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1. Imi i Nazwisko

Tomasz Rokita

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytu u rozprawy doktorskiej

Uzyskany tytu :Magister in ynier

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie

Wydzia Maszyn Górniczych i Hutniczych

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Wp yw obci e eksploatacyjnych kr ników na

trwa o ich o ysk

Promotor: Dr in . K. Furmanik, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanis awa Staszica

w Krakowie

Data obrony: 26.10.1990 r.

Uzyskany stopie : Doktor nauk technicznych

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie

Wydzia In ynierii Mechanicznej i Robotyki

Dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn

Specjalno : Transport Linowy

Temat pracy doktorskiej: Analiza zjawisk dynamicznych w czasie awaryjnego hamowania

górniczego urz dzenia wyci gowego w ruchomych belkach odbojowych

Promotor: Prof. dr hab. in . Józef Hansel, Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanis awa

Staszica w Krakowie

Recenzent zewn trzny: Dr hab. in . Dagmara Tejszerska, prof. Politechniki l skiej

w Gliwicach

Recenzent wewn trzny: Prof. dr in . in . Janusz Kowal, Akademia Górniczo Hutnicza

im. Stanis awa Staszica w Krakowie

Stopie doktora nauk technicznych zosta nadany uchwa Rady Wydzia u In ynierii

Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

z dnia 2 lipca 1999.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu

Od 1 kwietnia 1991 r. do 15 lutego 1992 r. na stanowisku starszego referenta

technicznego w rodowiskowym Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urz dze

Transportu Linowego na Wydzia Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo

Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie.

Od 15 lutego 1992 r. do 1 pa dziernika 1999 r. na stanowisku asystenta w Katedrze

Transportu Linowego na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii

Górniczo Hutniczej im. Stanis awa Staszica w Krakowie.
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Od 01 pa dziernika 1999 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Transportu Linowego

na Wydziale In ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej

im. Stanis awa Staszica w Krakowie.

4. Wskazanie osi gni cia naukowego

Osi gni cie naukowe wynikaj ce z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.

2016 r. poz. 882 ze zm. W Dz. U z 2016 r. poz. 1311 ze zm.):

4.1. Tytu osi gni cia naukowego

Moim osi gni ciem naukowym, uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora,

stanowi cym znacz cy wk ad w rozwój dyscypliny naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn

okre lonym w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r., jest opracowanie,

zaprojektowanie i wdro enie w górniczych wyci gach szybowych ruchomych belek

odbojowych w oparciu o opracowan metodyk i badania.

Metodyka i badania oraz rozwój konstrukcji ruchomych belek odbojowych zosta

przedstawiony w monografii:

TOMASZ ROKITA: „Metodyka rozwi zywania problemów stanów awaryjnych

górniczych wyci gów szybowych za pomoc innowacyjnych urz dze zabezpieczaj cych”

wydanej drukiem przez Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, Recenzenci wydawniczy: prof. dr

hab. in . Lech G adysiewicz Politechnika Wroc awska i dr hab. in . Jacek Snamina, prof. AGH

4.2. Charakterystyka osi gni cia naukowego

Wprowadzenie w latach 80. ubieg ego wieku ciernych urz dze hamuj cych do
zwi kszenia bezpiecze stwa pracy górniczych wyci gów szybowych w Polsce pozwoli o
unikn katastrof i powa nych awarii spowodowanych przejechaniem kra cowych
poziomów technologicznych przez naczynia wyci gowe. Zdarzy o si kilka powa nych awarii
zwi zanych z takimi przejazdami w górniczych wyci gach szybowych, w których nie by o
zainstalowanych ciernych urz dze hamuj cych.

Post p techniczny w dziedzinie sterowania i zabezpiecze ruchu wyci gów górniczych
w Polsce ograniczy te przypadki przejazdów kra cowych poziomów technologicznych.
Jednak zdarzenia tego typu co jaki czas maj miejsce i zawsze wi si z ryzykiem
uszkodzenia lub nawet zniszczenia górniczego wyci gu szybowego. Na potwierdzenie tej tezy
mo na przytoczy zdarzenie, do którego dosz o 22 marca 2003 roku w Zak adzie Górniczym
„Bytom III” w Bytomiu, wchodz cym w sk ad Kompanii W glowej S.A. w Katowicach.
Nast pi a wówczas awaria górniczego wyci gu szybowego szybu „Boles aw”. Zawiód uk ad
sterowania hamulców maszyny wyci gowej. W wyniku awarii naczynia wyci gowe wraz
z linami wyci gowymi spad y na dno szybu. Uszkodzona zosta a korona wie y szybowej oraz
cz ciowo dach budynku maszyny wyci gowej. Nikt nie dozna obra e . W szybie do
awaryjnego hamowania naczy stosowane by y drewniane prowadniki zgrubione, które nie
by y w stanie wytraci energii rozp dzonych mas elementów wyci gu górniczego. Straty
zniszcze oszacowano na oko o 4,2 mln PLN.
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Przyczynami wi kszo ci awarii, do których dosz o w wyniku przejechania kra cowych
po o e , by a nieuwaga maszynistów, niesprawne uk ady kontroluj ce i zabezpieczaj ce ruch
urz dzenia wyci gowego oraz niesprawne uk ady hamuj ce.

Opracowane w Akademii Górniczo Hutniczej cierne urz dzenia hamuj ce HS2W 1
i HS2W 2 oraz ruchome belki odbojowe HWR s z powodzeniem stosowane jako
podstawowe urz dzenia hamuj ce naczynia wyci gowe w przypadku, gdy przejad one
kra cowe poziomy technologiczne. Pocz wszy od pierwszego przemys owego zastosowania
cierne urz dzenia hamuj ce s ci gle doskonalone, a ich konstrukcja dostosowana jest
ka dorazowo do danego wyci gu szybowego. czna liczba zastosowa tych urz dze
w górniczych wyci gach szybowych wynosi ponad sto.

W monografii pracy autor przedstawi wyniki ponad dwudziestoletnich do wiadcze
zwi zanych ze stosowaniem hamulców ciernych w górniczych wyci gach szybowych.
Do wiadczenia te oraz badania prowadzone w Akademii Górniczo Hutniczej pozwoli y na
rozwini cie zasad obliczania, konstruowania i budowy hamulców tak, aby spe nia y one
funkcj podstawowego urz dzenia zabezpieczaj cego ruch wyci gu w stanie awaryjnym, gdy
naczynia z jakichkolwiek przyczyn przejad kra cowe po o enia technologiczne.
Przedstawiono rozwój innowacyjnych konstrukcji hamulców i przystosowania ich do
spe nienia wszystkich wymaga ró nego rodzaju urz dze wyci gowych.

Zebranie i zestawienie najwa niejszych etapów rozwoju konstrukcji i metod obliczania
ciernych uk adów hamuj cych w postaci ruchomych belek odbojowych oraz okre lenie
wp ywu tych konstrukcji na bezpiecze stwo pracy górniczych wyci gów szybowych by o
g ównym celem monografii.

Na podstawie przedstawionych powy ej faktów mo na wnioskowa , e problem zosta
ju dostatecznie dobrze rozpoznany i opisany. W du ej mierze mo na to uzna za prawd .
Jednak ka de kolejne zastosowanie ciernych urz dze hamuj cych powoduje kolejne
wi ksze lub mniejsze problemy z dostosowaniem ich do funkcjonuj cych ju wyci gów.
G ównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, e w zasadzie nie ma dwóch identycznych
urz dze wyci gowych. W ka dym urz dzeniu wyci gowym, wie y szybowej czy rz piu szybu
s wi ksze lub mniejsze ró nice wynikaj ce z ró nych potrzeb kopalni dotycz cych sposobu
eksploatacji wyci gu.

Za o enia do koncepcji urz dzenia hamuj cego

Opracowuj c koncepcj uk adu hamuj cego naczynia wyci gowe po przejechaniu
kra cowych po o e technologicznych, przyj to nast puj ce za o enia:

uk ad powinien przej ca kowit energi kinetyczn mas ruchomych wyci gu przy
pe nym obci eniu naczynia jad cego z maksymaln pr dko ci ,

uk ad hamuj cy powinien by zainstalowany jedynie w wie y szybu, w rz piu natomiast
nale y zastosowa uk ad t umi cy wahania naczynia,

konstrukcja uk adu powinna umo liwia dostosowanie warto ci si y hamowania
ka dorazowo do parametrów wyci gu,

si a hamowania uk adu powinna szybko narasta od zera do warto ci nominalnej, a
nast pnie mie sta warto ,

uk ad powinien zapewnia przeniesienie si hamuj cych na g owic naczynia,

wszystkie elementy konstrukcji uk adu powinny pracowa w granicach spr ysto ci
materia u, którego jest wykonana,

wykonanie uk adu powinno umo liwia jego wielokrotne u ycie – po ka dym u yciu
uk ad w stosunkowo krótkim czasie powinien by przywrócony do stanu wyj ciowego,
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konstrukcja uk adu powinna by prosta i odporna na warunki panuj ce w wie y szybu.

W wyniku takich za o e opracowano konstrukcj hamulca nazwanego ciernym (od
wykorzystanej w hamulcu si y tarcia).

Podstawowym za o eniem konstrukcji hamulca ciernego by o wykorzystanie do
hamowania naczy si y tarcia wyst puj cej pomi dzy powierzchniami stalowymi dociskanymi
do siebie si ami spr ysto ci ciskanych elementów gumowych. Cierny uk ad hamuj cy sk ada
si z parzystej liczby hamulców rozmieszczonych symetrycznie wzgl dem osi naczynia
wyci gowego. Ka dy hamulec sk ada si z nieruchomej, zabudowanej na drodze przejazdu
naczynia, listwy o wzrastaj cej grubo ci oraz obejmuj cego t listw zespo u hamulca,
zawieraj cego ciskane elementy gumowe. ciskane elementy gumowe, przez powierzchnie
stalowe hamulca, oddzia uj na zbie ne listwy, powoduj c powstawanie si y tarcia hamuj cej
naczynie. Rozp dzone naczynie, przeje d aj c kra cowe po o enie, uderza w oczekuj cy tam
zabierak hamulca lub ram cz c hamulce i, przesuwaj c je wzd u zbie nych listew,
powoduje powstawanie si y tarcia hamuj cej naczynie. Hamulce mog by po czone ze sob
za pomoc ramy. Po zako czeniu hamowania mo liwe jest natychmiastowe wyjechanie
naczynia z tej strefy. Przemieszczenie korpusów hamulców ciernych do pozycji wyj ciowej
odbywa si przez uwolnienie powierzchni tr cych, które s utrzymywane w odpowiednim
po o eniu za pomoc prostego mechanizmu rubowego.

Przedstawione rozwi zanie konstrukcji ciernego uk adu hamuj cego umo liwia uzyskanie
si tarcia – hamowania o bardzo du ym zakresie warto ci maksymalnej podyktowanej
parametrami, takimi jak: szeroko powierzchni tr cych zbie nego elementu ciernego i p ozy,
d ugo zbie nego elementu ciernego, wspó czynnik tarcia mi dzy tr cymi powierzchniami
metalowymi, naciski wywo ane ugi ciem elementu gumowego. Poza wymiarami
geometrycznymi powierzchni tr cych, które wp ywaj na uzyskan si tarcia – hamowania,
istotny wp yw ma tak e twardo gumy elementów ciskanych. Zmiana twardo ci gumy
pozwala na zmian nacisków, a co za tym idzie – na zmian warto ci si y tarcia.

Ka de naczynie powinno by hamowane co najmniej dwoma zespo ami ciernymi
rozmieszczonymi symetrycznie wzgl dem osi naczynia. Liczba zespo ów ciernych wynika
z koniecznej do zahamowania warto ci si y, natomiast ich rozmieszczenie powinno zapewnia
symetryczne obci enie naczynia wzgl dem punktu zawieszenia.

W hamulcach ciernych stosuje si segmenty gumowe o grubo ci jedynie 25 mm. Jako
materia y konstrukcyjne do budowy tych hamulców stosuje si stale konstrukcyjne o rednich
w asno ciach wytrzyma o ciowych. Konstrukcja hamulców ciernych HS2W 2 umo liwia
uzyskanie si hamowania od kilkuset do tysi ca kiloniutonów, dlatego hamulce te mog by
stosowane do hamowania naczy wyci gowych o transportowanej masie u ytecznej od kilku
do 50 ton, poruszaj cych si z pr dko ciami do 20 m/s.

Podstawowymi zaletami tych hamulców s :

ma a masa konstrukcji samych hamulców oraz konstrukcji wsporczej,

wymiary gabarytowe hamulców umo liwiaj ce zastosowanie ich w ka dym urz dzeniu
wyci gowym,

szerokie mo liwo ci kszta towania warto ci si hamowania tych hamulców.

Rozwi zanie konstrukcyjne ruchomych belek odbojowych polega na po czeniu za
pomoc skrzynkowych profili naprzeciwleg ych hamulców ciernych uk adu awaryjnego
hamowania HS2W 2 w celu uzyskania wi kszej sztywno ci ca ego uk adu hamuj cego. Takie
po czenie umo liwi o zabudowanie w tych profilach urz dze wychwytuj cych naczynie.
Brak odpowiedniej sztywno ci uk adu hamuj cego powodowa , e proces równoczesnego
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wychwycenia naczynia przez kilka urz dze wychwytuj cych by trudny do zrealizowania.

Cierny uk ad awaryjnego hamowania naczy wraz z ruchomymi belkami odbojowymi
przy za o eniu 100% skuteczno ci wytracenia energii hamowanych mas podwa y
sensowno zabudowy w g owicy trzonu wie y sta ych belek odbojowych. Dodatkowo rol
podchwytów przej y urz dzenia wychwytuj ce zabudowane w ruchomej belce odbojowej

Dzia anie ruchomych belek odbojowych jest nast puj ce. Ruchome belki odbojowe,
zamontowane na pocz tku wolnych dróg przejazdu, s po czone suwliwie z ciernymi
uk adami hamuj cymi. W ruchome belki odbojowe s wbudowane urz dzenia
wychwytuj ce, spe niaj ce funkcj podchwytów, cz ce naczynie wyci gowe z belkami za
pomoc zaczepów przymocowanych do g owicy naczynia wyci gowego. Zalet takiego
rozwi zania jest to, e elementy konstrukcyjne trzonu prowadniczego wie y, g owicy naczynia
i belek odbojowych w momencie zderzenia naczynia w ruchome belki odbojowe przenosz
wielokrotnie mniejsze warto ci si dynamicznych w porównaniu z si ami dynamicznymi
powstaj cymi w chwili uderzenia naczynia w nieruchome belki odbojowe. W zwi zku z tym
masy tych elementów mog by znacznie mniejsze ni w tradycyjnych rozwi zaniach.

Od pocz tku trwania awaryjnego hamowania naczynie pozostaje zblokowane
z hamulcami, tak aby po zatrzymaniu przy ewentualnym zerwaniu lin no nych zawisn na
konstrukcji mocuj cej cierny uk ad hamuj cy. Po wytraceniu energii kinetycznej nast pi
zatrzymanie urz dzenia wyci gowego i zawi ni cie zaczepów naczynia na sworzniach
urz dzenia wychwytuj cego. Si y tarcia wyst puj ce pomi dzy hamulcami ciernymi
a listwami hamuj cymi przenosz ca kowicie obci enie pochodz ce od naczynia z urobkiem
oraz liny wyrównawczej na trzon prowadniczy wie y.

Dodatkowe zabezpieczenie naczynia przed spadkiem, w konstrukcji hamulca ciernego
w postaci ruchomych belek odbojowych, jest mo liwe dzi ki mechanicznemu po czeniu
g owicy naczynia z ruchomym korpusem hamulca W ten sposób powsta y dwa rozwi zania
tzw. urz dze wychwytuj cych naczynia, które sta y si dodatkowym wyposa eniem
hamulców ciernych. Dzia anie tych urz dze polega na tym, e z chwil rozpocz cia
hamowania zaczepy, b d ce dodatkowym wyposa eniem g owicy naczynia, za pomoc
mechanizmu rygluj cego zostaj po czone z korpusami hamulców ciernych.

Pe ne efekty stosowania ruchomych belek odbojowych zosta y osi gni te po
wprowadzeniu (w czerwcu 2002 roku) do przepisów górniczych zapisu o mo liwo ci
wyeliminowania urz dze awaryjnego hamowania naczy w rz piach w przypadku
zastosowania ciernych urz dze hamuj cych z ruchomymi belkami odbojowymi. Przepisy te
wprowadzi y równie nowe zasady obliczania wytrzyma o ciowego belek odbojowych,
g owic naczy i konstrukcji trzonów prowadniczych dla wyci gów szybowych z ciernymi
urz dzeniami hamuj cymi i ruchomymi belkami odbojowymi.

Przedstawione bardziej szczegó owo w rozdziale 6 monografii wybrane zastosowania
przemys owe ruchomych belek odbojowych potwierdzaj tez o du ej „elastyczno ci” tej
konstrukcji pod wzgl dem mo liwo ci jej stosowania.

Proces rozwi zania problemu awaryjnego hamowania dla górniczego wyci gu
szybowego sk ada si z kilku etapów:

sprecyzowanie wymaga dotycz cych projektowanego urz dzenia,

zebranie danych niezb dnych do oblicze projektowych,

wykonanie oblicze projektowych i okre lenie si hamulców ciernych,

wykonanie symulacji cyfrowej awaryjnego hamowania (je li jest potrzebna),

zaprojektowanie uk adu hamuj cego,
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zaprojektowanie sposobu dostosowania naczy wyci gowych do wspó pracy
z urz dzeniami wychwytuj cymi,

powtórne obliczenia sprawdzaj ce (prowadzone podobnie jak w punkcie drugim)
poprawno zaprojektowanej konstrukcji.

Sprecyzowanie wymaga dotycz cych projektowanego urz dzenia

W zakresie tego etapu prac zostaj sprecyzowane podstawowe oczekiwania kopalni,
takie jak np.:

czy dla przedmiotowego górniczego wyci gu szybowego przewidziana jest jazda ludzi,

czy hamowanie awaryjne ma by realizowane tylko w wie y szybu, czy równie w rz piu,

czy cierny uk ad hamuj cy b dzie jedynym urz dzeniem, czy te b dzie jeszcze inne
urz dzenie hamuj ce (drewniane prowadniki zgrubione),

czy cierne urz dzenie hamuj ce ma by w postaci ruchomych belek odbojowych, czy te
hamulce nie b d po czone belkami.
Sporadycznie zdarzaj si inne wymagania zamawiaj cego urz dzenie dotycz ce

zabezpiecze antykorozyjnych (malowanie, cynkowanie) lub sposobu monta u urz dze .

Zebranie danych niezb dnych do oblicze projektowych

Dane niezb dne do zaprojektowania uk adu awaryjnego hamowania (ewentualnie do
cyfrowych symulacji) pozyskiwane s z dzia u g ównego mechanika do spraw szybów zak adu
górniczego z dokumentacji technicznej górniczego wyci gu szybowego. S to g ównie masy
elementów wyci gu, pr dko ci jazdy, parametry geometryczne wie y wyci gowej itp.
Szczególnie wa ne s informacje dotycz ce mo liwych przypadków pracy urz dzenia
wyci gowego (jaki adunek mo e by transportowany i z jak pr dko ci ).

Wykonanie oblicze projektowych i okre lenie si hamulców ciernych

Na tym etapie zostaj wykonane obliczenia wed ug algorytmu opisanego w podrozdziale
3.3 monografii dla wszystkich mo liwych przypadków ruchu urz dzenia wyci gowego.
Efektem ko cowym jest ustalenie optymalnej si y hamownia urz dzenia ciernego.

Wykonanie symulacji cyfrowej awaryjnego hamowania (je li jest potrzebna)

Je li istnieje taka potrzeba, jest mo liwe wykonanie cyfrowej symulacji procesu
hamowania awaryjnego, np. w celu okre lenia wp ywu na ten proces si pochodz cych od
hamulca bezpiecze stwa maszyny wyci gowej czy te jej zanikowego momentu
nap dowego.
Wynikiem tego etapu jest potwierdzenie lub – je li jest to konieczne – korekta si hamowania
urz dzenia ciernego.

Zaprojektowanie uk adu hamuj cego

Zaprojektowanie uk adu hamuj cego jest kluczowym etapem, w którym zostaj
rozwi zane m.in. nast puj ce problemy:

wybór uk adu hamulców (ile listew hamulców i jak u o one),

rozmieszczenie hamulców w trzonie prowadniczym wie y,

mo liwo po czenia ruchomymi belkami odbojowymi,

zaprojektowanie wychwytów hamulców zintegrowanych z ich korpusami lub w ruchomej
belce odbojowej,

zaprojektowanie mocowania dolnego i górnego listew hamulców,

zaprojektowanie niezb dnych wzmocnie trzonu prowadniczego wie y szybowej (je li
jest to konieczne),
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opracowanie dokumentacji techniczno ruchowej urz dzenia.

Do zrealizowania tego etapu konieczna jest wizyta w kopalni, dok adne sprawdzenie
rzeczywistego stanu trzonu prowadniczego (cz sto zdarzaj si rozbie no ci pomi dzy
dokumentacj techniczn , która posiada kopalnia, a stanem faktycznym) oraz obliczenia
wytrzyma o ciowe sprawdzaj ce mo liwo przeniesienia obci e od awaryjnego
hamowania na trzon prowadniczy wie y szybowej.

Zaprojektowanie sposobu dostosowania naczy wyci gowych do wspó pracy z urz dzeniami
wychwytuj cymi

W celu po czenia naczynia z urz dzeniem wychwytuj cym konieczne jest
zaprojektowanie specjalnych zaczepów na g owicy naczynia wyci gowego. Okre lenie
sposobu dostosowania g owic naczy wyci gowych do wspó pracy z urz dzeniami
wychwytuj cymi jest integraln cz ci projektu ciernego urz dzenia hamuj cego.

Powtórne obliczenia sprawdzaj ce poprawno zaprojektowanej konstrukcji

Po rozwi zaniu problemów technicznych wyst puj cych na etapie projektowania
wykonywane s powtórne obliczenia sprawdzaj ce tzw. skuteczno dzia ania
zaprojektowanego uk adu hamuj cego. G ównymi parametrami uzyskanymi z tych oblicze
s : skuteczno hamowania (porównanie potencjalnej pracy hamowania uk adu do energii
ruchomych mas wyci gu), rednie opó nienie naczynia podczas hamowania oraz stosunek
si y wyst puj cej w linach no nych w wie y do obliczeniowej si y zrywaj cej te liny.
Obliczenia te przeprowadzane s powtórnie w zwi zku z tym, e na etapie projektowania
uk adu cz sto zmieniaj si pewne parametry wp ywaj ce na wyniki oblicze . Zwykle jest to
dost pna droga hamowania w wie y, która po rozmieszczeniu wszystkich elementów (belek)
ró ni si od przyj tej do oblicze wst pnych.

Po zrealizowaniu wymienionych wy ej etapów powstaje kompletny projekt ciernego
urz dzenia hamuj cego dla górniczego wyci gu szybowego.

Zgodnie z obowi zuj cymi w górnictwie przepisami do zainstalowania urz dzenia tego
typu w zak adzie górniczym potrzebna jest opinia rzeczoznawcy do spraw ruchu zak adu
górniczego o tym urz dzeniu. Rzeczoznawca oceniaj cy cierne urz dzenia hamuj ce musi
mie uprawnienia nadane przez Prezesa Wy szego Urz du Górniczego w grupie VII
(zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczy wyci gowych). W tej grupie
tematycznej znajduj si uk ady awaryjnego hamowania. Autor niniejszej monografii od
wielu lat jest rzeczoznawc do spraw ruchu zak adu górniczego w kilku grupach
tematycznych (m.in. w grupie VII).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii rzeczoznawczej nast puje produkcja ciernych urz dze
hamuj cych i ruchomych belek odbojowych. Pod nadzorem naukowców Akademii Górniczo
Hutniczej, b d cych autorami tego rozwi zania, w Polsce funkcjonuj dwie firmy, które
produkuj tego typu urz dzenia. Zabudow tych urz dze w szybie równie mo e wykona
tylko firma, która ma odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac w zak adzie
górniczym.

Podczas eksploatacji urz dzenia awaryjnego hamowania podlegaj okresowej kontroli
technicznej. Kontrola ta, opisana w przepisach górniczych, sprowadza si do corocznego
poluzowania rub mocuj cych elementy ruchome hamulca i sprawdzenie ich ruchliwo ci
oraz do badania elementów gumowych hamulców.
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Uwarunkowania wp ywaj ce na konstrukcje ruchomych belek odbojowych

Bardzo wa n zalet ciernych urz dze hamuj cych i ruchomych belek odbojowych jest
mo liwo ich dostosowania do praktycznie ka dego typu urz dzenia wyci gowego.
W przypadku projektowania nowego urz dzenia wyci gowego opracowanie odpowiedniego
rozwi zania jest stosunkowo atwe. Jednak w zdecydowanej wi kszo ci przypadków nale y
zaprojektowa nowy uk ad awaryjnego hamowania dla ju funkcjonuj cego wyci gu. Pojawia
si tu szereg czasami bardzo trudnych problemów natury technicznej. Problemy te mo na
podzieli na dwie grupy.

Pierwsza grupa obejmuje problemy funkcjonalne zwi zane z mo liwo ci uzyskania
pe nej zgodno ci wyników oblicze energetycznych awaryjnego hamowania
z obowi zuj cymi przepisami. Typowym przyk adem jest cz sto wyst puj ca w wie ach
szybu zbyt krótka wolna droga przejazdu naczynia. Przyczyn takiego stanu rzeczy by o
zwykle obni enie kosztów inwestycyjnych podczas budowy wie y wyci gowej, a skutkiem –
zbyt krótka droga mo liwa do wykorzystania na proces awaryjnego hamowania. Mo e
pojawi si zatem nast puj cy problem: z jednej strony si a hamowania urz dzenia ciernego
jest ograniczona ze wzgl du na dopuszczalne opó nienie (10 m/s2 w przypadku transportu
ludzi), z drugiej strony praca hamowania wykonana przez t si na dost pnej drodze
hamowania jest zbyt ma a, aby w pe ni wytraci energi urz dzenia wyci gowego. Sytuacja
mo e by nie do rozwi zania, dopóki nie zostan ograniczone parametry urz dzenia
wyci gowego. W takim przypadku naj atwiej ograniczy pr dko jazdy, która ma najwi kszy
wp yw na energi kinetyczn ruchomych mas wyci gu. Co jednak mo na zrobi , gdy tym
samym wyci giem s transportowane materia y czy nawet urobek w wozach? Takie sytuacje
s na porz dku dziennym. Ograniczenie pr dko ci przy transporcie materia ów czy urobku
jest cz sto nie do przyj cia dla kopalni.

Drugi problem jest natury konstrukcyjnej. Po okre leniu podstawowego parametru
uk adu hamuj cego, jakim jest si a hamowania, pojawia si pytanie, jak konstrukcyjnie
wykona hamulce i umie ci je w wie y i ewentualnie w rz piu szybu.

Projektuj c uk ad awaryjnego hamowania naczy wraz z urz dzeniem wychwytuj cym,
nale y uwzgl dni przynajmniej:

kszta t i wielko g owicy naczynia wyci gowego,

wielko i ustawienie zawiesze lin no nych,

dodatkowe elementy naczynia wyci gowego montowane do jego g owicy (np. barierki
ochronne, daszek itp.),

prowadzenie naczy w wie y (w rejonie wolnych dróg przejazdu),

konstrukcj trzonu prowadniczego wie y,

rozmieszczenie sta ych belek odbojowych i ewentualnie elementów amortyzuj cych
uderzenie w te belki,

umieszczenie i mo liwo ci ruchu podchwytów samoczynnych w wie y,

kszta t i wielko ramy dolnej naczynia (je li hamowanie jest przewidziane tak e
w rz piu).

Przedstawione powy ej problemy sprawiaj , e w a ciwie ka de projektowane
urz dzenie hamuj ce jest niepowtarzalne, chocia podstawowe elementy konstrukcyjne s
podobne.

Pomimo wymienionych wy ej uwarunkowa cierne urz dzenia hamuj ce uda o si
zabudowa we wszystkich górniczych wyci gach szybowych, w których takie próby podj to.
Cz sto wi za o si to z wielogodzinnymi konsultacjami autora z projektantami
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i eksploatatorami górniczych wyci gów szybowych. W sumie cierne urz dzenia hamuj ce
zastosowano w ponad stu górniczych wyci gach szybowych w Polsce, Francji, Czechach
i Szwecji. Autor niniejszej pracy bra udzia w przygotowaniu projektów technicznych
wi kszo ci z tych realizacji (od 1991 roku). W 2002 roku ukaza a si praca prof. Mariana
Wójcika, w której opisano niektóre wcze niejsze realizacje hamulców ciernych. W monografii
przedstawiono kilka wybranych, ciekawszych rozwi za ruchomych belek odbojowych
zrealizowanych po 2002 roku.

Rozwi zania konstrukcyjne hamulca ciernego

Jedn z najwa niejszych zalet hamulców ciernych jest mo liwo kszta towania warto ci
si y hamowania w szerokim zakresie. Wp yw na si hamowania ka dego hamulca (zgodnie
z wzorami) maj d ugo zastosowanego elementu elastycznego oraz liczba powierzchni
ciernych.

D ugo elementu elastycznego wp ywa w oczywisty sposób na ca kowit d ugo
hamulca. Im d u szy korpus hamulca, tym mniej zostaje drogi mo liwej do wykorzystania na
hamowanie. W praktyce d ugo ci najwi kszych hamulców nie przekraczaj 2 m.

Zwi kszaj c liczb powierzchni ciernych hamulca, mo na te zwi kszy si hamowania
(bez konieczno ci wyd u ania elementu elastycznego). Tu pojawia si inny problem –
rozmieszczenie w przekroju poprzecznym szybu (tarczy szybu) hamulca o wi kszym
gabarycie.

Najprostszy hamulec cierny ma jedn listw hamuj c i dwa elementy stalowe
powoduj ce tarcie po obu stronach listwy. Inne rozwi zania polegaj na zwielokrotnieniu
liczby listew do 2, 3, a nawet 4, co powoduje zwi kszenie liczby powierzchni tr cych
odpowiednio do 4, 6 i 8. Ró ne mog by te po o enia listew wzgl dem siebie w przekroju
hamulca.

W rozdziale 6 monografii przedstawiono rozwi zania ciernych uk adów awaryjnego
hamowania naczy oraz sposób dostosowania g owic naczy wyci gowych do wspó pracy
z urz dzeniami wychwytuj cymi belek odbojowych. Wybrano cztery rozwi zania spo ród
kilkunastu zrealizowanych przez autora we wspó pracy z firm COAL BUD Sp. z o.o.
z Olkusza. Przedstawione rozwi zania ró ni si mi dzy sob , poniewa by y projektowane
dla wyci gów szybowych i samych szybów o odmiennych konstrukcjach.

S to rozwi zania konstrukcyjne ciernych urz dze hamuj cych dla nast puj cych
górniczych wyci gów szybowych:

KGHM „Polska Mied ” S.A. O/ZG „Polkowice Sieroszowice”, szyb SW 1, przedzia
klatkowy;

KGHM „Polska Mied ” S.A. O/ZG „Polkowice Sieroszowice”, szyb P VI;

KGHM „Polska Mied ” S.A. O/ZG „Rudna”, szyb R IX;

Luossavaara – Kiirunavaara AB LKAB, kopalnia „Kiruna”, szyb B 1 (Szwecja).

Przedstawione rozwi zania zosta y zrealizowane przez firm COAL BUD i obecnie pracuj
w górniczych wyci gach szybowych.

O skuteczno ci dzia ania ciernych urz dze hamuj cych oraz zgodno ci rzeczywistych
parametrów hamowania z wyliczonymi w projekcie decyduj przede wszystkim:

odpowiednie wykonanie ciernych urz dze hamuj cych i ich zabudowa w szybie,

okresowe badania elementów gumowych,

okresowe badania stanu ciernych urz dze hamuj cych.
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Okresowe badania elementów gumowych ciernych urz dze hamuj cych

W celu sprawdzenia parametrów charakteryzuj cych elementy gumowe,
wykorzystywanych do oblicze si y hamuj cej w urz dzeniach ciernych, przeprowadza si
badania próbek tych e elementów. Pierwsze badanie wykonuje si przed monta em
elementów w szybie. Kolejne trzy badania kontrolne wykonuje si w odst pach dwuletnich,
a nast pne co rok. Kryterium decyduj cym o dopuszczeniu elementu gumowego do dalszej
eksploatacji jest zmiana jego charakterystyki o nie wi cej ni 20% w stosunku do
charakterystyki wzorcowej. Jako charakterystyk rozumie si tu wykres si y ciskania
elementu gumowego w funkcji jego odkszta cenia. Konkretnie nale y sprawdzi si
potrzebn do ci ni cia elementu gumowego o 10 mm. Kryterium pomocniczym jest
odpowiednia twardo gumy mieszcz ca si w zakresie 50–60°ShA.

Aby badania by y wiarygodne i uznane przez organy nadzoru górniczego, musz by
przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach. Badanie polega na okre leniu twardo ci
elementów oraz wyznaczeniu charakterystyk mechanicznych podczas ciskania tych próbek.
Jednym z takich o rodków jest Laboratorium Badawcze Technicznych rodków Transportu
i Materia ów w Katedrze Transportu Linowego AGH Kraków. Laboratorium to ma akredytacj
Polskiego Centrum Akredytacji PCA AB771.

W Laboratorium stosowana jest procedura PB 04 pt.: „Oznaczenie w asno ci
mechanicznych elementów gumowych ciernych urz dze hamuj cych”. Procedura ta (wraz
z analiz niepewno ci pomiarów) zosta a opracowana przez mnie i jest stosowana od 2006
roku. Wcze niej badania przeprowadzano wed ug wewn trznej procedury Katedry
Transportu Linowego.

Co roku wykonywanych jest oko o dwudziestu bada elementów gumowych ciernych
urz dze hamuj cych.

W trakcie rewizji urz dzenia hamuj ce s kontrolowane zgodnie z ich dokumentacj ,
w szczególno ci w zakresie:

stanu powierzchni hamuj cych,

prawid owo ci i ruchliwo ci po cze mechanicznych elementów,

prawid owo ci po o enia elementów,

stanu pokrycia antykorozyjnego.

Ponad dwudziestoletnie do wiadczenia autora niniejszej pracy potwierdzaj ,
e przestrzeganie przedstawionych w tym rozdziale zasad poprawnego wykonania,
eksploatacji i kontroli zapewnia kilkunastoletnie skuteczne dzia anie ciernych urz dze
hamuj cych w ka dych warunkach szybów górniczych. Okres trwa o ci elementów
elastycznych ciernych urz dze hamuj cych, w zale no ci od warunków szybowych
i producenta tych elementów, wynosi od kilku do kilkunastu lat. W ci gu ponad dwudziestu
lat autor wykona kilkaset bada kontrolnych elementów gumowych ciernych urz dze
hamuj cych i opracowa sprawozdania o stanie technicznym tych elementów.

Pomosty bezpiecze stwa w szybach górniczych

Wieloletnie do wiadczenia w stosowaniu urz dze do wytracania energii o du ych
warto ciach sk oni y autora do zastosowania tych urz dze w konstrukcji pomostu
bezpiecze stwa, czyli tzw. sztucznego dna szybu. Co prawda pomys na takie rozwi zanie nie
by nowy, ale rzeczywiste rozwi zanie konstrukcyjne do tej pory nie powsta o. W dalszej
cz ci opisano pierwsz prób realizacji tego pomys u w warunkach przemys owych.
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W zwi zku z eksploatacj z ó kopalin zalegaj cych g biej lub z uwagi na sukcesywn
likwidacj tzw. eksploatacji podpoziomowej coraz wi cej kopalni prowadzi pog bianie
czynnych szybów lub planuje w niedalekiej przysz o ci takie prace. Zgodnie z obowi zuj cymi
wymaganiami podczas prowadzenia robót szybowych górnicze wyci gi szybowe znajduj ce
si w szybie wy cza si z eksploatacji. Bior c pod uwag fakt, e prace zwi zane
z pog bianiem szybu trwaj co najmniej kilka miesi cy (a cz sto ponad rok), wy czenie na
taki okres wyci gu górniczego z eksploatacji jest dla kopalni nie do przyj cia. Jedynym
wyj ciem z powy szej sytuacji jest zastosowanie tzw. pomostu bezpiecze stwa (sztucznego
dna szybu).

Podczas pog biania szybów niezb dne jest zastosowanie pomostów bezpiecze stwa.
Ich zadaniem jest ca kowite lub cz ciowe oddzielenie odcinka szybu, w którym
eksploatowane s czynne górnicze wyci gi szybowe, od odcinka szybu pog bianego,
w którym znajduj si brygady szybowe pog biaj ce szyb.

W opisanej szczegó owo w monografii koncepcji postanowiono wykorzysta
do wiadczenia zdobyte podczas stosowania w górniczych wyci gach szybowych ciernych
urz dze hamuj cych i ruchomych belek odbojowych.

Istotn cech tej konstrukcji jest wytracenie energii spadaj cego obiektu w trakcie
przemieszczania si zawieszonego na zespo ach hamulców ciernych pomostu (ruchomych
belek odbojowych) tak, aby przy uderzeniu spadaj cej masy konstrukcja przemieszczaj ca si
w dó by a hamowana.

Wizualizacja ruchomego pomostu bezpiecze stwa. 1 – podk ad amortyzuj cy z rur i piasku; 2
– górne zamocowanie prowadnic; 3 – rama no na; 4 – urz dzenia hamuj ce; 5 – pionowe

listwy cierne; 6 – dolne zamocowanie listew

Sztuczne dno sk ada si z ruchomego pomostu bezpiecze stwa, pok adu amortyzuj cego
(1), pionowych listew ciernych (5) i zespo ów hamuj cych (4). Pomost bezpiecze stwa jest
pionowo rozbudowan konstrukcj kratow (3), na której u o ony jest pok ad amortyzuj cy
(1) z o ony z kilku warstw rur stalowych. W ka dej warstwie rury u o one s poziomo obok
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siebie oraz skierowane prostopadle do rur w warstwie s siaduj cej. Przestrzenie miedzy
rurami wype nione s piaskiem lub innym materia em sypkim. Pomost bezpiecze stwa
osadzony jest przesuwnie za po rednictwem zespo ów hamuj cych (4) na pionowych
prowadnicach ciernych (5) o d ugo ci od 10 do 12 m i przytwierdzonych do cian szybu
górniczego (2, 6) padaj cych mas, przy wzgl dnie ma ej ca kowitej masie tej konstrukcji.
Modu owa konstrukcja pozwala na monta poszczególnych elementów sk adowych na
powierzchni, co ogranicza koszty oraz czas budowy i demonta u tej konstrukcji w szybie.

Przy opracowywaniu konstrukcji sztucznego dna szybu przyj to za o enie, e energia
spadaj cego obiektu ma by zaabsorbowana przez konstrukcj zabezpieczaj c . Praca si
dzia aj cych podczas wychwytywania spadaj cego obiektu ma by równa jego energii
kinetycznej tu przed upadkiem. Konstrukcja zabezpieczaj ca musi wobec tego zapewni
mo liwo wykonania pracy przez stosunkowo du e si y zatrzymuj ce spadaj cy obiekt na
odpowiednio d ugiej drodze dzia ania tych si . Stawia to przed konstrukcj zabezpieczaj c
wysokie wymagania dotycz ce wytrzyma o ci i sztywno ci oraz przestrzennej zabudowy
zapewniaj cej dostatecznie d ug drog niezb dn do zatrzymania spadaj cego obiektu.
Szacunkowe obliczenia wskazuj , e akceptowalna warto si y zatrzymuj cej spadaj cy
obiekt mo e by uzyskana wówczas, gdy proces zatrzymania b dzie realizowany na drodze
oko o 10 m.

W zaproponowanej koncepcji budowy konstrukcji zabezpieczaj cej wychwyt
spadaj cego obiektu nale y uwzgl dni dwie zasadnicze faz jego zatrzymania. W pierwszej
fazie nast puje wychwyt obiektu przez poduk ad zamocowany na elementach hamuj cych.
Sk ada si on z konstrukcji no nej w postaci kratownicy oraz umieszczonej na niej strefie
zgniotu z o onej z odpowiednio u o onych warstw rur oraz materia u kruchego
wype niaj cego przestrze mi dzy rurami. Strefa zgniotu w wyniku odkszta ce
wyhamowuje spadaj cy obiekt, rozpraszaj c cz jego energii. Dodatkowo odgrywa ona
rol warstwy rozk adaj cej obci enie uderzaj cego obiektu prawie równomiernie na cz
no n .

Podczas uderzenia cz ciowemu zniszczeniu mo e równie ulec konstrukcja spadaj cego
obiektu. W bardzo krótkim czasie wychwytu spadaj cego obiektu, umieszczona na p ytach
zaciskowych cz konstrukcji zabezpieczaj cej nabiera pr dko ci i przyjmujemy, e faza ta
ko czy si w chwili, gdy spadaj cy obiekt i ruchoma cz konstrukcji zabezpieczaj cej
osi gn tak sam pr dko . Teoretycznie faz t mo na modelowa zderzeniem czysto
plastycznym, podczas którego nast puje rozpraszanie energii. Ilo rozproszonej energii
w stosunku do energii spadaj cego obiektu zale y od proporcji masy tej cz ci konstrukcji
zabezpieczaj cej, która spoczywa na p ytach zaciskowych oraz masy spadaj cego obiektu.

W drugiej fazie ruchu wychwycony obiekt oraz ruchoma cz konstrukcji
zabezpieczaj cej poruszaj si razem, a ich czna energia jest rozpraszana w wyniku
dzia ania uk adu. Druga faza trwa a do zatrzymania uk adu, a wi c do chwili ca kowitego
rozproszenia energii.

Zaproponowana koncepcja umo liwia budow stosunkowo zwartej konstrukcji
zabezpieczaj cej. B dzie ona l ejsza i atwiejsza w monta u oraz pó niejszym demonta u ni
konstrukcja nieruchoma, zamocowana do obudowy szybu. Przyj te rozwi zanie pozwala
równie na zmniejszenie si oddzia ywania konstrukcji na obudow szybu podczas wychwytu
spadaj cych obiektów.
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Podczas prac pog biania i wyposa ania szybu w jednej z polskich kopalni zaistnia a
konieczno w a ciwego zabezpieczenia i oddzielenia pog bianego odcinka szybu od wy ej
pracuj cych górniczych wyci gów szybowych klatkowego i pomocniczego.

Podstawowym za o eniem i jednocze nie warunkiem postawionym przez kopalni by o
takie zaprojektowanie sztucznego pomostu bezpiecze stwa, aby by on zdolny do przej cia
energii spadaj cej sekcji obudowy zmechanizowanej o masie 20000 kg ze zr bu szybu, a wi c
z wysoko ci ponad 1000 m.

Maj c na uwadze niezwykle wysokie wymagania postawione przez kopalni ,
zdecydowano si na zastosowanie nowatorskiego rozwi zania.

Przy rozwi zaniu tego problemu przyj to nast puj ce za o enia:

urz dzenie zabezpieczaj ce wyci g klatkowy b dzie tworzy ruchoma konstrukcja
wype niona w górnej cz ci rurami i materia em sypkim, przesuwaj ca si pod wp ywem
spadaj cej masy oko o 10 m w dó z si ami oporu tzw. ruchomych p yt zaciskowych;

urz dzenie zabezpieczaj ce wyci g pomocniczy b dzie nieruchom konstrukcj stalow
sztywn , w której równie w górnej cz ci zastosowano odpowiedni warstw – stref
zgniotu;

obydwie konstrukcje zabezpieczaj ce b d po czone pionow przegrod oddzielaj c
od siebie wyci gi klatkowy i pomocniczy.

Rozpoczynaj c proces obliczeniowo projektowy pomostu bezpiecze stwa, nale y
oszacowa nast puj ce parametry:

masa obiektu spadaj cego,

powierzchnia uderzenia elementu spadaj cego (wozu kopalnianego lub obudowy
zmechanizowanej) o pomost bezpiecze stwa,

wspó czynnik oporu aerodynamicznego spadaj cych do szybu obiektów.
Przy za o eniu oporu powietrza podczas spadania obiektu (model, w którym za o ono

opór powietrza proporcjonalny do kwadratu pr dko ci) otrzymamy:

pr dko obiektu w chwili zderzenia z urz dzeniem zabezpieczaj cym:
vo = 128 m/s = 460,8 km/godz.,

energia obiektu w chwili zderzenia z urz dzeniem zabezpieczaj cym:
Ek= 1,64 10

8 J = 164 MJ.

Na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycznych i przy uwzgl dnieniu
uwarunkowa konstrukcyjnych do dalszych oblicze przyj to nast puj ce parametry
konstrukcyjne urz dzenia zabezpieczaj cego:

masa ruchomej cz ci urz dzenia zabezpieczaj cego:m2 = 36000 kg,

grubo strefy zgniotu urz dzenia zabezpieczaj cego: g1 = 1,5 m,

grubo strefy zniszczenia upadaj cego obiektu: g2 = 1,5 m,

pr dko w chwili zderzenia z urz dzeniem zabezpieczaj cym: vo = 128 m/s.

Kolejnym etapem prac zwi zanych z projektem sztucznego dna szybu jest opracowanie
schematu oraz wyznaczenie parametrów konstrukcji no nej dla ruchomej cz ci tego
urz dzenia.

Za o enia, które zosta y przyj te do oblicze :

liczba p yt zaciskowych: n = 12,

maksymalna si a hamowania ka dej p yty zaciskowej: Fh = 1000 kN,

si a obci aj ca jest roz o ona równomiernie na ca ej powierzchni konstrukcji no nej
ruchomej cz ci urz dzenia zabezpieczaj cego w wyniku przejmowania spadaj cego
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obiektu przez stref zgniotu, w której si y oddzia ywania w coraz to g bszych warstwach
rozk adaj si coraz to bardziej równomiernie,

konstrukcja no na cz ci ruchomej urz dzenia zabezpieczaj cego musi przej si y
dynamiczne podczas przechwytywania obiektu spadaj cego oraz si y podczas hamowania
zespo em p yt zaciskowych.

Urz dzenie zabezpieczaj ce szyb zaprojektowano jako konstrukcj o zwartej budowie,
mo liw do szybkiego wykonania. Ze wzgl du na ograniczenia transportowe w szybie nie
mo na by o transportowa i montowa urz dzenia jako ca o ci, tylko nale a o
przetransportowa elementy sk adowe i na odpowiednim poziomie w szybie montowa je w
docelowe urz dzenie. Za o ono, e masa elementów transportowanych nie b dzie
przekracza 3600 kg, a ich d ugo 4000 mm. Podzia urz dzenia zabezpieczaj cego na takie
elementy sk adowe u atwi prace zwi zane z opuszczeniem tych elementów pod naczyniem
górniczego wyci gu szybowego do miejsca monta u. Transport elementów urz dzenia oraz
roz adunek w kopalni odby si sprawnie i bez przeszkód. Monta em sztucznego dna w
szybie na poziomie 1010 m zajmowa y si brygady szybowe oraz osoby dozoru ruchu
posiadaj ce du e do wiadczenie i specjalne kwalifikacje.

Dzi ki przyj ciu powy szych za o e dotycz cych konstrukcji urz dzenia oraz transportu
jego cz ci, czas monta u urz dzenia w szybie – realizowany w czasie sze ciogodzinnych
zmian, kiedy ruch górniczy wyci gu szybowego by przerywany, a sam szyb udost pniany
brygadom szybowym – nie przekroczy trzech miesi cy.

Kolejnym wymaganiem postawionym przez inwestora by o opracowanie takiej
konstrukcji sztucznego dna, która pozwoli aby po pog bieniu szybu na szybki i atwy
demonta urz dzenia na cz ci oraz sprawne ich przetransportowanie na ni szy poziom.
Warunek ten by konieczny dla maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na przed u enie
górniczego wyci gu szybowego oraz wyd u eniu lin prowadniczych, odbojowych i no nych
tak, aby górniczy wyci g szybowy móg obs ugiwa docelowy poziom.

Demonta sztucznego dna odby si w lipcu 2017 roku. W tym okresie rozpocz a si
operacja wyd u enia górniczego wyci gu szybowego podstawowego. Najwa niejszy w tej
operacji by czas wykonania demonta u. Z tego powodu wi kszo elementów podczas
demonta u by a ci ta palnikami na kawa ki mo liwe do transportu na powierzchni . Mimo to
uda o si zdemontowa uk ad cierny hamuj cy (bez listew hamulców) bez uszkodze .
Mo liwe jest jego wykorzystanie w przysz o ci do podobnych konstrukcji. Ca a operacja
demonta u przebieg a sprawnie i bezpiecznie, a górniczy wyci g szybowy podstawowy zosta
sprawnie wyd u ony w po owie sierpnia 2017 roku.

W wyniku prac projektowych nad rozwi zaniem problemu sztucznego dna w szybie
powsta wzór u ytkowy pt.: „Sztuczne dno szybu górniczego” W.123.095 z dnia 10.05.2014
roku og oszony 31.10.2016 pod nr. WUP 10/16.

Podsumowanie

Polski przemys ci ki (i nie tylko) korzysta w zdecydowanej wi kszo ci z obcych
osi gni , bo polskich patentów i innych oryginalnych rozwi za technicznych jest ma o,
a te, które s , tylko w niewielkim stopniu nadaj si do przemys owego wykorzystania.

Taka sytuacja powoduje, e Polska, która jest w zakresie rozwi za technicznych jednym
z najmniej innowacyjnych krajów w Unii Europejskiej, bez podniesienia poziomu
innowacyjno ci swojej gospodarki, ma i b dzie mie du e trudno ci w zderzeniu
z mi dzynarodow konkurencj . W opinii autora polskie wynalazki i rozwi zania techniczne,
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które znajd zastosowanie w przemy le, mog t sytuacj poprawi . Takimi rozwi zaniami s
z pewno ci cierne urz dzenia hamuj ce i ruchome belki odbojowe.

Przedstawione w monografii rozwi zania s wynikiem wieloletnich projektów
badawczych wykonanych przy wspó udziale autora. Ich wykonawcami by y czasami bardzo
liczne zespo y, w sk ad których wchodzili pracownicy nie tylko Katedry Transportu Linowego
i innych katedr AGH, ale równie pracownicy kopal , pa stwowego nadzoru bezpiecze stwa,
biur projektów i innych podmiotów gospodarczych.

Dzi ki zastosowaniu opisanych w pracy rozwi za w postaci ciernych urz dze
hamuj cych i ruchomych belek odbojowych mo liwe by o wyeliminowanie lub istotne
zmniejszenie ryzyka wyst pie uszkodze typu katastroficznego i parametrycznego
elementów górniczych wyci gów szybowych, a tym samym poprawienie w nich
bezpiecze stwa transportu pionowego.

Opracowane rozwi zania awaryjnego hamowania górniczego wyci gu szybowego
w postaci ciernych urz dze hamuj cych i ruchomych belek odbojowych znalaz y
zastosowanie zarówno w górnictwie polskim, jak i zagranicznym. Opracowana na podstawie
oblicze parametrów dynamicznych i kinematycznych konstrukcja urz dze gwarantuje ich
niezawodn i wieloletni eksploatacj .

Ruchome belki odbojowe HWR i cierne uk ady awaryjnego hamowania HS2W 2 zosta y
ju zastosowane w ponad stu górniczych wyci gach szybowych w Polsce, Czechach i Szwecji.

Metody obliczania parametrów ciernych urz dze hamuj cych i ruchomych belek
odbojowych s chronione dwoma rozwi zaniami know how:

metod obliczania parametrów ruchomych belek odbojowych wspó pracuj cych
z ciernymi uk adami do awaryjnego hamowania naczy wyci gowych (nr RN wul
60/2000),

procedur oceny procesu i sposobu rozwi zania awaryjnego hamowania górniczego po
przejechaniu skrajnych poziomów technologicznych (nr RN wul 148/2001).

Twórcami tych dwóch rozwi za know how s Józef Hansel, Marian Wójcik i Tomasz Rokita.

Mo na zatem stwierdzi , e ruchome belki odbojowe HWR, wspó pracuj ce z ciernymi
uk adami awaryjnego hamowania HS2W 2:

s stosowane z powodzeniem w kopalniach w gla, rud miedzi i innych minera ów,

istotnie zwi kszaj bezpiecze stwo transportu pionowego nie tylko w polskich
kopalniach,

przynosz wymierne efekty ekonomiczne.

Wykaz przemys owych realizacji ciernychurz dze hamuj cych (CUH) i ruchomych belek
odbojowych (RBO) oraz pomostówbezpiecze stwa (PB)wed ug opracowa autora

Lp. Nazwa kopalni Nazwa szybu Przedzia
Rok

instalacji
urz dzenia
hamuj cego

Rodzaj
urz dzenia
hamuj cego

realizacje w polskich kopalniach w gla

1.
KWK „Zabrze
Bielszowice”

III B 1991 CUH

2. KWK „Staszic” I wschodni 1992 CUH

3. zachodni 1992 CUH
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4. KWK „Pokój” „Wanda I” klatkowy 1992 CUH

5. KWK „Wieczorek” „Ro dzie ski” klatkowy 1992 CUH

6. skipowy 1992 CUH

7. „Wilson” skipowy 1992 CUH

8. „Pu aski” skipowy 1992 CUH

9. KWK „Polska” III skipowy 1992 CUH

10. KWK „Borynia” I wschodni 1992 CUH

11. zachodni 1992 CUH

12. KWK „Pniówek” „Ludwik” pó nocny 1992 CUH

13. po udniowy 1992 CUH

14. KWK „Kazimierz Juliusz” „Kazimierz II” skipowy 1992 CUH

15. KWK „Silesia” 2 skipowy 1993 CUH

16. KWK „1 Maja” I po udniowy 1993 CUH

17. KWK „Nowa Ruda” „Nowy II” skipowy 1993 CUH

18. KWK „Wujek” „Lechia” skipowy 1993 CUH

19. KWK „Niwka Modrzejów” „Mieczys aw” skipowy 1993 CUH

20. KWK „Katowice Kleofas” „Bartosz II” klatkowy 1994 RBO

21. KWK „Morcinek” II zachodni 1995 CUH

22. KWK „Marcel” III wschodni 1995 CUH

23. zachodni 1995 CUH

24. KWK „Ziemowit” III pó nocny 1995 CUH

25. po udniowy 1995 CUH

26. KWK „Jaworzno” „Sobieski III” zachodni 1995 CUH

27. wschodni 1995 CUH

28. KWK „ l sk” II po udniowy 1995 CUH

29. KWK „ ory” II pó nocny 1995 CUH

30. KWK „Piast” II wschodni 1996 CUH

31. zachodni 1996 CUH

32. KWK „Jas Mos” „Jas 2” po udniowy 1996 CUH

33. pó nocny 1996 CUH

34. KWK „Chwa owice” VIII skipowy 1997 CUH

35. klatkowy 1997 CUH

36. KWK „Anna” „Chrobry II” pó nocny 1997 CUH

37. KWK „Rydu towy” „Leon II” po udniowy 1997 CUH

38. pó nocny 1997 CUH

39. KWK „Piast” I klatkowy 1997 CUH

40. KWK „Borynia” II pó nocny 1999 CUH

41. po udniowy 1999 CUH

42. KWK „Knurów” „Pawe ” klatkowy 2001 RBO

43.
„Jan”

wschodni 2003 RBO

44. zachodni 2003 RBO

45. KWK „Zofiówka” II pó nocny 2006 RBO

46. po udniowy 2007 RBO

46. KWK „Wujek” II po udniowy 2009 RBO

48. KWK „Zofiówka Iz po udniowo
zachodni

2011 RBO
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49. przedzia u
pó nocno
wschodni

2011 RBO

realizacje w polskich kopalniach rud

50. ZGH „Boles aw”, kopalnia
„Pomorzany”

„Chrobry” skipowy
1994 CUH

51. KGHM „Polska Mied ”
S.A. O/ZG „Lubin”

L II
wschodni 1994 CUH

52. zachodni 1994 CUH

53. KGHM „Polska Mied ”
S.A. O/ZG „Rudna”

R I skipowy 1994 CUH

54. klatkowy 1994 CUH

55. R III skipowy 1994 CUH

56. klatkowy 1994 CUH

57. P IV klatkowy 1994 CUH

58 R II pó nocny 1996 CUH

59. po udniowy 1996 CUH

60. KGHM „Polska Mied ”
O/ZG „Polkowice
Sieroszowice”

P II zachodni 1996 CUH

61. wschodni 1996 CUH

62. P VI skipowy 1996 CUH

63. SW 1 klatkowy 1998 RBO

64. SG 1 klatkowy 2006 RBO

65. P II wschodni 2011 RBO

66. zachodni 2011 RBO

67. P I klatkowy 2012 RBO

68. P V klatkowy 2013 RBO

69. P VI skipowy 2013 RBO

70. SW 1 skipowy 2014 RBO

71. O/ZG „Rudna” R III skipowy 2014 RBO

72. O/ZG „Rudna” R IX klatkowy 2015 RBO

73. O/ZG „Polkowice
Sieroszowice”

P VII klatkowy 2017 RBO

74. O/ZG Lubin L VI klatkowy 2017 RBO

realizacje w kopalniach zagranicznych

75. kopalnia „Darkov”
(Czechy)

„Mir 5” I 2003 RBO

76. II 2004 RBO

77. kopalnia „Kiruna LKAB”
(Szwecja)

B 1 skipowy 2016 RBO

78. B 3 skipowy 2018 RBO

sztuczne dna szybu z wykorzystaniem ciernych urz dze hamuj cych

1. KWK „Rydu towy Anna” „Leon –IV” klatkowy 2013 PB

2. KWK „Zofiówka” IIz klatkowy 2014 PB
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5. Pozosta e osi gni cia naukowo badawcze

Od pocz tku mojej pracy w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie bra em udzia
pracach badawczych i projektowych zwi zanych z kolejami linowymi. Prace te mo na
podzieli na trzy grupy:

prace projektowo dokumentacyjne kolei linowych u ywanych przenoszonych do
Polski w celu powtórnej instalacji,

projekty koncepcyjne pozwalaj ce wybra optymalne rozwi zanie transportu
linowego dla potencjalnych inwestorów,

rozwi zywanie dora nych problemów zwi zanych z eksploatacj funkcjonuj cych
kolei linowych.

W pracach tych specjalizowa em si w wykonywaniu oblicze uk adu linowego kolei tzw.
oblicze trasowych, które s podstaw do rozmieszczenia podpór na trasie kolei, ustaleniu
si y napinaj cej lin no no nap dow , okre lenie parametrów hamowania, itd..

Bra em te udzia w opracowywaniu zaktualizowanych dokumentacji technicznych kolei
niezb dnych do ponownego zarejestrowania (pozwolenia na eksploatacj ) tych urz dze w
Polsce. Dokumentacje te by y weryfikowane przez Transportowy Dozór Technicznych, który
jest jednostk nadzoruj c koleje linowe w Polsce. Bra em udzia w badaniach
wykonywanych na kolejach linowych przed dopuszczeniem ich do eksploatacji pasa erskiej.

Efektem tych prac by o wybudowanie w Polsce nast puj cych kolei linowych:

Kolej linowa krzese kowa „Pi kna Góra” w Go dapi 2001 r.,

Kolej linowa terenowa „ ar” w Mi dzybrodziu ywiecki 2003 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Sto ek” w Wi le 2004 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Kiczera” w Pu awach Górnych 2004 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Azoty S otwiny” w Krynicy Zdroju 2005 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Strugi Szczawiny” w Korbielowie 2005 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Dzikowiec” w Boguszowie Gorcach 2008 r.,

Kolej linowa krzese kowa „S otwiny TAB” w Krynicy Zdroju 2009 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Henryk Ski 1” w Krynicy Zdroju 2014 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Master Ski” w Tyliczu 2015 r.,

Kolej linowa krzese kowa „Henryk Ski 1” w Krynicy Zdroju 2015 r
(wyd u enie trasy kolei).,

Kolej linowa krzese kowa „Henryk Ski 2” w Krynicy Zdroju 2016 r.,

Kilkana cie kolei dla których opracowywano dokumentacje nie doczeka o si (z ró nych
przyczyn) realizacji.

Bra em te udzia w opracowywaniu projektów koncepcyjnych pozwalaj ce wybra
optymalne rozwi zanie transportu linowego. Efektem tych prac by o wybudowanie w Polsce
nast puj cych kolei linowych:

Kolej linowa krzese kowo gondolowa „ELKA” w Chorzowie 2013 r.,
Kolej dwulinowa kabinowa „POLINKA” we Wroc awiu 2013 r.
(przez Odr ).,

Kilkana cie kolei dla których opracowywano koncepcje nie doczeka o si do tej pory
realizacji. Do ciekawszych projektów mo na zaliczy min.:

Kolej linowa kabinowa na stokach Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie,
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kolej dwulinowa kabinowa przez Wis w Kazimierzu Dolnym,

kolej dwulinowa kabinowa przez Wis w Toruniu,

kolej linowa gondolowa w rejonie Koszalina,

kolej linowa gondolowa w K odzku,

kolej linowa gondolowa Gór Gradow na terenie Centrum Hevelianum w Gda sku,

kilka wariantów kolei linowej miejskiej w Zakopanem,

kilka wariantów kolei linowej miejskiej w Krakowie,

i wiele innych.

Na szczególn uwag zas uguj projekty wykonane dla jedynej w Polsce kolei linowej
towarowej „Janikowo Piechcin” w Janikowie. Kolej ta, dostarczaj ca kamie wapienny jest
kluczowa dla funkcjonowania Zak adów Soda Polska CIECH w Janikowie.

Projekty koncepcyjne tych kolei by y wykonywane na zlecenie w adz lokalnych, b d
potencjalnych inwestorów.

Wa nym fragmentem mojej dzia alno ci jest rozwi zywanie dora nych problemów
zwi zanych z eksploatacj funkcjonuj cych kolei linowych. Nale y tu wymieni nast puj ce
dzia ania:

optymalizacja procesów hamowania kolei linowych,

wspó praca liny z wprz g em pojazdu,

pomiary przebiegów si w linach ruchomych kolei,

drgania konstrukcji wsporczych kolei,

analiza pracy nap du kolei,

opinie o stanie technicznym podzespo ów kolei.

W latach 2012 2016 bra em udzia w dwóch projektach wykonywanych dla uniwersytetu
EAFIT z Medellin (Kolumbia) zwi zanych z eksploatacj miejskich kolei linowych w Medellin
oraz rozbudow sieci tych kolei.

cznie podczas mojej dzia alno ci w Akademii Górniczo Hutniczej bra em udzia
w kilkudziesi ciu pracach naukowo badawczych, projektowych i ekspertyzach zwi zanych
z kolejami linowymi. Wykaz tych prac stanowi za cznik do niniejszego autoreferatu.

Kilkukrotnie by em powo ywany na bieg ego przez Prokuratur , S d lub Wy szy Urz d
Górniczy w sprawach zwi zanych z wypadkami b d awariami urz dze transportu linowego.

Do najwa niejszych spraw tego typu mo na zaliczy :

Opinia dotycz ca bada i oceny awaryjnej naprawy wa u wraz z okre leniem

parametrów technicznych dalszej eksploatacji maszyny wyci gowej 4L 5500/2 3600
szybu R II przedzia po udniowy KGHM Polska Mied S.A. Oddzia ZG „Rudna”, Praca
wykonana dla KGHM Polska Mied  S.A. Oddzia  ZG „Rudna”, Kraków 2011 r.

Opinia w sprawie przyczyn zbiorowego wypadku przy pracy zaistnia ego w dniu 4
grudnia 2013 r. oko o godz. 13.00 we wn trzu komina nr 3 na terenie elektrowni
ENEA Wytwarzanie w wier ach Górnych, gm. Kozienice w wyniku którego zgin o 4
pracowników Sygnatura akt V Ds. 66/13. Radom, Praca wykonana dla Prokuratura
Okr gowa w Radomiu Wydzia V ledczy

Analiza technologii i czynno ci zabudowy kabla energetycznego w szybie Piotr KHW
SA KWK Mys owice Weso a Ruch Weso a w Mys owicach wraz z badaniami
laboratoryjnymi elementów zabudowy kabla w zwi zku z wypadkiem zbiorowym
(trzy wypadki miertelne, jeden ci ki) któremu ulegli w dniu 26 sierpnia 2013 r. ok.
godz. 2:53 czterej pracownicy firmy KOPEX PBSz SA. Praca wykonana WUG Katowice.
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Bra em udzia w kilku du ych pracach, które by y prowadzone przez Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. S to nast puj ce
prace:

Opracowanie koncepcji zintegrowanego systemu ewidencji, kontroli i oceny pracy
maszyn i urz dze w dzia ach energomechanicznych kopal JSW. S.A., 2011 r.,

Ocena mo liwo ci zwi kszenia wydajno ci górniczych wyci gów szybowych
LW Bogdanka oraz ocena przedstawionej koncepcji przystosowania szybu 1.5 do
transportu urobku kamiennego, 2013 r.,

Analiza transportu pionowego w Kompanii W glowej S.A. Oddzia KWK „Knurów
Szczyg owice”, 2014 r.,

Analiza modernizacji górniczych wyci gów szybowych i maszyn wyci gowych
w kopalniach JSW SA w latach 2017 – 2030, 2017 r.

5.1. Autorstwo i wspó autorstwo w publikacjach naukowych

Mój dorobek publikacyjny obejmuje 68 prac naukowych po obronie pracy

doktorskiej. Publikacje te dotycz zagadnie zwi zanych z urz dzeniami transportu linowego

(górniczymi wyci gami szybowymi i kolejami linowymi i wyci gami narciarskimi). Prace te

publikowa em w czasopismach ci le zwi zanych z tematyk prowadzonych bada , a przede

wszystkim w czasopismach, które trafiaj do ludzi potencjalnie zainteresowanych tymi

rozwi zaniami. St d te niewiele moich prac by o publikowanych w czasopismach ci le

naukowych. Najwa niejsze z czasopism, w których publikowa em to:

Archives of Mining Sciences,

Applied Mechanics and Materials,

Journal of Machine Construction and Maintenance,

Mining – Informatics, Automation And Electrical Engineering,

Bezpiecze stwo Pracy i Ochrona rodowiska w Górnictwie,

Przegl d Komunikacyjny,

Transport Miejski i Regionalny,

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN,

Logistyka,

Geomatics, Landmanagement and Landscape.

5.2. Monografie inne publikacje

Jestem autorem i wspó autorem 3 monografii. Wyst puje jako wspó autor 18

rozdzia ów w monografiach. W trakcie swej pracy prezentowa em wyniki bada na licznych

konferencjach. cznie uczestniczy em w kilkudziesi ciu krajowych i mi dzynarodowych

konferencjach, na których wyg osi em ponad 40 referatów. Najwa niejsze z konferencji, w

których uczestniczy em to:

Polski Kongres Górniczy,

International Mining Forum,

Mi dzynarodowa konferencja naukowo techniczna „Bezpiecze stwo Pracy Urz dze
Transportowych w Górnictwie”,

Mi dzynarodowa Konferencja „Szko a Eksploatacji Podziemnej”,
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Konferencja Naukowo Techniczna Systemy Transportowe „Teoria i Praktyka”,

Konferencji Naukowo Technicznej ”Problematyka funkcjonowania i rozwoju kolei
linowych w Polsce”

International Conference „Investigation, production and use of steel wire ropes,
conveyers and hoisting machines” (S owacja),

The International Conference on Hoisting and Haulage (Szwecja),

Posiadam jedn samodzieln publikacj w czasopi mie z LF:

Tests and examination of drive sheave in mine skip hoist — Badania i ocena
konstrukcji ko a p dnego maszyny wyci gowej górniczego wyci gu skipowego,
Archives of Mining Sciences, Kraków 2016, vol. 61 no. 2, s. 415–424

Pozosta e publikacje, których jestem autorem:

Bezpiecze stwo pracy platform roboczych — Safety of the use of work platforms,
Bezpiecze stwo Pracy i Ochrona rodowiska w Górnictwie, WUG Katowice, 2017
nr 9, s. 27–34;

Cierne urz dzenie hamuj ce dla szybu B 1 LKAB Kiruna — Frictional arresting devices
for the B 1 LKAB Kiruna shaft, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energi PAN ; Sympozja i Konferencje, 2017 nr 99, s. 119–130;

Identification mechanical parameters of steel ropes for mining shaft hoists under
dynamic loads — Wyznaczanie parametrów mechanicznych lin stalowych górniczych
wyci gów szybowych w warunkach obci e dynamicznych, Journal of Machine
Construction and Maintenance, Maintenance Problems, 2017 no. 3, s. 37–43;

Poprawa bezpiecze stwa górniczych wyci gów szybowych poprzez zastosowanie
ciernych urz dze hamuj cych — Improvement of safety of mine hoist installations
by application of friction arresting devices, Bezpiecze stwo Pracy i Ochrona
rodowiska w Górnictwie, WUG Katowice, 2017 nr 6, s. 9–16;

Kolej linowa przez Wis w Kazimierzu Dolnym — Aerial ropeway over the Vistula
river in Kazimierz Dolny, Transport Miejski i Regionalny : miesi cznik naukowo
techniczny Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
Polskiej, 2010 nr 12, s. 38–42;

Tramwaj linowy dla lotniska w Balicach — Concept of cable car for the Balice Airport,
Transport Miejski i Regionalny : miesi cznik naukowo techniczny Stowarzyszenia
In ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2010 nr 12, s. 13–15;

Problem transportu rowerów kolejami liniowymi — The problem of bicycle
transportation by ropeways, Transport Miejski i Regionalny : miesi cznik naukowo
techniczny Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej
Polskiej, 2013 nr 4, s. 12–17;

Problemy eksploatacyjne platformy do urabiania i transportu piasku — Operating
problems of the platform for the mining and transport of sand, Bezpiecze stwo pracy
urz dze transportowych w górnictwie : [XIII mi dzynarodowa konferencja : 8–10
listopada 2017, Wis a] : monografia red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ;
Centrum Bada i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.� z o.�o. L dziny: CBiDGP Sp.� z
o.�o., 2018, s. 124–132.

Wa niejsze publikacje których jestem wspó autorem z zakresu górniczych wyci gów
szybowych:



Autoreferat, dr in . Tomasz Rokita

Strona 24 z 29

Rokita T., Kiercz M.: Awaria górniczego wyci gu szybowego szybu
dwuprzedzia owego — The accident in mining hoist equipped in two compartments,
Bezpiecze stwo Pracy i Ochrona rodowiska w Górnictwie, ISSN 2081 4224. WUG
Katowice, 2018 nr 11, s. 8–13;

Rokita T., Wójcik M., Czy owski J., Zuski Z.: Przystosowanie górniczego szybu Regis
Kopalni Soli Wieliczka do zabudowy d wigów osobowo towarowych —Modification
of a mining shaft Regis of Salt Mine in Wieliczka for applying the personal
commodity, Transport szybowy : monografia red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozie .
Gliwice, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. Transport szybowy 2011,
s. 433–438

Rokita T., Wójcik M.: Badania maszyn wyci gowych w procesie dopuszczania do
eksploatacji — Hoist testing in the commissioning proces, Transport szybowy :
monografia red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozie . Gliwice, Instytut Techniki Górniczej
KOMAG, 2013, s. 7–18

Rokita T., Wójcik M., Snamina J., Orkisz P.: Badania specjalne cz ci mechanicznej
maszyn wyci gowych — Special study of the mechanical part of hoisting machines,
Bezpiecze stwo pracy urz dze transportowych w górnictwie : monografia red. nauk.
Andrzej Tytko, Marian Wójcik ; Centrum Bada i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.�o.. L dziny, CBiDGP, 2015, s. 54–62;

Rokita T., Wójcik M., Olszyna G.: Ruchome sztuczne dno szybów górniczych — Mobile
artificial bottom mine shafts, Bezpiecze stwo pracy urz dze transportowych
w górnictwie, monografia red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Bada
i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.�o., L dziny, Centrum Bada i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.�o., 2016, s. 140–146;

Rokita T., Bulenda P., Pypno M., Witkowski J.: Urz dzenie zabezpieczaj ce
pog bianie szybu Leon IV w KWK Rydu towy – Anna — Protective installation for
Leon IV shaft deepenning ATKW S.�A. KWK Rydu towy – Anna, Bezpiecze stwo pracy
urz dze transportowych w górnictwie, monografia red. nauk. Andrzej Tytko, Marian
Wójcik, Centrum Bada i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.�o. L dziny,
Centrum Bada i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.�o., 2016, s. 111–119;

Oleksy W., Rokita T., Wójcik M.: Wspó czesne problemy górniczych wyci gów
szybowych na wiecie — Current problems of mine shaft hoist installations in the
world, Bezpiecze stwo pracy urz dze transportowych w górnictwie, monografia
red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik, Centrum Bada i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.�o. L dziny, Centrum Bada i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.�o., 2016, s. 11–20;

Rokita T., Wójcik M.: Emergency braking of mine shaft hoists applying friction
arresting devices theory, tests, and industrial applications, HOIST & HAUL 2015 :
proceedings of the international conference on Hoisting and Haulage, 21–25 June
2015, Stockholm ed. Borje Johansson Englewood, Society for Mining, Metallurgy &
Exploration Inc., cop. 2015 + CD, s. 291–300.

Wed ug Biblioteki G ównej AGH na dzie 27.02.2019 wykaz moich publikacji jest
nast puj cy:
• ksi ki 3
• fragmenty ksi ek 28
• artyku y 31
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• referaty 14
• inne (patenty, wzory u ytkowe) 4

czna liczba punktów PM 250,5
Liczba samodzielnych publikacji 9 (w tym jedna w czasopi mie z Listy Filadelfijskiej).
Wg Google Scholar wska nik Hirscha: 1, cytowania: 9

5.3. Zestawienie zrealizowanych naukowych projektów badawczych

UDZIA JAKO G ÓWNY WYKONAWCAW PROJEKTACH NAUKOWO BADAWCZYCH DLA KBN

1. Opracowanie metod projektowania g owic górniczych naczy wyci gowych oraz
zbrojenia szybowego s u cego do prowadzenia tych naczy . Projekt badawczy KBN
nr 9 S601 045 04 realizowany w latach 1993–1995 w Katedrze Transportu Linowego AGH
pod kierownictwem prof. Józefa Hansla.

2. Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów
wie wyci gowych wspó pracuj cych z tymi belkami. Projekt Badawczy KBN nr 9 T12A
035 12 realizowany od roku 1997 (termin zako czenia 1999 r.) w Katedrze Transportu
Linowego AGH pod kierownictwem prof. Józefa Hansla.

5.4. Udzia w realizacji umów z o rodkami przemys owymi i wdro enia

Podczas mojej dzia alno ci w Akademii Górniczo Hutniczej bra em udzia w stu
kilkudziesi ciu pracach zwi zanych z górniczymi wyci gami szybowymi (prace naukowo
badawcze, projektowe) i ponad 350 ekspertyzach dotycz cych bada elementów
elastycznych urz dze hamuj cych. Wykaz prac w za czeniu.

Rozwi zaniami know how:

1 Metoda obliczania ruchomych belek odbojowych wspó pracuj cych z ciernymi uk adami do
awaryjnego hamowania naczy wyci gowych. Umowa licencyjna nr 12/2002 – RN WUL
60/2000.

2. Procedura oceny procesu i sposób rozwi zania awaryjnego hamowania górniczego
wyci gu szybowego po przejechaniu skrajnych poziomów technologicznych. Umowa
licencyjna nr 17/2001 – 31/RUKR/2001, AGH, Kraków 2001.

3. Metodyka projektowania, budowy oraz likwidacji sztucznych den szybów górniczych.

Do tej pory Akademia Górniczo Hutnicza podpisa a 21 umów licencyjnych na sprzeda ww.
rozwi za know how.

5.5. Patenty, wzory u ytkowe

1. Sposób i urz dzenie do kontroli po o enia liny w zawieszeniach linowych — (Method and
device to control position of a rope in the rope slings), Akademia Górniczo Hutnicza
im. Stanis awa Staszica w Krakowie ; wynalazcy: Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK, Tomasz
ROKITA, Grzegorz OLSZYNA Polska. — Opis patentowy ; PL 226990 B1 ; Udziel. 2017 05
10 ; Opubl. 2017 10 31. — Zg osz. nr P.408511 z dn. 2014 06 12.

2. Sztuczne dno szybu górniczego — (Artificial bottom of a mining shaft), Akademia
Górniczo Hutnicza im. Stanis awa Staszica w Krakowie ; wynalazcy: Józef HANSEL, Marian
WÓJCIK, Tomasz ROKITA, Grzegorz OLSZYNA Polska. — Opis ochronny wzoru
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u ytkowego ; PL 68642 Y1 ; Udziel. 2016 03 14 ; Opubl. 2016 10 31. — Zg osz.
nr W.123095 z dn. 2014 05 19.

6. Nagrody i wyró nienia

Posiadam nast puj ce medale i odznaczenia:

1. Srebrny Krzy Zas ugi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2 wrze nia

2005 r. (legitymacja nr 154 2005 95),

2. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji narodowej 29

sierpnia 2011 r. (legitymacja nr 126233),

Moja dzia alno dla przemys u górniczego doceniona zosta a nadaniem stopni górniczych
1. Dyrektor Górniczy III Stopnia Minister Gospodarki i Pracy (2005 r.)

nr dyplomu 28/36/2005
2. Dyrektor Górniczy II Stopnia Minister Gospodarki (2009 r.) nr dyplomu 20/10/2009
3. Dyrektor Górniczy I Stopnia Minister Energii (2016 r.) nr dyplomu 2/71/2016

oraz
4. Przyznaniem przez Porozumienie Zwi zków Zawodowych KADRA Honorowego

Kordzika Górniczego nr 833 (2000 r.),
5. Nadaniem odznaki honorowej Zas u ony dla Górnictwa RP (2009 r.),
6. Dyplom wyró nienia za dzia ania na rzecz poprawy bezpiecze stwa w polskim

górnictwie (przyznany przez Wy szy Urz d Górniczy w Katowicach i Zarz d Fundacji
„Bezpieczne górnictwo”) 2016 r.

Praca organizacyjna na rzecz Wydzia u zosta a doceniona przez Rektora Akademii

Górniczo Hutniczej otrzymaniem wyró nienia:

1. Nagroda Rektora Organizacyjna za opracowanie koncepcji technicznej trasy kolejki

linowej AGH Miasteczko Studenckie 2002 r.

2. Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za osi gni cia Dydaktyczne 2006 r.

3. Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za osi gni cia Organizacyjne 2014 r.

4. Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za osi gni cia Dydaktyczne 2017 r.

5. Nagroda Rektora Indywidualna II stopnia za osi gni cia Naukowe 2018 r.

Otrzyma em kilka nagród za rozwi zanie konstrukcyjne, które jest przedmiotem
monografii tzn. ruchome belki odbojowe. Najwa niejsze z nich to:

trzecia nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osi gni cia naukowo
techniczne uzyskana w 2003 r,

z oty medale BRUSSELS EUREKA 2003 uzyskany na wiatowych Targach
Wynalazczo ci, Bada Naukowych i Nowych Technik w Brukseli,

dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji uzyskany w 2004 roku.

Moj prac doceni y w adze Wydzia u nadaniem odznaki Zas u ony dla Wydzia u.

7. Dzia alno dydaktyczna

W ramach prowadzonej przeze mnie dzia alno ci dydaktycznej jestem
odpowiedzialny za 6 przedmiotów:
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W ca o ci prowadz dwa przedmioty na studiach II giego stopnia na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn specjalno Transport Linowy:

Koleje linowe i wyci gi narciarskie (wyk ad i wiczenia)

Transport pionowy, urz dzenia szybowe i przyszybowe (wyk ad i projekt).
Na studiach I giego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn:

Maszyny i urz dzenia transportowe (laboratorium),

Nowoczesne systemy transportu linowego (projekt i laboratorium).
Studia I ego stopnia na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, In ynieria Mechaniczna i
Materia owa, Mechatronika.

Zapis konstrukcji (projekt),

Grafika in ynierska (projekt).

Studia podyplomowe: Urz dzenia transportu linowego – projektowanie, budowa

i eksploatacja

Wybrane zagadnienia z mechaniki i wytrzyma o ci materia ów ( wiczenia)

Urz dzenia transportu linowego (Górnicze wyci gi szybowe, D wigi osobowe
i towarowe, Koleje linowe i wyci gi narciarskie) (wyk ad i wiczenia)

Elementy wyposa enia urz dze transportu linowego (wyk ad i wiczenia)

Prace dyplomowe:

By em promotorem:

prac magisterskich ok. 60,

prac in ynierskich 65,

prac ko cowych Studium Podyplomowego ok. 60

By em recenzentem kilkudziesi ciu prac magisterskich i in ynierskich.

Wyró nienia w skali ponad uczelnianej prac dyplomowych realizowanych pod moim

kierunkiem:

Konkurs Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Oddzia w Krakowie na najlepsz prac w dziedzinie Transportu (mog uczestniczy

prace z wszystkich szkó wy szych z Krakowa)

wyró nienie w 2010 r. (dyplomanci Marcin Chyc Magdzin i Bart omiej Furman)

praca magisterska

II miejsce w 2011 r. (dyplomant Pawe Wierzbicki) – praca magisterska

wyró nienie w 2012 r. (dyplomant Patryk Kasperczyk) – praca magisterska

III miejsce w 2015 r. (dyplomant ukasz Kordeczka) – praca in ynierska,

II miejsce w 2017 r. (dyplomant ukasz Kordeczka) – praca magisterska;

Konkurs Wy szego Urz du Górniczego w Katowicach i Fundacji „Bezpieczne

górnictwo” im. Prof. Wac awa Cybulskiego (mog uczestniczy prace z tematyki

zwi zanej z popraw bezpiecze stwa w górnictwie)

laureaci Przemys aw Gawlik i Pawe Wojtasik w 2016 r. ) – praca magisterska.
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8. Dzia alno organizacyjna

Prace na rzecz Uczelni i Wydzia u:

1. Cz onek Rady Wydzia u WIMiR od 2002 r. (5 kadencji)

2. Cz onek Senatu od 2005 r. (4 kadencje)

3. Praca w senackich komisjach sta ych:

Senacka Komisji ds. Pracowniczych (3 kadencje)

Senacka Komisja ds. Techniczno Administracyjnych (1 kadencja)

Senacka Komisja ds. Kszta cenia i Spraw Studenckich (1 kadencja)

Senacka Komisja ds. Nagród i Odznacze (1 kadencja)

Senacka Komisja ds. Statutowo Regulaminowych (1 kadencja)

4. Praca w Wydzia owej Komisji Rekrutacyjnej (kilkana cie lat)

5. Praca w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 2010 2012

6. Pe nomocnik dziekana WIMiR ds. Festiwalu Nauki w Krakowie w latach 2003 2010

7. Koordynacja prezentacji WIMiR w ramach Spotka z Uczelni w latach 2004 2008

8. Organizator Studenckiego Ko a Naukowego NOBEL dzia aj cego przy Katedrze
Transportu Linowego 1997 r., Opiekun ko a do 1997 do 2008 r.

9. Sekretarz Zarz du Fundacji Wydzia u In ynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w latach
2013 2017 od 2017 roku Prezes Zarz du

10. Ekspert Techniczny Polskiego Centrum Akredytacyjnego w zakresie Rozporz dzenia
424 (od 2018 r.)

11. Sekretarz Komitetu Technicznego nr 163 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Lin
i Transportu Linowego (od 2015 r.)

12. Rzeczoznawca do spraw ruchu zak adu górniczego w :

grupie I maszyny wyci gowe: a) cz mechaniczna,

grupie II – naczynia wyci gowe,

grupie III – zawieszenia naczy wyci gowych i lin wyci gowych,

grupie V – wie e szybowe,

grupie VII – zbrojenie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczy
wyci gowych,

grupie X – urz dzenia techniczne: c) urz dzenia specjalne.
Uprawnienia nadane przez Prezesa Wy szego Urz du Górniczego w Katowicach

(wa ne do 31 stycznia 2023 r.)

13. Organizacja cyklicznych konferencji Katedry Transportu Linowego dotycz cych
kolei linowych

14. Cz onek Komitetu organizacyjnego cyklicznej (co rocznej) Mi dzynarodowej
Konferencji „Bezpiecze stwo Pracy Urz dze Transportowych w Górnictwie
organizowanych” organizowanej przez Centrum Bada i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o.

15. Cz onek Komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji „Problematyka
funkcjonowania i rozwoju kolei linowych w Polsce” organizowanej przez




