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Streszczenie: W rozdziale omówiono podstawowe problemy jakie występują w procesie wybudowy sekcji
obudowy zmechanizowanej ze ściany i jej transportu do chodnika nadścianowego. Przedstawiono także
dotychczas stosowane środki techniczne oraz sposoby wybudowy sekcji. Przeanalizowano metody transportu
sekcji z likwidowanej ściany. Przedstawiono w pracy trzy warianty koncepcji innowacyjnego systemu do
wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej ze ściany i jej wytransportowania z wyrobiska. W koncepcji
systemu do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej przewiduje
się wykorzystanie dwóch sekcji asekuracyjnych, połączonych za pomocą belek układu przesuwnego ze specjalną
płytą, umożliwiajacą obrót wybudowywanej sekcji. Do sekcji asekuracyjnej zabudowanej przy ociosie węglowym
przyłączona jest belka wspomagająca proces wybudowy sekcji z szeregu. Po ustawieniu jej na specjalnej płycie,
równolegle do ociosu węglowego następuje załadunek na odpowiedni środek transportu. Omówiono w rozdziale,
zidentyfikowane na etapie prac koncepcyjnych, wady i zalety opracowanych wariantów systemu wybudowy
i transportu sekcji obudowy zmechanizowanej.
Słowa kluczowe: górnictwo, likwidacja ściany wydobywczej, sekcja obudowy zmechanizowanej, wybudowa
sekcji obudowy, sekcja asekuracyjna

System for withdrawal of powered roof support from a row and its transportation from
the mine working during the longwall panel liquidation
Abstract: The main problems of withdrawal of powered roof support from a row and its transportation from the
longwall to the tailgate are discussed. Technical measures and the methods used so far for roof support withdrawal
are presented. The methods for transportation of the roof support from the liquidated longwall panel are analysed.
Three variants of the innovative system for withdrawal of a powered roof support from a row and its transportation
from the longwall are presented. Two assurance roof supports connected with a special platform using the beams
of advancing system are used in this concept. The platform has to enable rotation of the withdrawn roof
support. The beam supporting the withdrawal process is connected to the assurance roof support installed at the
coal side wall. After its positioning in parallel to the side coal wall on a special platform, it is loaded on the proper
transportation mean. Disadvantages and advantages of the developed variants of the withdrawal system at the stage
of conception work is discussed.
Keywords: mining industry, longwall panel liquidation, powered roof support, withdrawal of the roof support,
assurance roof support

1. Wprowadzenie
Efektywność użytkowania maszyn i urządzeń wchodzących w skład kompleksu ścianowego jest
w istotnym stopniu uzależniona od sprawności procesu likwidacji ściany wydobywczej i zbrojenia
nowego wyrobiska eksploatacyjnego. Ze względu na złożoność poszczególnych operacji i towarzyszące
im zagrożenie bezpieczeństwa, proces przemieszczania wyposażenia kompleksu ścianowego jest
przedmiotem badań w zakresie analizy ryzyka [1] i racjonalnego planowania robót przy przezbrajaniu
ściany [2]. Ze względu na znaczną masę sekcji obudowy zmechanizowanej i dużą ich liczbę, operacje
wybudowy i transportu sekcji do nowego wyrobiska wymagają specjalnego przygotowania, zarówno
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w aspekcie organizacyjnym, jak również sprzętowym [3, 4, 5, 6]. Należy w tym celu wydzielić
w wyrobisku stosunkowo szerokie pole transportowe. Strop w rejonie sekcji wybudowywanej z szeregu
zabezpiecza się za pomocą sekcji asekuracyjnej [7]. Stosowane są również specjalne, mobilne sekcje
asekuracyjne [8, 9].
W projekcie likwidacji wyrobiska ścianowego (np.: [10]) określa się szczegółowo schemat
obudowy pola transportowego. Ponadto ewentualne wyrwy w stropie powstałe nad polem
transportowym wypełnia się za pomocą polimerowych żerdzi [11].
Od ponad 30. lat w górnictwie amerykańskim rozwijana jest technologia wybudowy i transportu
sekcji z wykorzystaniem pojazdów gąsienicowych Petito Mule [12]. Zastosowanie tych pojazdów,
w porównaniu z tradycyjną technologią wybudowy i transportu sekcji za pomocą kołowrotów,
zwiększyło do 20 na dobę, średnią liczbę sekcji wytransportowanych z wyrobiska oraz poprawiło
bezpieczeństwo pracy załogi [13]. Niestety niedogodności tej technologii, takie jak:
-

konieczność znacznego zwiększenia szerokości dróg transportowych,

-

konieczność wzmocnienia spągu w wyrobiskach, którymi poruszają się pojazdy,

-

skomplikowana organizacja miejsc przeładunku sekcji na urządzenia transportujące je do
komory montażowej [13],

sprawiają, że nie można jej stosować w kopalniach o tradycyjnej strukturze i przekroju wyrobisk. Wyżej
wymienione ograniczenia dotyczą również zastosowania pojazdów oponowych [6].
W warunkach, w których zastosowanie pojazdów oponowych czy gąsienicowych nie jest możliwe,
stosowane są technologie wybudowy i transportu sekcji wykorzystujące kołowroty i kolejki
podwieszane lub spągowe [14, 15, 16].
Opracowano szereg odmian i technologii wybudowy sekcji w zależności od lokalnych warunków
geologiczno-górniczych oraz wyposażenia w urządzenia ułatwiające ten proces [17, 18, 19].
Wykorzystując zebrane doświadczenia ruchowe w Zakładzie Obudów Zmechanizowanych
Instytutu Techniki Górniczej KOMAG opracowano system wybudowy sekcji obudowy
zmechanizowanej i jej transportu z likwidowanego wyrobiska, z wykorzystaniem specjalnego
urządzenia do wybudowy i obrotu sekcji oraz do jej bezpiecznego i szybkiego transportu do głównego
chodnika transportowego (rys. 1) [6]. Opracowując omawiany system uwzględniono doświadczenia
ruchowe kopalń w tym zakresie.

Rys. 1. System do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej
z wykorzystaniem specjalnego urządzenia do wybudowy i załadunku sekcji [13]
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System ten wykorzystuje specjalne urządzenie do wybudowy i załadunku sekcji obudowy na płytę
transportową typ UWZ-1 (poz. 1). Urządzenie to wyposażone jest w mocowanie zwrotni przeciągarki
(poz. 3). System ten wspomaga proces wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej (poz. 2) od
momentu jej zrabowania, do momentu wyciągnięcia sekcji na płycie transportowej (poz. 4), na chodnik,
za pomocą przeciągarki łańcuchowej.
Opracowanie tego systemu, a także zainteresowanie ze strony potencjalnych odbiorców
spowodowało, że prace w tym zakresie były kontynuowane. Wynikiem prac jest opracowana
w Zakładzie Obudów Zmechanizowanych ITG KOMAG koncepcja innowacyjnego systemu do
wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej z szeregu i wytransportowania jej z wyrobiska [20],
będąca przedmiotem niniejszej monografii. Opracowany system uwzględnia wymagania szeregu
przepisów w tym zakresie [21, 22, 23, 24, 25, 26].

2. Koncepcja innowacyjnego systemu do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej
z szeregu i wytransportowania jej z wyrobiska
Uwzględniając doświadczenia ruchowe związane z eksploatacją urządzeń do wybudowy sekcji
z wykorzystaniem sekcji asekuracyjnych (w kopalniach wykorzystuje się 1 lub 2 sekcje asekuracyjne)
i z pozyskanych danych z kopalń, opracowano trzy warianty systemu do wybudowy sekcji obudowy
zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej z wykorzystaniem zespołu 2 sekcji
asekuracyjnych.
WARIANT I
Na rysunku 2a przedstawiono wariant I koncepcji systemu do wybudowy sekcji obudowy
zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej z wykorzystaniem zespołu sekcji
asekuracyjnych wyposażonego w belkę, wspomagającą wybudowę sekcji obudowy oraz zespół płyt
przesuwnych umożliwiających obrót wybudowanej sekcji.

Rys. 2a. Koncepcja systemu do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany
wydobywczej z wykorzystaniem zespołu sekcji asekuracyjnych – wariant I [13]
A1, A2 – sekcje asekuracyjne, B - zespół płyt przesuwnych, C - zespół zabezpieczenia belki, D – belka,
E1 – zwrotnia, E2 – część napędowa przeciągarki łańcuchowej, F – płyta transportowa

W wariancie I zespół sekcji asekuracyjnych składa się z dwóch sekcji (A1 i A2) ustawionych obok
siebie, w tunelu transportowym, wzdłuż obcinki ścianowej. Sekcje A1 i A2 są połączone układami
przesuwnymi z zespołem płyt przesuwnych (B). Do spągnic sekcji asekuracyjnej (A1) zabudowany jest
za pomocą sworzni zespół zabezpieczenia (C) belki. Zespół zabezpieczenia (C) belki stanowi podstawę
sekcji asekuracyjnej i posiada otwór do mocowania belki (D). Zadaniem belki (D) jest wspomaganie
wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej z szeregu. Zespół zabezpieczenia (C) jest połączony
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z belką (D) sworzniami. W wariancie I do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej z obcinki
ścianowej do głównego chodnika transportowego wykorzystuje się przeciągarkę łańcuchową. Zwrotnia
(E1) przeciągarki łańcuchowej połączona jest nierozłącznie z zespołem zabezpieczenia (C), zaś część
napędowa (E2) zabudowana jest w chodniku transportowym. System ten wyposażono ponadto w płytę
transportową (F), która połączona jest odcinkami łańcucha z łańcuchem pociągowym przeciągarki
łańcuchowej. W wariancie tym zamiast przeciągarki łańcuchowej można zastosować kołowrót. W tym
celu w chodniku transportowym zamiast napędu (E2) należy zabudować kołowrót podstawowy, który
będzie umożliwiał wyciągnięcie sekcji z obcinki ścianowej do głównego chodnika. W miejscu zwrotni
(E1) przewiduje się zabudowę dodatkowego kołowrotu. Zadaniem tego kołowrotu będzie
przemieszczenie początku liny kołowrotu podstawowego, po wyciągnięciu sekcji na chodnik, w miejsce
załadunku wybudowanej sekcji z szeregu.
Zasada pracy systemu w wariancie I
W położeniu wyjściowym ustawienie zespołu sekcji asekuracyjnych musi umożliwiać wybudowę
ostatniej sekcji obudowy z szeregu (rys. 2b). Sekcje asekuracyjne powinny być rozparte a sekcja
wybudowana zrabowana. Układ przesuwny wybudowywanej sekcji obudowy połączony jest łańcuchem
z belką wspomagającą.

Rys. 2b. System przygotowany do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej [13]

W pierwszym etapie sekcja obudowy za pomocą swojego układu przesuwnego jest wciągana na
zespół płyt. Zmieniając miejsce mocowania łańcucha na belce wspomagającej i wykorzystując sworznie
odbojowe zabudowane na jednej z płyt, wybudowana sekcja jest wyciągana z szeregu i obracana,
a następnie wciągana na zespół płyt przesuwnych (rys. 2c).

Rys. 2c. Wciągnięcie i obracanie sekcji na zespół płyt [13]
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W celu obrócenia przesuwanej sekcji oraz ustawienia jej w osi tunelu transportowego można
dodatkowo podciągać sekcję obudowy przy użyciu wciągarki mechanicznej, zabudowanej pomiędzy
belką wspomagającą a uchwytami transportowymi na osłonie odzawałowej lub spągnicy wybudowanej
sekcji. Do dalszego przesuwania sekcji po zespole płyt, kiedy już nie ma możliwości wykorzystania
belki wspomagającej, należy wykorzystać dodatkowe, wymienne, obrotowe gniazda, mocowane do
zespołu płyt przesuwnych (rys. 2d).

Rys. 2d. Sekcja ustawiona równolegle do ociosu na zespole płyt [13]

Po wciągnięciu sekcji na zespół płyt przesuwnych i ustawieniu jej w osi zespołu płyt, należy
wciągnąć ją na płytę transportową. Płyta ta jest zakotwiona dodatkowym stojakiem indywidualnym
zabezpieczającym ją przed przemieszczaniem. Stojak ten należy usunąć kiedy sekcja zostanie
wciągnięta na płytę (rys. 2e).

Rys. 2e. Sekcja ustawiona na płycie transportowej [13]

W kolejnym etapie pracy następuje przeciąganie płyty transportowej z wybudowaną sekcją
w tunelu transportowym za pomocą przeciągarki łańcuchowej. W rejonie głównego chodnika
transportowego wykonuje się przeładunek wybudowanej sekcji obudowy z płyty transportowej na
końcowy środek transportu (np. kolejkę podwieszaną). Następnie przesuwane są zespoły systemu
znajdujące się w rejonie wybudowy sekcji. Sekcje asekuracyjne przesuwają zespół płyt przesuwnych przy
użyciu swych układów przesuwnych. W kolejnym etapie sekcję asekuracyjną od strony czoła obcinki
ścianowej należy zrabować, przesunąć i rozeprzeć. Po wykonaniu tych czynności kolejną wybudowaną
sekcję trzeba zrabować do minimalnej wysokości. Następnie drugą sekcję asekuracyjną należy zrabować,
przesunąć i rozeprzeć. Po wykonaniu wcześniejszych prac należy przeciągnąć płytę transportową wzdłuż
obcinki ścianowej do położenia przy zespole płyt przesuwnych. Położenie płyty transportowej względem
zespołu płyt przesuwnych jest korygowane przy użyciu dodatkowych siłowników mocowanych
w wymiennych obrotowych gniazdach, montowanych na zespole płyt przesuwnych. Po zakończeniu tych
operacji system przygotowany jest do wybudowy kolejnej sekcji z szeregu.
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WARIANT II
Na rysunku 3a przedstawiono wariant II koncepcji systemu do wybudowy sekcji obudowy
zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej.

Rys. 3a. Koncepcja systemu do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany
wydobywczej z wykorzystaniem zespołu sekcji asekuracyjnych – wariant II [13]
A1, A2 – sekcje asekuracyjne, B - zespół płyt przesuwnych, C - zespół zabezpieczenia belki, D – belka,
E - urządzenie przesuwno-nadążne

Wariant II różni się tym od wariantu I, że oprócz elementów używanych w wariancie I, przewiduje
się zastosowanie dodatkowego urządzenia przesuwno-nadążnego (E) usytuowanego przed zespołem
płyt przesuwnych. Zadaniem urządzenia (E) jest stworzenie stacji załadowczej oraz dodatkowego
zabezpieczenia rejonu załadunku wybudowanej sekcji obudowy zmechanizowanej na środek transportu.
W wariancie II do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej z obcinki ścianowej do głównego
chodnika transportowego wykorzystuje się kolejkę podwieszaną. Długość zespołu płyt przesuwnych
oraz położenie urządzenia przesuwno-nadążnego są uzależnione od wymiarów poszczególnych
elementów kolejki podwieszanej (położenia belki nośnej kolejki podwieszanej).
Zasada pracy systemu w wariancie II
W położeniu wyjściowym sekcje asekuracyjne powinny być rozparte i ustawione tak, aby możliwa
była wybudowa zrabowanej sekcji z szeregu (rys. 3b).

Rys. 3b. System przygotowany do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej [13]

Wciąganie, obracanie i ustawienie sekcji z szeregu za pomocą zespołu sekcji asekuracyjnych
przebiega tak samo jak w wariancie I (rys. 2c i 2d). Sekcję wybudowaną, ustawioną równolegle do
ociosu, przygotowaną do dalszego przesuwania jej po płycie zespołu, przedstawiono na rysunku 3c.
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Rys. 3c. Sekcja wybudowana ustawiona równolegle do ociosu na zespole płyt [13]

Po przeciągnięciu wybudowanej sekcji na koniec zespołu płyt przesuwnych, należy wciągnąć ją
na urządzenie przesuwno-nadążne. W tym celu wykorzystywane są dodatkowe, wymienne, obrotowe
gniazda, mocowane do spągnic powyższego urządzenia (rys. 3d).

Rys. 3d. Sekcja wybudowana wciągnięta równolegle do urządzenia przesuwno-nadążnego [13]

Po wciągnięciu sekcji obudowy na urządzenie przesuwno-nadążne następuje jej załadunek na
kolejkę podwieszaną. Po czym sekcja jest wytransportowana do nowego rejonu. Urządzenie przesuwnonadążne przesuwa się (kroczy) do nowego położenia pracy. Następnie przesuwane są zespoły systemu,
w taki sam sposób jak w wariancie I. Po wykonaniu tych czynności system przygotowany jest do
wybudowy kolejnej sekcji z szeregu (rys. 3a).
WARIANT III
Na rysunku 4a przedstawiono wariant III koncepcji systemu do wybudowy sekcji obudowy
zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej.
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Rys. 4a. System do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej
z wykorzystaniem zespołu sekcji asekuracyjnych – wariant III [13]
A1, A2 – sekcje asekuracyjne, B - zespół płyt przesuwnych, C - zespół zabezpieczenia belki, D – belka

Wariant III różni się tym od wariantu II, że oprócz elementów używanych w wariancie II,
proponuje się, zamiast dodatkowego urządzenia przesuwno-nadążnego, wydłużyć zespół płyt
przesuwnych o kolejne człony tak, by ostatni był w miejscu załadunku sekcji. Długość zespołu płyt
przesuwnych uzależniona jest od wymiarów poszczególnych elementów kolejki podwieszanej
(położenia belki nośnej kolejki podwieszanej).
Zasada pracy systemu w wariancie III
Sekcje asekuracyjne w położeniu wyjściowym powinny być rozparte i ustawione tak, aby możliwa
była wybudowa zrabowanej sekcji z szeregu (rys. 4b).

Rys. 4b. System przygotowany do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej [13]

Wciąganie, obracanie i ustawienie sekcji z szeregu za pomocą zespołu sekcji asekuracyjnych
wykonuje się tak samo jak w wariancie I (rys. 2c i 2d). Sekcję wybudowaną, ustawioną równolegle do
ociosu, przygotowaną do dalszego przesuwania jej po płycie zespołu, przedstawiono na rysunku 4c.
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Rys. 4c. Sekcja wybudowana ustawiona równolegle do ociosu na zespole płyt [13]

Po wciągnięciu wybudowanej sekcji na zespół płyt przesuwnych i ustawieniu jej w osi zespołu płyt
należy ją przeciągnąć w miejsce załadunku na kolejkę podwieszaną (rys. 4d).

Rys. 4d. Sekcja wybudowana w miejscu załadunku na kolejkę podwieszaną [13]

Po załadunku sekcji obudowy na kolejkę podwieszaną jest ona transportowana do nowego rejonu.
Następnie przesuwane są zespoły systemu w taki sam sposób jak w wariancie I. Po wykonaniu tych
czynności system przygotowany jest do wybudowy kolejnej sekcji z szeregu.

3. Podsumowanie
W monografii przedstawiono trzy warianty (rys. 2a, 3a i 4a) koncepcji systemu do wybudowy
sekcji obudowy zmechanizowanej i wytransportowania jej z wyrobiska w procesie likwidacji ściany
wydobywczej, z wykorzystaniem zespołu dwóch sekcji asekuracyjnych. Każdy z wariantów umożliwia
mechanizację tego procesu, który wcześniej był wykonywany z dużo większym nakładem pracy
i czasu.
Do wspólnych zalet zaprezentowanych wariantów należy zaliczyć:
-

poprawę bezpieczeństwa pracy załogi dzięki dodatkowemu podparciu i zabezpieczeniu stropu
przez stropnice sekcji asekuracyjnych,

-

możliwość obrotu wybudowanej sekcji na zespole płyt przesuwnych,

-

zastosowanie wymiennego, obrotowego gniazda mocowanego do zespołu płyt przesuwnych
ułatwiającego podciąganie i obrót sekcji.
Należy zaznaczyć, że:

-

wariant I rozwiązuje problem w sposób kompleksowy od momentu wybudowy sekcji do jej
wytransportowania na chodnik,
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wariant III wyróżnia prosta budowa i łatwość w obsłudze.
Oprócz zalet każdy z wariantów ma swoje wady. W przypadku wariantu I jest to:

-

złożoność i skomplikowanie systemu,

-

prawdopodobieństwo wystąpienia większej ilości awarii np. zerwanie łańcucha,

-

dodatkowy czas na skracanie łańcucha.

Wspólną wadą wariantów I i II są bardziej rozbudowane układy hydrauliczne niż w wariancie III.
Z kolei w wariancie II i III przewiduje się zastosowanie dłuższego zespoły płyt przesuwnych, niż
w wariancie I, co będzie utrudniało przesuwanie tych zespołów (konieczne będzie wykonanie prac
przygotowawczych, w celu wyrównania spągu).
Trzy warianty systemu wybudowy i transportu sekcji obudowy zmechanizowanej
z likwidowanego wyrobiska ścianowego, omówione w niniejszej monografii stanowią podstawę
dalszych prac nad wyborem najwłaściwszego wariantu systemu (z uwzględnieniem warunków jego
użytkowania w danym wyrobisku), opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej podzespołów oraz
wdrożeniem systemu. Wyżej wymienione zadania muszą być realizowane w ścisłej współpracy
z potencjalnymi użytkownikami systemu.
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