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iCON – program do doboru parametrów technologicznych �cianowego  
i pod�cianowego przeno�nika zgrzebłowego 

S t r e s z c z e n i e 

Podstawowym systemem eksploatacji w�gla 
kamiennego w polskich kopalniach jest system 
�cianowy. Wydajno�� tego procesu uzale�niona jest 
m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy 
maszyn wchodz�cych w skład systemu: przeno�nika 
zgrzebłowego, kombajnu �cianowego i sekcji 
obudowy zmechanizowanej. Opracowany w ITG 
KOMAG komputerowy program doboru parametrów 
przeno�ników zgrzebłowych iCON umo�liwia 
okre�lenie ich wielko�ci charakterystycznych 
i odpowiedni dobór do planowanej wydajno�ci. 
W artykule zaprezentowano kolejn� wersj� programu 
do oblicze� parametrów przeno�ników zgrzebłowych, 
z uwzgl�dnieniem uwag ich producentów 
i u�ytkowników. 

S u m m a r y 

Longwall system is the basic system for hard coal 

mining in Polish mines. The output depends, among 

others, on proper selection of operational parameters of 

the following machines included in the system: AFC, 

longwall shearer and powered roof supports. iCON 

software programme developed at KOMAG enables 

determination of characteristic parameters of flight-bar 

conveyors and their proper selection for planned 

output. The next version of software programme for 

calculation of parameters of flight-bar conveyors, 

including remarks of their manufacturers and users, is 

presented.
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1. Wst�p 

Przeno�niki zgrzebłowe stanowi� istotny element 

mechanicznego systemu wyposa�enia �cian i razem  

z maszynami urabiaj�cymi (kombajnami lub strugami) 

oraz obudowami zmechanizowanymi tworz� tzw. 

�cianowe kompleksy zmechanizowane [1, 6, 8, 9, 10]. 

Przeno�niki zgrzebłowe s� przystosowane do 

współpracy z maszynami urabiaj�cymi. Zastosowanie 

ich w danych warunkach górniczo-geologicznych 

powinno odpowiada� warunkom lokalizacji. Dobór 

przeno�ników zgrzebłowych jest zagadnieniem istot- 

nym z punktu widzenia wzajemnej współpracy maszyn 

i stanowi podstaw� uzyskiwania dobrej efektywno�ci 

pracy kompleksów �cianowych [1, 6, 8, 9, 10]. 

W oparciu o zgromadzon� wiedz� i wieloletnie 

do�wiadczenie specjalistów w ITG KOMAG 

opracowano algorytm, a nast�pnie program 

komputerowy doboru parametrów przeno�ników 

zgrzebłowych [1, 6, 7, 8].  

Zasady ich doboru do danych warunków pracy oraz 

niezb�dne obliczenia przedstawiono w licznych 

publikacjach [1, 3, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami program 

umo�liwia wyznaczenie istotnych parametrów 

przeno�ników zgrzebłowych �cianowych, pod�cianowych 

oraz chodnikowych (zast�puj�cych przeno�niki 

ta�mowe w głównych ci�gach odstawy przy du�ym 

wzniosie) i zapewnia bezpiecze�stwo pracy,  

w zale�no�ci od zadanych danych wej�ciowych. 

2. Aplikacja programowa do doboru 
parametrów technologicznych �cianowych 
i pod�cianowych przeno�ników zgrze- 
błowych – iCON 

Prace nad programem in�ynierskim umo�liwiaj�cym 

okre�lenie wybranych charakterystycznych parametrów 

przeno�ników zgrzebłowych i ich odpowiedni dobór do 

planowanej wydajno�ci rozpocz�to w Instytucie 

Techniki Górniczej KOMAG w 2010 roku [3, 4, 5]. 

„Program doboru parametrów technologicznych 

przeno�nika �cianowego i pod�cianowego iCON” 

został dotychczas wdro�ony w kopalni Zofiówka oraz 

jest u�ytkowany przez producentów przeno�ników 

zgrzebłowych – firm� Kopex Machinery S.A.  

i Patentus S.A.  

Warunki pracy przeno�nika zgrzebłowego 

�cianowego maj� wpływ na opory ruchu gał�zi górnej  

i dolnej. W zale�no�ci od warto�ci tych oporów 

dobierane s� moce nap�dów i ich rozdział na nap�d 

wysypowy i zwrotny. Opory ruchu przeno�nika 

zgrzebłowego i wynikaj�ce z nich moce oraz 
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rozmieszczenie jednostek nap�dowych zale�� od wielu 

czynników, do których nale�y zaliczy� [1, 7, 8, 9, 10]:

− długo�� przeno�nika L, w tym długo�� załadowania 

Lz [m],

− współczynnik oporów ruchu gał�zi górnej fg

(zale�ny od rodzaju transportowanego materiału  

i od jego przekroju poprzecznego),

− współczynnik oporów ruchu gał�zi dolnej fd

(zale�ny od rodzaju transportowanego materiału  

i stopnia zanieczyszczenia tej gał�zi),

− współczynnik �g, okre�laj�cy  opory ruchu w gał�zi 

górnej (opory dodatkowe), na zakrzywieniach trasy 

ci�gna ła�cuchowego, w kadłubie nap�du 

wysypowego i na trasie przeno�nika,

− współczynnik �d, okre�laj�cy opory ruchu gał�zi 

dolnej (opory dodatkowe), na zakrzywieniach trasy 

ci�gna ła�cuchowego, w kadłubie nap�du 

zwrotnego i na trasie przeno�nika,

− współczynnik okre�laj�cy wpływ nachylenia 

poprzecznego � na opory ruchu gał�zi górnej fg,

− obci��enie jednostkowe przeno�nika urobkiem  

qu [kg/m],

− masa jednostkowa ci�gna qc [kg/m],

− sprawno�� całkowita nap�du �c,

− stosunek oporów ruchu gał�zi górnej Wg do oporów 

ruchu gał�zi dolnej Wd.

W obliczeniach �cianowych przeno�ników 

zgrzebłowych przyj�to cztery ró�ne warianty oblicze�, 

których wybór uzale�niony jest od stosunku 

d

g

W

W

 [1, 7, 8, 9, 10].  

W wariancie I (Wg � 0 i Wd > 0), który wyst�puje 

najcz��ciej i dotyczy przeno�ników zwanych 

przeno�nikami przesuwaj�cymi, moc potrzebn� do 

pokonania oporów ruchu gał�zi górnej Wg (moc nap�du 

wysypowego) okre�la si� z zale�no�ci [7]: 
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za� moc do pokonania oporów ruchu gał�zi dolnej Wd

(moc nap�du zwrotnego) [7]:  
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Całkowita niezb�dna moc przeno�nika wynosi [7]: 

ZWC
NNN +=  [kW]                      (3) 

W wariantach II i III (Wg < 0) moc silników 

przeno�nika zgrzebłowego jest liczona dwukrotnie, 

czyli dla obci��onego i nieobci��onego urobkiem.  

W wariancie II ( 1≤
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załadowanego okre�la si� z zale�no�ci [7]: 
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natomiast moc przeno�nika niezaładowanego [7]: 
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W wariancie III ( 1>
d
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) moc przeno�nika 

obci��onego urobkiem okre�la zale�no�� [7]: 
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Do dalszych oblicze� przyjmuje si� wi�ksz�  

z wyliczonych warto�ci [7].  

W wariancie IV (Wg > 0 i Wd < 0, czyli dla 0<
d

g

W

W
) 

mamy do czynienia z przypadkiem transportu urobku 

po du�ym wzniosie. Taki wariant obliczeniowy mo�e 

mie� miejsce, gdy k�t nachylenia podłu�nego 

przeno�nika � > arctg fd. Przykładowo dla fd = 0,3  

� 	 16,7o, za� dla fd = 0,6 � 	 31o. S� to wi�c warunki 

pracy, które nie wyst�puj� w �cianach w�glowych, ale 

mog� sporadycznie wyst�pi� w przeno�nikach 

chodnikowych. W tym wariancie pracy przeno�nik 

powinien by� wyposa�ony w jeden nap�d usytuowany 

na wysypie (czyli u góry), którego moc oblicza si�  

z zale�no�ci [4, 7]: 

( )
min

1000
c
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Przeno�nik �cianowy współpracuje z przeno�nikiem 

pod�cianowym, który jest drugim �rodkiem odstawy 

urobku ze �ciany. Ze wzgl�du na fakt, �e w przeno�- 
nikach tych silniki (1 lub 2) znajduj� si� zawsze  

w nap�dzie wysypowym, dobór podstawowych 

parametrów, przeno�nika pod�cianowego jest mniej 

skomplikowany ni� w przeno�nikach �cianowych  

[1, 7, 8, 9, 10].
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Program iCON, bazuj�cy na powy�szych 

zale�no�ciach, umo�liwia wykonanie nast�puj�cych 

oblicze� dotycz�cych przeno�ników zgrzebłowych  

[3, 4, 5, 6, 7, 8]:

− mocy nap�dów �cianowego przeno�nika 

zgrzebłowego, 

− mocy nap�dów pod�cianowego przeno�nika 

zgrzebłowego, 

− maksymalnych długo�ci przeno�ników �cianowych 

ze wzgl�du na zainstalowan� moc,  

− maksymalnej dopuszczalnej mocy nap�dów dla 

okre�lonego rodzaju i wielko�ci ci�gna, 

− sił zabezpieczaj�cych przeno�nik zgrzebłowy 

�cianowy przed przesuni�ciem wzdłu�nym  

i poderwaniem nap�du zwrotnego przeno�nika, 

− sił zabezpieczaj�cych przeno�nik zgrzebłowy 

pod�cianowy przed przesuni�ciem wzdłu�nym  

i poderwaniem nap�du zwrotnego przeno�nika. 

Zdobyte do�wiadczenia podczas wdra�ania 

programu oraz uwagi producentów i u�ytkowników 

przeno�ników zgrzebłowych pozwoliły na 

udoskonalenie i rozwój funkcjonalno�ci oferowanego 

oprogramowania. Opracowano moduł programu 

uwzgl�dniaj�cy szczególne zastosowanie przeno�- 
ników zgrzebłowych jako przeno�ników stacjonarnych 

w głównych ci�gach odstawy, przy du�ym wzniosie,  

w tym umo�liwiaj�cy: 

− obliczenia mocy dla przeno�ników zgrzebłowych 

chodnikowych, zast�puj�cych przeno�niki ta�mowe 

(przy nadmiernym nachyleniu podłu�nym) (rys. 1, rys. 2). 

Rys.1. Okno programu – obliczenia mocy dla przeno�ników zgrzebłowych chodnikowych,  
zast�puj�cych przeno�niki ta�mowe (
ródło: na podstawie [1, 5, 7]) 

Rys.2. Okno programu – obliczenia mocy dla przeno�ników zgrzebłowych chodnikowych, zast�puj�cych  
przeno�niki ta�mowe (warto�ci współczynników) (
ródło: na podstawie [1, 5, 7]) 
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Program iCON rozszerzono ponadto o dodatkowe 

moduły umo�liwiaj�ce tworzenie i edycj� danych, mi.in: 

listy producentów, ła�cuchów, zgrzebeł i dost�pnych 

szeroko�ci przeno�ników (rys. 3) oraz okre�lenie 

dopuszczalnych warto�ci dla zidentyfikowanych danych 

wej�ciowych (rys. 4, rys. 5) [4]. 

W celu gromadzenia informacji zwi�zanych z wykony-

wanymi obliczeniami opracowano model relacyjnej bazy 

danych. Przyj�to, �e wszystkie dane identyfikuj�ce 

proces doboru parametrów pracy maszyny (parametry 

przeno�nika i okre�laj�ce rodzaj i warunki pracy, itp.) 

b�d� gromadzone w lokalnej bazie danych.  

Rys.3. Okno programu – dost�pne moduły edycji danych programu (
ródło: na podstawie [1, 3, 4, 5, 7]) 

Rys.4. Okno programu – wprowadzanie zakresów dopuszczalnych warto�ci (
ródło: na podstawie [3, 5]) 

Rys.5. Fragment okna programu – weryfikacja poprawno�ci wprowadzonej warto�ci  
zgodnie ze zdefiniowanym zakresem (
ródło: na podstawie [5]) 
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S� to:

− charakterystyczne parametry konstrukcyjne 

przeno�nika zgrzebłowego, 

− dane techniczne przeno�nika zgrzebłowego, 

− dane charakteryzuj�ce warunki górniczo-

geologiczne, 

− dane charakteryzuj�ce proces technologiczny. 

W celu wspomagania u�ytkownika programu, na 

ka�dym etapie pracy, program iCON uzupełniono  

o tabele, listy wyboru oraz wykresy m.in. [3, 4, 5, 6, 7, 8]: 

− masy i głównych wymiarów ła�cuchów (rys. 6,  

rys. 7), 

− pr�dko�ci ła�cucha, w funkcji podziałki ła�cucha, 

liczby z�bów gwiazdy, przeło�enia przekładni, przy 

poł�czeniu silnika z przekładni� sprz�głem 

elastycznym lub sztywnym (rys. 8), 

− szeroko�ci zewn�trznych rynien �cianowych  

i pod�cianowych przeno�ników zgrzebłowych  

(rys. 9), 

− warto�ci obci��e� zrywaj�cych ła�cuch (rys. 10), 

− warto�ci współczynnika fd w funkcji zanie- 

czyszczenia urobkiem i konstrukcji rynny (rys. 11).

W programie iCON dokonano tak�e modyfikacji 

prezentacji nomogramów i wykresów: 

− do okre�lenia współczynników wzrostu oporów 

ruchu na podwójnym, poziomym przegi�ciu za 

kombajnem �1g i �1d (rys. 12), 

− do okre�lenia współczynników wzrostu oporów 

ruchu na podwójnym, pionowym przegi�ciu 

spowodowanym przez uskok �2g i �2d (rys. 13), 

− do okre�lenia współczynników wzrostu oporów 

ruchu na przegi�ciu spowodowanym zmian�
nachylenia pokładu �3g i �3d (rys. 14), 

− do okre�lenia współczynników wzrostu oporów 

ruchu wynikaj�cych z łukowego prowadzenia 

�ciany �4g i �4d (rys. 15), 

− zale�no�ci współczynnika �, w funkcji k�ta 

poprzecznego nachylenia przeno�nika (rys. 16). 

Zaimplementowano tak�e szereg procedur i funkcji 

umo�liwiaj�cych automatyczne wyznaczenie warto�ci 

poszczególnych współczynników na podstawie 

zmiennych danych (rys. 17, rys. 18).  

Przeprowadzone testy programu potwierdziły 

poprawno�� działania programu oraz zgodno��  
z opracowanym algorytmem. Zmodyfikowany program 

umo�liwia okre�lenie wybranych wielko�ci 

charakteryzuj�cych parametry przeno�ników 

�cianowych i pod�cianowych w szerszym ni�
dotychczas zakresie. Struktura programu umo�liwia 

jego dalsz� rozbudow� i zwi�kszenie funkcjonalno�ci 

poprzez dobór parametrów kombajnu �cianowego, przy 

uwzgl�dnieniu czynników wpływaj�cych na dobór 

urz�dze� systemu �cianowego do warunków 

eksploatacyjnych. 

Rys.6. Wymiary ła�cuchów (
ródło: na podstawie [2, 4, 5]) 
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Rys.7. Wymiary i masy ła�cuchów (
ródło: na podstawie [2, 4, 5]) 

Rys.8. Pr�dko�ci ła�cucha (
ródło: na podstawie [2, 4, 5]) 

Rys.9. Zewn�trzne szeroko�ci rynien �cianowych przeno�ników zgrzebłowych (
ródło: na podstawie [3, 4, 5]) 
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Rys.10. Warto�ci obci��e� zrywaj�cych ła�cuch (
ródło: na podstawie [2, 4, 5]) 

Rys.11. Warto�ci współczynnika fd (
ródło: na podstawie [3, 4, 5]) 

Rys.12. Nomogram do okre�lania warto�ci współczynnika �1d (
ródło: na podstawie [1, 3, 5, 7]) 
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Rys.13. Nomogram do okre�lenia współczynników �2g i �2d dla przeno�nika przechodz�cego przez uskok  
o zrzucie t (
ródło: na podstawie [1, 3, 5, 7]) 

Rys.14. Nomogram do okre�lenia współczynników �3g i �3d dla przeno�nika  
o zmiennym nachyleniu podłu�nym (
ródło: na podstawie [1, 3, 5, 7]) 

Rys.15. Nomogram do okre�lenia współczynników �4g i �4d dla przeno�nika równomiernie przegi�tego  
w płaszczy
nie poziomej w wyniku wybrzuszenia linii czoła �ciany (
ródło: na podstawie [1, 3, 5, 7]) 



MASZYNY GÓRNICZE 3/2014                                                                                                                                         27 

Rys.16. Zale�no�� współczynnika � w funkcji k�ta poprzecznego nachylenia przeno�nika  
(
ródło: na podstawie [1, 3, 5, 7]) 

Rys.17. Okno programu – wyznaczanie warto�ci współczynnika �2g z nomogramu (
ródło: na podstawie [1, 3, 5, 7]) 
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3. Podsumowanie 

W trakcie wdra�ania „Programu doboru parametrów 

technologicznych przeno�nika �cianowego i pod�ciano- 

wego” zgromadzono szereg uwag i sugestii 

dotycz�cych jego rozwoju, przedstawianych przez 

producentów i u�ytkowników. W wyniku realizacji prac 

programowych opracowano szereg procedur i funkcji  

w zakresie zmodyfikowanej funkcjonalno�ci programu 

oraz mechanizmów podpowiedzi, w postaci uwag, 

nomogramów, wykresów oraz list wyboru  

z mo�liwo�ci� dodawania i zapisania nowych warto�ci 

(m.in. mas i głównych wymiarów ła�cuchów, pr�dko�ci 

ła�cucha, szeroko�ci zewn�trznych rynien �cianowych 

i pod�cianowych przeno�ników zgrzebłowych, warto�ci 

obci��e� zrywaj�cych ła�cuch oraz warto�ci 

wybranych współczynników) umo�liwiaj�cych 

wykonywanie oblicze�  zarówno konstruktorom, jak  

i u�ytkownikom przeno�ników zgrzebłowych. 

Zaimplementowano tak�e moduł programu 

uwzgl�dniaj�cy szczególne zastosowanie przeno�ników 

zgrzebłowych jako przeno�ników stacjonarnych  

w głównych ci�gach odstawy, przy du�ym wzniosie. 

Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program 

doboru parametrów przeno�ników zgrzebłowych 

umo�liwia okre�lenie ich wybranych wielko�ci, 

charakteryzuj�cych parametry tj.: wydajno�� masowa  

i obj�to�ciowa przeno�nika, szeroko�� przeno�nika, 

opory ruchu przeno�nika, moce jednostek nap�dowych 

i ich rozmieszczenie, moc całkowita, maksymalne 

obci��enie ci�gna oraz współczynnik bezpiecze�stwa 

ci�gna ła�cuchowego na zerwanie. 
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