
Pierwsza kopalnia metali w Australii 
rozpoczęła działalność w latach 40 
XIX wieku. Do roku 1850 przychody 
uzyskiwane z eksportu wydobytych w tej 
kopalni metali przekroczyły zsumowane 
przychody z eksportu wełny i przenicy. 
W dzisiejszych czasach przemysł 
wydobywczy wraz z przemysłem naftowym 
przynosi ponad 40% uzyskiwanych 
przychodów z całego eksportu Australii. 
Ruda żelaza jest najważniejszym towarem 
i wartość jej sprzedaży stanowi ponad 
połowę wszystkich przychodów ze 
sprzedaży minerałów naturalnych i ropy. 

WYZWANIE 
Ze względu na wahania cen surowców 
kopalnianych w branży wydobywczej 
występuje duża potrzeba redukcji kosztów 
działalności. Jednym z znaczących 
sposobów zmniejszenia tych kosztów jest 
wprowadzenie automatyzacji pojazdów 
górniczych. W tym celu firmy w Zachodniej 
Australii zajmujące się wydobyciem rud 
żelaza potrzebowały zbudować od podstaw 
nowe pomieszczenia kontroli, z których  
można zapewnić współpracę przy kontroli 
łańcucha dostaw, 24 godziny na dobę, 
przez siedem dni w tygodniu. Te działania 
miały natomiast służyć zwiększeniu 
bezpieczeństwa, niezawodności, 
efektywności oraz poprawie wyników 
komercyjnych.

Szczęśliwie się złożyło, że jedno z pięter 
w ich budynku biurowym pozostawało 
puste, dzięki czemu można było je szybko 
przystosować na potrzeby pomieszczenia 
kontrolnego. Prace planistyczne takiego 
pomieszczenia można więc było szybko 
rozpocząć.  

Po przeprowadzeniu pierwszych prac 
pilotażowych oraz po analizie wykonanej 
przez firmę Compuroom, przedsiębiorstwo 
wydobywcze zdecydowało się wyznaczyć 
specjalistę ds. infrastruktury, który miał 
za zadanie podjąć pracę pod głównym 
wykonawcą.
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NAZWY PRODUKTÓW
Produkty Kategorii 6A Molex takie jak  
moduł ekranowany KSJ-00062, panel 
krosowy PID-00217, kabel CAA-0322 oraz 
kable krosowe.

CECHY ROZWIĄZANIA
Rozwiązania PowerCat firmy Molex zostały 
zaprojektowane z myślą o największych 
możliwościach działania. Kable Molex 
Kategorii 6A dają możliwość szybkiej 
transmisji danych takich jak Ethernet 
10G (10GBASE-T).  Dodatkowo, zapewnia 
minimalizację tzw. przesłuchu obcego i 
doskonałą ochronę  przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi.  
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WSPOMAGANIE TECHNOLOGII WYDOBYWCZYCH 



Celem uzyskania więcej informacji o tym jak Molex Connected Enterprise Solutions może polepszyć wydajność i fizyczne 
bezpieczeństwo Twojego systemu IT, prosimy o odwiedzenie strony internetowej www.molexces.com.pl

ROZWIĄZANIE 
64km okablowania
Działania objęły technologię i innowacje, 
aby w pełni zintegrować cały łańcuch 
dostaw w jednej lokacji a więc zintegrować 
planowanie, operowanie, spedycję, 
marketing oraz biznes.

Aby to uzyskać konieczne było pokonanie 
wielu wyzwań takich jak np. bardzo duże 
zagęszczenie instalacji czy krótki termin 
do realizacji. Stewart Nicholson, Główny 
Menadżer firmy  Compuroom, opowiada: 
“Mówimy o powierzchni 2,300m2, na której 
musieliśmy zmieścić 64km okablowania, 
co miało zapewnić obsługę 1500 punktów 
dostępu.  Koniecznym było zapewnienie 
połączeń do 162 stacji kontroli i stacji 
skojarzonych oraz do 996 monitorów.  Prace 
rozpoczęły się pod koniec grudnia 2019r. 
a nowe centrum kontroli zaczęło działać 
zgodnie z zaplanowanym terminem tj. w 
marcu 2020 roku”

“Nasz wybór padł na okablowanie 
ekranowane Kategorii 6A oraz panele 
krosowe firmy Molex co wynikało z 
faktu, że używaliśmy wcześniej tych 
komponentów i były one zawsze 
niezawodne. Produkty firmy Molex mają 
dobrą cenę, są łatwe do instalowania a 
Molex zapewnie silne wsparcie na poziomie 
lokalnym. Potrzebowaliśmy okablowania 
ekranowanego ze względu na dużą 
liczbę kabli jakie musieliśmy zmieścić na 
stosunkowo małej powierzchni - wiązki 
24 kabli, w większości instalowanych na 
podłodze, oraz trochę na suficie”

“Okablowanie zapewnia obsługę nie tylko 
centrum kontroli, ale także inne funkcje jak 
kontrola dostępu, monitoring CCTV oraz 
sprzęt AV.”

KORZYŚCI
Stewart dopowiada, “Centrum kontroli 
umożliwia firmie pełne przejście na to co 
nazywamy nową generacją górnictwa”.  
“Nie muszą już polegać tylko i wyłącznie na 
kontroli urządzeń górniczych przez ludzi 
znajdujących się w miejscu wydobycia.  
Od teraz są oni w stanie w pełni kierować 
pojazdami i sprzętem z odległości 1500km 
z centum kontroli w Perth. To sprawia, że 
działalność operacyjna jest o wiele bardziej 
wydajna i efektywna”.

“Pozwala to też zmniejszyć wysokie 
koszty pracy pracowników zmianowych, 
z których wielu znalazło pracę w 
centrum kontroli po wcześniejszym 
przeszkoleniu. Dzięki zmniejszeniu ilości 
ludzi pracujących na miejscu w kopalniach 
w sposób oczywisty nastąpiła poprawa 
bezpieczeństwa pracy i zdrowia. Pomijąc 
oczywisty fakt ograniczenia występowania 
niebezpiecznych zdarzeń związanych 
z pracą w środowisku górniczym, tego 
rodzaju zmiana w działaniu firmy znacznie 
ogranicza ten rodzaj obowiązków, które 
związane są z notorycznym zmęczeniem 
fizycznym czy z zagrażeniem zdrowia 
psychicznego pracowników”.

“Taka wszechstronna kontrola i 
monitorowanie zmniejsza ilość awarii 
urządzeń oraz ich nieplanowaną obsługę i 
naprawę. A jest to możliwe, ponieważ ich 
parametry takie jak ciśnienie opon, stan 
silnika czy ciężar ładunku są monitorowane 
na bieżąco i odpowiednio korygowane”
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