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Projekt i badania stanowiskowe nowego typu
obudowy zmechanizowanej
do pok³adów cienkich
Tematyka eksploatacji pokładów cienkich jest obecnie jednym z głównych obszarów zainteresowań producentów oraz użytkowników zmechanizowanych kompleksów ścianowych. Wynika to z faktu, iż niezależnie od szeregu czynników górniczo-geologicznych,
które w różnym stopniu mogą wpływać na możliwości techniczne prowadzenia ścian
niskich, kwestia wzrostu koncentracji wydobycia z pokładów cienkich jest powiązana
przede wszystkim z konstrukcją odpowiednio przystosowanych do ekstremalnie trudnych warunków maszyn zmechanizowanego kompleksu ścianowego. Szczególnie istotną
rolę w tego typu warunkach eksploatacyjnych odgrywają cechy konstrukcyjne obudów
zmechanizowanych. W artykule przedstawiono projekt nowej sekcji obudowy zmechanizowanej do pokładów cienkich oraz wyniki badań stanowiskowych z jej udziałem. Prace
badawcze w tym zakresie zostały zrealizowane w ramach projektu pt. „Prace studialne
i badawcze nad opracowaniem zmechanizowanej obudowy nowego typu do pokładów
cienkich” dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
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1. WSTÊP
Pokłady cienkie, a więc pokłady o miąższości poniżej 1,5 m, mają znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mając na uwadze
kurczące się zasoby węgla kamiennego, sięgnięcie
po węgiel w pokładach cienkich będzie nieuniknione.
Według niektórych źródeł zasoby węgla w pokładach
cienkich szacuje się na blisko miliard ton, co przy
obecnych możliwościach wydobywczych polskich kopalni węgla kamiennego zagwarantuje im ciągłą pracę
na co najmniej kilkanaście lat. Warto również zwrócić
uwagę na fakt, że podobne tendencje można obserwować na przykładzie niektórych krajów Europy
czy Azji (Ukraina, Chiny, Indie, Indonezja), gdzie
pokłady cienkie stanowią zdecydowaną większość
bazy zasobowej. Zagadnienie eksploatacji pokładów
cienkich nie jest jednak łatwe i w praktyce napotyka szereg problemów technicznych, ergonomicznych

oraz ekonomicznych [1]. Dotyczą one zwłaszcza ścian
kombajnowych, gdzie wymagana jest obecność ludzi, a podstawowym problemem jest kwestia ograniczonej przestrzeni roboczej w wyrobisku. Generuje
ona problemy techniczne i organizacyjne zwłaszcza
przy uruchamianiu czy likwidacji wyrobiska ścianowego. Pojawiają się wtedy problemy transportu
i instalacji maszyn oraz urządzeń o masie co najmniej
kilkudziesięciu megagramów (ton). Utrudnienia wynikające z mocno ograniczonej przestrzeni roboczej
rzutują na spowolnienie przemieszczania się załogi,
zmniejszenie wydajności pracy ludzi w ścianie, co
w rezultacie prowadzi do spadku dyspozycyjnego
czasu pracy ściany. Pogarszają się także warunki klimatyczne związane z wentylacją wyrobiska, gdyż
zmniejszeniu ulega jego przekrój. Ograniczona przestrzeń robocza powoduje w rezultacie poważne problemy związane zarówno z bezpieczeństwem, jak i ergonomią pracy ludzi w ścianie niskiej. Biorąc pod
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uwagę charakter opisywanych wyżej problemów towarzyszących prowadzeniu niskich ścian wydobywczych, zwłaszcza ścian kombajnowych, należy szukać ich rozwiązania w opracowaniu nowych maszyn
i urządzeń lepiej dostosowanych do takich warunków
pracy [2].

2. PROJEKT OBUDOWY
ZMECHANIZOWANEJ NOWEGO TYPU
W warunkach eksploatacji pokładów cienkich
struktura kinematyczna obudów podporowo-osłonowych stanowi istotny problem dla poprawy ergonomii
i bezpieczeństwa pracy ludzi w ścianie. Mając na uwadze uwarunkowania eksploatacji pokładów cienkich
oraz wady aktualnie stosowanych obudów zmechanizowanych, w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych opracowano koncepcję
obudowy zmechanizowanej nowego typu, która w porównaniu z aktualnie eksploatowanymi obudowami
charakteryzuje się większą strefą przejścia, zwiększonym stosunkiem podporności obudowy do jej masy
oraz zmniejszeniem liczby podstawowych elementów (uproszczenie konstrukcji). Koncepcję obudowy
w postaci uproszczonego schematu pokazano na rysunku 1 [3]. Istota rozwiązania polega na tym, że elementy podstawowe sekcji, a więc stropnica 1 i spągnica 2 połączone są ze sobą stojakami hydraulicznymi 3
oraz siłownikiem (siłownikami) zastrzałowym 5. Natomiast siłownik przesuwu 4 łączy spągnicę 2 z rynną
przenośnika 6. Elementy hydrauliczne są mocowane
przegubowo.

Połączenie przegubowe stojaków i siłowników ze
stropnicą i spągnicą w znacznym stopniu eliminuje
powstanie momentów gnących, zwłaszcza w cyklu
przekładki obudowy. Do podstawowych zalet nowego
rozwiązania należy wielkość strefy przejścia, większa
niż w dotychczas eksploatowanych obudowach oraz
uproszczenie konstrukcji przez wyeliminowanie układu lemniskatowego oraz klasycznej osłony odzawałowej. W porównaniu ze stosowanymi obecnie obudowami podporowo-osłonowymi skróceniu ulegnie także
długość stropnicy obudowy, co przyczyni się do
zmniejszenia obciążeń działających na konstrukcję
obudowy, a więc pozwoli na zastosowanie podpór
o mniejszych gabarytach. Reasumując, przedmiotowe
rozwiązanie łączy w sobie zalety obudowy z prowadzeniem lemniskatowym oraz walory klasycznej obudowy
podporowej, a w kontekście aktualnych problemów
eksploatacji cienkich pokładów węgla staje się rozwiązaniem o istotnych walorach użytkowych. Na podstawie przedstawionego, uproszczonego schematu ideowego rozpoczęto badania modelowe, których celem
było sparametryzowanie konstrukcji nowej, zmechanizowanej obudowy do pokładów cienkich [4, 5]. Przykładowy widok wirtualnego modelu obudowy pokazano na rysunku 2. W ramach badań modelowych
przeprowadzono wiele testów symulacyjnych nowej
konstrukcji sekcji. Przykładowe wyniki badań wytrzymałościowych zaprezentowano na rysunku 3.

Rys. 2. Widok przestrzenny modelu 3D obudowy

Rys. 1. Koncepcja obudowy nowego typu [3]
Zaletą przedstawionej struktury kinematycznej
obudowy jest pionowy ruch stropnicy w cyklu rozpierania i rabowania obudowy, co praktycznie eliminuje siły tarcia styczne do powierzchni stropnicy.
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Rys. 3. Rozkład naprężeń zredukowanych
w konstrukcji spągnicy
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Innowacyjna konstrukcja zmechanizowanej obudowy nowego typu wymaga wykorzystania do realizacji poszczególnych cykli pracy elektrohydraulicznego systemu sterowania. Wynika to ze specyficznej
struktury kinematycznej sekcji oraz liczby zastosowanych siłowników hydraulicznych (stojaków). Zastosowanie automatycznego systemu sterowania powinno gwarantować kontrolę ruchu tak, aby zapewnić
prostopadłość stojaków do spągnicy i jednoczesną
równoległość położenia stropnicy do spągnicy zarówno w czasie rabowania, jak i rozpierania obudowy.
Aktualnie w zmechanizowanych obudowach ścianowych stosowane są złożone układy automatycznego sterowania. Jednak ich bezpośrednia adaptacja do przedmiotowego rozwiązania jest niemożliwa głównie ze względu na konieczność stosowania
specjalnych algorytmów sterowania dostosowanych
do specyfiki kinematycznej struktury nowej obudowy.
Z tego względu prace badawcze w tym zakresie skoncentrowano na opracowaniu algorytmów sterowania
obudową oraz syntezą układu sterowania, wykorzystując elementy dostępne na rynku. Ogólny schemat
blokowy nowego układu sterowania pojedynczą sekcją pokazano na rysunku 4.

układ regulacji sekcji (URS) będzie w pełni kompatybilny z nadrzędnym, standardowo stosowanym systemem sterowania obudową (EUSS), tak aby nie zmieniać wypróbowanych już w praktyce rozwiązań.
Warstwa sterowania nadrzędnego komunikuje się
z nadrzędnym systemem sterowania obudową (EUSS).
Ze sterownika EUSS otrzymuje sygnały sterujące,
np. rabowanie sekcji, rozpieranie sekcji itd., a zwrotnie EUSS otrzymuje informacje o jej stanie. Warstwa
sterowania bezpośredniego to część układu regulacji,
która na podstawie sygnałów (rozkazów) z części nadrzędnej realizuje sterowanie zaworami hydraulicznymi w celu wykonania określonych funkcji. Ta warstwa
sterowania jest odpowiedzialna za pomiar i generowanie sterowań. W tej warstwie na podstawie zmierzonych przemieszczeń siłowników hydraulicznych
(stojaków głównych i stojaków zastrzałowych), kątów
nachylenia stojaków wyznaczane są sygnały sterujące
bezpośrednio zaworami hydraulicznymi sekcji.

3. BADANIA STANOWISKOWE
SEKCJI OBUDOWY NOWEGO TYPU
W ramach projektu zaplanowano wykonanie i przebadanie trzech sekcji zmechanizowanej obudowy nowego typu (rys. 5). Na rysunku 6 pokazano pierwszy
wykonany prototyp przedmiotowej sekcji obudowy.
Badania stanowiskowe zostały podzielone na dwie
fazy. W pierwszej fazie przeprowadzono badania
współpracy trzech sekcji obudowy. Celem tej fazy badań było sprawdzenie współdziałania sekcji w sytuacji realizacji poszczególnych cykli pracy, takich jak
rozpieranie, rabowanie oraz przekładka przenośnika i obudowy.

Rys. 4. Schemat blokowy nowego
układu sterowania sekcją
Jak wynika ze schematu, układ sterowania pojedynczą sekcją (URS) jest złożony z warstwy sterowania nadrzędnego i bezpośredniego. URS jest układem regulacji, który bezpośrednio steruje obudową
na podstawie sygnałów otrzymanych z nadrzędnego
systemu sterowania obudową (EUSS). Przyjęto, że

Rys. 5. Widok trzech sekcji obudowy
podczas pierwszego etapu badań

Projekt i badania stanowiskowe nowego typu obudowy zmechanizowanej do pokładów cienkich

37

dla oceny wyników badań była analiza przemieszczeń tłoczysk czterech głównych stojaków (SP1, SL1,
SP2, SL2) w poszczególnych testach obciążeń sekcji i sprawdzenie na ich podstawie maksymalnych
różnic w wysuwie tłoczysk tych stojaków. Na rysunku 9 pokazano rozmieszczenie stojaków w prototypowej sekcji.

Rys. 6. Widok prototypu sekcji obudowy
nowego typu
W kolejnym etapie przebadano zachowanie pojedynczej sekcji w warunkach obciążeń asymetrycznych.
Badanie to umożliwiło ocenę przyjętych algorytmów
sterowania pojedynczą sekcją. W czasie badań sekcja
obudowy znajdowała się w specjalnie zaprojektowanej
ramie, która pozwoliła na rozparcie obudowy z maksymalną podpornością. Widok tej ramy zaprezentowano
na rysunku 7. Stany obciążenia asymetrycznego zostały wywołane przez ustawienie na powierzchni stropnicy belek stalowych, a następnie rozparcie obudowy
w konstrukcji ramy. W tej części badań obudowa rozpierana była z maksymalnym ciśnieniem zasilania
wynoszącym 32 MPa. Na rysunku 8 pokazano przykładowe ustawienie obudowy w ramie stanowiska podczas wybranego testu obciążeniowego.

Rys. 8. Przykładowa konfiguracja podparć sekcji
podczas drugiego etapu badań

Rys. 7. Badania sekcji w ramie
Rys. 9. Rozmieszczenie stojaków sekcji obudowy
Badania stanowiskowe przeprowadzone w ramach
pierwszej fazy testów pozwoliły na pozytywną weryfikację kinematyki sekcji oraz opracowanego układu
sterowania obudową. Z uwagi na charakterystykę obudowy (jej strukturę kinematyczną) szczególnie istotna

Przykładowe przebiegi zarejestrowane w czasie
jednego z testów sekcji obudowy pokazano na rysunkach 10 i 11. Na podstawie zarejestrowanych w czasie badań przebiegów przemieszczeń siłowników
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hydraulicznych możliwe było oszacowanie maksymalnego kąta nachylenia stropnicy w płaszczyźnie
wzdłużnej i poprzecznej. W czasie badań kąt ten dla
różnych wariantów podparcia sekcji nie przekroczył
2, co potwierdza zalety funkcjonalne zastosowanego systemu sterowania sekcją (rys. 10). Na podstawie

analizy przebiegów ciśnień w stojakach badanej sekcji
można stwierdzić zbieżność opracowanych w ramach
projektu modeli numerycznych sekcji z rezultatami badań stanowiskowych (adekwatność rozkładu sił
w poszczególnych stojakach sekcji w odniesieniu do
charakterystyki podparcia obudowy) (rys. 11).

Rys. 10. Przebiegi czasowe przemieszczeń tłoczysk
stojaków sekcji w czasie jednego
z przeprowadzonych testów

Rys. 11. Przebiegi czasowe ciśnień w stojakach sekcji
w czasie jednego z przeprowadzonych testów

4. PODSUMOWANIE
Wzrost koncentracji wydobycia węgla z pokładów
cienkich zarówno w Polsce, jak i na świecie skłania do
poszukiwania nowych i bardziej efektywnych technologii ich eksploatacji. Szczególnie istotne znaczenie
w trudnych warunkach eksploatacyjnych pokładów
cienkich mają cechy konstrukcyjne obudów zmechanizowanych. Analiza zagadnień technicznych i ekonomicznych towarzyszących eksploatacji pokładów
cienkich wskazuje, że opracowanie nowej konstrukcji
obudowy zmechanizowanej może przyczynić się do
zmniejszenia dotychczasowych ograniczeń. Przedstawiona w artykule koncepcja sekcji obudowy zmechanizowanej łączy w sobie zalety aktualnie stosowanej
obudowy podporowo-osłonowej z zaletami obudowy
podporowej. W związku z powyższym nowa konstruk-

cja sekcji obudowy będzie charakteryzować się, w porównaniu z aktualnie stosowanymi obudowami, większą strefą przejścia, mniejszą masą oraz zwiększonym
stosunkiem podporności do masy sekcji. Przeprowadzone badania stanowiskowe pozwoliły na pozytywną
weryfikację konstrukcji sekcji i umożliwiły zdefiniowanie końcowych założeń i wytycznych dla prototypu
sekcji obudowy nowego typu, zwłaszcza w zakresie
układu sterowania sekcją.
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