Nr .... (528) 20...

5

Nr 3 (543) 2020

ROK LIV

ABSTRACTS
JERZY GAS

STRESZCZENIA
JERZY GAS

INNOVATIVE SOLUTIONS
IN THE PRODUCTS OF SAG SP. Z O.O. (LLC)

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRODUKTACH
SAG SP. Z O.O.

The article presents the origins and implementations of innovative
solutions in the construction of balance ropes that have provided
a new quality in the transport of men and materials using mining
hoisting devices. In the article the new technical solutions are discussed and the advantages of operation of the SAG type steel
rubber coated balance ropes are indicated. A short historical overview of the founding of SAG Company is presented on this background with years of successful experience, which resulted in the
implementation of innovative solutions in the offered products
ensuring the effectiveness and reliability of their operation.

Artykuł przedstawia genezę powstania i wdrożenia innowacyjnych
rozwiązań w konstrukcji lin wyrównawczych, które dały początek
nowej jakości w transporcie ludzi i urobku z wykorzystaniem górniczych urządzeń wyciągowych. W artykule omówiono rozwiązania techniczne oraz wskazano walory eksploatacyjne lin wyrównawczych stalowo-gumowych SAG. Na tym tle zaprezentowano
krótki rys historyczny powstania firmy SAG, wieloletnie doświadczenie, które zaowocowało wdrażaniem nowatorskich rozwiązań
w oferowanych produktach, zapewniających efektywność i niezawodność ich działania.
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DESIGN OF SUSPENDED RAIL REINFORCEMENT

PROJEKT WZMOCNIENIA SZYNY KOLEJKI PODWIESZONEJ

The continuous development of coal extraction technology in hard
coal mines, including the increased efficiency of the machinery
and equipment used in mining, encourages manufacturers to increase the power of these machines. This also entails an increase
in their weight. Transporting these machines to their destination,
especially to the face, is the task of suspended transport systems,
i.e.: a suspended railway system. The proposed solution consists in
welding flat bars to the flanges of the I-beam, which will increase
the unit weight of the load that can be carried by each car of the
transport set moving along the railway. This paper contains a technical description of the modified rail and basic strength calculations, the results of which confirm the advisability of its use.

Ciągły rozwój technologii wydobycia urobku w kopalniach węgla
kamiennego, w tym zwiększanie wydajności maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie, stymuluje producentów tych maszyn do
zwiększania ich mocy. Pociąga to za sobą również wzrost ich masy.
Dostarczenie tych maszyn do miejsca przeznaczenia, szczególnie do
przodka, jest zadaniem transportu podwieszonego, tj. kolejki podwieszonej. Proponowane rozwiązanie polega na tym, że do półek
dwuteownika specjalnego przyspawano płaskowniki, które pozwolą
na zwiększenie jednostkowej masy ładunku, możliwej do przewiezienia przez każdy z wózków jezdnych zestawu transportowego poruszającego się po trasie kolejki. Artykuł zawiera opis techniczny
szyny o zmodyfikowanej konstrukcji oraz podstawowe obliczenia wytrzymałościowe, których wyniki potwierdzają celowość jej stosowania.
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PHYSICAL PHENOMENA AND CHEMICAL REACTIONS:
THE PRODUCTION OF A CONVEYOR BELT

ZJAWISKA FIZYCZNE A REAKCJE CHEMICZNE:
PRODUKCJA TAŚMY TRANSPORTEROWEJ

Technological development is always associated with exact sciences such as chemistry and physics, thanks to which it is possible to
understand the processes taking place in the world around us.
These two disciplines interpenetrate each other, and in fact in
many cases it is difficult to determine precisely where the first
ends and the other begins. The deeper the understanding of the
phenomena and laws governing chemistry becomes, the closer it
comes to new achievements of the world of physics. Only the implementation of knowledge from both fields allows the continuous
improvement of products used in belt transport.

Rozwój technologiczny zawsze wiąże się z naukami ścisłymi takimi
jak chemia i fizyka, dzięki którym możliwe jest zrozumienie procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. Obie te nauki wzajemnie się przenikają i tak naprawdę w wielu przypadkach trudno
jest precyzyjnie ustalić, gdzie kończy się pierwsza z nich, a zaczyna
druga. Im głębsze staje się zrozumienie zjawisk i praw rządzących
chemią, tym bardziej zbliża się ona do nowych zdobyczy świata
fizyki. Tylko wykorzystanie wiedzy płynącej z obu dziedzin pozwala na ciągłe doskonalenie produktów używanych w transporcie
taśmowym.
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SELECTED TEST METHODS
FOR PIPES AND MANHOLES
USED IN MINING AREAS

WYBRANE METODY BADAŃ
RUR I STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
STOSOWANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH

As a result of underground deposit extraction, the pipes and manholes that constitute the basic elements of sewage systems are subjected to the influence of near-surface soil layer deformations
at the place of their installation. For this reason, these elements
intended for the construction of sewage systems in mining areas

Wskutek podziemnej eksploatacji złóż rury i studzienki, stanowiące
podstawowe elementy sieci kanalizacyjnych, są poddawane oddziaływaniom deformacji przypowierzchniowej warstwy gruntu, w której
są posadowione. Z tego powodu elementy służące do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach górniczych muszą spełniać wymagania
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must fulfil special requirements related to the occurrence of additional loads and displacements. This article presents the pipe and
manhole test methods developed at the Central Mining Institute,
with a particular focus on elements of large sizes. The results of
these tests are applied to assess the suitability of pipes and manholes for use in mining areas.

Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering
związane z występowaniem dodatkowych obciążeń i przemieszczeń.
W artykule przedstawiono opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa metody badań rur i studzienek kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wielkogabarytowych elementów. Wyniki
tych badań są wykorzystywane do oceny przydatności rur i studzienek kanalizacyjnych do ich stosowania na terenach górniczych.

