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WYBRANE PROBLEMY KONSTRUKCYJNE PODWIESZANYCH CIĄGNIKÓW 

SPALINOWYCH STOSOWANYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

 

W artykule przedstawiono wybrane problemy konstrukcyjne, dotyczące środków transportu, używanych w kopalniach wę-

gla kamiennego. Analizie poddano  ciągniki spalinowe podwieszane. Trudne warunki pracy tych urządzeń oraz eksploatacja  

w otoczeniu łatwopalnych substancji stanowią wyzwanie dla ich konstruktorów.   Konsekwencją tego jest konieczność stoso-

wania rozwiązań konstrukcyjnych, niespotykanych w środkach transportu naziemnego: bliskiego, czy też dalekiego zasięgu. 

 

WSTĘP 

W kopalniach węgla kamiennego kładziony jest duży nacisk na 
bezpieczeństwo pracy. Warunki pracy w kopalniach cechuje duże 
zapylenie oraz zagrożenie metanowe, które wymuszają na kon-
struktorach pojazdów stosowanie unikatowych rozwiązań, umożli-
wiających bezpieczną pracę. 

Z drugiej strony koszty wydobycia węgla uzależnione są od do-
stępności pokładu i drogi jaką musi pokonać urobek. Zważywszy na 
uwarunkowania geologiczne i głębokość złóż węgla kamiennego 
wydobywanego w Polsce, istotnym staje się problem nakładów 
energetycznych ponoszonych w celach transportowych. Zmniejsze-
nie konsumpcji energii stało się priorytetem, który w istotny sposób 
determinuje konstrukcję pojazdów kopalnianych. 

Od szeregu lat w kopalniach węgla kamiennego stosowane są 
jednoszynowe ciągniki podwieszane o napędzie spalinowym, któ-
rych konstrukcja ewoluowała, nadając ostateczny kształt pojazdom 
stosowanym w chwili obecnej.  

Kolej podwieszana służy do przewozu ładunków oraz ludzi  
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Posiada ona 
budowę modułową, co umożliwia szybkie dostosowanie pojazdu do 
różnych zadań transportowych. 

1. SPALINOWY JEDNOSZYNOWY CIĄGNIK  
PODWIESZANY 

Ciągnik spalinowy, podwieszany na jednoszynowym torze ko-
lejki posiada przedział silnikowy, do którego są dołączone wózki 
napędowo-jezdne oraz dwie kabiny operatora: główna i pomocni-
cza, podwieszone na torze szynowym, usytuowane z przodu i z tyłu 
przedziału silnikowego. Kabiny są połączone z przedziałem silniko-
wym mechanicznie za pomocą cięgieł i złączy sworzniowych oraz 
elektrycznie. Kabina główna, w której znajdują się elementy hydrau-
licznego sterowania ciągnikiem, jest na stałe sprzęgnięta z prze-
działem silnikowym. Kabina pomocnicza, wyposażona w elementy 
sterowania elektrycznego, jest połączona z przedziałem silnikowym 
rozłącznie za pomocą układu przewodów, wtyczek i gniazd.  

 
Rys. 1. Modułowa budowa ciągnika spalinowego podwieszanego. 

2. WYBRANE ASPEKTY OBSŁUGI CIĄGNIKA  
WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO 

Szczególnym problemem w kopalniach węgla kamiennego  jest 
bezpieczeństwo obsługi połączeń elektrycznych ciągników podwie-
szanych. Powstający w wyniku rozłączania i łączenia złącz wielo-
stykowych łuk elektryczny, stanowi o zagrożeniu wybuchem w 
otoczeniu gdzie narasta stężenie metanu, do granic stwarzających 
możliwości wybuchu. 

Przedział silnikowy zaopatrzony jest w dwa gniazda złącz elek-
trycznych, rozmieszczone na obu jego końcach, oraz jedną wtyczkę 
złącza awaryjnego, usytuowaną po stronie kabiny pomocniczej.  
W ciągniku jest zainstalowany obwód bezpieczeństwa, zamknięty 
przez przedział silnikowy i obie kabiny. Przerwanie tego obwodu 
skutkuje natychmiastowym, awaryjnym zatrzymaniem silnika.  

Kabina pomocnicza może być w dowolnym czasie odłączona 
od przedziału silnikowego. Potrzeba odłączenia kabiny pomocniczej 
zachodzi wtedy, gdy pomiędzy ciągnik i kabinę wpina się zestaw 
transportowy, albo taki zestaw usuwa się. We wcześniejszych roz-
wiązaniach, po odłączeniu kabiny zachodziło natychmiastowe wy-
gaszenie silnika. 

Zestawy transportowe kolejki podwieszanej wpinane są naj-
częściej pomiędzy kabinę operatora a przedział silnikowy. W tym 
celu rozłączana jest kabina operatora od przedziału silnikowego, a 
następnie oba te elementy są odsuwane od siebie, a pomiędzy 
wstawiany jest odpowiedni zestaw transportowy. Realizacja powyż-
szego zadania wiąże się, między innymi, z odpięciem oraz ponow-
nym wpięciem przewodu łączącego obwody zasilania, bezpieczeń-
stwa oraz sterowania przedziału silnikowego i kabiny operatora.  
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Sposobem pozwalającym na wyeliminowanie problemu po-
wstającego łuku elektrycznego może być przykładowe rozwiązanie 
stosowane w ciągnikach firmy Pioma.  Zastosowano tam  wynala-
zek „Układ rozpinania kabin operatora w ciągniku spalinowym pod-
wieszanym” (nr patentu: PL 200 162 B1). Ciągnik spalinowy, pod-
wieszany na jednoszynowym torze kolejki, jak już wcześniej wspo-
mniano, posiada przedział silnikowy i dwie kabiny operatora 
umieszczone po obu stronach tego przedziału. Wyposażony on jest 
w złączne przewody elektryczne, wtyczki i gniazda oraz w obwód 
bezpieczeństwa, zamknięty przez przedział silnikowy i obie kabiny. 
Wynalazek zawiera dwie bliźniacze gałęzie (4) (rys. 1), połączeń 
kabiny (2) z przedziałem silnikowym (1), rozmieszczone po obu 
stronach tego przedziału. W każdej gałęzi znajduje się wtyczka (5), 
gniazdo (6), oraz wtyczka (7) umieszczona przy kabinie oraz prze-
dłużacz (8) zakończony z jednej strony wtyczką (9) a z drugiej 
gniazdem (10), przy czym wtyczki i gniazda są wielopolowymi  
elementami złącznymi. 

 
Rys. 2. Elementy składowe wynalazku (nr patentu: PL 200 162 B1) 
 

Wynalazek ten, pozwala w bardzo sprawny sposób wypiąć 
elektrycznie jedną z kabin ciągnika i wpiąć pomiędzy nią, a prze-
dział silnikowy potrzebny w danej chwili zestaw transportowy. Dzięki 
zastosowaniu dodatkowego łącznika na sterowniku maszyny, po-
wyższe czynności można wykonać w bezpieczny sposób, bez wyłą-
czania silnika spalinowego.  

 
 

 
Rys. 3. Złącze wielostykowe w kabinie oraz przedziale silnikowym 
ciągnika 
 

W ciągniku spalinowym podwieszanym Sharf DZ1500 (rok pro-
dukcji 2005) zastosowano wtyczkę zamykająca typu ASS. Aby  
w trakcie prac konserwacyjnych móc prowadzić ciągnik również bez 
abiny pomocniczej, konieczne jest, aby magistrala CAN i pętla 
wyłączania awaryjnego były zamknięte wtyczką zamykającą.  

Z kolei w ciągniku spalinowym podwieszanym Becker Warkop, 
typu KPCS-148 (rok produkcji 2011), podczas przełączania kabiny 
należy rozłączyć wszystkie złącza wielopolowe, znajdujące się w 
tylnej części odłączanej kabiny. W części silnikowej należy zdjąć 
obudowy górne, z dodatkowego specjalnego kompletu złączy i 
podłączyć, rozłączone wcześniej wtyczki, do otwartych wcześniej 
gniazd. Otwarte złącza kabiny, należy zamknąć, zdjętymi obudo-
wami górnymi z części silnikowej, celem zapewnienia stopnia 
ochrony IP54. Dążąc do całkowitego odłączenia kabiny, należy 
dodatkowo rozłączyć obwód zasilania reflektora. Odłączenie kabiny 
możliwe jest tylko przy wyłączonym silniku. 

3. ENERGOCHŁONNOŚĆ CIĄGNIKA 

Ciągniki podwieszane pracują często pod zmiennym obciąże-
niem. Charakterystyka pracy silnika hydraulicznego wykazuje wyso-
ką sprawność, jedynie w określonym zakresie obciążeń i prędkości 
obrotowych. Sposobem na zwiększenie sprawności silnika staje się 
zmiana jego punktu pracy. 

W obecnie produkowanych  ciągnikach stosuje się rozwiązania 
umożliwiające sterowanie przyłączeniem dodatkowego wózka. 

Cel stosowania powyższego rozwiązania podyktowany jest 
zwiększeniem efektywności wykorzystania hydraulicznego układu 
napędowego stosowanego w ciągnikach spalinowych jednoszyno-
wej kolejki podwieszanej, używanej do transportu części maszyn, 
ludzi, bądź urobku, w miejscach, w których istnieje zagrożenie 
wybuchem metanu i pyłu węglowego. 

W rozwiązaniu firmy Pioma silnik spalinowy napędza pompę 
hydrauliczną (rysunek 5), którą cechuje, tak zwane objętościowe 
natężenie przepływu, wyrażone w litrach na sekundę. 

 

 
 

 
Rys. 4. Zespół silnikowy lokomotywy CSP z wyszczególnionym 
silnikiem spalinowym (1)  i pompą hydrauliczną (2) 

 
Wartość natężenia przepływu jest stała dla danej prędkości na-

pędzającego pompę silnika spalinowego. Natomiast zadaniem 
silnika hydraulicznego (rysunek 5) jest zamiana energii potencjalnej, 
bądź kinetycznej na energię mechaniczną, która wprowadza w ruch 
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koła wózków napędowych (1) dociskanych siłownikami do szyny 
toru kolejki podwieszanej.  

 

 
Rys. 5. Silnik hydrauliczny (1) układu napędowego wraz z kołem 
jezdnym (2) 

 
W przedmiotowych lokomotywach, zwiększenie siły uciągu rea-

lizowane jest poprzez załączenie do pracy kolejnych wózków napę-
dowych. Zapotrzebowanie na pełną siłę uciągu występuje wówczas, 
gdy układ transportowy pokonuje wzniosy, dość często spotykane 
na trasach podziemnych kolejek podwieszanych. Przy założeniu 
stałości prędkości obrotowej silnika spalinowego, całość natężenia 
przepływu rozkłada się na liczbę załączonych do pracy wózków 
napędowych. Powoduje to wzrost siły uciągu, z jednoczesnym 
zmniejszeniem prędkości kół wózków napędowych. Na płaskich 
trasach i przy niewielkich obciążeniach lokomotywy, wyłączenie 
jednego z wózków napędowych, przekłada się na zmniejszenie siły 
uciągu i wzrost prędkości obrotowej wózków załączonych do pracy, 
co w konsekwencji powoduje wzrost prędkości jazdy całego składu. 

Przedstawione rozwiązanie umożliwia również zdalne odłącza-
nie wózka napędowego bezpośrednio z kabiny operatora, za pomo-
cą umieszczonego tam przycisku. Wysłany przez operatora, bezpo-
średnio z kabiny, za pomocą przycisku monostabilnego (rysunek 6), 
sygnał elektryczny, uruchamia elektrozawory znajdujące się  
w sterowniku elektrohydraulicznym (rysunek 7), odpowiedzialne za 
przepływ oleju do silnika hydraulicznego, powodując zamknięcie 
przepływu i unieruchomienie silnika z jednoczesnym odchyleniem 
kół od szyny, dzięki pracy siłownika hydraulicznego dwustronnego 
działania. 
 

 
Rys. 6 Przycisk odłączania/dołączania dodatkowego wózka napę-
dowego (1) w widoku z kabiny operatora 

 

 
Rys. 7 Sterownik elektrohydrauliczny 

 
Firma Becker-Warkop w ciągniku podwieszanym KPCS zasto-

sowała podobne rozwiązanie pod nazwą „zmiana prędkości”. Za 
pomocą odpowiednich przełączników umieszczonych w kabinie 
operatora możliwe jest włączanie i wyłączanie poszczególnych 
jednostek napędowych w zależności od konfiguracji transportowej 
ciągnika. 

Firma Scharf w ciągniku spalinowym kolejki podwieszonej DZ 
1500/1800 stosuje rozwiązanie pod nazwą „zmiana konfiguracji 
napędu”. Funkcja ta pozwala na wyłączanie z pracy odłączalnych 
napędów w celu zwiększenia prędkości jazdy składu. Jak w po-
przednim rozwiązaniu, istnieje możliwość sterowania pracą zespołu 
odłączalnego wprost z kabiny operatora. 

W najnowszym produkcie firmy Pioma – ciągniku o oznaczeniu 
PIOMA FM 80 nie zrezygnowano z powyższego rozwiązania, co 
może świadczyć o jego znaczeniu marketingowym. 

PODSUMOWANIE 

Zastosowanie przedstawionych rozwiązań konstrukcyjnych po-
zwala na: 
1. uproszczenie obsługi ze sterownika, umieszczonego w prze-

dziale silnikowym bez konieczności zdejmowania osłon i za po-
mocą złączy wielostykowych; 

2. zmniejszenie liczby rozruchów silnika spalinowego dzięki moż-
liwości rozłączania kabin z pracującym silnikiem; 

3. zwiększenie bezpieczeństwa obsługi; 
4. wzrost wydajności maszyny, dzięki prostej obsłudze bezpośred-

nio z kabiny operatora; 
5. wzrost bezpieczeństwa obsługi, w wyniku wyeliminowania 

opuszczania kabiny, przez obsługującego skład,  przy realizacji 
procesu wyłączania/włączania dodatkowego wózka; 

6. sprostanie wymaganiom przetargowym, dotyczących podwie-
szanych ciągników spalinowych; 
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Some problems of designing of monorails locomotive  
using in coal mines 

In the article were presented the chosen problems of 

monorails locomotive using in underground transportation 

system especially in coal mines. It is a real problem to design 

locomotive powered by internal combustion engine under 

1 

2 

1 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 569 
 

heavy condition of coal mines. Extremely flammable envi-

ronment is a major challenge for engineers. In consequence 

most of design solutions are unusual for traditional rai 

transportation systems 
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