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STRESZCZENIE: Na bazie danych z jednej z podziemnych kopalĔ rud miedzi okreĞlono regresjĊ
trwaáoĞci taĞm wzglĊdem dáugoĞci przenoĞnika dla taĞm zdejmowanych prewencyjnie z przyczyn
związanych z procesem narastającego zuĪycia. Zbadano równieĪ czĊstoĞci wymian awaryjnych po
uszkodzeniach mechanicznych o charakterze nagáym i losowym. Zaproponowano model symulacyjny procesu wymian taĞm uwzglĊdniający zauwaĪone zaleĪnoĞci. Model pozwala oszacowaü
roczne koszty wymian taĞm z uwzglĊdnieniem strat produkcji na skutek awarii taĞm oraz koszty
wymian planowych. Model pozwala równieĪ oszacowaü korzyĞci z zastosowania urządzeĔ diagnostycznych do oceny stanu taĞm i zapobiegania awariom katastroficznym. UwzglĊdnia równieĪ skutecznoĞci identyfikacji uszkodzeĔ i pozwala na optymalizacjĊ áącznych nakáadów na badanie stanu
taĞm i zapobieganie ich awariom, w tym koszty wymian taĞm i strat produkcyjnych.
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1. WPàYW DàUGOĝCI PRZENOĝNIKA NA TRWAàOĝû TAĝMY
1.1. Czynniki „liniowe” i „punktowe” w procesie zuĪycia taĞm przenoĞnikowych
Jednym z podstawowych czynników róĪnicujących trwaáoĞü taĞm przenoĞnikowych jest dáugoĞü przenoĞnika na którym taĞmy pracują. Wynika to ze zmiany proporcji udziaáu czynników „liniowych” i „punktowych” przyczyniających siĊ do zuĪywania siĊ taĞm [11].
CzĊĞü czynników dziaáa na caáej trasie przenoĞnika, dlatego skutki ich oddziaáywania są proporcjonalne do drogi pokonanej przez odcinek taĞmy (iloczynu liczby obiegów i dáugoĞci pĊtli taĞmy), a inne do liczby cykli (obiegów) taĞmy wokóá przenoĞnika. Do czynników ‘liniowych” moĪemy zaliczyü tarcie taĞmy o urobek na trasie oraz tarcie taĞmy o obrzeĪa i krąĪniki. Do procesów
oddziaáywujących „punktowo” moĪna zaliczyü: procesy zmĊczeniowe związane z przeginaniem
taĞmy na bĊbnach zwrotnych i odchylających oraz, tarcie o urobek przyspieszany w miejscu nadawy, przebicia od uderzeĔ spadającego urobku itp. Punktem szczególnie silnie dziaáającym na taĞmĊ
jest nadawa. To tu taĞma jest przebijana, Ğcierana i rozcinana bardzo intensywnie. Na krótkich
przenoĞnikach taĞma wielokrotnie przechodzi pod nadawą i przez to szybciej ulega zuĪyciu. Na
dáugich przenoĞnikach liczba przejĞü taĞmy pod nadawą spada, a do gáosu dochodzą czynniki dzia-
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áające na taĞmĊ na caáej trasie. TaĞma zuĪywa siĊ wolniej. RóĪnice w trwaáoĞci przekáadają siĊ na
koszty transportu [4], gdyĪ koszty wymian taĞm, oprócz kosztów energii, stanowią istotny skáadnik
kosztów operacyjnych transportu kopalnianego. Nic wiĊc dziwnego, Īe powszechną tendencją jest
wydáuĪanie tras przenoĞników tam gdzie jest to moĪliwe. Aby nie mnoĪyü punktów nadawy nauczono siĊ konstruowaü przenoĞniki zakrzywione oraz zaczĊto stosowaü napĊdy poĞrednie.
Prognozując koszty wymian taĞm dla rozpatrywanego ukáadu transportowego naleĪy uwzglĊdniü wpáyw dáugoĞci przenoĞników oraz wynikającą z niej liczbĊ punktów nadawy. Im wiĊcej punktów nadawy i im czĊĞciej odcinki taĞm przebiegają pod koszem zasypowym tym wiĊksze jest
prawdopodobieĔstwo powstania uszkodzeĔ katastroficznych takich jak rozciĊcie wzdáuĪne taĞmy.
Awarie tego typu spowodowane są najczĊĞciej rozciĊciem taĞmy przez metalowy element (kotew,
oderwany element konstrukcji) wbity w taĞmĊ w miejscu nadawy. WydáuĪanie tras przenoĞników
nie tylko wydáuĪa trwaáoĞü taĞm poprzez zmniejszenie intensywnoĞci oddziaáywaĔ w miejscu nadawy, lecz równieĪ redukuje zagroĪenie rozciĊciem wzdáuĪnym. Z tym ostatnim wiąĪą siĊ nie tylko koszty skrócenia trwaáoĞci taĞmy (rozciĊcie mogą dotyczyü w równym stopniu taĞm nowych jak
i zuĪytych), lecz równieĪ koszty wymian awaryjnych (obejmujących koszty usuniĊcia rozsypanego
urobku i koszty wymiany rozciĊtej na znacznej dáugoĞci taĞmy) oraz strat produkcyjnych spowodowanych wydáuĪającym siĊ postojem. Wymiany prewencyjne w okresie postojów planowych nie
niosą za sobą tak wysokich kosztów. Niestety nawet najlepsze urządzenia diagnostyczne nie są w
stanie przewidzieü wszystkich uszkodzeĔ. Ich zastosowanie z pewnoĞcią jednak zwiĊksza trwaáoĞü
taĞmy i redukuje liczbĊ postojów awaryjnych. MoĪe teĪ istotnie ograniczyü rozmiar skutków w
momencie ich pojawienia siĊ.
1.2. Identyfikacja wpáywu dáugoĞci przenoĞnika na trwaáoĞü taĞm.
Badania taĞm w jednej z kopalĔ rud miedzi pod koniec lat osiemdziesiątych [2] pozwoliáy zidentyfikowaü udziaá czynników „punktowych” i „liniowych” w procesie zuĪywania siĊ taĞm w kopalni oraz okreĞliü funkcjĊ pozwalającą na prognozĊ trwaáoĞci taĞmy w oparciu o znajomoĞü dáugoĞci przenoĞnika. Oryginalną metodĊ okreĞlania trwaáoĞci taĞm w zaleĪnoĞci od róĪnych parametrów technicznych taĞmy i przenoĞnika oraz warunków eksploatacji przedstawiá prof. T. ĩur w pracach [10-12]. To wáaĞnie on wprowadziá podziaá czynników powodujących zuĪywanie siĊ taĞmy na
dziaáające „punktowo" (tzn. w konkretnych miejscach przenoĞnika np. nadawa, urządzenia czyszczące, napĊd itp.) i dziaáające „liniowo" (wzdáuĪ caáej trasy przenoĞnika np. tarcie o krąĪniki i ograniczenia boczne itp.). Opierając siĊ na zaáoĪeniu, Īe suma uszkodzeĔ „punktowych" jest proporcjonalna do liczby obiegów taĞmy wokóá przenoĞnika, a suma uszkodzeĔ „liniowych" jest proporcjonalna do drogi odbytej przez wybrany przekrój taĞmy zaproponowaá wzór na obliczenie trwaáoĞci taĞmy, mierzonej czasem jej pracy tt:
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Wzór (1) przeksztaácono do postaci bezwymiarowej i zweryfikowano statystycznie [2]:
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TrwaáoĞü taĞmy, mierzona iloĞcią cykli nc, przedstawiona zostaáa jako funkcja dáugoĞci pĊtli taĞmy oraz wspóáczynników okreĞlających udziaá prac uszkodzeĔ „punktowych" i „liniowych" w zuĪyciu taĞmy w trakcie jednego jej obiegu wokóá przenoĞnika. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji
dla danych z drugiej poáowy lat osiemdziesiątych potwierdziáy charakter zaleĪnoĞci i pozwoliáy na
oszacowanie obu wspóáczynników na podstawie danych eksploatacyjnych.
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WartoĞci parametrów a i b (3) dla Ğredniej liczby cykli (regresji empirycznej) estymowano modelem hiperbolicznym w programie Statgraphics Centurion XVI. Wyniki z obu okresów zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. WartoĞci parametrów modelu hiperbolicznego
Table 1. Estimated parameters of reciprocal model
Parametry modelu regresji empirycznej
Rozpatrywana rodzina krzywych

Model hiperboliczny (2)

Wyniki z koĔca lat
osiemdziesiątych [2]
a = 9.2643 E-4
b = 9.22916 E-6
r = 0.731137

Wyniki wspóáczesne
a = 4.34156 E-7
b = 5.66278 E-9
r = 0.92971

Badania przeprowadzenie wspóáczeĞnie na podstawie zebranych danych [8] wykazaáy, Īe udziaá
czynników liniowych nieznacznie wzrósá, a „punktowych” nieznacznie spadá w stosunku do poprzednich badaĔ (rys. 1).
Niewielkie zmiany sugerują, Īe udziaá obu czynników na proces zuĪywania taĞm jest stabilny
i niezaleĪny od trwaáoĞci taĞm, która w miĊdzyczasie istotnie wzrosáa (rys. 2). Niewielkie zmiany
udziaáów mogą wskazywaü na poprawĊ odpornoĞci taĞmy na przebicia lub poprawĊ sposobu podawania urobku na taĞmĊ, co mogáo wpáynąü na nieznaczne zmniejszenie wpáywu czynników
„punktowych”. Pomimo znacznego wzrostu trwaáoĞü taĞm (od 64% do 80% – wiĊcej dla krótkich
przenoĞników) proporcje udziaáów są wyjątkowo stabilne, co potwierdza sáusznoĞü podejĞcia energetycznego do zuĪywania siĊ taĞm.
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Rys. 1. Procentowy udziaá „punktowych” i liniowych” czynników uszkadzających
w procesie zuĪywania siĊ taĞmy w zaleĪnoĞci od dáugoĞci przenoĞnika
Figure 1. Variation of percentage contribution of “local” and “linear” damaging
agents in conveyor belt wear process as a function of conveyor length
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Rys. 2. Zmiany trwaáoĞci taĞm przenoĞnikowych mierzonej liczbą cykli (po lewej) i czasem
kalendarzowym (po prawej) w zaleĪnoĞci od dáugoĞci przenoĞnika w dwóch okresach analizy
Figure 2. Changes in conveyor belts durability measured by number of cycles (left) and by
calendar time (right) depending on the length of the conveyor in two periods of analysis

2. KOSZTY WYMIAN TAĝM NA PRZENOĝNIKACH
2.1. Identyfikacja wpáywu dáugoĞci przenoĞnika na trwaáoĞü taĞm
Oszacowaną trwaáoĞü taĞm mierzonej liczbą cykli w zaleĪnoĞci od dáugoĞci przenoĞnika moĪna
wyraziü wzorem:
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Po przeksztaáceniach trwaáoĞü moĪna wyraziü czasem kalendarzowym:

Tt
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(6)

v (a + b L p )

ZaáóĪmy, Īe w hipotetycznym systemie transportowym mamy N przenoĞników o znanej dáugoĞci Lpi (gdzie i=1, ..,N). TaĞmy w strategii eksploatacji do awarii (eda) bĊdą siĊ zuĪywaü w sposób
naturalny osiągając Ğrednią trwaáoĞü Tt(Lpi), co przy znanym koszcie zakupu taĞmy Kt. pozwoli
oszacowaü roczne koszty wymian taĞm. Rocznie zdarzaü siĊ bĊdzie Nwa(6Lpi) awaryjnych postojów (gdzie Nwa to czĊstoĞü awarii katastroficznych na jednostkĊ dáugoĞci przenoĞnika) wymagających wymiany fragmentu uszkodzonej taĞmy. ĝrednie koszty wymiany awaryjnej uwzglĊdniające
koszty nowej taĞmy i usuwania urobku to Kwa, a Ğrednie straty związane z postojem awaryjnym
wynoszą TpaKpa (gdzie Tpa to Ğredni czas postoju awaryjnego, a Kpa to Ğrednia strata na jednostkĊ
czasu pracy). Przy takich zaáoĪeniach roczne koszty utrzymania taĞm wraz ze stratami spowodowanymi ich uszkodzeniami przy strategii eksploatacji do awarii wyniosą:
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2.2. OkreĞlenie zmiennoĞci
Przedstawiona metoda wyznaczania trwaáoĞci taĞmy pozwala okreĞliü oczekiwaną trwaáoĞü dla
przyszáych wymian na przenoĞnikach o danej dáugoĞci pracujących w podobnych warunkach i uĪywających podobnych taĞm. Na zuĪywanie siĊ taĞm wpáywa jednak tak wiele róĪnych czynników,
Īe precyzyjne okreĞlenie trwaáoĞci taĞmy nie jest moĪliwe i dlatego warto traktowaü ją jako zmienną losową o duĪej zmiennoĞci moĪliwych wyników. TaĞmĊ zdejmuje siĊ bowiem nie tylko w wyniku kumulującego siĊ procesu naturalnego zuĪycia obejmującego wycieranie siĊ okáadek, obrzeĪy i procesy zmĊczeniowe w rdzeniu, lecz równieĪ w wyniku rozciĊü, rozpruü, wielokrotnych
przebiü i innych losowych uszkodzeĔ mechanicznych, które mogą siĊ przydarzyü taĞmie w róĪnym
wieku, co wydatnie przyczynia siĊ do duĪej zmiennoĞci trwaáoĞci.
Z drugiej strony duĪa liczba przenoĞników i dáugoĞü zamontowanych taĞm powodują, Īe iloĞü
wymienianych odcinków jest duĪa i w związku z tym precyzja prognoz opartych na zidentyfikowanych zaleĪnoĞciach statystycznych moĪe byü wysoka. Trudno przewidzieü losy konkretnego odcinka taĞmy, znacznie áatwiej okreĞliü globalne zapotrzebowanie na taĞmy, czy iloĞü wymian i koszty z tym związane. Dlatego wzór 7 moĪe dawaü dobre przybliĪenie, jednak w praktyce eksploatacja do awarii jest rzadko stosowaną strategią wymian taĞm, zwáaszcza tam, gdzie dostĊp do taĞm
i ich wymiana są utrudnione (np. w wyrobiskach podziemnych) oraz tam, gdzie postoje awaryjne
mogą wiązaü siĊ z duĪymi stratami. W kopalniach wĊgla kamiennego firmy Consol Energy oszacowano, Īe minuta pracy systemu Ğcianowego generuje przychód w wysokoĞci $1000/min., a uszkodzenie taĞmy na przenoĞniku odstawy gáównej zatrzymuje wydobycie na minimum 4 godz., co
prowadzi do utraty przychodu w wysokoĞci $240 000 na jedno uszkodzenie [9].
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2.3. Wizualna ocena stanu taĞm
Aby nie kierowaü siĊ wyáącznie wskazaniami statystycznymi, które jedynie w duĪym przybliĪeniu okreĞlają moment zuĪycia konkretnego odcinka taĞmy uĪytkownicy przenoĞników powszechnie stosują strategiĊ wymian prewencyjnych w oparciu o stan taĞm oceniany wizualnie.
Oceny takie są subiektywne, jednak poprzez zastosowanie róĪnych technik w tym np. wykorzystaniem zbiorów rozmytych, moĪna je zobiektyzowaü [3,5,7].
Wizualna inspekcja pozwoli zidentyfikowaü tylko czĊĞü groĨnych uszkodzeĔ. Trudno liczyü, Īe
uda siĊ zauwaĪyü wszystkie, gdyĪ ocenie podlegają jedynie okáadki taĞmy i bez zastosowania specjalistycznych urządzeĔ do oceny stanu rdzenia identyfikacja wszystkich uszkodzeĔ jest niemoĪliwa. SkutecznoĞü wykrywania zagroĪeĔ awariami swza bĊdzie zaleĪaáa od czĊstoĞci inspekcji oraz
liczby osób zaangaĪowanych, a wiĊc i nakáadów. MoĪna przyjąü, Īe funkcja swza=swza(Ko) bĊdzie
monotonicznie rosnącą funkcją nakáadów Ko asymptotycznie dąĪącą do uáamka dziesiĊtnego przedstawiającego maksymalną skutecznoĞü, którą moĪna osiągnąü poprzez wizualną ocenĊ np. 0.6.
Roczne koszty obsáug w strategii wymian prewencyjnych w oparciu o stan (wpos) wraz ze stratami
spowodowanymi ich uszkodzeniami, przy okreĞlonej skutecznoĞci wykrywania i zapobiegania uszkodzeniom katastroficznym swza, moĪna wyznaczyü ze wzoru:
N
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(8)

Koszty wymiany awaryjnej bĊdą oczywiĞcie istotnie wyĪsze niĪ koszty wymiany prewencyjnej,
nawet wtedy, gdy pominiemy straty produkcyjne spowodowane postojem i koszty usuwania urobku. Przy wymianie prewencyjnej wymianie ulega tylko zuĪyta taĞma, podczas gdy przy wymianie
awaryjnej równieĪ taĞma maáo zuĪyta, która zostaáa uszkodzona w wyniku awarii taĞmy pracującej
pod obciąĪeniem (np. rozciĊcie lub rozprucie taĞmy w skutek zahaczenie obrzeĪa lub wystających
fragmentów taĞmy o konstrukcjĊ trasy przenoĞnika).
2.4. Ocena stanu przy uĪyciu urządzeĔ diagnostycznych
Obecnie w dobie automatyzacji pojawiają siĊ równieĪ urządzenia diagnostyczne, które pozwalają zwiĊkszyü dokáadnoĞü prognoz losów pojedynczego odcinka, dziĊki temu, Īe w sposób cykliczny lub ciągáy poddawany jest on ocenom stanu. Pozwalają one wskazywaü niezbĊdne naprawy
oraz wybraü wáaĞciwy moment wymiany prewencyjnej nim dojdzie do uszkodzenia mechanicznego pod obciąĪeniem. JeĞli nawet urządzenia te nie zapobiegają losowym awariom, to mogą znacznie ograniczyü ich skutki.
MoĪemy przyjąü, Īe dziĊki ich pracy wzrasta nie tylko skutecznoĞü wykrywania uszkodzeĔ
sdwza > swza i spada liczba uszkodzeĔ awaryjnych na jednostkĊ dáugoĞci przenoĞnika (Ndwa(6Lpi)<
<Nwa(6Lpi)), lecz zwiĊksza siĊ równieĪ trwaáoĞü taĞm (Ttd(Lp)>Tt(Lp)), bo naprawom prewencyjnym poddaje siĊ równieĪ taĞmy z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami rdzenia, które wykryáy urządzenia diagnostyczne. Istotną róĪnicĊ stanowi redukcja kosztów pracy obsáugi przenoĞników, którą w duĪej czĊĞci zastĊpują urządzenia diagnostyczne (Ko6Lpi >Kod6Lpi).
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Porównując hipotetyczne rocznych kosztów wymian taĞm i strat przy wizualnej ocenie i zastosowaniu diagnostyki moĪna okreĞliü korzyĞci jakie moĪe przynieĞü zastosowanie diagnostyki
i sprawdziü, jaki budĪet moĪna przeznaczyü na urządzenia diagnostyczne. Istotną korzyĞcią z za-
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stosowania urządzeĔ diagnostycznych jest redukcja liczby pracowników prowadzących wizualną
inspekcjĊ. Koszty páac w kopalniach podziemnych siĊgają 60% wszystkich kosztów kopalni, dlatego ich racjonalizacja w obrĊbie obsáugi transportu taĞmowego jest jak najbardziej wskazana.

3. OBLICZENIA KOSZTÓW DLA HIPOTETYCZNEGO ODDZIAàU KOPALNI
ZaáóĪmy, Īe w hipotetycznym oddziale mamy po 6 przenoĞników o dáugoĞciach: 50 m, 100 m,
500 m i 1000 m. àączna dáugoĞü taĞm wynosi w przybliĪeniu 20 km. Wykorzystując formuáy na
oszacowanie Ğredniej trwaáoĞci zaleĪnej od dáugoĞci przenoĞnika moĪna wyznaczyü, Īe oczekiwane czasy pracy bĊdą siĊ zmieniaü od 3.1 do 7.30 lat, przy czym rocznie bĊdzie siĊ wymieniaü okoáo
3 km taĞm (2987 m). Roczne wymiany taĞm na tym poziomie dáugoĞci wskazują, Īe Ğredni czas
pracy wynosi 6.63 lat. Rzeczywiste czasy pracy mogą siĊ jednak znacznie róĪniü, bo na wpáyw
dáugoĞci przenoĞnika nakáada siĊ jeszcze duĪa losowa zmiennoĞü procesu zuĪywania siĊ taĞmy
oraz moĪliwoĞü pojawienia zupeánie losowych uszkodzeĔ typu katastroficznego.
PrzyjĊto, Īe oczekiwana liczba cykli taĞmy zmienia siĊ wraz z dáugoĞcią przenoĞnika wg estymowanej regresji II rzĊdu (tab. 1, rys. 2). Na rysunku 3 pokazano rozrzut wyników wokóá wartoĞci
oczekiwanej, którego zmiennoĞü opisano rozkáadem normalnym z odchyleniem standardowym dla
przenoĞnika o dáugoĞci 1000 m wynoszącym ok. 30% wartoĞci oczekiwanej.

Rys. 3. ZmiennoĞü liczby cykli taĞmy dla przenoĞnika o dáugoĞci 1000 m: wzglĊdem 0 - (N(0,V=50 tys.)
i wartoĞci oczekiwanej liczby cykli wynoszącej ok. 164 tys. - N(164 tys., V=50 tys.)
Figure 3. The variability of the number of belt cycles for a 1 000 m conveyor: relative to 0 - N(0,V=50 tys.)
and the expected number of cycles - approximately 164 thousand - N(164 tys., V=50 tys.)

Dla przenoĞników krótszych zmiennoĞü rosáa (nawet do 80–100% wart. oczekiwanej), co uwzglĊdniono w modelu symulacyjnym. Uzyskane trwaáoĞci w cyklach przeliczono na czasy pracy
i obliczono oczekiwaną dáugoĞü taĞm wymienianych co roku na poszczególnych przenoĞnikach.
ZaáoĪono, Īe taĞmy są jednakowe, co pozwoliáo oszacowaü oczekiwane roczne zapotrzebowanie
dla oddziaáu oraz roczne koszty (rys. 4).
Jak widaü rozkáady są identyczne, gdyĪ áączne koszty oszacowano mnoĪąc dáugoĞü wymienianej taĞmy przez hipotetyczną cenĊ 700 zá/mb. Model pozwala róĪnicowaü taĞmy z uwagi na typ
i cenĊ, gdyĪ obliczenia prowadzi siĊ w nim indywidualnie dla kaĪdego z przenoĞników z osobna.
Widaü, Īe rozkáady nie są symetryczne. Dáugiego „ogonu” z prawej strony moĪna uniknąü wykorzystując do prognozy zmiennoĞü Ğrednich trwaáoĞci taĞm, a nie indywidualnych czasów pracy poszczególnych odcinków, gdyĪ ta jest zdecydowanie wiĊksza. Z uwagi na maáą próbĊ wyznaczenie
Ğrednich w poszczególnych latach analizy nie byáo moĪliwe i posáuĪono siĊ zmiennoĞcią indywidualnych czasów pracy, która przeszacowuje wpáyw i prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ rzad-
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kich zdarzeĔ przedwczesnego zuĪycia/wymiany taĞmy i ich konsekwencji. Dotyczy to zwáaszcza
dáugich przenoĞników, w których pĊtla skáada siĊ z wielu odcinków. MoĪna tego uniknąü przyjmując do prognozy wartoĞü Ğrednią z kilku losowaĔ (tylu ile jest odcinków w pĊtli) lub losując trwaáoĞü indywidualnie dla kaĪdego odcinka w pĊtli nawet z uwzglĊdnieniem dotychczas przepracowanego czasu pracy (wartoĞü pozostaáego czasu pracy do wymiany). Jest to moĪliwe w kopalniach
wĊgla brunatnego w których aktualizuje siĊ stan taĞm w pĊtli na kaĪdym przenoĞniku w specjalizowanych bazach danych wspomagających prowadzenie gospodarki taĞmami w kopalni. Dla przenoĞników krótkich, w których w pĊtli jest niewiele odcinków przeszacowanie jest niewielkie.

Rys. 4. Histogram áącznej dáugoĞci taĞm wymienianych co roku oraz kosztów tych wymian.
Figure 4. Histogram of the total length of annually replaced belts and the cost of these replacements.

PrzyjĊto, Īe rocznie dla ok. 10 km przenoĞników bĊdzie siĊ pojawiaü ok. 46 awarii typu katastroficznego, których Ğredni koszt wynosi 250 000 zá (zmienna losowa o rozkáadzie trójkątnym
w przedziale 125–375 tys.) na jeden postój awaryjny (w Consol Energy oszacowano koszt takiego
postoju na poziomie $240 000 [8]). Dane są jedynie hipotetyczne i okreĞlenie rzeczywistych kosztów postojów wymagaáoby odrĊbnych badaĔ, bo na ten koszt wpáywa wiele róĪnych czynników
takich jak sytuacja rynkowa (popyt na wydobywany surowiec, w przypadku trudnoĞci ze zbytem
zamiast wydobycia na skáad moĪna przeprowadziü remont), moĪliwoĞci zmiany trasy urobku (rewersja, ciągi rezerwowe, inne trasy, itp.), istnienie zbiorników wyrównawczych (ich poáoĪenie
i wielkoĞü), podpisane kontrakty na dostawy i ich terminy, kary umowne za niewywiązanie siĊ
z dostaw itp. JeĞli elastycznoĞü jest wysoka to koszty postojów mogą byü niskie, gdy plany są napiĊte – bardzo wysokie. PrzyjĊta czĊstoĞü awarii teĪ jest hipotetyczna i okreĞlona dla warunków
eksploatacji taĞm do awarii, czyli bez prewencyjnych wymian lub napraw taĞm. W miarĊ wzrostu
nakáadów na obsáugi w tym na przeglądy przenoĞników powiązane z oceną wizyjną stanu taĞmy
lub zakupami kolejnych urządzeĔ diagnozujących stan w sposób automatyczny iloĞü awarii bĊdzie
spadaü, bo wiĊksza czĊĞü tras bĊdzie monitorowana. ZwiĊkszając nakáady moĪna teĪ zwiĊkszyü
skutecznoĞü identyfikacji zagroĪeĔ wybierając lepsze, ale droĪsze urządzenia. MoĪliwoĞci badania
jak koszty urządzeĔ i ich skutecznoĞü wpáywają na efekty ekonomiczne zostaáy uwzglĊdnione
w modelu i przy zasileniu go rzeczywistymi danymi (po identyfikacji skáadników kosztów i badaĔ
statystycznych trwaáoĞci taĞm i czĊstoĞci awarii) powinny pozwoliü oszacowaü efekt ekonomiczny
dziaáaĔ diagnostycznych.
Na wykresie 5 przedstawiono oczekiwane wartoĞci kosztów i nakáadów jakie moĪna ponieĞü
w celu redukcji kosztów awarii i strat produkcji. Efekt w postaci obniĪania áącznych kosztów
obejmujących równieĪ straty produkcji potwierdziá wczeĞniejsze hipotetyczne rozwaĪania pokazujące, Īe zwiĊkszanie nakáadów moĪe przynieĞü redukcjĊ kosztów, ale rozumianych szerzej wáącznie ze stratami produkcji i kosztami usuwania awarii [6]. PrzyjĊty poziom kosztów nie odzwiercie-
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dla rzeczywistych kosztów kopalni, choü wiele elementów modelu okreĞlono dla danych rzeczywistych.

áĆczne koszty

Koszty awarii
i postojów

Koszty awarii i postojów
oraz wymian prewencyjnych

Nakâady na obsâugi
i diagnostykċ tağm
Koszty wymian
prewencyjnych

Rys. 5. Analiza wpáywu wzrostu nakáadów na diagnostykĊ taĞm na zmianĊ áącznych kosztów
z uwzglĊdnieniem strat produkcji na skutek postojów awaryjnych przenoĞników
z uwagi na uszkodzenia taĞm
Figure 5. Analysis of the impact of increased spending on belt diagnostics on changes
in total costs including losses of production due to conveyors emergency shutdowns
caused by belt failures

Przeprowadzone symulacje pokazaáy, Īe zwiĊkszając nakáady na urządzenia monitorujące stan
taĞm i wyposaĪając w nie kolejne przenoĞniki moĪna istotnie zredukowaü koszty postojów i awarii
obejmujące straty produkcyjne. TaĞmy, które wczeĞniej ulegaáy katastroficznym uszkodzeniom naleĪy naprawiü lub wymieniü prewencyjnie, co oczywiĞcie teĪ pociąga za sobą wydatki, ale duĪo
mniejsze. W miarĊ wzrostu nakáadów coraz wiĊkszą liczbĊ zagroĪeĔ eliminuje siĊ aĪ do caákowitej
eliminacji przy duĪo droĪszych urządzeniach diagnostycznych, ale zapewniających 100% skutecznoĞü. OczywiĞcie Īadne urządzenie nie jest tak perfekcyjne, dlatego na krzywej kosztów moĪna
odnaleĨü punkt odpowiadający rzeczywistej skutecznoĞci dostĊpnych na rynku lub specjalnie opracowywanych na potrzeby kopalni urządzeĔ. Jak widaü minimum áącznych kosztów wcale nie jest
osiągane przy 100% skutecznoĞci, bo kraĔcowy koszt wzrostu skutecznoĞci urządzeĔ przyrasta
znacznie szybciej niĪ korzyĞci ze zwiĊkszonej skutecznoĞci.
Przy uĪyciu opisanego modelu moĪna zbadaü skutki i konsekwencje wielu dziaáaĔ. Nim bĊdzie
moĪna zbadaü praktyczne rezultaty naleĪy przeprowadziü analizĊ kosztów i zbadaü trwaáoĞü taĞm
i awaryjnoĞü ukáadu transportowanego oraz oszacowaü koszty postojów. Prace takie dla kopalĔ
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odkrywkowych wĊgla brunatnego zostaáy juĪ podjĊte [1]. Warto przeprowadziü je dla kopalĔ podziemnych.
WNIOSKI
Opracowany model, wykorzystujący wiele rzeczywistych zaleĪnoĞci potwierdziá, Īe zwiĊkszając
nakáady na obsáugĊ przenoĞników i diagnostykĊ taĞm moĪna osiągnąü pozytywny efekt ekonomiczny
[6]. Trzeba jednak na koszty transportu spojrzeü szerzej i uwzglĊdniü straty produkcyjne i koszty postojów awaryjnych. TaĞmy i záącza są czĊstą przyczyną katastroficznych zdarzeĔ i pomijanie kosztów
zewnĊtrznych i skupianie siĊ wyáącznie na oszczĊdnoĞciach nakáadów na obsáugĊ i wymianĊ taĞm
(odkáadanie momentu wymiany taĞmy z uwagi na redukcjĊ budĪetu na zakup nowych, redukcja etatów w obszarze przeglądów stanu taĞm, brak inwestycji w urządzenia diagnostyczne) moĪe prowadziü do przeciwnych skutków, czyli zwiĊkszenia kosztów kopalni pomimo oszczĊdnoĞci w wydatkach na transport urobku. Innym pozytywnym efektem, który moĪe nie byü dostrzeĪony od razu jest
zwiĊkszenie trwaáoĞci taĞm. Lepsza dbaáoĞü o taĞmy (szybkie usuwanie uszkodzeĔ zidentyfikowanych urządzeniami monitorującymi stan taĞmy) z pewnoĞcią wydáuĪy czas pracy taĞm do momentu
demontaĪu. Jest to jednak efekt dáugofalowy. JeĞli trwaáoĞü taĞm wydáuĪy siĊ o rok np. z 6 do 7 lat.
To zmniejszenie wydatków na zakup nowych taĞm pojawia siĊ dopiero po wielu latach. DziĞ wydatki
siĊ zwiĊkszą, bo lepsza dbaáoĞü o taĞmy to wyĪsze koszty ponoszone obecnie. Warto jednak dysponowaü modelem, który pozwoliáby oszacowaü strumienie wydatków w przyszáoĞci by móc juĪ teraz
oszacowaü ich obecną wartoĞü zaktualizowaną i pokazaü, Īe jest ona wyĪsza niĪ rozwaĪane wydatki
na zakup urządzeĔ diagnostycznych. Inwestycja w diagnostykĊ musi byü opáacalna i dziĊki opracowanemu modelowi moĪna to teraz weryfikowaü.
Analizy statystyczne prowadzono w programie Statgraphics Centurion v. XVI. Symulacje wykonano w programie @Risk for Excel v.6.2 firmy Palisade.
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Estimation of Belt Replacement Cost in Underground Mine,
Taking into Account the Consequences of Belt Failures
and Implementation of Preventive Devices
On the basis of data from one of underground copper mines the regression of belts durability
against the length of the conveyor has been determined for belts preventively removed due to reasons connected with the process of growing deterioration of their condition. The frequency of belt
emergency replacements after mechanical damage of an abrupt and random character has also been
examined. The simulation model of belt replacements taking into account identified dependencies
has been proposed. The model allows also on estimation of annual costs of belt replacements including the loss of production due to belt failures and costs of planned belt replacements. It is also
possible to estimate the benefits from application of diagnostic tools assessing belt condition and
preventing catastrophic failures. It takes into account the efficiency of identifying damages and allows on optimization of total expenditures on examination of belts condition and prevention of accidents, including the belt replacements costs and production losses due standstills.
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