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Wprowadzenie do projektu PICTO 
Jerzy Krawczyk, Wacław Dziurzyński 

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Głównym celem projektu PICTO p.t. „Ograniczenie ryzyka środowiskowego w trakcie 
eksploatacji węgla metodą ścianową w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego” była 
"Poprawa zarządzania ryzykiem środowiskowym i zdrowotnym w wysokoprodukcyjnych 
rejonach ścianowych w kopalniach węgla kamiennego i węgla brunatnego poprzez 
opracowanie systemu monitorowania i kontroli zintegrowanego procesu produkcyjnego  
i ochrony środowiska, który regulowałby pracę kombajnów ścianowych w zależności od 
monitorowanych warunków środowiskowych w celu eliminacji lub zminimalizowania 
nadmiernej emisji gazów ".  

 Cele Projektu zostały osiągnięte poprzez: 

1. Systematyczne monitorowanie podziemnej emisji gazów, wentylacji i odmetanowania 
w rejonach ścian wydobywczych oraz modelowanie numeryczne w celu 
optymalizacji projektów monitoringu. 

2. Opracowanie nowych procedur/algorytmów sterowania kombajnem ścianowym  
z wykorzystaniem skalibrowanych wirtualnych środowisk 
ścianowych/komputerowych modeli pracy. 

3. Integracja, testowanie, walidacja i demonstracja procedur/algorytmów sterowania 
kombajnem ścianowym w warinkach warsztatowych firmy Eickhoff. 

 

Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane 
główne wyniki Projektu, uzyskane po ponad trzech 
latach ścisłej współpracy sześciu uczestniczących 
partnerów: trzech naukowo-badawczych: Instytutu 
Mechaniki Górotworu, Polskiej Akademii Nauk (IMG 
PAN), Głównego Instytutu Górnictwa z Katowic (GIG), 
Imperial College of Science Technology and Medicine 
(IMPERIAL) oraz trzech przemysłowych: producenta 
kombajnów - Eickhoff Bergbautechnik GmbH 
(EICKHOFF) i dwówch spółek górniczych: Premogovnik 
Velenje DD (CM-VELENJE) oraz Polska Grupa 
Górnicza (PGG). Projekt jest wspierany przez EU 
RFCS/REA oraz polskie Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 
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Czynniki kształtujące wzrost zagrożenia metanowego  
w eksploatowanych ścianach 

Eugeniusz Krause 
Główny Instytut Górnictwa 

 

Wydzielanie się metanu do środowiska wybieranych ścian: 
 z pokładu eksploatowanego, 
 z pokładów podebranych i nadebranych, odgazowujących się w strefie odprężenia 

eksploatacyjnego, 
 dopływ metanu spoza środowiska ściany wybieranej.  

Wydzielanie się metanu do zrobów w wyniku odgazowania się pokładów podebranych  
nadebranych, zależy od: 

 wielkości strumienia objętości wydzielającego się metanu do zrobów w następstwie 
odgazowywania się pokładów podebranych i nadebranych, objętych strefą 
odprężenia eksploatacyjnego, 

 sposobu przewietrzania ściany, 
 efektywności odmetanowania zrobów ściany 

Objętościowy strumień metanu wydzielający się podczas urabiania w jednostce czasu do 
ściany określa zależność 

 

Gdzie: 

Ls  długość ściany, m; 
me  wysokość ściany, m; 
z  głębokość zabioru, m; 
Ɣ  gęstość węgla, Mg/m3; 
M0  wartość metanonośności pierwotnej pokładu eksploatowanego, 

   m3CH4/Mgcsw; 
ηS  stopień odgazowania, %; 
t  czas wykonania cyklu urabiania, min. 

 

 

 

Rysunek 1. Stopień odgazowania ηS pokładu 
eksploatowanego podczas urabiania kombajnem 
w zależności od jego metanonośności pierwotnej 

M0 

Rysunek 2. Główny strumień wydzielającego się 
do wyrobiska ścianowego, to metan uwalniany 

podczas urabiania. 
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Modelowanie migracji gazów wokół ścian wydobywczych i rola 
różnych technik drenażu gazów w kontrolowaniu emisji z 

otaczającego górotworu i zrobów  
Sevket Durucan, Xuehao Yuan, Wenzhuo Cao, Ji-Quan Shi 

Imperial College London 

 

 Prezentacja dotyczy zastosowania wzajemnie sprzężonych modeli  geomechaniczno-
przepływowych zaimplementowanych w ECLIPSE i FLAC 3D do modelowania ścian 
wydobywczych jedno i wielowarstwowych (typ LTCC) oraz drenażu gazów, w tym odwiertów 
stosowanych w PGG Jankowice oraz drenażu pokładów/paneli wybieranych warstwami  
z zawałem metodą Top Coal Caving (ang. LTCC).  Dla LTCC stosowano zarówno otwory 
poziome jak i prowadzone do warstw stropowych i spągowych. W przypadku Kopalni Velenje 
zostanie zaprezentowana wdrożona metoda drenażu oraz przegląd i analiza danych 
zebranych podczas dwóch wcześniejszych pilotażowych prób ujmowania gazów.  

 

 

Longwall Top Coal Caving (LTCC) 

 

 

 

 
 

 
Rysunek 1. Schematy metody wydobycia  (LTCC) oraz sprzężonych modeli geomechanczno- 

przepływowych, model Flac 3D ściany z drenażem gazu, zwiększenie przepuszczalności po 30 dniach 
eksploatacji oraz porównanie zmierzonych i zamodelowanych stężeń metanu. 

 

 Gdy ściana stosująca system LTCC zbliża się do poziomego otworu drenażowego, 
naprężenie przedniego filaru i zmniejszona przepuszczalność powoduje  zmniejszenie ujęcia 
gazu przez  otwór, które początkowo było niewielkie. Wydajność otworu zaczyna rosnąć po 9 
dniach kalendarzowych (5+2 dni produkcyjne plus weekend pomiędzy nimi), gdy ściana 
dociera do około 30 metrów od odwiertu. Maksymalne wydajności osiąga się, gdy ściana 
znajduje się w odległości 10–12 metrów od otworu drenażowego przy całkowitym natężeniu 
przepływu gazu wynoszącym około 180 m3/h, co jest zgodne z obserwacjami poczynionymi 
podczas dwóch prób pilotażowego drenażu w kopalni Velenje. W podobny sposób  
analizowane jest modelowanie odmetanowania kopalni Jankowice. W oby przypadkach 
celem jest optymalizacja wariantów układu monitoringu. 
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Systemy monitoringu środowiska górniczego 
Stanisław Wasilewski 

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Bezpieczna eksploatacja we współczesnych kopalniach wymaga stosowania 
nowoczesnych i niezawodnych systemów monitoringu środowiska górniczego. 
Przeznaczeniem systemów gazometrii automatycznej jest kontrola oraz monitorowanie 
bezpieczeństwa i stanu wentylacji w wyrobiskach kopalni. Współczesne systemy gazometrii 
automatycznej, wykorzystują najnowsze rozwiązania z zakresu metrologii gazów jak  
i pomiarów parametrów fizycznych powietrza.  

 Pomiar stężenia metanu w wyrobiskach kopalni w kraju i na świecie od lat odbywa się  
z wykorzystaniem metody katalitycznego spalania w zakresie  do 5%CH4. W zakresie tzw. 
wysokich stężeń (5÷100%CH4) stosuje się metodę termokonduktometryczną. Współczesne 
metanomierze górnicze wykorzystują połączenie obu tych metod mierząc stężenie metanu w 
zakresie 0÷100%CH4.   

 Do pomiaru stężenie innych gazów w wyrobiskach kopalni w kraju i na świecie od lat 
wykorzystuje się metodę elektrochemiczną, która charakteryzuje się możliwością 
selektywnego pomiaru wybranego gazu. W praktyce w górniczych czujnikach tę metodę 
wykorzystuje się do pomiaru tlenu i tlenku węgla. Rozwój metod pomiarowych doprowadził 
do coraz szerszego zastosowania również metod absorpcji podczerwieni w selektywnych 
pomiarach gazów (CO2, CH4 itp.).  

 Czujniki prędkości powietrza (anemometry) stosowane w podziemnych wyrobiskach 
kopalń wykorzystują różne metody pomiarowe, w tym mechaniczne (obrotowe) oraz 
wykorzystujące różne zjawiska fizyczne bez części ruchomych. W praktyce górniczej  
w systemach gazometrii automatycznej stosuje się anemometry: skrzydełkowe, akustyczne, 
termoanemometry, zrzucanie wirów (Vortex). 

 Systemy gazometrii automatycznej stosowane w górnictwie mają strukturę hierarchiczną  
i składają się z czterech podstawowych poziomów, z których dwa stanowią urządzenia 
zlokalizowane w wyrobiskach kopalni (część obiektowa), a pozostałe poziomy to urządzenia 
powierzchniowe (stacje powierzchniowe – centrale, infrastruktura informatyczna). Część 
obiektową stanowią zlokalizowane w wyrobiskach czujniki i stacje dołowe. Stacje 
powierzchniowe zawierają układy transmisji danych i zasilania urządzeń dołowych stanowiąc 
element pośredni dla komputerowego systemów dyspozytorskiego nadzoru. 

 W kopalnianych systemów gazometrii stosowanych w polskim górnictwie dominują 
rozwiązania z centralnym zasilaniem urządzeń dołowych z powierzchni. W rozwiązaniach 
stosowanych w światowym górnictwie przeważają rozwiązania z zasilaniem lokalnym. 
Głównym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem z centralny zasilaniem urządzeń 
dołowych jest ciągłość zasilania i kontroli stanu kopalnianej atmosfery nawet w przypadku 
wyłączenia dołowej sieci energii elektrycznej.   

 Dane zapisane w archiwach są wykorzystywane do oceny stanu zagrożeń oraz do 
oszacowania parametrów, np. średnich prędkości powietrza i bilansu wydzielania gazów 
oraz rozprzestrzeniania się zaburzeń gazowych po zdarzeniach. Zapisy danych rejestrowane 
w systemach dyspozytorskiego nadzoru mają istotne znaczenie w analizie przyczyn  
i okoliczności zdarzeń. Stąd nie bez znaczenia jest sposób i reżim rejestracji, przetwarzania  
i archiwizacji danych pomiarowych oraz komunikatów przyjęte w systemach monitorowania. 
Również istotny jest dobór parametrów technicznych czujników w stosunku do dynamiki  
i zakresu zmian parametrów powietrza w czasie zdarzeń gazodynamicznych. 

 Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii obserwowany w ostatnich latach 
szczególnie technologii teleinformatycznych, może być już w najbliższej przyszłości szeroko 
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wykorzystany w warunkach górniczych. Poszukiwania nowoczesnych technologii dla 
zastosowań w górnictwie dotyczą również gazometrii. 

 W ramach realizacji Projektu PICTO pozyskano dane z systemu monitoringu  kopalń 
reprezentatywnych zarówno dla wydobycia jedną warstwą jak i wielowarstwowego. 
Uzyskano synchroniczne zapisy gazometrii i pracy urządzeń w ścianie. Przetworzono je na 
potrzeby bazy danych niezbędnych dla realizacji celów Projektu 

 

 

Pomiary in-situ – wybrane metody Część 1 
 

Wielopunktowy system jednoczesnego pomiaru prędkości i 
stężenia metanu w ścianach wydobywczych 

Piotr Ostrogórski 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Metanoanemometr SOM 2303 jest ręcznym urządzeniem pomiarowym, wykonującym 
jednocześnie lokalny pomiar prędkości przepływu i stężenia metanu. Dane uzupełnione  
o wartość pola przekroju wyrobiska pozwalają na wyznaczenie objętościowego strumienia 
metanu. Przyrząd składa się z dwóch oddzielnych urządzeń: miernika i rejestratora danych  
z możliwością odczytu. Miernik wyposażony jest w anemometr skrzydełkowy do pomiaru 
prędkości przepływu powietrza oraz pellistorowy czujnik stężenia metanu. Oba urządzenia 
komunikują się ze sobą drogą radiową. Urządzenie może być stosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem. SOM-y można ustawiać w przekroju lub wzdłuż ściany za pomocą 
rusztowań wysuwanych KP-NO1914. Rusztowanie umożliwia prowadzenie wielopunktowego 
pomiaru w przekroju ściany. Główne zalety to łatwa i szybka instalacja oraz deinstalacja.  

 

 

 

 
Author. J. Jamróz.  

Author: T. Pałka 
Rysunek 1. Widok sondy SOM, czytnika i urządzenia do kalibracji czujnika gazu, rozszerzalnego 
rusztowania, zarejestrowanych konturów prędkości i oprogramowania IZO-VM do analizy danych 

 

 Pozyskane dane zostały przeanalizowane przy użyciu szeregu metod analizy i wizualizacji 
danych od dobrze znanego dedykowanego oprogramowania do analizy danych, takiego jak 
Matlab, po samodzielnie zaprojektowane oprogramowanie do wizualizacji danych IZO-VM 
opracowane przez IMG-PAN. 
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Rysunek 2. Pomiary stężenia metanu  i prędkości przepływu powietrza podczas pracy kombajnu 

ścianowego - rozmieszczenie czujników SOM 

 

 Oprogramowanie IZO-VM jest przeznaczone do wizualizacji przestrzennego (2D)  
i czasowego rozkładu prędkości powietrza i stężenia metanu w przekroju wyrobiska 
górniczego. Umożliwia prezentację stanów dynamicznych danych dotyczących prędkości  
i stężenia gazu uzyskanych podczas eksperymentów wentylacyjnych z zainstalowanym  
w przekrojach SOM-2023. Program IZO-VM umożliwia obliczenie przekroju wyrobiska oraz 
wyznaczenie objętościowego strumienia powietrza i metanu w przekroju metodą pola 
prędkości. 

 

 

Pomiary in-situ – wybrane metody Część 2 
 

Introskopowa sonda otworowa z kamerą do analizy właściwości 
spękań 

Norbert Skoczylas 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Opracowano sondę z kamerą introskopową, przeznaczoną do rejestracji wideo ścian 
otworów odmetanowania. Sonda posiada certyfikat „Ex I M1 Ex ia I Ma”. Sonda przeszła 
testy laboratoryjne potwierdzające jej prawidłowe działanie. Pomiary prowadzono w dwóch 
czynnych otworach odmetanowania na ścianie Z-3b w pokładzie 501/3 - KWK Jankowice. 
Pomiaru dokonano w dwóch odwiertach oddalonych od siebie o 18 metrów. Otwory miały 
około 100 metrów długości. Do wykonania pomiaru opracowano metodologię 
pozycjonowania i transportu sondy w otworze wiertniczym. Pomiar powtórzono po 18 dniach. 
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 Nagrany materiał wideo został przeanalizowany metodami komputerowej analizy obrazu. 
Analiza komputerowa pozwoliła na statystyczną ocenę stopnia spękania otworu na różnych 
głębokościach otworu drenażowego. Analiza wyników wyraźnie pokazuje ewolucję sieci 
pęknięć ścianki otworu, zarówno dla kolejnych pomiarów w poszczególnych otworach, jak  
i z uwzględnieniem odległości między otworami. Świadczy to o tym, że zbliżający się do 
otworów front eksploatacji powoduje ich mechaniczne pękanie. W celu sprawdzenia, jak 
optycznie zarejestrowane zmiany szczeliny wpływają na intensywność ujmowania metanu 
przez sieć odmetanowania, przeprowadzono również analizę zmian ilości wychwytywanego 
metanu w funkcji odległości otworu od ściany. 

 

 

Komunikacja i wymiana danych z kombajnem w ścianie 
wydobywczej 

By Dr. Lars Pierburg and Dino Haarmann 
Eickhoff Bergbautechnik GmbH 

 

 Transformacja cyfrowa w przemyśle wydobywczym przenosi automatyzację na zupełnie 
nowy poziom. Coraz więcej maszyn i urządzeń wymaga interakcji, wymiany danych  
i podejmowania świadomych decyzji. 

 Podstawą tej automatyzacji jest niezawodna i bezpieczna komunikacja danych między 
nimi. Aby to zapewnić w różnych kopalniach na całym świecie, Eickhoff obsługuje różne 
rodzaje warstw fizycznych, takich jak n.p. Powerline za pośrednictwem rdzeni kontrolnych 
lub zasilających, DSL, światłowodów, a nawet komunikacji bezprzewodowej. W zależności 
od potrzeb klienta do każdego projektu dobierane jest idealne rozwiązanie i w większości 
przypadków wsparte drugą ścieżką komunikacji. 

 Od wielu lat firma Eickhoff w swoich maszynach opiera się na komunikacji opartej na sieci 
Ethernet z warstwami TCP i UDP. Sprawdziły się one w praktyce i zapewniają dobrą 
wydajność i bezpieczeństwo danych nawet w niesprzyjających warunkach pod ziemią. 
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 Aby zapewnić komunikację ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami, Eickhoff wdraża 
w swoich maszynach różne protokoły i technologie. Począwszy od klasycznego protokołu 
Modbus TCP/IP przez SQL, obsługiwane są również najnowocześniejsze interfejsy, takie jak 
OPC UA. Adaptacje do specjalnych wymagań dokonywane są elastycznie w zależności od 
projektu. 

 W ten sposób Eickhoff gwarantuje, że jej maszyny mówią właściwym językiem w każdej 
kopalni na świecie i można je zintegrować w najlepszy możliwy sposób. 

 

 

 

 

Zagrożenie metanowe na rożnych etapach posuwu kombajnu  
w ścianach zawałowych jednowarstwowych 

Tomasz Janoszek 
Główny Instytut Górnictwa 

 

 Prowadzenie eksploatacji silnie metanowych pokładów systemem ścianowym  
w warunkach wysokiej koncentracji wydobycia powoduje przekroczenie dopuszczalnego 
przepisami stężenia metanu w wyrobiskach ścian, ze skutkami postoju maszyn urabiających. 
Możliwość sterowania prędkością urabiania kombajnu w ścianie w zasadniczym stopniu 
ograniczy postoje produkcyjne na skutek przekroczenia stężenia metanu i wyłączenia 
urządzeń elektrycznych spod napięcia.  

 Zebrano i przeanalizowano dane dotyczące się do produkcji węgla w ścianie Z-11 
eksploatującej pokład 408/1. Przeprowadzona analiza eksploatacji pokładu 408/1 ścianą  
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Z-11 ukierunkowana została na pracę maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem 
kombajnu ścianowego. Syntetyczna analiza produkcji w okresie jej eksploatacji pozwoliła na 
wytypowanie miesiąca, który przyjęto do opracowania założeń wejściowych dla 
przeprowadzenia obliczeń wentylacyjno-metanowych na modelu numerycznym CFD ściany 
Z-11. 

 

 

 
Wnioski 

 Otrzymane wyniki badań modelowych i eksperymentalnych pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków: 

 opracowany model numeryczny CFD umożliwił przeanalizowanie wariantowych 
obliczeń rozkładu stężeń metanu w wyrobiskach rejonu eksploatacyjnego, 

 wyniki obliczeń numerycznych rozkładu stężenia metanu oraz wartości prędkości 
powietrza są porównywalne z wynikami pomiarów in situ, co potwierdza prawidłowość 
przyjętych założeń do modelu numerycznego CFD, 

 przyjęta metoda numeryczna dostarcza informacji o trójwymiarowych polach prędkości 
przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobiskach ściany i przyległych zrobach, 

 przeprowadzone symulacje potwierdzają istotny wpływ położenia kombajnu na rozkład 
stężenia metanu w wyrobisku ścianowym, a tym samym ma wpływ na kształtowanie 
się warunków gazowych w wyrobisku ścianowym, 
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 opracowany model numeryczny stwarza możliwości prognozowania rozkładu stężenia 
metanu w zależności od położenia kombajnu dla danej geometrii wyrobiska 
ścianowego, 

 opracowana metodyka i model mogą być przydatne do analiz obejmujących nie tylko 
różne położenia kombajnu, ale również różne fazy eksploatacji ściany, 

 wyniki opracowanego modelu numerycznego mogą okazać się przydatne na etapie 
projektowania eksploatacji podziemnej oraz rozwiązywania szeregu problemów, jakie 
mogą pojawiać się podczas eksploatacji. 

 

 

Modelowanie metodami CFD emisji metanu dla różnych faz pracy 
kombajnu w ścianach wydobywczych wybieranych warstwami  

z zawałem metodą Top Coal Caving 
Wenzhuo Cao and Sevket Durucan 

Imperial College London 

 

 Modele obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) opisujące emisję i rozkłady i stężeń gazów 
w  ścianach wydobywczych kopalni Velenje zostały opracowane w celu skorelowania  
z monitorowanymi danymi i oceny wydajności wentylacji kopalni w jednym z zadań projektu 
PICTO. Rozważono modele CFD przedstawiające wentylację wokół kombajnu w ścianie  
Bk.-95 w Kopalni Węgla Brunatnego Velenje. Modele CFD są w stanie uwzględniać wiele 
składników gazu (N2, O2, CO2 i CH4) oraz mieszanie powietrza i metanu w przepływie. 
Oprócz turbulentnego przepływu w sieci wentylacyjnej kopalni, w odpowiednich obszarach 
wokół wyrobisk rozpatrywano również laminarny przepływ uwalnianego metanu aby lepiej 
odzwierciedlić złożoną naturę przepływu powietrza. Prezentacja przedstawi wyniki symulacji, 
częściowo pokazane na rysunku 1. 

 Wyniki modelowania metodami CFD potwierdziły, że wyższe prędkości przepływu 
powietrza powstają nad kombajnem i bębnami oraz w strefie cienia aerodynamicznego za 
kombajnem. Metan w ścianie ma tendencję do koncentrowania się blisko źródła emisji 
gazów oraz w strefie za kombajnem. Maksymalne stężenie metanu występuje wokół 
kombajnu i za nim, po zawietrznej stronie przepływu powietrza oraz wokół wylotu powietrza 
ze ściany. Stosunkowo wysokie wartości turbulencji obserwuje się na wlocie powietrza do 
ściany oraz wokół kombajnu od strony napływu powietrza. Wyniki uzyskane z modelowania 
CFD mogą zostać wykorzystane do optymalizacji lokalizacji czujników dla systemów kontroli 
produkcji w podziemnych kopalniach węgla 
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a

 

b  

c  
 

d  

Rysunek 1. Rozkłady stężenia metanu wzdłuż ściany B k.-95  Kopalni Węgla Brunatnego Velenje dla 
różnych lokalizacji kombajnu: (a) kombajn w pobliżu wlotu świeżego powietrza, (b) kombajn pośrodku, 

(c) kombajn blisko do zewnętrznego końca ściany, (d) stężenie metanu w wybranych punktach 
monitoringu dla wariantu (b)  

 

 

Propagacja metanu uwalnianego bezpośrednio w wyniku pracy 
kombajnu dla ścian zawałowych 

Jerzy Krawczyk 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Sterowanie pracą kombajnu ścianowego wymaga wiedzy o tym, jak praca jego organów 
urabiających i transport skruszonego węgla wiąże się z emisją i transportem tego gazu przez 
powietrze wentylacyjne. Problem ten można przeanalizować łącząc wyniki eksperymentów in 
situ z symulacją numeryczną. W obecnej prezentacji kombajn będzie urabiał nieprzerwanie 
od górnego końca ściany w kierunku jej początku. Podczas urabiania kombajnu emisja 
bezpośrednio związana z urabianiem pochodzi z: urabianego węgla kierowanego do 
przenośnika zgrzebłowego, węgla transportowanego na przenośniku, strefy spękań przed 
kombajnem oraz odsłoniętej calizny za kombajnem. Emisja ta dodaje się do emisji tła ze 
zrobów i sąsiednich warstw, która jest luźniej związana z pracą kombajnu. Wymienione 
źródła zostały zamodelowane przy użyciu tej samej koncepcji, co w modelu 
jednowymiarowego symulatora sieci wentylacyjnej kopalni Ventgraph. W analizach 
uwzględniono jednak trójwymiarowy model ściany i przyległych fragmentów chodników. Za 
pomocą oprogramowania CFD przeprowadzono symulacje niestacjonarnej propagacji 
metanu w turbulentnym przepływie powietrza na etapach od postoju do początkowej fazy 
urabiania.  
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Rysunek 1. Widok modelu z wymiarami, wnętrze ściany w pobliżu kombajnu, wektory prędkości za 
kombajnem zabarwione stężeniem metanu, izopowierzchnia stężenia metanu 0,1% oraz zmiany 

stężenia metanu w połowie wysokości ściany w początkowej fazie urabiania.   

 

 Porównanie rozwiązań pokazuje, że ze względu na powolny postęp kombajnu większość 
wniosków można wyciągnąć z symulacji dla ustalonego przepływu i nieruchomego 
kombajnu. Wyniki symulacji ruchomego kombajnu w połączeniu z modelowaniem 
statycznym dla różnych pozycji kombajnu i włączeniem efektów emisji z sąsiednich zrobów  
i przyległego górotworu zapewnią wskazówki dotyczące rozmieszczenia czujników systemu 
sterowania, opracowania procedur strojenia systemu sterowania i oceny wykonalności 
sterowania.  

 

 

Połączenie układu sterowania kombajnu z symulatorem sieci 
wentylacyjnych Ventgraph 

Piotr Ostrogórski 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Demonstracja sterowania kombajnem w warunkach zagrożenia metanowego była 
możliwa dzięki opracowaniu programu komputerowego opartego na symulatorze sieci 
wentylacyjnych Ventgraph. Symulator ten połaczono z zestawem modelującym pracę 
kombajnu SL-300 firmy Eickhoff. Kombajn ten komunikuje się wykorzystując standard 
Modbus/TCP poprzez standard ethernet. Nasze stanowisko uruchomieniowe obejmowało 
komputer przemysłowy IPC i komputer zdalnego sterowania. Oba te urządzenia posiadały 
podgląd ustawień i aktualnego stanu poprzez monitory LCD. Komputer przemysłowy IPC 
pracował jako symulator rzeczywistego kombajnu SR-300 zainstalowanego w ścianie  
o zdefiniowanych parametrach poprzez ustawienia urządzenia. Komputer PC pracował jako 
pulpit zdalnego sterowania maszyną oraz jako symulator inwertera kombajnu. Po stronie 
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komputera zdalnego było również uruchomienie kombajnu do pracy, czyli załączenie 
poszczególnych jego części i rozpędzenie maszyny do prędkości początkowej. Schemat 
połączenia kombajnu z systemem zdalnego sterowania przedstawiono poniżej po lewej 
stronie 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat blokowy i zdjęcie laboratoryjnego stanowiska do testowania sterowania 
kombajnem 

  

Na komputerze zdalnym zainstalowano oprogramowanie Ventgraph, które w zadaniu 5.3 
projektu PICTO zostało rozbudowane o możliwość komunikacji z kombajnem poprzez 
interfejs Modbus/TCP.  Ventgraph zyskał więc możliwość zdalnego odczytu prędkości  
i położenia kombajnu oraz sterowania kombajnem poprzez zadawanie prędkości. Pozwala 
do na wybór pomiędzy modelem kombajnu a rzeczywistym urządzeniem przed 
rozpoczęciem symulacji urabiania ściany i emisji metanu, a poprzez wirtualne czujniki 
metanu możliwe jest domknięcie pętli sprzężenia zwrotnego w układzie automatycznej 
regulacji. 

 Na zdjęciu powyżej zaznaczono wszystkie elementy stanowiska testowego. Idąc od lewej 
mamy ekran z podglądem ustawień i pracy samego kombajnu. Następnie ekran środkowy to 
pozwala na zdalny odczyt parametrów i zadawanie prędkości kombajnu w sposób manualny. 
Ekran po prawej stronie służy do ustawienia symulacji programu Ventgraph i zdalnego, 
automatycznego sterowania kombajnem. Oprogramowanie Ventgraph łączy się bezpośredni 
z kombajnem tzn. nie wykorzystuje do tego oprogramowania do zdalnej komunikacji ze 
sterownikiem PLC. 

 

 

Jak zmniejszyć zagrożenie metanowe poprzez sterowanie pracę 
kombajnu ścianowego – demonstracje 

Wacław Dziurzyński 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 
 

 Awaryjne wyłączenie zasilania spowodowane przekroczeniem wartości stężenia metanu 
dopuszczonych przez przepisy bezpieczeństwa w większości krajów zmniejsza zagrożenie 
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wybuchem, ale generuje ogromne straty ze względu na przestoje  i czasochłonne procedury 
prowadzone w celu bezpiecznego wznowienia wydobycia. Przywrócenie bezpiecznych 
warunków musi być monitorowane nie tylko przy ścianie wydobywczej, ale na wszystkich 
możliwych drogach jej usunięcia przez system wentylacji. W końcu do atmosfery na 
powierzchni dociera znaczna ilość metanu o wyższym stężeniu. Prędkość urabiania 
kombajnu powinna być kontrolowana tak, aby najwyższe stężenie metanu w strumieniu 
powietrza wentylacyjnego ściany, mierzone metanometrami układu gazometrycznego 
kopalni, nie przekraczało wartości, przy której następuje odcięcie zasilania maszyn  
i urządzeń rejonu ściany. Wyeliminowanie przestojów spowodowanych przez takie przyczyny 
powinno skutkować zwiększeniem wydajności wydobycia. Możliwość realizacji tego celu 
została zweryfikowana poprzez symulację numeryczną pracy kombajnu ścianowego  
z systemem automatycznej kontroli stężenia metanu. 

 Pokażemy przykład ściany wydobywczej z przyległymi zrobami podczas urabiania  
kombajnem oraz przedstawimy wyniki symulacji numerycznej dla kombajnu pracującego  
z regulacją prędkości urabiania uzależnionej od stężenia metanu w strumieniu powietrza 
płynącego ze ściany oraz dla kombajnu pracującego bez tego sterowania. 

 

 
Układ sterowania prędkością 

urabiania 
 

 
Kombajn ścianowy 

 
Rysunek 1. Zmiany stężenia metanu 

mierzone za pomocą wirtualnego czujnika 
 

 Do przeprowadzenia symulacji numerycznej przewietrzania ściany wydobywczej  
z kombajnem pracującym z automatyczną regulacją prędkości posuwu i bez niej 
wykorzystano oprogramowanie VentGraph, przy czym modele zrobów i ściany zostały ucięte 
przez kombajn. Program VentGraph jest symulatorem sieci wentylacji kopalni. Specjalna 
wersja tego oprogramowania została dostosowana do potrzeb Projektu. Do symulacji 
przepływu powietrza i metanu w ścianie 841A oraz w zlikwidowanej ścianie 841B, a także ich 
zrobach w kontekście eksploatacji ścianowej kombajnem, opracowano bazę danych 
zawierającą parametry zastosowanego modelu matematycznego. W celu weryfikacji efektów 
działania układu sterowania prędkością urabiania wykonano obliczenia dla dwóch 
przypadków: przypadku kontrolowanego, (przerywana linia pomarańczowa) oraz drugiego 
przypadku ze stałą prędkością urabiania, tj. bez ingerencji układ sterowania (czarna linia) 
(rysunek powyżej). Włączenie układu sterowania (przerywana krzywa pomarańczowa) 
poprzez dostosowanie prędkości urabiania do warunków obniża emisję metanu podczas 
urabiania i nie pozwala na przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu. 
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Ocena potencjalnych korzyści 
Wacław Dziurzyński 

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 Procesy analiz przepływu powietrza i metanu są zbyt złożone, aby umożliwić łatwe 
przewidywanie skuteczności poszczególnych rozwiązań. Empiryczne poszukiwanie 
rozwiązania w ścianie wydobywczej w potencjalnie wybuchowej atmosferze jest zbyt 
ryzykowne. Zaproponowane testy symulacyjne dają możliwość wstępnego zbadania 
problemu. Po uzyskaniu zadowalających wyników można rozważyć przetestowanie układu 
sterowania w warunkach rzeczywistych. 

 Celem przedstawionych badań było określenie możliwości sterowania pracą kombajnu 
ścianowego, a w szczególności jego prędkością za pomocą automatycznego regulatora typu 
PID (rys. 1). Uzyskane wyniki wskazują, że sterowanie prędkością urabiania jest możliwe  
i może skutkować większym wydobyciem (rysunek 2). Zastosowanie automatycznego 
sterowania pozwoliło na uzyskanie wyższego wydobycia przy jednoczesnym ograniczeniu 
uwalniania metanu do atmosfery. Na rysunku 3 przedstawiono przepływ objętościowy 
metanu na jednostkę urobku wydobywczego, generowany podczas urabiania kombajnem  
z i bez sterowania pracą kombajnu. 

 

 

Rysunek 1. Prędkość urabiawania 
kombajnu w ścianie 841A 

 Rysunek 2. Wydobycie (tony) 

 
Z przeprowadzonych symulacji i obliczeń wynika, że przy zastosowaniu układu 

sterowania kombajnu do dróg wentylacyjnych wpływa o 7,8% mniej metanu, przy założeniu 
takiej samej wydajności wydobycia. W rozpatrywanym przypadku jest to ilość 1686 m3 
metanu na dobę. Jest to ciekawe odkrycie pokazujące dodatkowy korzystny wpływ procesu 
urabiania przy użyciu automatycznego systemu sterowania ścianowego  
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Rysunek 3. Zmiany w przepływie objętościowym metanu na jednostkę wydobycia 

 

 Zastosowanie takiego systemu będzie w pełni innowacyjnym podejściem do 
automatyzacji pracy ściany wydobywczej w warunkach zagrożenia metanowego, mającym 
na celu: 
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 zwiększenie zarówno produktywności, jak i bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie 
liczby przestojów awaryjnych, 

 ograniczenie obecności załogi przy ścianie 
 oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wskutek niekontrolowanego 

uwalniania metanu z kopalń węgla. 

 

 

Jak daleko jesteśmy od pomyślnego wdrożenia sterowania 
kombajnem? - zaproszenie do dyskusji 

Jerzy Krawczyk 
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk 

 

 W ramach jednego z ostatnich Zadań Projektowych przeprowadzono demonstrację 
automatycznie sterowanej pracy kombajnu ścianowego w celu ograniczenia zagrożenia 
metanowego. Poprzedziła je trzyletnie zbieranie danych, eksperymenty in-situ i symulacje, 
które zaowocowały opracowaniem Wirtualnych Modeli Ścian Wydobywczych, Systemu 
Sterowania Pracą Kombajnu oraz Demonstratorów Optymalnego Sterowania. Wirtualny 
Model Ścian Wydobywczych jest wariantem Symulatora Sieci Wentylacji Kopalń Ventgraph 
pokazującym interakcje sieci wentylacyjnej, pracy urządzeń ścianowych i przyległych zrobów 
w zakresie przepływu powietrza i stężeń gazów. System sterowania pracą kombajnu jest 
programową implementacją regulatora PID, który może przetwarzać dane dotyczące 
wentylacji i pracy kombajnu w celu zminimalizowania zagrożenia metanowego. 
Demonstratorów Optymalnego Sterowania to Wirtualny Model Ściany Wydobywczej  
z Systemem Sterowania Pracą Kombajnu, opracowany do wirtualnego testowania 
sterowania w możliwie realistycznych warunkach. Można ją uznać za rodzaj Cyfrowych 
Bliźniaków analizowanych w ramach Projektu kompleksów ścianowych. Demonstracja ta 
wykazała, że możliwe jest opracowanie układu sterowania łączącego kombajn z czujnikiem 
metanu w celu dostosowania prędkości urabiania kombajnu tak, aby utrzymać poziomy 
stężenia metanu w dopuszczalnym zakresie dla scenariuszy opartych na rzeczywistych 
danych terenowych. Prezentacje dzisiejszej sesji przedstawiły wyniki realizacji celów 
Projektu, stanowią one również przygotowanie do ewentualnych badań in-situ i praktycznego 
wdrożenia proponowanej metody kontroli zagrożenia metanowego. Zespół PICTO zaprasza 
Publiczność do włączenia się w dyskusję na temat rekomendowanych działań 
wykraczających poza zakres tego Projektu. 
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