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Infrastruktura systemowa zasilania,
informatyki technicznej i automatyki

w œwietle scenariusza
rozwoju technologii wydobycia wêgla kamiennego

STRESZCZENIE. We wstêpie przedstawiono model procesu produkcji wêgla kamiennego, którego
sta³ym i powszechnie wystêpuj¹cym elementem jest zasadnicza infrastruktura systemowa,
na któr¹ sk³adaj¹ siê: zasilanie, informatyka techniczna i automatyka. Przypomniano, ¿e
najstarszym segmentem jest zasilanie, a najm³odszym automatyka. Podkreœlono znaczenie
infrastruktury dla bezpieczeñstwa pracowników i ruchu zak³adu górniczego oraz efektyw-
noœci eksploatacji. Scharakteryzowano uwarunkowania techniczno-technologiczne aktual-
nego poziomu infrastruktury, wed³ug których oceniane s¹ jej poszczególne segmenty. Podano
tendencje rozwoju systemów eksploatacyjnych pok³adów wêgla kamiennego pod wzglêdem
ich innowacyjnoœci, któr¹ okreœlono w badaniach prowadzonych metod¹ „delfick¹”. Omó-
wiono kilka najwa¿niejszych systemów wskazuj¹c ich wp³yw na rozwój infrastruktury.
Opisano uwarunkowania stosowania rozwi¹zañ z zakresu systemowego zasilania oraz syste-
mowej informatyki i systemowej automatyki. Wskazano wybrane kierunki rozwoju infra-
struktury systemowego zasilania, systemowej informatyki oraz systemowej automatyki.
Pokazano, ¿e w segmencie zasilania, w ka¿dej z podstawowych grup, to jest w urz¹dzeniach
zasilaj¹cych, aparaturze ³¹czeniowej, kablach i przewodach wraz z osprzêtem oraz w urz¹dze-
niach zabezpieczeniowych rozwój nastêpuje w dwóch g³ównych kierunkach: bezpiecznego
i oszczêdnego gospodarowania energi¹ oraz zwiêkszania mocy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
urabiania wêgla. Z kolei w segmencie informatyki technicznej jest on ukierunkowany na
pomiaroznawstwo stosowane obejmuj¹ce coraz wiêksze obszary parametrów œrodowiska

609

* Dr in¿., ** Mgr in¿. — Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG;
e-mail: p.wojtas@emag.pl



i parametrów pracy maszyn i urz¹dzeñ. Natomiast segment automatyki ukierunkowany jest na
rozwój systemów sterowania œcianowych kompleksów mechanizacyjnych w szczególnie
trudnych warunkach naturalnych. W podsumowaniu podkreœlono, ¿e dziêki badaniom pro-
wadzonym w jednostkach badawczo-rozwojowych zwi¹zanych z górnictwem udaje siê zre-
alizowaæ to, co „wczoraj” by³o trudne, czy wrêcz niemo¿liwe do zrealizowania

S£OWA KLUCZOWE: kopalnia, zagro¿enia, bezpieczeñstwo, zasilanie, informatyka techniczna,
automatyka

Wprowadzenie

Podziemna eksploatacja pok³adów wêgla stawia coraz wiêksze wymagania rozwi¹za-
niom z zakresu systemowej infrastruktury (rys. 1) [9], to jest zasilaniu w energiê elektryczn¹
maszyn, urz¹dzeñ itp., informatyce technicznej s³u¿¹cej parametryzacji i transmisji danych
o procesach technologicznych oraz o warunkach œrodowiska i automatyce usprawniaj¹cej
procesy sterowania i zabezpieczania procesów przed niepo¿¹danymi skutkami. Musz¹ one
byæ zgodne z bardzo wysokimi wymaganiami zawartymi w szczegó³owych regulacjach
prawnych [7, 5]. Tym bardziej, ¿e eksploatacja musi byæ prowadzona z jednoczesnym
skutecznym zwalczaniem zagro¿eñ wystêpuj¹cych w kopalniach, a tych, niestety, przybywa.

W referacie starano siê pokazaæ, co na tle przewidywanego scenariusza rozwoju przemy-
s³u wydobywczego bêdzie mia³o wp³yw na przebieg rozwoju towarzysz¹cej jej infrastruk-
tury. Oprócz koniecznoœci zapewnienia bezpieczeñstwa pracownikom i ruchowi zak³adu
górniczego znacz¹c¹ rolê odgrywa tu zachowanie konkurencyjnoœci na rynku producentów
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Rys. 1. Model zasadniczej infrastruktury systemowej w procesie produkcji wêgla kamiennego

Fig. 1. Model of system infrastructure in the hard coal mining process



wêgla, czyli wzrost efektywnoœci. Zatem oprócz takich systemów jak: ³¹cznoœci, bezpie-
czeñstwa i alarmowania, gromadzenia i przetwarzania danych z czujników kontroluj¹cych
stan atmosfery kopalnianej oraz stan aktywnoœci sejsmicznej górotworu, a tak¿e innych
okreœlonych parametrów œrodowiska i automatycznego wy³¹czania energii elektrycznej
istot¹ rolê odgrywaæ powinny zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobyw-
czych i przodkowych.

1. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury

Wœród czynników decyduj¹cych o rozwoju podstawow¹ rolê odgrywaj¹ uwarunkowa-
niach towarzysz¹ce produkcji wêgla. W przypadku ustabilizowanego, dobrze rozpoznanego
i niskiego poziomu zagro¿eñ naturalnych mo¿liwe i wystarczaj¹ce jest stosowanie roz-
wi¹zañ o kilkudziesiêcioletnim rodowodzie do czasu ich fizycznego zu¿ycia. Tempo rozwo-
ju infrastruktury dyktuj¹ g³ównie dynamiczne zmiany poziomu zagro¿eñ i eskalacja ich
wzajemnego na siebie oddzia³ywania.

Z historycznego punktu widzenia zasilanie jest segmentem najstarszym. Stopniowo
przenosi³o siê z powierzchni kopalni pod ziemiê, w coraz odleglejsze rejony, a¿ znalaz³o siê
bezpoœrednio w przodkach wydobywczych [4].

Pocz¹tek informatyce technicznej da³a ³¹cznoœæ telefoniczna, która aktualnie rozwija siê
i oprócz przewodowej, coraz czêœciej stosowana jest bezprzewodowa. Na jej bazie roz-
winê³y takie ga³êzie informatyki, jak sieæ nadzoru dyspozytorskiego – w tym g³ównie
tele³¹cznoœæ, monitorowanie procesów technologicznych, dyspozytorskie monitorowania
bezpieczeñstwa – czy ró¿nego rodzaju systemy monitorowania parametrów pracy [12]
i parametrów bezpieczeñstwa œrodowiska pracy [8].

Z kolei automatyka jest najm³odszym segmentem, jednak jej rozwój jest najbardziej
burzliwy i znacz¹cy dla praktycznie wszystkich procesów technologicznych, chocia¿ o zró¿-
nicowanym charakterze i zakresie [3, 1].

Niezale¿nie od kolejnych etapów rozwoju techniki i technologii s³u¿¹cych infrastruk-
turze mo¿na wyró¿niæ dwa ich poziomy: zadowalaj¹cy i zaawansowany.

Pod pojêciem poziom techniczny zadowalaj¹cy rozumie siê:
� wszystkie rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce bezpieczne prowadzenie ruchu zak³adu górni-

czego w danych uwarunkowaniach, bez odrêbnych rygorów, lecz nie zapewniaj¹ce
uzyskiwanie wysokich efektów ekonomicznych,

� jego zanikowy charakter, oznaczaj¹cy zast¹pienie w najbli¿szym czasie aktualnie stoso-
wanych rozwi¹zañ rozwi¹zaniami nowszymi z takich powodów, jak – na przyk³ad:
� fizyczne zu¿ycie siê i nieop³acalnoœæ lub wrêcz niemo¿liwoœæ zast¹pienia ich takim

samym rozwi¹zaniem,
� zmiany uwarunkowañ i zaostrzenie rygorów w stosunku do koniecznych do za-

stosowania rozwi¹zañ,
� koniecznoœæ poprawy ekonomiki produkcji wêgla.
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Pod pojêciem poziom techniczny zaawansowany rozumie siê, ¿e:
� bez najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ nie by³oby mo¿liwe spe³nienie pewnych na³o¿onych

przepisami [5, 6] rygorów bezpieczeñstwa, czy te¿ uzyskanie wysokiej efektywnoœci
produkcji wêgla, a tak¿e dokonanie pe³niejszego rozpoznania zagro¿eñ i zapewnienie co
najmniej dostatecznego poziomu bezpieczeñstwa,

� rozwi¹zania s¹ przysz³oœciowe, czyli ich stosowania jest mo¿liwe w d³u¿szej per-
spektywie czasu, jak te¿ mo¿liwa jest ich modernizacja zapewniaj¹ca dostosowanie do
ewentualnych podwy¿szonych rygorów.
Jednak najczêœciej wystêpuj¹ obydwa te poziomy, przy czym pod wzglêdem pow-

szechnoœci stosowania da siê wyró¿niæ:
� stosowanie powszechne pewnych rozwi¹zañ, ze wzglêdu na niezbêdnoœæ technologii

przy realizacji procesu produkcji wêgla (z przyczyn technicznych), a tak¿e ze wzglêdu na
obligatoryjnoœæ wymagañ przepisów dla zak³adów górniczych,

� stosowanie warunkowe, które oznacza koniecznoœæ stosowania pewnych rozwi¹zañ ze
wzglêdu na wystêpuj¹ce zagro¿enia i zwi¹zan¹ z tym obligatoryjnoœci¹ przepisów
prawa,

� stosowanie dobrowolne, które nie jest konieczne, a wynika z mo¿liwoœci (g³ównie
finansowych) ich wykorzystywania, na przyk³ad dla podniesienia bezpieczeñstwa, po-
prawy efektywnoœci itp.
Na kierunki rozwoju zasadniczej infrastruktury systemowej wp³yw maj¹ tak¿e takie

elementy, jak:
� potencjalna zdolnoœæ produkcyjna,
� efektywnoœæ ekonomiczna,
� bezpieczeñstwo pracy,
� zmniejszenie uci¹¿liwoœci dla otoczenia, w tym ograniczenie iloœci odpadów.

Ka¿dy z nich sam w sobie jest wyzwaniem dla zaplecza naukowo-badawczego gór-
nictwa. Rzadko jednak siê zdarza, by najnowsze rozwi¹zania, oddaj¹ce najwy¿szy poziom
tych elementów znalaz³y siê jednoczeœnie w rejonie eksploatacyjnym. Musz¹ temu to-
warzyszyæ odpowiednie warunki naturalne.

2. Scenariusze rozwoju technologii wydobycia wêgla

Ze wzglêdu na strategiczn¹ rolê wêgla w bezpieczeñstwie energetycznym pañstwa
istotna jest wiedza na temat warunków, do jakich powinno siê dostosowaæ wielkoœæ wydo-
bycia. Jednak kryzys gospodarczy powsta³y w drugiej po³owie 2008 roku pokazuje, ¿e
scenariusze musz¹ zak³adaæ co najmniej trzy warianty rozwoju: optymistyczny – zak³ada-
j¹cy wzrost wydobycia, stagnacyjny – utrzymanie tego samego poziomu i pesymistyczny,
zak³adaj¹cy zmniejszenie siê wydobycia. Jednak nawet w bardzo pesymistycznym scenariu-
szu jest miejsce na rozwój procesów technologicznych, gdy¿ wymuszane to jest wspomnia-
nym wczeœniej zwiêkszaniem siê poziomu zagro¿eñ naturalnych. Dziêki przeprowadzonym
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badaniom (metod¹ „delfick¹”) kierunków rozwoju technologii wydobycia wêgla pozyskana
zosta³a odpowiednia wiedza o hierarchii innowacyjnoœci ró¿nych technologii [11], a to daje
szansê na efektywne wydatkowanie pieniêdzy zarówno na rozwój technologii, jak i na
rozwój infrastruktury systemowej.

Najbardziej innowacyjn¹ technologi¹ uznano podziemne zgazowanie wêgla, które wy-
maga jednak teoretycznego i praktycznego opanowania wszystkich zwi¹zanych z t¹ tech-
nologi¹ problemów. Wymagaæ to bêdzie niew¹tpliwie wieloletnich badañ i prób, w tym
równie¿ wspó³pracy z pañstwami i firmami zagranicznymi pracuj¹cymi ju¿ wczeœniej nad
opanowaniem podziemnego zgazowania. Zatem istotnego wp³ywu na rozwój infrastruktury
mieæ ona nie bêdzie.

Dwa kolejne miejsca w rankingu zajê³y technologie œcianowej eksploatacji pok³adów
z zawa³em stropu: poprzeczny i pod³u¿ny. Szczególnie te z najbardziej rozwiniête i no-
woczesne zapewniaj¹ce wysok¹ koncentracjê wydobycia. Wynika to st¹d, ¿e s¹ one stale
rozwijane pod k¹tem efektywnoœci, a zatem musi nad¹¿yæ rozwój infrastruktury.

Bardzo ciekaw¹ perspektywê powinien mieæ system zawa³owy ubierkowy, który daje
mo¿liwoœci wykorzystania z³ó¿ obecnie zaklasyfikowanych do pozabilansowych. Wynika
to z jego wiêkszej elastycznoœci w dostosowaniu kszta³tów i rozmiarów pól wybierkowych
do istniej¹cych w z³o¿ach warunków zalegania pok³adów.

Na dalszym miejscu s¹ systemy œcianowe podsadzkowe, traktowane jako „z³o ko-
nieczne’ w przypadkach braku mo¿liwoœci prowadzenia eksploatacji zawa³owej. Dlatego
kolejne miejsca zajê³y systemy z podsadzk¹ hydrauliczn¹ – poprzeczny i pod³u¿ny – oraz
ubierkowy. Ich siln¹ stron¹ jest zminimalizowany wp³yw na œrodowisko zewnêtrzne, a tak¿e
niektóre zalety œcianowych systemów zwa³owych, takie jak urabianie i odstawa urobku,
obudowa pola roboczego. Obecnie systemy podsadzkowe s¹ stosowane sporadycznie, jed-
nak w przysz³oœci powinny byæ wykorzystywane w wiêkszym zakresie. Wynika to przede
wszystkim ze specyfiki polskiego górnictwa wêgla kamiennego. Sukcesywne wyczerpywa-
nie siê z³ó¿ zalegaj¹cych w dogodnych warunkach zmuszaæ bêdzie do siêgania eksploatacj¹
po partie pok³adów zalegaj¹cych w filarach ochronnych, w obszarach wymagaj¹cych rygo-
rystycznej ochrony obiektów infrastruktury powierzchniowej i podziemnej.

Trzy ostatnie miejsca rankingowe zajê³y systemy podbierkowe: ubierkowo-podbier-
kowy, podbierkowy œcianowy i podbierkowy chodnikowy. Jest to wynikiem przede wszyst-
kim tego, ¿e poza systemem podbierkowym chodnikowym, stosowanym tylko w jednej
kopalni, pozosta³ych systemów nie stosuje siê w polskim górnictwie. Zatem brak jest
doœwiadczeñ praktycznych. Systemy te wymagaj¹ wystêpowania grubych pok³adów wêgla,
regularnego ich zalegania i ograniczonego natê¿enia wystêpowania zagro¿eñ górniczych.
Bardzo intensywnie oddzia³ywaj¹ równie¿ na powierzchniê terenu. Pomimo tego techno-
logii tych nie nale¿y jednak pomijaæ w rozwa¿aniach przysz³ego obrazu technologicznego
polskiego górnictwa wêgla kamiennego. Z doœwiadczeñ zagranicznych wiadomo, ¿e sys-
temy te mog¹ charakteryzowaæ siê dobrymi wskaŸnikami techniczno-ekonomicznymi:
wysok¹ wydajnoœci¹, wysok¹ koncentracj¹ wydobycia, efektywnoœci¹ produkcji itd. Nale¿y
wiêc przyj¹æ, ¿e w odpowiednich dla nich warunkach mog¹ byæ w przysz³oœci – ale raczej
dalszej – z powodzeniem wykorzystywane. Traktowaæ je wiêc nale¿y jako technologie
rozwojowe. Ich ograniczenia i wady w odniesieniu do charakterystycznych warunków
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zalegania pok³adów w GZW, szczególnie w odniesieniu do wystêpuj¹cych tam zagro¿eñ,
powinny stanowiæ o kierunkach prac badawczo-rozwojowych.

Bardzo du¿e znaczenie dla mo¿liwoœci rozwoju techniczno-technologicznego wszystkich
systemów i ich rozpowszechnienia bêd¹ mia³y wzglêdy spoza sfer czysto merytorycznych.
Do najwa¿niejszych z nich nale¿eæ bêd¹ w przysz³oœci priorytety polityki gospodarczej
w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego Polski i Unii Europejskiej oraz
cena wêgla na rynkach œwiatowych.

3. Rozwój systemowej infrastruktury

Ró¿norodnoœæ stosowanych rozwi¹zañ z zakresu systemowego zasilania wynika, jak ju¿
wspomniano, z istniej¹cych warunków i wymagañ zawartych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
a ich rozwój ma wielow¹tkowe powody [10]. Dotyczy to zarówno sieci œredniego napiêcia,
charakteryzuj¹cej siê miêdzy innymi takimi elementami, jak sieæ rozdzielczo-³¹czeniowa,
czy maszyny i urz¹dzenia du¿ej mocy, w tym centralne (maszyny wyci¹gowe, wentylatory
g³ównego przewietrzania) i lokalne (kombajny œcianowe), jak i sieci niskiego napiêcia –
trakcyjnych, przekszta³tnikowych, oddzia³owych, czy te¿ odbiorników lokalnych.

Doœwiadczenia oraz oczekiwania zak³adów górniczych pokazuj¹, ¿e w ka¿dej z pod-
stawowych grup, to jest w urz¹dzeniach zasilaj¹cych, aparaturze ³¹czeniowej, kablach
i przewodach wraz z osprzêtem oraz w urz¹dzeniach zabezpieczeniowych rozwój nastêpuje
w dwóch g³ównych kierunkach. Pierwszy dotyczy bezpiecznego i oszczêdnego gospoda-
rowania energi¹, zaœ drugi zwiêkszania mocy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do urabiania wêgla.

Aby uzyskiwaæ efektywnoœæ z zastosowania wy¿szego napiêcia w urz¹dzeniach wydo-
bywczych w œcianie musz¹ w rejonie takim wystêpowaæ odpowiednie do tego warunki
naturalne. Dotyczy to g³ównie zagro¿enia metanowego, które mo¿e skutecznie ograniczaæ
wykorzystywanie mo¿liwoœci wysokowydajnego kombajnu ze wzglêdu na wydzielanie siê
takich iloœci metanu z urabianego wêgla, które uniemo¿liwi¹ doprowadzenie do przepisowe-
go stê¿enia metanu w powietrzu pomimo zastosowania najlepszych dostêpnych œrodków
i urz¹dzeñ do zwalczania tego zagro¿enia. Tak¿e zagro¿enie t¹paniami mo¿e doprowadziæ
do ograniczenia postêpu dobowego, by nie dopuœciæ do nadmiernego otwarcia stropu
gro¿¹cego wysokoenergetycznymi wstrz¹sami i ewentualnymi t¹pniêciami.

Zatem nale¿y siê liczyæ z takim rozwojem zasilania, jednak niekoniecznie wykorzy-
stywanym przez wszystkie zak³ady górnicze.

Informatyka techniczna jest w g³ównej mierze zwi¹zana z bezpieczeñstwem pracow-
ników i ruchu zak³adu górniczego, przez co jej sta³y rozwój jest spraw¹ priorytetow¹.
Szczególnie dotyczy to rozwi¹zañ zwi¹zanych z monitorowaniem zagro¿enia t¹paniami,
które jako najmniej przewidywalne jest najgroŸniejsze, oraz zwi¹zanych ze zintegrowanymi
systemami bezpieczeñstwa [2].

Wa¿n¹ rolê w tym segmencie odgrywa pomiaroznawstwo stosowane, najczêœciej rozu-
miane jako œwiadome wykorzystanie mo¿liwoœci automatycznych pomiarów z zakresu
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aerologii i geofizyki górniczej. Dostarczana wiedza o poziomach wystêpuj¹cych zagro¿eñ
i odpowiednie jej wykorzystanie pozwalaj¹ zazwyczaj skutecznie przeciwdzia³aæ wzrostowi
ich poziomu oraz zabezpieczaæ za³ogê przed skutkami.

Rozwój elektrotechniki i elektroniki przyczynia³y siê do rozwoju pomiaroznawstwa
stosowanego. Ostatni jego etap, to integrowanie systemowego monitorowania ró¿nych
obszarów i nadzorowanie bezpieczeñstwa. Dziêki temu polskie górnictwo wêgla kamien-
nego, pomimo trudnych warunków geologiczno-górniczych nale¿y do najbezpieczniejszych
na œwiecie. Jednak nie mo¿na zapominaæ o tym, ¿e jest ono tylko narzêdziem s³u¿¹cym do
rozpoznawania poziomu zagro¿eñ i nie jest przeznaczone do ich zwalczania.

S¹ jednak pewne obszary, których sta³e monitorowanie nie obejmuje. Nale¿¹ do nich
miêdzy innymi zagro¿enia zwi¹zane z py³em wêglowym i kopalnianym, czy zagro¿enia
wynikaj¹ce z dyskomfortu cieplnego. Dlatego du¿e znaczenie posiadaj¹ badania nad mo¿li-
woœci¹ sta³ego monitorowania zagro¿enia py³ami szkodliwymi dla zdrowia, zagro¿enia
wybuchem py³u wêglowego oraz zagro¿enia klimatycznego jakie od kilku lat s¹ prowadzone
w Centrum EMAG.

Jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju automatyki jest sterowanie, a w procesie
wydobywczym systemy sterowania œcianowych kompleksów mechanizacyjnych w szcze-
gólnie trudnych warunkach naturalnych [11]. Generalnie maj¹ one umo¿liwiaæ bezpieczne
i efektywne pozyskiwanie wêgla, poprzez zintegrowanie poszczególnych sterowników
lokalnych ze sterownikiem centralnym. Multiplikuje to mo¿liwoœci ca³ego systemu, gdy¿
wiêksze s¹ wówczas mo¿liwoœci zapewnienia bezpieczeñstwa procesowego i stanowis-
kowego. Systemy lokalne maj¹ budowê modu³ow¹ i s¹ kompatybilne. W zwi¹zku z powy¿-
szym w zale¿noœci od potrzeb istnieje mo¿liwoœæ rozbudowy zintegrowanego systemu
sterowania w powi¹zaniu z systemem monitorowania œrodowiska górniczego. Rozwijaæ siê
wiêc powinna realizacja automatycznego sterowania sekwencyjnego sekcjami, gdzie prog-
ramowane sterowniki lokalne zapewni¹ uzyskanie wymaganych parametrów pracy sekcji,
wykorzystane zostan¹ w procesie regulacji obci¹¿enia maszyny urabiaj¹cej i przenoœnika
œcianowego poprzez mo¿liwoœæ programowanej zmiany szerokoœci zabioru.

Sterownik kombajnu zapewniaæ powinien takie funkcje, jak:
� funkcje regulacyjne, które z za³o¿enia maj¹ zapewniæ pe³ne wykorzystanie potencja³u

technicznego kombajnu,
� funkcje zabezpieczaj¹ce, powoduj¹ce zatrzymanie kombajnu lub jego wy³¹czenie po

przekroczeniu poziomu alarmowego,
� funkcje diagnostyczne o przekroczeniu progów ostrzegania, polegaj¹ce na przekazy-

waniu sygna³u i komunikatu tekstowego o osi¹gniêciu przez jeden z analizowanych
parametrów poziomu gro¿¹cego wyst¹pieniem stanu awaryjnego,

� funkcje diagnostyczne o charakterze informacyjnym, daj¹ce mo¿liwoœæ œledzenia na
bie¿¹co zmian analizowanych parametrów,

� funkcje wspomagaj¹ce lokalizacjê uszkodzeñ w formie komunikatów tekstowych, które
wskazuj¹ zespó³ lub element dzia³aj¹cy niepoprawnie,

� funkcje transmisji danych do systemów wizualizacji i archiwizacji danych.
Wynika z tego, ¿e wymaga siê uzyskania sygna³ów charakteryzuj¹cych proces

u¿ytkowania oraz proces diagnozowania w zakresie stanu obci¹¿enia poszczególnych
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podzespo³ów. Jest to zatem diagnostyka s³u¿¹ca bezpoœredniemu zabezpieczeniu
przed uszkodzeniem, natomiast funkcje regulacyjne umo¿liwiaæ maj¹ robotyzacjê kom-
bajnów.

Z kolei system sterowania automatycznego przenoœnika œcianowego realizowaæ po-
winno takie funkcje, jak:
� regulacyjne, które maj¹ zapewniæ równomierne obci¹¿enie napêdów w biegu ustalonym

i prawid³owy przebieg rozruchu,
� zabezpieczaj¹ce, powoduj¹ce ograniczenie obci¹¿enia przenoœnika zarówno statyczne-

go, jak i dynamicznego,
� diagnostyczne o przekroczeniu progów ostrzegania, polegaj¹ce na przekazywaniu syg-

na³u i komunikatu tekstowego o osi¹gniêciu przez jeden z analizowanych parametrów
poziomu gro¿¹cego wyst¹pieniem stanu awaryjnego,

� diagnostyczne o charakterze informacyjnym, daj¹ce mo¿liwoœæ œledzenia na bie¿¹co
zmian analizowanych parametrów.
Innym wa¿nym kierunkiem rozwoju jest zdalne sterowanie ca³ym kompleksem œciano-

wym przy zapewnieniu optymalnego postêpu robót eksploatacyjnych. Nabiera to szczegól-
nego znaczenia w przypadku eksploatacji w warunkach wspó³wystêpowania zagro¿eñ
t¹paniami, metanowego i po¿arami endogenicznymi. Pierwszym krokiem powinno byæ
odsuniêcie pracowników obs³ugi kompleksu œcianowego z rejonu œciany, co zwiêkszy
poziom ich bezpieczeñstwa, a drugim sterowanie procesem z dyspozytorni z powierzchni,
co niebezpieczeñstwo dla za³ogi wyeliminuje. Jednak osi¹gniêcie tych celów wymaga
d³u¿szego czasu i wielu jeszcze innowacyjnych rozwi¹zañ.

Podsumowanie

Poszczególne elementy zasadniczej infrastruktury systemowej stanowi¹ sk³adow¹ czêœæ
wszystkich procesów produkcji wêgla kamiennego, które realizowana jest w coraz trud-
niejszych warunkach geologiczno-górniczych.

Systemy eksploatacji rozwijane s¹ w kierunku wysokowydajnych kompleksów œcia-
nowych, co stanowi wyraŸne wskazanie na kierunki rozwoju infrastruktury systemowej.

Rozwój w zakresie zasilania systemowego nakierowany byæ musi na wiêksze napiêcia
dla stosowanych maszyn i urz¹dzeñ, co najmniej o wielkoœci 3,3 kV.

Szczególnie wa¿ny jest rozwój pomiaroznawstwa stosowanego, jako ga³êzi informatyki
technicznej s³u¿¹cej g³ównie bezpieczeñstwu za³ogi i ruchu zak³adu górniczego. Objêcie
ci¹g³ym monitorowaniem takich zagro¿eñ jak py³ami szkodliwymi dla zdrowia, wybuchem
py³u wêglowego, czy klimatycznego to bez w¹tpienia kierunek w³aœciwy i do zrealizowania
w nied³ugim czasie.

Trudne wyzwanie stoi przed automatyk¹, ukierunkowanej na rozwój bezpiecznego,
zdalnego sterowania procesem wydobycia w wysokowydajnych kompleksach œcia-
nowych.
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Badania prowadzone w jednostkach badawczo-rozwojowych zwi¹zanych z górnictwem
pokazuj¹, ¿e to co „wczoraj” by³o trudne do zrealizowania, czy wrêcz niemo¿liwe, to
„dzisiaj”, a najdalej „jutro” znajduje zastosowanie dostosowane do potrzeb wynikaj¹cych
z bezpieczeñstwa, ekonomiki i ochrony œrodowiska.
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Stanis³aw TRENCZEK, Piotr WOJTAS

Systematic infrastructure of systems for power supply,
technical information and automation technologies
in the context of scenarios for further development

of had coal mining industry

Abstract

At the introduction of the paper there has been presented a model of production of hard coal whose
a constant and commonly appearing element is a fundamental system infrastructure including a power
supply, technical informatics and automation. There has been reminded that the eldest element of this
model is a power supply, and the youngest one is automation. A significance of the infrastructure for
safety of workers, operation of a mine, and effectiveness of extraction has been emphasized. There
have been characterized the technical/technological conditions of a current level of infrastructure
according to those the respective segments of the infrastructure are to be assessed. The trends in
development of mining methods for hard coal seams with regard to the criterion of innovativeness
determined by the forecasting “Delphi method” have been given. Some of the most important systems
have been discussed and their impact on development of infrastructure has been emphasized. The
conditions of use of solutions within a system power supply as well as a system informatics and
automation have been described. There has been shown that within the power supply in each of main
groups, i.e. supply equipment, switching devices, cables, protective equipment including accessories,
the development is made in two primary directions: a safe and economical energy management as well
as increase in power of winning machines. Next in technical informatics the development aims at
expertise in applied measurements including more and more parameters relating to environment and
operation of machines and devices. While the range of automation aims at development of longwall
mechanization control systems to be applied under especially hard natural conditions. There has been
emphasized in the summary that thanks to the research works carried out in the R&D units related to
the mining industry, the problems which seamed to be difficult or even impossible to be solved just
“yesterday”, they have been solved successfully.
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