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ПРЕДГОВОР
Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери
на Македонија (СРГИМ).
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС.
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научноистражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и
др.
На досегашните девет советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,
2015 и 2016 год.) учествуваа повеќе автори од 10 држави, кои презентираа 242
стручни трудови.
За ова десетто советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’17) пријавени се 33 труда, на
автори од 2 држави.
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати
резултати во рударската пракса.
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе
продолжи и дека во идниот период ова советување ќе прерасне во
меѓународен симпозиум.
Уредници

X EXPERT CONFERENCE THEMED:
“Technology of underground and surface mining of
mineral raw materials”

PODEKS - POVEKS ’17
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FOREWORD
The International expert conference on underground mining of mineral raw materials
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip.
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included
too, and it is called PODEKS-POVEKS.
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of
mineral raw materials, traditionally, has been organized annually during November.
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions,
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this
conference.
Many authors from 10 countries participated in the previous nine conferences (2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 and 2016) presenting 242 expert papers.
Thirty-three authors from 2 countries have registered their expert papers for the Xth
conference (PODEKS - POVEKS ’17).
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a
result of the research work carried out at the higher education institutions in the
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the
achieved results in the mining practice.
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference
will grow up to an international conference in the future.
The Editors
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Апстракт: Рударската индустрија има потреба од воведување на модерни иновации со кои
би се олесниле работните активности како и зголемување на самата безбедност при
работа. Во овој труд е прикажан систем за инсталирање и апликација на QR код во
рударската индустрија со кој секој работник ќе може да добива информации и податоци кои
се од клучно значење за успешно извршување на работните активности кои се во неговото
поле на делување. Исто така во овој труд ќе бидат прикажани и четири сценарија за
апликација на овој систем во рудниците за подземна и површинска експлоатација.
Клучни зборови: рудник, систем, апликација, мобилни телефони, QR код, податоци.
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Abstract: The mining industry needs the introduction of modern innovations that would facilitate the
work activities and increase the safety at work. This paper presents a system for installation and
application of QR code in the mining industry where each worker can receive information and data
that are crucial for successful performance of the work activities that are in their field of activity. Also
in this paper will be presented four scenarios for the application of this system in the mines for
underground and surface exploitation.
Keywords: mine, system, application, smartphones, QR code, data.

1. ВОВЕД
QR код е знак во вид на баркод матрица (или дво-димензионален баркод) прв
пат воведен и дизајниран за автомобилската индустрија во Јапонија [5]. Овој
баркод се исчитува со помош на компјутерска апликација инсталирана на
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машински уред кој најчесто е мобилен телефон со вградена камера, на кој се
прикажува информацијата која е прикачена на тој баркод. QR кодот користи три
стандардизирани начини на кодирање (нумерички, алфанумерички,
бајт/бинарни) за ефикасно складирање на податоци [2].
Целта на QR кодот е да делува како хипер-врска што ќе го поврзува физичкиот
свет со дигиталниот свет преку мобилните телефони [3]. Со експоненцијалниот
раст на технологијата, QR кодот има широк спектар на апликации, особено во
рударската индустрија. QR кодот како систем може да складира голема
количина на податоци кои можат да бидат достапни за многу брзо време со
едноставно скенирање на кодот со помош на мобилен телефон или таблет и
истите податоци да ги прикаже на корисникот во вид на текст, видео, аудио итн
[6].
Можностите за воведување на QR кодот во рударската индустрија се големи и
нејзино имплементирање може да донесе во подобрување на работната
организација и безбедноста при работа [1,4].
Во овој труд ќе биде презентиран систем за инсталирање и четири сценарија
за апликација на QR кодот во рударската индустрија и тоа:
1. Креирање на QR код кој ќе прикаже видео анимација за правилно
инсталирање на самоспасител во случај на пожар.
2. Креирање на QR код кој ќе ја прикаже техничката документација за
изработка на рударски објекти.
3. Креирање на QR код кој ќе го прикаже работниот профил на секој
работник кој може да содржи лични податоци, тренинг за ракување со
одредена механизација, листа на обуки, сертификати итн.
4. Креирање на QR код кој ќе ги прикаже податоците и информациите за
работната механизација и упаствата за нејзино безбедно користење.

Слика 1. Можности за апликација на QR код во рударската индустрија
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2. МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА
2.1 Генерирање на QR код
Генерирањето на QR код е многу лесен и едноставен процес. За да се
генерира еден QR код е потребно да се отвори една од многубројните
бесплатни веб апликации на интернет и со едноставно внесување на еден од
стандардизираните начини на кодирање (нумерички, алфанумерички,
бајт/бинарни) се генерира соодветниот QR код [7] (Слика 2).

Слика 2. Процес за генерирање на QR код
2.2. Методологија за апликација на QR код во рударската индустрија
Методологијата што ќе биде преставена во овој научен труд за апликација на
QR код во рударската индустрија се состои од чекорите прикажани на Слика 3.

Слика 3. Чекори за имплементација на методологијата за
апликација на QR код во рударската индустрија
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Првиот чекор е дефинирањето на границите на системот, односно полето на
анализа кое во овој случај е имплементација на QR код во рударската
индустрија.
Вториот чекор во оваа методологија е изработка на компјутерска апликација
која ќе може да се инсталира на било кој мобилен уред. Компјутерската
апликација мора да биде поврзана со база на податоци која автоматски ќе биде
обновувана со нови податоци во оној момент кога мобилниот уред ќе биде
поврзан со бежичен интернет.
Третиот чекор е изработка на база на податоци која ќе ги содржи сите податоци
и информации кои се потребни на рударските работници. Процесот за
изработката на база на податоци е најмногу значаен во рудниците за подземна
експлоатација бидејќи поставувањето на интернет пристап внатре во рудникот
е многу скап процес.
Бидејќи повеќето рудници за подземна експлоатација се лимитирани во полето
за бежична комуникација и бежичен проток на информации во внатрешноста на
рудникот, во оваа методологија е предложен поедноставен и поефтин систем а
тоа е инсталирање на Wi-Fi уред надвор од рудникот, односно на собирното
место на сите рударски работници.
Четвртиот чекор во оваа методологија се состои од поставување на хот спот
Wi-Fi место каде што сите рударски работници ќе можат со едноставно
користење на компјутерската апликација да ги обноват податоците кои ги
содржи поставената база на податоци. За рудниците со површинска
експлоатација овој систем за поставување на хот спот Wi-Fi места може да се
прошири на повеќе локации, како и воведување на можноста да се користат
податоци кои ќе се добиваат од интернет мрежата а истите немора да се
внесени во базата на податоци.
2.3. Поставување и инсталирање на системот за апликација на QR код во
рударската индустрија
По изработката на компјутерска апликација и нејзино автоматско поврзување
со поставената база на податоци, следи нејзино инсталирање на сите мобилни
уреди кои ќе се користат во рудникот. Во рудниците за подземна
експлоатација, поради начинот на поставеност на овој систем, абдејтот на
базата на податоци ќе се извршува по излегувањето на работниците од
рудникот, односно на поставеното хот спот место со инсталиран Wi-Fi уред. За
рудниците со површинска експлоатација поради лесната достапност до
бежичен интернет овој абдејт на податоци ќе се извршува во истиот момент
кога ќе бидат поставувани нови информации во базата на податоци.
За рудниците со подземна експлоатација, овој систем со надворешен абдејт на
базата на податоци е поставен поради малата цена на чинење. Оние рудници
за подземна експлотација кои имат поставено внатрешен систем за
комуникација во кој на одредени места во рудникот имаат можност да постават
Wi-Fi уред, истата оваа методологија за работа можат значително да ја
подобрат. На Слика 4, е преставен системот за работа на предложената
методологија.
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Слика 4. Поставување и инсталирање на системот за
апликација на QR код во рударската индустрија
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
3.1 Апликација на QR код во рударската индустрија
Во овој труд ќе бидат претставени четири сценарија за апликација на QR код
во рударската индустрија, и тоа:
1. QR код кој ќе прикаже тренинг видео за поставување на самоспасител во
случај на пожар (во рудник за подземна експлоатација).
2. QR код кој ќе даде приказ на техничка документација за работно место
(во рудник за подземна експлоатација).
3. QR код кој ќе даде податоци за идентификување на работник и проверка
за неговото стручно знаење (во рудник за површинска експлоатација).
4. QR код за отчитување на документација за работната механизација (во
рудник за површинска експлоатација).
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3.1.1. QR код за приказ на тренинг видео за поставување на
самоспасител во случај на пожар
Уредот наречен самоспасител е апарат кој се користи во рудниците за
подземна експлоатација во случај на вонредни состојби како што се пожарите
или пак ослободување на токсични гасови кои го загадуваат воздухот за
дишење во околната атмосфера. Овие уреди претставуваат прва линија на
одбрана со обезбедување на кислород во затворен циклус на дишење, со што
му овозможуваат на персоналот во итни вонредни ситуации да може безбедно
да се евакуира. Статистичките податоци покажуваат дека само соодветно
обучен персонал во момент на паника може правилно да го инсталира на себе
самоспасителот и безбедно да се евакуира.
Во случај на вонредна ситуација, правилна инсталација на самоспасителот е
од клучно значење за безбедна евакуација на сите вработени. Со поставување
на QR код на секој самоспасител можеме да бидеме сигурни дека во случај на
вонредна ситуација, секој вработен со едноставно скенирање на QR кодот на
својот мобилен уред ќе добие кратка видео анимација за правилно
поставување на самоспасителот и за негово правилно користење.
На Слика 5, е прикажан QR код кој е поврзан со база на податоци каде е
прикачена кратка видео анимација за правилно поставување на самоспасител.
Оваа клучна информација е достапна во секој момент за работникот кој со
едноставно скенирање на кодот со својот мобилен уред во секој момент може
да ги добие сите потребни информации кои предходно се поставуваат во
базата на податоци и кои се поврзани со оваа безбедносна информација.

Слика 5. QR код за приказ на тренинг видео за поставување
на самоспасител во случај на пожар
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3.1.2. QR код за приказ на техничка документација на работно место
Достапноста на техничката документација за изработка и санација на рударски
објекти, потребната документација за откопување на корисни минерални
суровини како и сите потребни технички цртежи и податоци можат значително
да ја подобрат ефикасноста како и самата организација за работа. Со
едноставно поставување на QR код на локацијата на извршување на одредена
работна активност, може да се добие пристап до целата техничка
документација која е потребна за извршување на дадената работна операција
како и истата да се заврши на безбеден начин.
На Слика 6, е прикажан пример за поставување на QR код каде со едноставно
скенирање на кодот се добива техничка документација за дупчење и минирање
на слепо чело како и за негово подградување.

Слика 6. QR код за приказ на техничка документација за работно место
3.1.3. QR код за идентификување на работник и проверка на неговото
стручно знаење
Поради специфичните услови за работа во рудниците, од големо значење за
секој претпоставен е да има достапни информации за секој работник заедно со
сите податоци поврзани за неговата стручност и неговата обученост за
безбедност при работа. Со изработка на личен профил кој ќе ги содржи
потребните информации за работниците кои ќе бидат поставувани во базата на
податоци, секој претпоставен со едноставно скенирање со својот мобилен уред
на QR кодот кој ќе биде прикачен на шлемот на секој вработен, може да ги
добие сите податоци за работникот и според нивната стручност да ги
распоредни на нивните соодветни работни места во рудникот.
Личниот профил на работникот може да содржи повеќе полиња од ниво на
нивно образование до изречени забрани за работа со одредена механизација.
Со поставување на овој систем за работа исто така може да се заштеди време
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за претражување на информации за работниците низ архивите а со тоа
добивање на потребните податоци за само неколку секунди.
На слика 7, е прикажан пример за идентификација на работник со листа на
сертификати за работа со одредена работна механизација.

Слика 7. QR код за идентификување на работник и
проверка за неговото стручно знаење
3.1.4. QR код
механизација

за

отчитување

на

документација

за

работната

Со поставување на QR код на секоја работна механизација, секој работник
може да добие видео демонстрации за безбедна работа со истите како и
потребната техничка документација. Со изработка на кратки видео анимации за
безбедна употреба на секоја работна механизација и нивно поставување во
базата на податоци, секој работник со скенирање на поставениот QR код може
да ги добие потребните информации.
Со овој систем за моментално добивање на клучни информации за работната
механизација, значително може да се зголеми безбедноста при работа и
избегнување на несакани повреди. Во овој дел на воведување на системот
истиот може да се прошири и во делот за добивање на техничка документација
за работната механизација која ќе даде листа на предходни поправки и замена
на делови со што може да се види профилот на механизацијата. На Слика 8, е
прикажан пример за отчитување на документацијата за работната
механизација.
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Слика 8. QR код за отчитување на документација за работната механизација
4. ЗАКЛУЧОК
Развојот на мобилната телефонска технологија се шири низ целиот свет со
многу високо темпо. Затоа, постои голема побарувачка за алатки како што се
QR кодовите кои можат да придонесат корисниците на мобилни телефони и
други преносни уреди да добиваат податоци и информации на многу полесен и
побрз начин.
Во овој труд е прикажан систем за инсталирање на QR код како и четири
сценарија за апликација на овој систем во рудниците за подземна и
површинска експлоатација. Имплементирањето на овој систем во рударската
индустрија нуди многу бенефити во повеќе области:
 Добивање на податоци кои во тој момент можат да бидат од клучно
значење за безбедно извршување на дадената работна активност.
 Добивање на информации во форма на видео инструкции. Во овој дел
воведувањето на QR кодовите имаат широк спектар на имплементација
во делот за безбедноста при работа.
 Добивање на информации во форма на технички цртежи за успешно и
точно работење по сите поставени стандарди.
 Идентификација на секој вработен со приказ на неговиот работен
профил со што во секој момент може да се дојде до податоци за
стручноста на работникот за да може да биде распореден на соодветна
работна активност која одговара на неговата стручност и предходна
подготовка.
Можностите на имплементација на системот предложен во овој труд кој може
да биде воведен во секој рудник се огромни. Овој систем нуди подобрување во
делот за ефикасност и ефективност при работа, нуди подобра организација во
работењето, ја зголемува безбедноста при работа итн.
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