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Wybrane aspekty urabiania skał zwięzłych  

w sposób mechaniczny

Streszczenie: Proces urabiania ośrodków skalnych poprzez wykorzystywanie metod mechanicznego 
odspajania ulega ciągłemu rozwojowi. Wiąże się to z rozwojem technologii wytwarzania oraz obrób-
ki materiałów wykorzystywanych na narzędzia urabiające, jak również z rozwojem samych metod 
prowadzących do urabiania ośrodków skalnych. Rozwój ten prowadzi sukcesywnie do przesuwa-
nia się zakresu urabialności ośrodków skalnych w oparciu o metody mechaniczne w kierunku skał  
o coraz wyższym stopniu zwięzłości. Napotykamy tu ciągły dylemat w zakresie wyboru najwłaściw-
szej technologii urabiania wykorzystującej:
¡  noże promieniowe lub styczne, działające najczęściej jako ostrza stożkowe zagłębiające się w cali-

znę skalną pod wpływem statycznego nacisku mechanicznego,
¡  noże dyskowe, budowane jako konstrukcje gładkie względnie zbrojone zagłębiające się statycznie 

w caliznę skalną w wyniku wywierania nacisku prostopadłego lub pod określonym kątem i obta-
czane po powierzchni urabianej calizny skalnej,

¡  noże promieniowe lub dyskowe, pracujące w oparciu o statyczny nacisk mechaniczny wspomaga-
ny działaniem wibracyjnym względnie udarowym.

Te trzy główne trendy rozwoju technologii urabiania determinują zakres technicznych rozwiązań 
samych głowic urabiających, jak również budowy kombajnów realizujących mechaniczne urabianie 
ośrodków skalnych.
Przedstawiono model matematyczny opisujący proces wnikania narzędzia klinowego w ośrodek 
skalny. Analiza zjawisk obserwowanych podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych pozwoliła 
na wyodrębnienie dwóch zagadnień wytrzymałościowych różniących się pod względem towarzy-
szących zjawisk fizycznych:
¡  powstawania pęknięć głównych w strefie zagęszczonej urabianego ośrodka skalnego po osiągnię-

ciu granicznych warunków koncentracji nacisków pod czynną częścią ostrza,
¡  powstawania bocznych odłamów skalnych po osiągnięciu granicznych warunków obciążeń pod 

wpływem rozklinowującego działania ostrza.
Wyodrębnienie tych dwóch stanów obciążenia, charakteryzujących proces wnikania w ośrodek silnie 
zwięzły narzędzia ostrzowego pozwala na porównanie różnych metod mechanicznego urabiania skał 
wykorzystywanych w zróżnicowanych konstrukcjach kombajnów. W artykule przedstawiono różne 
trendy rozwojowe w zakresie budowy kombajnów do urabiania mechanicznego skał silnie zwięzłych.
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Selected aspects of mechanical hard rock crushing

Trials  of underground gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief 
Mining Institute.
Summary: Unexcavated coal deposit in active and inactive mining areas, based on protective pillars 
or remaining deposits, excavation of which with the means of the currently used mining systems is 
uneconomical, put forward the idea of underground coal gasification, which, at least partly, could 
be a source of heat.
Over the last decade research and development trends, both in Poland and abroad, focused, among 
others, on underground coal gasification. Some of the examples here could be the trials at 310 coal 
deposit of  „Barbara” Experimental Mine, conducted in 2010 and 2013 as part of the HUGE-1 and HU-
GE-2 experiments financed by the European Coal and Steel Research Institute. The results of the con-
ducted  experiments served as starting point for preparation of rules and regulations assuring safe 
pilot trials of underground coal gasification in an active coal mine in 2014.
The article presents an analytic synthesis of the experiences gained from the two trials of undergro-
und gasification of 310 coal deposit of „Barbara” Experimental Mine of the Chief Mining Institute.

Keywords : mining, rock ripping and crushing, mechanical wall crushing.

  1. Wprowadzenie

Urabianie mechaniczne ośrodków skalnych o dużym stopniu zwięzłości stanowi dy-

namicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy. Postęp techniczny w zakresie materiałów  

o wysokiej wytrzymałości, a także nowe technologie urabiania połączone z ciągłym po-

szerzaniem doświadczeń w zakresie prac górniczych prowadzą do budowy kombajnów 

realizujących proces odspajania calizny skalnej przy wykorzystaniu głowic o zmienionych 

konstrukcjach. Głowice te wyposaża się ostatnio w asymetryczne noże dyskowe i prowa-

dzi ruch tych noży po skomplikowanych trajektoriach. Wiąże się to ze zmianami w zakre-

sie metod mocowania, jak również w zakresie samego kształtu noży. Opis teoretyczny 

procesów zachodzących w ośrodkach skalnych podczas procesu odspajania urobku od 

calizny umożliwia rozróżnienie metod odspajania ośrodków skalnych pod kątem określe-

nia centrów obciążeń oraz właściwego uzasadnienia w zakresie zastosowania wybranej 

metody urabiania. Analiza dotychczasowego stanu w zakresie prowadzonych badań me-

chaniki procesu urabiania pozwala na rozgraniczenie obszaru badawczego na [2]:

¡  opracowania analityczne ukierunkowane na budowanie modeli analitycznych, 

które winne wiernie odwzorowywać zjawiska towarzyszące procesowi odspajania 

odłamów skalnych od calizny,
¡  opracowania doświadczalne zmierzające do określenia technicznie uzasadnio-

nych parametrów głowic urabiających, wyposażonych w różnego rodzaju narzę-

dzia urabiające,
¡  badania prowadzone w kierunku określeniu grupy najważniejszych parametrów 

narzędzi urabiających wpływających na efektywność ich pracy na podstawie ba-

dań prowadzonych w warunkach rzeczywistych,
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¡  badania identyfikujące zjawiska fizyczne towarzyszące procesowi urabiania i ukie-

runkowane na wierne odwzorowanie rzeczywistości, ograniczone do obszaru ba-

dań, który był brany pod uwagę podczas analizy odspajania calizny skalnej.

  2.  Interpretacja zjawisk jakościowych generowanych  
w procesie urabiania mechanicznego

Analiza zjawisk obserwowanych podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych, 

prowadzona w kierunku zróżnicowania jakościowego faz wnikania narzędzia w ośrodek 

pozwala na wyodrębnienie głównych faz procesu przedstawionych na rysunku 1. Fazy 

występują cyklicznie i powodują chwilowe odciążanie ostrza. Według modelu Korzenia-

-Lewickiego, nawiązując do teorii wnikania narzędzia klinowego w caliznę skalną, wyod-

rębniono 3 główne fazy zróżnicowane jakościowo [2]:

1.  Faza I, zwana początkową, procesu zagłębiania narzędzia charakteryzuje się powstawa-

niem strefy zagęszczonego produktu zgniatania. Powstaje ona w bezpośrednim otocze-

niu zagłębionej części ostrza klinowego w wyniku koncentracji punktowych naprężeń. 

Rozwój strefy zagęszczonej ograniczony jest powstawaniem mikropęknięć, które two-

rzą się w wierzchołku strefy zagęszczonej bądź w jego bezpośrednim otoczeniu.

2.  Faza II procesu, nazywana rozwiniętą, charakteryzuje się propagacją mikropęknięć pro-

mieniście w głąb calizny skalnej. Pęknięcia powstają główne w bezpośrednim otoczeniu 

wierzchołka strefy zagęszczonej w wyniku łączenia się mikropęknięć w bezpośrednim 

otoczeniu wierzchołka strefy zagęszczonej.

3.  Faza III procesu, nazywana końcową, sprowadza się do procesu ścinania bocznych 

odłamów skalnych po obu stronach czynnej części ostrza. Ścinanie to odbywa się 

wzdłuż płaszczyzn najmniejszego oporu nachylonych pod określonym kątem ψ do 

swobodnej powierzchni urabianej calizny. Dla określonych rodzajów skał kąt ψ za-

chowuje stałą wartość.

W wyniku zakończenia procesu ścinania bocznych odłamów skalnych następuje częścio-

we, względnie całkowite, odciążenie układu. Efektem dalszego kontynuowania procesu zagłę-

biania ostrza jest ponowne wystąpienie opisanych trzech faz niszczenia ośrodka skalnego. 

Przyjęta interpretacja jakościowa zjawisk obserwowanych w procesie pionowego 

wnikania narzędzia klinowego skutkuje wyodrębnieniem dwóch zagadnień wytrzyma-

łościowych różnych pod względem towarzyszących zjawisk fizycznych:

¡  powstawania pęknięć głównych w urabianym ośrodku skalnym po osiągnię-

ciu granicznych warunków koncentracji nacisków pod czynną częścią ostrza 

(rys. 1a),

¡  powstawania bocznych odłamów skalnych po osiągnięciu granicznych warunków 

obciążeń pod wpływem rozklinowującego działania ostrza (rys. 1b).
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  3.  Określenie obciążeń działających na narzędzie dyskowe 
urabiające ośrodek skalny

Urabianie mechaniczne w ośrodkach skalnych silnie zwięzłych realizowane przy 

użyciu narzędzi dyskowych wykorzystuje zjawisko wgniatania ostrza, jego obtaczania 

i wskutek tego odspajania bocznych odłamów skalnych. W bezpośrednim otoczeniu 

wgniatanego narzędzia, w strefie bezpośredniego zgniotu, powstaje materiał silnie roz-

drobniony. 

Modelowanie obciążeń narzędzia dyskowego zagłębianego w caliznę skalną, prze-

prowadzone w oparciu o wyróżnione jakościowo fazy jej niszczenia, przedstawiono  

w pracy [2].

Rys. 1. Interpretacja graficzna warunków obciążenia w strefie kontaktu narzędzia dyskowego 
z ośrodkiem skalnym, a) rozkład obciążeń pionowych, b) rozkład obciążeń rozklinowujących, powo-
dowanych zagłębianiem narzędzia [2].

Siła docisku F
d
 narzędzia dyskowego do skały, niezbędnego do osiągnięcia zadanej 

wartości zagłębienia t jest określona zależnością:

gdzie:
R

V 
–  reakcja pionowa odkształceń sprężystych półprzestrzeni skalnej obciążonej elipsoidalnym roz-

kładem nacisków,
R

S 
– reakcja pionowa pochodząca od ścinania bocznych odłamów skalnych.

Reakcję odkształceń sprężystych określono zależnością:

gdzie:
R

V
 –  reakcja pionowa odkształceń sprężystych półprzestrzeni skalnej obciążonej elipsoidalnym 

rozkładem nacisków,
ν – liczba Poissona,

 ,

 ,



Wybrane aspekty urabiania skał zwięzłych w sposób mechaniczny

199

β – połowa kąta ostrza narzędzia dyskowego,
R – doraźna wytrzymałość na rozciąganie przy ściskaniu poprzecznym,
E – moduł sprężystości podłużnej skały,
K, N –  postać kanoniczna współczynników równania powierzchni ugięcia półprzestrzeni skalnej ob-

ciążonej elipsoidalnym rozkładem nacisków,
r  – promień zewnętrzny narzędzia dyskowego,
t – wartość zagłębienia narzędzia dyskowego w ośrodku skalnym.

Reakcję pionową R
S,
 pochodzącą od ścinania bocznych odłamów skalnych określono 

zależnością: 

gdzie:
c – kohezja strukturalna skały,
ρ

z
 – kąt tarcia zewnętrznego na styku czynnej części ostrza z urabianą skałą,

ψ – kąt odłamu,
φ – kąt tarcia zewnętrznego skały.

Przytoczone formuły opisują zjawiska towarzyszące procesowi wgniatania narzę-

dzia dyskowego w caliznę skalną i pozwalają wyodrębnić jego podstawowe parametry 

geometryczne mające najbardziej znaczący wpływ na generowane obciążenia. Pozwa-

la to wnioskować o kształcie narzędzi dyskowych w fazie pojektowania głowicy ura-

biającej. 

  4.  Metoda mechanicznego urabiania skał wykorzystująca 
noże promieniowe 

Urabianie mechaniczne w ośrodkach skalnych silnie zwięzłych realizowane przy uży-

ciu noży promieniowych lub stycznych wykorzystuje zjawisko wgniatania ostrza stożko-

wego na określoną głębokość i wskutek tego odspajania bocznych odłamów skalnych.  

W bezpośrednim otoczeniu wgniatanego narzędzia, w strefie bezpośredniego zgniotu, 

powstaje materiał silnie rozdrobniony. Występuje podobieństwo obciążeń w stosunku 

do modelu opisującego proces urabiania narzędziem klinowym. 

W Zakładach Górniczych „Lubin” dla udostępnienia części południowej złoża wyko-

nano ok. 2500 m wyrobisk chodnikowych w czerwonym spągowcu charakteryzującym 

się niewielką zwięzłością [8]. Wykorzystano kombajn ramionowy drążący wyrobisko 

chodnikowe zabezpieczane obudową stalową podatną typu ŁP z okładzinami stalo-

wymi lub żelbetowymi. Wykorzystany do prac górniczych kombajn firmy Voest-Alpine 

Bergtechnik – Alpine Miner AM-75, wyposażony był w dwie głowice urabiające uzbro-

jone promieniowymi nożami skrawającymi (rys. 2). W chwili obecnej w KGHM Polska 

Miedź SA realizowane są dalsze próby eksploatacyjne prowadzone w oparciu o chod-

nikowe kombajny ramionowe wyposażone w noże promieniowe urabiające zwięzłe 

ośrodki skalne [10].

 

 ,
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Rys. 2. Widok kombajnu chodnikowego wyposażonego w głowicę urabiającą zbrojoną nożami obro-
towymi [1]

 

  5.  Metoda mechanicznego urabiania skał wykorzystująca  
noże dyskowe

Metoda mechanicznego urabiania skał zwięzłych oparta na mechanizmie wgniata-

niu dysku prostopadle do powierzchni skalnej i jego obtaczaniu znalazła zastosowanie  

w kombajnach pełnoprzekrojowych TBM (rys. 3). Wykorzystywane są tu narzędzia dysko-

we gładkie, zbrojone i gryzakowe.

Rys. 3. Widok kombajnu typu TBM z dyskami symetrycznymi [1]

Mechaniczne urabianie wykorzystujące efekt podcinania bazuje głównie na dyskach 

asymetrycznych zabudowywanych na kombajnach ramionowych. Asymetryczne narzę-

dzie dyskowe ukierunkowane jest na ścinanie odłamów skalnych. Kombajny MTM firmy 

Wirth (rys. 4a) wyposażone w narzędzia dyskowe wykorzystujące efekt podcinania po-



Wybrane aspekty urabiania skał zwięzłych w sposób mechaniczny

201

zwalają na zmniejszenie sił wzdłużnych w kombajnach. Pozwala to na ich zabudowę na 

wysięgnikach ramionowych. Jednakże uzyskanie efektu podcinania wymusza budowę 

skomplikowanych pod względem konstrukcyjnym i technologicznym uchwytów do jed-

nostronnego mocowania dysków asymetrycznych w głowicach kombajnów.

Rys. 4. a) Kombajn MTM firmy Wirth [1], b) głowica z zabudowanymi narzędziami dyskowymi niesy-
metrycznymi na ramieniu kombajnu KR 150 [4]

Widok nowatorskiego rozwiązania głowicy z narzędziami dyskowymi niesymetrycz-

nymi, zabudowanej na ramieniu kombajnu KR 150 przedstawiono na rysunku 4b. Narzę-

dzia dyskowe przemieszczają się po złożonej trajektorii ruchu. Konstrukcja głowicy zo-

stała opracowana w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH 

Kraków przy współpracy z firmą REMAG SA w Katowicach. Rozwiązanie głowicy wykazało 

swoją przydatność podczas urabiania skał zwięzłych jako alternatywne rozwiązanie dla 

głowic frezujących chodnikowych kombajnów ramionowych. Celowe jest przeprowadze-

nie dalszych prób poligonowych dla dopracowania najkorzystniejszych rozwiązań kon-

strukcyjnych głowicy oraz wypracowania właściwej technologii pracy. 

Rys. 5. a) Kombajn ARM 1100 firmy Voest Alpine [10], b) kombajn Mobile Miner firmy Robbins [1]

a) 

b) 
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Oryginalnym rozwiązaniem konstrukcyjnym cechuje się kombajn ARM 1100 firmy Vo-

est Alpine, wyposażony w obrotową głowicę z zabudowanymi dyskami asymetrycznymi, 

przedstawiony na rysunku 5a. Podczas realizacji urabiania w Oddziale ZG Polkowice-Sie-

roszowice w 2004 roku wykonywał zabierkę o szerokości ok. 4 m i wysokości 1,1 m [10]. 

Kombajn sprawdził się w zakresie realizacji przebiegu samego procesu urabiania, jednak-

że napotkano duże trudności w zakresie powiązania jego pracy z całym procesem techno-

logicznym. Ponadto uzyskiwano zbyt niską wydajność urabiania [7].

Kombajn Mobile Miner firmy Robbins (rys. 5b) został przedstawiony jako innowacyjne 

rozwiązanie konstrukcyjne w opracowaniu [1].

  6.  Wykorzystanie narzędzi dyskowych o działaniu  
dynamicznym do urabiania skał silnie zwięzłych

Działania mające na celu zwiększenie efektywności mechanicznego urabiania zmie-

rzają także w kierunku aktywnego wspomagania procesu urabiania poprzez wprowa-

dzenie dodatkowego czynnika, jakim może być wibracja, udar, względnie działanie wy-

sokociśnieniowej strugi wody. Badania w tym kierunku prowadzone były na Politechnice 

Wrocławskiej w zakresie urabiania ośrodka skalnego narzędziem dyskowym symetrycz-

nym wspomaganym mechanizmem udaru [6]. Przy budowie stanowiska badawczego 

wykorzystano mechanizm udaru wiertarki hydraulicznej zabudowanej na specjalnej pro-

wadnicy. Schemat stanowiska badawczego przedstawia rysunek 6a.

Rys. 6. a) Stanowisko do badania procesu urabiania ośrodków silnie zwięzłych narzędziami dyskowy-
mi [2], 1 – rama wsporcza, 2 – szyny poprzecznego przesuwu wózka, 3 – szyny odbojowe, 4 – wózek 
do mocowania bloku skalnego, 5 – rama prowadnicza korpusu głowicy dyskowej, 6 – wsporniki usta-
lające ramy prowadniczej, 7 – głowica dyskowa, 8 – sprzęgi ustalające, 9 – blok skalny, b) Schemat 
konstrukcyjny układu roboczego kombajnu z aktywnym narzędziem dyskowym

Prace te wykazały zasadność rozwoju tego kierunku badań. Dużą zaletą tej metody 

wspomagania narzędzia dyskowego była możliwość wprowadzenia regulowanej siły 

docisku wstępnego. Osiągnięto dużą skuteczność urabiania przy obserwowanych rów-

nocześnie efektach w zakresie niszczenia struktur skalnych w porównaniu z oddziaływa-

niem statycznym.
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Współpraca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z firmą REMAG Katowice w za-

kresie urabiania skał zaowocowała zbudowaniem kombajnu uzbrojonego w głowicę  

z aktywnym narzędziem dyskowym udarowym. Na wychylnym ramieniu kombajnu chod-

nikowego RO-100K [3] zamontowany został młot hydrauliczny przekazujący energię uda-

ru na pojedyncze narzędzie dyskowe. Schemat kombajnu z zabudowanym narzędziem 

dyskowym przedstawiono na rysunku 6b.

Rozwiązania konstrukcyjne głowic z aktywnym narzędziem dyskowym stanowią ko-

rzystną alternatywę w stosunku do metod statycznych mechanicznego urabiania, jed-

nakże brak informacji o ich skutecznym wykorzystaniu w procesach technologicznych 

pozyskiwania kopalin. Ten kierunek działań badawczo-rozwojowych może prowadzić 

w przyszłości do powstania zróżnicowanych konstrukcyjnie kombajnów wykorzystują-

cych coraz skuteczniej narzędzia dyskowe o działaniu udarowym.

  7. Wnioski końcowe

Problematyka związana z metodami mechanicznego urabiania ośrodków skalnych 

silnie zwięzłych stanowi obecnie bardzo duży obszar działalności badawczej kopalń 

i ośrodków naukowych, ze stałą tendencją wzrostową. Wynika to z ciągłego postępu tech-

nologicznego, będącego odpowiedzią na potrzeby rynkowe w zakresie pozyskania róż-

nego rodzaju kopalin zalegających na dużych głębokościach. Warunki klimatyczne oraz 

bezpieczeństwo górników powiązane z efektywnością pozyskiwania kopalin wymuszają 

wprowadzanie do procesów urabiania skał o wysokim stopniu zwięzłości metod mecha-

nicznych, cechujących się wysokim stopniem automatyzacji. 

Działania podejmowane w tym zakresie można zidentyfikować w głównych celach 

strategicznych KGHM Polska Miedź SA [9]. Odwrócenie trendu rosnących kosztów wią-

że się z prowadzeniem zadań inwestycyjnych ukierunkowanych na nowe technologie 

związane z zastosowaniem kombajnów do mechanicznego urabiania złóż do 2 m oraz 

drążenia wyrobisk chodnikowych. Działania zmierzające do poprawy efektywności 

koncentrują się na wprowadzaniu kombajnów chodnikowych do wykonywania wyro-

bisk przygotowawczych oraz wykorzystania kombajnów ścianowych do urabiania cali-

zny skalnej w złożu w oddziałach górniczych. Technologie te pozwalają na ograniczenie 

ilości angażowanego sprzętu i ludzi oraz na osiągnięcie równocześnie zadawalającego 

postępu przodka przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa prowadzenia ro-

bót górniczych [10].
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