Konferencja MARG 2016
Organizatorzy:

•
•
•
•
•

Formuła konferencji

AGH w Krakowie - Katedra Maszyn Górniczych,
Przeróbczych
i
Transportowych
oraz
Katedra
Energoelektroniki
i
Automatyki
Systemów
Przetwarzania Energii
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o. w Lędzinach
Politechnika
Inżynieryjny

Wrocławska

-

Wydział

Techniczno-

•
•
•

następnie

prezentują

Cert Partner Sp. z o.o. Sp.k. w Opolu
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Prezentowane prace można złożyć w formie artykułu, który
po niezbędnych recenzjach będzie opublikowany w jednej
z dwóch form: monografii monotematycznej (20pkt) lub
monografii z materiałów konferencyjnych (4pkt).
Wytyczne dla autorów zamieszczono na stronie 14 biuletynu.

"Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczeństwa
Technicznego w Katowicach

Zgłaszanie uczestnictwa
Prosimy uczestników o dokonanie zgłoszenia w formie
elektronicznej na formularzu, który jest do pobrania na
stronie konferencji:
www.cbidgp.pl/pl/konferencje/2016
lub w formie papierowej na Karcie Zgłoszenia.

Tematyka konferencji

•
•
•
•

Uczestnicy zgłaszają swoje prace w formie streszczeń,

Budowa i eksploatacja maszyn
Automatyka, robotyka i informatyka w górnictwie

Ważne daty

Górnictwo podziemne i odkrywkowe
Bezpieczeństwo w budowie i eksploatacji maszyn
i urządzeń górnictwa podziemnego i odkrywkowego
Elektrotechnika w górnictwie
Transport poziomy i pionowy
Przeróbka mechaniczna kopalin

•

04.04.2016 - zgłaszanie streszczeń referatów

•

06.05.2016 - przesyłanie pełnych tekstów referatów

•

06.06.2016 - zgłaszanie uczestnictwa

•

08.06.2016 - wniesienie opłaty konferencyjnej

Miejsce konferencji
Hotel STOK w Wiśle położony jest w samym sercu Beskidu
Śląskiego, w malowniczej dolinie Jawornika, jednego ze źródłowych
potoków największej polskiej rzeki Wisły. Gęsta sieć szlaków
turystycznych zachęca do pieszych wędrówek po jednym
z najatrakcyjniejszych pasm górskich w Beskidach. Hotel, oprócz
doskonałej bazy konferencyjnej, posiada m.in. strefę wellness, basen rekreacyjny,
SPA z 13 gabinetami, kręgielnię oraz wiele innych atrakcji.
Hotel STOK w Wiśle to wymarzone miejsce na wypoczynek, ucieczkę od stresu,
zadbanie o harmonię ducha i ciała.

www.hotelstok.pl

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

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
okidk@cbidgp.pl, tel. (32) 324 22 61÷3, fax: (32) 324 22 63 lub
(32) 216 66 66.

Osoba do kontaktu:
mgr inż. Paweł Tomach
tel. (12) 617 30 73
e-mail: tomach@agh.edu.pl

Osoba do kontaktu:
mgr Justyna Salwierak
tel. (32) 324 22 62÷3, 501 331 814, fax: (32) 324 22 63
e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl

Strona3

MARG 2016

Słowo wstępu

Spis treści
Bezpieczeństwo przemysłowe

4

Przyszłość elektrotechniki górniczej

5

Aspekty bezpieczeństwa eksploracji
kopalin użytecznych metodą
odkrywkową

5

Podsumowanie konferencji
MARG 2015

7

euRobotics – Stowarzyszenie wspierające
rozwój robotyki w górnictwie

10

Studia podyplomowe

12

Informacje dla autorów

14

Sesja prac studenckich

14

Koordynatorzy ze strony
organizatorów:
AGH:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
tel. 12 617 23 12,
e-mail: krauze@agh.edu.pl,
CBiDGP:
mgr Czesław Filipek
tel. 32 324 22 61,
e-mail: c.filipek@cbidgp.pl,
SBTKP34:
mgr inż. Marek Trajdos
tel. 512 039 996,
e-mail: m.trajdos@certpartner.pl,
PWr:
doc. dr inż. Andrzej Figiel
tel. 74 847 65 94,
e-mail: andrzej.figiel@pwr.edu.pl,
CP:
mgr inż. Mariusz Łukaszyński
tel. 509 539 139,
e-mail: m.lukaszynski@certpartner.pl

Biuro Konferencji:
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
mgr Justyna Salwierak
tel. (32) 324 22 62÷3, 501 331 814,
fax: (32) 324 22 63
e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl

Trzymacie Państwo w rękach Biuletyn, w którym zawarliśmy podsumowanie
Międzynarodowej Konferencji Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja
w Górnictwie. Jej druga edycja odbyła się w czerwcu 2015 roku, w Ustroniu.
Przypomnijmy, że Konferencja organizowana jest od roku 2009, a pięć pierwszych
spotkań nosiło nazwę „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji
maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego". Naszym celem jest dalszy rozwój
formuły konferencji przez poruszanie zagadnień ważnych i aktualnych, dlatego
w roku 2014 poszerzyliśmy tematykę o automatyzację i robotyzację, tak istotne
zagadnienia w dobie 4-tej rewolucji przemysłowej.
Pierwsza i druga edycja Konferencji MARG zostały zorganizowane
w jednorocznych odstępach i cykl taki mamy zamiar kontynuować
w nadchodzących latach. Celem Konferencji MARG jest wielopłaszczyznowa
prezentacja osiągnięć technicznych oraz technologicznych w zakresie maszyn
i urządzeń pracujących w zakładach górniczych, ze szczególnym podkreśleniem
zagadnień ich bezpiecznej eksploatacji. Ważnym celem Konferencji jest stworzenie
neutralnego forum dyskusji do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy
jednostkami naukowymi, badawczymi oraz urzędami nadzoru technicznego,
a w szczególności producentami i użytkownikami maszyn i urządzeń górniczych.
Stąd ważną ideą tej Konferencji jest inicjatywa łączenia innych konferencji,
związanych z górnictwem i jego mechanizacją, automatyzacją oraz robotyzacją.
Celem przewodnim jest podkreślanie roli i rozwoju automatyzacji i robotyzacji
w górnictwie, które to w innych branżach są lepiej rozwinięte, a do górnictwa ze
względu na jego niezwykłą specyfikę wchodzą powoli i bardzo nieśmiało. W roku
2014 po raz pierwszy zaproponowano poszerzenie tematyki o zagadnienia
związane z automatyzacją i robotyzacją procesów oraz maszyn i urządzeń
górniczych. Dzięki takiemu ujęciu Konferencja staje się miejscem, gdzie możemy
spoglądać w przyszłość obserwując i kreując trendy i rozwój nowoczesnych
przedsiębiorstw górniczych w Polsce, jak również na świecie. Dbamy o to, aby
Konferencja była miejscem, w którym od określania istniejących barier
w górnictwie ważniejsze jest przedstawianie rozwiązań pozwalających na ich
przekraczanie.
Konferencja MARG rozwija się, zyskuje zwolenników, co widać wśród wzrastającej
z roku na rok liczbie uczestników. Jednak niezmiernie miło nam poinformować, że
MARG zyskuje również nowych organizatorów do których, poza dotychczasowymi
organizatorami, tj. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach, dołączają: Politechnika
Wrocławska, "KLUB PARAGRAF 34" Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego
w Katowicach oraz CERT PARTNER w Opolu.
Wszystkich zachęcamy do lektury Biuletynu, a w szczególności sprawozdania
z poprzedniej Konferencji. Mamy nadzieję, że pozwoli to Uczestnikom konferencji
MARG 2015 przywołać pozytywne wspomnienia i zachęcić do ponownego udziału.
Natomiast dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają naszej Konferencji będzie
szczególną formą skutecznej promocji i zachęty. Głęboko wierzymy, że Biuletyn
przyczyni się do przemyśleń lub zachęci do przygotowania własnych rozwiązań,
którymi będą Państwo chcieli się z nami podzielić na najbliższej konferencji MARG
2016, która odbędzie się już w czerwcu, tym razem w Wiśle.

Organizatorzy
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Bezpieczeństwo przemysłowe
Polska będąc członkiem Unii Europejskiej korzysta tym
samym z udziału w swobodnym przepływie towarów, co
warunkuje z kolei spełnienie przez produkowane w Polsce
lub sprowadzane do Polski maszyny i wiele ich
komponentów zasadniczych wymagań bezpieczeństwa. Są
to oczywiście wymagania jednolite dla całego europejskiego
obszaru gospodarczego.
Niezależnie od prawnej konieczności spełnienia wymagań
bezpieczeństwa maszyny jako produktu, pracodawca jest
zobowiązany do zapewnienia pracownikom bezpiecznego
stanowiska pracy, co w większości przypadków oznacza
również, może przede wszystkim – bezpieczną maszynę. Te
wymagania są również ujednolicone dla całej Europy.
Ponadto istnieją obszary przemysłu, takie jak górnictwo
(przemysł spożywczy, czy farmaceutyczny), w których
wymagania ogólne choć również muszą być spełnione - nie
wystarczają. Stosuje się w takim przypadku dodatkowe
przepisy prawa, jak na przykład Prawo Górnicze.
A zatem można powiedzieć, że maszyna musi spełnić
jednocześnie wiele różnorodnych wymagań. Niektóre z nich
w momencie pierwszego wprowadzenia do obrotu
(rozpoczęcia użytkowania), a niektóre przez cały czas
eksploatacji. Jest to wiedza interdyscyplinarna, obejmująca
niejednokrotnie wymagania prawne, organizację pracy nad
projektami, ale i rozmaite technologie: mechaniczną,
hydrauliczną, pneumatykę i układy elektryczne (w tym
elektroniczne oraz programowalne).
Rosnące wymagania prawne zderzają się również z prawami
rynku, który naciska na skrócenie czasu dostaw
i jednoczesne obniżenie kosztów zakupu maszyn.
Pogodzenie obu tych pozornie sprzecznych trendów jest
jednak możliwe, dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu
procesu powstawania maszyn. Zintegrowanie opisanych
w dyrektywie maszynowej zasad bezpieczeństwa
kompleksowego z procesem konstrukcyjnym, umożliwia
bowiem nie tylko zmniejszenie jednostkowego kosztu
zakupu maszyn, ale również obniżenie kosztu ich
późniejszej eksploatacji. Ma to z pewnością niebagatelne
znaczenie w sytuacji coraz trudniejszych warunków
w niektórych sektorach gospodarki, w tym także w sektorze
górnictwa. Wpływa na to również coraz większa
konkurencja ze strony dostawców z Rosji, czy Chin. Dlatego
też,
chcąc
skutecznie
konkurować,
producenci
i użytkownicy maszyn muszą wykorzystywać praktyczną
wiedzę i sprawdzone narzędzia w ocenie zgodności maszyn
z wymaganiami prawnymi. Taka wiedza i narzędzia są
bowiem dostępne na wyciągnięcie ręki. Dlatego też
zachęcamy do skorzystania z tych zasobów już w trakcie
naszej najbliższej konferencji.

MARG 2016
W europejskiej rzeczywistości gospodarczej funkcjonujemy
w zasadzie od niedawna i w dodatku w okresie naszej
przynależności do tego systemu, uległ on już i ulega nadal
wielu znaczącym przemianom – wprowadzono na przykład
z końcem roku 2009 nową dyrektywę maszynową,
zmieniono też wiele ważnych norm, w wyniku postępu
technicznego lub zmian przepisów. Pomimo niezbyt
długiego czasu, który upłynął od wprowadzenia w Polsce
dyrektyw „nowego podejścia”, powstało też (a nawet
utrwaliło się w świadomości środowisk inżynierskich
i managerskich) w tej dziedzinie wiele mitów, półprawd
i pseudo informacji. Stan taki powoduje konieczność
ciągłego uczenia się, systematyzowania informacji,
weryfikacji wiedzy z wielu dziedzin. Przydatne i konieczne
jest zatem forum, na którym profesjonaliści i naukowcy
doskonaliliby swoje umiejętności, wymieniali się
doświadczeniami i znaleźli ciągłe źródło rzetelnej wiedzy.
Żywimy przekonanie, że nasza konferencja jest idealnym do
tego miejscem.
W roku 2016 wchodzą w życie liczne zmodyfikowane
dyrektywy europejskie, a w szczególności:
1. ATEX (2014/34/UE),
2. LVD
(2015/35/UE),
3. EMC (2014/30/UE).
Wprowadzenie
ich
wynika
z
wielu
potrzeb.
Do najważniejszych możemy zaliczyć:
• wprowadzanie zmian wynikających ze stopniowej, lecz
konsekwentnej
unifikacji
standardów
prawa
i bezpieczeństwa europejskiego w zakresie produktów
wprowadzanych do obrotu na rynku europejskim, tak
zwanych – Nowych Ram Prawnych,
• zmiany merytoryczne wymogów bezpieczeństwa,
wynikające z postępu technicznego i wiedzy o procesach
gospodarczych, rynkowych i organizacyjnych.
A zatem można powiedzieć, że w temacie bezpieczeństwa
produktów, od dawna (w Polsce od 2004 r.), nie następował
tak bogaty w zmiany rok. Sytuacja zachęca do zwiększenia
wysiłków w pozyskaniu wiedzy na te aktualne tematy,
w celu lepszego radzenia sobie z nadchodzącymi zmianami.
Cieszymy się, że nasze przyszłe spotkanie pozwoli na
wymianę doświadczeń, poglądów i punktów widzenia w tak
szerokim gronie w jednym miejscu i czasie!
Pozdrawiamy,
mgr inż. Marek Trajdos, SBTK34
mgr inż. Mariusz Łukaszyński, CP
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Przyszłość elektrotechniki
górniczej
Sektor wydobywczy znajduje się obecnie na etapie szeroko
pojętej modernizacji ze względu na stale zwiększającą się
głębokość dostępnych pokładów, rosnące wymagania
ekonomiczne,

koncentrację

wydobycia

i konieczność

zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Wszystkie działania
mające na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa
pracy

wymagają

zwiększenia

energochłonności

tych

zakładów.
Instalowanie

nowoczesnych

i transportowych

urządzeń

powoduje,

że

wydobywczych

zakładowe

sieci

elektroenergetyczne muszą być stale modernizowane.
Podczas tego procesu następuje zmiana parametrów sieci,
co wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian
w rozdzielniach elektrycznych. Jednak to nie jest jedyny
problem z jakim muszą zmierzyć się służby ruchu
elektrycznego

kopalni.

Zdecydowana

większość

nowoczesnych urządzeń wyposażona jest w elementy
elektroniczne bądź energoelektroniczne. Oznacza to, że
w zakładowej sieci energetycznej pojawiają się zaburzenia
elektromagnetyczne, które do tej pory nie występowały lub

Aspekty bezpieczeństwa
eksploracji kopalin użytecznych
metodą odkrywkową
Bezpieczeństwo eksploracji kopalin użytecznych metodą
odkrywkową jest zagadnieniem bardzo obszernym. W różnych
opracowaniach porusza się z reguły wybrane aspekty tego
zagadnienia i związane z tym niektóre problemy naukowe
i techniczne, a mianowicie: stany awaryjne i katastrofalne
maszyn podstawowych, zagrożenia hydro- i geotechniczne oraz
zagrożenia pożarowe. Historia odkrywkowej eksploatacji węgla
brunatnego w Polsce zna wiele przypadków, w których stany
awaryjne lub zagrożenia doprowadziły do poważnych
uszkodzeń maszyn, a nawet katastrof. Prawo budowlane (Dz.U.
nr 106 z 5 grudnia 2000r. Rozd.7 Art.73.1) definiuje katastrofę
budowlaną jako …niezamierzone, gwałtowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych
elementów, rusztowań ... W przypadku maszyn podstawowych
górnictwa odkrywkowego nie ma niestety odpowiednich
przepisów urzędowych. Posłużymy się zatem powszechnie
przyjętą i intuicyjnie wyczuwalną interpretacją. Używać
będziemy sformułowań:
•

nie były uciążliwe. Do tych zaburzeń należy zaliczyć wyższe
harmoniczne napięć i prądów, zmiany skutecznej wartości

•

napięcia zasilającego, zjawisko ferrorezonansu, a także
skutki zwiększonych przepływów mocy biernej. Wyzwanie

•

jakie stoi obecnie przed elektrotechniką górniczą, to
przeciwdziałanie

tym

negatywnym

odziaływaniom,

ponieważ mogą one wywoływać znaczące skutki finansowe.
Problematyka

jakości

dostawy

energii

elektrycznej

i kompatybilności elektromagnetycznej staje się zatem
krytyczna w środowisku górniczym.
Od kilku lat w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki
Systemów Przetwarzania Energii AGH prowadzone są prace
na rzecz rozwoju szeroko pojętej elektrotechniki górniczej.
Są

to

działania

związane

energoelektronicznymi
badaniami

jakości

dla

zarówno
przemysłu

dostawy

energii

•

z urządzeniami
wydobywczego,
w środowisku

kopalnianym jak również kształceniem kadry inżynierskiej
działów energomechanicznych.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, AGH
dr inż. Tomasz Siostrzonek, AGH

•

awaria – uszkodzenie maszyny uniemożliwiające jej
dalszą eksploatację do momentu usunięcia tego
uszkodzenia;
wielka awaria – awaria, której usuwanie trwało
ponad 30 dni;
katastrofa – doniosłe, zazwyczaj nagłe uszkodzenie
o tragicznych dla maszyny skutkach, wymagające jej
gruntownej odbudowy lub kasacji;
zagrożenie konstrukcyjne – stan obciążenia,
odkształcenia lub pęknięcia konstrukcji, który może
spowodować awarię maszyny;
zagrożenie eksploatacyjne – warunki geotechniczne
lub eksploatacyjne mogące spowodować awarię
maszyny.

Dogłębna
analiza
powyższych
stanów
wymaga
systematycznego prowadzenia badań wytrzymałościowych
i eksploatacyjnych oraz diagnostyki maszyn podstawowych.
Systematycznie prowadzone obserwacje wytężenia konstrukcji
nośnej, w zależności od wielkości obciążenia zewnętrznego,
zdecydowanie zapobiegają pojawianiu się stanów zagrożenia.
Umożliwiają likwidację niebezpiecznych rezonansów oraz
zmniejszają skutki obciążeń o charakterze udarowym.
Stan awaryjny jest na ogół następstwem wielu czynników
– w tym np. błędów konstrukcyjnych – więc ,,efekt'' końcowy
ma wielu ojców. Absolutnie jednak należy wykluczyć celowe
działanie czynnika ludzkiego. Zdarzały się przypadki
nieprzemyślanego lub nierozsądnego działania, ale nie
przypadki celowego sabotażu.
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Współczesna statystyczna teoria bezpieczeństwa konstrukcji
stalowych, obowiązująca w obiektach budowlanych, nie nadaje
się do bezpośredniego wykorzystania w ustrojach nośnych
maszyn podstawowych, w których zagadnienie zapewnienia
bezpieczeństwa jest szczególnie newralgiczne. Z uwagi na
bardzo długi czas użytkowania tych maszyn konieczny jest
wymóg małej wrażliwości ich konstrukcji na pogarszające się
z upływem czasu właściwości tworzywa konstrukcyjnego oraz
na związane z tym konsekwencje awarii. Ważną rolę przy
prawidłowym wymiarowaniu nowych rozwiązań zaczyna
odgrywać
ich żywotność, rozumiana jako zdolność do
funkcjonowania w warunkach niepełnej zdatności, tzn. po
uszkodzeniu jednego lub kilku elementów. Ma to wpływ na
przewidywany sposób
przebiegu awarii. Inne przecież
zagrożenie oraz rozmiar strat powodują awarie nagłe,
przebiegające bez ostrzeżenia, a inne łagodniejsze, dające
szansę ratunku. Wymaga to wyraźnego rozdzielenia stanów
awaryjnych dopuszczalnych, w których może się obiekt
znaleźć, od stanów awaryjnych niedopuszczalnych. Przy czym
pod pojęciem stanu awaryjnego rozumiemy każdy anormalny
stan obiektu, zaistniały w trakcie jego eksploatacji.
Częste stany awaryjne wiążą się nierozerwalnie z problemem
dalszej eksploatacji starych, solidnie już wyeksploatowanych
maszyn podstawowych. Zagadnienie określenia ich aktualnego
stopnia degradacji staje się zatem – i to z dnia na dzień –
zagadnieniem bardzo istotnym, zwłaszcza z punktu widzenia
ekonomicznego
(opłacalność
dalszej
eksploatacji)
i bezpieczeństwa użytkowania. Występuje ono ze szczególną
ostrością w obrębie stalowych ustrojów nośnych tych
maszyn. Warto jednak napomknąć, że o stopniu degradacji
ustroju nośnego maszyny w znacznej mierze decydują zaszłe
stany awaryjne i historia przeniesionych obciążeń
eksploatacyjnych. Wymaga to często analizy posiadanych
dokumentów, a niekiedy
i dodatkowych badań
doświadczalnych. Wnioskowanie na podstawie dokumentów
o zaszłych stanach awaryjnych i zagrożeniach wymaga
weryfikacji ich prawdziwości, jako że ważnym problemem
w analizie przyczyn awarii jest konieczność posiadania
bezwzględnie prawdziwych informacji o przyczynach
powstania uszkodzeń.
Względnie łatwo można takie informacje uzyskać w przypadku
awarii powstałych wskutek przyczyn wynikających z ogólnych
nieprawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych. Podobnie ma się
rzecz z awariami wywołanymi przyczynami geotechnicznymi.
Zdecydowanie trudniej jest natomiast dotrzeć do prawdziwych
przyczyn awarii powstałych wskutek błędów własnych
operatorów maszyn lub ich dozoru. Występuje tu zjawisko
strachu przed odpowiedzialnością, wstydu, skrępowania,
obawy przed kompromitacją, zażenowania przed ujawnieniem
własnych słabości lub niekompetencji. Operator maszyny
zarządza podczas pracy ogromnymi mocami napędów,

MARG 2016
przekładającymi się na bardzo duże obciążenia. Możliwość
popełnienia nawet niewielkiego błędu – zwłaszcza
w niekorzystnych
warunkach
atmosferycznych
lub
geotechnicznych – jest spora. Jakiekolwiek kary nie rozwiązują
problemu dochodzenia do prawdziwych przyczyn awarii, a brak
takiej prawdy to prosta droga do kolejnej awarii powstałej z tej
samej przyczyny.
Tymczasem awarie całkowicie wyjaśnione są swoistym
źródłem postępu technicznego. Są one jednoznacznym
sygnałem o nieprawidłowościach w układzie Projektant –
Producent – Eksploatator sugerującym pilną potrzebę
interwencji.
Jakość maszyn, ich niezawodność i bezpieczeństwo osiąga się
poprzez zdolność przewidywania możliwych zagrożeń
i projektowania – w związku z tym – rozwiązań bezawaryjnych.
Przewidywać zagrożenia można jednak wyłącznie
na
podstawie prawdziwych wniosków z zaistniałych awarii
i katastrof. Jest to tego niezbędna dokumentacja
faktograficzna zawierająca opis zdarzenia, zakres wywołanych
zniszczeń, analizę przyczyn, wnioski o koniecznych zmianach
konstrukcyjnych, opis procesu odnowy obiektu, a także
fotografie, szkice sytuacyjne oraz porę dnia i roku zdarzenia.
Bardzo pomocne są tu również czasowe przebiegi dynamiczne
różnych oddziaływań
zarejestrowanych podczas badań
poligonowych.
Z dotychczasowych badań maszyn podstawowych wynika,
najbardziej niebezpieczne są:
• błędy niedowartościowania rzeczywistych obciążeń
zewnętrznych wynikających z procesu urabiania skał
znacznie bardziej zwartych od skał, dla których
zakupione maszyny były projektowane;
• ściśle
związane
z
powyższym
błędy
niedowymiarowania
wytrzymałościowego
konstrukcji nośnych tych maszyn;
• błędy złego strojenia dynamicznego konstrukcji
maszyn i wynikające stąd przypadki bardzo
szkodliwej pracy w rezonansie.
Rozważania analityczne i badania doświadczalne pozwalają
w znacznej mierze eliminować te zagrożenia. Przypadków
udanych interwencji w konstrukcję i proces eksploatacji było
wiele. Wielkie zasługi położyły tu takie firmy, jak: ,,POLTEGORWrocław'', ,,FAMAGO-Zgorzelec'' i ,,Instytut Konstrukcji
i Eksploatacji Maszyn'' Politechniki Wrocławskiej. Wyniki
rozważań teoretycznych i doświadczalnych opracowane
zostały opublikowane są przez te firmy w wielu publikacjach
i książkach. Zainteresowanych odsyłamy do tej bardzo bogatej
bibliografii.
doc. dr inż. Andrzej Figiel
prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek
Politechnika Wrocławska
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jednostkami badawczymi oraz urzędami nadzoru
technicznego, a w szczególności dla producentów
i użytkowników maszyn i urządzeń górniczych.
Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości przez Pana
Prezesa Zarządu Krzysztofa Mijalskiego oraz Pana Dyrektora
Czesława Filipka reprezentujących organizatora - Centrum
Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
w Lędzinach prelegenci rozpoczęli swoje prezentacje.

Prezes Zarządu Krzysztof Mijalski - Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Jako pierwszy swoje wystąpienia miał Pan Dyrektor
Departamentu Energomechanicznego WUG Józef Koczwara,
który przedstawił cele i zadania Wyższego Urzędu
Górniczego oraz omówił wypadkowość w górnictwie od
1 stycznia do 10 czerwca b.r.
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mln ton węgla to węgiel sprzedany przez sektor na rynku
krajowym, natomiast pozostała ilość trafiła na rynki
zagraniczne. W 2014 r. najwięcej węgla sprzedano do
Republiki Czeskiej (2,4 mln ton) oraz do Niemiec (2,2 mln
ton), dotychczasowego największego odbiorcę polskiego
węgla. Gdybyśmy wzięli pod uwagę informacje z rynku
niemieckiego o wzroście importu węgla do tego kraju, to
może oznaczać to, że polskie górnictwo zaczęło tracić ten
rynek na rzecz węgla rosyjskiego. Stan zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego na koniec 2014 r. wyniósł
łącznie 102,9 tys. osób i był o niemal 5,5% niższy niż na
koniec 2013 r. Ponad 76% stanowili pracownicy zatrudnieni
pod ziemią, a pozostałe ok. 24% to pracownicy zatrudnieni
na powierzchni, przy czym w grupie pracowników na
powierzchni uwzględnieni są pracownicy zakładów
mechanicznej przeróbki węgla. Mimo tak niekorzystnych
relacji, w 2014 r. podmioty sektora odprowadziły ok. 6,4 mld
zł należności publicznoprawnych, tj. wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu
Emerytur Pomostowych, budżetu państwa, Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz gmin. Równocześnie podmioty
sektora poniosły nakłady inwestycyjne na poziomie ponad
3 mld zł (o 400 mln zł mniej niż w 2013 r.). Poniesione
nakłady inwestycyjne przełożyły się m.in. na 329,4 km
wydrążonych wyrobisk korytarzowych (mniej o ok. 32 km niż
rok wcześniej). Obecnie branża znajduje się w znacznie
trudniejszej sytuacji niż to było przed rokiem. Po czterech
miesiącach strata netto górnictwa wyniosła 800 mln zł i była
niemal dwukrotnie wyższa od wyniku sprzed roku.

Wyzwania KGHM

Dyrektor Departamentu Energomechanicznego WUG Józef
Koczwara

Stan polskiego górnictwa węgla kamiennego
Jeden z pierwszych wygłoszonych referatów dotyczył stanu
polskiego górnictwa węgla kamiennego. Przedstawił go Pan
Henryk Paszcza, Dyrektor katowickiego Oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A. Według danych przed badaniem
sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, sektor
górnictwa węgla kamiennego poniósł w 2014 r. stratę rzędu
1,3 mld zł. Spadek ilości sprzedaży (o 7,2 mln ton, tj.
z poziomu 77,5 mln ton do 70,3 mln ton) oraz cen zbytu
węgla kamiennego ogółem (z 292,78 zł/t do 278,74 zł/t),
przy nieporównywalnej, w stosunku do sprzedaży, redukcji
wydobycia (76,5 mln ton w 2013r. wobec 72,5 mln ton
w 2014r.) i rosnących, w skali roku, zapasach (z 6,7 mln ton
do 8,2 mln ton) - to bezpośrednie przyczyny tak głębokiej
straty sektora w ubiegłym roku. Spadek wartości
sprzedanego węgla z ponad 22,6 mld zł w 2013r. do ok. 19,6
mld zł w 2014r. nie został zrekompensowany w innych
obszarach prowadzonej przez sektor działalności. Niemal 62

Nowe technologie, rozwiązania i innowacje umożliwiające
efektywną eksploatację krajowych złóż miedzi, to kolejne
najbardziej interesujące tematy konferencji. Wprowadzający
referat wygłosili Ryszard Biernacki i Marek Andrzejewski
z KGHM w Lubinie „Kierunki mechanizacji, automatyzacji
i robotyzacji w kopalniach KGHM”. Proponowane
nowoczesne technologie mają umożliwić eksploatację złoża
poniżej 1200 m oraz przyczynić się do wzrostu efektywności
górniczej. Zadanie to jest trudniejsze do zrealizowania ze
względu na znacznie gorsze niż dotychczas warunki
środowiskowe. Należą do nich temperatury w wyrobiskach
do 50 stopni Celsjusza, pojawiający się siarkowodór oraz
zwiększona wilgotność i zapylenie. Odpowiedzią na te
trudności ma być realizacja koncepcji „inteligentnej kopalni”.
W referacie zaprezentowano szereg rozwiązań mających
w praktyce wypełnić to zadanie. Należy do nich podziemna
szerokopasmowa sieć transmisyjna, idea wspólnej
dyspozytorni (One Control Room), wprowadzenie robotów
do rozbijania brył skalnych, zautomatyzowane przenośniki
taśmowe i monitoring maszyn górniczych pod ziemią.
Projektowanie tych urządzeń i rozwiązań jest daleko
zaawansowane. Pierwsze prototypy proponowanych
urządzeń są aktualnie testowane w naturalnych warunkach
pracy w podziemnych kopalniach miedzi. Trwają dalsze
prace nad udoskonaleniem mechanizacji, automatyzacji
i robotyzacji prac górniczych w kopalniach KGHM. To tylko
jedno z wielu zagadnień podnoszenia efektywności.
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Drugą stroną tego samego medalu jest uzyskiwanie znacznie
większej sprawności procesu flotacyjnego. Referat
„Platforma
optymalizacji
sterowania
procesami
wzbogacania rud miedzi
zi w O/ZWR, jako narzędzie
wspomagające zarządzaniem
niem i optymalizacją produkcji”
wygłosili Panowie Rafał Wilk i Jarosław Prędki.
Prędki Zwrócili oni
uwagę na zastosowania metody Flovis, której efektem ma
być zmniejszenie zawartości miedzi w odpadach flotacyjnych
flotacyjnyc
do 0,038 % Cu, a tym samym zwiększenie jej zawartości
w koncentracie o 1,34% Cu, zmniejszenie wielkości
strumienia zwrotu o 12% i zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej o około 1,3 mln zł rocznie. Nieustanne parce
naukowe, techniczne i organizacyjne mają
ają zapewnić dalszą
opłacalność eksploatacji złoża przynajmniej do 2040 roku.

Teleinspekcja
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Pan Prof. Adam Klich z Akademii Górniczo-Hutniczej
Górniczo
podczas dyskusji
Ja osobiście gratuluję organizatorom wysokiego poziomu
zarówno merytorycznego jak i przygotowawczego
tegorocznej konferencji MARG. Prezentowane referaty były
doskonale dobrane i wygłoszone przez prelegentów.
Na długo
Tematyka referatów była ze sobą powiązana.
powiąz
pozostaną mi w pamięci słowa Pana Prof. Adama Klicha
z Akademii Górniczo-Hutniczej
Hutniczej wypowiedziane podczas
jednej z dyskusji po wygłoszonych referatach, że:
„bezpieczeństwo górnictwa wiąże się z robotyką. Kiedy
wyeliminujemy z przodka ludzi, to nie będzie w kopalniach
już tyle wypadków”.

Rafał Wilk - KGHM Polska Miedź S.A., O/ ZWR Polkowice
Kontrola niebezpiecznych wyrobisk górniczych, po
wydarzeniach typu wstrząsów, tąpań, wyrzutu gazów, czy
zawałów, była przedmiotem rozważań międzynarodowego
zespołu autorów w składzie; Wojciech Moczulski, Krzysztof
Cyran, Marcin Januszka, Petr Novak – Czechy i Angel
Rogriguez – Hiszpania, którzy przedstawili referat:
„TeleRescuer – innowacyjny system inspekcji
inspekcj wyrobisk
górniczych dotkniętych katastrofą”. Aby wesprzeć górników
w prowadzeniu akcji ratunkowych, autorzy opracowali
koncepcję automatycznego systemu o tej nazwie. Jest to
bezzałogowy pojazd składający się z sensorycznych oraz
wizyjnych układów oraz systemu
stemu komunikacyjnego
umożliwiającego jego zdalne sterowanie. Bezzałogowy
pojazd jest robotem o zdolnościach pokonywania wszelkiego
rodzaju przeszkód występujących w wyrobiskach górniczych.
Jego minimalne wymiary oraz sprawność techniczna
przypominają uniwersalne
ersalne roboty wysyłane na Księżyc lub
na Marsa. Już te skojarzenia nadają im rangę
najnowocześniejszych rozwiązań współczesnej techniki
przystosowanych do warunków górniczych.

Efekty konferencji
Pozornie wydawałby się, że tego rodzaju konferencja może
zainteresować
interesować tylko niewielkie grono specjalistów
i naukowców. Tymczasem okazuje się, że współpraca
interdyscyplinarna może czynić „cuda”, których efekty
zostały zaprezentowane na wspomnianej konferencji. Tylko
że nie
objętościowe ograniczenia tego tekstu spowodowały,
spowodow
udało się omówić wszystkich rozwiązań, jakie zostały tam
zaprezentowane. Do szeregu z nich będziemy jeszcze
powracać przy omawianiu nowoczesnych koncepcji rozwoju
polskiego górnictwa.

Sesja prac studenckich – Grzegorz Suchanek, student AGH
Bo tak jak dowiedzieliśmy się na tegorocznej konferencji
z wygłoszonych referatów, proces automatyzacji ma na celu
nie zajmowanie się pojedynczą maszyną,
maszyną ale skupienie się na
zautomatyzowaniu całej kopalni, a przewodnim wyzwaniem
jest, zapewnienie tego, by w realizowanym procesie
automatyzacji kopalni otrzymywać właściwe informacje we
właściwym czasie. Jest pewne, że robotyka zmieni każdą
branżę, a przede wszystkim górnictwo, w szczególności te
sektory, gdzie liczy się bezpieczeństwo oraz efektywność
procesu wydobywczego. Zdalnie sterowane maszyny oraz
roboty, które będą wspomagane przez sztuczną inteligencję
będą mogły wykonywać szereg zadań w podstawowych
podstawowyc
operacjach technologicznych oraz w procesie pobierania
prób czy ratowania uwięzionych górników w miejscu
katastrofy górniczej. Pozostaje nam tylko życzyć sukcesów
w badaniach i we wdrażaniu nowych zautomatyzowanych
technologii do naszych kopalń. I mamy nadzieję, że na
kolejnych edycjach niniejszej konferencji zostaną
zaprezentowane prace i badania związane z automatyzacją
i robotyzacją z sukcesem wdrożone w niejednej z naszych
kopalń. Tego z całego serca życzymy.
Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości portalu:
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euRobotics – Stowarzyszenie wspierające rozwój
robotyki w górnictwie

Geneza
Zachęcona sukcesem EUROP-u,
u, reprezentującego przemysł
oraz EURON-u będącego siecią akademicką, Komisja
Europejska oraz przedstawiciele tych dwóch wcześniejszych
organizacji
reprezentujących
europejski
przemysł
i europejskie badania naukowe, zgodzili się początku 2012
rozpocząć
partnerstwo
publiczno-prywatne
prywatne
(PPP)
w dziedzinie
edzinie robotyki w ramach programu Horyzont 2020,
aby motywować przedsiębiorstwa europejskie do podjęcia
większego udziału w szybko rozwijającym się globalnym
rynku robotyki. W tym celu potrzebna
otrzebna była osoba prawna,
która reprezentuje społeczność robotyki jako
ako całość.

ze każde euro z funduszy publicznych będzie generowało
dodatkowe 3 lub więcej euro, przeznaczonych na
opracowanie i rozwój nowych zautomatyzowanych
technologii, produktów i usług. SPARC jest największym na
świecie programem
ramem innowacyjnym w dziedzinie robotyki,
finansowanym ze środków cywilnych.
Udział Europy w rynku robotyki usługowej świata wynosi
obecnie
63%,
co
jest
wynikiem
doskonałości
w interdyscyplinarnych badaniach nad "inteligentnymi
robotami“, a także kultury współpracy pomiędzy
przemysłem a środowiskiem naukowym.
Z 22 mld € współczesnych
łczesnych światowych przychodów, celem
robotyki przemysłowej jest osiągniecie rocznej sprzedaży na
poziomie 50-62 mld € do 2020 roku. Jednak znacznie
większe znaczenie ma wpływ samej robotyki na
konkurencyjność produkcji i usług w przemyśle, które
używają systemów i technologii, oraz na jakość życia
społeczeństwa.
Jednym z głównych zadań stowarzyszenia jest współpraca
z Komisją Europejską (KE) w celu opracowania i wdrożenia
strategii i planu działania w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i innowacji w dziedzinie robotyki,
w związku z wprowadzeniem kolejnego programu
ramowego Horyzont 2020.

Stowarzyszenie było kształtowane przez partnerów
euRobotics, a zadania koordynacji finansowane
finansowan były przez
Komisję Europejską w ramach programu FP7. Celem było
ustanowienie jednej trwałej organizacji dla europejskiego
środowiska robotyki jako całości.
W dniu 17 września 2012 roku, robotyka jako przemysł,
badania naukowe i akademickie połączyły się tworząc
“stronę prywatną” partnerstwa publiczno-prywatnego
publiczno
poprzez założenie stowarzyszenia euRobotics w Brukseli.
17 grudnia 2013 roku Komisja Europejska
opejska podpisała umowę
o partnerstwie publiczno-prywatnym
prywatnym ze stowarzyszeniem
euRobotics, jako strategicznym partnerem w dziedzinie
robotyki.
Wielkim sukcesem było ogłoszenie inicjatywy SPARC w dniu
3 czerwca 2014 podczas oficjalnego otwarcia targów
AUTOMATYKA
TYKA 2014 w Monachium. Inauguracji dokonała
wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej pani Neelie Kroes.

Zadania stowarzyszenia
Wykorzystując ponad 700 mln € inwestycji publicznych,
które zostaną przyznane w drodze zaproszenia do składania
wniosków w ramach programu Horyzont 2020, oczekuje się

wnież określony przez europejskie
Zakres R&D&I jest również
wyzwania społeczne, które mogą być uwzględnione
w technologiach robotyki. Skuteczne rozwiązania będą
wymagały spójnego polaczenia wiedzy z postępującymi
zmianami tych społecznych i prawnych zmian.
Inicjatywa SPARC wykazuje
je tu dbałość o fakt, że jej strategia
idzie w parze z tymi wyzwaniami, a także maksymalnie
zwiększa wpływ robotyki jako najlepszego potencjalnego
rozwiązania. Ważne jest dla interesów gospodarczych
i społecznych Europy, aby sprostać tym wyzwaniom poprzez
odpowiedni dobór badań i priorytetów rozwoju i innowacji.
W ustalaniu priorytetów PPP musi uwzględnić dość długi
okres dojrzewania rynku, jak również krótszy czas określony
w ramach programu Horyzont 2020.
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Struktura stowarzyszenia

•

Obecnie liczba członków stowarzyszenia euRobotics sięgnęła
już 249. Wśród nich są reprezentanci przemysłu, badań,
nauki,
producentów,
systemów
integracyjnych,
użytkowników
końcowych,
instytutów
naukowych
i uniwersytetów. SPARC poprowadzi przedsiębiorstwa oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa. Specjalny instrument
dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom
w ramach programu Horyzont 2020 będzie szczególnie
przydatnym narzędziem w ramach partnerstwa publiczno
- prywatnego w dziedzinie robotyki.

•

W tej chwili najwięcej członków jest w Niemczech,
Włoszech, Hiszpanii, UK I Francji.
Członkowie euRobotics AISBL pracują w grupach
tematycznych “Topic Groups" nad zmianami potrzebnymi
w technologiach związanych z robotyką. Grupy tematyczne
prowadzą doradztwo w zakresie dziedzin rynkowych, które
przynoszą maksymalne wyniki z ulepszonymi technologiami
w zakresie gospodarki i korzyści dla społeczeństwa.
Członkowie euRobotics rozwinęli międzynarodową strategię
(Strategic Research Agenda) i rozpoczęli prace nad
wieloletnim planem działań (Multi Annual Roadmap), który
będzie corocznie aktualizowany. Na podstawie tego planu
działań, członkowie euRobotics AISBL opracowują zalecenia
dla Komisji w kwestii finansowania robotyki w ramach
programu Horyzont 2020.
Strategic Research Agenda (SRA) zapewnia strategiczny
przegląd informacji dla społeczności robotyki. Służą one
również jako wprowadzenie do europejskiej wspólnoty
robotyki dla specjalistów nie związanych z robotyką,
polityków, przedsiębiorców i branż wykorzystujących lub
zamierzających pracować lub współpracować na rynku
robotyki.
Jeśli jesteś politykiem, inwestorem lub przedsiębiorcą
próbującym zrozumieć rynek robotyki w Europie, należy
zapoznać się z SRA. To ogólny przegląd informacji
i potencjału robotyki.
W porównaniu z SRA, MAR (Multi-Annual Roadmap) jest
bardziej szczegółowym przewodnikiem technicznym,
zwracającym uwagi i identyfikującym oczekiwane postępy
wśród członków społeczności robotycznej, jak również
zapewniającym szczegółową analizę celów badań
naukowych i innowacji. MAR jest aktualizowana corocznie
jako priorytety, technologie i rozwój strategiczny badań
i innowacji (R & D & I). Następstwem corocznej aktualizacji
będzie proces, w którym kluczowe jest wykorzystanie wiedzy
w obrębie grup roboczych (np. w Topic Group Mining)
utworzonych przez euRobotics AISBL, a także otwarte
konsultacje.

Rola Akademii Górniczo – Hutniczej w stowarzyszeniu
euRobotics
Grupy tematyczne (TG) powstają z inicjatywy członków
stowarzyszenia euRobotics i są koordynowane przez Zarząd
stowarzyszenia (Board of Directors). Mogą to być:

•
•

grupy branżowe takie jak: profesjonalnych robotów
przemysłowych, usługowych, domowych robotów
usługowych, robotów zapewniających bezpieczeństwo,
robotów kosmicznych, robotów górniczych, robotów
medycznych
i
opieki
zdrowotnej,
robotów
wykorzystywanych w rolnictwie.
grupy użytkowników pośrednich, takich jak: integratorzy
systemów, dostawcy usług i podzespołów;
grupy użytkowników końcowych łączące istniejące
i nowopowstające rynki dla systemów robotycznych;
grupy związane z technologią, jak te określone
w dokumentach strategicznych i planach (roadmaps).

W 2014 roku, AGH w Krakowie podjęło inicjatywę
polegającą na utworzeniu nowej grupy roboczej
w strukturach stowarzyszenia euRobotics dla dziedziny
górnictwa (Robotics in Mining). Idea takiego działania
powstała w trakcie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji
MAGR. Wówczas to pan Henryk Karaś wygłosił referat
dotyczący kopalni przyszłości oraz programów europejskich
przeznaczonych na to działanie. Po niespełna roku
w marcu 2015 w trakcie Europejskiego Forum Robotyki
oficjalnie powołano TG Mining, którego koordynatorem
zostało AGH. Już w pierwszym roku zorganizowano szereg
spotkań dla potencjalnych nowych członków stowarzyszenia,
a szczególnie dla nowych członków TG Mining. W wyniku tej
działalności AGH w Krakowie jako koordynator określił
Roadmap dla górnictwa na najbliższe lata i dokument ten
przedłożono do stowarzyszenia euRobotics a następnie
Komisji Europejskiej.

Najbliższe wydarzenie
Europejskie Forum Robotyki, Lublana 21-23 marzec 2016r.
Od 2010 roku, ta coroczna impreza szybko stała się
najbardziej wpływowym spotkaniem wspólnoty europejskiej
robotyki. W jednym miejscu zbiera naukowców, inżynierów,
menedżerów i coraz większą liczbę przedsiębiorców i ludzi
biznesu z całej Europy. Spotykają się, aby omówić tematy
i treści, które mają bezpośredni wpływ na proces tworzenia
planów dla robotyki w Europie.
Celem tych spotkań jest:
•
•
•
•
•
•

określenie potencjału robotyki dla biznesu, tworzenie
miejsc pracy i zaspokajania potrzeb społecznych;
zebranie wiedzy o stanie techniki i najnowszych
przełomowych aplikacjach robotyki;
informacja o nowym potencjale biznesowym robotyki,
np. poprzez ustanowienie spin-off;
poznanie bieżących inicjatyw w dziedzinie robotyki
w Europie;
wysłuchanie opinii Komisji Europejskiej na temat
robotyki europejskiej;
wpływanie na decydentów i wzmocnienia współpracy
między
wszystkimi
zainteresowanymi
stronami
w społeczności robotyki.
dr inż. Marcin Nawrocki, AGH
Na podstawie materiałów euRobotics
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Studia Podyplomowe
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
organizuje studia podyplomowe w zakresie:
1.
2.
3.
4.

Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe
Transport w górnictwie
Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej

1. Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

2. Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy
i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego.
Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących
absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy
i drugi stopień), kierunków mechanicznych, niekoniecznie
związanych z górnictwem podziemnym. Słuchaczom zostanie
przekazana wiedza z zakresu górnictwa podziemnego
(wyrobiska, technologie, organizacja produkcji), na bazie
której omówione będą stosowane obecnie i w nadającej się
przewidzieć przyszłości maszyny i urządzenia górnictwa
podziemnego z uwzględnieniem transportu i przeróbki.
Zakres wiedzy związanej z tymi maszynami dotyczyć będzie
ich budowy, eksploatacji oraz podstaw doboru
i projektowania.
Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe
z zakresu górnictwa oraz maszyn i urządzeń górniczych,
pozwalające
na
pełne
zaznajomienie
słuchaczy
z nowoczesnymi technologiami i technikami podziemnej
eksploatacji złóż.

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe
z zakresu górnictwa oraz maszyn górniczych, pozwalające na
pełne
zaznajomienie
słuchaczy
z
nowoczesnymi
technologiami i techniką podziemnej eksploatacji węgla
kamiennego systemami ścianowymi.
Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe
z zakresu górnictwa oraz maszyn górniczych, pozwalające na
pełne
zaznajomienie
słuchaczy
z
nowoczesnymi
technologiami i techniką podziemnej eksploatacji węgla
kamiennego systemami ścianowymi.

Studia skierowane są do pracowników firm związanych
z górnictwem podziemnym oraz do innych absolwentów
szkół wyższych, którzy ukończyli kierunki: Budowa Maszyn
o specjalnościach maszyny górnicze podziemne, maszyny do
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy

eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych oraz

chcą nawiązać współpracę z przemysłem górniczym lub

Górnictwo

rozpoczęli już prace w górnictwie, lecz nie posiadają

podziemne, eksploatacja złóż surowców mineralnych.

odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Słuchacze oprócz wiedzy

Słuchacze oprócz wiedzy w zakresie techniki i technologii

w zakresie techniki i technologii eksploatacji uzyskają szeroki

eksploatacji uzyskają szeroki zakres informacji związanych

zakres informacji związanych z tak ważnym obszarem wiedzy

z tak ważnym obszarem wiedzy w górnictwie, jakim jest

w górnictwie, jakim jest kierowanie zespołem ludzkim.

kierowanie zespołem ludzkim.

KONTAKT:miugp@agh.edu.pl

i

Geologia

o

specjalnościach

KONTAKT:wydro@agh.edu.pl

górnictwo
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3. Transport w górnictwie

4. Maszyny i urządzenia przeróbki mechanicznej

Celem dwusemestralnych studiów jest aktualizacja oraz

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy
i eksploatacji maszyn i urządzeń przeróbczych stosowanych
w przeróbce mechanicznej węgla rud miedzi i kruszyw
mineralnych. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących
absolwentami uczelni wyższych (pierwszy lub pierwszy
i drugi stopień), kierunków mechanicznych, związanych
z górnictwem podziemnym, odkrywkowym, kruszyw
mineralnych, przemysłem ceramicznych materiałów
budowlanych: produkcji cementu, wapna, gipsu, wyrobów
ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, a także
wytwarzania sorbentów wapniowych. Słuchaczom zostanie
przekazana wiedza z zakresu nowych rozwiązań
konstrukcyjnych maszyn i urządzeń stosowanych w/w
przemysłach w krajach przodujących w technologiach
przeróbki mechanicznej związanych z w/w przemysłami.
Omówione będą również kierunki rozwoju nowych maszyn
przeróbczych, które są przedmiotem prac badawczych i linii
pilotowych. Zakres przekazywanej wiedzy dotyczyć będzie
budowy, eksploatacji maszyn przeróbczych oraz podstaw
doboru i projektowania.
Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe
i uzupełniające z zakresu maszyn przeróbczych: kruszarek,
młynów,
przesiewaczy,
klasyfikatorów
ziarnowych,
granulatorów (grudkowników i brykieciarek) oraz urządzeń
pomocniczych tych maszyn. Program obejmuje również
zagadnienia
automatyzacji
maszyn,
ich
węzłów
technologicznych, nowych tworzyw konstrukcyjnych oraz
składów materiałów uziarnionych. Program zapewnia
uzyskanie
przez
słuchaczy
pełnych
informacji
o nowoczesnych maszynach przeróbczych ich węzłach
technologicznych oraz automatyzacji.
Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych,
którzy pracują w przemysłach: górniczym, oraz ceramicznych
materiałów budowlanych i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje
zawodowe, absolwentów uczelni technicznych którzy
rozpoczęli już pracę w tych przemysłach, lecz nie posiadają
odpowiednich kwalifikacji i wiedzy oraz do absolwentów,
którzy chcą zatrudnić się w/w przemysłach w wydziałach
przeróbki mechanicznej uziarnionych surowców mineralnych
i półproduktów. Absolwent studium otrzyma wiedzę
w zakresie nowych rozwiązań maszyn technologicznych,
nowych materiałów konstrukcyjnych oraz automatyzacji
maszyn i ich węzłów technologicznych.

poszerzenie

wiedzy

z

zakresu

maszyn

i

urządzeń

transportowych stosowanych w górnictwie podziemnym
i

odkrywkowym

surowców

mineralnych.

Studia

są

przeznaczone dla słuchaczy będących absolwentami uczelni
wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) kierunków
mechanicznych i górniczych związanych z górnictwem węgla,
rud miedzi oraz kruszyw mineralnych. Słuchaczom zostanie
przekazana

wiedza

z

zakresu

teorii,

obliczeń

i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji maszyn
i urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie.
Omówione będą również tendencje i kierunki ich rozwoju.
Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu podstaw
górnictwa podziemnego i odkrywkowego, maszyn do
mechanicznego

urabiania,

ładowania

i

zwałowania,

a przede wszystkim maszyn i urządzeń transportu ciągłego
oraz cyklicznego (w tym także transportu linowego) i ich
napędów. Program realizowany w ramach wykładów,
seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych zapewnia uzyskanie
przez słuchaczy aktualnej wiedzy z zakresu budowy,
projektowania

oraz

eksploatacji

maszyn

i

urządzeń

transportowych stosowanych w górnictwie oraz informacji
o tendencjach i kierunkach ich rozwoju.

Studia

są

przeznaczone

dla

słuchaczy

będących

absolwentami uczelni wyższych (pierwszego i drugiego
stopnia) kierunków mechanicznych i górniczych związanych
z górnictwem węgla, rud miedzi oraz kruszyw mineralnych.
Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu teorii,
obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych oraz eksploatacji
maszyn

i

urządzeń

transportowych

stosowanych

w górnictwie.
KONTAKT:jacek.zarzycki@agh.edu.pl

KONTAKT:mamazur@agh.edu.pl
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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych
al. Mickiewicza 30, paw. B-2, 30-059 Kraków,
tel. 12 617 30 51, fax +48 12 633 51 62,
e-mail: kmg@agh.edu.pl
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