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Skuteczna detekcja granicy węgiel/skała jest jednym z kluczowych zadań, których rozwiązanie jest konieczne 

ze względu na automatyzację pracy w kopalniach węgla kamiennego, umożliwiającą eliminację zasobów 

ludzkich w wyrobisku ścianowym, jako bezpośredniej obsługi kompleksu ścianowego [1,2]. 

Sposób rozwiązania zadania detekcji rozwijany przez autorów bazuje na metodyce diagnostyki procesów [3]. 

Obserwacja działania kompleksu ścianowego (głównie kombajnu ścianowego) pozwoliła na sformułowanie 

hipotezy, że hałas spowodowany urabianiem calizny przez głowicę kombajnu niesie informację o siłach 

skrawania koniecznych do urobienia węgla, a więc pośrednio niesie informację o reakcji calizny 

odpowiadającej jej wytrzymałości na ścinanie. Wstępne badania przeprowadzone przy użyciu bazy sygnałów 

akustycznych zgromadzonych za pomocą prowizorycznego toru pomiarowego potwierdziły możliwość 

rozróżnienia rodzaju urabianego górotworu na podstawie analizy sygnału akustycznego [4]. 

W dalszych badaniach wykorzysta się bazę sygnałów akustycznych zbudowanych za pomocą 

specjalistycznego układu pomiarowego, rejestrującego nie tylko hałas generowany przez układ dynamiczny 

kombajn-organ urabiający-górotwór, ale także przez tło akustyczne, w którym dominują hałasy generowane 

przez przenośniki podścianowe oraz oprzyrządowanie kompleksu ścianowego. Hałasy niezwiązane 

bezpośrednio z urabianiem węgla zostaną odfiltrowane z rejestrowanego efektu akustycznego, po czym nastąpi 

estymacja wybranych cech sygnału i detekcja granicy węgiel/skała w rzeczywistej skali czasu.  

W razie pomyślnej weryfikacji opracowanej metody planuje się jej implementację w wybranych kompleksach 

ścianowych wytwarzanych przez przemysł maszyn górniczych. 
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Badania są częściowo finansowane ze środków w ramach prac statutowych realizowanych przez młodych 

naukowców i uczestników studiów doktoranckich (BKM) w Politechnice Śląskiej 


