać między innynni w mniejszym wykorzystaniu możliwości technicznych maszyn. 
Poprawę tego stanu rzeczy można uzyskać już na etapie projektowania ścianowego systemu 
mechanizacyjnego poprzez prawidłowy dobór typu kombajnu, parametrów jego pracy oraz 
technologii urabiania. 

2. Ogóiny przebieg procesu doboru kombajnu 

Kombajn ścianowy, obok przenośnika ścianowego i kompletu obudowy zmechanizowanej, 
stanowi jeden z podstawowych elementów ścianowego systemu mechanizacyjnego. Prawid-
łowy dobór kombajnu wymaga rozpatrzenia wszystkich uwarunkowań zewnętrznych oraz 
wewnętrznych (rys. 1). 
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t 
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Rys. 1. Uproszczony schemat oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych w ścianowym systemie 
mechanizacyjnym 

Fig. Simplified schema of outcr and inner interactions in longwall design 
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Uwarunkowania zewnętrzne obejmują całokształt zagadnień związanych! z oddziaływaniem 
środowiska górniczego w trakcie pracy kombajnu w określonych warunkach górniczo-geo-
logicznych i górniczo-technicznych danego przodka. 

Natomiast uwarunkowania wewnętrzne określają zarówno powiązania funkcjonalne, jak 
i współzależność parametrów technicznych podstawowych maszyn tworzących kompleks 
mechanizacyjny. 

Dobór kombajnu ścianowego stanowi dziedzinę działań inżynierskich nałeżącą do pro-
jektowania kompilacyjnego. Istotą tego projektowania jest bowiem dobór istniejących środków 
technicznych i form organizacji pracy do realizacji określonego celu technicznego. Proces 
ten jest działaniem wieloetapowym obejmującym: 

— określenie danych wejściowych, 
— sprecyzowanie kryterium celu technicznego oraz kryteriów uzupełniających, 
— utworzenie pola możliwych rozwiązań, 
— dokonanie optymalnego wyboru w oparciu o przyjęte kryteria. 
W rezultacie przeprowadzonych działań uzyskuje się rozwiązanie, na które składają się: 

określony typ kombajnu, sprecyzowane parametry pracy oraz ustalona technologia urabiania 
(rys. 2). 

2.1. O k r e ś l e n i e d a n y c h w e j ś c i o w y c h 

Precyzyjne określenie danych wejściowych minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy 
podejmowaniu decyzji w trakcie samego procesu projektowania, a w dalszej konsekwencji 
w dużej mierze decyduje o osiągnięciu założonego celu technicznego w trakcie pracy 
kombajnu. W związku z powyższym projektant powinien dążyć do zebrania jak największe 
liczby infoimacji charakteryzujących warunki pracy maszyny urabiającej. 

W odniesieniu do warunków górniczo-geologicznych niezbędne jest określenie własności 
węgla zalegającego w eksploatowanym pokładzie w aspekcie podatności na urabianie, 

• • 

warunków stropowych i spągowych oraz rozeznanie występujących zagrożeń i zaburzeń. 
Suma oporów stawianych przez urabiany materiał przy oddzielaniu go od .calizny, 

określana mianem urabialności, zależy głównie od następujących czynników; typu węgla, 
stanu naprężenia w strefie pracy organu urabiającego, występowania i usytuowania płaszczyzn 
osłabionej spójności oraz twardych przerostów. Spośród wielu stosowanych w górnictwie 
mierników urabialności do celów określania parametrów pracy kombajnów najczęściej 
wykorzystywane są: wskaźnik skrawalności Ay, wyznaczona laboratoryjnie wytrzymałość 

% 

węgla na ściskanie Rd, kruszalność węgla F^ (Jaszczuk i in. 1993). W odniesieniu do 
dwóch pierwszych mierników najczęściej podaje się wartość średnią, chociaż istotną infor-
mację stanowiłaby znajomość wartości tych parametrów dla poszczególnych warstw węgla 
zalegających w pokładzie. 

W odniesieniu do warunków stropowych należy dysponować danymi charakteryzującymi 
własności skał tworzących strop bezpośredni, a w szczególności: wyznaczoną laboratoryjnie 
wytrzymałością skał na ściskanie R^, liczbą wskaźnikową stropu L, gęstością właściwą 
skał. 

W przypadku skał spągowych ważny jest rodzaj skał i wartość dopuszczalnych 
nacisków. 
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Po dobraniu do określonych warunków naturalnych systemu eksploatacji, ustalającego 
sposób rozcięcia złoża, kierunek prowadzenia ściany, system eksploatacji pokładu, kierowanie 
stropem, uzyskuje się następną grupę czynników charakteryzujących warunki górniczo-te-
chniczne. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi te warunki są; wysokość ściany, 
nachylenie podłużne i poprzeczne, długość ściany, kształt, wymiary oraz obudowa chodników 
przyścianowych. 

Wartości parametrów charakteryzujących omówione powyżej czynniki (wraz z danymi 
dotyczącymi systemu eksploatacji) tworzą grupę danych stanowiących otoczenie naturalne. 

Otoczenie techniczne stanowi wyposażenie techniczne przodka ścianowego: zestawy 
obudowy zmechanizowanej, przenośnik ścianowy i podścianowy, obudowa rejonu skrzyżo-
wania ściana-chodnik. W przypadku zestawów obudowy zmechanizowanej istotne są cechy 
konstrukcyjne oraz podpomość robocza stojaków determinujące maksymalną szerokość 
zabioru kombajnu. Biorąc pod uwagę przenośnik ścianowy przy doborze kombajnu należy 
uwzględnić: cechy konstrukcyjne oraz wytrzymałość rynien, rozwiązanie i usytuowanie 
napędów oraz przesypu. 

2,2. S p r e c y z o w a n i e k r y t e r i ó w d o b o r u 

Warunkiem racjonalności procesu projektowania jest podejmowanie decyzji w oparciu 
o przyjęte kryteria. Ogólnie wyróżnić można dwie grupy kryteriów: główne, wynikające 
z celu technicznego, oraz uzupełniające, związane z dodatkoAvymi uwarunkowaniami. 

Na podstawie wcześniej określonego celu technicznego należy sprecyzować kryterium, 
stanowiące podstawę optymalizacji procesu projektowania, które pozwoli na wybór najko-
rzystniejszego rozwiązania spośród występujących w utworzonym polu możliwych rozwiązań. 

Dla przykładu, kryteria celu technicznego mogą być sformułowane następująco: 
— uzyskanie określonej wartości wydobycia dobowego przy minimum kosztów jedno-

stkowych, 
— maksimum wydobycia dobowego przy określonym poziomie kosztów inwestycyjnych, 
—• uzyskanie określonej wartości jednostkowych kosztów wydobycia, 
— maksimum wychodu grubych sortymentów urobku o wielkości ziarn większej od 

określonej wartości, 
— uzyskanie ustalonej wartości wydobycia dobowego węgla o określonej klasie ziarnowej, 
— maksimum zysku związanego ze sprzedażą uzyskanego urobku. 
Charakter poszczególnych kryteriów jest różny, począwszy od tylko ilościowego czy 

też tylko jakościowego, poprzez uwzględnienie obu tych czynników jednocześnie, aż do 
wersji najpełniejszej, biorącej pod uwagę także czynnik ekonomiczny. 

Każde kryterium należy opisać przy pomocy tak zwanej funkcji celu stanowiącej 
matematyczny zapis zależności czynnika kryterialnego i zmiennych opisujących. Przykładowe 
sformułowanie takich funkcji dla trzech z wymienionych tu kryteriów można znaleźć 
w literaturze (Jaszczuk 1986). 

Kryteria uzupdhndające uwzględnia się w przypadku wystąpienia dodatkowych uwarunkowań 
na etapie tworzenia zbioru kombajnów ścianowych. Dla przykładu, uwarunkowania te mogą 
mieć charakter ekonomiczny (ograniczone możliwości finansowe kopalni) lub też mogą wynikać 
z określonej strategii gospodarowania środkami trwałymi w danej kopalni. 
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2.3. U t w o r z e n i e p o l a m o ż l i w y c h r o z w i ą z a ń 

Przed utworzeniem pola możliwych rozwiązań ustala się zbiór technologii urabiania 
kombajnem na podstawie analizy uwarunkowań wynikających z otoczenia naturalnego 
i technicznego. 

Pole możliwych rozwiązań zawiera kombinacje tych wszystkich rozwiązań technicznych 
kombajnów, które zostały przyjęte do zbioru kombajnów ścianov'ych oraz technologii 
urabiania kombajnem z utworzonego wcześniej zbioru. Dla poszczególnych rozwiązań 
wyznacza się charakterystyki techniczne kombajnów, stosownie do przyjętego kryterium 
celu technicznego. 

Proces optymalizacji polega na wyborze tego rozwiązania technicznego i technologii 
urabiania kombajnem oraz parametrów pracy (średnica, zabiór i liczba obrotów organ,ów 
urabiających), które zapewniają najlepsze efekty w świetle przyjętego kryterium celu 
technicznego. 

3. Szczegółowy przebieg procesu projektowania 

Algorytm postępowania przy tworzeniu pola możliwych rozwiązań oraz optymalizacji 
doboru w odniesieniu do jednego z rozwiązań technicznych kombajnów przedstawiono na 
rysunku 3. 

3.1. W e r y f i k a c j a t e c h n o l o g i i u r a b i a n i a 

W pierwszej kolejności przeprowadza się wstępną weryfikację technologii urabiania 
kombajnem ze względu na warunki bezpieczeństwa i preferencje związane z otoczeniem 
naturalnym i przyjętym kryterium celu technicznego. 

Biorąc pod uwagę otoczenie naturalne można podać przykładowo kilka wytycznych 
dotyczących doboru technologii: 

— w pokładach III i IV kategorii zagrożenia metanowego przy stosowaniu urabiania 
ednostronnego ze zwrotem zgodnym ze zwrotem odstawy mogą powstawać niebezpieczne 

lokalne skupiska metanu, 
— w przypadku nierównych i silnie pofałdowanych spągów przy stosowaniu urabiania 

dwustronnego może być utrudnione załadowanie urobku pozostającego na ścieżce kombaj-
nowej przy pomocy klinów ładujących przenośnika, 

— w przypadku ścian wysokich i bardzo wysokich nachylonych podłużnie, w których 
występuje zjawisko wypychania naroży pokładu przed organem wyprzedzającym, korzystnie 
jest stosować urabianie jednostronne o zwrocie zgodnym ze zwrotem odstawy, 

— stosowanie urabiania jednostronnego z zawrębianiem kombajnu w środkowej części 
ściany jest możliwe tylko przy statecznym stropie bezpośrednim, 

— w ścianach niskich ze względów ergonomicznych korzystniejsze jest stosowanie 
urabiania dwustronnego. 

W przypadku występowania czynników przeciwstawnych przy podejmowaniu decyzji 
priorytet mają względy bezpieczeństwa. Kryterium celu technicznego może mieć zastosowanie 
na tym etapie tylko w odniesieniu do kryteriów najprostszych, uwzględniających czynnik 
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ilościowy lub jakościowy. Przyjmując kryterium uzyskania określonego wydobycia dobowego, 
można ustalić dla warunków danego przodka wymaganą prędkość posuwu kombajnu. 
Rozpatrując kryterium maksimum wychodu grubych sortymentów urobku zdecydowanie 
korzystniejsze są technologie urabiania jednostronnego, co wynika z następujących przesłanek: 

— możliwość dodatkowego uzyskania grubych sortymentów z niefrezowanej części 
ściany (samozałamującej się łaty pozostawionej przy stropie lub pomiędzy organami ura-
biającymi), 

•— możliwość optymalizacji średniej grubości skrawu przy urabianiu warstwy o grubości 
mniejszej od średnicy organu urabiającego. 

W przypadku pozostałych kryteriów celu technicznego racjonalny wybór może być 
dokonany jedynie w oparciu o funkcję celu odpowiadającą danemu kryterium w ostatniej 
fazie procesu projektowania. 

3.2. U s t a l e n i e z a k r e s u ś r e d n i c o r g a n ó w u r a b i a j ą c y c h 

Dla każdej z przyjętych do dalszej analizy technologii urabiania kombajnem należy 
ustalić odpowiadający im zakres średnic organów urabiających. 

Przy stosowaniu urabiania dwustronnego decydującym czynnikiem jest ilość węgla 
pozostawiona na spągu do załadowania za pomocą klinów ładujących przenośnika. W związku 
z powyższym stosuje się większe średnice organów urabiających w porównaniu z urabianiem 
jednostronnym, co wynika z dwu przesłanek: 

— im większa średnica organu urabiającego, tym skuteczniejsze jest ładowanie, 
— zastosowanie większej średnicy organów w ścianie o określonej wysokości sprawia, 

że pozostaje do urobienia półka o mniejszej grubości, a tym samym mniej urobku do 
załadowania drugim organem. 

Ponieważ przy urabianiu jednostronnym problem załadowania urobku nie jest tak istotny, 
można przeprowadzić optymalizację średniej grubości skrawu (Bojko 1977) poprzez odpo-
wiedni dobór średnicy organu urabiającego do ściany o określonej wysokości (Jaszczuk 
1986). 

3.3. D o b ó r r o z w i ą z a n i a t e c h n i c z n e g o k o m b a j n u 

Informacje dotyczące przyjętych do dalszej analizy technologii urabiania kombajnem są 
istotne w następnym etapie obejmującym przyjęcie rozwiązania technicznego ze względu 
na dobór wyposażenia dodatkowego, jak np. kruszarka kęsów. 

Doboru kombajnu dokonuje się z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: 
— otoczenia naturalnego, 
— otoczenia technicznego, 
— przyjętych technologii urabiania, 
— kryteriów uzupełniających. 
Parametry charakteryzujące otoczenie naturalne (zakres zmienności wysokości ściany, 

nachylenie podłużne i poprzeczne, urabialność węgla) określają możliwość zastosowania 
danego typu kombajnu w warunkach danego przodka, a ponadto wpływają na dobór 
rozwiązania mechanizmu posuwu. 
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Uwarunkowania związane z otoczeniem technicznym należy rozpatrywać w dwu wa-
riantach. Pierwszy obejmuje przypadek projektowania ścianowego systemu mechanizacyjnego 
od podstaw. Wówczas ze względu na następującą kolejność doboru poszczególnych maszyn: 
kombajn, zestawy obudowy zmechanizowanej, przenośnik ścianowy, przy doborze kombajnu 
nie występują ograniczenia związane z parametrami technicznymi i cechami konstrukcyjnymi 
3rzenośnika. Przyjęcie określonego kombajnu determinuje natomiast późniejszy proces doboru 
przenośnika ścianowego. 

Inaczej sytuacja przedstawia się w drugim wariancie, gdy kopalnia dysponuje określonym 
przenośnikiem przeznaczonym do danego przodka, a zatem użytkownik narzuca projektantowi 
część wyposażenia tworzącego otoczenie techniczne. W tej sytuacji cechy konstrukcyjne 
(szerokość rynien przenośnika, profil boczny) stanowią czynnik ograniczający, co może 
spowodować zawężenie pola możliwych rozwiązań. Również możliwości transportowe 
przenośnika (wydajność) mogą powodować ograniczenie prędkości posuwu kombajnu. 

Uwzględniając wymienione wcześniej uwarunkowania ustala się zbiór kombajnów, który 
wraz ze zbiorem technologii urabiania stanowi podstawę do utworzenia pola możliwych 
rozwiązań. Dla każdego przyjętego do dalszej analizy rozwiązania technicznego kombajnu 
dysponujemy już danymi określającymi: typ, moce silników napędzających poszczególne 
zespoły, mechanizm posuwu, dodatkowe wyposażenie, zakres prędkości obrotowej i średnic 
organów urabiających. 

3.4. O k r e ś l e n i e m a k s y m a l n e j s z e r o k o ś c i z a b i o r u 

Przed przystąpieniem do analizy parametrów pracy kombajnu niezbędne jest ustalenie 
maksymalnej szerokości zabioru ze względu na dopuszczalną w danych warunkach 
szerokość odsłoniętego stropu. Wartość tego parametru określa się z uwzględnieniem 
dwóch czynników: 

— stateczności stropu, 
— zabezpieczenia przed wystąpieniem obwału stropu. 
Miernikiem stateczności stropu jest wysokość warstwy skał bezpośrednio zalegającej 

nad wyrobiskiem, opadającej przy danej szerokości odsłonięcia. Przyjmując normalne, 
utrudnione lub niebezpieczne warunki pracy można ustalić dla danych skał, scharakteryzo-
wanych liczbą wskaźnikową stropu, wartość dopuszczalnej szerokości odsłoniętego pasa 
stropu ze względu na kryterium stateczności (Kostyk 1974). 

Przedstawiona przez A. H. Wilsona (1981) metoda pozwala na określenie dopuszczalnej 
odległości pierwszego szeregu stojaków obudowy od czoła ściany dla danej wysokości 
ściany, wypadkowej podporności stojaków obudowy i cech konstrukcyjnych zestawu z wa-
runku przeciwdziałania zagrożeniu wystąpienia obwału stropu wyrobiska ścianowego dla 
obudowy podporowej ze stropnicami sztywnymi. Bez większych trudności warunek ten 
można ustalić dla zestawów obudowy podporowo-osłonowej i osłonowo-podporowej. Ustalenie 
wartości analizowanego parametru wymaga dokonania równoczesnego doboru zestawów 
obudowy zmechanizowanej. 

Przeprowadzenie analizy parametrów pracy kombajnu dla przyjętego zakresu średnic 
i szerokości zabioru jest możHwe po ustaleniu układu noży na organie urabiającym. 
Problematyka ta Jest na tyle złożona, że wymaga odrębnego potraktowania. Warto jednak 
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zaznaczyć, że istnieje już szereg programów komputerowych pozwalających na optymalizację 
układu noży (Krauze, Skrzypiec 1993, Vasek i in. 1988). 

W celu uproszczenia obrazu dalszej analizy w przedstawionym na rysunku 3 algorytmie 
ograniczono się do pokazania procedury postępowania w odniesieniu do jednego kombajnu. 

3.5. C h a r a k t e r y s t y k i k o m b a j n u 

Celem analizy parametrów pracy kombajnu jest oszacowanie prędkości posuwu 
kombajnu w warunkach danego przodka dla poszczególnych wariantów rozwiązania 
obejmujących: technologię urabiania oraz średnicę, zabiór i liczbę obrotów organów 
urabiających. W razie potrzeby (wynikającej ze sformułowania funkcji celu) obejmuje 
także oszacowanie wychodu poszczególnych klas ziarnowych z uwzględnieniem tych 
samych parametrów. 

Przy ustalaniu potencjalnej wartości prędkości posuwu kombajnu należy uwzględnić 
obie funkcje realizowane przez organy urabiające: urabianie oraz ładowanie uzyskanego 
urobku na przenośnik ścianowy. Predykcję prędkości posuwu możliwej do uzyskania 
w danych warunkach ze względu na proces urabiania można przeprowadzić w oparciu 
o charakterystyki kombajnu uzyskane na podstawie badań dołowych lub teoretyczne 
wyznaczone na podstawie jednej z metod określania parametrów pracy kombajnów 
(Jaszczuk i in. 1993). 

Dla przykładu na rysunku 4 przedstawiono charakterystyki pracy kombajnu KSE-344 
w postaci zależności prędkości posuwu kombajnu od wysokości ściany, uzyskane na 
podstawie metodyki DIPKMK w Doniecku, zaadoptowanej w Instytucie Mechanizacji 

• 

Górnictwa Politechniki Śląskiej do warunków kopalń Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego. 

Przebiegi zaprezentowane na rysunku 4a dotyczą urabiania węgli zwięzłych: ponad 
średnio urabialnych Ap= 1000 N/cm (linie ciągłe), bardzo trudno urabialnych 2700 N/cm 
(linie rzadko przerywane), szczególnie trudno urabialnych Ap= 4000 N/cm (linie gęsto 
przerywane) przy zastosowaniu organów urabiających o średnicy 900 mm, o zabiorze 
800 mm przy liczbie obrotów 69 min"^ Natomiast charakterystyki przedstawione na rysunku 
4b odnoszą się do urabiania węgli kruchych, odpowiednio: średnio urabialnych 
Ap= 1000 N/cm (linie ciągłe), trudno urabialnych Ap= 2000 N/cm (linie rzadko przerywane) 
oraz bardzo trudno urabialnych Ap= 3000 N/cm (linie gęsto przerywane) za pomocą organów 

— 1 

urabiających o średnicy 1120 mm, zabiorze 800 mm i liczbie obrotów 59 min . 
W obu przypadkach analizą objęto układy noży zaproponowane przez producenta przy 

zastosowaniu noży typu Rapid 87/27 o szerokości krawędzi tnącej 23 mm. 
Kombajn ścianowy KSE-344, wyposażony w dwa silniki o mocy 150 kW napędzające 

organy urabiające oraz w dwa silniki o mocy 22 kW mechanizmu posuwu, przeznaczony 
jest do urabiania ścian o wysokości 0,9—1,9 m. Producent proponuje organy o średnicach 
900, 1000, 1120 mm, dla których można dobrać odpowiednio obroty 59 lub 69 min~^ oraz 
1250 i 1400 mm, którym przyporządkowano obroty 45,5 lub 52,5 min~^ 

Dzięki takiemu rozwiązaniu w ścianie o wysokości 1,4 m należy rozpatrzeć 10 wariantów 
skojarzeń obydwu parametrów. Przy uwzględnieniu jeszcze jednej szerokości zabioru liczba 
wariantów podwaja się. 
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Drugim ważnym czynnikiem jest załadunek uzyskanego urobku za pomocą organu 
urabiającego na przenośnik. Wydajność usuwania urobku z organu urabiającego i ładowania 
na przenośnik jest zdeterminowana cechami konstrukcyjnymi organu urabiającego (Krauze 
1994). Jak wykazały badania (Ludlow, Jankowski 1984, Opolski 1980, Brooker 1979) przy 
wzroście prędkości posuwu kombajnu powyżej pewnej wartości granicznej, związanej 
z wydajnością ładowania organem urabiającym, występuje zjawisko dławienia organu urob-
ciem, co powoduje dodatkowe rozdrobnienie urobku i wzrost poboru mocy. 

Przy wyznaczaniu granicznycłi wartości prędkości posuwu wynikających z wydajności 
ładowania należy uwzględnić zarówno ładowanie organem urabiającym warstwę równą 
średnicy organu oraz organem urabiającym pozostałą półkę węgla. Uwzględnienie obydwu 
czynników (urabiania i ładowania) związanych z możliwościami technicznymi kombajnu 
w danych warunkach oraz ograniczeń wynikających z emisji metanu (Ghugh 1977), zapylenia 
wyrobiska (Żurawlew i in. 1978) pozwala na ustalenie potencjalnej prędkości posuwu 
kombajnu w danym przodku ścianowym. W zależności od przyjętego kryterium celu 
technicznego wyznacza się ponadto udziały procentowe poszczególnych klas ziarnowych 
urobku czy składniki kosztów prowadzenia bloku eksploatacji. 

Optymalizacja doboru w świetle przyjętego kryterium sprowadza się do znalezienia 
tego wariantu parametrów technicznych organu urabiającego kombajnu spośród wszystkich 
przyjętych do analizy rozwiązań, dla którego funkcja celu technicznego osiąga ekstremum. 

4. Podsumowanie 

Dobór kombajnu ścianowego stanowi pewien wycinek znacznie bardziej złożonego 
procesu projektowania ścinowego systemu mechanizacyjnego. Poszczególne etapy procesu 
doboru kombajnu następują w powiązaniu z doborem kompletu obudowy zmechanizowanej. 
I tak po przyjęciu określonych rozwiązań konstrukcyjnych kombajnu powinien nastąpić 
dobór zestawów obudowy zmechanizowanej. Umożliwia to określenie maksymalnej wartości 
szerokości zabioru ze względu na warunki stropowe. 

W dalszej kolejności ustalenie parametrów pracy kombajnu pozwala na dobór systemu 
sterowania zestawami obudowy i określenie parametrów układu zasilania hydraulicznego 
w celu zapewnienia prędkości zabudowy stropu odpowiadającej prędkości posuwu kombajnu. 
Następnie można przystąpić do doboru przenośnika ścianowego. 

Dzięki takiemu tokowi postępowania możliwe jest prawidłowe współdziałanie poszcze-
gólnych maszyn ze względu na dostosowanie ich parametrów do potencjalnej wydajności 
kombajnu. 

Przekazano 25 listopada 1994 r. 
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Complex approach to the process of a shearer selection 

Abstract 
The purpose of this paper is to outline the basie considerations for a shearer selection 

for an underground application in certain mining eonditions. This is a multidimensional 
process and is a function of numerous geological, mechanical and operational variables, 
some of which are interdependent. Knowledge and understanding of all these variables 
facilitates selection of the most favourable solution from the point of the chosen predominating 
criterion. 

The presented algorithm depicts step by step a way of achieving optimum cutting drum 
parameters (a diameter, a web, design features, drum speed) on the basis of the theoretica 
background. 

Complex approach to the whole process enables achieving best design in terms of 
economy, productivity and safety. 
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Słowa kluczowe 
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pna-efektywny czas pracy 

Streszczenie 
W pracy omówiono uwarunkowania natury górniczo-geologicznej, technicznej i organi-

zacyjnej pozwalające na uzyskanie wysokiej koncentracji produkcji. Na podstawie analizy 
trendów rozwojowych i wyników produkcyjnych uzyskiwanych w Australii, Niemczech, 
USA i Wielkiej Brytanii podjęto próbę ilościowego ujęcia wysokiej koncentracji produkcji 
w aspekcie uzyskania planowanej wartości wybranego wskaźnika natury ekonomicznej. 

W oparciu o wyniki analizy dotyczącej możliwości uzyskania wydobycia dobowego na 
poziomie 5 000 i 10 000 ton za pomocą wyposażenia technicznego produkcji krajowej oraz 
doświadczeń górnictwa światowego przedstawiono wymogi w odniesieniu do podstawowych 
maszyn kompleksu mechanizacyjnego. 

Przeprowadzono analizę problematyki wykorzystania maszyn w dwu aspektach: czasu 
pracy maszyn w przodku oraz wykorzystania potencjalnych możliwości technicznych po-
szczególnych maszyn. 

1. Próba zdefiniowania pojęcia wysokiej koncentracji produkcji 

Jednym z warunków dokonania obiektywnej oceny w przypadku nauk technicznych jest 
dysponowanie kryterium ilościowym. W kontekście rozważanej problematyki należy zatem 
postawić pytanie: co oznacza wysoka koncentracja produkcji i czy można wyznaczyć poziom 
wydobycia dobowego wyznaczający granicę osiągnięcia wysokiej koncentracji produkcji? 

l .L A n a l i z a w y n i k ó w p r o d u k c y j n y c h u z y s k a n y c h za g r a n i c ą 

Pomoc w uzyskaniu odpowiedzi może stanowić analiza wyników produkcyjnych uzy-
skiwanych w górnictwie europejskim i światowym. Posłużono się danymi dotyczącymi 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Australii i USA. O wyborze dwóch pierwszych krajów, 
reprezentujących górnictwo europejskie, w którym podstawowym systemem eksploatacji jest 
system ścianowy, zadecydował fakt przeprowadzania tam od kilku lat reorganizacji przemysłu 
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węglowego oraz ze względu na pewne podobieństwa do górnictwa polskiego związane 
z warunkami naturalnymi i technicznymi. Dwa pozostałe kraje to najwięksi eksporterzy 
węgla w świecie w ostatnich latach (w roku 1993 Australia — 1 miejsce — 132 min ton; 
USA — 2 miejsce — 67,2 min ton), w których nastąpił szybki rozwój ścianowych systemów 
mechanizacyjnych (Chadwick 1994). 

W W. Brytanii liczba czynnych ścian zmalała w latach 1980—1990 prawie 3,5-krotnie 
z 652 do 190, przy spadku rocznego wydobycia ze 124 min ton do 75 min ton. Zmieniły 
się także podstawowe parametry ścian: średnia długość wzrosła ze 171 m do 230 m, 
a więc o ok. 30%, a średnia wysokość z 1,35 m do 1,83 m. 

Średnie wydobycie na zmianę wzrosło prawie dwukrotnie do wartości 639 ton, a udział 
ścian o wydobyciu większym od 600 ton na zmianę zwiększył się prawie piętnastokrotnie 
(z 3% do 43'/ó). Dane te świadczą o tym, że główną uwagę zwrócono na koncentrację 
produkcji, co pociągnęło za sobą również zmiany w wyposażeniu technicznym ścian. 
Wyrazem tego jest prawie dwukrotny wzrost mocy maszyny urabiającej przypadającej na 
jeden przodek ścianowy ze 154 kW do 289 kW (Mitchell 1991). 

Dane dotyczące górnictwa niemieckiego są zbliżone (AVS ...1991). Przy średniej długości 
ściany 269 m i wysokości 1,85 m uzyskuje się średnie wydobycie dobowe 1976 ton. 
Roczne sumaryczne wydobycie 66 min ton pochodzi ze 145 ścian kompleksowo zmechani-
zowanych. 

Cechą charakterystyczną, znamienną dla górnictwa niemieckiego, jest bardzo duży udział 
ścian strugowych (51%). Ściany o wysokości poniżej 1,6 m są urabiane prawie wyłącznie 
strugami, a w zakresie do 2,2 m ściany strugowe stanowią 72% wszystkich prowadzonych 
w tym zakresie przodków. Godny podkreślenia jest fakt, że średnie wydobycie ze ściany 
strugowej w zakresie wysokości przodka do 1,9 m (1694 t/d) nie odbiega znacznie od 
uzyskiwanego w ścianie kombajnowej (1825 t/d), a w ścianach niskich w zakresie 1,3—1,6 m 
jest zdecydowanie większe (1896 t/d przy wydobyciu 1123 t/d uzyskiwanym w ścianach 
kombajnowych). 

Ogólnie średnie wydobycie ze ściany strugowej wynosi 1701 t/d, przy średniej wysokości 
1,37 m i średniej długości 261 m, natomiast w przypadku ściany kombajnowej średnie 
wydobycie dobowe kształtuje się na poziomie 2250 ton, przy średniej wysokości 2,48 m 
i długości 248 m. 

System ścianowy odgrywa coraz większe znaczenie w kopalniach austrahjskich i w Sta-
nach Zjednoczonych. W roku 1978 tylko 4% węgla uzyskanego w kopalniach podziemnych 
w USA pochodziło ze ścian, w roku 1985 już 18%, a w chwili obecnej ok. 40%. Podobnie 
w Australii dziesięć lat temu tylko 10% wydobycia uzyskiwanego systemem podziemnym 
pochodziło ze ścian, podczas gdy obecnie ok. 50% (Chadwick 1992). 

W porównaniu z Wielką Brytanią średnie wydobycie zmianowe uzyskiwane w Stanach 
Zjednoczonych jest prawie czterokrotnie większe i wynosi 2152 ton, przy czym wartości 
średnie parametrów geometrycznych ścian (wysokość — 1,95 m i długość — 210 m) są 
do siebie zbliżone. W latach osiemdziesiątych uzyskano w USA ponad pięciokrotny wzrost 
wydobycia z przodka ścianowego, dzięki czemu przy nieznacznym zmniejszeniu liczby 
ścian (ze 100 do 95) w roku 1990 uzyskano ze ścian 106 min ton. Wpłynęło na to między 
innymi zastosowanie kombajnów o większej mocy (średnia wartość mocy jednej maszyny 
wzrosła o ok. 50% do 393 kW). 

42 Wykłady nr 10 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95 

Podobne trendy rozwojowe wystąpiły w latacłi osiemdziesiątych w górnictwie australijskim, 
które scharakteryzować można następująco: 

— średnie wydobycie zmianowe wzrosło z 1040 ton do 1828 ton, 
— średnia długość ściany zwiększyła się ze 159 m do 178 m, 
— średnia moc maszyny urabiającej wzrosła z 330 kW do 387 kW. 

W Australii są 23 ściany węglowe, przy czym wszystkie prowadzone są od pola. Dają 
one roczne wydobycie 24,47 min ton, czyli prawie tyle samo co 238 kombajnów typu 
„continuous miner" w systemie komorowo-filarowym (Chadwick 1992, Mitchell 1991). 

1.2. S t a n p o l s k i e g o g ó r n i c t w a w ę g l a k a m i e n n e g o 

Warto porównać przedstawione powyżej dane z odpowiednikami charakteryzującymi 
polskie górnictwo węgla kamiennego. W czerwcu 1994 roku prowadzone były w Polsce 
392 ściany zawałowe komplesowo zmechanizowane, przy czym tylko w 27 uzyskano 
wydobycie większe niż 2500 ton, co stanowi 6,9'/o wszystkich przodków danej grupy, 
a wydobycie większe niż 2000 t/d uzyskano w 65 przodkach (16,890). 

W ostatnich dwóch latach nastąpił spadek liczby przodków zawałowych kompleksowo 
zmechanizowanych o 73, co stanowi 15,7% przodków prowadzonych w lipcu 1992 roku. 
Zwiększył się udział procentowy przodków o wydobyciu dobowym większym niż 2500 
ton, który dwa lata temu wynosił tylko 3%; jednak w porównaniu z górnictwem europejskim 
jest on w dalszym ciągu nieznaczny. Pomimo tego, że średnia wysokość ściany w porównaniu 
z pozostałymi krajami była w Polsce największa (2,13 m), średnie wydobycie dobowe 
ściany (1180 ton) było około dwukrotnie mniejsze w odniesieniu do Wielkiej Brytanii oraz 
RFN i ponad pięciokrotnie mniejsze w porównaniu z Australią i USA. 

Wartość średnia mocy maszyny urabiającej przypadającej na przodek ścianowy jest 
w Polsce na tym samym poziomie (305,6 kW) co w górnictwie brytyjskim, natomiast 
w porównaniu z Australią i Stanami Zjednoczonymi mniejsza o ok. 20%. Wskaźnik mocy 
przypadającej na 1000 ton wydobycia w stosunku rocznym jest w Polsce zdecydowanie 
najmniej korzystny i wynosi 1,39 kW/lOOOt/rok. W porównaniu z górnictwem brytyjskim 
(0,73) jest prawie dwuki-otnie większy, a w stosunku do USA (0,35) czterokrotnie większy. 
Zatem potencjalne możliwości techniczne maszyn urabiających są podobne, natomiast 
efektywność ich wykorzystania bardzo zróżnicowana. 

W celu wykazania, że w warunkach naturalnych i technicznych polskich kopalń węgla 
kamiennego można uzyskać wyniki produkcyjne na poziomie europejskim, a nawet światowym 
szczegółową analizą objęto przodki ścianowe o dużej koncentracji produkcji prowadzone 
w lipcu 1994 roku w następujących kopalniach węgla kamiennego: Bogdanka, Czeczott, 
Jankowice, Marcel, Piast, 1-Maja, Staszic i Ziemowit. Analizowane przodki podzielono na 
dwie grupy: z wyposażeniem krajowym oraz z wyposażeniem częściowo lub w pełni 
importowanym. 

W pierwszej grupie przodków średnie wydobycie dobowe netto wynosiło 2872,5 t 
i zmieniało się w zakresie 2000—5774 t/d. Wysokość ścian wahała się w granicach 
1,7—3,0 m, a długość mieściła się w zakresie 145—267 m, przy wartościach średnich 
odpowiednio 2,2 m i 207,5 m. Średnie nachylenie podłużne 5°, a głębokość eksploatacji 
470 m. 
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Średnie wydobycie uzyskane w grupie przodków z wyposażeniem importowanym jest 
większe i wynosiło 3596,5 t/d, a jego wartość zmieniała się w zakresie 2130—7965 t/d. 
Nieco inne są także wartości parametrów cłiarakteryzującycti warunki górniczo-tecłiniczne, 
i tak średnia wysokość ściany jest równa 2,75 m (1,9—3,5 m), średnia długość 229 m 
(107—300 m), a średnie nachylenie podłużne 9° (3—25°). 

1.3. P r z y c z y n y z r ó ż n i c o w a n i a w y n i k ó w p r o d u k c y j n y c h 

Przedstawione dane wykazały, że istnieje bardzo duże zróżnicowanie wyników produ-
kcyjnych uzyskiwanych w poszczególnych krajach, a w szczególności w odniesieniu górnictwa 
europejskiego do Australii i Stanów Zjednoczonych. Przyczyn tego stanu rzeczy można 
upatrywać głównie w następujących czynnikach: 

— odmienne warunki górniczo-geologiczne, 
— różny stopień wykorzystania wyposażenia technicznego, 
— stosowanie dwóch konkurencyjnych systemów eksploatacji w Australii i USA. 
Ze względu na stosowanie w kopalniach podziemnych w górnictwie australijskim 

i amerykańskim dwóch systemów eksploatacji: ścianowego i komorowo-filarowego, pod-
stawowym kryterium stosowania systemu ścianowego w określonych warunkach natu-
ralnych i technicznych jest jednostkowy koszt wydobycia. Z uwagi na bardzo duże 
koszty inwestycyjne związane z uruchomieniem przodka ścianowego (ok. siedmiokrotnie 
większe w porównaniu z systemem komorowo-filarowym) system ścianowy powinien 
zapewnić uzyskanie wysokiej koncentracji produkcji, przy minimalizacji ryzyka wystą-
pienia ograniczenia wydobycia. 

W związku z powyższym ściany uruchamiane są tylko w dogodnych warunkach 
górniczo-geologicznych biorąc pod uwagę: grubość pokładu, rodzaj skał otaczających, 
regularność zalegania złoża, występowanie zagrożeń. Następnym niezwykle ważnym czyn-
nikiem jest znalezienie kontrahenta gwarantującego odbiór węgla danej jakości w zadawo-
łających ilościach w odpowiednio długim okresie czasu. Jest to warunkiem zapewnienia 
ciągłości zbytu oraz uzyskania kredytu bankowego. Ze względu na wymienione powyżej 
czynniki uważa się, że stosowanie systemu ścianowego w USA jest korzystne tylko 
w czterech rejonach (A Kentuckian ... 1992), 

Jest zatem sprawą zrozumiałą, że w krajach europejskich, gdzie system ścianowy jest 
podstawowym systemem eksploatacji, uzyskuje się znacznie gorsze wyniki produkcyjne. 
Wynika to zc stosowania tego systemu w bardzo zróżnicowanych i zmiennych warunkach 
górniczo-geologicznych i na znacznie większych głębokościach eksploatacji. 

1.4. E k o n o m i c z n y a s p e k t z a g a d n i e n i a 

W związku z powyższym w odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie można 
stwierdzić, że przyjęcie jednej granicznej wartości wydobycia dobowego nie powinno 
stanowić kryterium oceny osiągnięcia wysokiej koncentracji produkcji. Przyjęcie bowiem 
konkretnej wartości granicznej będzie sztuczne i nie mające racjonalnego uzasadnienia, 
biorąc pod uwagę odniesienie do górnictwa innych krajów, ze względu na różne warunki 
eksploatacji i całokształt uzależnień natury ekonomicznej. 
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We wszystkich analizowanych krajach dąży się do obniżenia kosztów jednostkowych 
wydobycia tony węgla. A zatem efektywność w sensie ekonomicznym powinna decydować 
o wielkości wydobycia określającego wysoką koncentrację produkcji. Przyjęcie określonej 
wartości, na przykład wskaźnika kosztów jednostkowych dla bloku eksploatacji, sprawi, że 
w warunkach każdego przodka ścianowego wymagany poziom wydobycia związany z wysoką 
koncentracją produkcji będzie inny. 

# 

2. Czynniki warunkujące uzyskanie wysokiej koncentracji produkcji 

Uzyskanie określonej wielkości wydobycia uzależnione jest od wielu, często wzajemnie 
powiązanych czynników natury górniczej, technicznej i organizacyjnej (rys. 1). Najważniejsze 
z nich to: 

— dysponowanie odpowiednią ze względu na warunki naturalne partią złoża, 
— właściwe zaprojektowanie systemu eksploatacji, 
— dysponowanie odpowiednim wyposażeniem technicznym, 
— wykorzystanie potencjalnych możliwości technicznych maszyn w danych warunkach, 
— efektywny czas pracy maszyn w przodku, 
— Uzyskanie wymaganego postępu robót przygotowawczych. 
Wymienione powyżej czynniki powinny być uwzględnione zarówno w procesie projektowania 

systemu mechanizacyjnego, jak i w trakcie realizacji całego przedsięwzięcia technicznego. 

2,1. D y s p o n o w a n i e o d p o w i e d n i ą p a r t i ą z ł o ż a 

Warunkiem podstawowym uzyskania wysokiej koncentracji produkcji jest dysponowanie 
odpowiednią partią złoża. 

Według specjalistów francuskich (Demoulin i in. 1990) uzyskanie wysokiej koncentracji 
produkcji jest możliwe w pokładzie grubym, eksploatowanym na jedną warstwę, zalegającym 
na głębokości ok. 500 m, bez zaburzeń tektonicznych, przy korzystnych skałach otaczających 
pokład, nachyleniu nie przekraczającym 10°, w pokładzie niemetanowym. 

Istnieje duża zgodność co do tego, że najkorzystniejszy zakres wysokości mieści się 
w granicach od 2,5 do 4,5 m. W ocenie specjalistów z Australii (Fawcett, Duncan 1990) 
potencjalne wydobycie ze ścian o określonej wysokości kształtuje się następująco: 

H = 3,5—4,5 m Q = 26 000 t/d, 
H 2,5—3,4 m Q = 17 000 t/d, 
H = 1,5—2,0 m Q = 9 000 t/d. 

Dotychczas wzrost wydobycia ścianowego osiągano poprzez stosowanie maszyn o wię-
cszej wydajności. Doświadczenia górnictwa australijskiego z końca lat osiemdziesiątych 
wykazały, że zwiększenie wydajności maszyn i urządzeń jest możliwe w pokładach o grubości 
3,0—3,5 m lub większej, przy czym za górną granicę przyjmuje się 4,3—4,5 m (dla 
systemu ścianowego na jedną warstwę). W pozostałym zakresie wysokości ścian uzyskać 
można znaczny wzrost wydobycia ścianowego poprzez zwiększenie wykorzystania czasu 
pracy maszyn w przodku. W wielu ścianach o dużej koncentracji wydobycia wykorzystanie 
czasu pracy maszyn było prawie dwukrotnie większe od średniego wykorzystania czasu 
pracy maszyn w pozostałych przodkach. 
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Następnym niezwykle ważnym czynnikiem jest prawidłowe zaprojektowanie systemu 
eksploatacji. Jego dobór jest w dużej mierze uwarunkowany warunkami górniczo-geologi-
cznymi i dotycłiczas prowadzoną eksploatacją. W wyniku poczynionycti ustaleń dotyczących 
rozcięcia złoża zostaje ustalony istotny parametr, jakim jest długość: ściany. 

Generalnie przyjmuje się, że uzyskanie dużego wydobycia łatwiejsze jest w przypadku 
ścian długicłi. Wynika to z faktu, że im dłuższa jest ściana, tym mniejszy jest względny 
udział czasu operacji technologicznycłi związanychi z rozpoczęciem i zakończeniem cyklu 

ę 

produkcyjnego w ścianie. Poza tym wraz ze wzrostem długości ściany, przy określonym 
wydobyciu dobowym, zmniejsza się wartość wskaźnika natężenia robót przygotowawczych. 
W zależności od kosztu drążenia 1 metra chodnika oraz kosztów wyposażenia technicznego 
ściany można ustalić optymalną długość ściany ze względu na kryterium minimum kosztów 
uwzględniające obydwa czynniki (Jaszczuk 1994). 

Doświadczenia górnictwa amerykańskiego (Singh 1982) wykazały, że oprócz ograniczeń 
wynikających z możliwości technicznych wyposażenia technicznego (przenośnik ścianowy), 
przy ustalaniu długości ściany należy brać pod uwagę czynniki wpływające na stan stropu 
wyrobiska: 

— generalnie wraz ze wzrostem długości ściany maleje postęp dobowy, co może 
stwarzać problemy z utrzymaniem stropu, 

— stropy zwięzłe regularnie przechodzące w zawał umożliwiają stosowanie ścian o wię-
kszej długości, 

— w ścianach dłuższych istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia nieregular-
ności zalegania pokładu i zaburzeń geologicznych, co wpływa na warunki prowadzenia 
ściany, 

— w przypadku słabych, pęczniejących spągów, szczególnie przy jednoczesnym wystę-
powaniu zwięzłych skał stropowych, zalecane jest stosowanie ścian krótszych. 

W ścianach o wysokiej koncentracji produkcji postęp dobowy przodka jest zdecy-
dowanie większy (nawet kilkakrotnie) w porównaniu z przodkami o przeciętnym wy-
dobyciu dobowym. Ma to duży wpływ na rozkład naprężeń w górotworze wokół 
wyrobiska ścianowego (Kwaśniewski, Wang 1994), obciążenie zestawów obudowy zme-
chanizowanej w ścianie (Sikora i in. 1994) oraz przebieg procesu osiadania powierzchni 
(Kwiatek, Kowalski 1993). 

Z problematyką długości ściany związany jest także wymóg utrzymania stałej długości 
przodka o dużej koncentracji produkcji wzdłuż całego wybiegu, co jest równoznaczne 
z zapewnieniem regularności kształtu wybieranego pola. W konsekwencji mogą pozostawać 
nieforemne resztki pokładów, nieopłacalne do wybierania systemem ścianowym, co powoduje 
conieczność stosowania innego systemu eksploatacji (Sikora i in. 1992). 

Innym istotnym czynnikiem związanym z systemem eksploatacji w aspekcie uzyskania 
wysokiej koncentracji produkcji jest wcześniejsze dobre rozeznanie złoża, czcmu sprzyja 
prowadzenie ścian od pola. Wariant ten stał się dominujący w górnictwie światowym. 
Prawie wszystkie ściany w USA, Australii i RPA prowadzone są tym systemem. Znajduje 
on również coraz szersze zastosowanie w górnictwie europejskim (Chadwick 1992). 

Uważa się, że prowadzenie w W. Brytanii ponad połowy ścian systemem od pola 
w głównej mierze przyczyniło się do poprawy uzyskiwanych wyników produkcyjnych 
i zapewniło niezawodność procesu produkcyjnego (Chadwick 1992). 
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Wśród korzyści wynikających ze stosowania eksploatacji od pola, oprócz lepszego 
rozeznania złoża przed rozpoczęciem eksploatacji, wymienia się głównie: obniżenie tempe-
ratury, odgazowanie złoża wzdłuż chodników, oddzielenie robót przygotowawczych od 
eksploatacyjnych. Poza tym upraszcza się operacje technologiczne w rejonie skrzyżowania 
ściana-chodnik związane z zabezpieczeniem stropu i utrzymaniem chodnika po przejściu 
frontu ścianowego. Operacje te w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne 
ścian prowadzonych do pola. 

Należy jednak zaznaczyć, że czynnikiem warunkującym powodzenie systemu eksploatacji 
od pola jest zapewnienie odpowiedniego postępu robót przygotowawczych. W USA i Australii 
wszystkie chodniki drążone są w pokładzie, zwykle przy użyciu kombajnu „continuous 
miner" i przy zastosowaniu obudowy kotwiowej. System ten staje się coraz powszechniejszy 
także w Wielkiej Brytanii, gdzie do końca roku rozliczeniowego 1990/91 zastosowano go 
w 30 przodkach. Obok zwiększenia postępu drążenia chodników uzyskano poprawę bez-
pieczeństwa, oszczędności wynikające ze zmniejszenia kosztów materiałów i kosztów 
transportu materiałów .(Chadwick 1992). 

Dzięki stosowaniu prostokątnych przekrojów chodników łatwiejsza jest mechanizacja 
zabudowy stropu w rejonie skrzyżowania, a ponadto możliwe jest wykorzystanie wozów 
samojezdnych do transportu wyposażenia technicznego ścian w trakcie zbrojenia ściany 
i relokacji do innego przodka. Jest to problem niezwykle ważny, biorąc pod uwagę dużą 
masę wyposażenia ścian (ok. 15-krotnie większą w porównaniu z systemem komorowo-fi-
arowym). 

W związku z powyższym w KWK Staszic podjęto próbę drążenia chodników za pomocą 
kombajnu „continuous miner" firmy Joy i zastosowania wozów samojezdnych do transportu 
zestawów obudowy zmechanizowanej. 

2.2. W y p o s a ż e n i e t e c h n i c z n e p r z o d k a 

Drugi ważny aspekt rozważanej problematyki przodków o wysokiej koncentracji produkcji 
stanowi grupa zagadnień dotycząca wyposażenia technicznego przodka i jego wykorzystania. 

Jednym z czynników warunkujących uzyskanie wysokiej koncentracji produkcji jest 
dysponowanie maszynami ścianowymi o parametrach pozwalających na ich prawidłowe 
współdziałanie w określonych warunkach naturalnych i technicznych danego przodka. Jest 
to bardzo istotne, gdyż analiza przodków ścianowych prowadzonych w Australii po roku 
1982 wykazała, że w 58% przodków wydobycie było hamowane przez prędkość przemie-
szczania zestawów obudowy zmechanizowanej, w 29'/ó przodków przez wydajność prze-
nośnika ścianowego, w S^o przez prędkość przemieszczania się załogi (operatorów) i w 5% 
przez zbyt małą moc kombajnu (Fawcett, Duncan 1990). 

W celu wykazania możliwości uzyskania wydobycia rzędu 5000 i 10000 ton na dobę 
przy zastosowaniu maszyn produkcji krajowej przeprowadzono analizę teoretyczną (Jaszczuk, 
Siwiec 1993) z uwzględnieniem następujących parametrów: 

— wysokość ściany, 
— długość ściany, 
— szerokość zabioru kombajnu, 
— stopień wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy maszyn w przodku. 
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2 ,5- 4,0 m. 
200- 250 m, 
0,6; 0,8 ; 1,0 m, 
50 -80 %. 

Wartość wydobycia 5000 ton na dobę jest na poziomic wysoko wydajnego przodka 
ścianowego w górnictwie europejskim. Natomiast druga wartość równa 10 000 ton na dobę 
odpowiada wymogom górnictwa światowego. 

Zakresy zmienności pozostałych parametrów przyjęto w następującycti przedziałacłi: 
•— wysokość ściany 
— długość ściany 
— szerokość zabioru kombajnu 
— stopień wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy w przodku 
Zakresy wysokości i długości ściany wynikają z doświadczeń i analiz górnictwa 

światowego dotyczących warunków górniczo-geologicznych umożliwiąjących uzyskanie wy-
sokiej koncentracji produkcji. Co prawda, najpowszechniej stosowany w polskim górnictwie 
węgla kamiennego zabiór jest równy 0,6 m, i tylko sporadycznie stosuje się zabiór 0,8 m, 
do analizy przyjęto także wartość 1,0 m, gdyż w górnictwie światowym w wysoko wydajnych 
ścianach właśnie ta szerokość jest powszechnie stosowana. 

W odniesieniu do stopnia wykorzystania .dyspozycyjnego czasu pracy w przodku dolną 
granicę przedziału przyjęto na poziomie odpowiadającym obecnym osiągnięciom w górnictwie 
światowym, górną natomiast na poziomie odpowiadającym wartości tego wskaźnika w przod-
kach o dużej koncentracji produkcji w górnictwie polskim. 

Z analizy uzyskanych wartości wynika, że uzyskanie wydobycia dobowego 5000 ton 
ze względu na możliwości techniczne kombajnów jest bardzo trudne w ścianie o wysokości 
2,5 m i długości 200 m, przy szerokości zabioru wynoszącej 0,6 m i stopniu wykorzystania 
dyspozycyjnego czasu pracy w przodku równym 50%. 

Zwiększenie szerokości zabioru do 0,8 m sprawia, że średnia prędkość posuwu kombajnu 
wynosząca ok. 3 m/min jest realna do osiągnięcia, W całym pozostałym zakresie wysokości 
ścian osiągnięcie założonego wydobycia dobowego jest możliwe przy zastosowaniu kom-
bajnów produkcji krajowej. 

Uzyskanie wydobycia 10 000 ton na dobę przy powszechnie obecnie stosowanym w Polsce 
zabiorze nominalnym 0,6 m jest możliwe tylko w ścinach o wysokości 4,0 m przy 70-procentowym 
stopniu wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy w przodku; natomiast przy zabiorze 0,8 m 
w ścianie o wysokości 4,0 m lub przy szerokości zabioru kombajnu 1,0 m w ścianie o wysokości 
3,5 m przy 60-procentowym wykorzystaniu czasu dyspozycyjnego. 

Analiza wpływu rozpatrywanych parametrów na zmienność wymaganej wartości średniej 
prędkości posuwu kombajnu pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

— długość ściany wpływa w małym stopniu na wartość średniej prędkości posuwu 
kombajnu, wpływ ten jest największy w przypadku ścian o wysokości 2,5 m i najmniejszej 
rozpatiywanej wartości stopnia wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy w przodku równej 
50%. 

— szerokość zabioru ma bardzo istotne znaczenie przy uzyskiwanym obecnie stopniu 
wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy w przodku równym 50%, 

— stopień wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy w przodku w znaczący sposób 
wpływa na średnią prędkość posuwu kombajnu, szczególnie przy szerokości zabioru równej 
0,6 m; im większy jest zabiór nominalny, tym wpływ ten jest mniejszy, 

— wzrost wymaganej wartości średniej prędkości posuwu kombajnu w wyniku wzrostu 
wydobycia jest tym większy, im mniejszy jest nominalny zabiór kombajnu. 
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Wymaganą wydajność przenośnika ścianowego dla wyznaczonych średnich prędkości 
posuwu kombajnu obliczono dla mniej korzystnego ze względu na obciążenie przenośnika 
ruchu kombajnu zgodnego ze zwrotem odstawy. 

Analiza uzyskanych wartości dowodzi, że w przypadku wydobycia dobowego 5000 ton 
w całym rozpatrywanym zakresie wysokości ścian uzyskany urobek można odtransportować 
za pomocą przenośników ścianowych produkcji krajowej. Przy czym im większy jest zabiór 
combajnu, tym wymagana wydajność przenośnika jest mniejsza. 

Przy wydobyciu 10 000 ton na dobę polskie przenośniki ścianowe nie są w stanie 
odtransportować urobku ze ściany poza produkowanymi licencyjnie. Wydajność przenośnika 
Rybnik 85 wynosi 800 t/h, podczas gdy najmniejsza wymagana wartość wydajności jest 
równa 1000 t/h (w ścianie o wysokości 4,0 m, przy szerokości zabioru 1,0 m). Przenośnik 
ten mógłby być zastosowany pod warunkiem osiągnięcia 80% wykorzystania dyspozycyjnego 
czasu pracy w przodku. 

Szerokość zabioru organu urabiającego kombajnu uzależniona jest od własności i struktury 
skał stropowych oraz węgla w pokładzie, a także od zastosowanego wyposażenia technicznego 
przodka. Podstawowe znaczenie ma prawidłowe utrzymanie stropu w przyociosowej części 
wyrobiska oraz przeciwdziałanie możliwości powstania zawału lub obwału stropu wyrobiska. 

Metodykę określania dopuszczalnej szerokości zabioru, przy zastosowaniu określonego 
wyposażenia technicznego w danych warunkach górniczo-geologicznych i górniczo-techni-
cznych, przedstawił Wilson (1981) w związku ze stosowaniem w W. Brytanii zwiększonej 
do 1 m szerokości zabioru kombajnów. 

Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie dopuszczalnej wartości odległości pier-
wszego szeregu stojaków zestawu obudowy zmechanizowanej od czoła ściany na podstawie 
znajomości wysokości ściany, wypadkowej podporności obudowy, ramienia działania tej 
wypadkowej liczonej względem tylnej krawędzi stropnicy, odległości pierwszego szeregu 
stojaków od tylnej krawędzi stropnicy oraz podziałki zestawów obudowy. 

Na podstawie powyższej zależności wyznaczono dopuszczalną szerokość zabioru dla 
wybranych obudów zmechanizowanych mogących pracować w anahzowanym zakresie 
wysokości ścian. W przypadku zestawów obudowy FAZOS-17/36-POz zwiększoną do 0,8 m 
szerokość zabioru można stosować tylko w ścianach o wysokości 2,5 m. Większe możliwości 
daje obudowa FAZOS-20/43-POz, gdyż umożliwia stosowanie zabioru o szerokości 1,0 m 
w ścianach o wysokości do 2,8 m, a o szerokości 0,8 m w ścianach do wysokości 3,0 m. 
Zestawy obudowy zmechanizowanej FAZOS-28/60-Oz umożliwiają w całym rozpatrywanym 
zakresie wysokości ścian stosowanie zabioru o szerokości 1,0 m ze względu na kryterium 
nie występowania obwału wyrobiska. 

Analiza możliwości technicznych ścianowych maszyn górniczych produkcji krajowej 
wykazała, że przy wartości 50% stopnia wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy w przoc-
ku, w analizowanym przedziele wysokości ścian (2,5—4,0 m), można uzyskać wydobycie 
5000 ton na dobę. 

W przypadku wydobycia dobowego 10 000 ton może być ono osiągnięte jedynie przez 
kombajny, i to przy zwiększonej szerokości zabioru w bardzo wąskim przedziale wysokości 
ścian (3,5—4,0 m). Polskie przenośniki ścianowe są w stanie odtransportować z przodka 
urobiony przez kombajn węgiel przy uzyskaniu wartości 80% wskaźnika wykorzystania 
dyspozycyjnego czasu pracy w przodku. 
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Parametry techniczne krajowych obudów zmechanizowanych umożliwiają osiągnięcie 
zwiększonego zabioru w bardzo ograniczonym zakresie, który nie pokrywa się niestety 
z możliwościami technicznymi kombajnów. Stąd osiągnięcie wydobycia dobowego rzędu 
10 000 t przy zastosowaniu kompleksu mechanizacyjnego produkcji krajowej jest w chwili 
obecnej bardzo trudne. 

2.3. E f e k t y w n y c z a s p r a c y m a s z y n w p r z o d k u 

Problematykę wykorzystania wyposażenia technicznego przodka należy rozważyć w dwu 
aspektach: 

— efektywnego czasu pracy maszyn w przodku, 
— potencjalnych możliwości technicznych maszyn tworzących kompleks mechanizacyjny. 
Wykoizystanie maszyn w ciągu doby związane jest z dyspozycyjnym czasem pracy 

w przodku wynikającym z przyjętej formy organizacji produkcji oraz ze stopnia wykorzystania 
tego czasu. 

Dane dotyczące górnictwa światowego przedstawiają się następująco (Chadwick 1992). 
W Australii stosowany jest system czterech zmian siedmiogodzinnych, a w Stanach 
Zjednoczonych trójzmianowy, każda zmiana trwa 8 godzin. W jednym i drugim przypadku 
zapewniona jest ciągłość pracy w ścianie, gdyż następuje przekazanie zmiany w samym 
przodku. Dla porównania dyspozycyjny czas pracy w przodku (machinę available time — 
MAT) w Wielkiej Brytanii wynosi 15 godzin na dobę, w Australii 20 godzin, a w Stanach 
Zjednoczonych 23 godziny. 

Stopień wykorzystania czasu dyspozycyjnego (system availability) jest również zróżni-
cowany i w analizowanych krajach kształtuje się następująco: Wielka Brytania 41%, Austraha 
52%, Stany Zjednoczone ponad 60%. W wyniku nałożenia się na siebie tych dwóch 
czynników uzyskuje się efektywny czas pracy maszyn w przodku. Średni efektywny czas 
pracy maszyn w Stanach Zjednoczonych (13,8 godziny) jest dwukrotnie większy od 
uzyskiwanego w górnictwie brytyjskim (6,2 godziny), podczas gdy w Australii kształtuje 
się na poziomie 10,4 godziny. 

Powyższe zestawienie daje częściową odpowiedź na pytanie zv/iązane z przyczynami 
występowania tak dużego zróżnicowania efektywności systemów mechanizacyjnych w ana-
lizowanych krajach. 

Dla porównania czas postoju maszyn w górnictwie polskim osiąga wartość 55—60% 
dyspozycyjnego czasu pracy, a w niektórych ścianach dochodzi nawet do 85%. Inaczej 
przedstawia się sytuacja w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji. W przypadku 
ścian z wyposażeniem importowanym uzyskano średnio bardzo wysoki stopień wyko-
rzystania dyspozycyjnego czasu pracy maszyn w przodku wynoszący 77%. Przy wartości 
średniej tego czasu 20,2 godziny na dobę średni efektywny czas pracy maszyn w przodku 
wynosi 15,5 godziny i jest większy od wartości średniej uzyskiwanej w Stanach Zjec-
noczonych. 

Zestawienie powyższych danych potwierdza wyniki przedstawionej wcześniej analizy 
teoretycznej, która wykazała, że jednym z warunków uzyskania wysokiej koncentracji 
produkcji jest osiągnięcie stopnia wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy maszyn 
w przodku na poziomie co najmniej 50%. 
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2.4. W y k o r z y s t a n i e p o t e n c j a l n y c h m o ż l i w o ś c i t e c h n i c z n y c h m a s z y n 

Pełne wykorzystanie potencjalnych możliwości technicznych maszyn w warunkach danego 
przodka jest możliwe do osiągnięcia w wyniku prawidłowego doboru parametrów pracy 
maszyn w trakcie procesu projektowania systemu mechanizacyjnego, a następnie poprzez 
umiejętne użytkowanie maszyn. 

Prawidłowy dobór obudowy zmechanizowanej stanowi o możliwości uzyskania założonych 
wyników produkcyjnych (Barczak 1993, Peng 1992, Bates 1984, Singh 1982). 

W trakcie procesu projektowania kompletu obudowy zmechanizowanej należy: 
— dobrać typ zestawów obudowy zmechanizowanej, 
— ustalić wartość podporności wstępnej, 
— wyznaczyć wartość wymaganej podporności roboczej, 
— dobrać system sterowania zestawami, 
— określić parametry układu zasilania hydraulicznego. 
Biliński (1993) zaproponował ocenę stanu utrzymania stropu wyrobiska na podstawie 

wartości wskaźnika nośności stropu (g). W oparciu o przedstawioną metodę można dla 
danego rozwiązania technicznego zestawu obudowy, w przypadku określonych warunków 
naturalnych i technicznych, wyznaczyć wartość wskaźnika g, względnie dla założonej 
wartości wskaźnika g wyznaczyć wymaganą podporność obudowy w danych warunkach. 
W obliczeniach uwzględnia się nominalną podporność roboczą (katalogową) oraz stosunek 
podporności wstępnej do podporności roboczej. W odniesieniu do drugiej z wymienionych 
wielkości nie podaje się sposobu wyznaczania czy też zaleceń dotyczących przyjmowania 
wartości tego parametru. 

Gwiazda (1991) wskazał na konieczność dobierania podporności wstępnej zestawów 
obudowy zmechanizowanej w zależności od jakości skał stropowych i warunków górni-
czo-eksploatacyjnych. Podkreślił fakt, że zbyt duża podporność wstępna powoduje dewastację 
stropu, co może doprowadzić do poważnego zakłócenia procesu eksploatacji. 

Podobnie Chambers, Lester (1982) i Bates (1984) wykazali, że czynnikiem wpływającym 
na stan stropu wyrobiska jest rzeczywista wartość podporności wstępnej zestawów obudowy 
zmechanizowanej i zaproponowali, stosowaną w Wielkiej Brytanii, metodę empiryczną 
wyznaczania optymalnej wartości podporności wstępnej na podstawie przebiegu zmian 
ciśnienia w stojakach obudowy zmechanizowanej. 

W USA wymaganą wartość podporności wstępnej zestawów obudowy wyznacza się na 
podstawie metodyki opracowanej w oparciu o wyniki badań dołowych (Peng i in. 1987). 
Metodyka ta wykorzystana jest w programie komputerowym DEPOWS doboru zestawów 
obudowy zmechanizowanej do danych warunków naturalnych i technicznych (Peng 1992). 
Dla każdego zestawu wyznacza się wartość parametru pozwalającego na dobór optymalnego 
typu obudowy (suitability index). Warunkiem zastosowania danej obudowy jest uzyskanie 
wartości tego parametru równej co najmniej 60%. Oprócz ustalenia wymaganej podporności 
wstępnej i nominalnej podporności roboczej zestawu uwzględnia się także silę poziomą 
oddziaływania stropnicy na strop bezpośredni i rozkład nacisków na spągnicy. 

Badania przeprowadzone w Bretby (Bates 1984) wykazały ponadto, że końcowa pod-
porność robocza zestawu obudowy zmechanizowanej w bardzo nielicznych przypadkach 
osiąga wartość nominalnej podporności roboczej. W związku z powyższym wartość nominalnej 
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podporności roboczej nie jest parametrem wpływającym na konwergencję wyrobiska, ma 
natomiast ważne znaczenie z punktu widzenia tectinicznego, gdyż zawory przelewowe 
stanowią zabezpieczenie poszczególnych elementów przed przeciążeniem. 

Z badań dołowych Siwca (1992) wynika, że wartość podporności wstępnej jest istotnym 
czynnikiem nie tylko z punktu widzenia stanu utrzymania stropu wyrobiska, ale także ze 
względu na stan naprężenia i odkształcenia w urabianej caliźnie. Dla przykładu wzrost 
ciśnienia zasilania od wartości minimalnej 15 MPa do wartości maksymalnej 27 MPa 
(stosowanych w badaniach) spowodował zwiększenie jednostkowej energochłonności urabiania 
odpowiednio: 

— o ok. 60% w ścianie nr 535 KWK Katowice, 
— o ok. 45% w ścianie nr 240 KWK Pstrowski, 
— o ok. 28% w ścianie nr 1001 KWK Staszic. 
W przypadku najprostszych układów hydraulicznych, w których podpornośd wstępną 

obudowy uzyskuje się wskutek ręcznego sterowania sekcją przez operatora, wartości tego 
parametru w poszczególnych zestawach obudowy są przypadkowe i niejednokrotnie duże 
różnice (dochodzące do 60% wartości nominalnej) powodują powstawanie naprężeń zgina-
jących w stropie, w następstwie czego strop pęka i sypie się do przestrzeni roboczej 
wyrobiska (Gwiazda 1991, Bates 1984). 

Chcąc zatem zapewnić jednakową podporność wstępną wszystkim zestawom obudowy 
zmechanizowanej w ścianie należy stosować system sterowania elektrohydraulicznego lub 
wyposażyć układ w urządzenie do tzw. doładowania obudowy. Przykładem rozwiązania 
technicznego takiego urządzenia jest UDS, wyposażone dodatkowo w zabezpieczenie przed 
nadmiernym przeciekiem awaryjnym i umożliwiające płynną regulację podporności wstępnej 
obudowy. 

Na efektywność pracy ścianowego systemu mechanizacyjnego ma również wpływ pra-
widłowy dobór parametrów pracy kombajnu ścianowego, a w szczególności: 

— mocy kombajnu, 
— układu noży na organie urabiającym, 
— średnicy i zabioru organów urabiających, 
— liczby obrotów organów urabiających. 

3. Podsumowanie 

Czynnikiem stymulującym stosowanie przodków o wysokiej koncentracji produkcji 
jest konieczność obniżenia jednostkowych kosztów wydobycia węgla. Potwierdziła to 
analiza dotycząca przodków o dużej koncentracji produkcji w polskim przemyśle wę-
glowym. 

W przypadku ścian, w których zastosowano wyposażenie produkcji krajowej, koszt 
uzyskania 1 tony węgla (w odniesieniu do bloku eksploatacji) zawiera się w granicach 
62 288—104 059 zł, wartość średnia wynosi 72 086 zł, co stanowi średnio 67% kosztów 
1 tony węgla uzyskanego z pozostałych przodków w danej kopalni. 

W ścianach z wyposażeniem importowanym, ze względu na wyższe koszty amortyzacji, 
pomimo większego wydobycia dobowego uzyskiwanego w tej grupie przodków, średni 
koszt uzyskania 1 tony węgla jest większy w porównaniu z przodkami wyposażonymi 
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w maszyny produkcji krajowej i wynosi 81 072 zł, przy czym koszt ten zawiera się 
• 

w granicach od 44 000 zł do 112 104 zł. Średnio koszt ten jest niższy od kosztów 
jednostkowych! uzyskania tony węgla z pozostałycti przodków danej kopalni o ok, 21%. 

Przyjmując zatem określoną wartość wskaźnika ekonomicznego można wyznaczyć dla 
danych wartości poszczególnych składników kosztów w bloku eksploatacji wymaganą 
wartość wydobycia dobowego z przodka. Uzyskanie tej wartości wydobycia uwarunkowane 
jest dysponowaniem odpowiednią partią złoża, prawidłowym zaprojektowaniem systemu 
mechanizacyjnego i zapewnieniem w miarę pełnego wykorzystania możliwości technicznych 
maszyn w przodku. 

Przekazano 25 listopada 1994 r. 
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Common features of high output longwalls 

Abstract 
Longwall output has inreased dramatically over the past few years. This paper briefly 

looks at lungwall performances in different parts of the world and examines the factors 
which make so big variation in achieved output. 

The influence of the geological features, geotechnical considerations, face layout and 
mining system as wełl as some main factors which condition to gain high concentration 
of output have been discussed. The paper covers feasibiHty analysis of high production to 
be achieved at longwall faces by use of Polish production machinery. 

It is pointed out that one of the ways of achieving higher output is increasing the time 
of operation, which is a combination of two factors, machinę available time and system 
availability. 
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Application of continuous miners in the USA and UK and 
introduction in Poland 

Słowa kluczowe 
Zastosowane kombajny (continuous miners) w USA, Wlk. Brytanii, RPA i Australii-te-

chnologia kotwienia-ekonomika eksploatacji-zastosowanie kombajnów w warunkach polskich 
kopalń 

Synopsis 
Continuous miners were first introduced in the USA in the 1930's. Since then technology 

has advanced rapidly keeping continuous miners and continuous miner systems in the 
forefront of underground coal production. Until eight years ago their application was 
generally limited lo shallow mines in good conditions where roofbolting was succcssful. 
The USA, South Africa and Australia rehed on continuous miners for both production in 
room and pillar systems and for deveIopment for longwall systerrts. Over the past eight 
years roofbolting has been successfully upgraded to allow use in deep mines (up to and 
over 1,000 metres deep) where there are poor conditions (faulting, soft overlying and 
underlying strata) and high horizontal mining stresses. 

This succcssful adaption of roofbolting techniąues has been pioneered in the UK anc 
has lead to the successful introduction of rectangular section drivages and continuous 
miners. Roadway drivage rates have increased threefold and development costs have been 
cut by over 65% allowing the UK mines to compete on a cost of tonne production basis 
with worldwide traded coal. 

In Poland new roofbolting systems are being introduced into many mines and the first 
continuous miner is already approved and being put into operation at Staszic mine. These 
techniąues will become more common over the next few years. 

This paper briefly examines the use of continuous miners in the USA, South Africa 
and Australia and then looks in detail at the introduction of roofbolting and continuous 
miners in the UK including examples. The various types of continuous miners are discussed 
and their apphcation in Polish conditions. 
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1. Introduction 

Recent advances in the method of strata control are at the heart of the rapid strides the UK 
industry has made to improve productivity and reduce operating costs, Roofbolting gives a cheaper 
system of drivage support and creates conditions to allow longwall faces to rapidly retreat along 
those roadways with improved safety in both development and production. 

This paper examines the eąuipment used in the USA, Australia and South Africa. The 
UK market, undergoing rapid changes, is then examined to see how, even in deep mines 
with difficult conditions, this new technology has lead to improved productivity and lowered 
costs. Similar systems can be installed in Poland to achieve dramatic improvements in 
drivage rates, reduced costs and improved safety. 

British Coal has faced many difficulties over the last 10 years including the 1984—1985 
miners strike, high production costs and Iow productivity (compared with leading exporting 
countries). Over recent years the UK industry has adapted to become directly competitive 
with imported coal. Changes have been both structural in closing high cost mines, closing 
mines with depleted reserves and reducing manpower at remaining mines and technically 
by embracing new methods and the latest technology. 

Following detailed studies of working practices in the USA and Australia a fundamental 
change took place in the way in which mine roadways are supported in the UK. This 
was the introduction of active supports to replace passive steel arch type supports. This 
also allowed changes in the roadway shape from arched to rectangular roadways allowing 
the much wider deployment of continuous miners. The successful introduction of roofbolting 
technology into the British coalfields has been the most significant change allowing new 
mining methods and eąuipment to be introduced, The increasing use of continuous miners 
in the UK has been a direct result of the successful introduction of roofbolting. 

The paper examines continuous miners and their use in the USA and UK and their 
introduction into Poland. 

2. Continuous Miners in the United States of America 

The USA is the worlds second largest underground coal producer after China 
« 

with 400 m tonnes from underground mines divided by method as follows (1993 
figures): 

Million tonnes 

Continuous Miners (room and pillar and 
partial extraction methods using) 

Longwal 

Other (mainly non-mechanised smali mines 
using cutters, loaders etc) 

Total 

250 

125 

25 

400 

Perce nt ag e 

63 

31 

100 
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The USA is also the worlds cheapest underground coal producer which clearly 
demonstrates the cost effectiveness of continuous miner systems. Currently there are just 
of 1,300 condnuous miners operating in the USA and coal production per eight hour shift 
in 1977 was 180 tonnes. By 1987 this average had risen to 431 tonnes per shift and today 
some mines average 2500 tonnes per shift. This increase has been influenced by a number 
of factors. 

—• Increased reliability of the condnuous miner and associated roofbolting equipment 
•— Better design allowing repairs to be effected more readily 
— Better and more mechanised roof boldng equipment 
— Higher cutdng and loading rates on continuous miners 
— Radio remote control of continuous miners which enables deep cuts to be made 

with the operator safe under supported roof 
— Introduction of flooded bed dust collectors which facilitate the ventiladon of deep 

cuts 
— Higher capacity shuttle cars 
— Competition from longwall provided impetus for increase 
Roofbolting is practised at virtually all underground coal mines in the USA by a variety 

of methods using either roofbolting machines mounted on the condnuous miners or large 
mobile track mounted drill rigs used in ,»place changing operations". 

Place changing operations can be used in multi-entry drivages either for longwall 
development or room and pillar systems. Where there are 2 or 3 or more entries 
the continuous miner will cut in one roadway for 6 metres beyond the last row of 
supports ie, when the driver is still under supported ground (this can be increased 
to 13 metres with radio remote control on the continuous miner, as the shuttle car 
driver becomes the last man under supported ground). The condnuous miner then 
tracks around to the next roadway and a mobile roofbolting machinę is used to bolt 
the first roadway. Using this method, both the condnuous miner and the roofbolting 
machinę can be used virtually condnuously (without.sloping for support work) greatly 
enhancing their productivity. 

Where place changing methods -are not used then condnuous miners with on-board 
bolting machines are employed. 

Examples of the kind of producdvity achieved in the USA with condnuous miners 
nowadays are: 

— Laurel Coal Corp, West Yirginia achieves 78,000 to 83,000 tonnes run of mine per 
month in 1.5 m coal from a Iow height continuous miner 

— Campbells Creek Coal Co, Utah regularly produce 2,900 tonnes run of mine per 
shift from one continuous miner 

— Loveridge mine, Pennsylvania average 44m advance per shift in a four entry system 
in 2.1 m seam with one condnuous miner. The best is 95 m per shift. 

— Martin County mine, Kentucky average 2,300 to 2,500 tonnes per shift from two 
Iow height continuous miners in 1,5—1.8 m thick coal. 

These examples illustrate that relatively Iow capital investment in continuous miners 
and shuttle cars can achieve very high productivity and very high efficiency allowing coal 
to be produced at the lowest cost per tonne. 
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3. Continuous Miners in South Africa 

Underground coal production in South Africa for 1993 was 130 million tonnes of which 
93% was from room and pillar mining methods and 7% from longwall. Of the room and 
pillar production 62% is mined using continuous miners and 38% from fully mechanised 
conventional methods involving drill and blast or undercut drill and blast. Again all 
underground roadways are supported by roofbolting methods. 

There are approximately 135 continuous miners in operation. These are specially adapted 
machines able to cut hard coal and operate in thick coal seams up to 6.0 m high. 

4. Continuous Miners in Australia 

Coal production in Australia is concentrated in the states of New South Wales anc 
Queensland. Underground production is just over 50 million tonnes (some 35% of total) 
of which 50% is from longwall methods (including 5% from continuous miner dcvelopment 
of longwalls) and 50% from room and pillar and pillar extraction mining methods. 

Australia is the world's leading coal exporter and the underground mines have to 
compete with Iow priced surface operations on the International market. This is why all 
underground mine practice roofbolting methods for support. 

There are over two hundred and sixty operational continuous miners in Australia. The 
average output for development of pillar systems and longwall gateroads is 272 tonnes per 
shift and for pillar removal methods is 476 tonnes per shift, The biggest restriction to 
continuous miner performance is the need, in many mines, to place roofbolts as close as 
possible to the face. 

5. Drilling Technology 

In multi entry systems where heading machines can be ąuickly removed from the sito 
after cutting 6—10 m or more without support, and coal pillars are relatively smali (say 
30 m), largo mobile drill rigs have been developed which allow rapid bolting of a „clean" 
heading. This is the situation prevalent in the USA, although there are an increasing number 
of mines employing „satellite bolters" which are attached to single pass continuous miners 
having bollards that retract when the miner is trammed out. 

In Australia, although the American system was initially tried, and there have been 
several subseąuent attempts to introduce it, the mining system developed towards portable 
(Wombat type) drills. Pneumatic operation allows the machines to be lightweight and, as 
smaller holes were drilled because of the resin anchor systems used, ample power was 
available to achieve rapid drilling and installation rates. These portable machines allowed 
cutting and bolting without the removal of the miner from the heading. This had the 
significant advantage that in-.poorer ground conditions roofbolts could be installed much 
closer to the face of the heading without seriously compromising the efficiency of the 
overall operation by spending too much time „tramming" machines about. These machines 
also allowed a large degree of flexibility in the density of bolting, and because the cutting 
machinę did not have to leave the heading, longer runs without cross cuts were possible. 
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reducing junctions and cut throughs, and maximising linear development which was crucial 
with the introduction of highly efficient longwall retreat systems. Development of fixed 
on-board hydraulic rigs has found some success in parts of Australia, paiticularly where 
lower density roofbolting is possible in high strength roof formations, 

In the UK and in Połand, the predominant system of mining is the development of single 
entry longwall retreat gate roads which is ideally suited to the characteristics of the portable 
compressed air type drills. As with the USA and Australia however, there is growing awareness 
that fully integrated cutting and bolting machines may offer operational benefits, particularly for 
longwall development where some of these machines are now under trial. 

Development and improving of roofboldng systems in the UK has been made possible 
through the transfer of technology from both Australia and America. 

Accurate physical measurement of roofbolting performance and bed separation has made 
a significant contribution to successful introduction of the techniąue in British mines. 
Instrumentation is now available for accurate monitoring of movement within the rock, as 
well as axial loads and bending moments generated within the roofbolt pattern. 

The „Geokon" sonie probe extensometer can detect the position of up to 20 circular 
reference magnets installed in a borehole in the roof and ribside to an accuracy of 0.1 mm. 

To understand how a roofbolt reinforcement system performs in a particular geotechnical 
environment, the reaction within the roofbolt must be measured. For this to be achieved, 
both the axial loading within the bolt, and the bending moments generated by the rock 
shear must be measured. Measurement is accomplished by applying electrical strain gauge 
technology to individual roofbolts within the system (normally to all the roofbolts in an 

A TYPICAL ROOFBOLTED ROADWAY MONITORING STATION 

SONIC EXTENS0METER 

UP TO 7.5 m INTO ROOF-

RIB EXTENS0METER 

2.4 m STRAIN GAUGED ROOFBOLTS 

' / 

RIB BOLTS 

\ 
,SONIC ROBE .. 

DIGITAL READOUT 

Fig. 1. Shows a typical layout for monitoring station with exiensometcrs and strain gauge bolts 

Rys. 1. Schemat stacji pomiarowej z ekstensometrami i wskaźnikami wydłużenia kotwi 
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individual row). Pairs of strain gauges are attached in grooves machined into a roofbolt 
at specifled intervals along its length. Recording signals from the gauges makes it possible 
to determine the axial and bending forces acting on the bolt. 

6, ContinuGUS Miners in the United Kingdom 

The coal mining market in the United Kingdom has changed dramatically in the past 
eight years sińce the year long coal miners strike, The number of mines has been reduced 
from over 110 to sixteen, the number of employees from 140,000 to 16,000 and the 
underground output from 98 million tonnes pa to approx 40 million tonnes. As the mines 
have had to produce coal at the international price to survive there has been a major 
change in culture towards that of the free market economics of the USA, Australia and 
South Africa. 

Roadway development in the UK has been revolutionised with the fuli introduction of 
in-seam continuous miner drivage and roof bolting techniąues. Fuli column resin roof 
bolting, as the primary means of support (technology introduced from Australia), has 
significantly improved strata stability and reduced costs even in mines previously considered 
too dcep to benefit. 

Cost savings resulting from roofbolting are as follows; 
— Materiał cost saving over conventional supports 
— Savings in support erection time 
— Savings in support handling and transport costs 
— Improved ventilation 
— Faster development and face retreat rates due to improved strata contro! and the 

more rapid installation of support. 
It is the increase in development rates which provide the large cost savings and make 

roofbolting so attractive. Of particular significance to the smaller coal mine operator is the 
three to four times increase in advance rates which can be achieved when turning away 
from junctions when roofbolts and straps are used rather than conventional steel supports. 

Standard roofbolting systems in the UK use portable underground compressors and 
lightweight pneumatic hand held air-leg roofbolting machines introduced from Australia 
like the „Wonabat" or „Gopher". Recommended operating pressures of these machines 
are 550—750 kPa (80—110 PSI) though Iow pressure models operating at 450 kPa 
are available. These machines are tremendously fast in drilling the standard 27 mm 
hole in all stratas and, as the roadway development rates in single entries are virtually 
dependant on the speed of the supporting process, roadway development rates have 
been improved dramatically. 

Many mines have become profitable by introducing these methods and at the same 
time have substantially increased longwall development rates and reduced floor heave and 
other problems associated with old type of passive steel arch section supports. These 
improvements in roadway drivage, reduction in costs and improvement in productivity are 
best shown through examples of mines which have recently (within the last 5 years) 
completely changed their method of underground support from steel arches to rectangular 
roadways with roofbolting systems. 
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It is interesting to note that, despite the large numbers of mine closures in the UK 
over the last four years, a total of 47 continuous miners (including five with on-board 
Dolters) have been introduced of which 68% are from Joy Manufacturing Co (UK) Ltd. 

Two UK mines will be examined in a little more detail. 

6.1. A s f o r d b y C o a l m i n e — U K — C a s e S t u d y 1 

Asfordby coal mine is a new development mine situated irr the Leicestershire coalfielc 
in England. The mine was planned in the mid 1970's to produce over 4.0 million tonnes 
per year. Since that time plans have been constantly revised in line with the rapidly 
changing and diminishing reąuirement for coal. 

The two shafts were sunk in the early 80's to a depth of 500 metres to access reserves 
of 146 million tonnes from 400 to 700 metres deep in the Deep Main, Parkgate anc 
Blackshale seams. 

Initial support in the pit bottom areas was by concrete circular sections. This was very 
expensive and in order to give stable roadways for a minimum of six years the mine 
decided to roofbolt the roadways as they progressed, the aim being to get onto fully bolted 
roadways. The Parkgate seam was chosen for the initial drivages, this offering the best 
bolting potential. 

The roadways were designed to be rectangular 4.8 m x three metres, with the top of 
the parting being the roof horizon. This would mean that the selected machinery would 
have to run on a coal floor. 

Hydrogeological results and overcoring had indicated that the high horizontal stress lay at 
325°. Due to faulting pattems picked up by the surface seismics, the roadways going North and 
West would have to cross the high stress line at 45°; the roofbolts were, designed to be seven 
through a strap and three spot bolts on the high horizontal stress side. 

Australian technology was used for the roofbolts, ie 22 mm bolts in a 27 mm diameter 
hole, pre-tensioned and fully encapsulated with resin. Roofbolts were 2.4 m in length, rib 
bolts 1.5 m in length, four being inserted every two metres. 

As these developments were reąuired to access the reserves, a „ladder" system was 
planned with an intake and return, 35 m apart, connected via cross-cuts every 65 m. This 
also had the benefit of divorcing the materials route from the coal transport. The mine 
layout and ladder system are shown in Fig 2. 

The ladders were driven with one set of eąuipment and, therefore, one team of men. 
Extensive monitoring of the strata was achieved by installing a bolting station, consisting 

of strain bolts (measuring load taken by bolts and bending moments) and extensometers 
(measuring bed separation and rib dilation). 

Comprehensive monitoring is expensive and time-consuming and, once the support 
design system had been proven and conditions were stable, routine monitoring devices 
were adopted. 

Access roadways were planned as two ladder roads, running West and North with thirty 
metre wide pillars and cross cuts every sixty five metres. The maximum horizontal stress 
direction crossed each set of roadways at approximately 45°. The depth of working was 
500—650 m. 
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The Parkgate seam at this site was overlain by 0.5 m of weak mudstone and the 
roadway roof was formed in the muddy siltstones above. One metre of coal floor was left 
as a running surface for the continuous miner. 

Ten rockbolts per metre were used in roadways and fifteen in junction areas. This 
resulted in stable bolt loads well below the steel yield point, and typical roof movements 
of around 10 mm. 

Both roadways and junctions progressed to support by bolts alone in July 1990, and 
sińce that time a number of drivage records have been broken, with average drivage rates 
in excess of 120 m per week being achieved. 

The weak mudstone at the top of the seam forms a Iow friction layer which allows 
considerable rib movement to develop, without transferring additional load into the roof. 
Conseąuently the siltstone roof generally remains in good condition providing a sufficient 
bolt density to counteract horizontal stress effects is employed. 

Good rib support is reąuired, and this consists of 2 rib bolts per metre spot bolted 
through Steel mesh. 

Roadway roof condition was strongly related to the direction of drivage. Seventy degrees 
was found to be the critical angle to the stress in the Parkgate roadways beyond which 
roof conditions were poor. Keeping the angle of drivage below approximately 60° to the 
horizontal stress ensured good roof support conditions. 

A wheel mounted mobile double bolting rig has now been introduced for the third 
continuous miner package in the North section. Experience has been that, by turning the 
roadways 20° from the original North Parkgate direction (ie more in line with the high 
horizontal stress) cuts of five metres can be left standing whilst suffering minimal bed 
separation. 

This lends itself to a style of mining where the miner cuts in one head for five metres 
advance, flits into another head and starts cutting whilst the bolting machinę enters the 
initial head and bolts the exposed ground. The miner is now free to do what it does 
best — cut. 

Pillar cross-cuts are made closer to minimise flitting times and double-strapping is only 
necessary when turning off a roadway. 

A European drivage rate of 274 metres advance in 7 days was set using the ladder 
system in developing the first longwall panel. This is planned to be 250 metres long with 
a one year life and produce over 5,000 tonnes per day. 

The best drivage has been achieved with the place changing system, with 385 metres 
driven in 7 days. 

During 1993/94 three continuous miners have driven 15,000 metres of roadway and 
during 94/95 it is anticipated that 5 machines will be utilised as part of the process of 
developing the retreat layout of the Deep Main seam. 

Recently three continuous miner systems (one multi entry and two dual entry) 
advanced 475 metres in 6 working days (18 shifts). This is five times the average 
UK drivagc rate. 

The typical bolting pattern at Asfordby is 7 x 2.4 m bolts in the roof and 6 x 1.5 
metre bolts in the ribs. The manning levels for systems using one continuous miner and 
two continuous miners are given below. 
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Fig. 2. Layout of Asfordby mine showing twin entry „ladder" long^vall development 

Rys. 2. Schemat systemu ścianowego „drabinowego" w kopalni „Asfordby" 
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Much greater emphasis is now being placed on the introduction of flexible mining 
systems (eg in-seam room and pili ar) able to work irregular shapes areas of coal already 
proven by previous workings and where the mine infrastructure already exists. These 
systems are being introduced to give high productivity at the lowest cost per tonne at 
mines such as Point of Ayr. Point of Ayr have now converted completely to room and 
pillar as the only viable means to remain profitable and therefore open. They now have 
two continuous miner systems in place of the previous two longwall sets. 
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6.2. P o i n t of A y r C o l l i e r y — U K 

Situated on the coast in North Wales, Point of Ayr Colliery has been producing coal 
sińce 1890. Ali the remaining reserves lie under the Dee Estuary and to limit strain impose 
on the sea bed, coal extraction has been controlled even though longwall systems have 
been practised sińce 1960. 

In 1985 the colliery became the first British mine to use a roofbolting system to 
improve salvage techniąues on a longwall face. 

Reserves are of 2 m thick coal but exploitation of these reserves using the longwall 
system has been curtailed by the reserve błock size between faults and by the workings 
lying within 300 m of the sea bed. The seams at the mine are generally in a Iow stress 
environment leading to good natural conditions. 

A major capital reorganisation has started and the longwall systems have now been 
replaced by two continuous miner 'place changing' systems with roofbolting in a rectangular 
roadway. 

The first continuous miner driving a five-entry system for coal production commenced 
work in June 1992 and by the end of Novemher 1993 had formed some 9200 m of 
driveage. The second machinę district commenced in November 1993. 

The mining system at Point of Ayr consists of the miner taking a 5 m cut in 
heading before moving to another roadway. Coal is loaded by the continuous miner 
onto two shuttle cars which alternate in carrying the coal to a feeder breaker. Support 
in the heading is provided by 8 x 2.4 m roof bolts and one rib bolt each side per 
metre of roadway advance. Bolting is achieved by using two mobile Fletcher drill 
rigs which tram around the district into those roadways newly cut by the miner. The 
best weekly performance from the first miner district has been 247 m advance giving 
5,565 tonnes of saleable coal. 

The only equipment differences between the mining system at Point of Ayr and that 
to be seen in any mine in the United States is the absence of radio control of the 
continuous miner and a scoop vehicle. This anomaiy is currently being addressed and radio 
remote miners are expected to be operational by mid 1994. 

In January 1994 two continuous miner systems were running and for the week ending 
22nd January these machinę did 200.59 metres and 203.5 metres of advance. This gave 
a total of 404 m driveage and 12,100 tonnes Run of Mine. 

Average output per advance is 22.6 tonnes per metres and the mine aim is to increase 
the average advance to 230 metres per week to achieve 10,000 tonnes of saleable coal 
(Vend is 157o). This involves some 60 place changing operations. 

The generał mine layout is shown on Fig. 3. 
With these two continuous miner sections now operation effectively Point of Ayr 

produces some of the cheapest deep mined coal in the UK. 
The five entry system is based on 6.Om wide by 3.2 m high roadways with 30 m" 

pillars. 
If Point of Ayr achieve 10,000 tonnes saleable per week then their cost of production 

is £1.20 per GigaJoule. 
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Fig. 3. Layout of Point of Ayr mine detailing old longwall system (no longer used) and new room and 
pillar sections 

Rys. 3. Schemat starego systemu ścianowego (nie używanego) oraz systemu komorowo-filarowego w kopalni 
„Point of Ayr" 

7. Continuous Miners in Poland 

The first continuous miner has just been introduced to Poland and is currently underground 
at Staszic mine, Katowice holding group. This is a standard multi pass 12CMI8 condnuous 
miner which now has fuli Polish approvals. See picture below, fig 4. 

This machinę is installed in a single entry longwall gate road drivage and delivers onto 
a bridge belt conveyor. 

Roofbolting is by band held compressed air roofbolters giving the most flexible system 
avai]able offering the following advantages: 
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Fig. 4. Joy 12CM18 Continuous Miner 

Rys. 4. Kombajn typu Contintwiis Miner Joy 12 CM 18 

— Culter head width is 3.3 metres allowing a variety of roadway widths from 4.2 to 
6.0 wide by mining in two passes and ease of turning corners. Single pass miners on Ihc 

i 

other hand are normally fixed to one width of entry and removal to different areas of the 
mine can be difficult due to size. 

— The bolting pattem can be changed and adapted to suit conditions. With fixed on 
board bolters the roofbolting pattern is limited with few changes in pattern available. 

—• The bolting rigs are" reliable, but if one fails it can be replaced immediately 
not interrupting production in any way. With on board hydraulic rigs a failure will 
result in suspension of mining activity for several hours until it is replaced. If there 
are four bolters on the machinę the overall mining efficiency is considerably reduced 
(ie 4 X 90% = 66%). 

— Hand held compressed air bolters are substantially cheaper than on board hydraulic 
machines. Even with a portable compressor included (which can run two to three different 
headings) the overall cost can be two to three times less. 

— With hand held rigs, bolts can be placed within 1.0 metres of the face end. Machinę 
A 

mounted bolters tend to be over 3.0 metres away. 
Obviously on board hydraulic bolting machines have advantages, but until the mines 

system and bolting layouts are fully known it is much more advantageous to use systems 
which can be adapted to cover all layouts that may be used. 

There are now many mines introducing or planning to introduce roofbolting systems 
in Poland. Early indications are that the systems are very successful. Mines Hke Wesoła, 
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Staszic, Murcki and Mysłowice are well advanced with roofbolting and Czeczott, Ziemowit, 
Anna and Marcel are all introducing or experimenting with rectangular section bolted 
roadways. 

It seeras elear that the reduced costs and increased safety and drivage rates with these 
systems will encourage the spread of roofbolting to most mines in Poland. Following this, 
faster systems of development will be introduced and the conlinuous miner will become 
the standard in seam drivage machinę in Poland. 

8. Continuous Miners and Miner Bolters 

The standard European and Polish approved continuous miner is the 12CM18 
model. 

This is a multi pass miner without roofbolters on board and with a standard cutting 
width of 3.3 metres. There are six electric motors. Two for the cutting head, and one for 
each track, one to drive the gathering arms and central conveyor and one for the hydraulic 
pump. An extra motor can be added for the conveying system and for a dust scrubber 
system if desired. 

A brief look at some continuous miners with on-board roof bolting machines shows 
the technology currently available. 

Roof bolting machines have been fitted to condnuous miners for a number of years. 
The early designs suffered from two basie disadvantages. 

— The bolter was rigidly fixed to the miner with the result that when bolting was 
being carried out the miner was stationary and could not mine coal. 

— Most of the early machines had the bolters fixed to the machinę at some 
point betwcen the front of the track and the rear of the track. In all cases the 
drills were at least 3 m from the coalface which was considered a disadvantage 
in weak ground. 

There have been several methods used to overcome these probiems. Some solutions do 
not overcome ali of the probiems but do succeed in the conditions in which they were 
designed for. 

All Joy UK condnuous miners with on board roofbolters use hydramatic hydraulic 
roofbolting rigs. 

8.1. S t a n d a r d M a c h i n e s w i t h H y d r a u l i c B o l t e r s a d d e d on 

Some 12CM18 machines in the UK have been adaptcd with the addition of hydramatic 
hydraulic bolters mounted on the sides and top of the machinę and the cutting head 
cxtended to make it a single pass machinę (4.3 metres wide). This modificadon has been 
carried out for Maltby mine in the UK. 

Whilst very effecdve these adaptions do have some drawbacks: 
— There are only two roofbolters one on each side of the machinę. They are 3.0 metres 

from the face and must be angled to get more than one bolt. A centre bok is not possible. 
— The rib bolters are mounted on the top of the machinę and, if there is more than 

one rib bolt on each side they must be put in at angles. 
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8.2. C o n t i n u o u s M i n e r s w i t h F o u r B o l t e r s t h e J o y 1 2 S C M 3 0 , 
A u s t r a l i a 

This machinę evolved because of a need to place roof bolts close to the working face 
and also to be capable of high density bolting. Like the satellite miner, the 12SCM30 is 
a single pass, wide cutter head machinę. To create space to mount roof bolting drills close 
to the face, the machinę has a T shaped cutter head frame and łoading assembly. The 
two cutter motors are mounted within the main support arms of the cutter head frame 
allowing the drilling machines to be mounted in such a way that they can drill holes just 
behind the cutter drums. The loading assem"bly comprises east-west conveyors in place of 
the normal gathering arm an^angement. Four roofbołting machines can be mounted in the 
working area behind the loading arrangement and two rib bolters are fitted one on each 
side of the miner. The machinę is eąuipped with storage racks to carry the drill rods, roof 
bolts, resin and roof straps. 

8.3. M i n e r B o l t e r t h e Joy 1 2 E D 1 8 E n t r y D r i v e r U n i t e d K i n g d o m 

Joy's entry driver 12ED18 continuous miner with integral roof bolting facilities has 
bcen built to allow the placing of roof bolts as close the face as possible. It does not 
bolt and cut simultaneously. 

The machinę is a variant of the 12CM18 continuous miner, modified so that the cutter motors 
and entire gearcase/drive components are located inside the cutter drums. The change eliminates 
the need for structure behind the drums providing space for the drill rigs. 

The drums use longwall type continuous scrolls, conveying the materiał against the gathering 
head across the face and onto the central conveyor chain — dispensing with the need for the 
gathering arm arrangement on the 12CM18 miner. The conveyor chain is driven at the rear of 
the machinę eliminating the need for motors and gearboxes at the front. 

Two roofbołting machines are mounted behind the front shield which protects the drill 
operators and also assists in loading coal. 

Other specialist machines are available to suit the differing conditions encountered in 
the USA, Australia or South Africa. As Poland develops systems further the type of 
continuous miners required may change and be adapted to the systems of Polish mines 
and Polish roofbołting layouts. At present, with the mining law insisting on support within 
1.0 metre of the face end, only hand held roofbołting techniques can be used without 
some form of exemption. As more experience is gained these systems will change. 

9. Summary 
World underground coal production is dominated by three market led countries of USA, 

Australia and South Africa producing coal at the cheapest cost per tonne, and one demand 
led country, China. 

The market led countries have forced underground mines to produce coal efficiently and at 
the lowest cost per tonne. Ali these countries use roofbołting as their primary means of support. 

In the UK the coal industry has been forced to dramaticalły improve productivity to 
compete with other methods of electricity generation (especialły gas). The number of mines 
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and men have been reduced substantially and those remaining mines have had to reduce 
costs. New methods of production and eąuipment have been introduced to meet these 
needs, but the major improvement in productivity and reduction in costs is the introduction 
of the roofbolting system of support. 

Rockbolting has been proven as an effective support techniąue in a variety of strata 
conditions at depths up to 1000 m and the examples given in this paper demonstrate that 
bolting support system can be designed on a rational basis from the information obtained 
by measurement of bolt loads and strata movement. 

Most roadways in the UK and virtually all roadways in Poland are single entry and 
the use of hand held pneumatic drill rigs will dominate in the early learning of roofbolting 
practices. However the introduction of machinę mounted drill rigs will allow roadways in 
Poland and UK to be further mechanised, reducing accidents, speeding up supporting time 
and ultimately improving the drivage and producdvity rates by considerable margins. 

The introduction of these techniąues into Poland will undoubtedly reduce the cost per 
tonne of the coal produced. Poland already has roofbolting systems in several mine and 
it is likely these will spread to many more mines as the increased safety and drivage rates 
and reduced costs prove themselves. Continuous miners will be introduced to improve 
drivage rates and a variety of methods for roofbolting will be tried. These changes will 
continue to prove that the Polish coal industry can compete on a world wide basis. 

Przekazano 30 listopada 1994 r. 
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Zastosowanie kombajnów (Continuous Miners) w USA i Wielkiej 
Brytanii oraz perspektywy stosowania w warunkach polskich kopalń 

Streszczenie 
Kombajny Continuous Miner zastosowano po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych 

w latach trzydziestych. Od tego czasu technologie systemów i kombajnów Continuous 
Miner stosowanych w eksploatacji podziemnej węgla kamiennego uległy dużym zmianom. 
Od 8 lat stosuje się już kombajny, dla których trudne warunki stropowe, przy zastosowaniu 
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odpowiedniej obudowy kotwiowej, nie są już ograniczeniem. W USA, RPA oraz Australii 
systemy eksploatacyjne oparte są na wykorzystaniu kombajnów Continuous Miner. W ciągu 
ośmiu ostatnich lat obudowa kotwiowa została tak dopracowana, że umożliwiło to jej 
zastosowanie w kopalniach głębokich, tj. także przy eksploatacji poniżej głębokości 1000 
metrów w warunkach wysokich naprężeń poziomych. Zastosowanie techniki kotwienia, 
w sposób pionierski wprowadzanej w Wielkiej Brytanii, spowodowało opracowanie nowej 
generacji systemu eksploatacji i kombajnów Continuous Miner z dużym powodzeniem. 
Wskaźniki związane z efektywnością drążenia wyrobisk wzrosły trzykrotnie, a koszty spadły 
0 ponad 65%, pozwalając kopalniom brytyjskim konkurować, jeśli chodzi o koszt wydobycia 
1 tony węgla, na rynku światowym. 

W Polsce systemy obudowy kotwiowej są wprowadzane w kilkunastu kopalniach węgla, 
a pierwszy kombajn typu Continuous Miner, udoskonalony, jest wprowadzany do eksploatacji 
w kopalni „Sztaszic". Techniki te staną się bardziej powszechne w ciągu kilku następnych 
lat. 

Niniejszy artykuł w sposób skrótowy przedstawia zastosowania kombajnów typu Con-
tinuous Miner w USA, RPA i Australii, a także w sposób bardziej szczegółowy omawia 
zastosowanie techniki kotwienia i kombajnów w Wielkiej Brytanii na podstawie istniejących 
już przykładów wykorzystania tego typu techniki eksploatacji. Różne typy kombajnów 
Continuous Miner są omówione także pod kątem możliwości ich zastosowania w warunkach 
kopalń polskich. 
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Obciążenie wyrobisk eksploatacyjnych 

Słowa kluczowe 
Model górotworu odprężone go-ob ciążenie wyrobiska ścianowego-projektowanie obudowy 

ścianowej 

Streszczenie 
Na podstawie badań i pomiarów przejawów ciśnienia górotworu w polach eksploatacji 

ścianowej, autorzy — opierając się na ich rezultatach — dokonali próby ilościowego 
określenia zjawisk zachodzących w górotworze naruszonym eksploatacją górniczą. 

Określony został przybliżony model górotworu odprężonego i na tej podstawie podano 
sposób obliczenia obciążenia wyrobisk eksploatacyjnych. 

Przedstawiony tok rozumowania, z wystarczającą dla praktyki dokładnością, pozwala na 
określenie warunków i zasad prawidłowej współpracy obudów wyrobisk eksploatacyjnych 
z górotworem. 

1. Górotwór odprężony nad polem ścianowym 

Przy stosowaniu ścianowego systemu wybierania, za wyrobisko eksploatacyjne uważa 
się wyrobisko ścianowe oraz towarzyszące mu wyrobiska chodnikowe, służące do odstawy 
urobku oraz transportu materiałów i wentylacji. Wyrobiska te podlegają ciśnieniu górotworu, 
wynikającemu głównie z głębokości, na jakiej prowadzona jest eksploatacja oraz z działania 
masy odprężonego górotworu tworzącego się w warstwach stropowych. 

Górotwór odprężony powstaje ze spękanych warstw skalnych. Spękania warstw powstają 
w wyniku działania zwiększonego ciśnienia przed frontem ściany lub uginania się ich za 
frontem ściany. Wskutek spękania warstwy skalne tracą swoją ciągłość fizyczną, a zachowują 
tylko ciągłość geometryczną. Przechodzą przy tym w zbiór elementów o kształcie zbliżonym 
do równoległościanów, sczepionych ze sobą i wzajemnie do siebie dociskanych siłami 
poziomymi, powstałymi w wyniku dążenia warstw do zwiększenia swojej objętości po 
spękaniu. Siły te mogą w skałach słabszych doprowadzić do rozsłojenia danej warstwy, 
zwłaszcza że wytrzymałość skał w płaszczyznach równoległych do uwarstwienia jest znacznie 
mniejsza niż wytrzymałość w kierunku prostopadłym. 

Miejsce występowania pierwszych pęknięć warstw skalnych w stropie zmienia swoje 
położenie w stosunku do czoła przodka w miarę zwiększania się wybiegu ściany. Początkowo 
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miejsce to znajduje się nad wybraną przestrzenią, następnie przemieszcza się ono w kierunku 
czoła przodka, aby wreszcie przesunąć się przed front ściany. Można więc przyjąć, że 
wraz z frontem eksploatacji postępuje drugi front, będący miejscem geometrycznym odległości 
pierwszycłi spękań górotworu od czoła ściany. Stanowi on granicę pomiędzy stropem 
spękanym a nie spękanym. Można go określić jako pewnego rodzaju powierzchnię będącą 
granicą górotworu odprężonego. 

W górotworze odprężonym można wyróżnić dwie części (rys. 1). Dolna jest to 
strop bezpośredni, który tworzą warstwy najgęściej spękane, przechodzące w przypadku 
wybierania na zawał w chaotyczne rumowisko w zrobach. Część górna jest to strop 
zasadniczy, złożony z warstw silnie spękanych, zachowujących w zrobach pewną formę 
geometrycznej ciągłości. 

I 11 I 1 i I I 

Rys. I. Schemat górotworu odprężonego wokół ściany zawałowej 

Fig. 1. Sclieme of rock mass destressed around longwall face with caving 

W warstwach skalnych zalegających nad górotworem odprężonym, które można określić 
jako górotwór naruszony, powstają również spękania w wyniku uginania się, wywołanego 
wybieraniem pokładu. Sieć spękań jest w nich znacznie rzadsza niż w górotworze odprężonym 
i podczas osiadania zachowują one ciągłość geometryczną. Proces osiadania tych warstw 
jest znacznie opóźniony w stosunku do warstw stropu odprężonego. 

Ukształtowanie górotworu odprężonego ma istotny wpływ na nasilenie ciśnienia górotworu 
w danym wyrobisku eksploatacyjnym. Badania tego zagadnienia przeprowadzono w GIG 
(Biliński 1969; Biliński, Kostyk 1992). Polegały one między innymi na pomiarach ruchów 
poszczególnych warstw zalegających w stropie ścian. 

Wyniki pomiarów wykazały, że im dana warstwa znajduje się wyżej ponad pułapem 
wyrobiska, tym później rozpoczyna się jej ruch. Natomiast przebieg krzywej osiadania nie 
ulega zmianie (rys. 2). Na tej podstawie można wyznaczyć krzywe opisujące położenie 
punktów o jednakowej wartości osiadania w górotworze odprężonym. Spośród tych krzywych 
najbardziej interesujące są krzywe wyznaczające miejsca geometryczne punktów przegięcia 
krzywych osiadania D2 (rys. 3). Można uważać, że ich zbiór tworzy powierzchnię ogra-
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Rys. 2. Porównanie teoretycznego przebiegu osiadania warstw stropu nad chodnikiem ze zmierzonymi 
wartościami osiadania 

Fig. 2. Comparison of theoretical roof strata subsidence curve with measured values of subsidence 
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Rys. 3. Typowe krzywe opisujące przebiegi osiadania warstw stropu w polach eksploatacji ścianowej 

Fig. 3. Typical curves describing roof strata subsidence in the panels of longwall mining 
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Rys. 4. Schemat obszaru górotworu odprężonego nad wybieraną ścianą 

Fig. 4. Diagram of destressed zone above the longwall opening 

niczającą obszar górotworu odprężonego (rys. 4). Pojedynczą krzywą można przedstawić 
wzorem: 

H = 
hs • n i 

0,5 

0,15 
\ 

+ 0,05 
V / 

R 0,5 

(1) 

gdzie: 
H — odległość od pułapu ściany, m, 
hg — zredukowana wysokość wyrobiska, m; dla ścian zawałowych: h^ = kg • li; dla 

ścian podsadzkowych: hg = ho + (h - ho) • kg, przy czym h jest wysokością wybieranej 
ściany, ho jest wysokoscią „zera podsadzkowego", czyli pustki między stropem wyrobiska 
a podsadzką mierzoną przy czołowej tamie podsadzkowej, zaś kg jest współczynnikiem 
ściśliwości materiału w zrobach; dla zawału k^ = 0,8 do 1, dla podsadzki suchej kg = 0,4 
do 0,7, dla podsadzki hydraulicznej kg - 0,1 do 0,3, 

ni — współczynnik nasilenia ruchów górotworu, ma wartość zależną od położenia 
przekroju przez pole eksploatacyjne; jego wartości wynoszą dla przekrojów: Bi—Boi, 
n i = 0 , 5 ; B — B o , n i =: 1; A — A o , n i 3 ; C — C o , n i = 2 . 5 ; C i — C o i , n i = 2 , 

Rc — wytrzymałość stropu, MPa, wyznaczona jako średnia ważona dla warstw stropowych 
do 5h przy eksploatacji na zawał lub 3h przy eksploatacji z podsadzką, 

d — odległość od miejsca początku tworzenia się bryły odprężonego górotworu, m, 
obliczana z zależności: 
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d = do - d2 (2) 

gdzie: 
do —• rzeczywista wartość odciętej, liczona w metrach od czoła ściany, 
02 — odległość liczona w metrach od czoła ściany do punktu pierwszego przegięcia 

krzywej osiadania (rys. 4), wyznaczona ze wzoru: 

d . = 
1 

0,025 • q - n2 
R. 

- 32 
+ 0,0215 

(3) 

przy czym: 
q — wartość ciśnienia górotworu, MPa, 
n2 — współczynnik nasilenia ruchów górotworu o wartości zależnej od położenia 

przekroju przez pole eksploatacyjne: B]—Boi, "2 - 0,6; B—Bo, n2 = 1; A—Ao, n2 = 1,2; 
C—Co oraz Cj—Coi, n2 = 1,3, 

R ;̂ — wytrzymałość pokładu, MPa. 

2, Obciążenie wyrobiska ścianowego 

2.1. K s z t a ł t b r y ł y g ó r o t w o r u o b c i ą ż a j ą c e j w y r o b i s k o ś c i a n o w e 

Można go określić z kształtu obszaru górotworu odprężonego tworzącego się nad 
wybieraną ścianą (rys. 4). Bryłę taką w przekroju poprzecznym do frontu ściany A—Ao, 
przechodzącym przez środek pola wybierkowego, przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

Rys. 5. Kształt bryły górotworu odprężonego nad wyrobiskiem ściany zawałowej 

Fig. 5. The shape of destressed błock of rocks above operating longwall with caving 
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Ryi. 6. Kształt bryły górotworu odprężonego nad wyrobiskiem ściany z podsadzką hydrauliczną 

Fig. 6. The shape of destressed błock of rocks above operating longwall with hydrauliic filling 

2.2. R o z p i ę t o ś ć w y r o b i s k a ś c i a n o w e g o 

W ścianach zawałowych rozpiętość wyrobiska ścianowego Lg, m, może być równa 
rozpiętości obudowanego stropu L ^ lub może byc od niej większa w przypadku odpowiednio 
mocnych stropów i równać się rozpiętości naturalnej stropu L r . Rozpiętość obudowanego 
stropu Lv/» rn, jest przy tym równa sumie długości stropnicy lub stropnic, szerokości 
„ścieżki" odsłoniętego stropu przy czole ściany oraz głębokości zabioru. Rozpiętość naturalna 
stropu L r , m, jest natomiast odległością od czoła ściany, na jakie j pakiet warstw skalnych, 
za legających bezpośrednio nad wyrobiskiem, może utrzymywać swoją ciągłość geometryczną. 
Odległość tę można wyznaczyć z empirycznego wzoru: 

R 0,5 

L r -
1 0 • h' 

R. + 0,8 
(4) 

Gdy L r jest większe od Lv/, wówczas należy przyjąć Ls = L r , gdy zaś L r jes t mniejsze 
od Lv/, wówczas Ls = Lw-

W ścianach z podsadzką rozpiętość wyrobiska L^ jest równa odległości czoła ściany 
od czoła podsadzki. 

2.3. S t a t y c z n e o b c i ą ż e n i e w y r o b i s k a ś c i a n o w e g o 

W praktyce mogą występować trzy przypadki obciążenia wyrobiska ścianowego. Zależą 
one od usytuowania punktu pierwszego przegięcia krzywej osiadania D2 w stosunku do 
rozpiętości wyrobiska. 
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Składa się ona z dwócli części. Część przednia odpowiada odprężonym warstwom 
skalnym tworzącym się na zewnątrz obszaru górotworu odprężonego w strefie odkształceń 
pseudosprężystycłi, to jest w zakresie odległości od frontu ściany mniejszych jak d2. Grubość 
pakietu tycłi warstw osiąga około 0,4 maksymalnej grubości górotworu odprężonego (nh niax)-
Część tylna bryły obejmuje warstwy znajdujące się wewnątrz obszaru górotworu odprężonego, 
to jest w zakresie odległości od frontu ściany większych jak do. 

Pierwszy przypadek obciążenia wyrobiska ścianowego można wyróżnić, gdy punkt 
przegięcia krzywej osiadania D2 znajduje się na krawędzi wyrobiska od strony zrobów 
lub w samych zrobach. Wówczas do jest dodatnie i większe lub równe Lg. 

Drugi przypadek obciążenia wyrobiska ścianowego można wyróżnić, gdy punkt przegięcia 
krzywej osiadania D2 znajduje się w samym wyrobisku. Wówczas 6-2 jest również 
dodatnie, lecz mniejsze od Lg. 

Trzeci przypadek obciążenia wyrobiska ścianowego można wyróżnić, gdy punkt prze-
gięcia krzywej osiadania D2 znajduje się przed frontem ściany. Wówczas 62 jest ujemne 
lub równe 0. 

Dla obliczania obciążenia wyrobiska ścianowego można zastosować wzory przybliżone — 
dla danego systemu eksploatacji i rodzaju obudowy. Każdy z tych wzorów obejmuje dla 
danego systemu wszystkie trzy omówione poprzednio przypadki, dotyczące usytuowania 
punktu D2. Uzyskano to przez wprowadzenie współczynnika nQ2, który należy wyznaczać 
z wykresu (rys. 7). 

przed cTotem śctony jv kterunku zroiów 

Rys. 7. Zależność współczynnika nQ2 od punktu przegięcia krzywej osiadania stropu di — w ścianach 
zawałowych 

Fig. 7. Dependence between coefficient nQ2 and the flexion point of the subsidence curve of the roof 
dl (caved face) 
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Wzór przybliżony dla ścian zawałowych z obudową podporową przedstawia się 
następująco: 

_ nQ2 • nu ' hs • (1,45 • L^ - 1) 
0,2 • Rc • 7,5 (5) 

dla ścian z podsadzką suchą: 

^ " Q 2 • CYY • "U • ^ • ' H ' 
0,004 • R • 0,15 (6) 

dla ścian z podsadzką hydrauliczną: 

_ " Q 2 • Cw • " u • hs • ( 1 , 2 • Lg - 1) 

" 0 , 0 0 6 • R c • 0 , 2 ( 7 ) 

gdzie: 
Hu — współczynnik nachylenia wyrobiska; 0° do 15° oraz 51° do 70°, n^ = l; 16° 

do 25° oraz 41° do 50°, nu l , l ; 26° do 40°, n^ = 1,2; 71° do 90°, n^ = 0,8, 
Lg — rozpiętość wyrobiska ścianowego, m, 

o 
Cw — ciężar właściwy skał stropowycłi, MN/m . 

Dla ścian zawałowych z obudową osłonową w przypadku, gdy odległość dolnej 
krawędzi osłony od czoła ściany L ĵ, m, jest większa od rozpiętości wyrobiska Lg, należy 
przy wyznaczaniu wartości obciążenia uwzględniać nie tylko obciążenie działające na 
stropnice obudowy, ale również obciążenie działające na osłonę. Wynosi ono: 

Qd = 0,02 • h • (Ld - Ls) (8) 

Zatem obciążenie wyrobiska z obudową osłonową wynosi w MN/m 

Qo = Qz + Qd (9) 

W ścianacłi zawałowych, w których rozpiętość naturalna stropu jest większa od rozpiętości 
obudowanego stropu, czyli L^ jest większe od Lw, obudowa podlega działaniu momentu 
obciążenia. Chcąc więc określić rzeczywistą wartość siły działającej na obudowę, należy 
wyznaczyć obciążenie zastępcze MN/m, ze wzoru: 

^w (10) 
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Na rysunku 8 przedstawiono przykładowo kształtowanie się obciążenia zastępczego przy 
różnych wytrzymałościach stropu wyrobiska w zależności od rozpiętości obudowy i wysokości 
wyrobiska. 
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Rys. 8. Obciążenie zastępcze obudowy QM W ścianach zawałowych w zależności od wytrzymałości stropu 
wyrobiska Rc i rozpiętości obudowy Lw oraz wysokości wyrobiska h 

Fig. 8. Effect of roof strata strength Rc, the support span Lw and opening's height h on calculated 
support load QM 
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3. Wpływ wstrząsu górotworu na obciążenie wyrobiska 

Obciążenie wyrobiska w polach eksploatacji ścianowej nie narażonych na działanie 
wstrząsów górotworu jest równe ciężarowi bryty górotworu odprężonego, znajdującego 
się nad wyrobiskiem, W polach eksploatacyjnych narażonych na działanie wstrząsów 
górotworu w czasie wystąpienia takiego wstrząsu, następuje gwałtowne zwiększenie 
obciążenia wyrobiska. Dokładne zbadanie tego zjawiska na dole kopalń jest niezwykle 
trudne, tak ze względu na nieznajomość chwili wystąpienia wstrząsu górotworu, jak 
i na technikę pomiarów. 

Na podstawie materiałów obserwacyjnych dotyczących zaistniałych tąpnięć w kopalniach 
węgla kamiennego, gromadzonych przez GIG od wielu lat, na rysunku 9 zestawiono 

2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
Energia Ef, MNm 

20 25 30 

Rys. 9. Zależność między zarejestrowaną energią wstrząsu górotworu i pochyłą odległością ogniska wstrząsu 
od wyrobiska 

Fig. 9. Effect of focal distance on seismic energy 

wielkości zarejestrowanych energii wstrząsów (Et, MNm) z wielkościami odległości pochyłych 
ognisk wstrząsów (r, m). Odległości pochyłe obliczono przy tym z zależności: 

r = R ^ + H t 
V J (11) 

gdzie: 
R — pozioma odległość ogniska wstrząsu od wyrobiska wybierkowego w m, 
Hf — pionowa odległość środka warstwy grubej mocnej skały, będącej źródłem wstrząsu 

od pułapu wyrobiska wybierkowego w m. 
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Analiza przedstawionego zbioru pozwoliła na ustalenie następującej średniej zależności 
z odchyleniem standardowym 20%: 

r = 3 . H?'^ . (12) 

Następnie obliczono wskaźniki nasilenia wstrząsu w wyrobisku, które otrzymano 
przez podzielenie zarejestrowanej energii wstrząsu przez odległość pochyłą ogniska 
wstrząsu, czyli Ef/r, MN/m. Za ich pomocą można określić wsp^czynnik zwiększenia 
obciążenia wyrobiska (nti) w chwili wystąpienia wstrząsu górotworu. Wynosi on dla 
ścian zawałowych: 

ntz = 1 + 
n zr 

0,04 • 
V ) 

+ 0,04 • Ht + 0,5 
(13) 

dla ścian z podsadzką suchą: 

nts = 1 + 
n zr 

0,03 • 
E t ^ j 

+ 0,03 • Ht + 0,4 
(14) 

dla ścian z podsadzką hydrauliczną; 

" t p = 1 + 
n zr 

0,025 • 
\ y 

+ 0,025 • Ht + 0,3 
(15) 

gdzie: 
n zr — współczynnik, który dla przypadku chodnika w obustronnym otoczeniu zrobów, 

lub dla przypadku, gdy chodnik bądź wyrobisko ścianowe znajduje się pod wybraną górną 
warstwą pokładu, ma wartość 0,3 do 0,4; dla innych przypadków ma wartość I. 

Obciążenie wyrobiska w chwili wystąpienia wstrząsu górotworu Qt, MN/m należy 
obliczać mnożąc statyczne obciążenie wyrobiska (Qj) przez współczynnik zwiększania 
obciążenia (ntj), przy czym „i" oznacza wskaźnik fazy lub system eksploatacji: 

Qti = nti • Q i (16) 
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Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku obudowy osłonowej przyrost jej obciążenia 
w chwili wstrząsu dotyczy tylko tej części obciążenia, która działa na stropnice, a nie na 
części działające na osłonę, zatem: 

Qt0 = " t z • Qtz + Qd (17) 

Przekazano 15 stycznia 1995 r. 
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The longwall sapporfs load 

Abstract 
On the ground of researchcs and measurements of rock pressure phenomena in the 

panels of longwall mining, the authors tried to quantify these phenomena which take place 
in rock mass disturbed by exploitation. 

Simplified model of desteeesd rock massed has been preposed. 
Approach presented reasoning is recise enought for practical proposes and maches it 

possiblc to analyse interaction between longwall supports and the rock mass. 



JANUSZ STRZEMIŃSKI 

Zasady doboru przenośników 
zgrzebłowych w ścianach węglowych 
z przykładami 



JANUSZ STRZEMIŃSKI 

(notka biograficzna) 

Urodził się 19 lutego 1933 roku w Będzinie. Ukończył wydział Górniczy 
Politechniki Śląskiej w Gliwicacłi uzyskując tytuł inżyniera górnictwa. W latach 
1954—1988 pracował w polskim górnictwie na stanowiskach w kopalniach — od 
nadgómika do dyrektora kopalni oraz w latach 1973—1982 na stanowisku podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. 

Dorobek naukowy: 
— doktorat z wentylacji kopalń, 
— 3 książki, z tego dwie w druku, 
— 145 publikacji naukowych. 
Obecnie na emeryturze. 



Seria „Wykłady" nr 10 Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej '95, s. 89—116 

Janusz STRZEMIŃSKI 

Zasady doboru przenośników zgrzebłowych w ścianach węglowych 
z przykładami 

Słowa kluczowe 

Projektowanie systemów mechanizacji-dobór przenośników ścianowych 

Streszczenie 
Problem doboru odpowiednich i właciwic ze sobą współpracujących maszyn i innych 

urządzeń jest problemem podstawowym przy zestawieniu kompleksu maszynowego dla 
konkretnej ściany lub grupy ścian węglowych. Dlatego też problemowi temu należy poświęcić 
wiele uwagi przed zamówieniem niezbędnych maszyn i innych urządzeń do projektowanego 
kompleksu ścianowego. Niniejsze opracowanie poświęcone jest doborowi przenośnika zgrzeb-
łowego wchodzącego w skład każdego kompleksu maszynowego. Omówiono w nim ogólne 
zasady doboru, ze szczególnym uwzględnieniem przenośnika zgrzebłowego, oraz podano 
sposoby niezbędnych obliczeń. Podano przykład przeprowadzania doboru wraz ze sposobem 
obliczeń. 

1. Ogólne zasady dokonywania doboru maszyn i innych urządzeń do kompleksowej 
mechanizacji wybierania 

Dobór maszyn i innych urządzeń do kompleksowej mechanizacji wybierania węgla 
powinien być dokonywany według ściśle określonych szczegółowych zasad ustalanych dla 
poszczególnych maszyn i innych urządzeń oraz występujących w przodku warunków 
geologiczno-górniczych. Ustalone zasady doboru oraz związane z nimi metody przeprowa-
dzania niezbędnych obliczeń bardzo często znacznie różnią się od siebie, w zależności od 
kraju czy rejonu górniczego, dla którego zostały opracowane. Różnorodność wynika z dwu 
przyczyn. 

Pierwsza z nich jest konsekwencją odmiennych warunków zalegania pokładów węgla 
oraz prowadzenia eksploatacji w różnych rejonach górniczych, co sprawia, że szczegółowe 
zasady doboru nie mogą być wszędzie takie same, lecz muszą być dostosowąne do 
występujących warunków. Jedynie pewne ogólne zasady mogą obowiązywać wszędzie. Do 
takich zaliczyć można np. zasadę stosowania strugów do urabiania węgli dobrze urabialnych, 
a kombajnów do węgli trudniej urabialnych, czy zasadę stosowania w ścianach o słabych 
stropach obudów osłonowych, a nie podporowych. Jednak szczegółowe zasady doboru 
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w przeważającej większości przypadków nie mogą być uniwersalne i muszą być dostosowane 
do warunków określonego rejonu czy zagłębia węglowego, a nawet dla pojedynczej kopalni 
lub jej części. Typowym przykładem na poparcie tego twierdzenia może być np. kopalnia 
„Gliwice" czy kopalnie dolnośląskie. Warunki zalegania pokładów w tych kopalniach są 
tak odmienne od warunków zalegania w pozostałych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego, że nie można dla nich wykorzystać ustalonych zasad stosowania czy doboru 
maszyn i innych urządzeń obowiązujących w sąsiednich kopalniach. 

Szczegółowe zasady doboru powinny wynikać z obserwacji pracy różnych maszyn 
i innych urządzeń w określonych warunkach, prowadzonych przez odpowiednio długi okres, 
popartych wynikami prac teoretycznych i badawczych. Taki sposób postępowania powinien 
być podstawą do opracowania szczegółowych zasad, przepisów, instrukcji itp. doboru maszyn 
i innych urządzeń do pracy w określonych warunkach, w krajach, które prowadzą eksploatację 
złóż węgla metodami podziemnymi. Konieczność takiego sposobu postępowania jest drugą 
przyczyną powodującą różnorodność obowiązujących zasad doboru, ponieważ na obszarze 
nawet jednego kraju, w zależności jakie poglądy reprezentują zespoły czy pojedyncze osoby 
prowadzące prace badawcze i doświadczalne, wyniki rozwiązań nawet tego samego problemu 
mogą znacznie różnić się od siebie. 

Zasady doboru maszyn i innych urządzeń obowiązujące w polskim górnictwie węgla 
kamiennego powinny zatem wynikać z doświadczeń uzyskanych w polskich kopalniach 
i dlatego przedstawione w tym opracowaniu zasady doboru opierać się będą głównie na 
doświadczeniach polskiego górnictwa. Jedynie w odniesieniu do tych problemów, które 
w Polsce nie zostały jeszcze rozwiązane lub rozwiązane w sposób niedostateczny, wykorzystać 
należy najlepsze doświadczenia innych górniczych krajów świata. 

Dobór maszyn i innych urządzeń może być dokonywany jedynie wtedy, gdy konieczne 
jest zastosowanie co najmniej dwóch samodzielnych jednostek. W takim przypadku potrzebna 
jest analiza możliwości pracy tych jednostek w ustalonych warunkach we wzajemnej 
współpracy ze sobą. Jeżeli występuje jedna maszyna czy inne urządzenie, względnie trwale 
sprzężony ze sobą zespół maszyn i urządzeń, wówczas możliwe jest wyłączenie określenie 
zakresu jego stosowania. Przykładem mogą być agregaty ścianowe stanowiące samodzielne 
zespoły składające się ze sprzężonych ze sobą kilku maszyn i innych urządzeń. Trudno 
w takim przypadku mówić o doborze, można jedynie określić zakres stosowania agregatu 
wynikający z jego parametrów technicznych i znaleźć takie warunki, w których może on 
zostać zastosowany. 

Przed przystąpieniem do projektowania systemu mechanizacyjnego w części dotyczącej 
doboru technologii procesów technologicznych oraz doboru najbardziej odpowiednich maszyn 
i innych urządzeń niezbędna jest znajomość następujących danych: 

— projektowanego systemu wybierania, 
— czynników geologicznych, 
— czynników górniczych, 
— możliwych do stosowania tcchnologi, 
— danych technicznych dostępnych maszyn i urządzeń. 
Na podstawie analizy powyższych danych należy w pierwszej kolejności ustalić, czy 

w ogóle jest możliwe wprowadzenie kompleksowej mechanizacji wybierania. Jeżeli wynik 
analizy jest pozytywny, wówczas można przystąpić do projektowania. 
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Najtrudniejszym procesem technologicznym w procesie wybierania jest urabianie. Dlatego 
projektowanie systemu mechanizacyjnego należy rozpocząć od wyboru technologii urabiania 
oraz od wytypowania rodzaju maszyn, któiymi tę technologię można zrealizować. Do wybranej 
technologii urabiania należy dobrać odpowiednią technologię ładowania. Obie technologie — 
urabiania i ładowanie — reahzowane są przy obecnie stosowanych sposobach kompleksowej 
mechanizacji przez jedną maszynę zespołową urabiająco-ładującą. Do technologii urabiania 
i ładowania oraz maszyn urabiająco-ładujących należy z kolei dobrać odpowiednią technologię 
transportu urobku z przodku oraz odpowiednie urządzenia czy maszyny transportujące. I wreszcie 
do zespołu urabiająco-ładująco-transportującego należy dobrać najlepszą obudowę przodku. 

Przy doborze obudowy zmechanizowanej w ścianowych systemach wybierania musi być 
również brany pod uwagę ustalony dla tego systemu wybierania, jak również dla przed-
miotowego przodku, sposób zabezpieczania pustki po wybranej kopalinie oraz technologia 
stosowana do jego realizacji. Może się bowiem przy doborze obudowy zmechanizowanej 
zdarzyć, że dla zestawionego wcześniej zespołu urabiająco-ładująco-transportującego nie 
można w istniejących warunkach geologiczno-górniczych dobrać odpowiedniej obudowy. 
W takim przypadku należy do możhwej do zastosowania obudowy przodku dobrać zespół 
urabiająco-ładująco-transportujący, czyli niejako postępować od końca, stosując metodę 
kolejnych przybliżeń, tak aby dobrany do obudowy zespół maszyn zapewniał możliwie 
najlepszą w istniejących warunkach efektywność produkcji i bezpieczeństwo pracy. 

2. Zasady doboru przenośnika ścianowego 

Ponieważ jedyną stosowaną obecnie technologią przy mechanizacji ścianowych systemów 
wybierania jest transport ciągły przenośnikami zgrzebłowymi, dlatego dobór maszyn i innych 
urządzeń do transportu sprowadza się do doboru takiego przenośnika zgrzebłowego, którego 
konstrukcja oraz parametry techniczne zagwarantują: 

— niezawodną pracę w warunkach geologiczno-górniczych występujących w ścianie, 
— właściwą współpracę z maszyną urabiająco-ładującą oraz z obudową zmechanizowaną 

i innymi urządzeniami pracującymi w ścianie, 
— taką wydajność, jaka jest konieczna do wytransportowania urabianego maszyną 

urabiająco-ładującą węgla. 
Wpływ warunków geologiczno-górniczych na pracę przenośnika jest stosunkowo nie-

znaczny, gdyż w zasadzie tylko dwa czynniki o nim decydują, mianowicie: charakter spągu 
w ścianie oraz nachylenie podłużne ściany. Miękki, pofałdowany spąg utrudnia pracę 
przenośnika w ścianie, czego konsekwencją może być konieczność zwiększenia mocy 
silników przenośnika, zwiększenie wytrzymałości cięgna, wytrzymałość połączeń rynien itp. 
Miękki spąg, głównie piaskowy w ścianach prowadzonych po piasku, może zmusić np, do 
stosowania rynien przenośnika zamykanych od spodu. 

Nachylenie podłużne ściany ma wpływ przede wszystkim na dobór typu przenośnika. 
Praca przenośnika przy pracy w dół, tzn. przy opuszczaniu urobku, pozwala, w zależności 
od nachylenia, na zastosowanie silników o mniejszej mocy. Praca w górę — podnoszenie 
urobku — wymaga zastosowania większych mocy. W obu przypadkach, gdy kąt nachylenia 
jest większy od granicznego kąta samostaczania urobku, wymagane jest stosowanie prze-
nośników specjalnie przystosowanych do takiej pracy. 
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Podstawowym jednak warunkiem, który musi być spełniony przy doborze przenośnika 
ścianowego, jest zapewnienie jego właściwej współpracy z innymi maszynami i urządzeniami 
w ścianie. Realizacja tego warunku wymaga; 

— doboru przenośnika o wymaganych parametrach technologicznych, 
— doboru odpowiednich urządzeń pomocniczych przenośnika (na zastawki, kliny ładujące 

itp.), 
— dokonania niezbędnych obliczeń przenośnika. 
Największe znaczenie ma tu zapewnienie właściwej współpracy z maszyną urabiająco-

-ładującą (strug, kombajn). W praktyce maszyna urabiajo-ładująca i przenośnik ścianowy 
stanowią obecnie jeden zespół urabiająco-ładująco-transportujący. 

Reasumując można stwierdzić, że czynnikami decydującymi o doborze przenośnika 
ścianowego są: nachylenie podłużne ściany oraz maszyna urabiająco-ładująca. 

3. Dobór przenośnika o odpowiednich parametrach technologicznych wraz 
z urządzeniami pomocniczymi 

Wszystkie stosowane obecnie przenośniki zgrzebłowe można podzielić na dwie grupy, 
przyjmując jako kryterium podziału: wysokość rynny oraz moc pojedynczego silnika. Funkcją 
wysokości rynny jest na ogół jej szerokość, ciężar oraz wytrzymałość z jednej strony oraz 
wymiary łańcucha z drugiej strony. Z wysokością i wytrzymałością trasy przenośnika wiąże 
się możliwość realizacji podstawowych funkcji przenośnika, tzn. uzyskanie wymaganej 
wydajności transportu oraz prowadzenie maszyny urabiająco-ładującej. Moc pojedynczego 
silnika, a tym samym możliwa maksymalna moc zainstalowana, jest związana z wymiarami 
rynny przenośnika, a stąd przy określonej długości przenośnika z jego maksymalnym 
obciążeniem. Podział przenośników ścianowych na trzy grupy według wymienionych kry-
teriów podziału przedstawiony jest w tabeli 1. 

Jak wynika z tabeli, czynnikami decydującymi o doborze typu przenośnika są: maszyna 
urabiająco-ładująca oraz nachylenie podłużne ściany. Dla każdego typu przenośnika określone 
są w pewnym przedziale: moc silników, rodzaj cięgna oraz wymiary pojedynczego łańcucha. 
Na podstawie tych parametrów można z katalogów produkowanych i dostępnych urządzeń 
wybrać najbardziej odpowiedni przenośnik, a następnie sprawdzić przy pomocy obliczeń 
wytrzymałość wabranych łańcuchów oraz obliczać zapotrzebowanie mocy dla przenośnika. 
Dla wybranego z katalogu przenośnika zgrzebłowego należy dobrać konieczne wyposażenie 
dodatkowe oraz inne urządzenia pomocnicze. Podobnie jak przy doborze typu przenośnika, 
dobór tych urządzeń determinują: maszyna urabiająco-ładująca oraz nachylenie podłużne 
ściany, a dodatkowo wysokość ściany. 

Niektóre z urządzeń pomocniczych są fabrycznie dostarczane jako integralna część 
każdego przenośnika i nie jest konieczne ich niezależne zamawianie. Należą do nich: 
wyrzutnik łańcucha oraz w zależności od typu przenośnika — belka kotwiąca, jak również 
napinacz łańcucha, pozostałe urządzenia powinny być dobrane w zależności od potrzeby 
i zamawiane dodatkowo. 

Jeżeli w ścianie przewiduje się zainstalowanie struga, wówczas przenośnik będący 
integralną częścią urządzenia strugowego jest dostarczany z kompletnym wyposażeniem 
pomocniczym dostosowanym do zamówionego typu struga. Do takiego wyposażenia należą: 
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— urządzenia do stabilizacji napędu, 
— układ prowadzenia struga, 
— zastawki, 
— układ zraszający. 
Urządzenie pomocnicze powinno być dobierane w zależności od tego, czy przewiduje 

się w ścianie zastosowanie kombajnu poruszającego się po przenośniku czy obok przenośnika. 
Przy dobieraniu niezbędnych urządzeń pomocniczych należy korzystać z danych katalogowych 
tak przenośnika, jak i dotyczących konkretnych urządzeń. 

4. Obliczanie ścianowego przenośnika zgrzebłowego 

Dla ustalenia, jaki powinien być zakres niezbędnych obliczeń ścianowych przenośnika 
zgrzebłowego należy, na podstawie analizy danych zebranych w trakcie dotychczas 
przeprowadzonych prac nad doborem maszyn i innych urządzeń kompleksu ścianowego, 
ustalić brakujące parametry przenośnika. Z danych wyjściowych oraz ustaleń dokonanych 
dotychczas przy doborze maszyny urabiająco-ładującej oraz przenośnika ścianowego 
znane są już: 

A. Długość, wysokość, kąt nachylenia projektowanej ściany oraz właściwości skał 
otaczających i struktura węgla w pokładzie. 

B. Typ maszyny urabiająco-ładującej oraz jej chwilowa wydajność urabiania, powierzchnia 
przekroju poprzecznego warstwy urobku ładowanej na przenośnik i wynikające stąd obciążenie 
przenośnika transportowanym urobkiem. 

C. Typ przenośnika zgrzebłowego oraz: 
— wymiary rynny trasy przenośnika, 
— typ cięgna oraz wymiary łańcucha, 
— urządzenia pomocnicze przenośnika, 
— moc pojedynczego silnika napędowego, 
— maksymalna możliwa ilość silników w napędach przenośnika, 
— maksymalna powierzchnia przekroju poprzecznego warstwy urobku możliwa do 

transportowania przenośnikiem, a stąd wydajność przenośnika przy ustalonej prędkości 
przesuwania się organu, 

— maksymalna długość przenośnika. 
Jak wynika z tego zestawienia, jedynym brakującym parametrem technicznym unie-

możliwiającym zakończenie doboru przenośnika zgrzebłowego jest zapotrzebowanie mocy 
do napędu przenośnika. Należy więc obliczyć zapotrzebowanie mocy, a następnie wynikającą 
z zapotrzebowania konieczną liczbę silników w napędach przenośnika oraz ustalić sposób 
ich rozmieszczenia w napędach. Po obliczeniu liczby potrzebnych silników i ustalenia w ten 
sposób całkowitej zainstalowanej mocy należy przeliczyć wytrzymałość dobranego wcześniej 
łańcucha lub łańcuchów w cięgnie przenośnika. Należy tu jeszcze podać dodatkowe 
wyjaśnienie do dwu ostatnich wielkości podanych w punkcie C. 

Maksymalna powierzchnia przekrój poprzecznego warstwy urobku możliwa do transpor-
towania przenośnikami, a podawana dla każdego typu przenośnika przez producenta, może 
się różnić od tej, jaka jest osiągana w praktyce. Kwestia ta będzie wyjaśniona w następnym 
punkcie. 
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ylaksymlna długość przenośnika jest również podawana przez producenta dla każdego 
typu przenośnika. Długość projektowanej ściany nie powinna przekraczać maksymalnej 
catalogowej długości przenośnika. W praktyce, w szczególnie korzystnych warunkach, przy 
optymalnym nachyleniu podłużnym ściany, małych oporach ruchu i średnich obciążeniach 
przenośnika można założyć przekroczenie katalogowej maksymalnej długości przenośnika, 
jednak nie więcej niż około 10%. Warunkiem jest jednak uzyskanie pozytywnych wyników 
obliczeń wytrzymałości łańcucha (łańcuchów) w cięgnie oraz zapotrzebowanie mocy. 

4.1. O b l i c z a n i e w y d a j n o ś c i p r z e n o ś n i k a 

Wydajność przenośnika zgrzebłowego, przy stałej prędkości przesuwania się cięgna, jest 
funkcją powierzchni przekroju poprzecznego warstwy urobku możliwej do transportowania 
przenośnikiem przy założeniu, że urobek nie zsypuje się z przenośnika. 

Wydajność przenośnika: 

Qp = Sp • Vp (mVmin) (1) 

Powierzchnia przekroju poprzecznego S5 zależy od: 
— wymiarów rynny, 
— technologii urabiania i stosowanej maszyny urabiająco-ładującej, 
— wysokości zastawek, 
— zabudowania zastawek, po jednej czy obu stronach przenośnika ścianowego {przy 

urabianiu strugami), 
— poprzecznego pochylenia przenośnika i kierunku tego przechylenia. 
W zależności od kombinacji tych czynników różna jest forma warstwy urobku ukształ-

towanej na przenośniku w ruchu. Na rysunku 1 przedstawiono przekroje warstw kształtujących 
się na przenośnikach w ruchu spotykane najczęściej w praktyce w ścianach kompleksowo 
zmechanizowanych. 

Obliczenie powierzchni przekroju warstwy urobku na przenośniku to po prostu obliczenie 
powierzchni figury geometrycznej, która stanowi przekrój poprzeczny tej warstwy. Przy-
kładowo dla warstwy, której przekrój przedstawiony jest na rysunku 2, powierzchnia ta 
jest określona zależnością: 

Sp = a • b + I (b + e)^ • tgp (m^) ^^^ 

gdzie: 

P 
30°. 

kąt usypu w ruchu, który według badań wynosi od strony frontu ściany około 

Jednak, jak widać z przykładów przedstawionych na rysunku 1, przekroje poprzeczne 
warstw urobku spotykane w praktyce stanowią figury o powierzchniach nie tak regularnych 
jak w przykładzie pokazanym na rysunku 2 i obliczenie ich nie jest ani zbyt proste, ani 
zbyt dokładne. Badania wykazały, że średnie wartości powierzchni zmierzonych przekraczały 

Wykłady nr 10 97 



Underground Exploitation School '95 

Rys. I. Przekroje poprzeczne warstw urobku kształtujące się na prznos'nikach w ruchu spotykane najczęściej 
w praktyce w ścianach kompleksowo zmechanizowanych 

Fig. 1. Cross-sectional area of the charges to be shaped on running conveyors met the most often in practice 
in longwalls 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny warstwy urobku na przenośniku zgrzebłowym w ruchu jako przykład do obliczeń 

Fig. 2. The cross-sectional area of the charges on running conveyor as an example for calculation 
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obliczone teroretycznie od 50 do 300%. Dlatego zaleca się korzystać z danych podawanych 
w katalogach fabrycznych z jedną poprawką, wynikającą z faktu, że producenci podają 
powierzchnię przekroju transportowanej warstwy urobku z pewną rezerwą. Badania niemieckie 
wykazały, że w stosunku do danych podawanych przez producentów występuje w praktyce 
zwiększenie przekroju trransportowanej warstwy o 50 do 100%. Dlatego przy doborze 
przenośników można bez większego ryzyka powiększyć podawaną w katalogu wielkość 
o 50%. 

4.2. O b l i c z a n i e z a p o t r z e b o w a n i a m o c y do n a p ę d u p r z e n o ś n i k a 
z g r z e b ł o w e g o o r a z d o b ó r i r o z m i e s z c z e n i e s i l n i k ó w 

Całkowita moc napędu niezbędna do utrzymania w ruchu przenośnika obciążonego 
wynosi: 

N k 

^N (3) 

gdzie: 
Nk — moc niezbędna do utrzymania przenośnika w ruchu przy jego maksymalnym 

obciążeniu (tzn. moc na wale napędowym przenośnika) [kW], 
"Hn — współczynnik sprawności mechanizmu napędowego. 

Niezbędną moc do utrzymania przenośnika w ruchu Nĵ  przy jego prostoliniowym 
ułożeniu i stałym nachyleniu do poziomu a można obliczyć z wzoru: 

V 
Nk = GG • M-G (cosa ± sina) + Go • M-D (cosa ± sina) FX [kW 

(4) 

znak „+" stosuje się przy podnoszeniu 
znak stosuje się przy opuszczaniu 
gdzie: 

Gg — całkowity ciężar transportowany na górnej części przenośnika (urobek + cięgno), 
Gd — całkowity ciężar transportowany w dolnej części przenośnika (cięgno), 
Î G — współczynnik oporów ruchu dla górnej części przenośnika, 
M-D — współczynnik oporów ruchu dla dolnej części przenośnika, 
fx — współczynnik dodatkowych oporów ruchu wynikających z nierównomierności 

w ułożeniu przenośnika. 

Na sprawność mechanizmu napędowego składają się: sprawność przekładni bębna na-
pędowego i sprzęgła. Dla stosowanych obecnie w polskim górnictwie napędów przenośników 
zgrzebłowych sprawność mechanizmu napędowego wynosi średnio 0,85. 

Dla prawidłowego obliczenia zapotrzebowania mocy najważniejszym i najtrudniejszym 
problemem jest właściwe ustalenie przewidywanych oporów ruchu. Obliczenie ciężaru 
transportowanego urobku i cięgna nie powinno sprawiać trudności. Znając długość przenośnika 
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oraz wyiniary łańcucha i typ zgrzebeł można łatwo obliczyć ciężar cięgna dolnego i górnego. 
Znając parametry ściany oraz parametry maszyny urabiająco-ładującej można obliczyć 
maksymalną powierzchnię przekroju załadowanej na przenośnik warstwy (lub warstw) 
urobku, a stąd jego ciężar. 

Opory ruchu przenośnika zgrzebłowego wynikają z przemieszczania się urobku i cięgna 
wzdłuż trasy przenośnika i wywołane są tarciem węgla o rynny, węgla o spąg, węgla 
0 węgiel, jak również cięgna o rynny, cięgna o spąg i cięgna o węgiel. Jedynym 
względnie dokładnym sposobem obliczania oporów ruchu przenośnika zgrzebłowego 
est obliczenie poszczególnych składowych tych oporów, a ich suma stanowi dopiero 

całkowite opory ruchu. Wadą tej metody jest jej pracochłonność, a ponadto brak 
dostatecznej znajomości niektórych zależności. Z tych też względów w codziennej 
praktyce stosować jej nie można. 

Dla celów praktycznych stosuje się metodę łączenia oporów ruchu w grupy, określając 
dla każdej z tych grup w sposób uproszczony współczynniki oporów ruchu. Wartość tych 
współczynników ustala się porównując i wiążąc ze sobą wyniki obliczeń teoretycznych 
z obserwacjami i pomiarami przeprowadzonymi w warunkach dołowych dla różnych typów 
przenośników, co stanowi podstawę do uogólnień. Stosując tę metodę opory ruchu przenośnika 
zgrzebłowego zebrane zostają w trzy grupy: 

— opory ruchu dla górniej części przenośnika, 
— opory ruchu dla dolnej części przenośnika, 
— opory ruchu wynikające z nierównomierności ułożenia przenośnika. 
Wielkość oporów ruchu górnej części przenośnika zależy od szeregu czynników, takich 

jak: charakter transportowanego materiału, prędkości przenośnika, stosowanie jednego lub 
większej liczby łańcuchów i innych. Obserwacje i pomiary poparte obliczeniami teoretycznymi 
wykazały, że opory ruchu w górnej części przenośnika zależą przede wszystkim od własności 
fizykochemicznych transportowanego materiału, a dla każdego z nich od ilości transporto-
wanego materiału wyrażonej powierzchnią przekroju poprzecznego transportowanej v arslwy 
oraz od wymiarów przenośnika — szerokości i wysokości rynny i wysokości zastawki czy 
zastawek. Zależność współczynnika oporów ruchu dla górnej części przenośnika ixq od 
szerokości rynny i powierzchni przekroju poprzecznego transportowanej warstwy urobku 
przedstawia nomogram na rysunku 3. Liczba łańcuchów w cięgnie wpływa nieznacznie na 
wzrost oporów ruchu, co widać wyraźnie na wykresie przedstawionym na rysunku 4. 
Również wpływ zmian prędkości przenośnika na wzrost lub zmniejszenie oporów ruchu 
jest nieznaczny. 

Opory ruchu w dolnej części rynien przenośnika w znacznym stopniu są uzależnione 
od zanieczyszczenia miałem tej części przenośnika. Jeżeli przenośnik nie jest zanieczyszczony 
1 dolne cięgno przesuwa się swobodnie po półkach dolnych profili bocznych rynien, wówczas 
opory ruchu są proporcjonalne do długości przenośnika oraz ciężaru cięgna, a współczynnik 
jiD mieści się w granicach od 0,23 do 0,30. W przypadku występowania zanieczyszczeń, 
zgrzebła zabierają część miału i przesuwają go w kierunku zwrotni przenośnika. Opory 
ruchu cięgna są większe i rosną w miarę zwiększania ilości transportowanego miału, 
a w przypadku krańcowym, gdy nastąpi całkowite zapełnienie miałem dolnej części prze-
nośnika, może nastąpić zablokowanie i w konsekwencji zerwanie cięgna. Przeprowadzone 
prace teoretyczne i doświadczalne pozwoliły na ustalenie sposobu obliczeń oporów ruchu 
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Rys. 3. Nomogram do wyznaczania współczynników oporów mchu dla górnej części przenośnika 
w zależności od szerokości rynny ornz powierzchni przekroju poprzecznego transportowanej warstwy urobku 
I — rozruch natychmiast po zatrzymaniu, 2 — postój przenośnika = 2 godz., 3 — postój przenośnika = 20 

godz., 4 — postój przenośnika = 68 godz., 5 — postój przenośnika > 68 godz. 

Fig. 3. Nomograph for determination of the coefficients of resistance for the conveyor upper section 
according to width of the pan and the cross-sectional area of the charges to be conveyed 
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Rys. 4. Współczynnik oporów ruchu dla górnej części przenośnika z jednym lub dwoma łańcuchami 
centralnymi przy różnych transportowanych materiałach 

Fig. 4. The coefficient of resistance for the conveyor upper section with one or two-strand central chain 
assembly for different materials to be conveyed 
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w dolnej części przenośnika w zależności od długości powstałej i następnie przesuwanej 
pomiędzy zgrzebłami przenośnika pryzmy miału. Sposób tworzenia się pryzm miału i icłi 
kształt ilustruje rysunek 5. 

S l a c h a o c } d 2 i # l a j a c a g ^ r n ą i d o J n ą 
c z ę ś ć p r z e n o ś n i k a 

z g / z e b f g 

Rys. 5. Sposób tworzenia się oraz kształt pryzm miału w dolnej części przenośnika zgrzebłowego 

Fig. 5. The way of formation and the shape of smalls piles in conveyor lower section 

Dla określenia oporów rucłiu dla dolnej części przenośnika wykorzystano wyniki pomiarów 
oraz obliczeń teoretycznycłi, na podstawie którycłi określono, że wartość współczynnika 
oporu dla dolnej części zanieczyszczonego przenośnika zgrzebłowego w ścianie wynosi: 
p.0 = 0,8—1,1. Tak więc współczynnik oporu dla dolnej części przenośnika może wahać 
się w dosyć szerokim przedziale: od 0,23 do 0,30 dla przenośnika nie zanieczyszczonego 
miałem, a 0,8 do 1,1 dla przenośnika zanieczyszczonego w znacznym stopniu. 

Utrzymanie w ścianie przenośnika zgrzebłowego w stanie pozwalającym na przyjęcie 
współczynnika o wartości 0,3 jest ruchowo prawie niemożliwe. W miarę zwiększania ilości 
miału w dolnej części przenośnika, co zależy od szeregu czynników, ale głównie od stanu 
złącz oraz uszczelnień w styku rynien i prawidłowej eksploatacji przenośnika, wartość 
współczynnika rośnie tak, że może osiągnąć 1,1 przy przenośniku bardzo mocno zanieczy-
szczonym. W związku z tym przy obliczaniu przenośników przyjęcie określonej wartości 
współczynnika Jij zależy od szacunkowej oceny stopnia zanieczyszczeń miałem dolnej 
części przenośnika, które może nastąpić w czasie pracy przenośnika. Ocena taka musi 
wynikać ze znajomości warunków pracy oraz prawidłowości eksploatacji przenośników 
w warunkach podobnych do tych, jakie mogą istnieć w projektowanej ścianie. 

Wartość współczynników |llg i jio ustalone zostały dla przenośników ułożonych pro-
stolinijnych — wzdłuż linii przecięcia płaszczyzny prostopadłej z płaszczyzną równoległą 
do czoła ściany. Każda zmiana w stosunku do takiego ułożenia przenośnika powoduje 
zwiększenie oporów ruchu oraz zwiększenie zapotrzebowania mocy na pokonanie tych 
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dodatkowych oporów. Dodatkowe opory ruchu określone są przez dodatkowy współczynnik 
oporu fj;, na który składają się: 

— współczynnik oporu fp wynikający z poprzecznego przechylenia przenośnika 
w płaszczyźnie prostopadłej do czoła ściany. Wartość współczynnika zależy od wielkości kąta 
i kierunku przechylenia. Można go wyznaczyć z nomogramu przedstawionego na rysunku 6; 

ł p 
liO 

130 

120 

' .10, 

)0 

09 

1 r — % 

4 J • 
t 
s • 

\ 
• 

• 

ą 

• * • 

» 

! i 
! 

• 

A 
( 

j \ \ 1 
1 1 j 

* 
4 

* 

' 25^ 15' O' 

W kierunku 
C70fQ ściany <ł O 

15® 

W kierunku 
WQ 

7Sf> 

Rys. 6. Nomogram do wyznaczania wartości współczynnika oporu fp dla przenośnika przechylonego 
w płaszczyźnie prostopadłej do ściany 

Fig. 6. Nomograph for determination of the coefficient of resistance fp for the conveyor inclined on 
a horizontal piane 

— współczynnik oporu f^ wynikający z przegięcia przenośnika w dwu punktach 
w płaszczyźnie równoległej do czoła ściany. Wartość współczynnika w zależności od 
wysokości i długości przegięcia można wyznaczyć z nomogramu przedstawionego na 
rysunku 7; 

— współczynnik oporu f^ wynikający z wygięcia przenośnika na całej swojej długości 
w płaszczyźnie równoległej do czoła ściany, względnie z wygięcia przenośnika w jednym 
punkcie w płaszczyźnie równoległej do czoła ściany. Wartość współczynnika, w zależności 
od strzałki ugięcia względnie kąta wygięcia, można wyznaczyć z nomogramów przedsta-
wionych na rusunkach 8 i 9; 

— współczynnik oporu fo wynikający z przegięcia w dwu punktach w płaszczyźnie 
prostopadłej do czoła ściany. Wartość współczynnika, w zależności od wielkości przegięcia 
oraz długości, na której ono nastąpiło, można wyznaczyć z nomogramu przedstawionego 
na rysunku 10. 

Tak więc: 

f x = I f p + I f w + I f u + I f o = 1 ( f p + f w + fu + fo) (5) 
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Rys. 7. Nomogram do wyznaczania wartości oporu fw dla przenośnika przegiętego w dwu punktach 
w płaszczyźnie równoległej do czoła ściany 

Fig. 7. Nomograph for determination of the coefficient of resistance fw for the conveyor bendcd at two 
points on a vertical piane 
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Rys. 8. Nomogram do wyznaczania wartości oporu fui dla przenośnika wygiętego na całej swojej długości 
w płaszczyźnie równoległej do czoła scitiny dla różnycłi strzałek ugięcia hm m 

Fig. 8. Nomograph for determination of the coefficient of resistance fui for the conveyor bended at overall 
length on a verticał piane for different deflections hu 
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Rys. 9. Nomogram do wyznaczania wartości oporu fu2 dla przenośnika przegiętego w jednym punkcie 
w płaszczyźnie równoległej do czoła ściany 

Fig. 9. Nomograpłi for determination of the coefficient of resistancc fu2 for ihe convcyor bcnded at one point 
on a Ycrtical piane 
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Rys. 10. Nomogram do wyznaczania wartości oporu fo dla przenośnika przegiętego w dwu punktach 
w płaszczyźnie prostopadłej do czoła ściany 

Fig. 10. Nomograpłi for determination of tłie coefficient of resistance fu for tłie conveyor bended at two 
points on a łiorizontal piane 
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Na podstawie obliczonego zapotrzebowania mocy należy ustalić konieczną liczbę silników 
do napędów projektowanego przenośnika. Zwykle każdy typ przenośnika jest produkowany 
z silnikami określonego typu o określonej mocy. Konieczną liczbę silników ig można więc 
obliczyć z prostej zależności: 

N 
S Z t . ] 

^s i l n ika ( 6 ) 

Uzyskany wynik należy zawsze zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. Sumaryczna 
moc silników jest w związku z tym zwykle większa od wyliczonego zapotrzebowania 
mocy, co sprawia, że powstaje pewna nadwyżka mocy, a Nnap ^ Nnom-

Ponieważ maksymalna liczba silników w napędach obecnie stosowanych przenośników zgrzeb-
łowych wynosi 4, dlatego ig < 4. Jeżeli z obliczeń wzorem (6) uzyskany zostanie wynik is > 4 
oznacza to, że przenośnik został źle dobrany, a obliczenia należy przeprowadzić od początku. 

Jeżeli z obliczeń wynika konieczność zastosowania więcej niż jednego silnika, wówczas 
występuje problem właściwego rozmieszczenia silników w napędach przenośnika. Najlepszym 
rozdziałem mocy na poszczególne napędy jest taki rozdział, w którym jeden napęd, zwykle 
górny, pokonuje opory ruchu górnej części przenośnika, a napęd pomocniczy opory ruchu 
części dolnej. W praktyce rozmieszczenie silników dla uzyskania takiego rozdziału mocy 
nie zawsze jest możliwe. Należy Jednak tak rozmieszczać silniki, aby zachować możliwie 
najlepsze proporcje pomiędzy obciążeniami i wielkością oporów ruchu górnej i dolnej 
części przenośnika a mocą silników napędów głównego i pomocniczego. Możliwe są przy 
tym następujące kombinacje w zakresie rozmieszczenia silników: 

— napęd główny — jeden silnik, 
— napęd główny i napęd pomocniczy — po jednym silniku, 
— napęd główny — dwa silniki, 
— napęd główny — dwa silniki, napęd pomocniczy — jeden silnik, 
— napęd główny i napęd pomocniczy — po dwa silniki, 
— napęd główny — jeden silnik, napęd pomocniczy — dwa silniki (w ścianach 

podłużnych o dużym nachyleniu). 
Napędem głównym przenośnika ścianowego jest napęd zbudowany na początku ściany, 

tzn. w miejscu przesypu urobku z przenośnika ścianowego na przenośnik podścianowy, 
natomiast napędem pomocniczym będzie napęd zbudowany na końcu ściany. Natomiast 
przenośniki zgrzebłowe hamujące posiadają tylko jeden napęd zabudowany zawsze na końcu 
ściany w jej najwyższym punkcie. W związku z tym przenośniki hamujące są wyposażone 
najwyżej w dwa silniki. 

4.3. S p r a w d z e n i e w y t r z y m a ł o ś c i d o b r a n e g o ł a ń c u c h a p r z e n o ś n i k a 

Celem sprawdzenia czy łańcuch w cięgnie przenośnika został dobrany prawidłowo, 
należy porównać siłę zrywającą łańcucha F ĵ-yw ^ maksymalną siłą, jaka może wystąpić 
w łańcuchu w czasie jego pracy. Maksymalne obciążenie łańcucha oraz maksymalne w nim 
naprężenia występują w momenncie rozruchu. Siła występująca w łańcuchu w momencie 
rozruchu wyniesie: 
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1,02 • N rozr p 2 • TIN • TID 
rozr V 

kN 
(7) 

gdzie: 
N rozr wymagana moc rozruchowa, 

— współczynnik przeciążenia przy momencie maksymalnym 
riN — współczynnik sprawności napędu — 0,85, 
r|D — współczynnik strat przy zmianie kierunku łańcucłia 0,9, 
i\ — liczba łańcuchów w cięgnie. 

przyjmuje się 2,2, 

Wymagana moc rozruchowa przy maksymlanie załadowanym przenośniku i po 68-go-
dzinnym postoju tak załadowanego przenośnika, dla uzyskania swobodnego ruchu przenośnika 
wyniesie; 

N rozr = N nom (1 + l^rozr) kW (8) 

gdzie: 
M-rozr — współczynnik obciążenia w okresie rozruchu, który można odczytać z wykresu 

przedstawionego na rysunku 11. 

40ę fOOO tSOÓ 2000 ŻSOO 3000 

Rys. I I . Nomogram do wyznaczania wartości rozruchu w zależności od czasu postoju przenośnika 

Fig. I I . Nomograph for determination of the coefficient of starting according to time of the conveyor standstill 
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Jeżeli zostanie spełniony warunek: 

^rozr — ry Pzryw 
( 9 ) 

znaczy to, że łańcuch (łancucłiy) został dobrany prawidłowo. 

Dodatkowo należy sprawdzić, czy maksymalna siła, która wystąpi w łańcucłiu przy 
rozruchu przenośnika w przypadku zablokowania cięgna, przy momencie maksymalnym 
wynikającym z mocy zainstalowanej w napędach, nie spowoduje zerwania łańcucha (czy 
łańcuchów) cięgna. 

Maksymalna siła występująca w łańcuchu (łańcuchach) przy rozruchu przenośnika 
w przypadku zablokowania cięgna Fbiok — wynosi: 

Fblok 
1,02 • N nap P 

V (10) 

gdzie; 

Q ^ r o z r 
D] = 

M = 2,5 
nom 

Jeżeli zostanie spełniony warunek; 

f^blok Pzryw ( I I ) 

znaczy to, że łańcuch (łańcuchy) został dobrany prawidłowo. 

4.4. P o d s u m o w a n i e 

W wielu przypadkach kompletowania kompleksów maszynowych dla ścian, przeprowa-
dzenie obliczeń w sposób opisany powyżej (lub ew. podobny) nie jest konieczne. Wystarczy, 
że zostaną zachowane zasady doboru maszyn i innych urządzeń do tego kompleksu podane 
w pierwszej części. Można pominąć obhczenia, jeżeli długość ściany jest znacząco krótsza 
od maksymalnej możliwej do stosowania długości przenośnika, czy w przypadkach, gdy 
warunki pracy dla przenośnika będą optymalne (np. bardzo twardy równy spąg w ścianie, 
korzystne nachylenie itp.). Wystarczy wtedy obliczyć jedynie konieczną liczbę silników 
w napędach (napędzie) przenośnika i ustalić ich właściwe rozmieszczenie. Jednak we 
wszystkich przypadkach, gdy przewidywana jest praca przenośnika w ścianie, której długość 
jest zbliżona do możliwej maksymalnej długości przenośnika, w przypadku spodziewanych 
złych warunków w ścianie (upad, zaburzenia), pracy przenośnika pod górę itp. przeprowa-
dzanie obliczeń jest wskazane. Również przy opracowaniu różnych projektów kompleksów 
maszynowych, czy wyborze jednego z kilku możliwych wariantów doboru, obliczenia 
przenośnika mogą być bardzo pomocne, a nawet konieczne. 
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5. Przykład dokonywania doboru przenośnika ścianowego oraz przeprowadzenia 
obliczeń 

1. Dane wyjściowe niezbędne do dokonania doboru przenośnika 
1.1. Dane dotyczące eksploatowanego pokładu 
grubość pokładu h = 1,5 m 
nachylenie pokładu poziome lub prawie poziome 
zaleganie pokładu bez zaburzeń geologicznych, jedynie z lokalnymi 

pofałdowaniami 
charakterystyka spągu pokładu spąg klasy III — suchy 
W pokładzie węgla występuje przerost łupkuu piaszczystego o grubości 0,15 m. Ciężar 

n 
właściwy węgla y = 1,3 t/m , ciężar właściwy skały w przeroście ŷ  = 2,3 t/m . 

Ciężar właściwy urobku: 

Tu 
1,35 • 1,3 + 0,15 • 2,3 

1,5 (t/m^) 

Yu = 1,4 t /m 3 

1.2. Dane dotyczące projektowanej ściany 
system wybierania pokładu 
długość ściany 
wysokość ściany 
nachylenie podłużne ściany 

ścianowy podłużny z zawałem stropu 
I = 200 m 
h = 1,5 m 
poziome, z tym, że w ścianie występuje niecka, 
a ułożenie przenośnika wygląda tak jak pokazano 
na rysunku 12 

mCui j>i'J r 
i 

L . L i 

N A p ę O 
POMOCNICZY 

Rys. 12. Ułożenie przenośnika zgrzebłowego w ścianie 

Fig. 12. Tlie conveyor arrangemeni in longwall face 
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1.3. Dane dotyczące maszyny urabiająco-ładującej 
typ maszyny dwuramionowy kombajn bębnowy KWB-3RDUN 

poruszający się po przenośniku 
masa kombajnu 17 ton 
prędkość urabiania V = średnio 4,0 m/min 
głębokość zabioru średnio 0,6 m 
2. Dobór przenośnika 
Na podstawie powyższych danych dokonano doboru typu przenośnika. Ze względu na 

trudne warunki pracy przenośnika — wygięcie w jednym punkcie oraz przechylenie 
poprzeczne, jak również znaczną długość — dobrano średni typ przenośnika z dwoma 
łańcuchami centralnymi. Z katalogu wybrano przenośnik „Rybnik-225/750/POLTRAK II 
o następujących parametrach: 

maksymalna długość 200 m 
moc silnika elektrycznego 90 kW 
możliwa liczba silników w napędach 4 
prędkość przenośnika 0,84; 0,97 lub 1,13 m/s 
szerokość rynny 750 mm 
wysokość rynny 215 mm 
wymiary łańcucha 0 2 6 x 92 mm (x 2) 
maksymalna powierzchnia przekroju 
poprzecznego transportowanej war-

2 
stwy urobku 0,15 m 
3. Obliczanie przenośnika 
Należy dokonać następujących obliczeń i ustaleń: 
— obliczyć zapotrzebowanie mocy do napędu przenośnika oraz konieczną liczbę silników, 
— ustalić rozmieszczenie silników w napędach, 
— sprawdzić prawidłowość doboru łańcuchów w cięgnie. 
3.1. Obliczenie zapotrzebowania mocy oraz liczby silników 
3.1.1. Maksymalna powierzchnia przekroju poprzecznego warstwy urobku ładowanej na 

przenośnik. 

4 0 Sk = z • h • q • ^ = 0,6 • 1,5 • 1,5 • 
Vp - Vk ' ' ' 67,8 - 4,0 (m2) 

Sk = 0 , 0 8 m ^ 

Sk < Sp bo 0,08 < 0,15 

3.1.2. Maksylmany ciężar urobku na 1 mb przenośnika 

G u = Sk - 1 • Yn 
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gdzie: 

Yn 

Gu = 0,88 • 1,0 • 0,93 = 0,0744 t 

Gu = 74,4 kg 

3.1.3. Ciężar 1 mb cięgna przy rozstawie zgrzebła równym 1 m 

Gc = Gz + 2Gi = 21 + 2 • 14,7 kg 

Gc = 50,4 kg 

3.1.4. Całkowity ciężar urobku i cięgna na 1 mb przenośnika 

Gg = G, + Gc - 74,4 + 50,4 (kg) 

GG = 124,8 kg 

3.1.5. Całkowity ciężar transportowany na poszczególnych odcinkacłi przenośnika: 
— dla górnej części na dług. Ij; 

GGI = H • GG = 120 • 124,8 - 14 978 kg 

— dla dolnej części na dług. Ij; 

DDI LI • Gc 120 • 50,4 = 6 048 kg 

dla górnej części na dług. I2; 

Gg2 = I2 - Gg = 80 • 124,8 = 9 984 kg 

dla dolnej części na dług. W, 

Gd2 = I2 • Gc = 80 • 50,4 - 4 032 kg 

3.1.6. Całkowity ciężar transportowany górną częścią przenośnika 

Gg == Gg] + Gg2 = 14 978 + 9 984 (kg) 

Gg = 24 962 kg 
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3.1.7. Całkowity ciężar transportowany dolną częścią przenośnika: 

G d = G d i + G d 2 = 6 9 4 8 + 4 0 3 2 (kg) 

Gd = 10 080 kg 

3.1.8. Współczynnik oporów rucłiu dla górnej części przenośnika, wyznaczony z nomo-
gramu na rysunku 4, — dla węgla = 0>34 

— dla skały |Igs = U24 
— średnio ważony |lIg = 
3.1.9. Współczynnik oporów rucłiu dla dolnej części przenośnika 
Przyjmując na podstawie obserwacji innycłi ścian, że ilość transportowanego miału 

pomiędzy zgrzebłami jest znaczna, ale nie przekracza połowy odległości pomiędzy nimi, 
wówczas: 

D = 0,7 

3.1.10. Dodatkowe opory ruchu 
Przy pracy przenośnika ułożonego tak jak przedstawiono na scłiemacie (rys. 2) występują 

następujące dodatkowe opory ruchu: 
fo — wynikający z przegięcia przenośnika w płaszczyźnie prostopadłej do czoła ściany 

przy jego przesuwaniu za kombajnem. Z nomogramu — rysunek 10: 

fo = 1 , 0 4 5 

— wynikający z przegięcia przenośnika w jednym punkcie w płaszczyźnie równoległej 
do czoła ściany. Z nomogramu — rysunek 9: 

fuz - 1 >03 

fp — wynikający z przechylenia przenośnika prostopadłej do czoła ściany. Z nomogramu 
rysunek 9 wyniesie on: 

fpl — dla odcinka przenośnika o długości Ij i przechyleniu w kierunku zrobów o kąt 
P l ' = 5 , 2 ° 

f p i = 0 , 9 5 

fp2 — dla odcinka przenośnika o długości 12 i przechyleniu w kierunku czoła ściany 
o kąt Pa' = 4,4° 

fp2 = 1 , 0 5 

Współczynnik dodatkowy oporów ruchu dla odcinka przenośnika o długości Ij wyniesie: 

f x l — -f fn-y + f O ' ^UZ pl 1 ( 0 , 4 5 + 0 , 3 + 9 5 ) = 1 ( 1 , 0 2 5 ) 

112 Wykłady nr 10 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95 

fxi = 1,025 

dla odcinka przenośnika o długości W, 

fx2 = fo + fuz + fp2 = 1 ( 0 , 4 5 + 0 , 3 + 0 , 3 ) = 1 • ( 1 2 5 ) = f , 2 = 1 , 1 2 5 

3.1.11. Niezbędna moc silników dla zabezpieczenia normalnego ruchu przenośnika przy 
maksymalnym obciążeniu: 

— dla odcinka o długości Ij; 

Nici 
V, 

1 0 2 
Ggi • M-g (cos a i + sin a j ) + G^i • j-LD(cosai - s inaj) • f xl (kW) 

N k i = 
hll 
102 

[ 1 4 9 7 8 • 0 , 4 3 ( 0 , 9 9 8 6 + 0 , 0 5 1 3 ) + 6 0 4 8 - 0 , 7 ( 0 , 9 9 8 6 - 0 , 0 5 1 3 ) ] • 1 . 0 2 5 

(kW) 

N k i = 1 2 1 , 4 6 k W 

dla odcinka o długości I2: 

Gg2 • M-G(cosa2 + sin ao) + G012 • l-i-D (cos a2 - sina2)l • fx2 (kW) 

Nk2 
1 , 1 3 

102 
[ 9 9 8 4 • 0 , 4 3 ( 0 , 9 9 0 3 + 0 , 1 3 9 2 ) + 4 0 3 2 • 0 , 7 ( 0 , 9 9 0 3 + 0 , 1 3 9 2 ) ] • 1 , 1 2 5 

(kW) 

Nk2 = 8 5 , 5 2 k W 

dla całego przenośnika: 

Nk = N k i + Nk2 = 1 2 1 , 4 6 + 8 5 , 5 2 (kW) 

N k = 2 0 6 , 9 8 k W 

3.1.12. Moc nominalna silników dla zabezpieczenia normalnego ruchu przenośnika przy 
maksymalnym obciążeniu 

N nom 
'HN (kW) 

N nom 
2 0 6 , 9 8 

0 , 8 5 ( k W ) 
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Nnom = 243,5 kW 

3.1.13, Niezbędna liczba silników 

. ^ Nnom ^ 243,5 
90 90 

i. = 2,7 

przyjmuje się 3 silniki. 
Dla zabezpieczenia normalnej pracy przenośnika konieczne jest zainstalowanie trzech 

silników. Całkowita moc zainstalowana w napędach przenośnika wyniesie zatem: 

Nnap = 270 kW 

co stwarza pewną nadwyżkę mocy. Rozmieszczenie zainstalowanych silników — dwa 
w napędzie głównym, jeden w napędzie pomocniczym. 

3.1.14. Wymagana moc rozruchowa dla uzyskania swobodnego ruchu przenośnika 

Nrozr = Nnom(l + ^̂ rozr) (kW) 

Współczynnik rozruchu przenośnika przy założeniu, że rozruch nastąpi po 68-godzinnym 
postoju, wyznaczony z nomogramu rysunku 11 wyniesie: 

l̂ rozr = 0,46 

zatem: 

Nrozr = 243,5 • (1 + 0,46) (kW) 

Nrozr = 355,5 kW 

3.1.15. Moc zainstalowana, przy założeniu możliwości chwilowego przeciążenia silników 
o wielkości p2 = 2,2 powinna być większa od mocy rozruchowej z 10% rezerwą: 

Nrozr ^ (Nnap ' 2 , 2 ) - 1 0 % 

Nrozr < (270 • 2,2) - 10% 

Warunek jest spełniony, gdyż: 

355,5 < 594 - 10% 
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WNIOSEK — Moc zainstalowana w napędach przenośnika jest wystarczająca dla 
zapewnienia pracy urządzenia. 

3.2. Sprawdzenie wytrzymałości łańcucha 
3.2.1, Siła występująca w łańcuchach cięgna w momencie rozruchu przy maksymalnym 

obciążeniu 

1 , 0 2 • Nrozr • P2 
Prozr ~ Y 

P (kN) 

_ 1,02 • 355,5 • 2,2 • 0,85 • 0,8 
^rozr ~ 1,13 (kN) 

F,ozr = 540,1 kN 

Siła występująca w momencie rozruchu musi być mniejsza lub równa połowie siły 
zrywającej 2 łańcuchy cięgna 

^rozr — 2 ^zryw 

Dla łańcucha 0 2 6 w klasie C siła zrywająca 

F ^ w ^ 850 kN 

zatem: 

F < ^ rozr — ^ 
2 ^ zryw 

V / 

2 

540,1 < 850 

co oznacza, że warunek jest spełniony. 

3,2.2. Maksymalna siła, która wystąpi w łańcuchu przy rozruchu przenośnika w przypadku 
zablokowania cięgna przy momencie maksymalnym wynikającym w mocy zainstalowanej 
w napędach wynoszącej 270 kW 

Fblok = 
h02 • N „ a p • PI 

V 
P (kN) 

^ 1,02 • 270 • 2,5 
^b lok - 1,13 (kN) 

Fbiok = 609,29 kN 
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Fblok Pzryw 

609,29 < 1700 

WNIOSEK — łańcuchy w cięgnie przenośnika zostały dobrane prawidłowo. 

Przekazano 30 grudnia 1994 r. 
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Selection of scraper conveyor for longwall machinery compIex with 
examples of selection 

Abstract 
The problem of selection proper and well cooperation machines and eąuipment coming 

into longwall machinery complex is very important one! That is why a big attention must 
by given to the problem before necessary machines and equipment will be selected for 
longwall complex. This paper icluded the generał principles of selection of machines and 
eąuipment used in longwall machinery complexes. The method of selection and necessaiy 
calculations the most suitable longwall conveyor isd presented in details. Finally the example 
of selection and calculation for concrete selected longwall is showed. 
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Zasady doboru przenośników taśmowych dla ścian o wysokiej 
koncentracji produkcji 

Słowa kluczowe 
Struga urobku generowana w ścianie wy s okowy dajnej-systemy odstawy urobku-paranietry 

techniczno-ruchowe przenośników taśmowych-trudne warunki naturalne kopalń podziemnych-
-modernizacja i nowe generacje przenośników taśniowych-bezpieczne wykorzystanie prze-
nośników taśmowych 

Streszczenie 
Polskie górnictwo węgla kamiennego przechodzi obecnie duże przeobrażenia te-

chniczne i organizacyjno-finansowe. W celu zmniejszenia pracochłonności i pozyskania 
węgla po jak najniższej cenie, z zachowaniem jego włas'ciwej jakości, prowadzi bię 
prace nad: 

— udoskonaleniem istniejącej ścianowej techniki wydobycia, 
— wydłużeniem czasu eksploatacji systemów maszynowych, 
— udoskonaleniem ciągłej odstawy urobku ze ściany pod szyb wydobywczy, 
— nowoczesną mechanizacją robót przygotowawczych, 
— modernizacją transportu materiałów i ludzi, 
— poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy załogi, przy uwzględnieniu wymagań zwią-

zanych z ochroną środowiska na dole i na powierzchni kopalń. 
W pracy zajęto się strugą urobku generowaną w ścianach wysokowydajnych, która 

w decydujący sposób rzutuje na dobór środków odstawy przenośnikowej. Przedstawiono 
w pracy systemy odstawy urobku i wypełniające je urządzenia, zwracając uwagę na 
trudne warunki naturalne występujące w szeregu kopalniach, które muszą być brane 
pod uwagę w doborze przenośników taśmowych. Podano kierunki modernizacji prze-
nośników taśmowych i warunki bezpiecznego ich wykorzystania w górnictwie podzie-
mnym. 

1. Struga urobku generowana w ścianie wysokowydajnej 

Korzystając z bogatych doświadczeń zagranicznych, a zwłaszcza górnictwa USA 
i Australii, do techniki ścianowej wprowadza się maszyny i urządzenia typu heavy-duty 
o zwiększonej cenie zakupu. W związku z tym żąda się, aby maszyny i urządzenia 
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te charakteryzowały się bardzo dużą wydajnością i wysokim stopniem gotowości ope-
racyjnej. Współczesne tendencje w dziedzinie krajowej tecłiniki ścianowej polegają na 
stałym wzroście: 

— długości wybiegu ściany (w Polsce do 2 km, w USA do 3,5 km), 
— długości ściany (w Polsce do 300 m, a w USA do 350 m przy eksploatacji 

z zawałem stropu i do 200 m w Polsce przy stosowaniu podsadzki), 
— zainstalowanej mocy maszyn i urządzeń (w Polsce do 2 MW, w USA do 

3 MW), 
— eksploatacji ścian od granic, 
— napięcia zasilania silników elektrycznych napędów maszyn (w Polsce do 3,3 kV, 

w USA do 4,16 kV), 
— parametrów techniczno-ruchowych maszyn ścianowych (wzrost szerokości rynien, 

prędkości jazdy kombajnu, prędkości ruchu łańcucha zgrzebłowego, średnicy ogniw łańcucha 
zgrzebłowego itd.), 

— dobowego postępu czoła ściany (w Polsce w ścianach rekordowych od 12 do 13 
m/d) i związanego z tym wzrostem wydajności ze ściany dochodzącej w szczytach do 
1500 t/h, 

— stopnia diagnozowania maszyn i urządzeń oraz ich automatyzacji (w przygo-
towaniu w USA są ściany bezzałogowe, tzw. ściany zintegrowane sterowane kom-
puterowo). 

Preferuje się także wybieranie pokładów o większej grubości, najlepiej powyżej 2 m, 
i o stosunkowo małym nachyleniu do poziomu. Ogranicza się eksploatację ścian w pokładach 
o dużym zanieczyszczeniu i zapopieleniu powyżej 20^0 w węglu rodzimym. Rezygnuje się 
także z eksploatacji pól o skomplikowanej tektonice i strukturze zalegania oraz o wyjątkowo 
wysokich zagrożeniach naturalnych. Zabiegi te prowadzą do radykalnego zmniejszenia liczby 
czynnych ścian w kopalni. 

W KWK Czeczott przed zastosowaniem wysokowydajnych kompleksów ścianowych 
w 1992 roku było średniodziennie czynnych 10,8 ścian, a po wprowadzeniu ścian 
wysokowydajnych w 1994 roku było średniodziennie już tylko 6,7 ścian. W tym 
okresie średnie wydobycie z jednej ściany wzrosło 1600 t/d do 3000 t/d przy porów-
nywalnym wydobyciu ogółem kopalni. W latach 1992—1994 w kopalni tej wdrożono 
dwa wysokowydajne kompleksy ścianowe (jeden z kombajnem Elektra 1000 i drugi 
z kombajnem Joy 4LS-8, obydwa na napięcie zasilania 3,3 kV). Dzienne wydobycie 
z każdej z tych ścian wynosi od 6 do 8 tys. t/d, a szczytowo średnia wydajność ze 
ściany nr 803 z kombajnem Joy wynosiła w skali miesiąca 8800 t/d, a w skali 
dobowej maksymalnie 14400 t/d. 

Stwierdzono, że wysokowydajny kompleks ścianowy przynosi wysokie efekty ekonomiczne 
wynikające z: 

— bardzo wysokiej koncentracji wydobycia z jednej ściany, 
•—• znacznego wzrostu wydajności z przodka eksploatacyjnego, przy znacznie mniejszym 

zatrudnieniu, 
— zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na wymianę maszyn i urządzeń, 
— zmniejszenia kosztów utrzymania wyrobisk, 
— zmniejszenia zużycia energii. 
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Teoretyczny okres zwrotu nakładów na zakup maszyn i urządzeń wynosi 2,5 do 3 lat. 
Jak wykazuje praktyka, awaryjność urządzeń jest znikoma, stąd istnieje możliwość urucho-
mienia czwartej zmiany produkcyjnej. 

Niezależnie od uzyskiwanych efektów ekonomicznych, zastosowanie kompleksu do 
intensywnej eksploatacji przynosi znaczną poprawę warunków BHP. Zasadniczymi czynnikami 
poprawiającymi ten stan są: 

— zmniejszenie pracochłonności bezpośrednio związanej z wydobyciem, 
— :)ardzo mała awaryjność urządzeń, a więc wyeliminowanie prac remontowych w ścia-

nie, 
— bardzo duża żywotność elementów eliminująca konieczność wymiany podzespołów 

w trakcie wybiegu ściany, 
— zastosowanie pomocniczego napędu hydraulicznego w przenośniku ścianowym i pod-

ścianowym, co czyni bezpiecznymi konieczne prace związane z napinaniem łańcucha, 
— bezwnękowe prowadzenie ściany, 
— zmechanizowanie —• z pomocą obudowy chodnikowej — najbardziej newralgicznego 

odcinka, jakim jest skrzyżowanie ściany z chodnikiem, 
— zmechanizowanie przekładki przenośnika podścianowego przez zastosowanie obudowy 

chodnikowej i urządzenia zwrotno-przesuwnego, 
— sprzęgnięcie operacji skracania długości przenośnika taśmowego przyścianowego 

z przesuwaniem podścianowego przenośnika zgrzebłowego. 
Z nowoczesną techniką ścianową związane jest wprowadzenie nowych generacji maszyn 

i nowych technologii drążenia wyrobisk korytarzowych o dużym dziennym postępie w obu-
dowie ŁP-10 lub ŁP-9 względnie kotwiowej. Powszechnie stosuje się przykatwianie łuków 
stropnicowych w chodnikach przyścianowych stanowiących drogę odstawy urobku z wyso-
kowydajnych przodków ścianowych. W robotach przygotowawczych do odstawy urobku 
i w transporcie pomocniczym do relokacji wyposażenia mechanicznego zaczyna się stosować 
pojazdy spalinowe na podwoziu ogumionym firmy Legmet i firmy Eimco. 

Oczywiście nie wszędzie jest możliwość zastosowania kompleksu wysokowydajnego, ak 
tam, gdzie można go wprowadzić daje on niekwestionowaną poprawę wyników ekonomi-
cznych i warunków pracy załogi. 

W celu określenia wielkości strugi urobku generowanej w ścianach wysokowydajnych 
przeprowadzono szereg badań w KWK Staszic, KWK Czeczott i KWK Piast. Przykładowo 
pomiary strugi urobku w KWK Piast, w rekordowej ścianie nr 330, obrazuje rysunek 1. 
Pomiary strugi urobku przemieszczanej na przenośniku ścianowym wykazały, że okresowo 
struga urobku wynosiła 400 kg/m (rys. Ib), a najczęściej zawarta była w przedziale 150 
do 250 kg/m (rys. Ic). Pomiary urobku pozostającego w ścieżce pokombajnowej (rys. Id) 
wykazały, że ilość urobku wynosiła 260 kg/m, przy wartościach ekstremalnych 350 kg/m. 
Stanowi to przeciętnie 11% urobku ze skrawu (maksymalnie do 15̂ ,f3). Maksymalna 
obserwowana struga urobku (rys. la) występowała w przedziale długości ściany 150 do 
200 m od wysypu i wynosiła około 650 kg/m. Parametry wydajnościowe tej ściany 
zestawiono w tabeli 1. 

Kombajn w tej ścianie urabiał dwukierunkowo, a twardość węgla w pokładzie wynosiła 
37 MPa. Większe różnice pomiędzy wydajnością średnią a maksymalną występują w przy-
padku jednokierunkowego urabiania kombajnem w ścianie, co obrazują dane zestawione 
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Rys. 1. Pomiary strugi urobku na przenośniku ścianowym 
— maksymalna obserwowana struga urobku w krótkich okresach pracy; b — okresowo obsenyowana struga 
urobku; c — najczęściej obserwowana struga urobku; d — urobek pozostający w ścieżce pokombajnowej 

Fig. 1. Measurements of stream of output on AFC 
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Tabela 1. Parametry wydobycia z wysokowydajnej ściany nr 330 

Table 1. Output parameters from no 330 highly productive longwall 

Ściana nr 330, dane KWK PIAST — październik 1994 r. 

Wydobycie — 96 647 ton; 
Wydobycie dobowe 
Ilość skrawów na dobę 
Postęp ściany 
Ilość skrawów 
Średni zabiór 
Średnia wysokość ściany 
Ilość ton na skraw 

ilość dniówek — 21 
4602 t/dobę 
5,79 skrawóv//dobę 
85 m 
121,5 
0,7 m 
3,2 m 
Qs = 795 t/skraw 

Dane z pomiarów — 4 1 5 październik 1994 r. 

Średnia prędkość jazdy kombajnów 
Średni zabiór 
Średnia wysokość ściany 
Wydajność 

Czas urabiania jednego skrawu ts, min 

Wydajności maksymalne 
Wydajność z jednego skrawu 

Vśr = 3,1 m/min 
7,<r = 0,7 m 
hśr = 2,9 m 
Q = 60 • hsr • Ẑ r 

= 528,6 t/h 
• P.<r = 60 • 2,9 • 0,7 • 3,1 • 1,4 = 

ts = 
L 252 
v.<r 3 J 

620—650 t/h 
Qs = 716 t/skraw 

= 81,3 min 

Dane z rekordu — 12 do 16 grudnia 1994 r. 

Ilość skrawów Postęp Wydobycie Średni zbiór Wydajność Wydajność 
z jednego średnia/ 

skrawu /maksymalna 
m t/d m l/skra\ Q<r/Qmax; t / h 

4,5; 4; 3,5; 4; - 1 6 12 13 640 0,75 852,5 812/1000 
3.5; 4; 3; 3; -13 ,5 8,5 9 665 0,63 715,9 575/850 
4,5; 4; 4,5; 3: 16 9,5 10 802 0,594 675,1 643/800 
4; 4 ; 4,5; 3; -15 ,5 10 11 370 0,645 733,5 677/850 

4; 2 5' 5- 3 5-
, W' 3 ) ^ -12 ,5 7 7 960 0,56 636,8 474/750 

* Dla 70'?ć) wykorzystania czasu pracy, zmiany. 

W tabeli 2. Obliczenia modelowe oparte na wynikach pomiarów przemysłowych dla ściany 
1003 w KWK Staszic przedstawiono na wykresie na rysunku 2. Dzienne wydobycie 
w rozpatrywanym okresie w tej ścianie wynosiło od 6000 do 11000 ton przy pracy 
czterozmianowej. Badania wykazały, że wyższe wartości wydajności godzinowej osiąga się 
w ścianach, w których stosowana jest technologia urabiania jednokierunkowego. W tych 
też ścianach wydajność średnia jest znacznie mniejszą od maksymalnej. Według doświadczeń 
uzyskanych w kopalniach australijskich urabianie dwukierunkowe daje nieznacznie większą 
wydajność średnią godzinową w stosunku do ścian z urabianiem jednokierunkowym. 
Zgodność tą potwierdzają wyniki zawarte w tabeli 2. Istnieje także prosta zależność pomiędzy 
długością ściany i wydajnością średnią, która uwidacznia się wyraźnie w ścianach o długości 
większej od 200 m (dane z kopalń australijskich). W ścianach o mniejszej długości średnia 
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Tabela 2. Parametry wydajnościowe ścian o dużej koncentracji wydobycia 

Table 2. Productiv:ty parameters of longwalls with high concentration of output 

Wyszczególniony Ściany wysokowydajne 
parametr parametr 

KWK Czeczott Nr 803 KWK Piast Nr 330 KWK Staszic Nr 1003 

Typ kombajnu Joy 4LS-8 KGS-500RW/2D Elektra 1000 
Rodzaj urabiania jednokierunkowe dwukierunkowe jednokierunkowe 
Napięcie zasilania, V 3300 1000 3300 
Długość ściany, m 260 252 299 
Wysokość ściany, m 2,6—2,7 3 3,2 2 2,2 
Wydobycie, t/d 

średnie 6000 8000 4000—6000 5000 6000 
szczytowe 8800 10 600 8000 
maksymalne 14 400 13 660 13 000 

Wydajność, t/h 
średnia''' 525 630 480 
maksymalna'^' = 1350 = 900 = 1200 

* Wyliczona przy założeniu TO^c wykorzystania czasu zmiany. 
Wyliczona z parametrów s'ciany i kombajnu, technologii pracy kombajnu i przenośnika 
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Rys. 2. Określony analitycznie spływ urobku w czasie jednego szybkiego skrawu ze ściany wysokowydajnej 
(dane ze s'ciany 1003 w KWK Staszic) 

Fig. 2. Analyticaliy detcrminated output flow during one short cycle from highly productive longwall (data 
from 1003 longwall in Staszic Coal Mine) 
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wydajność godzinowa maleje. Wydaje się, że mogłoby to być zgodne z efektem krzywej 
uczenia się, która traktowałaby o problemacli mechanicznych, związanych z długością 
ścianowego przenośnika zgrzebłowego. Liczne badania wykazują, że brak jednoznacznej 
zależności wydajności godzinowej od wysokości ściany, od wyposażenia ściany i od czasu 
trwania zmiany. Ściany o wysokości mniejszej od 2 m mogą dać takie same wydobycie 
jak ściany o wysokości większej od 3 m. 

Ważnym wskaźnikiem wydajnościowym jest procentowe wykorzystanie czasu trwania 
zmiany wydobywczej. Wprowadzenie do ścian nowoczesnych maszyn zwiększyło czas 
wykorzystania zmiany, który wynosi teraz od 50 do 75%. Średnia wartość tego wskaźnika 
w długim horyzoncie czasowym jest zbliżona do 53%. 

Strugę urobku charakteryzuje także ilość dużych brył urobku. W nowoczesnych ścianach 
wysokowydajnych często instaluje się, w przypadku urabiania dwukierunkowego, kruszarki 
cęsów. Kruszarki te związane są przegubowo z kadłubem kombajnu. Moce silników 
napędowych dochodzą do 100 kW. Z reguły powinny to być kruszarki dynamiczne, a nie 
kruszarki urabiające bryły skały, wchodzące w prześwit pomiędzy kombajnem a przenoś-
nikiem. W ścianach o dużej twardości węgla instalowane są dodatkowo w rejonie wysypu 
z przenośnika ścianowego tzw. zgniatacze kęsów. Zgniatanie dużych brył urobku następuje 
podczas chwilowego postoju przenośnika. Drugą kruszarkę kęsów instaluje się na przenośniku 
zgrzebłowym podścianowym. Tak więc urobek schodzący z podścianowego przenośnika 
zgrzebłowego ma ograniczone od góry wymiary brył i w pewnym stopniu stępione krawędzie. 
Przykładowo w KWK Czeczott ocenia się, że w urobku ze ścian wysokowydajnych udział 
ziarn do 50 mm wynosi 60%, a do 300 mm — 40%. Kształt ziarn i brył jest nieregularny 
o dużej ilości ostrych krawędzi (węgiel twardy do 50 MPa w pokładzie). Takie uziarnienie 
urobku mieści się w górnych granicach wartości dopuszczalnych dla taśm szerokości 
1200 mm (rys. 3). Zmniejszenie wielkości ziarn i brył urobku byłoby z korzyścią dla 
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Rys. 3. Maksymalny wymiar brył urobku w funkcji szerokości taśmy i procentowego udziału tycłi brył 
w urobku ze ściany 

Fig. 3. Maximum dimentions of coal lumps in output in function of belt widtłi 
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ciągłości odstawy taśmowej, lecz niekorzystnie oddziaływałoby na cenę węgla. Kopalnie 
czynią bowiem dużo dla zachowania uzyskanej w ścianie granulacji urobku węgla ener-
getycznego w jego drodze pod szyb i na powierzchnię. 

Dużą niedogodnością odstawy taśmowej jest brak alternatywy dla transportu urobku 
z robót przygotowawczych. Ocenia się, że udział urobku z tych robót stanowi od 6 do 
10% urobku pochodzącego ze ścian. Własności fizyczno-mechaniczne tego urobku różnią 
się od własności węgla, podobnie jak i urobku ze ścian o dużym zanieczyszczeniu skałą 
płonną. Różnice te uwidaczniają się przede wszystkim w gęstości nasypowej urobku i w jego 
oddziaływaniu ściernym na taśmę. 

2. Systemy transportu urobku ze ścian wysokowydajnych 

Do odstawy urobku ze ścian wysokowydajnych w szybko zmieniającej się strukturze 
przestrzennej kopalni nieodzowne są nowoczesnej budowy przenośniki taśmowe. Ze ściany 
wysokowydajnej uzyskuje się przeciętnie w ciągu roku 1,5 min ton urobku, a ewentualne 
przesunięcie czoła ściany wynosi około 1,5 km. 

Szerokie zastosowanie przenośników taśmowych w odstawie urobku wynika z ich 
szeregu cennych zalet technicznych i z niskich kosztów eksploatacyjnych. W 1993 roku, 
w polskich kopalniach węgla kamiennego było zainstalowanych 8850 przenośników 
taśmowych wyposażonych w 9300 jednostek napędowych. Łączna długość tych prze-
nośników wynosiła około 1600 km. Przenośniki te były wykonane w zasadzie przez 
dwie firmy: PIOMA z Piotrkowa Trybunalskiego i MIFAMA z Mikołowa. Większa 
różnorodność producentów występuje w dostawach taśm trudnopalnych i antystatycznych, 
wśród których głównymi dostawcami są: FTT Stomil Wolbrom, ZGG Łagiewniki, Depreux, 
Clouth, Fenner i Continental. 

Współcześnie, dzięki obszernym pracom badawczo-konstrukcyjnym dotyczącym budowy 
części elektromechanicznej przenośników oraz dzięki podjęciu przez przemysł gumowy 
produkcji supermateriałów syntetycznych na taśmy przenośnikowe, liczba cennych zalet 
przenośników taśmowych uległa zwiększeniu. Do zalet tych należy zaliczyć: 

— bardzo dużą wydajność godzinową i dobową, niezależną od długości przenośnika, 
— łatwość dostosowania przenośników do ukształtowania przestrzennego wyrobisk ko-

rytarzowych, a więc do odstawy po wzniosie, na upadzie i na trasie o zmiennym nachyleniu, 
a także w linii prostej lub łukowej o dużych promieniach krzywizn, 

—• możliwość odstawy urobku pod zwiększonymi (do 30° i więcej) kątami nachylenia 
do poziomu dzięki zastosowaniu specjalnych typów taśm lub/i przenośników o różnej 
budowie, 

— drogę odstawy wytyczoną przez nieckowe zestawy krążnikowe łatwe w obsłudze 
i konserwacji, 

— lekką konstrukcję i prawie brak potrzeby budowy fundamentów, 
•—• łatwość wydłużania i skracania przenośnika taśmowego oraz łatwość relokacji w krót-

kim czasie i przy minimalnym nakładzie pracy, 
— możliwość stosowania przenośników o bardzo dużej długości, rzędu kilometrów, a to 

dzięki bardzo dużej wytrzymałości taśm oraz dzięki stosowaniu różnego rodzaju napędów 
pośrednich, 
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niskie opory ruchu i małe zapotrzebowanie mocy do napędu przenośnika z możliwością 
rozłożenia jej na większą ilość bębnów napędowych; przy odstawie w dół nachylenia 
możliwy jest odzysk energii, 

— możliwość zastosowania w jednym przenośniku wielu punktów załadowczych (i ewen-
tualnie wyładowczych), 

— łatwość automatyzacji i sterowania pracą przenośników łącznie z programowaną 
odstawą urobku; możliwe jest stosowanie przenośników o różnych prędkościach taśmy, 

— wysoką niezawodność pracy i wysokiej wartości współczynnik gotowości operacyjnej; 
generalnie zużycie ścierne taśmy jest sygnalizowane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, 
a dzięki stosowaniu prostych środków kontroli można zminimalizować uszkodzenia awaryjne, 

— szybkie i pewne metody łączenia odcinków taśm o coraz większych długościach 
(szereg kopalń wprowadza w podziemia odcinki taśm o długości 300 m), 

— wysokie bezpieczeństwo pracy dla użytkownika i własności sprzyjające ochronie 
środowiska (taśmy trudnopalne i antystatyzowane, napęd elektryczny, cichobieżność, brak 
wibracji, łatwość osłony przenośnika, estetyka wykonania itp,), 

— możliwość odstawy materiałów sypkich o rożnych własnościach fizyczno-mechani-
cznych przy niskim stopniu ich degradacji podczas odstawy, 

— możliwość zastosowania do przewozu załogi na jednej lub obu gałęziach taśmy. 
Dotychczas przy dużej liczbie ścian i ich stosunkowo małej wydajności (rzędu 1 do 2 

tys. t/d) do odstawy urobku ze ściany na powierzchnię stosowane są mieszane systemy 
transportu: przenośnik zgrzebłowy — podścianowy — przenośniki taśmowe — kopalniana 
kolej podziemna — skipowe urządzenie wyciągowe. Schematy tego systemu odstawy 
i innych zobrazowano na rysunku 4. 

Tylko nieliczne kopalnie stosowały dotychczas odstawę przenośnikową pod szyb. Obecnie 
przy odstawie urobku z wysokowydajnych ścian nie ma innej rozsądnej alternatywy dla 
odstawy przenośnikowej. Rozwiązanie takie zastosowano w kopalni Staszic, w kopalni 
Czeczott i w kopalni Piast (rys. 5, 6 i 7). Na rysunku 4 odpowiada temu wariant II, przy 
czym rozsądnie wykorzystano w kopalni Staszic odstawę „by-pass" w postaci istniejącej 
sieci kolei podziemnej w celu zwiększenia dyspozycyjności pracy systemu odstawy. Długość 
dróg odstawy w tych kopalniach wynosi około 3 km (kopalnia Czeczott), 3,6 km (kopalnia 
Staszic) i 6 ,2 km (kopalnia Piast). Prędkość taśmy wynosiła 3 i 3,15 m/s, co przy taśmie 
szerokości 1200 mm daje wydajność od 1200 do 1450 t/h. 

Przenośniki taśmowe nadają się także wspaniale do pokonywania umiarkowanych wznie-
sień, a więc dają możliwość łączenia udostępnianych poziomów wydobywczych z już 
istniejącymi bez konieczności zmiany urządzenia wyciągowego. Na rysunku 4 odpowiada 
temu rozwiązaniu wariant III lub kombinacja wariantu II i III. W przenośnikach taśmowych 
instalowanych w pochylniach stosuje się z reguły taśmy gumowe z rdzeniem z linek 
stalowych, samogasnące i antystatyczne. Produkcję tych taśm podjęła Fabryka Taśm Trans-
porterowych STOMIL z Wolbromia. 

W specjalnych wykonaniach przenośniki te umożliwiają połączenie podziemia z powie-
rzchnią (wariant IV i V, rys. 4). Systemy odstawy przenośnikowej zaczynają się od punktu 
zejścia urobku ze ścianowego przenośnika zgrzebłowego przez wysyp boczny lub krzyżowy 
na podścianowy przenośnik zgrzebłowy. Przenośniki te przeszły ostatnio poważną modern-
izację, która miała na celu podniesienie ich gotowości operacyjnej, zwiększenie trwałości 
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Rys. 4. Systemy odstawy urobku z wysokowydajnych ścian węglowych 

Fig. 4. Systems of output haulage from highly productive longwalls 
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Rys. 5. Schemat odstawy urobku ze ścian wysokowydajnych w KWK Staszic 

Fig. 5. Scheme of output haulage from highly productive faces on Staszic Coal Mine 

Szyb 2 
Poziom 
500m 

Przenośniki taśmowe 

1 Pioma 1200 150 m 

2 Pioma 1200 580 m 

3 Pioma 1200 AOOm 
4 Pioma 1200 230 m 

5 Pioma 1200 650 m 
6 Gwarek 1200 800 m 
7 Gwarek 1A00 50m 

9 Gwarek 1400 

Zasobnik i urobku 
9 

8 Skarpowy 1500 t 

Rys. 6. Schemat odstawy urobku ze ściany wysokowydajnej w KWK Czeczott 

Fig. 6. Scheme of output haulage from highly productive face on Czeczott Coal Mine 
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Rys. 7. Schemat odstawy urobku ze ściany wysokowydajnej w KWK Piast 

Fig. 7. Scheme of output haulage from highly productive face on Piast Coal Mine 

i sztywności, skrócenie długości części poziomej, wyrównanie strugi urobku poprzez 
zwiększenie szerokości rynien i prędkości łańcucha, zmniejszenie zapylenia i hałasu, 
zastosowanie kruszarki dla ograniczenia maksymalnych wymiarów brył urobku i stępienia 
ich krawędzi, zapewnienie umiarkowanej giętkości poziomego odcinka przenośnika, zapew-
nienie szybkiego i łatwego podawania urobku na przenośnik taśmowy, ułatwienie współpracy 
z przenośnikiem taśmowym w okresach przekładki obu przenośników (regulacja wzajemnego 
usytuowania obu przenośników, przegubowość w płaszczyźnie poziomej, prawidłowe ko-
twiczenie, współpraca z urządzeniem przesuwającym), zmniejszenie oporów przesuwania 
przenośnika zgrzebłowego, zapewnienie odpowiedniego napinania łańcucha zgrzebłowego, 
przejęcie funkcji posadowienia pociągu aparaturowego i poprawienie innych funkcji prze-
nośnika. Systemy odstawy przenośnikowej tworzą cztery grupy przenośników taśmowych: 
przenośniki taśmowe przyścianowe o zmiennej długości, przenośniki taśmowe tworzące 
przedłużony ciąg odstawy urobku, które w systemie taśmociągów stanowią jej gałęzie 
i przenośniki taśmowe zbiorcze lub przenośniki taśmowe podszybia. Czwartą grupę stanowią 
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przenośniki taśmowe bardzo dużej mocy w wykonaniu specjalnym, zastępujące urządzenia 
wyciągowe. Do tego typu przenośników z silnikami na prąd stały o mocach od 6 do 11 
MW z regulowaną prędkością taśmy od O do 8 m/s można zaliczyć przenośniki w kopalni 
Selby (Wielka Brytania) czy przenośniki z kopalni Prosper Haniel (RFN). Przy wydajnościach 
rzędu 1000 t/h należy stosować przenośniki taśmowe o szerokości taśmy 1200 mm, dla 
2000 t/h — 1400 mm, a dla ścian super wydajnych dla około 3000 t/h już taśmy szerokości 
1600 mm względnie o szerokości 1400 mm, lecz o zwiększonej prędkości taśmy. Wspaniałe 
osiągnięcia przemysłu gumowego w produkcji materiałów syntetycznych na taśmy przenoś-
nikowe, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością (do 2000 N/mm dla taśm tkaninowych 
i do 3500 N/mm dla taśm z linkami stalowymi), własnościami antystatycznymi i samo-
gasnącymi, a także odpornością na zużycie ścierne, pozwalają na stosowanie przenośników 
o dużej długości jednostkowej i dużej mocy. W wykonaniu modułowym budowane są 
przenośniki na moce do 1400 kW i prędkości taśmy do 3,5 m/s. Ma to istotne znaczenie 
dla ograniczenia liczby przesypów, zmniejszenia liczby napędów i zwiększenia gotowości 
operacyjnej przenośników taśmowych do prawie 100%. 

Współcześnie obserwuje się dalszy rozwój systemów transportu przenośnikowego, a to 
za przyczyną wprowadzenia specjalnych napędów typu taśma-taśma lub napędów bębnowych 
z przesypem. Napędy te pozwalają na zastosowanie długich przenośników taśmowych na 
nachyleniach bez potrzeby nadmiernego zwiększania wytrzymałości taśmy. Rozdzielenie 
całkowitej mocy na napędy pośrednie i końcowe ułatwia zmniejszenie ich gabarytów, co 
wyraźnie jest odczuwane w transporcie tego typu elementów w podziemiach kopalń i w ich 
obsłudze. 

Całkiem nowy impuls w rozwoju systemów transportu przenośnikowego nastąpił w ostat-
nim okresie za przyczyną krzywoliniowych przenośników taśmowych. Przenośniki te, 
o rożnej budowie dla promieni krzywizn do 80 m i powyżej 300 m (w rozwoju są 
przenośniki dla promieni powyżej 100 m) w porównaniu z przenośnikami prostoliniowymi, 
zapewniają następujące korzyści: 

— nieprzerwaną odstawę urobku przy dużych długościach przenośników, 
— zmniejszoną liczbę stacji przesypowych, zwrotnych, załadowczych, napędowych, 
— oszczędności w inwestycjach na budowę chodników, w wydatkach na energię (b-ótsza 

droga), obsługę i naprawy (mniejsza liczba przesypów), 
— zmniejszenie zapylenia i hałasu oraz stopnia kruszenia urobku. 
Ważną cechą współczesnych systemów transportu przenośnikowego jest ich automatyzacja, 

zdalne przekazywanie informacji o stanach pracy przenośników i ciągle prowadzona diag-
nostyka ważnych zespołów systemu. Dzięki tym systemom usunięcie awarii lub ponowne 
ruszenie systemu taśmociągów odbywa się szybko i w sposób zaplanowany. 

Coraz częściej wprowadza się do ruchu przenośniki taśmowe o zmiennej prędkości 
ruchu taśmy. Najpowszechniej do tego celu są wykorzystywane przemienniki częstotliwości. 
Ich zastosowanie zmniejsza o około 20% zapotrzebowanie energii do odstawy urobku, 
umożliwia szybkie przystosowanie przenośnika do odstawy urobku lub do przewozu załogi, 
wprowadza znaczne ograniczenia zużycia ściernego taśmy, zmniejsza obciążenia dynamiczne 
podczas rozruchu przenośnika i wreszcie ułatwia przejęcie przez przenośniki taśmowe funkcji 
zbiornika urobku. Tańszym rozwiązaniem wypełniającym jednak tylko część zadań jest 
stosowanie silników dwubiegowych o stosunku mocy 3:1. 
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Wzrost oczekiwań w stosunku do głównej odstawy przenośnikowej narzuca konieczność 
instalowania w systemie odstawy zbiorników urobku. Współcześnie są to zwykle mechaniczne 
zbiorniki wyrównawcze, a rzadko typu górniczego. Różnorodność budowy tego typu 
zbiorników jest duża. Zbiornik o usytuowaniu poziomym składa się z modułowych elementów 
skręconych ze sobą śrubami. Napęd hydrauliczny wprawia w ruch rewersyjny wieloczłonowy 
łańcuch o średnicy 30 mm. Pojemność magazynowanego urobku wynosi około 5 ton na 
metr długości przenośnika. 

Zadaniem zbiorników usytuowanych w pobliżu ściany jest: 
— wyrównanie strugi urobku przekazywanej na ciąg przenośników taśmowych odstawy 

głównej, 
— przejęcie pików wydajności prowadzących do przewymiarowania szerokości lub 

prędkości taśmy, 
— zabezpieczenie produkcji ścianowej przed krótkotrwałymi przerwami wynikającymi 

z zatrzymania przenośników taśmowych, 
— sterowanie uruchomieniem innych dróg transportu urobku lub aktywowanie innych 

zasobników urobku w momencie zapełnienia. 
Tego typu zbiorniki (lub dozowniki) według doświadczeń górnictwa innych krajów 

(Francji, USA) powinny mieć pojemność niezbyt dużą, rzędu stukilkudziesięciu do kilkuset 
metrów sześciennych. Wynika to z tego, że zbiorniki te są dostosowane przede wszystkim 
do spełnienia dwóch pierwszych wymienionych wyżej zadań. Dodatkowo zauważa się, że 
najbardziej nękające dla pracy ścian są krótkie przerwy, a dla dłuższych przerw pojemność 
zbiorników wypada monstrualna. 

Zbiorniki większej pojemności powinny być instalowane w rejonie szybu dla spełnienia 
następujących zadań: 

— zabezpieczenia pracy wyciągów szybowych w okresach technologicznych postojów 
taśmociągów na początku i na końcu zmiany wydobywczej, 

— wyrównania strugi urobku przekazywanej do szybu, 
— ograniczenia rozdrabniania urobku, 
— przejęcia zwiększonej ilości urobku ponad przejmowaną w danej chwili przez wyciąg 

szybowy, 
— zabezpieczenia ciągłości ruchu odstawy głównej przed przerwami wynikającymi 

z zatrzymania szybu, 
— szybkiego przyjęcia lub wydania urobku bez stwarzania zagrożeń dla otoczenia, 
— sterowania układem transportowym usytuowanym przed i za zbiornikiem w zależności 

od stopnia wypełnienia zbiornika. 
Interesujące jest rozpatrzenie zmiany stosunku wielkości dobowego wydobycia z danego 

poziomu kopalni do pojemności zasobników zainstalowanych na tym poziomie. Otóż 
w kopalniach z transportem kolejowym stosunek ten wynosił 4:1. W KWK Czeczott, 
o mieszanym transporcie urobku i przenośnikami taśmowymi i koleją, stosunek ten wynosi 
5:1 (rys. 8) dla całej kopalni, przy niepełnym wykorzystaniu pojemności zbiorników 
przeznaczonych dla odstawy przenośnikowej, którą ocenia się na około 40%. Poważnym 
problemem związanym ze stosowaniem zbiorników jest najdmierne kruszenie w nich urobku. 
Dlatego kopalnie budują specjalne układy przenośnikowe w rejonie zbiorników pozwalające 
na ich ominięcie przez urobek zawierający duże bryły węgla (patrz rys. 8). 
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Poziom 650m 

Rys. 8. Zespół zbiorników urobku w rejonie podszybia poziomów 500 i 650 m w KWK Czeczotl 
1 — skip: 30 t; 16 m/s; 1200 t/h, 2 — skip; 30 t; 16 m/s; 1000 t/h, 3 — zbiornik odmiarowy, 

4 — przenośnik taśmowy zasilający Gwarek 1400, 3 m/s, 5 — zbiornik przesypowy skarpowy 1500 m ^ 
6 — zbiornik przesypowy skarpowy 600 n r , 7a — wozy Granby 5,1 m' , 3000 t/d, 7b — wozy Granby 
5,1 m^ od 4000 do 5000 t/d, 8 — przenos'niki taśmowe Gwarek 1200, 3,2 m/s ze ścian 802 i 803, od 

12000 do 15000 t/d, 9 — zgarniacze, 10 — by-pass dla sortymentu grubego 

Fig. 8. Output bunkers in the area of Ievels 500 and 650 m of shaft battom in Czeczott Coal Mine 

Zbiorniki typu górniczego i/lub typu mechanicznego stanowią istotny element układów 
transportu urobku i charakteryzują się szeregiem zalet i wad. 

Do podstawowych wad zbiorników typu górniczego należy zaliczyć wysokie koszty ich 
wykonania oraz towarzyszących chodników transportowych, degradację uziarnienia urobku 
i koszty energii elektrycznej niezbędnej do dodatkowego podnoszenia urobku na lub 
z wysokości zbiornika. Problem budowy zbiorników jest raczej problemem ekonomicznym, 
aniżeli problemem technicznym. Oczywiście koszty wykonania zbiorników typu górniczego 
rosną wraz ze wzrostem ich pojemności, podobnie wady ich zaostrzają się ze wzrostem 
ich pojemności. W celu zmniejszenia kosztów budowy przyszybowych zbiorników urobku 
wydaje się celowe zastosowanie zbiornika w konfiguracji hybrydowej, górniczego zbiornika 
przesypowego o pojemności rzędu 100—200 ton, z towarzyszącym zbiornikiem akumulującym 
typu równoległego o budowie mechanicznej i pojemności określonej według ustalonych 
procedur projektowych. 
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3. Kierunki modernizacji przenośników taśmowych 

Kierunki modernizacji przenośników taśmowych muszą uwzględniać: 
— trudne warunki naturalne występujące w szeregu kopalniach, 
— duże i zmienne obciążenia wywołane wzrastającą ilością nadawy urobku pochodzącą 

ze ścian wysokowydajnych, 
— konieczność dalszego wzrostu współczynnika gotowości operacyjnej, 
— poprawę płynności rozruchów i hamowań taśmy, 
— poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy obsługi. 
Do trudnych warunków naturalnych należy zaliczyć: 1) dużą wilgotność atmosfei^ i duże 

zasolenie wód kopalnianych powodujących szybką korozję elementów trasy przenośnika, 
a zwłaszcza krążników oraz utrudniających zastosowanie prawidłowej technologii łączenia 
odcinków taśm metodą wulkanizacji na gorąco lub na zimno; 2) zdolność transportowanego 
materiału do lepienia i klejenia się do taśmy i bębnów; 3) wydłużony czas pracy przenośnika 
dochodzący do 18 godzin na dobę; 4) dużą liczbę rozruchów pod obciążeniem dochodzącą 
do 100 włączeń na dobę; 5) zróżnicowane konfiguracje tras przenośników z kątami 
nachylenia do poziomu dochodzącymi do 15° i wzniosami wynoszącymi 100 m i więcej. 
Trudnym problemem w szeregu kopalń jest utrzymanie prawidłowego ułożenia przenośnika 
z uwagi na ruchy górotworu, które zmniejszają także dopuszczalne gabaryty wyrobisk 
transportowych. Zbyt nriałe przekroje wyrobisk nie zezwalają na zainstalowanie w przenośniku 
szeregu zespołów napędowych, wysypowych, zwrotnych, pętlicowych zasobników taśmy 
o prawidłowo dobranych wymiarach. Wymiary tych zespołów muszą być pomniejszone, co 
niekorzystnie wpływa na ich żywotność. Modernizacja przenośników musi także uwzglądniać 
ich bezpieczne użytkowanie. Największe niebezpieczeństwa od przenośnika taśmowego 
wynikają: 

— z pożaru (wywołanego np. zatarciem krążników, zatarciem innych łożysk, zatarciem 
od taśmy, tarciem mechanicznym lub przekroczeniem pojemności cieplnej hamulców), 
powodującego wycofanie załogi z powodu dymu, 

— z zerwania taśmy (podczas transportu urobku lub jazdy ludzi). 
Przeciwdziałanie tym zagrożeniom powinno być wielokierunkowe, ale rozwój w dziedzinie 

monitoringu i sterowania jest tutaj najbardziej owocny, gdyż ułatwia obserwacje i kierowanie 
przenośnikami z powierzchni. 

Dużo uwagi poświęca się zwiększeniu wydajności odstawy przenośnikami w celu dostosowania 
jej do pików wydajnościowych pochodzących ze ścian wysokowydajnych. Zwiększenie wydaj-
ności przenośnika jest możliwe poprzez zwiększenie następujących parametrów: 

— prędkości taśmy, 
— szerokości taśmy, 
— przekroju poprzecznego nosiwa na taśmie (wzrost kątów nachylenia bocznych krąż-

ników do poziomu, zastosowanie krążników o zróżnicowanej długości), 
— unormowania uziarnienia urobku i właściwego formowania strugi urobku w miejscach 

przeładunku. 
Typowymi przenośnikami do odstawy urobku z wysokowydajnych ścian węglowych (od 

6 do 12 tys. t/d) stały się przenośniki o szerokości taśmy 1,2 i 1,4 m oraz prędkości oc 
3 do 4 m/s. 
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Pierwszym przenośnikiem w ciągu odstawy urobku jest przenośnik taśmowy przyścianowy 
0 zmiennej długości. Przy eksploatacji od granic musi on być stale skracany i w tym 
celu powinien być wyposażony w automatyczne urządzenie napinające i gromadzące odcinek 
taśmy o możliwie dużej długości. Mecłianizmy napinające i gromadzące taśmę mają napęd 
hydrauliczny, dający stałe napięcie taśmy w czasie rozruchu i pracy ustalonej, przy ich 
stosunku jak 1,33:1. Prędkość przesuwania wózka napinającego zawarta jest w granicach 
1,2 do 1,4 m/s. Długość gromadzonego odcinka taśmy wynosi od 150 do 280 m. Nowoczesne 
1 niezawodne układy napinania i gromadzenia taśmy wykonują firmy: Continental i Hńgglunds 
Denison Corp. Przenośnik taśmowy przyścianowy musi być także wyposażony w specjalną 
zwrotnię współpracującą z urządzeniem przesypowym i przesuwającym podścianowy prze-
nośnik zgrzebłowy. Z kolei ważnym problemem jest końcowa długość przenośnika i niezbędna 
wielkość filaru przy chodniku zbiorczym. W celu dojścia do samego końca tym samym 
przenośnikiem taśmowym proponuje się usytuowanie napędu i mechanizmu napinania oraz 
gromadzenia taśmy we wcince na przedłużeniu chodnika podścianowego. W miejsce wysypu 
bębnowego może być także stosowany wysyp przez stworzenie odwrotnej niecki w tym 
miejscu, bądź tzw. wysyp kątowy firmy Huvood. 

Ze względu na konieczność obniżenia napięcia taśmy i zastosowania, szczególnie 
w przenośnikach nachylonych (całkowicie lub częściowo), taśmy lżejszej o mniejszej 
wytrzymałości, wskazane jest instalowanie napędów pośrednich (rys. 9). Istotnym problemem 
jest tu równomierne obciążenie napędów i rozruch bezpoślizgowy. 

Rys. 9. Specjalne przenośniki taśmowe 
a — z pośrednim napędem typu taśma-taśma; b — z napędem pośrednim bębnowym w gałęzi nośnej taśmy: 

c — z napędem pośrednim bębnowym w gałęzi powrotnej taśmy; d — z pośrednimi hamulcami typu 
taśma-taśma. I — napęd bębnowy, 2 — mechanizm napinania taśmy i okresowego je j gromadzenia, 

3 — napęd pośredni typu taśma-taśma, 4 — napęd pośredni bębnowy w gałęzi nośnej taśmy, 5 — napęd 
pośredni bębnowy w gałęzi powrotnej taśmy, 6 — generatorowy typ napędu, 7 — hamulce typu taśma-taśma 

Fig. 9. Special belt conveyors 
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Kopalnia Piast zainstalowała w przenośniku Gwarek-1400 o szerokości taśmy 1400 mm 
i wydajności 1750 t/h pośredni napęd bębnowy, uzyskując mniejsze zapotrzebowanie na 
moc do napędu przenośnika. Zamiast napędów pośrednich mogą być w przenośnikach 
nachylonych stosowane hamulce pośrednie lub przenośnik opadający w dolnej swojej części 
przechodzi w ułożenie poziome, co zmniejsza problemy związane z hamowaniem przenośnika. 

W górnictwie amerykańskim i niemieckim wprowadza się ostatnio przenośniki taśmowe 
krzywoliniowe, których zasada pracy lub pokonywania krzywizn jest oparta na różnych 
rozwiązaniach technicznych. 

W Niemczech rozpowszechniony jest system Lewin ze zdecentralizowanym napędem 
w postaci modułowych jednostek o mocy kilku kilowatów, napędzających za pośred-
nictwem kół dociskowych grzebień zwulkanizowany z taśmą. Małe napięcie taśmy 
pozwala na pokonywanie krzywizn o promieniach do 80 m przez taśmy szerokości 
od 800 do 1200 mm. Drugim rozwiązaniem stosowanym w Niemczech jest system 
DMT, który opiera się na klasycznej budowie przenośnika i specjalnych zestawach 
krążnikowych w łuku (rys. 10). Taśma próżna wchodzi w zakręt znacznie podniesiona 
po stronie wewnętrznej łuku, a załadowana przyjmuje pozycję prawie poziomą za 
udziałem sił tarcia, ciężaru urobku i taśmy oraz sił odchylenia zestawu krążnikowego, 
przeciwdziałających sile promieniowej podnoszącej taśmę po stronie wewnętrznej łuku. 
System ten pozwala na pokonywanie łuków o promieniach rzędu 200—300 m. W Ame-
ryce stosowany jest system 3FCT z talerzowymi krążnikami bocznymi i przegubowym 
zestawem krążnikowym. 

Strona wewnętrzna łuku 

Strona wewnętrzna łuku 

GAŁ/iŹ GÓRNA GALAŹ GÓRNA 
Strona zewnętrzna łuku 

Strona zewnętrzna łuku 

GAŁĄŹ DOLNA GALĄZ DOLNA 

Rys. 10. Zestawy krażnikowe w przenośniku krzywoliniowym 
w pierwszym wykonaniu (strona lewa) i w wykonaniu poprawionym wg DMT, Niemcy (strona prawa) 

Fig. 10. Mlers units in curved belt conveyor 
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Dzięki tym rozwiązaniom i spodziewanemu dalszemu postępowi będzie można zbu-
dować przenośnik taśmowy o dowolnie dużej długości przy skomplikowanej konfiguracji 
trasy (wzniosy, spadki, krzywizny itp.)- W obecnej sytuacji rozcięcia kopalń na drodze 
odstawy od ściany pod szyb usytuowanych jest od 10 do 12 przesypów, na których 
przy wydajności rzędu 800—1200 t/h wydziela się olbrzymia masa pyłu, następuje 
niszczenie taśmy, powstaje hałas, tworzą się zatory itd. W związku z tym, obok 
tendencji do ograniczania liczby przesypów, istotnych zmian wymaga sama budowa 
przesypów tak, aby ograniczyć ujemny wpływ przeładunku urobku na otoczenie, na 
oba przenośniki — podający i odbierający, oraz na sam przesyp. W układ przesypu 
może być wkomponowany system czyszczenia taśmy, a w uzasadnionych przypadkach 
także system rozdzielania brył urobku i miału, w celu uzyskania większej ceny zbytu 
węgla. Ważnym zagadnieniem jest zmniejszenie obciążeń dynamicznych taśmy i zestawów 
krążnikowych w rejonie przesypu oraz prawidłowe formowanie strugi urobku na taśmie. 
Do tego celu coraz częściej wykorzystywane są płaskie elementy amortyzujące (rys. 11), 
których powierzchnia jest wykonana z tworzywa o ultrawysokim ciężarze molekularnym 
dającym bardzo niski współczynnik tarcia z gumą taśmy. 

Rys. I I . Punkt załadowczy z listwami poślizgowo-uderzeniowymi 

Fig. I I . Loading area with impact/slider bed 

Stałej modernizacji podlegają napędy przenośników taśmowych. Przykładem mogą być 
tu przenośniki typu PIOMA o zwartej budowie jednostek napędowych, ogumowanych 
bębnach, poprawnie działających hamulcach szczękowych z luzownikiem elektrohydrauli-
cznym lub elektromagnetycznym. Regulacja ustawienia szczęk hamulca odbywa się samo-
czynnie. Ważne jest, że wał bębna napędowego, który jest ułożyskowany, służy do 
zamontowania jednej lub dwóch przekładni zębatych przy użyciu pierścieni zaciskowych 
Stouwe. Przekładnie są dodatkowo zawieszone przegubowo z możliwością zmiany ich 
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nachylenia względem kadłuba. Prędkości taśmy wynoszą 2; 2,5 i 3,15 m/s i mogą być 
zmieniane przez zmianę kół zębatych przekładni stożkowo-walcowej dwustopniowej lub 
trzystopniowej. Przenośnik napędzany jest dwoma, trzema lub czterema silnikami, zależnie 
od obciążenia urobkiem, długości i nachylenia, wytrzymałości i szerokości taśmy oraz od 
przyjętej rezerwy mocy. Stosowane są silniki o mocach 55, 75, 90, 100 i 132 kW na 
napięcie 500 lub 1000 V w obudowie ognioszczelnej. W zespołach napędowych przenośników 
typu PIOMA stosowane jest sprzęgło elastyczne wkładkowe z tarczą hamulcową. Trasa 
przenośnika może byc rurowa lub linowa, stojąca na spągu lub podwieszona. Korzystne 
byłoby poszerzenie oferty FMG Pioma S.A. o napędy przenośników o większych mocach 
silników i większej prędkości taśmy, np. do 3,5 m/s. 

Bardzo ważnym problemem rozwiązywanym na różne sposoby jest ograniczenie sił 
dynamicznych w układzie przenośnika podczas jego rozruchu lub hamowania. Problem ten 
narasta przy dużych długościach przenośnika i dużej jego wydajności. Zaleca się, aby 
moment wprowadzony do przenośnika nie przekroczył 1,6 razy momentu znamionowego, 
a najlepiej, aby nie był wyższy od 1,3—i,4-krotności tego momentu. Wyższe wartości 
momentu rozruchu mogą prowadzić do uszkodzeń taśmy. Najprostsze rozwiązanie tego 
problemu uzyskuje się stosując sprzęgła hydrokinetyczne z komorą rozruchową o stałym 
wypełnianiu wodą lub sterowane mikroprocesorowo sprzęgła hydrokinetyczne z regulowanym 
opróżnianiem. Ciekawym rozwiązaniem są napędy z silnikami dwubiegowymi lub z silnikami 
z blokami tyrystorowymi i sterowaniem elektronicznym. Silniki te zabezpieczają uzyskanie 
dowolnego przebiegu momentu rozruchowego. 

Droższym rozwiązaniem, lecz bardziej eleganckim, jest płynna regulacja obrotów silnikó\/ 
napędowych przenośnika przy użyciu przemiennika z regulacją częstotliwości. Rozruch 
przenośnika odbywać się może wówczas od wartości zerowej do znamionowej prędkości 
przy stałym momencie. Taśma nie będzie narażona na poślizg na bębnach napędowych 
i wynikające z tego nadmierne jej zużycie. Zbędne stają się wówczas sprzęgła hydrokine-
tyczne. Rozbudowa tego układu napędowego o wskazania wagi tensometryczncj i czujnika 
kontroli prędkości taśmy pozwoli na sterowanie prędkością przenośnika w funkcji ilości 
zadawanego urobku. Pragnąc otrzymać odpowiednią wydajność przenośnika przy stosunkowo 
małej szerokości taśmy należy stosować zwiększone prędkości ruchu przenośnika. Prędkość 
taśmy nie przekracza 4 m/s, a najczęściej jest zawarta w przedziale od 3,15 do 3,7 m/s. 
Zespoły krążników przy dużej dynamice obciążeń stają się źródłem awaryjności przenośnika. 
W ocenie krążników istotną rolę odgrywają ich v.'łasności ruchowe, funkcyjność konstrukcji, 
precyzja wykonania, odporność na korozję i zanieczyszczenia oraz pewność zamocowania 
w konstrukcji zestawu. Obciążenie krążnika wzrasta kilkakrotnie wskutek uderzenia pocho-
dzącego od połączenia mechanicznego taśmy. Tłumienie tych uderzeń, przedłużenie trwałości 
węzłów łożyskowych i uszczelniających, zmniejszenie zużycia ściernego płaszcza krążnika, 
zachowanie minimalnego oporu obracania krążnika i poprawa innych cech krążnika — to 
ważne problemy wymagające ciągłego doskonalenia. Proponuje się tu gumowanie powierzchni 
krążnika warstwą gumy grubości około 4—6 mm, wprowadzenie elastycznego łożyskowania, 
emaliowanie powierzchni płaszcza i inne zabiegi. 

O dalszym rozwoju przenośników taśmowych decydować będzie także postęp w dziedzinie 
wytwarzania taśm, nie tylko trudnopalnych i antystatycznych, lecz także o dużej wytrzymałości 
i odporności na zużycie ścierne. 
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FTT STOMIL, wykorzystując pozytywne wyniki badań trudnopalności taśm, a także 
nad wyraz poprawne wyniki prób eksploatacyjnych uzyskane w kopalniach, rozwinęła 
produkcję taśm GTP w sposób wyjątkowo szeroki — tworząc ich całą rodzinę: 

— z rdzeniem tkaninowo-gumowym wieloprzekładkowym (2-, 3- i 4-przekładkowc), 
— z rdzeniem z linek stalowych (w układzie normalnym i zagęszczonym z linkami 

mniejszej średnicy — GTP-ST i GTP-STX), 
•— z rdzeniem tkaninowo-gumowym wieloprzekładkowym i profilowaną okładką nośną 

(z groszkowym profilem okładki lub z progami prostymi). 
Typy produkowanych taśm, w zależności od wytrzymałości taśmy na rozciąganie 

w kierunku podłużnym i jej szerokości, zestawiono syntetycznie na rysunku 12. Taśmy te 
mają różne grubości okładek nośnych i bieżnych. Ułatwia to prawidłowy dobór taśmy do 
danych warunków lokalnych. 

Rys. 12. Zakres zastosowań taśm typu GTP produkcji FTT Stomil z Wolbromia w zależności od klasy 
wytrzymałości i szerokości taśmy 

Fig. 12. Rangę of ulilization of GTP belts produced by FTT Stomil Wolbrom in function of belts strcngth 
and width 

Przy wykorzystaniu taśm GTP, lub innych o zbliżonych własnościach wytrzymało-
ściowych, mogą być budowane przenośniki taśmowe o zwiększonych długościach (rys. 13). 
Zaleta ta jest bardzo istotna w kopalniach o długich drogach odstawy i/luh nachylonych 
do poziomu. Ważnym zagadnieniem w doborze taśmy do danego typu przenośnika 
jest jej wydłużenie eksploatacyjne. Wydłużenie to powinno być możliwie małe i nie 
przekraczać 2 lub 2,5%. 

Taśmy GTP przeznaczone są do transportu materiałów sypkich w kawałkach o granulacji 
do 300 mm w zakresie temperatur od -25°C do +60°C. Na taśmach tych mogą być także 
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Rys. 13. Możliwe do osiągnięcia długości przenośników taśmowych w funkcji wytrzymałości i budowy taśm 
gumowycłi GTP 

Fig. 13. Possible to achieve lengths of belt conveyors in tłie function of strength and construction of GTP 
tape 

przemieszczane materiały w sztukacli pod kontrolą dozoru i mogą one służyć do przewozu 
załogi. Jedną z podstawowych zalet taśm GTP, decydującą o ich szybkim rozpowszechnieniu 
w górnictwie, jest wysokiej wartości współczynnik tarcia z bębnami napędowymi stalowymi 
lub obłożonymi okładzinami gumowymi, a także z materiałem transportowanym. Na rysunku 
14 podano zakresy nachyleń podłużnych przenośników taśmowych możliwych do uzyskania 
w przypadku zainstalowania w nich taśm gumowych GJP. Nachylenia te zostały zwiększone 
w wyniku zastosowania taśm GTP z okładkami profilowanymi — z groszkowym profilem 
okładki lub z nawulkanizowanymi (względnie naklejonymi) progami prostymi. Przenośnik 
o nazwie Barbara-1000 z taśmą z progami prostymi pracuje w odstawie urobku węglowego 
w rejonie oddziału wydobywczego w KWK Jastrzębie przy nachyleniu +26°. 

Obserwuje się także stały postęp w zakresie urządzeń służących do mechanicznego 
:ączenia taśm oraz do ich klejenia na zimno. Coraz powszechniej wprowadza się do 
kopalń elementy gumowe współpracujące z taśmą — zgarniacze, osłony, wykładziny 
przesypów itd. 
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Rys. 14. Zakresy nachyleń podłużnych przenośników taśmowych wyposażonych w taśmy GTP 

Fig. 14. Ranges of longitudinal inclinations of conveyors provided with the GTP belts 

4. Zakończenie 

Przedstawione w pracy wybrane kierunki rozwoju i modernizacji górniczych przenośników 
taśmowych dla ścian wysokowydajnych o pikach wydajności dochodzących do 2000 t/h 
i pracujących w trudnych warunkach naturalnych kopalń podziemnych, wskazują na bogactwo 
problemów wymagających dalszych badań i opracowań konstrukcyjnych lub technologicznych. 
W pracy podano nowe obszary zastosowań przenośników taśmowych o zwiększonej długości, 
zróżnicowanym nachyleniu i krzywoliniowości. Wskazano także na to, że z coraz szerszego 
zastosowania przenośników taśmowych w obszarach o dużej koncentracji wydobycia nie 
ma odwrotu, ani innej rozsądnej alternatywy dla odstawy urobku. Przenośniki taśmowe 
składane w taśmociągi mogą pracować w układach bezzałogowych. Wówczas muszą byc 
poddane także ostrej kontroli przeciwpożarowej. 

Przekazano 5 stycznia 1995 r. 
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Principles of belt — conyeyor selection for highly productive 
longwalls 

Abstract 
Rccently there are significant tcchnical, organizational and financial changes in Polish 

coal mining. In order to minimize labour consumption and to receive good ąuality but 
cheap coal research is being carried on: 

— improvement of existing longwall output technology, 
— lengthening of the time of mechanical units exploitation, 
— improvement of continuous output haulage from longwall to output shaft, 
— modemization of mechanization of development works, 
— modemization of materia! and man transport, 
— improYcment of occupational safety and higyne paying special attention to problems 

conccrning cnvironmental protection underground and on the surface of minc. 
The work treats on the stream of output generated in highly productive longwalls, 

which is relevant as tu the selection of inethod uf cunveyur haulage. In Lhe work have 
been prescnted systems of output haulage and cąuipment used for this purposc. 

An attention has been paid to difficult natural conditioTis occuring in several coal mines 
which have to be taken under consideration when choosing belt conveyors. Ways of belt 
conveyors modemization and conditions of their safe use have been presented. 
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Warunki klimatyczne w ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia 

Słowa kluczowe 
Aerologia górniczci-klimatyzacja kopalń 

Rozwój systemów ścianowych w kopalniach węgla umożliwił zwiększenie skuteczności 
przewietrzania wyrobisk eksploatacyjnych w porównaniu ze stanem, jaki panował w okresie 
dominacji systemów filarowych. Od 30 lat nieprzerwanie utrzymuje się tendencja do 
intensyfikacji przewietrzania wyrobisk eksploatacyjnych, czego wyrazem jest stały wzrost 
wartości średniej strumienia powietrza przepływającego przez ścianę. Stan ten wydatnie 
wpłynął na poprawę warunków klimatycznych. Mechanizacja procesów urabiania i transportu 
urobku oraz organizowanie tych procesów w prądach świeżego powietrza powoduje pogor-
szenie się panujących cieplnych warunków pracy. Z koncentracją wydobycia wiąże się 
znaczny wzrost masy urobionej skały z jednostki długości frontu eksploatacyjnego. W procesie 
urabiania są więc stale odsłaniane bardzo słabo wychłodzone skały, jak również wzrasta 
ilość transportowanego urobku. Ponadto zwiększenie intensywności wydobycia osiąga się 
dzięki maszynom i urządzeniom zwykle o znacznie większej mocy niż stosowane wcześniej. 
Jednocześnie koncentracja wydobycia prowadzi do zmniejszenia ogólnej liczby wyrobisk 
eksploatacyjnych i dzięki temu umożliwia uproszczenie sieci wentylacyjnej kopalni, korzy-
stniejsze rozprowadzenie powietrza i zmniejszenie strat wewnętrznych. Rozwój technik 
wentylacyjnych, poprawa jakości wentylatorów, lutniociągów i innych konwencjonalnych 
środków służących przewietrzaniu wpłynęły korzystnie na warunki pracy panujące w wy-
robiskach przygotowawczych i udostępniających o znacznych wybiegach. W tym czasie 
następował stały wzrost głębokości eksploatacji w kopalniach węgla w zagłębiu górnośląskim. 

Na rysunku 1 przedstawiono zmiany temperatury powietrza w wyrobisku ścianowym, 
w zależności od temperatury pierwotnej skał i od grubości pokładu, przy założeniu stałej 
prędkości przepływu powietrza, obliczone na podstawie bilansu energii. 

Na rysunku 2 podane są zmiany temperatury powietrza wzdłuż wyrobiska ścianowego 
z uwzględnieniem zaistalowanych mocy maszyn i urządzeń. 

Rysunki te ilustrują decydujący wpływ wydatku powietrza i mocy urządzeń mechanicznych 
na warunki klimatyczne. Ciepło wydzielane w zaistalowanych maszynach wydatnie pogarsza 
cieplne warunki pracy w wyrobiskach eksploatacyjnych. Potrzebna moc chłodnicza w wy-
robisku eksploatacyjnym zależy od temperatury skal, ilości urobku, efektywnej mocy 
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Rys. 1. Temperatura powietrza w wyrobisku ścianowym jako funkcja temperatury skał i ilości powietrza 

Fig. 1. Air temperature in a iongwall as a function of rock temperature and air quantity 

i 

V młs 

Rys. 2. Temperatura powietrza w wyrobisku ścianowym jako funkcja temperatury skał, iłos'ci powietrza 
i ciepła pocłiodzącego od pracującycti maszyn 

Fig. 2. Air temperature in a Iongwall as a function of rock temperature, air quantity and heat from working 
machineries 
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zainstalowanych maszyn i urządzeń, ilości i parametrów powietrza wlotowego. W celu 
wyznaczenia korzystnego rozmieszczenia urządzeń klimatyzacyjnych, zapewniających uzy-
skanie oczekiwanych warunków klimatycznych, stosuje się metody obliczeniowe opracowane 
na podstawie teorii wymiany energii i masy. Wyniki tych obliczeń pozwalają określić moce 
chłodnicze ziębiarek i chłodnic powietrza oraz ich lokalizację w stosunku do frontu 
eksploatacyjnego, w zależności od przyjętych założeń projektowych. Moc chłodnicza zależy 
także od określenia wyrobisk, w których zamierza się obniżyć temperaturę powietrza. 
W niektórych przypadkach może wystarczać ochłodzenie powietrza do temperatury niższej 
od 28°C w obszarze samej ściany (tzn. do skrzyżowania ściany z chodnikiem nadścianowym). 
Zwykle jednak konieczne bywa ochłodzenie powietrza nie tylko w ścianie, lecz także 
w chodniku podścianowym i nadścianowym. Moc chłodnicza zależy także od miejsca 
ustawienia chłodnic powietrza. Z teorii wymiany ciepła wynika, że potrzebna moc chłodnicza 
jest niższa w przypadku, gdy chłodzenie odbywa się blisko miejsc pracy. Wybór miejsca 
odległego od ściany nie jest właściwy, gdyż na długiej drodze ochłodzonego powietrza 
następuje nagrzanie, uintensywnione przez zwiększoną różnicę między temperaturą górotworu 
i temperaturą powietrza. 

Obecnie ze ściany trzeba odprowadzić duże ilości ciepła, przekraczające niekiedy 
1000 kW. Część tej energii przekazywana jest do powietrza w sposób jawny i powoduje 
wzrost temperatury mierzonej na termometrze suchym, część zaś przenoszona jest w sposób 
niejawny i przyczynia się do wzrostu wilgotności. Konieczne może być schładzanie powietrza 
przed ścianą, wzdłuż ściany i w chodniku nadścianowym. Stosowane są następujące warianty 
ustawienia chłodnic powietrza: 

— w chodniku podścianowym, 
— w chodniku podścianowym i w chodniku nadścianowym, 
— w chodniku podścianowym, nadścianowym i w ścianie. 
Obecnie w warunkach pewnego upowszechnienia urządzeń klimatyzacji produkowanych 

dla górnictwa w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy istnieje możliwość formowania 
dużych stacji chłodniczych na bazie urządzenia modułowego GUC-250 PZ, z wykorzystaniem 
chodnikowych chłodnic powietrza oraz wyparnych chłodnic wody. 

Można wyróżnić pewne typowe rozmieszczenia urządzeń klimatycznych stosowane 
w wyrobiskach eksploatacyjnych. Wybór właściwego układu zależy od warunków panujących 
w danym przypadku. 

Przykładem klimatyzacji wyrobiska ścianowego za pomocą chłodnic powietrza umiesz-
czonych w chodniku podścianowym może być instalacja klimatyzacyjna działająca jeszcze 
w ubiegłym roku w kopalni Sośnica, której schemat przedstawia rysunek 3. Urządzenie 
o mocy 0,75 MW zainstalowane jest na głębokości 950 m, w skałach o temperaturze 
pierwotnej równej 35—39°C, w pokładzie 405/1 o grubości 2,5 m i o średnim nachyleniu 
12°. Układ klimatyzacji składa się z 3 ziębiarek GUC-250 PZ, 3 wyparnych chłodnic wody 
GCWW-364, 5-ciu chłodnic powietrza typu GCCP-230 i GCCP-115 oraz z sieci rurociągów 
do transportu chłodziwa. Układ ten był przeznaczony do klimatyzacji powietrza dopływającego 
do jednej z dwu ścian, o wydobyciu 1250 t/dobę i o długości 170 m każda. Warunki 
klimatyczne w ścianie 6 były trudne z powodu długiej drogi świeżego powietrza, wysokiej 
temperatury powietrza w chodnikach podścianowych 6a i 6, odstawy urobku w dolotowym 
prądzie świeżego powietrza, dużej mocy urządzeń zaistalowanyeh w chodniku podścianowym 
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Rys. 3. Szkic wyrobisk w kopalni Sośnica 

Fig. 3. Schematic diagram of workings in Sośnica mine 

i w ścianie oraz małego wydatku powietrza. Z badań przeprowadzonych w ścianie 6 kopalni 
Sośnica przez M. Jaromina i W. Kwiecińskiego [6] wynika, że skuteczność stosowania 
chłodnic powietrza w wyrobiskach ścianowych jest znacznie niższa w porównaniu z wynikami 
uzyskiwanymi w ślepych wyrobiskach chodnikowych przewietrzanych lutniociągami. Moce 
chłodnic były znacznie mniejsze od wartości znamionowych (35—95%), W cytowanej pracy 
zawarta jest sugestia, że wahania mocy chłodnic powietrza mogły być spowodowane 
niekorzystną lokalizacją wyparnych chłodnic wody. 

Najbardziej wartościowe wyniki ochładzania powietrza można by osiągnąć w przypadku 
skoncentrowanego chłodzenia powietrza w pobliżu wlotu do ściany. Nie jest to jednak możliwe, 
gdyż stacja klimatyzacyjna złożona z agregatu sprężarkowego i agregatu parownik-skraplacz 
wymaga wyrobiska o długości około 7,6 m. Zastosowanie kilku urządzeń tego typu wraz 
z pompami, zbiornikami, kabiną sterowniczą i urządzeniami elektrycznymi powoduje wielokrotne 
zwiększenie podanej wyżej długości. W przypadku zastosowania bardziej zblokowanych urządzeń 
typu GUC-250 PZ na jeden moduł wystarcza około 3,5 m długości wyrobiska. 

Inne typowe przykłady klimatyzacji ścianowego wyrobiska eksploatacyjnego przedstawione 
są na rysunkach 4 i 5. W obu przypadkach zarówno ziębiarki, jak również chłodnice 
powietrza znajdują się chodnikach podścianowym i nadścianowym. W jednym przypadku 
ściana prowadzona jest do granic i chodniki przygotowawcze drążone są z małym wyprze-
dzeniem. W obu przypadkach stosuje się częściową recyrkulację powietrza z wykorzystaniem 
lutniociągu. 
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Rys. 4. Przykład typowego rozmieszczenia chłodnic powietrza w wyrobisku ścianoN/ym ( I ) 

Fig. 4. An exainple of typical distribution of air coolersinlongwall district (1) 

Rys. 5. Przykład typowego rozmieszczenia cliłodnic powietrza w wyrobisku s'cianowym (2) 

Fig. 5. An example of typical distribution of air coolersinlongwall district (2) 
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Klimatyzacja obejmuje głównie wyrobisko ścianowe oraz pewne odcinki chodników 
pod- i nadścianowego. 

W przypadku stosowania podanych wyżej sposobów chłodzenia powietrza w wyrobiskach 
bezpośrednio sąsiadująch ze ścianą korzystne są układy klimatyczne o działaniu bezpośrednim, 
gdyż zajmują one o wiele mniej miejsca. Ponadto na ogół są lżejsze i ich położenie może 
być zmieniane w miarę postępu przodka. 

W celu chłodzenia powietrza bezpośrednio w wyrobisku eksploatacyjnym podjęto prace 
nad miniaturyzacją chłodnic powietrza, by mogły być stosowane nawet w pokładach o małej 
grubości. Pewne obiecujące wyniki wstępne przedstawia praca [10]. Urządzenie przechodzi 
próby w kopalni węgla Niederberg w zagłębiu Ruhry, w ścianie w pokładzie Mausegatt, 
o grubości 0,75 m. Schemat ideowy układu klimatycznego przedstawia rysunek 6. Układ 
ten jest znacznie bardziej skomplikowany od tradycyjnych urządzeń złożonych z ziębiarki, 
chłodnic powietrza i wyparnej chłodni wody. Zmniejszenie gabarytów chłodnic powietrza 
ma być osiągnięte dzięki utrzymaniu dużej różnicy temperatur powietrza i płynu cyrkulującego 
w obiegu chłodnicy. By zwiększyć pojemność cieplną płynu i w ten sposób osiągnąć 
możliwie stałą i niską jego temperaturę w procesie chłodzenia powietrza w obieg wpro-
wadzona jest mieszanina wodno-lodowa. Wytwarzanie lodu w układzie chłodniczym przed-
stawionym na rysunku 6 jest główną przyczyną znacznej komplikacji tego układu. W obiegach 
stosowane są czynniki termodynamiczne przenoszące moc chłodniczą w temperaturze niższej 
od 0°C. Nośnik mocy chłodniczej lodowo-wodny ma być płynny, co narzuca wymagania 
odnośnie do konsystencji lodu. Okazało się, że wprowadzenie domieszki chemicznej opartej 
o glikozę w stosunku od 1:7 do 1:10 zapewnia płynność mieszaniny oraz temperaturę 
krzepnięcia — Ponadto domieszka ta spełnia wszystkie warunki higieniczne i wy-
magania określone przez ekologów. W zależności od zawartości lodu zmienia się wartość 
mocy chłodniczej niesionej w mieszaninie oraz ciepła właściwego topnienia. W szczególności 
wydatek 1 m^ mieszaniny na godzinę, o 5% zawartości lodu, niesie moc chłodniczą 
16,7 kJ/kg, a moc procesu topnienia wynosi 4,64 kW. Wielokrotność podanej ilości lodu 
lub wydatku mieszaniny wiąże się z wielokrotnością zawartości ciepła oraz mocy procesu 
topnienia. 

Klimatyzacja wyrobisk eksploatacyjnych może być oparta na mocy chłodniczej transporto-
wanej z centralnego układu klimatycznego. Na rysunku 7 pi^zedstawiony jest schemat ideowy 
takiego układu. Blok ziębiarek z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym znajduje się na 
powierzchni, na nadszybiu szybu wdechowego. Ciepło skraplania czynnika chłodniczego odbierane 
jest przez wodę recyrkulacyjną, która oddaje następnie ciepło do powietrza atmosferycznego 
w wyparnej chłodni kominowej wody. Ciśnienie skraplania amoniaku powinno być dobrane tak, 
by w panujących warunkach klimatycznych powietrze atmosferyczne mogło odbierać ciepło od 
wody chłodzącej skraplacz. W naszych warunkach temperatura skraplania czynnika chłodniczego 
powinna przekraczać 35°C. Umożliwia to stosowanie wody chłodzącej skraplacz o umiarkowanej 
temperaturze (27—29°C), łatwo osiągalnej nawet w oki^esie upałów. Energia chłodnicza U âns-
portowana jest na dół za pośrednictwem solanki, przepływającej w rurociągach izolowanych 
cieplnie, w obiegu zamkniętym. Ciepło przenoszone z dołu kopalni przez solankę oddawane jest 
w parowniku do wrzącego czynnika chłodniczego. Temperatura parowania czynnika chłodniczego 
powinna być na tyle niska, by uzyskać obniżenie temperatury solanki do kilku stopni poniżej 
zera. W dolnej części rurociągu szybowego ciśnienie solanki jest wysokie, w przybliżeniu równe 
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ścłona 8 

Rys. 7. Klimatyzacja wyrobiska ścianowego oparta na centralnym systemie chłodzenia 

Fig. 7. Air-conditioning of a longwall based on central refrigeration system 
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Rys. 8. Temperatura powietrza w klimatyzowanym wyrobisku ścianowym (1) 

Fig. 8. Air temperature in an air-conditioned longwall (1) 
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wodne chtodnice powietrza 

I 

c) 

dopuszczalna temperatura 

Rys. 9. Temperatura powietrza w klimatyzowanym wyrobisku 
ścianowym (2) 

Fig. 9. Air temperature in an air-conditioned longwall (2) 

jej ciśnieniu hydrostatycznemu. 
W związku z tym stosuje się wyso-
kociśnieniowy wymiennik ciepła 
znajdujący się na poziomie klimaty-
zowanych wyrobisk. Wysokociśnie-
niowy wymiennik ciepła połączony 
jest z siecią rurociągów z zimną wodą 
rozprowadzaną do klimatyzowanych 
wyrobisk i pomieszczeń, tworzącą 
obieg zamknięty. Woda ta chłodzi 
powietrze w chłodnicach powietrza, 
zlokalizowanych w miejscach pracy 
górników. Wodne chłodnice powie-
trza mogą być rozmieszczone 
w chodnikach pod- i nadścianowych, 
jak również wzdłuż wyrobiska eks-
ploatacyjnego. Na rysunku 8 przed-
stawiono zmiany temperatury powie-
trza w wyrobisku ścianowym oraz 
w chodniku nadścianowym w przy-
padku, gdy w chodniku podściano-
wym pracują trzy chłodnice, 
a w chodniku nadścianowym jedna. 
Temperatura pierwotna skał wynosi 
45°C, wydatek powietrza 20 m^/s. 
W sposób jawny dopływa do powie-
trza 500 W/m. Na rysunku 9 przed-
stawione są zmiany temperatury po-
wietrza w wyrobisku ścianowym 
w przypadku klimatyzacji za pomo-
cą chłodnic powietrza o średniej mo-
cy. Gdy dobierze się taką moc chłod-
niczą, że całe ciepło dopływające do 
powietrza na ścianie zostaje odpro-
wadzone, to temperatura zmienia się 
w pewnych granicach w sposób 
„okresowy", (rys. 9b). Jeśli zaś do-
pływ ciepła przewyższa moc chłod-
niczą temperatura powietrza narasta 
(rys, 9c). Metoda prowadzonych ob-
liczeń jest krótko omówiona w do-
datkach 1 i 2. 

W zakończeniu przeglądu zwią-
zanego z klimatyzacją wyrobisk 

Wykłady nr 10 153 



Underground Exploitation School '95 

ścianowych na dużych głębokościach i przy dużej koncentracji wydobycia należy podkreślić, 
w celu osiągnięcia zadowalających warunków cieplnych konieczne jest stosowanie różno-
rodnych środków technicznych, dostosowanych do lokalnych sytuacji. 

Ważnym zagadnieniem jest właściwa lokalizacja chłodnic powietrza, dobór mocy i re-
gulacja ich pracy. Moc lokalnych źródeł ciepła powinna być ograniczana, na przykład przez 
organizację transportu urobku w prądzie zużytego powietrza. Konieczne są dalsze usprawnienia 
ścianowych wymienników ciepła. 

Dodatek 1. Temperatura powietrza kopalnianego w wyrobiskach eksploatacyjnych 
ścianowych 

Zagadnienie prognozy kopalnianych warunków klimatycznych omawiane było w wielu 
pracach. Pewne uwagi na temat tych warunków oraz podstawową bibliografię podają prace 
:2] i [16]. 

Zmiany temperatury powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych określa się z bilansów 
energii w skałach i w przepływającym powietrzu. Przepływ ciepła w skałach opisuje 
równanie różniczkowe przewodnictwa cieplnego. Założono, że temperatura skał na głębokości 
wybierki jest stała i równa î o-

Do powietrza ciepło dopływa na skutek konwekcji, parowania wilgoci i promieniowania. 
Gęstość strumienia ciepła transportowana mechanizmem konwekcyjnym jest równa 
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współczynnik przewodnictwa ciepła, W/(mK), 
2 

współczynnik przejmowania ciepła, W/(m"K), 
współczynnik wyrównywania temperatury skał, m /s, 
oś skierowana prostopadle do ociosów skalnych, m. 

czas, s, 
— zmiana temperatury skał spowodowana przez odbiór ciepła metodą konwekcyjną, 

T̂ o — temperatura pierwotna skał, "̂ C, 
T — temperatura powietrza, °C, 
qi •— gęstość strumienia ciepła przekazywana przez skały do powietrza mechanizmem 

konwekcyjnym, W/(m"K), 
— pomocnicza gęstość strumienia ciepła, l/m, 

O (z) — funkcja pochodna od funkcji błędów Gaussa [1\ 
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Wprowadzając oznaczenia i nowe zmienne: 
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gdzie: 
y — odległość od czoła przodka, m, 
L — średnia odległość linii zawału lub podsadzki od czoła przodka, m, 
u — zmienna całkowania, która ma znaczenie bezwymiarowej długości w kierunku osi 

y, Uo — odpowiada odległości L. 
Zależność (D.2) można zapisać w postaci: 

_* a 
u 

1 
o 

U 
exp (u) 0 (̂ /iT) du[ = 

o o 

a 
qt 

(DA) 

Gęstość strumienia ciepła wywołana parowaniem wilgoci jest równa 

ą2 = X 
3x 

= frwa - x) 
(D.5) 

Gdy ciepło parowania wilgoci jest odbierane od skał, to w związku z (D.5) następują 
zmiany temperatury skał: 

oo 

T}2(X, t) 
q w 

o 
* X 

V y 

dx == 
/ 

X 
iO 

X 

V > (D.6) 

2q W 

X n 

/ \ 

O 

gdzie: 
. . . * 
iO (z) — całka funkcji błędów [1 
Zmiany temperatury powierzcłini skał podaje wzór: 

1^2(0, t) 
2 q w 

X n (D.7) 

Uśredniona wartość zmian temperatury powierzcłini skał (D.7) jest równa 

a 1 
X ' 7t:Vn L P o 

aL 
3A, 7iv 

(D.8) 
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Przekazywanie ciepła drogą promieniowania w wyrobiskach zachodzi na dwa sposoby. 
Powietrze uczestniczy w emisji i pochłanianiu promieniowania jako gaz zawierający w swoim 
składzie parę wodną i dwutlenek węgla. Ponadto promieniowanie pada na powierzchnię 
skalną uczestniczącą w wymianie ciepła przez przewodnictwo i konwekcję. Emisyjnośd 
wilgotnego powietrza kopalnianego szacuje się na 0,2. 

Gęstość strumienia ciepła wymienionego między powierzchnią ociosów skalnych i po-
wietrzem drogą promieniowania jest równa: 

qsg = a sg 
/ 

(D.9) 

gdzie; 
a sg współczynnik wymiany ciepła drogą promieniowania między ścianką skalną 

a powietrzem, W/(m s), równy: 

CCgg — 4£f £q C^ T 
3 
sr (D.IO) 

g ~ ^COi P^HiO — emisyjnośc powietrza, równa sumie emisyjności dwutlenku węgla 
ECOT i emisyjności pary wodnej 8HIO pomnożonej przez poprawkę wynikającą z ciśnienia 

TA W 

pary wodnej, 
Ef — emisyjnośc efektywna ścianki skalnej, 
Tsr — średnia arytmetyczna temperatur powierzchni skał i powietrza, K, 
Cc — stała promieniowania ciała doskonale czarnego, równa 5,67 x 10"^ 
Gęstość strumienia cieplnego wymienionego między dwoma powierzchniami drogą 

promieniowania wynosi 

\ 

Q i j = F i ei j Cc i^i - i^j = 4 F i ey Cc 
V y 

\ 3 

V 
% - ^ \ 

J 
/ \ y (D. l l ) 

gdzie: 

Eij współczynnik emisyjności wzajemnej, 
Fi — pole i-tej powierzchni, m , 

T ĵ, i^j — odpowiednio temperatura i-tej oraz j-tej powierzchni, K. 

Dodatek 2. Moc cieplna przeponowych chłodnic powietrza 

Wymiana ciepła między powietrzem a zimną powierzchnią chłodnicy przeponowej 
zachodzi drogą konwekcji, a w przypadku gdy temperatura powierzchni jest niższa od 
temperatury punktu rosy towarzyszy jej wykraplanie pary wodnej z powietrza. Przy 
wykraplaniu ciśnienie cząstkowe pary wodnej w warstwie przyściennej jest równe ciśnieniu 
w stanie nasycenia w temperaturze powierzchni przegrody. Natomiast prężność pary wodnej 
w przepływającej strudze powietrza jest wyższa, gdyż temperatura powietrza jest wyższa 
od temperatury ścianki. Różnica tych temperatur jest bodźcem wywołującym dyfuzję pary 
wodnej w kierunku ścianki przepony wymiennika, na której następuje skroplenie. 
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Spadek entalpii powietrza podczas przepływu przez chłodnicę wiąże się z obniżeniem 
temperatury powietrza oraz ze skraplaniem pary wodnej. Wartość tego spadku odniesiona 
do Jednostki czasu i do jednostkowego pola powierzchni chłodzącej wynosi: 

A H = a 

/ \ 

\ 

CpT + X C p ^ T + r ^ 
V / -

r 
c . T n + + r 

\ 
p - p p w - p w 

V / -

= G(h - hi) (D.12) 
/ 

Przy obliczniu temperatury suchej powietrza na wylocie z chłodnicy zwykle uwzględnia 
się tylko jawną wymianę ciepła. Przy określaniu mocy chłodniczej trzeba uwzględnić także 
wymianę niejawną, która jest zwykle tego samego rzędu co część jawna. Uproszczoną 
wartość rzeczywistego współczynnika wymiany ciepła oblicza się ze wzoru 

/ 

CXrz = 

/ / \ 

1 + 2480 
T - T, 

V / 

a 
( D . 1 3 ) 

Gdy powietrze chłodzi się bezpośrednio v' parowniku, to temperatura wylotowa jest 
równa 

T 2 = T p + f T i - T p ^ e x p 
/ 

V 

aF 
mpCp 

V ^ ^ J 
( D . 1 4 ) 

gdzie: 
T l 

m 

c 

temperatura powietrza na wlocie do chłodnicy, 
Tp — tempertura przepony wymiennika ciepła, 
a -
F — 

współczynnik przejmowania wilgoci, kg/(m s), 
2 

pole powierzchni wymiany ciepła, m , 
- wydatek masowy powietrza, kg/s, 
ciepło właściwe powietrza, J/(kgK). 

Moc chłodnicza w tym przypadku jest równa: 

Q = OCrzF 
T I T 2 

T o - Tn ( D . 1 5 ) 

Natomiast w przypadku, gdy powietrze chłodzi się w wymienniku z chłodziwem wodnym 
konieczne jest uwzględnienie zmian temperatury powierzchni przepony [14, 16'. 

Niniejsza praca została wykonana w ramach badań finansowanych przez Komitet Badań 
Naukowych: „Klimatyzacja w oddziałach eksploatacyjnych górnośląskich kopalń węgla 
i lubińskich kopalń miedzi" 9S60103004. 
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Climatic conditions in łongwalls with high outputs 

Abstract 
Tłie influence of main łieat sources on air temperaturo in longwall district is considered. 

Tłie łieat flows from the strata and tłie machiineries are discussed. Tłie łieat transfer from 
tłie surrounding rocks to tłie workings occurs througłi conduction, convection, radiation and 
through tłie latent evaporation of water. A few methods of air-conditioning applied to 
longwall districts, have been presented. In this paper the method of cooling power calculation 
has been discusses. 


