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Alternatywne sposoby urabiania ska³

w górnictwie odkrywkowym

Streszczenie: W artykule dokonano przegl¹du alternatywnych metod urabiania ska³ o zwiêz³oœci powy¿ej 20 MPa

w polskim górnictwie odkrywkowym. Znajduj¹ one coraz szersze zastosowanie z uwagi na wzrastaj¹ce

ograniczenia zwi¹zane z wykonywaniem robót strza³owych, które stanowi¹ podstawow¹ metodê urabiania tych

ska³. Pomimo stosowania emulsyjnych materia³ów wybuchowych czy zapalników elektronicznych czêœæ z³ó¿

mo¿e zostaæ wy³¹czona z zagospodarowania z uwagi na skutki drgañ parasejsmicznych czy powietrznej fali

uderzeniowej. W takich przypadkach konieczne jest zast¹pienie robót strza³owych innymi sposobami urabiania,

umo¿liwiaj¹cymi dalsze utrzymanie konkurencyjnoœci rynkowej pozyskiwanej kopaliny. Wœród tych sposobów

wymieniæ mo¿na zastosowanie zrywarek g¹sienicowych, kombajnów frezuj¹cych, m³otów hydraulicznych,

zrywaków wibracyjnych czy g³owic frezuj¹cych. St¹d przedstawia siê tak¿e pewne aspekty eksploatacyjne

zwi¹zane z wystêpowaniem ska³ trudnourabialnych w kopalniach wêgla brunatnego. W warstwach nadk³a-

dowych coraz czêœciej wystêpuj¹ ska³y zwiêz³e, które nie mog¹ zostaæ urobione koparkami wielonaczyniowymi.

Dlatego te¿ poszukuje siê obecnie innych rozwi¹zañ zapewniaj¹cych efektywne urabianie tych ska³.

S³owa kluczowe: spycharka, zrywanie, kombajn frezuj¹cy, zrywak wibracyjny, g³owica frezuj¹ca

Alternative methods of mineral excavation in open-cast mining

Abstract: This article reviews alternative methods of rock mining with compressive strength material of about 20 MPa

in Polish open-cast mining. These methods are increasingly used because restrictions related to the use of

explosives in open pits are still growing. Mining by blasting is the primary method currently employed; but

despite using emulsion explosives and igniters, some of the deposits can be disabled by mining using this

method due to the negative effects of paraseismic vibrations and air blast waves. In such cases, it is necessary

to replace blasting with other mining technologies which would still be competitive in mineral extraction. These

include the use of crawler rippers, surface miners, hydraulic hummers, vibratory rippers, and transverse drum

cutters. In addition, the article presents extraction problems connected with the occurrence of hard to mine

rocks in lignite open pit mines. Within the overburden, solid rocks are of increasing importance and can’t be
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mined by bucket wheel excavators. Therefore, other solutions which will ensure the effective exploitation of such

rocks are being investigated.

Key words: dozers, ripping, surface miner, vibratory rippers, transverse drum cutter

Wprowadzenie

Dobór odpowiedniej metody urabiania ka¿dej ska³y jest zagadnieniem z³o¿onym. Do
podstawowych uwarunkowañ, które nale¿y uwzglêdniæ, zalicza siê przede wszystkim: ro-
dzaj ska³y, warunki geologiczno-górnicze zalegania z³o¿a, czynniki zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska i wp³ywu danej technologii na otoczenie, jak równie¿ niezawodnoœæ zasto-
sowanego uk³adu maszyn, ich dostêpnoœæ itp. Wa¿nym czynnikiem jest równie¿ doœwiad-
czenie eksploatacyjne w stosowaniu poszczególnych metod.

W³aœciwoœci zwi¹zane z parametrami fizycznymi ska³, g³ównie z wytrzyma³oœci¹ na
œciskanie, oraz sposób zalegania warstw wraz z ich zaburzeniami nale¿y okreœliæ z mo¿liwie
najwiêksz¹ dok³adnoœci¹; s¹ to dane wejœciowe do analiz o znaczeniu zasadniczym. Bardzo
czêsto decyduj¹cym czynnikiem przy wyborze eksploatacji z³o¿a s¹ uwarunkowania prawne
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska oraz oddzia³ywania kopalni na s¹siednie tereny. W przy-
padku ska³ o zwiêz³oœci powy¿ej 20 MPa (m.in. wapieni, dolomitów, piaskowców, margli,
trawertynów itp.) najni¿sze koszty jednostkowe (w z³/Mg kopaliny) osi¹ga siê stosuj¹c
technikê strzelnicz¹. Dlatego te¿ jest ona podstawow¹ metod¹ eksploatacji ska³ zwiêz³ych,
jednak przy wystêpuj¹cych ograniczeniach zwi¹zanych z drganiami parasejsmicznymi,
powietrzn¹ fal¹ uderzeniow¹ czy rozrzutem od³amków skalnych, nie ma mo¿liwoœci jej
zastosowania blisko granicy eksploatacji s¹siaduj¹cej z zabudowaniami mieszkalnymi lub
obiektami chronionymi. Ograniczenie to mo¿e byæ równie¿ ustanowione z uwagi na od-
dzia³ywanie ha³asu pochodz¹cego od pracuj¹cych maszyn. W tej sytuacji, pomimo wiêk-
szych kosztów eksploatacyjnych, poszukuje siê obecnie innych rozwi¹zañ urabiania ska³
zwiêz³ych.

Niemniej wa¿nym zagadnieniem jest niezawodnoœæ stosowanego uk³adu wydobyw-
czego, powi¹zana z doœwiadczeniem w stosowaniu poszczególnych metod eksploatacji.
Niejednokrotnie o efektywnoœci i pozytywnej ocenie danej metody decyduj¹ umiejêtnoœci
pracowników znaj¹cych racjonalne parametry pracy danego uk³adu.

Rozwa¿a siê tak¿e dostêpnoœæ rynkow¹ maszyn, wielkoœæ nak³adów inwestycyjnych,
koszty eksploatacyjne, w tym koszty serwisowania itp. Ka¿dy z przytoczonych czynników
mo¿e mieæ decyduj¹ce znaczenie przy wyborze wdra¿anej metody urabiania ska³.

1. Przegl¹d alternatywnych metod urabiania ska³

W przypadku braku mo¿liwoœci zastosowania techniki strzelniczej pojawia siê pytanie,
jakie inne metody urabiania kopalin zwiêz³ych mo¿na wzi¹æ pod uwagê przy kryterium
minimalizacji jednostkowych kosztów eksploatacji. Alternatyw¹ mog¹ byæ mechaniczne
sposoby urabiania, charakteryzuj¹ce siê jednak wiêksz¹ energoch³onnoœci¹, a co za tym
idzie wzrostem kosztów jednostkowych w granicach 30–100%. Wœród alternatywnych
sposobów urabiania ska³ zwiêz³ych mo¿na wymieniæ zrywanie spycharkami z osprzêtem
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zrywakowym oraz urabianie: kombajnami frezuj¹cymi, zrywakiem wibracyjnym i g³o-
wicami frezuj¹cymi.

1.1. Zrywanie spycharkami z osprzêtem zrywakowym

Sposób ten stosuje siê dla rozluzowania calizny skalnej za pomoc¹ zrywaka, a nastêpnie
przemieszczenia rozluzowanego urobku do miejsca za³adunku koparkami jednonaczynio-
wymi lub ³adowarkami na œrodki transportu.

Na podatnoœæ na zrywanie maj¹ wp³yw w³aœciwoœci fizyczne ska³, tj.: wytrzyma³oœæ na
œciskanie, p³aszczyzna uwarstwienia, szczelinowatoœæ i spêkania, twardoœæ i os³abienia
spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Przyk³adem stosowania tej metody urabiania jest kopalnia margli i wapieni kredowych
Folwark. Zastosowanie urabiania spycharkami z osprzêtem zrywakowym zosta³o podykto-
wane ograniczeniami wykonywania robót strza³owych w pó³nocno-zachodniej czêœci wy-
robiska z uwagi na znajduj¹cy siê w bliskiej odleg³oœci zabytkowy obiekt chroniony. Do
zrywania mechanicznego margli, o wytrzyma³oœci na œciskanie do 17 MPa, stosuje siê
najwiêksze na œwiecie spycharki z osprzêtem zrywakowym, tj. CAT D11R i KOMATSU
475A (rys. 1–2) oraz HSW TD 40-B. Spycharki te posiadaj¹ moc silnika dochodz¹c¹ do
900 KM (ok. 662 kW) i masê eksploatacyjn¹ oko³o 100 Mg. Œrednia wydajnoœæ uzyskiwana
przez zrywanie mechaniczne w tej kopalni dochodzi do 500 Mg/h.

Podstawowe dane techniczne spycharek stosowanych w kopalni Folwark zamieszczono
w tabeli 1.
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Rys. 1. Zrywanie kopaliny spychark¹ Komatsu 475A ze zrywakiem

Fig. 1. Process of mineral ripping by Komatsu 475A dozer with one ripper
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Rys. 2. Przemieszczanie urobku spychark¹ Komatsu 475A ze zrywakiem

Fig. 2. Pushing of the loosened material by Komatsu 475A dozer with one ripper

TABELA 1. Podstawowe dane techniczne spycharek g¹sienicowych w kopalni Folwark

TABLE 1. Basic technical data of crawler dozers used in Folwark mine

Dane techniczne Jednostka CAT D11R Komatsu 475A HSW TD 40-B

Moc silnika brutto [KM(kW)] 915 (673) 890 (655) 560 (412)

Standardowa szerokoœæ p³yt
g¹sienicowych

[mm] 710 810 610

Masa eksploatacyjna [Mg] 102,29 84,51 61,92

Wymiary lemiesza:

– szerokoœæ [mm] 6 358 6 465 5 180

– wysokoœæ [mm] 2 370 2 690 2 260

Maksymalne opuszczenie lemiesza
poni¿ej poziomu

[mm] 766 860 830

Pojemnoœæ lemiesza [m3] 34,4 45,0 22,8

Iloœæ zrywaków [–] 1 1 1

D³ugoœæ zrywaka [mm] 1 850 1 477 1 670

Nacisk na grunt [kPa] 162,5 151,0 137,9

Maksymalna prêdkoœæ jazdy

– do przodu [km/h] 11,7 11,2 12

– do ty³u 14 14 14,9

�ród³o: www.cat.com, www. komatsu, www.hsw.pl



1.2. Urabianie kombajnami frezuj¹cymi

Kombajny frezuj¹ce stosowane mog¹ byæ do z³ó¿ o regularnej budowie. Ich najwiêksz¹
zalet¹ jest po³¹czenie trzech podstawowych procesów: odspajania ska³y od calizny, ³ado-
wania i kruszenia. Urabianie ska³y nastêpuje poprzez obrót bêbna frezuj¹cego z zainsta-
lowanymi na nim no¿ami, których rozmieszczenie dobiera siê w zale¿noœci od wymaganego
stopnia rozdrobnienia ska³y. Nastêpnie odspojony urobek ³adowany jest wysiêgnikiem
z przenoœnikiem taœmowym na wozid³a.

73

Rys. 3. Praca kombajnu frezuj¹cego Wirtgen 2200 z odk³adem urobku

Fig. 3. Working of the Wirtgen 2200 surface miner on spoil

Rys. 4. Praca kombajnu frezuj¹cego Wirtgen 2200 z za³adunkiem na wozid³o

Fig. 4. Working of the Wirtgen 2200 surface miner with loading on a dump-truck



Zastosowanie kombajnów frezuj¹cych umo¿liwia prowadzenie selektywnej eksploatacji
z³o¿a i urabianie cienkich warstw ska³y, wynosz¹cych kilkanaœcie centymetrów. Najwiêksze
tego typu maszyny produkcji Wirtgen umo¿liwiaj¹ frezowanie kopaliny na szerokoœci 4,2 m
i g³êbokoœci do 0,83 m. Wydajnoœæ kombajnu frezuj¹cego mo¿e wynosiæ do 3000 Mg/h.

Kombajny takie z powodzeniem stosowane s¹ m.in. w kopalniach wapienia, wêgla
kamiennego i brunatnego w USA i Australii. Obecnie coraz czêœciej wykorzystywane s¹
w europejskim górnictwie kopalin skalnych. Trwaj¹ tak¿e próby zastosowania kombajnów
frezuj¹cych w krajowych kopalniach wapienia czy trawertynu, tam gdzie nie ma mo¿liwoœci
zastosowania techniki strzelniczej. Przyk³adem mo¿e byæ kopalnia Raciszyn k. Dzia³oszyna,
w której testowano kombajn Wirtgen 2200 (rys. 3–4).

Podstawowe dane techniczne kombajnów frezuj¹cych Wirtgen przedstawiono w ta-
beli 2.

1.3. Urabianie zrywakiem wibracyjnym

Zrywak wibracyjny jest osprzêtem montowanym na wysiêgniku koparki jednonaczy-
niowej i s³u¿y do odspajania ska³ z wykorzystaniem ich naturalnych spêkañ. Przyk³adem
zrywaka wibracyjnego mog¹ byæ rozwi¹zania Xcentric Ripper. Mechanizm zrywaj¹cy po-
lega na zasadzie mimoœrodowego obrotu wa³u napêdzanego przez silnik hydrauliczny.
G³ównymi zaletami tego rozwi¹zania jest wy¿sza wydajnoœæ ni¿ tradycyjnego m³ota hydrau-
licznego oraz niski poziom ha³asu, jaki generuje ten zrywak. Wykorzystuje on naturalne
spêkania i zag³êbia siê w caliznê na zasadzie klina. Uderzenia wprowadzaj¹ urabiany
oœrodek w wibracje, co dodatkowo u³atwia penetracjê narzêdzia w g³¹b calizny. Elementem
³atwo zu¿ywaj¹cym siê jest wymienny z¹b, którego koszt jest kilkukrotnie mniejszy od grota
m³ota hydraulicznego. Dodatkowo urz¹dzenie to jest ca³kowicie szczelne, co daje mo¿liwoœæ
urabiania pod lustrem wody.

Na rynku dostêpnych jest 8 typów mimoœrodowych zrywaków skalnych o masie od
900 kg do 9500 kg. Podczas doboru zrywaka do urabiania wymagana wydajnoœæ nie jest
jedynym kryterium. Bardzo wa¿ne jest, aby jego masa by³a dobrana odpowiednio do masy
maszyny podstawowej, jak¹ jest koparka jednonaczyniowa. Dla przyk³adu zrywak XR90 nie
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TABELA 2. Podstawowe dane techniczne kombajnów frezuj¹cych Wirtgen

TABLE 2. Basic technical data of surface miners produced by Wirtgen

Model

Szerokoœæ
frezowania

G³êbokoœæ
frezowania

Moc silnika
Masa

eksploatacyjna
Maksymalna wytrzyma³oœæ

materia³u na œciskanie

[mm] [mm] [KM (kW)] [Mg] [MPa]

2200 SM 2200 0–300 963 (708) 49,08 50

2500 SM 2500 0–600 738/1065 (543/783) 111,6 80

4200 SM 4200 0–830 1194/1623 (878/1194) 211,3 80

�ród³o: www.wirtgen.pl
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Rys. 5. Urabianie trawertynu zrywakiem wibracyjnym Xcentric Ripper XR20

Fig. 5. Breaking of travertine deposit using Xcentric Ripper XR20

Rys. 6. Urabianie trawertynu zrywakiem wibracyjnym Xcentric Ripper XR30

Fig. 6. Breaking of travertine deposit using Xcentric Ripper XR30



mo¿e zostaæ zamontowany na koparce o mniejszej masie ni¿ 70 Mg. Metoda z wyko-
rzystaniem mimoœrodowych zrywaków jest nowym sposobem urabiania ska³ w polskim
górnictwie odkrywkowym. Pierwsze próby urabiania ska³ z zastosowaniem zrywaków
mimoœrodowych realizowane s¹ w kopalni trawertynu Raciszyn k. Dzia³oszyna (rys. 5–6).
Podstawowe dane zrywaków wibracyjnych Xcentric Ripper przedstawiono w tabeli 3.

Na obecnym etapie brak jest jeszcze jednoznacznych opinii i analiz ekonomicznych
zwi¹zanych ze stosowaniem tego typu organu urabiaj¹cego. W przypadku potwierdzenia
danych producenta o walorach eksploatacyjnych i ekonomicznych zrywak wibracyjny mo¿e
byæ alternatyw¹ dla konwencjonalnych metod urabiania ska³ w niektórych krajowych ko-
palniach.

1.4. Urabianie g³owicami frezuj¹cymi

Podobnie jak w przypadku zrywaka wibracyjnego, g³owice frezuj¹ce montowane s¹ na
wysiêgniku koparki jednonaczyniowej. Przyk³adem tego rozwi¹zania mog¹ byæ g³owice
frezuj¹ce ERKAT. Na rynku dostêpny jest typoszereg g³owic dla ró¿nych warunków za-
stosowañ. G³ównymi zaletami g³owic frezuj¹cych jest ich dopasowanie do panuj¹cych
warunków, niska emisja ha³asu i wibracji. Najwiêksza g³owica frezuj¹ca o masie 5,5 Mg
mo¿e byæ stosowana w koparkach o masie od 80 Mg. Uzyskiwana wydajnoœæ eksploatacyjna
tej g³owicy mo¿e osi¹gn¹æ 200 Mg/h. Podstawowe dane techniczne g³owic frezuj¹cych
przedstawiono w tab. 4. Widok g³owicy frezuj¹cej ER 3000 zamontowanej na wysiêgniku
koparki Liebherr 964 przedstawiono na rysunku 7.
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TABELA 3. Podstawowe dane zrywaków wibracyjnych Xcentric Ripper

TABLE 3. Basic technical data of vibratory rippers produced by Xcentric Ripper

Parametr Jedn. XR10 XR15 XR20 XR30 XR40 XR50 XR60 XR70

Masa robocza [kg] 900 1 700 2 500 3 300 4 100 4 600 6 900 9 500

Ciœnienie robocze [MPa] 16 18 18 24 24 24 24 24

Przep³yw oleju
min.

l/min
60 120 160 170 180 210 250 300

max 100 160 170 190 210 230 300 320

Ciœnienie w przewodzie
powrotnym

[MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Czêstotliwoœæ drgañ
zrywaka, max

s–1 25 23 23 23 20 20 20 17

Masa maszyny
podstawowej

[Mg] 7–11 12–20 20–25 25–33 33–44 42–55 50–70 70–120

�ród³o: www.xcentricripper.com
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TABELA 4. Podstawowe dane techniczne g³owic frezuj¹cych ERKAT

TABLE 4. Basic technical data of transverse drum cutters produced by ERKAT

Model

Masa
g³owicy

Zalecana masa
koparki

Szerokoœæ g³owicy
tn¹cej

Maksymalna
wydajnoœæ

Maks. Si³a ciêcia
przy 350 barach*

[kg] [Mg] [mm] [m3/h] [kN]

ER 50 100 1–4 480 5 12,6

ER 100 220 3–7 542 10 19,5

ER 250 450 7–13 620 14 26,0

ER 600 900 10–20 780 24 36,2

ER 1200 1 550 20–40 850 36 72,0

ER 1500 1 750 20–40 1 000 36 69,5

ER 2000 2 200 30–50 1 200 50 98,5

ER 3000 3 300 45–70 1 330 70 116,5

ER 5000 5 500 80–150 1 600 75 237,2

* 350 bar – maksymalne ciœnienie oleju podczas pracy g³owicy
�ród³o: www.erkat.de

Rys. 7. G³owica frezuj¹ca ER 3000 zamontowana na koparce Liebherr 964

Fig. 7. The ER 3000 transverse drum cutter installed on the Liebherr 964 excavator



2. Problematyka eksploatacji ska³ trudno urabialnych

w kopalniach wêgla brunatnego

Przyk³adem zastosowania rozpatrywanych metod jest eksploatacja utworów trudno ura-
bialnych wystêpuj¹cych w kopalniach odkrywkowych wêgla brunatnego. Oprócz trudnych
do urabiania warstw nadk³adu (gliny, i³ów) dodatkowo wystêpuj¹ wtr¹cenia lokalne w pos-
taci granitowych g³azów narzutowych, a nawet rozleg³ych warstw piaskowców, syderytów,
zlepieñców kwarcytowych czy wapieni, o mi¹¿szoœci dochodz¹cej nawet do kilku metrów.
S¹ to ska³y zwiêz³e, które nie mog¹ byæ urabiane koparkami wielonaczyniowymi. Pomimo
stosowania koparek ko³owych o zwiêkszonych jednostkowych si³ach kopania konieczne jest
stosowanie tak¿e pomocniczych metod urabiania, do których nale¿y zaliczyæ:

— strzelanie rozluzowuj¹ce z u¿yciem materia³ów wybuchowych,
— wstêpne rozluzowanie nadk³adu spycharkami ze zrywakiem, przemieszczenie rozlu-

zowanego urobku do miejsca za³adunku przez koparki jednonaczyniowe lub ³a-
dowarki, gromadzenie na poziomie eksploatacyjnym dla przeróbki w kruszarkach
mobilnych lub odpowiedni transport poza poziom eksploatacyjny.

Przyk³adem stosowania tego typu pomocniczych metod urabiania mo¿e byæ PGE GiEK
S.A. Oddzia³ KWB Be³chatów, gdzie w niektórych piêtrach nadk³adowych odkrywek Be³-
chatów i Szczerców wystêpuj¹ warstwy zlepieñców syderytowych, utrudniaj¹cych efek-
tywn¹ pracê koparek SchRs 4000 czy SchRs 4600. Koparki te nie s¹ dostosowane do
urabiania tak twardych ska³ i ich eksploatacja powoduje natychmiastowe zniszczenie zêbów,
a nawet czerpaków tych koparek. Dodatkowo czerpaki o pojemnoœci 4 m3 ³aduj¹ na
wysiêgnik urabiaj¹cy du¿e bry³y rozluzowane wczeœniej przy u¿yciu MW lub przez spy-
charki ze zrywakiem. Usuniêcie ich powoduje przerwy w pracy koparek i znaczne ogra-
niczenie efektywnego czasu ich pracy.
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Rys. 8. Wspomaganie koparki wielonaczyniowej maszynami pomocniczymi

Fig. 8. Working of auxiliary machines on the exploitation level of bucket wheel excavator
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Rys. 9. Za³adunek g³azów na wozid³o

Fig. 9. Loading stones on haul trucks

Rys. 10. Mobilna kruszarka na poziomie eksploatacyjnym

Fig. 10. The mobile crusher on the exploitation level



Dla redukcji negatywnego wp³ywu tych prac wykorzystuje siê spycharki, przemiesz-
czaj¹ce rozluzowane bry³y zlepieñców syderytowych z urabianej skarpy na poziomy eksplo-
atacyjne koparek wielonaczyniowych. Nastêpnie s¹ one ³adowane ³adowarkami na wo-
zid³a i transportowane poza wyrobisko. Mog¹ byæ tak¿e wczeœniej przerabiane mobilnymi
kruszarkami.

Wystêpowanie utworów trudno urabialnych w kopalniach wêgla brunatnego jest istot-
nym ograniczeniem efektywnej pracy uk³adów KTZ. Wymaga to zaanga¿owania du¿ej iloœci
maszyn pomocniczych i towarzysz¹cym im wysokich kosztów. Dlatego trwaj¹ poszukiwania
nowych rozwi¹zañ celem ich zmniejszenia.

Na rysunkach 8–11 pokazano przyk³adowe rozwi¹zania wspomagaj¹ce pracê koparek
wielonaczyniowych w kopalni Be³chatów.

Podsumowanie

Przedstawione zastosowania alternatywnych metod urabiania ska³ o zwiêz³oœci powy¿ej
20 MPa umo¿liwiaj¹ zast¹pienie techniki strzelniczej mechanicznym urabianiem ska³, dziêki
czemu mo¿liwa staje siê eksploatacja tych czêœci zasobów, gdzie nie mo¿na stosowaæ robót
wiertniczo-strza³owych. Czêœæ przedstawionych metod jest znana i stosowana w Polsce ju¿
od dawna (np. zrywanie za pomoc¹ spycharki ze zrywakiem). Niektóre z nich, pomimo ich
powszechnego stosowania na œwiecie, dopiero zaczynaj¹ byæ stosowane w krajowych
warunkach (np. kombajny frezuj¹ce). Natomiast stosowanie zrywaków wibracyjnych czy
g³owic frezuj¹cych jest nowym podejœciem do mechanicznego urabiania ska³.

W kontekœcie przedstawionych alternatywnych metod urabiania zasygnalizowano tak¿e
wa¿ny problem poszukiwania optymalnych sposobów eksploatacji utworów trudno urabial-
nych wystêpuj¹cych w nadk³adzie z³ó¿ wêgla brunatnego. Uk³ady z koparkami wielona-
czyniowymi nie s¹ przystosowane do tych utworów, a obecnie stosowane metody kruszenia
i usuwania np. zlepieñców kwarcytowych wymagaj¹ dalszych poszukiwañ bardziej efek-
tywnych rozwi¹zañ.
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Rys. 11. Bry³y zlepieñców kwarcytowych przemieszczone poza wyrobisko

Fig. 11. Quartzite conglomerates solids translocated out of the open pit
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