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Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców
Adam Maksymowicz1
Na œwiecie trwa wyœcig w konstruowaniu, programowaniu i zastosowaniu
robotów. Ich wszechstronnoœæ w zastêpowaniu cz³owieka w prawie ka¿dej jego
czynnoœci jest efektem ponad pó³ wieku
intensywnych badañ i wykszta³cenia siê
ca³kiem nowych dziedzin nauki i przemys³u, pocz¹wszy od cybernetyki, potem
informatyki, komputeryzacji i Internetu
do telefonii komórkowej, produkcji smartfonów i tabletów.
Wspó³czesne roboty s¹ urz¹dzeniami inteligentnymi,
zmieniaj¹cymi swoje oprogramowanie stosownie do potrzeby, i niewiele maj¹ wspólnego z maszynami, które
wykonywa³y ograniczone czynnoœci i sympatyczne gesty
na powitanie goœci.
Ojczyzn¹ inteligentnych urz¹dzeñ jest Dolina Krzemowa w USA, gdzie powsta³ dzia³ nauki zwany sztuczn¹ inteligencj¹ (artificial intelligence – AI). Wyprodukowany tam
robot mo¿e pracowaæ przez 24 godziny na dobê przez 7 dni
w tygodniu i nie potrzebuje ¿adnego szkolenia oraz nie
mêczy siê w trakcie wykonywania pracy, nie narzeka na
trudnoœci, na szefów i wspó³pracowników, na warunki
pracy, nie strajkuje. Nie potrzebuje ochrony zdrowia, urlopów, podwy¿ek p³ac i emerytury. Pomimo wysokiej ceny
jest on znacznie tañszy od zatrudnionego pracownika, który w USA œrednio kosztuje ok. 45 000 USD rocznie. Za
robota p³aci siê raz, a za pracownika co roku tyle samo.
Tego rodzaju informacje o robotach, zatrudnionych we
wszystkich prawie bran¿ach potrzebnych cz³owiekowi do
¿ycia, s¹ rozsy³ane do milionów klientów za poœrednictwem amerykañskiej poczty elektronicznej. Dzia³alnoœæ ta
nie ma na celu wzglêdów edukacyjnych, tylko przede
wszystkim zachêca Amerykanów do inwestowania w firmê FAANG, produkuj¹c¹ inteligentne roboty. Reklama ta
g³osi, ¿e zainwestowane dzisiaj pieni¹dze w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy mog¹ przynieœæ zysk w wysokoœci od
1000 do 2000%. Trzeba dodaæ, ¿e oferta ta jest dostêpna
tylko dla obywateli USA.
RIO TINTO I WATSON Z IBM
Zastosowanie sztucznej inteligencji do poszukiwania
z³ó¿, jak i ich eksploatacji odnotowuje rewelacyjne efekty
i ma priorytetowe znaczenie w œwiatowym górnictwie –
sta³o siê wiêc na œwiecie koniecznoœci¹. Warto odnotowaæ,
¿e miêdzynarodowe koncerny wydobywaj¹ce wszelkiego
rodzaju surowce, mimo spadku dochodów, wdra¿aj¹ technologie sztucznej inteligencji, nie zwa¿aj¹c na zwi¹zane
z tym koszty inwestycyjne. Wychodz¹ one z za³o¿enia, ¿e
pieni¹dze wydane na ten cel zwróc¹ siê bardzo szybko.
Przoduje pod tym wzglêdem Rio Tinto – firma porównywalna do KGHM, gdy¿ uzyskuj¹ca rocznie z wydobytej
rudy ok. 500 tys. t miedzi.
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Powszechnie uwa¿a siê, ¿e wybór miejsca pod budowê
kopalni determinuje wszystkie problemy zwi¹zane z przysz³¹ eksploatacj¹. Dlatego zastosowanie sztucznej inteligencji w tej dziedzinie ma kluczowe znaczenie. Pod tym
wzglêdem s³awny sta³ siê robot o imieniu Watson, skonstruowany przez firmê IBM. Twierdzi siê, ¿e do czasu jego
zastosowania poszukiwania z³ó¿ by³y sztuk¹, a dopiero
teraz staj¹ siê nauk¹. Dariusz Piotrowski – dyrektor dzia³u
rozwoju IBM – tak charakteryzuje mo¿liwoœci Watsona:
Ma on systemy, które ucz¹ siê, a nie tylko takie, które po
prostu s¹ zaprogramowane. Zdolnoœæ Watsona do interakcji z ekspertami jest wa¿n¹ czêœci¹ opracowywania tego
rodzaju rozwi¹zañ. IBM ma nadziejê, ¿e ta sama moc, która
pomog³a w wydobyciu ropy i gazu, trafi w rêce górników
i poszukiwaczy. Najbardziej imponuj¹cym wyczynem Watsona jest myœleæ jak in¿ynier, a potem nauczyæ siê myœleæ
jak tysi¹ce in¿ynierów (Godzin, 2017). Watson samoczynnie rejestruje dostarczane mu mapy i przekroje geologiczne, analizy chemiczne i wszelkie inne dane zwi¹zane
z poszukiwaniem z³ó¿. Wykorzystany do poszukiwañ z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego poprawi³ on dotychczasowe
wyniki z 60% trafnych wierceñ do ponad 90%. To mówi
samo za siebie o jego mo¿liwoœciach. Udane wskazania
z³ó¿ ropy naftowej spowodowa³y, ¿e z jego us³ug postanowi³y skorzystaæ kanadyjskie firmy poszukuj¹ce z³ota. Nic
wiêc dziwnego, ¿e coraz czêœciej otrzymujemy z Kanady
informacje o rewelacyjnych odkryciach z³ó¿ z³ota, na ogó³
zawieraj¹cych powy¿ej 10 g/t Au, a do rekordowych nale¿y zaliczyæ kilka z³ó¿ o zawartoœci powy¿ej 200 g/t Au
(Stockhouse, 2018).
INTELIGENTNY TRANSPORT GÓRNICZY
Sztuczna inteligencja ma równie¿ zastosowanie w
transporcie autonomicznym, czyli bez kierowcy. Ju¿ 10 lat
temu australijsko-brytyjska firma górnicza Rio Tinto
zastosowa³a w swoich kopalniach odkrywkowych transport autonomiczny. Transport ten ma u³atwione zadanie,
gdy¿ pojazdy poruszaj¹ siê po tej samej, ustalonej, trasie,
bez zmieniaj¹cych siê przeszkód. Zintegrowany system
zarz¹dzania obejmuje 16 kopalñ, 1500 km linii kolejowych
oraz trzy porty. Co minutê system ten przetwarza 2,4
terabajta danych z wszystkich mobilnych urz¹dzeñ i czujników, które zbieraj¹ i przesy³aj¹ dane w czasie rzeczywistym,
tworz¹c zintegrowany system przetwarzania i logistyki,
kontrolowany przez operatorów znajduj¹cych siê poza
kopalniami. Firma poprawi³a wydajnoœæ o 10% i zarobi³a
na oszczêdnoœci paliwa o ok. 15%. Obecnie korzysta ona w
Australii z 76 autonomicznych ciê¿arówek o noœnoœci 350 t.
Zdalnie sterowane samochody ciê¿arowe produkuje dla
Rio Tinto japoñska firma Komatsu. Autonomiczne samochody ciê¿arowe mog¹ pracowaæ 24 godziny na dobê, 7 dni
w tygodniu, bez koniecznoœci zatrzymywania siê w celu
zmiany biegów lub przerw na odpoczynek. W tym roku
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zostanie uruchomiony autonomiczny system kolei du¿ych
odleg³oœci, stanowi¹cy kolejny krok w rozwoju zautomatyzowanych kopalñ. Piêæ lat trwa³y badania nad autonomicznym poci¹giem z 244 wagonami za³adowanymi urobkiem.
Poci¹g ten zadebiutuje pod koniec 2019 r. – po opracowaniu oprogramowania i rozwi¹zaniu problemów komunikacyjnych (Marr, 2018).
GEOLOG I SZTUCZNA INTELIGENCJA
W 2017 r. na konferencji Big Data w Toronto Denis
Laviolette – prezes i dyrektor generalny Gold Spot
Discoversis – wyg³osi³ referat o roli geologa w nowej rzeczywistoœci i próbach jego eliminacji przez urz¹dzenia
o sztucznej inteligencji. Podkreœli³, ¿e sektor wydobywczy
nie tylko musi uwzglêdniaæ najnowsze osi¹gniêcia, ale
tak¿e szukaæ sposobów na integracjê tych innowacji z modelem biznesowym. Tym bardziej, ¿e œwiat potrzebuje coraz
wiêcej surowców. Powiedzia³ te¿ m.in., ¿e: Praca geologa
usi³uj¹cego sprostaæ tym wymaganiom staje siê bardzo
trudna. Mo¿liwoœci geologów s¹ ograniczone i w bardzo
du¿ym stopniu zosta³y ju¿ wykorzystane. Ilustracj¹ tego
procesu jest fakt, ¿e wydatki na poszukiwania z³ó¿
znacz¹co wzros³y w czasie ostatniej dekady, a tymczasem
tempo nowych odkryæ maleje. Jest to zwi¹zane z poszukiwaniami z³ó¿ znajduj¹cych siê na coraz wiêkszych g³êbokoœciach. Ostatecznie, przeszukaliœmy planetê i wydobyliœmy
jej zasoby, zbieraj¹c nisko wisz¹ce owoce. Jako przyk³ad
poda³ on koszty i wyniki poszukiwania z³ó¿ z³ota na œwiecie. W ostatniej dekadzie przeznaczono na ten cel 54,3 mld
dolarów – to jest o 60% wiêcej ni¿ w ci¹gu poprzednich 18 lat
(32,2 mld dolarów). Pomimo ogromnych wydatków w
ostatniej dekadzie odkryto zaledwie 215,5 mln uncji
¿ó³tego metalu w 41 z³o¿ach. Dla porównania w poprzednim 18-letnim okresie odkryto 222 z³o¿a z³ota, zawieraj¹ce
1,72 mld uncji kruszcu. Podsumowuj¹c, wydano 60% wiêcej funduszy i osi¹gniêto prawie 8 razy mniejszy efekt!
Problemem staje siê te¿ czas potrzebny na przejœcie od
fazy odkrycia z³o¿a do jego eksploatacji, który œrednio
wynosi ok. 15–20 lat. Geolodzy, maj¹cy dostêp do du¿ych
baz danych i sztucznej inteligencji do skanowania i odczytywania archiwalnych danych geologicznych, s¹ w stanie
zaprezentowaæ najlepsze rozwi¹zania eksploatacyjne i jednoczeœnie obni¿yæ koszty poszukiwañ (Williams, 2018).
IBM I BEZPIECZNY GÓRNIK
Jednym z najstarszych przedsiêbiorstw informatycznych
na œwiecie jest wspomniana ju¿ amerykañska firma IBM,
która stworzy³a drugiego inteligentnego robota o imieniu
Watson safety. Zajmuje siê on bezpieczeñstwem górników
pracuj¹cych w zró¿nicowanych warunkach zagro¿enia,
powodowanych przez górotwór oraz maszyny i urz¹dzenia
stosowane do utrzymania ruchu zak³adu górniczego. Opracowany przez tê firmê system zbiera wszelkie dostêpne
dane dotycz¹ce pracy w kopalni i przetwarza je na informacje w czasie zbli¿onym do rzeczywistego. Urz¹dzenia
sztucznej inteligencji wykorzystuj¹ bie¿¹ce dane nap³ywaj¹ce z czujników i urz¹dzeñ pomiarowych, a tak¿e
korzystaj¹ w tym samym czasie z danych archiwalnych
i porównuj¹ je ze stanem aktualnym. Mark Fawcett z IBM
Global Business Services, prowadz¹cy ten program, uwa¿a,
¿e w bardzo bliskiej przysz³oœci AI zapewni pe³n¹ analizê

warunków pracy, nawet zanim pracownik podejmie siê jej
wykonania. Obejmie ona pe³ne, przestrzenne podsumowanie sytuacji na miejscu, w którym bêdzie wykonywane
zadanie, z prognozowaniem danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracownika w danym miejscu. Wspó³pracuj¹ca
z IBM firma Mitsufuji wprowadza na rynek now¹ „koszulê”
do noszenia, wykonan¹ ze srebrnych w³ókien przewodz¹cych, która œledzi dane biometryczne pracowników,
aby zapewniæ bezpieczeñstwo w ekstremalnych warunkach ich pracy. IBM pracuje równie¿ nad rozszerzeniem
zasiêgu tak zwanego Internetu rzeczy (IoT), tj. systemu
powi¹zanych ze sob¹ urz¹dzeñ komputerowych, maszyn
mechanicznych i cyfrowych, obiektów, ludzi, a nawet
zwierz¹t, z czujnikami, oprogramowaniem, elektronik¹
i ³¹cznoœci¹. Dziêki nim system bêdzie lepiej dzia³aæ,
wymieniaj¹c informacje z innymi pod³¹czonymi urz¹dzeniami bez koniecznoœci interakcji cz³owiek – cz³owiek lub
cz³owiek – komputer (Jamasmie, 2019).
SZTUCZNA INTELIGENCJA
NIE JEST BEZB£ÊDNA
Australijska kopalnia rudy ¿elaza Christmas Creek stosuje bezza³ogowy transport urobku. Na pocz¹tku lutego
jedna z ogromnych ciê¿arówek transportuj¹cych rudê
uderzy³a z niewielk¹ prêdkoœci¹ w zaparkowany na poboczu podobny pojazd. Dyrektor naczelny koncernu Fortescue, pani Elizabeth Gaines zapewni³a, ¿e incydent ten nie
by³ wynikiem awarii systemu autonomicznych systemów
transportowych. Jej zdaniem dosz³o do chwilowego zaniku
sygna³u wi-fi, który zapewnia komunikacjê transportu. By³
to pierwszy wypadek od 2012 r., kiedy system ten zosta³
wprowadzony do u¿ycia. Od tego czasu autonomicznie sterowane ciê¿arówki bezawaryjnie przejecha³y ponad 24,7 mln
kilometrów. Obecnie jest prowadzone szczegó³owe dochodzenie przyczyn wypadku (Jamasmie, 2019).
POLSKA INICJATYWA
Podczas XXVIII Szko³y Eksploatacji Podziemnej,
odbywaj¹cej siê w Krakowie, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa, KGHM Polska MiedŸ S.A. oraz spó³ka Lubelski
Wêgiel Bogdanka podpisa³y list intencyjny, który zak³ada
wspó³pracê we wprowadzeniu do procesu produkcji najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ technicznych i informatycznych (KGHM, 2019). Je¿eli porozumienie to nie zostanie
tylko na papierze, to bêdzie historyczn¹ decyzj¹, stanowi¹c¹ wstêp do zastosowania sztucznej inteligencji w polskim przemyœle surowcowym. Dziêki temu krajowe
górnictwo otrzyma szansê, by staæ siê przemys³em bardziej
bezpiecznym i konkurencyjnym, równie¿ w skali miêdzynarodowej.
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