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WYBRANE METODY BADANIA URABIALNOCI WÊGLA
SELECTED METHODS OF MEASURING COAL'S MINEABILITY
W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano wybrane metody i sposoby wyznaczania oporów urabiania za pomoc¹
ró¿nych przyrz¹dów. Omówiono zasady ich dzia³ania oraz sposób pomiaru oporów urabiania i ich przydatnoæ utylitarn¹ w prognozowaniu doboru maszyn urabiaj¹cych na zasadzie skrawania (cianowe kombajny bêbnowe) do konkretnych
warunków górniczo-geologicznych. Przedstawiono ich zalety oraz wady i wskazano na metodê która w najlepszy sposób
oddaje ich charakter pracy a tym samym uzyskane t¹ metod¹ wyniki mog¹ byæ uznane jako reprezentatywne.
This article characterizes several methods and ways of mineability resistance estimation with the use of various devices.
Their mode of action and way of mineability resistance measurement were described and their usefulness in proper
cutting machines selection to real mining conditions. The good and wrong points of these methods were analyzed and,
according to the author, the most representing method was selected which shows the mode of action of the heading
machine in a most real way and therefore, the results obtained with this method should be taken as representative.

1. Wprowadzenie
Górnictwo wêgla kamiennego, które jest w dalszym ci¹gu w naszym kraju strategiczn¹ ga³êzi¹ przemys³u (szczególnie w regionie
górnol¹skim) charakteryzuje siê z³o¿onoci¹ i specyfik¹ problemów
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem w tym przemyle rodków technicznych.
Problemy te wystêpuj¹ ju¿ podczas projektowania, konstruowania oraz
wytwarzania maszyn s³u¿¹cych do urabiania pok³adów wêglowych,
kumuluj¹c siê podczas ich u¿ytkowania.
Jednym z bardzo istotnych zagadnieñ technicznych w górnictwie
wêgla kamiennego jest taki dobór maszyn (urz¹dzeñ) które bêd¹
uwzglêdniaæ specyficzne (nieporównywalne z innymi ga³êziami przemys³u) warunki ich u¿ytkowania. W szczególnoci dotyczy to doboru i warunków pracy maszyn urabiaj¹cych wêgiel. Najbardziej reprezentatywnym w tej grupie maszyn jest cianowy kombajn bêbnowy
pracuj¹cy na zasadzie skrawania. Problem doboru kombajnu do konkretnej ciany wêglowej z ca³¹ specyfik¹ tego procesu jest niezwykle
istotny zw³aszcza przy coraz wiêkszej koncentracji wydobycia.
Do podstawowych zagadnieñ maj¹cych istotny wp³yw na podejmowanie decyzji w tym zakresie nale¿¹:
- warunki górniczo  geologiczne wybieranego pok³adu,
- sposób urabiania wêgla,
- w³aciwoci calizny wêglowej.
Jednym z bardzo istotnych czynników okrelaj¹cym mo¿liwoæ
zastosowania konkretnej maszyny urabiaj¹cej w danych warunkach,
jak i uzyskanie z góry za³o¿onych wyników produkcyjnych przy minimalnych kosztach (efekt ekonomiczny) jest podatnoæ wêgla na
urabianie, czyli w³aciwoæ calizny wêglowej [1].
Do oceny prawid³owoci pracy maszyn urabiaj¹cych i procesu
urabiania przyjmuje siê ró¿nego rodzaju wskaniki, które w lepszy
lub gorszy sposób charakteryzuj¹ nam maszynê pod wzglêdem u¿ytkowym.
Jednym z podstawowych wskaników który charakteryzuje nam
prawid³owoæ doboru maszyny do konkretnych warunków jest energoch³onnoæ, definiowana jako stosunek si³y (pracy) potrzebnej do
odspojenia (czyli urabiania) wêgla od calizny do objêtoci urobionego wêgla [2, 3, 8, 9]. Okrelenie wartoci energoch³onnoci urabiania
cianowym kombajnem bêbnowym w warunkach rzeczywistych oraz
wyznaczenie zale¿noci od w³aciwoci calizny wêglowej (podatnoci na urabianie) jest niezbêdne w celu doboru maszyn do konkretnych warunków.
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2. Przegl¹d i analiza stosowanych metod badania
urabialnoci na wiecie
W celu wyznaczenia w³aciwoci calizny wêglowej która okreli
podatnoæ wêgla na urabianie cianowymi kombajnami bêbnowymi
pracuj¹cymi na zasadzie skrawania, koniecznym jest wprowadzenie
takich metod badawczych które ustal¹ nam sumê oporów stawianych
przez urabiany materia³ (wêgiel) przy oddzielaniu jego czêci od calizny i okreli tzw. urabialnoæ wêgla. W procesie urabiania wêgla
nastêpuje niszczenie ci¹g³oci pok³adu, wyra¿aj¹ce siê zmian¹ objêtoci i kszta³tu rozdrobnionego wêgla. Proces urabiania i rozdrabniania wêgla jest zwi¹zany z dynamicznym dzia³aniem si³y, dlatego te¿
sposób wyznaczania urabialnoci musi zale¿eæ od sposobu pracy
maszyny urabiaj¹cej oraz musi uwzglêdniaæ fakt, ¿e na urabialnoæ
wêgla w danym miejscu maj¹ istotny wp³yw takie w³aciwoci wêgla jak [1, 3, 7, 11]:
- rodzaj materia³u wêglowego (typ wêgla),
- stan naprê¿enia w strefie zabioru pracy organu urabiaj¹cego,
- zmiennoci wartoci si³y skrawania w granicach gruboci pok³adu,
- wystêpowanie i usytuowanie p³aszczyzn os³abionej spójnoci,
- przerosty.
W górnictwie wiatowym stosuje siê szereg metod wyznaczania
urabialnoci wêgla dla potrzeb mechanizacji urabiania które okrelane s¹ ró¿nymi sposobami i ró¿nie interpretowane. Wskaniki te (których ustanowiono wiele) [1, 8] w ró¿ny sposób odzwierciedlaj¹ w³aciwoci mechaniczne urabianego pok³adu wêgla i które mo¿na
podzieliæ na nastêpuj¹ce grupy:
1 - metody laboratoryjne wyznaczania urabialnoci wêgla,
2 - rejestracja parametrów wiercenia w pok³adzie,
3 - pomiary kruszalnoci,
4 - pomiar si³ skrawania no¿em lub grup¹ no¿y.
W pracy zosta³y omówione metody, które znalaz³y najszersze
zastosowanie przy doborze i lokalizacji cianowych maszyn urabiaj¹cych pracuj¹cych na zasadzie skrawania.
Do pierwszej grupy nale¿¹:
- metoda wyznaczania wskanika urabialnoci f Protodiakonowa, przez t³uczenie próbek wêgla (BN-77/8704-12). Zasada wyznaczania polega na t³uczeniu w ustalonych warunkach okrelonej iloci wêgla kamiennego, jego przerostów lub ska³
towarzysz¹cych, a nastêpnie oznaczaniu objêtoci otrzymanych
ziarn o wielkoci poni¿ej 0,5 mm. Na tej podstawie oblicza siê
wskanik urabialnoci f,
- metoda energetyczna wyznaczania wskanika urabialnoci U,
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- wytrzyma³oæ wêgla na ciskanie Rc (BN-75/8704-07). Metoda
okrelania w laboratorium wytrzyma³oci na jednoosiowe (jednokierunkowe) ciskanie polega na obci¹¿eniu próbki w kszta³cie
walca lub prostopad³ocianu wzrastaj¹c¹ si³¹ a¿ do momentu zniszczenia wytrzyma³ociowego. Na wynik badania istotny wp³yw ma
tzw. smuk³oæ próbki, a tak¿e tarcie pomiêdzy próbk¹ a p³aszczyznami wywo³uj¹cymi nacisk. Przy badaniach próbek wêgla o nieregularnym kszta³cie proponuje siê pomiêdzy próbkê a powierzchnie ciskaj¹ce wk³adanie papieru w celu wyznaczenia rzeczywistej
powierzchni styku i uwzglêdnienie tej powierzchni styku przy
wyznaczaniu wytrzyma³oci na ciskanie. Wytrzyma³oæ wyznaczona tym sposobem jest zazwyczaj dwukrotnie wiêksza ni¿ wytrzyma³oæ wyznaczona na próbkach o kszta³cie regularnym.
Natomiast do drugiej grupy nale¿y metoda przy u¿yciu przyrz¹du SDM, stosowana g³ównie w Rosji. Wskanik urabialnoci w tej
metodzie okrela siê na podstawie wielkoci momentu obrotowego
na ¿erdzi w czasie wiercenia otworu w czole wyrobiska. Z uwagi na
odmienny charakter i kierunek wykonywania skrawów pomiarowych
przyrz¹dem SDM oraz maszyn pracuj¹cych na zasadzie skrawania
wyniki uzyskane t¹ metod¹ nie mog¹ stanowiæ podstawy do okrelenia oporów urabiania cianowymi kombajnami bêbnowymi.
Jedn¹ z szerzej stosowanych metod okrelania kruszalnoci wêgla, a przez to porednio wskanika urabialnoci jest metoda opracowana w Mitsui Miike Machinery Co., Ltd [10]. Próbki do badañ pobiera siê z punktów pomiarowych czo³a ciany. W ka¿dym punkcie
pomiarowym pobiera siê dwie próbki wêgla z tego samego przekroju
stratygraficznego. W nastêpnej kolejnoci próbki te s¹ rozdrabniane
i umieszczone w specjalnej skrzyni nad stalow¹ p³yt¹, gdzie w wyniku nag³ego otwarcia dna skrzyni spadaj¹ na metalow¹ p³ytê ulegaj¹c
rozdrobnieniu. Okrelany jest udzia³ klas ziarnowych na podstawie
których okrela siê udzia³y procentowe poszczególnych klas oraz
wspó³czynnik odniesienia. Kruszalnoæ oznaczona przez FD jest wyznaczona jako ró¿nica sumarycznego udzia³u procentowego oraz sumy
iloczynów udzia³ów procentowych poszczególnych klas i wspó³czynników odniesienia. Metoda ta oddaje w³aciwoci calizny wêglowej,
jednak nie ma tutaj cis³ego zwi¹zku miêdzy charakterem pracy maszyn urabiaj¹cych na zasadzie skrawania a podatnoci¹ na urabianie.
Metoda ta nie uwzglêdnia takich czynników jak: stan naprê¿enia
w strefie zabioru pracy organu urabiaj¹cego, zmiennoci wartoci si³y
skrawania w granicach gruboci pok³adu, wystêpowanie i usytuowanie p³aszczyzn os³abionej spójnoci i przerostów.
Pomiar si³ skrawania za pomoc¹ no¿a (lub grupy no¿yczwarta
grupa) wykonuje siê przy zastosowaniu specjalnych przyrz¹dów:
- PKS, DKS, Lubimowa (Rosja) [1, 8]. Wszystkie tu wymienione
przyrz¹dy cechuje z³o¿onoæ konstrukcji przyrz¹dów, pracoch³onnoæ wykonania pomiarów a tak¿e koniecznoæ wykonania specjalnych wnêk czy otworów. Mo¿liwe jest prowadzenie pomiarów oporów urabiania wy³¹cznie w p³aszczynie równoleg³ej do
sp¹gu, co nie odpowiada charakterowi pracy cianowego kombajnu bêbnowego.
- DMT opracowany w Deutsche Montan Technologie w Essen
(Niemcy) [10] przyrz¹d który stosuje siê g³ównie w celu lokalizacji strugów wêglowych. Zasada pomiaru polega na rejestrowaniu
si³y skrawania wzorcowym no¿em umieszczonym na strugowej
g³owicy pomiarowej w trakcie wykonywania skrawu o g³êbokoci 2 cm. Dlatego te¿ nie mo¿na tej metody stosowaæ przy lokalizacji cianowych kombajnów bêbnowych których charakter pracy jest odmienny.
- IN-SEAM TESTER (USA) [8] który dzia³a na zasadzie tensometrycznego pomiaru si³ dzia³aj¹cych na nó¿ skrawaj¹cy. Pomiary
prowadzone przy u¿yciu tego przyrz¹du s¹ bardzo pracoch³onne,
wyniki natomiast doæ dok³adnie oddaj¹ nam w³aciwoci urabianej calizny wêglowej.

- CERCHAR (Francja) [10]. Jednym z etapów tej metody opracowanej w Orodku Cerchar przy wspó³pracy ze Szko³¹ Górnicz¹
w Pary¿u jest pomiar si³ skrawania pojedynczym no¿em w warunkach laboratoryjnych. Pomiary si³ skrawania prowadzono na
modelach g³owic urabiaj¹cych w skali 1 : 6, a nastêpnie 1 : 1,
a tak¿e na obiektach rzeczywistych w kopalniach Zag³êbia Lotaryñskiego. Dokonywany by³ pomiar sk³adowych si³ wywieranych
na urabian¹ ska³ê a mianowicie: sk³adow¹ styczn¹ nazwan¹ si³¹
skrawania Fs oraz normaln¹ Fd zwan¹ si³¹ docisku. Na podstawie
tych pomiarów wyznaczono si³ê skrawania która charakteryzuje
nam urabialnoæ wêgla.
- ZP-1 (Czechy) [1]. Metoda ta polega na pomiarze si³y skrawania
no¿em próbnym w konkretnym miejscu wyrobiska i okrelenie na
tej podstawie podatnoci wêgla na urabianie, który jest reprezentowany przez wskanik urabialnoci B. Charakter pracy urz¹dzenia ZP-1 odpowiada charakterowi pracy struga i dlatego otrzymane wyniki mog¹ s³u¿yæ jedynie do lokalizacji strugów. Brak
mo¿liwoci prowadzenia tym przyrz¹dem skrawów pionowych
uniemo¿liwia stosowanie tej metody przy atestacji cianowych
kombajnów bêbnowych.

3. Metody badania urabialnoci stosowane w polsce
W Polsce, do wyznaczania oporów skrawania s³u¿y powszechnie stosowany przyrz¹d POS-1 [1, 8, 10] konstrukcji CMG KOMAG
(rys. 1). Wskanik urabialnoci wyznaczony tym przyrz¹dem okre-

Rys. 1. Przyrz¹d POS-1 do wyznaczania oporów urabiania
la siê jako stosunek redniej si³y skrawania do gruboci (g³êbokoci) skrawu i oznacza przez A. Uwzglêdniaj¹c rzeczywisty przekrój
skrawu pomiarowego (czyli równie¿ k¹t bocznego rozkruszenia ψ)
wskanik ten oznaczamy przez Aψ [4]  którego wartoæ wynosi:

Aψ =

Pr
kN
[
]
g
cm
g (1 + tgψ )
b

(1)

Wyznaczona tym przyrz¹dem wartoæ wskanika Aψ pozwala
sklasyfikowaæ wêgle wg. trudnoci urabiania. Przyrz¹d ten swoj¹ technik¹ urabiania odpowiada sposobom pracy no¿y cianowych kombajnów bêbnowych oraz odwzorowuje sposób pracy narzêdzi rzeczywistych instalowanych w g³owicach urabiaj¹cych przy czym
g³ówny kierunek i zwrot urabiania jest ten sam. Ponadto przyrz¹d
POS-1 umo¿liwia wykonywanie skrawów pomiarowych tak w warunkach laboratoryjnych jak i rzeczywistych. Daje mo¿liwoæ prowadzenia badañ dla dowolnego kierunku i zwrotu, mo¿liwoæ prowadzenia skrawów grubych a tak¿e ostrzem o geometrii identycznej
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lub zbli¿onej do no¿y instalowanych w g³owicach urabiaj¹cych (promieniowe, styczne, styczne-obrotowe) oraz uwzglêdnia wszystkie
mo¿liwe sk³adowe stanu naprê¿enia. Drugim doæ powszechnie stosowanym w Polsce sposobem okrelania urabialnoci wêgli jest wyznaczanie wytrzyma³oci na jednoosiowe (jednokierunkowe) ciskanie. Analiza sposobów wyznaczania Rc (pkt. 2) wykaza³a, ¿e wyniki
mog¹ siê znacznie ró¿niæ od siebie w zale¿noci od tego czy próby
wykonujemy na próbkach regularnych czy te¿ o dowolnych kszta³tach.

Rys. 2. Schemat ideowy stanowiska do pomiarów prêdkoci przechodzenia fali ultradwiêkowej przez próbki ska³
W badaniach przeprowadzonych w CMG KOMAG [8] zaproponowano w miejsce tradycyjnego sposobu wyznaczenia wartoci
Rc, wyznaczenie go sposobem ultradwiêkowym. Pomiary przeprowadzono na stanowisku badawczym (rys. 2) zgodnie z Norm¹ Zak³adow¹ NZ-OBRTG-21. Czujnik 1 rejestruj¹cy czas przejcia fali po³¹czony jest z par¹ g³owic ultradwiêkowych: nadawcz¹ 2 i odbiorcz¹
3 za pomoc¹ przewodów koncentrycznych. G³owica nadawcza emituje falê ultradwiêkow¹ o czêstotliwoci 0,04 MHz, która przechodzi przez badan¹ próbkê i jest odbierana przez g³owicê odbiorcz¹.
Czas przejcia przez badan¹ próbkê tp [4] mierzony jest z dok³adnoci¹ 0,1 s, natomiast droga przejcia L mierzona jest z dok³adnoci¹
do 0,1 mm w kierunku prostopad³ym do uwarstwienia wêgla. Prêdkoæ VL wyznaczona jest z zale¿noci [5, 6]:

VL =

L m
[ ]
tp s

(2)

Wytrzyma³oæ na ciskanie okrela siê przyjmuj¹c ¿e:
Rc = f ( ρ, VL, VT )

(3)

H = ρ VL VT [MPa]

(4)

gdzie: ρ  gêstoæ pozorna próbki [kg/m3], VL  prêdkoæ fali pod³u¿nej [m/s], VT  prêdkoæ fali poprzecznej [m/s].
Uwzglêdniaj¹c, ¿e modu³ akustyczny H zosta³ zdefiniowany jako
iloczyn

i wprowadzaj¹c za³o¿enie, ¿e stosunek prêdkoci fali pod³u¿nej do
poprzecznej jest wielkoci¹ praktycznie sta³¹ (zmieniaj¹c¹ siê w niewielkim zakresie), modu³ akustyczny a tym samym wytrzyma³oæ na
jednoosiowe ciskanie Rc mo¿emy wg. [5, 6] napisaæ:
Rc =

M
[MPa]
N-H

(5)

gdzie: M  sta³a z³o¿owa [MPa2], N  sta³a z³o¿owa [MPa].
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4. Kryteria dobóru optymalnej metody
W celu okrelenia w³aciwoci pok³adu wêglowego w procesie
mechanicznego urabiania cianowymi kombajnami bêbnowymi, konieczna jest znajomoæ takich wielkoci jak:
- wskanik urabialnoci,
- k¹t bocznego rozkruszenia,
- wspó³czynnik nierówmiernoci si³ skrawania,
- wp³yw geometrii i kszta³tu no¿a,
- stan naprê¿enia i odkszta³cenia w strefie zabioru organu urabiaj¹cego.
Metoda okrelania oporów urabiania calizny wêglowej wyra¿ona za pomoc¹ wskanika urabialnoci musi uwzglêdniaæ w³aciwoci pok³adu wêglowego (opisane w pkt. 2), a tak¿e mieæ mo¿liwoæ:
- odwzorowania rzeczywistego charakteru pracy maszyny urabiaj¹cej,
- prowadzenia skrawów grubych,
- wykonywania skrawów we wszystkich mo¿liwych stanach naprê¿enia i odkszta³cenia,
- prowadzenia skrawów pomiarowych dla dowolnego kierunku
i zwrotu urabiania,
- prowadzenia skrawów ostrzem rzeczywistym, lub o geometrii
zbli¿onej do rzeczywistej w celu pominiêcia wp³ywu geometrii
no¿a na wyniki,
- wykonywania skrawów pomiarowych w warunkach laboratoryjnych oraz in situ.
Prawid³owo wyznaczony wskanik urabialnoci powinien
umo¿liwiæ przy zastosowaniu odpowiedniej metodyki obliczeñ:
- okrelenie energoch³onnoci procesu urabiania (a tym samym prognozowaæ moc maszyn urabiaj¹cych),
- prowadzenie atestacji maszyn.

5. Wybór optymalnej metody
Sporód przedstawionych metod okrelania oporów urabiania które odzwierciedlaj¹ nam w³aciwoci mechaniczne urabianego pok³adu wêglowego, kryteria które zosta³y postawione
w pkt. 4 spe³nia metoda opracowana w CMG KOMAG oraz metoda CERCHAR.
Metoda okrelenia wskanika urabialnoci wêgla Aψ [4] (uwzglêdniaj¹cego rzeczywisty kszta³t przekroju bruzdy skrawu pomiarowego) za pomoc¹ przyrz¹du POS-1 jest szeroko opisana w wielu publikacjach miêdzy innymi [1, 8, 10]. Metoda ta pomimo pewnych wad
(du¿a pracoch³onnoæ wykonywania badañ, specjalne przygotowanie próbek, wykonywanie skrawów wyrównawczych) spe³nia dobrze
swe zadanie, gdy¿ na podstawie pomiarów oporów urabiania i wyznaczeniu na tej podstawie wartoci wskanika urabialnoci Aψ oraz
k¹ta bocznego rozkruszenia ψ przy u¿yciu przyrz¹du POS-1, prawid³owo lokalizowane s¹ maszyny urabiaj¹ce pracuj¹ce na zasadzie
skrawania w konkretnych cianach i uzyskiwanie s¹ bardzo dobre
wyniki produkcyjne. Dotyczy to tak ciany urabianej strugiem jak
i ciany w której urabiano kombajnem bêbnowym [12] osi¹gaj¹c wysokie dobowe wydobycie (w przypadku kombajnu rednio dobowe
wydobycie wynosi³o ponad 7000 ton/dobê).
Natomiast metoda CERCHAR (zdaniem autora) mo¿e s³u¿yæ do
wyznaczania wartoci energoch³onnoci procesu urabiania na etapie
projektowania maszyn urabiaj¹cych do konkretnych warunków górniczo-geologicznych po uwzglêdnieniu pewnych wspó³czynników
opisuj¹cych i uwzglêdniaj¹cych warunki zalegania z³ó¿. G³ówn¹ zalet¹ tej metody s¹ uproszczenia oraz prostota obliczeñ, a tak¿e to, ¿e
podstawowe parametry niezbêdne do jej wykorzystania s¹ wyzna-
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czane przy okrelaniu wartoci opisuj¹cych w³aciwoci mechaniczne calizny wêglowej (si³a skrawania P, k¹t bocznego rozkruszenia ψ
oraz wytrzyma³oæ na jednoosiowe ciskanie Rc).
Metod¹ która pozwala szybko i dok³adnie wyznaczyæ wartoæ Rc
jest metoda wykorzystuj¹ca modu³ akustyczny [8] wyznaczony poprzez pomiar prêdkoci przechodzenia fali ultradwiêkowej przez
próbkê, opracowana i stosowana przez CMG KOMAG. Wyznaczaj¹c modu³ akustyczny dla danego rodzaju ska³y mo¿na okreliæ
wytrzyma³oæ na ciskanie Rc, która wyznaczana jest w formie zale¿noci H = f (Rc) jako zale¿noæ liniowa [8] (rys. 3).

Rys. 3. Funkcja regresji H = f ( Rc )

6. Podsumowanie
Do oceny przydatnoci maszyn oraz procesów urabiania calizny
wêglowej przyjêto wskaniki maj¹ce charakteryzowaæ maszyny pod
wzglêdem u¿ytkowym.
Podstawowym wskanikiem opisuj¹cym zapotrzebowanie na moc
potrzebn¹ do urabiania w konkretnych warunkach górniczo-geologicznych jest energoch³onnoæ, definiowana jako stosunek si³y (pracy) potrzebnej na odspojenie wêgla od calizny do jego objêtoci.
Energoch³onnoæ mo¿e byæ wyznaczona w warunkach rzeczywistych pracy cianowego kombajnu bêbnowego, lub na podstawie obliczeñ teoretycznych. Energoch³onnoæ która jest wyznaczona w warunkach rzeczywistych uwzglêdnia wszystkie z³o¿one warunki pracy
i jest mo¿liwa do okrelenia tylko w wyniku pomiarów. Natomiast
energoch³onnoæ tzw. teoretyczn¹ wyznacza siê na podstawie pewnych wskaników które charakteryzuj¹ w³aciwoci urabianej calizny wêglowej. Je¿eli wskaniki na podstawie których okrelono teoretyczn¹ energoch³onnoæ oddaj¹ w sposób jak najbardziej zbli¿ony
do rzeczywistego w³aciwoci urabianej calizny oraz charakter pracy
maszyny urabiaj¹cej, tym dok³adniejsze jest prognozowanie zapotrzebowania mocy, by móc efektywnie urabiaæ (w konkretnych warunkach górniczo-geologicznych).
Wyniki dotychczasowych prac prowadzonych w IMG Politechniki l¹skiej, CMG KOMAG oraz na wiecie, wykaza³y celowoæ
wyznaczania energoch³onnoci urabiania jako podstawowego parametru warunkuj¹cego poprawny dobór cianowego kombajnu bêbnowego dla konkretnych warunków górniczo-geologicznych (w wyniku którego uzyskamy wysok¹ wydajnoæ). W celu uzyskania
maksymalnej iloci informacji o uk³adzie maszynaciana wêglowa
na energoch³onnoæ procesu urabiania, konieczne jest prowadzenie
pomiarów poboru mocy z równoczesnym wyznaczaniem wartoci
okrelonych parametrów, które nam w sposób jednoznaczny okrel¹
w³aciwoci mechaniczne calizny wêglowej (opory urabiania reprezentowane przez wskanik urabialnoci Aψ, k¹t bocznego rozkruszenia ψ oraz wytrzyma³oæ na jednoosiowe ciskanie Rc).

Wyznaczenie wartoci energoch³onnoci procesu urabiania cianowego kombajnu bêbnowego w warunkach rzeczywistych oraz okrelenie wspó³zale¿noci z w³aciwociami mechanicznymi urabianej
calizny wêglowej (reprezentowanej przez wskanik urabialnoci Aψ,
k¹t bocznego rozkruszenia ψ oraz wytrzyma³oæ na ciskanie Rc) pozwoli na w³aciwy dobór maszyn do okrelonych warunków górniczo-geologicznych, a w dalszej kolejnoci mo¿e pos³u¿yæ do prognozowania trwa³oci poszczególnych elementów maszyny i ca³ej
maszyny a tym samym uzyskaæ optymalny efekt ekonomiczny.
W wyniku przeprowadzonej dot¹d analizy wydaje siê, ¿e na podstawie wskaników opisuj¹cych w³aciwoci mechaniczne calizny
wêglowej metoda CERCHAR mo¿e byæ stosowana tak¿e w Polsce.
Parametry niezbêdne do zastosowania tej metody w Polsce i tak s¹
wyznaczane: wartoæ si³y skrawania P, k¹t bocznego rozkruszenia ψ
s¹ wyznaczane za pomoc¹ przyrz¹du POS-1, natomiast wytrzyma³oæ na ciskanie Rc jest wyznaczana metod¹ poredni¹ z zale¿noci
H = f (Rc) (rys. 3).
Wstêpne porównania wyników mocy kombajnu otrzymanych
z pomiarów do³owych oraz z obliczeñ teoretycznych wykonanych za
pomoc¹ metodyki CERCHER da³y wyrane rozbie¿noci. B³¹d mo¿e
wynikaæ z faktu, ¿e wytrzyma³oæ wêgla na ciskanie Rc nie zosta³a
wyznaczona dowiadczalnie lecz zosta³a wyznaczona ze wskanika
Protodiakonowa.
Chc¹c stosowaæ do okrelania energoch³onnoci procesu urabiania metodê CERCHER nale¿y precyzyjnie wyznaczaæ wielkoci które maj¹ wp³yw na uzyskane wyniki.
Wytrzyma³oæ na jednokierunkowe ciskanie Rc wyznaczana
metod¹ poredni¹ przy pomocy pomiaru prêdkoci przechodzenia fali
ultradwiêkowej jako funkcja modu³u akustycznego jest metod¹ na
tyle dok³adn¹, ¿e wartoci otrzymane t¹ metod¹ mo¿na uznaæ za reprezentatywne. Natomiast wskanik urabialnoci A wyznaczony t¹
poredni¹ metod¹ jako funkcja A = f (Rc) nie uwzglêdnia wszystkich
tych czynników które maj¹ na jego wartoæ istotny wp³yw (pkt. 2).
Ponadto wskanik wyznaczony t¹ metod¹ nie uwzglêdnia rzeczywistego przekroju bruzdy skrawu pomiarowego w zwi¹zku z czym otrzymujemy zawy¿one wartoci wskanika A.

7. Wnioski
1. Na podstawie przeprowadzonej analizy znanych i stosowanych
metod i sposobów wyznaczania oporów urabiania, które w sposób jak najbardziej zbli¿ony do rzeczywistego oddaj¹ nam w³aciwoci urabianej calizny wêglowej, jednoczenie oddaj¹ (w sposób rzeczywisty) charakter pracy cianowych kombajnów
bêbnowych jest wskanik urabialnoci Aψ który uwzglêdnia rzeczywisty przekrój skrawu pomiarowego. Poprawnoæ otrzymanych
t¹ metod¹ wyników potwierdzaj¹ wyniki produkcyjne uzyskane
w konkretnych warunkach górniczo-geologicznych w oparciu
o wskaniki wyznaczane za pomoc¹ przyrz¹du POS-1 [12].
2. Wytrzyma³oæ na jednokierunkowe ciskanie wêgla Rc wyznaczona metod¹ poredni¹ za pomoc¹ modu³u akustycznego H (bêd¹cego symptomem Rc) w sposób dok³adny oddaje t¹ zale¿noæ.
Metoda ta pozwala na wyznaczenie wartoci Rc na próbkach nieforemnych, co jest du¿ym udogodnieniem w porównaniu z metodami laboratoryjnymi które charakteryzuj¹ siê du¿¹ pracoch³onnoci¹ przygotowania, zw³aszcza próbek foremnych, a tym samym
s¹ kosztowne.
3. Zastosowanie metody CERCHAR w celu wyznaczenia potrzebnej mocy cianowego kombajnu bêbnowego jest (zdaniem autora) mo¿liwe do zastosowania w warunkach polskich (wszystkie
parametry które s¹ niezbêdne aby t¹ metodê zastosowaæ, s¹ w Polsce wyznaczane).
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