
funkcjonalność

Zarządzanie siecią wentylacyjną – rozliczanie i bilansowanie 
rozpływów powietrza
 Regulacja  sieci  wentylacyjnej  oparta

jest na zmianach oporów w dowolnej
ilości bocznic i przeliczeniu całości. W
każdej  bocznicy  można  uwzględnić
wartość depresji  naturalnej,  włączyć
charakterystykę  wentylatora  oraz
zdeklarować  zmierzone  wartości
wydatków  powietrza  w  celu
wyliczenia  regulatorów  (oporu  lub
depresji).

 Dla  celów  porównawczych
zapamiętywane  są  wyniki
poprzednich obliczeń.

 Zastosowano  funkcje  do  szybkiego
odszukiwania bocznic, węzłów lub ich
filtrowania  dla  potrzeb  tworzenia
zestawień  i  wydruków  (emisja
danych do arkusza EXCEL). 

Obsługa schematów przestrzennych i kanonicznych kopalń pod 
AutoCAD-em
 Dzięki współpracy z popularnym edytorem graficznym AutoCAD, system daje komfort analizy

wszystkich  informacji  bezpośrednio  na
schemacie  przestrzennym  lub
kanonicznym  kopalni.  W  trybie
graficznym można przeprowadzać edycję
danych (zmiany oporów dowolnej ilości
bocznic), przeliczać sieć i rozliczać ją pod
kątem rozpływu gazów niebezpiecznych
w  tym  dymów  pożarowych.  W  trybie
pożarowym  system  wyznacza  strefę
zagrożenia  pokazując  na  czerwono
wyrobiska zadymione wraz z wydatkami
i  stężeniami  gazów.  Strefa  zagrożenia
metanowego  jest  zaznaczana  kolorem
żółtym.  System  wskazuje  także  węzły
posterunków obserwacyjnych.

 Możliwość generowania tablic bocznic i
węzłów w trybie pożarowym pozwala na
szybkie  wyszukiwanie  odpowiedniego
miejsca na schemacie a także wyznaczanie miejsc na tworzenie posterunków obserwacyjnych i
zabezpieczających.

 Ponieważ  istnieje  możliwość  dokładania  dowolnych  warstw  rysunkowych,  schematy  można
wykorzystywać do potrzeb dokumentacji „Kopalnianego Planu P.Poż”. 
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Łatwa obsługa kartotek węzłów, charakterystyk wentylatorów i 
bocznic
 W  systemie  zastosowano  jednolity,  okienkowy  interfejs  wprowadzania  i  edycji  danych

numerycznych, ograniczono do minimum ich ilość, a zmiana struktury modelu matematycznego
może być realizowana tylko w trybie graficznym – funkcja „Pamiętaj” aktualizuje i porządkuje
bazę danych automatycznie. 

Mechanizm aproksymacji charakterystyk dowolnej liczby 
wentylatorów, ich wykreślanie i określenie otworu równoznacznego 
kopalni
 Po  wprowadzeniu  kilku  współrzędnych

charakterystyki  wentylatora,  system
wyznaczy  współczynniki  krzywej
aproksymującej,  wykreśli  ją,  a  jeżeli
wentylator  jest  wpięty  do  sieci  to  wykreśli
charakterystykę  kopalni  wraz  z  otworem
równoznacznym.

 Nie  ma  ograniczeń  wprowadzanej  ilości
charakterystyk nawet, jeżeli nie są aktywne w
sieci,  a  służą  tylko  dla  celów  symulacji
projektów przewietrzania.

Prosta obsługa interfejsu
użytkownika kojarzenia bocznic z
czujnikami systemu dyspozytorskiego
 W edycji rekordu bocznicy istnieje funkcja przyporządkowująca do niej pulę czujników systemu 

metanometrii automatycznej. Realizuje się to poprzez wybór z wykazu wszystkich 
zastosowanych czujników, którego listę aktualizuje dział dyspozytorski. 

Sterowanie ręczne lub automatyczne poprzez system dyspozytorski
 W każdej chwili użytkownik może zdecydować

o  sposobie  przeprowadzania  symulacji
rozpływu  gazów  lub  dymów  pożarowych
uwzględniając dane wprowadzane ręcznie lub
z staremu dyspozytorskiego.
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Główne zalety systemu

1) Głównym parametrem pozwalającym na aktualizację modelu matematycznego sieci jest opór
bocznicy ( w dalszej kolejności – depresja wraz z depresją naturalną)

2) Wielofunkcyjny,  łatwy  w  obsłudze  standardowy  system  wprowadzania  i  edycji  danych
(filtrowanie, sortowanie, dynamiczne tworzenie zestawień i wydruków)

3) Prosta  metoda  aproksymacji  charakterystyki  wentylatorów  poprzez  wprowadzenie  kilku
współrzędnych punktów z automatycznym wyliczaniem punktu pracy i otworu równoznacznego
kopalni wraz z ich graficznymi wykresami.

4) Prosta analiza  sieci  wentylacyjnej  dzięki  automatycznemu generowaniu struktury kanonicznej i
możliwości swobodnego poruszania się po niej.

5) Wyjątkowa szybkość przeliczania danych (model kopalni jest przeliczony w czasie ok. 1s.)
6) Interpretacja  wyników  obliczeń  bezpośrednio  na  modelach  graficznych  –  przestrzennych  oraz

kanonicznych.
7) Dowolna liczba wariantów i łatwa metoda ich powielania.
8) Większość podstawowych funkcji systemu dostępnych jest z poziomu uniwersalnego pakietu

graficznego AutoCAD lub BricsCAD, który poprzez ogromną funkcjonalność pozwala na szybkie
tworzenie schematów przestrzennych jak i kanonicznych.

9) Wbudowane biblioteki bloków wentylacyjnych wykonanych w oparciu o Polskie Normy wraz z
automatycznym pozycjonowaniem i kontrolą warstw graficznych ( każdy typ bloku oraz jego
atrybuty umieszczane są na właściwych warstwach).

10) Praca  na  warstwach  graficznych  z  możliwymi  dowolnymi  ich  konfiguracjami  oraz
przekazywaniem szkieletu przestrzennego innym działom kopalni.

11) Zaawansowane mechanizmy kontroli poprawności wprowadzonych danych:
a) Podwójne bocznice
b) Poprawne stworzenie modelu matematycznego (zamykanie się oczek)
c) Wskazania pracy niestabilnej wentylatorów (charakterystyki)

12) Czytelna i jednoznaczna metoda pokazania rozpływu dymów pożarowych (lub innych gazów
niebezpiecznych) w ujęciu procentowym i ilościowym, z jednoznacznym wskazaniem wyrobisk
zadymionych oraz bezpiecznych.

13) Wskazanie  miejsc  tworzenia  posterunków  obserwacyjnych  i  zabezpieczających  strefę
zagrożenia

14) Szybkość przetwarzania danych oraz wariantowość umożliwia symulacje rozwoju pożarów w
czasie pozwalając na wprowadzenie do obliczeń także wartości depresji pożaru.

15) Możliwość symulacji pożarowej ze wskazaniem kilku bocznic z ogniskami pożarowymi.
16) W  części  bazodanowej  łatwa  możliwość  wydrukowania  odpowiednio  posortowanego  (wg

dowolnej wielkości) rejonu zagrożenia pożarowego, a dzięki możliwości wprowadzenia opisu
bocznic – wykaz bocznic zagrożonych oraz posterunków obserwacyjnych. 

17) Wybrana przez naszą firmę przed kilkunastoma laty platorma systemowa (WINDOWS, ACAD)
zaowocowała tym że wiele kopalń z łatwością migruje aktualne wersje modeli matematycznych
i graficznych na współczesne narzędzia informatyczne które stały się standardami światowymi i
w perspektywie rokują bezpieczny rozwój .

18) Współpraca z dowolnym systemem dyspozytorskim
19) Nowoczesna  platorma  bazodanowa  w  technologii  klasy  klient  –  serwer  umożliwia  pracę

wielodostępną (wielostanowiskową) 
20) Możliwość definiowania różnych uprawnień użytkownikom sytemu np. pełna edycja danych

lub tylko ich przeglądanie.
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Korzyści

Zmniejszenie zagrożenia dla osób zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych
 Wyznaczanie stref zagrożenia w przypadku rejestracji dymów pożarowych lub innych 
gazów niebezpiecznych, (CO, CO2, CH4)
 Generowanie wykazów bocznic zadymionych (lub z zawartościami innych gazów)
 Generowanie zestawienia węzłów przy których należy ustanowić posterunki 
obserwacyjne
 Pokazanie rozpływu dymów lub gazów na schemacie przestrzennym kopalni ze 
wskazaniami stężeń oraz miejsc na tworzenie posterunków obserwacyjnych
 Praca w czasie rzeczywistym ze stałym nasłuchem na wskazania systemu 
dyspozytorskiego 
 Automatyczne rozliczanie sieci i wyznaczanie strefy zagrożenia z dowolnej ilości 
wskazań czujników o przekroczeniach czy stanach alarmowych
 Prosty w obsłudze mechanizm symulacji ręcznej zadymienia podczas prowadzenia 
akcji pożarowej w trybie numerycznym jak i graficznym

Zmniejszenie kosztów działań wentylacyjnych
 Brak konieczności budowy kosztownych tam dla potrzeb regulacji próbnych
 Brak konieczności przeprowadzania pomiarów z udziałem grup pomiarowych
 Nieograniczona ilość szybkich symulacji dowolnych rozwiązań wentylacyjnych
 Symulacje  realizowane  bez  możliwości  powstawania  jakichkolwiek  zagrożeń  (np.
wpuszczenie  bańki  metanowej  w  pola  o  niższych  kategoriach  metanowych  lub  z  trakcją
elektryczną)
 Bez kosztowe i bezpieczne symulacje z dowolnymi charakterystykami wentylatorów 
 Wskazanie  możliwych  zagrożeń  ze  strony  sposobu  regulacji  przewietrzania
(pompowanie wentylatorów)
 Pokazanie  możliwości  przewietrzania  kopalni  w  przypadku  stosowania  rewersji
wentylatorów głównych

Dokumentacja
 Dzięki  bogatym  możliwością,  jakie  daje  pakiet  graficzny  AutoCAD,  możliwe  jest
sporządzanie całej dokumentacji techniczno – ruchowej kopalni wraz z Kopalnianym Planem
P.poz. w oparciu o stale aktualizowany wzorzec schematu przestrzennego kopalni.
 Nowa sieciowa wersja daje możliwość korzystania z bieżących aktualizacji
 Zastosowanie  kontroli  administratorskiej  użytkowników  zabezpieczającej  wersje
modeli
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Oferta AERO

 Całość sprawdzonego oprogramowania, którego pierwsze moduły pracują od 1986r
na kilkudziesięciu kopalniach województwa śląskiego
 Propozycje  rozwojowe  systemu  AERO  dzięki  współpracy  z  użytkownikami  jak  i
zespołem naukowców z katedry Aerologii Górniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 Wiedza praktyczna i teoretyczna wynikająca z wielu wdrożeń systemu
 Wsparcie techniczne
 Licencjonowanie  nowej  wersji  na  wielu  stanowiskach w ramach jednej  kopalni  ze
względu na rozszerzenie funkcjonalności pakietu o system dyspozytorski: około 5 stanowisk
współbieżnych: 1 - wentylacja; 2 – dyspozytornia; 2 – sztab akcji
 Możliwość integracji z innymi systemami dyspozytorskimi

Klienci

Nowości w stosunku do wersji AERO2010
:

 Wyznacza węzły przy których należy tworzyć posterunki obserwacyjne 
 Tworzy tablice węzłów (posterunków)  z możliwością ich opisu przez dyspozytora lub 
prowadzącego akcję ratowniczą (np. nazwiska osób zabezpieczenia)
 Tworzy tablicę bocznic – a w przypadku symulacji pożarowych generuje listę bocznic 
zagrożonych wraz z parametrami zagrożenia.
 Wskazanie węzła lub bocznicy w tabeli pozwala na szybkie odnajdywanie ich pozycji  
na schemacie
 Zwiększono szybkość przeliczania sieci poniżej 1 sek. Dla przeciętnej wielkości 
struktury koplani.
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Chronologiczna lista kopalń z zainstalowanym i 
eksploatowanym systemem

1) KWK Dębieńsko (WINDOWS)
2) KWK Szczygłowice (WINDOWS)
3) KWK Staszic (WINDOWS)
4) KWK Piast (WINDOWS)
5) KWK Centrum (WINDOWS)
6) KWK Rozbark (DOS)
7) KWK Powstańców Śląskich (DOS)
8) KWK Wawel (DOS)
9) KWK Bolesław Śmiały (WINDOWS)
10) KWK Szombierki (DOS)
11) KWK Wesoła (DOS)
12) KWK Julian (DOS)
13) KWK Bobrek (WINDOWS)
14) KWK Pokój (WINDOWS)
15) KWK Gliwice (DOS)
16) KWK Sośnica (WINDOWS)
17) KWK Halemba (WINDOWS)
18) KWK Makoszowy (WINDOWS)
19) KWK Śląsk (DOS)
20) KWK Andaluzja (DOS)
21) KWK Jan Kanty (DOS)
22) KWK Miechowice (DOS)
23) KWK Budryk (WINDOWS)
24) KWK Knurów (WINDOWS)
25) KWK Jadwiga (DOS)
26) KWK Kleofas (DOS)
27) KWK Polska-Wirek (WINDOWS)
28) KWK Sobieski (WINDOWS)
29) KWK Zabrze – Bielszowice (WINDOWS)
30) KWK Wieczorek (WINDOWS)
31) Politechnika Śląska (WINDOWS)

Instytut Eksploatacji Złóż 
Zakład Aerologii i Bezpieczeństwa Górniczego 
44-101 Gliwice, ul. Akademicka 2
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Grupa AERO

Producent
IFK – Informatyczna Firma Konsultnnowa Sp. z o.o.
Adres: Ul. Parkowa 3

44-230 Czerwionka
Tel/fax: (48) 32 431 2826
Email: ifk@ifk.com.pl
Web: www.ifk.com.pl
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