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NOWOCZESNY PRZYRZĄD  
DO POMIARU SKRAWALNOŚCI WĘGLA  

I SKAŁ W WARUNKACH DOŁOWYCH 
 

W artykule ogólnie przedstawiono opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa 
przyrząd do pomiaru skrawalności węgla i skał w warunkach dołowych.  Część 
artykułu poświęcono na przegląd metod pomiaru skrawalności skał dotychczas 
stosowanych w Polsce i zagranicą. Doświadczenia te były podstawą do 
określenia założeń projektowych stanowiących wytyczne przy konstruowaniu 
przyrządu do pomiaru skrawalności węgla i skał. Następnie opisano główne 
elementy przyrządu, a także przedstawiono metodykę prowadzenia pomiarów. 

В статье представлен инструмент, разработанный в Главном институте гор-
ного дела, позволяющий проводить подземное измерение резания угля и 
породы. Часть статьи посвящена обзору методов измерения резания ис-
пользуемых в Польше и зарубежных странах. Этот опыт является основой 
для определения необходимого решения, указывающего на конструкцию ин-
струмента измерения резания угля и породы. Далее описаны основные эле-
менты технологии, а также методология измерений. 

The paper presents developed in GIG instrument for conducting underground 
measurements of coal and rock cutability. Part of the article is devoted for an 
overview of cutability measurement methods used hitherto in Poland and abroad. 
That experiences were the basis for determining the design assumptions which 
were a guidelines during construction of coal and rock cutability measurement in-
strument. Afterward the main elements of the instrument were described, as well 
as the methodology of measurements. 
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