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1. Wstęp
W kopalniach podziemnych, zarówno w Polsce jak i na świecie, jedną z najczęściej stosowanych metod urabiania skał zwięzłych w procesie eksploatacji kopaliny użytecznej oraz drążenia
wyrobisk korytarzowych udostępniających i przygotowawczych
jest metoda mechaniczna. W polskim górnictwie węglowym
ponad 95% wyrobisk korytarzowych jest urabianych z wykorzystaniem tej metody. Pozwala ona na uzyskiwanie dużych
wydajności urabiania lub prędkości drążenia [10].
Drążenie wyrobisk korytarzowych i tunelowych jest zagadnieniem bardzo złożonym z uwagi na występujące znaczne
trudności i ograniczenia natury geologiczno-górniczej, jak
i technicznej. Prace w tych wyrobiskach zaliczane są do najbardziej praco- i czasochłonnych. Już obecnie wyrobiska korytarzowe, zwłaszcza udostępniające, wykonywane są w skałach
o bardzo niekorzystnych parametrach. Dotyczy to przede
wszystkim wytrzymałości urabianego ośrodka skalnego na
jednoosiowe ściskanie, która w wielu przypadkach przekracza
120 MPa i więcej, bardzo dużej zwięzłości skał oraz ich struktury. Nie mniej ważnym czynnikiem jest zawartość w skałach
minerałów i wtrąceń powodujących szybkie ścieranie i zużywanie się narzędzi urabiających oraz w przypadku wtrąceń, na
przykład sferosyderytów, występowanie silnego iskrzenia podczas pracy. Większa głębokość zalegania pokładów surowców
mineralnych ma także duży wpływ na pogarszanie się warunków ich eksploatacji [10].
W mechanicznym systemie drążenia wyrobisk korytarzowych
podstawową maszyną jest kombajn chodnikowy. Zapewnia on,
że większość głównych operacji wykonuje jedna maszyna, jednoczesne ich wykonywanie znacznie skraca czas cyklu drążenia
wyrobiska, co czyni technologię kombajnową bardziej wydajną
od technologii strzałowej. Stwarza ona możliwość uzyskania
dokładniejszego, żądanego obrysu wyrobiska. Uzyskuje się
ponadto zmniejszenie osłabienia skał wokół wyrobiska spowodowane znacznym ograniczeniem działania sił udarowych
w stosunku do stosowania materiałów wybuchowych oraz
mniejsze naruszenie struktury skał i lepsze dopasowanie obudowy do obrysu, co powoduje, że obudowa przenosi mniejsze
i równomierniej rozłożone obciążenia. Brak jest także gazów
postrzałowych w wyrobisku. Technologia ta generuje jednak
również szereg zagrożeń lub ograniczeń, w zależności od zastosowanych narzędzi urabiających [9, 11].

74 l Nr 12 l Grudzień 2018 r.

Streszczenie: W artykule opisano zagrożenia możliwe do
wystąpienia podczas mechanicznego urabiania skał zwięzłych z wykorzystaniem narzędzi skrawających. Są to iskrzenie,
zapylenie oraz zużycie narzędzi skrawających. Przedstawiono
możliwe do wystąpienia skutki opisanych zagrożeń – zapłon
i wybuch gazu, pogorszenie się warunków pracy w przodku
oraz zwiększone zapotrzebowanie mocy. Zaprezentowano
kilka możliwości pozwalających na eliminację lub duże ograniczenie skutków wyżej wymienionych zagrożeń – zraszanie
wewnętrzne i zewnętrzne narzędzi, smarowane uchwyty noży
styczno-obrotowych lub zastosowanie mininarzędzi dyskowych
niesymetrycznych. Opisano wyniki uzyskane podczas badań
realizowanych w Katedrze MGPiT, AGH Kraków.

Hazards generated during mechanical
mining of hard rock – the possibility of
their elimination or limitation
Abstract: The article describes hazards that may occur during mechanical mining of hard rock with the use of cutting tools.
These are sparking, dusting and wear of cutting tools. Possible
effects of the described hazards are presented – ignition and
gas explosion, deterioration of working conditions in the face
of employees and increased of power consumption. Several
options have been presented to eliminate or greatly limit the
effects of the above hazards – internal and external spraying
of tools, lubricated holders for tangential – rotary picks or the
use of asymmetrical mini disk tools. The results obtained during tests performed in Department of Mining Machiners AGH
UST Kraków, were described.

2. Zagrożenia generowane podczas mechanicznego
urabiania skał zwięzłych
W polskim górnictwie, głównie węglowym, stosowane są
przede wszystkim kombajny chodnikowe ramionowe frezujące klasy lekkiej (około 70% ogółu), klasy średniej oraz sporadycznie ciężkiej. Metoda frezowania ogranicza w większości
tego typu kombajnów zakres stosowania do skał co najwyżej

Rys. 1. Fazy „idealnego” procesu zużywania się noża styczno-obrotowego
oraz przykład takiego równomiernego zużycia uzyskany w warun-

Rys. 2. Klasyfikacja zużycia noży styczno-obrotowych podczas: a) drąże-

kach laboratoryjnych przez firmę Krupp-Widia [16]

nia tunelu w miejscowości Zuelenroda; b) drążenia tunelu Küçüksu [2, 18]

średniozwięzłych i zwięzłych. Prace nad przystosowaniem kombajnów ramionowych urabiających punktowo do urabiania
skał zwięzłych były prowadzone od dłuższego czasu. Do urabiania skał bardziej zwięzłych o wiele lepiej nadają się organy
poprzeczne. Wiąże się to z możliwością zabudowania na tego
typu organach większej liczby narzędzi skrawających, głównie noży styczno-obrotowych. Ogranicza się w tym przypadku
wydajność procesu urabiania, ale umożliwia mechaniczne urabianie skał zwięzłych i bardzo zwięzłych.
Skały bardziej zwięzłe powodują jednak zwiększone zużywanie się narzędzi skrawających [9, 11]. W przypadku najczęściej
stosowanych narzędzi – noży styczno-obrotowych – przebieg ich zużycia powinien być bardzo równomierny. Takie
zużycie osiągnięte w warunkach laboratoryjnych pokazano
na rysunku 1. Natomiast w praktyce zużycie takie występuje
tylko w około 30% narzędzi. Formy zużycia noży styczno-obrotowych uzyskane w praktyce podczas drążenia kombajnami
chodnikowymi tunelu w miejscowości Zuelenroda i tunelu
Küçüksu przedstawiono na rysunku 2. W obu przypadkach
najczęstszym rodzajem zużycia noży było zużycie asymetryczne
lub ich katastroficzne uszkodzenie. Widok form zużycia noży
styczno-obrotowych, zaobserwowanych przy drążenia tunelu
Küçüksu, pokazano na rysunku 3 [2, 18].
Zużycie narzędzi skrawających jest jednym z podstawowych
czynników ograniczających zastosowanie mechanicznego urabiania skał zwięzłych poprzez frezowanie. Dla zredukowania
tego zużycia proponowano zastosowanie noży z większymi
średnicami wkładek z węglika spiekanego lub napawanie drutem trudno ściernym specjalnych pierścieni w okolicach mocowania tego węglika. W rozwiązaniu firmy Sandvik zastosowano
również nowej konstrukcji noże styczno-obrotowe z węglikami spiekanymi trójfazowymi typu S-Grade [17]. Zwiększyło
to wielokrotnie trwałość tych narzędzi względem rozwiązań
standardowych. Dobre efekty w postaci zmniejszenia zużycia

Rys. 3. Widok form zużycia noży styczno-obrotowych, zaobserwowanych przy drążenia tunelu Küçüksu: a) zużycie symetryczne; b) asymetryczne; c) wykruszenie węglika; d) złamanie korpusu noża [2]

ostrzy noży uzyskano także dzięki zastosowaniu w nożach
styczno-obrotowych wkładek z węglików spiekanych o kształcie grzybkowym lub kapeluszowym w miejsce stożkowych [11].
Proces zużycia ostrzy noży skrawających, zwłaszcza nieregularnego, jest powodem zachodzenia intensywnych zjawisk
cieplnych. Ich wynikiem może być zapylenie oraz intensywne
iskrzenie ostrza o skałę, zwłaszcza przy tarciu jego korpusu,
przedstawione na rysunku 4. W wyniku tych zjawisk termicznych powstają pęknięcia ostrza obwodowo rozprzestrzeniające
się w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu noża, w odleg
łości około 5 mm od wierzchołka ostrza. W tym też miejscu
zaobserwowano strefę intensywnego wycierania się wkładki
z węglika spiekanego.
W konsekwencji szybkiego i nieregularnego zużycia rośnie
obciążenie noży, a w szczególności wartość siły docisku,
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zapylenie oraz wibracje głowicy urabiającej. Stopień zużycia
narzędzia ma w tych przypadkach bardzo istotne znaczenie.
Z przeprowadzonych badań [12] wynika, że stępienie ostrza,
w przypadku noża promieniowego, ma bardzo istotny wpływ na
pobór mocy, a co istotniejsze – na jednostkowe zużycie energii,
w odniesieniu do objętości urobionej skały. Na rysunku 5 przedstawiono zależności poboru mocy N oraz wskaźnika jednostkowego zużycia energii Ku, w funkcji prędkości posuwu kombajnu
dla czterech wartości stępienia ostrza noża promieniowego Sp.
Jak wynika z wykresów, wpływ stępienia ostrza przy wzroście
prędkości posuwu, a więc i głębokości skrawania, zdecydowanie się zwiększa. Świadczy to o zwiększonym wydzielaniu ciepła, a więc również nagrzewaniu się narzędzia i tendencji do
występowania iskrzenia.
Forma i stopień stępienia ostrza noża styczno-obrotowego
mają także niezwykle istotny wpływ na przebieg i uzyskiwane
wyniki skrawania. Wzrost stopnia stępienia powoduje zazwyczaj spadek wartości kąta przyłożenia oraz wzrost wartości sił
skrawania Ps, a szczególnie siły docisku Pd, co w konsekwencji
powoduje wzrost wibracji noża oraz głowicy urabiającej. Zwiększa się ilość wytwarzanego pyłu, rośnie intensywność iskrzenia
oraz ilość wytwarzanego na ostrzu ciepła, co stwarza zagrożenie inicjacji wybuchu metanu. Bardzo istotna dla obciążenia ostrza noża styczno-obrotowego jest również kolejna faza
stępienia tego ostrza. Barker określił, że już niewielkie zużycie
ostrza (faza I) powoduje gwałtowny przyrost siły docisku [1].
Wartość siły docisku jest większa dla każdego stadium zużycia
ostrza od siły skrawania, jak również jej wzrost jest bardziej
gwałtowny. Przedstawiono to na rysunku 6.
Wielkość zużycia ostrza narzędzia ma również istotny wpływ
na zainicjowanie zapłonu metanu. Powell i inni określili na
podstawie badań [14, 15], podczas skrawania po linii spiralnej
tarczy piaskowcowej nożem promieniowym z kombajnu węglowego, zależność na czas trwania ciągłego skrawania dającego
50% prawdopodobieństwo zapłonu metanu w funkcji prędkości
skrawania v. Dla noży zużytych przedstawia ją wzór (1), natomiast dla noży nowych wzór (2).

, s



posuwu kombajnu [12]

(2)

gdzie:
t – czas trwania ciągłego skrawania, [s];
vs – prędkość skrawania, [m/s], w zakresie wielkości od
1,5–4,5 m/s przy prędkości posuwu noża p = 0,025 m/obr.
i głębokości skrawania g = 0,013 m.
Przy prędkości skrawania vs = 4,5 m/s czas trwania ciągłego
skrawania nożem zużytym, dający 50% prawdopodobieństwa
zapalenia metanu, wynosił t1 ≈ 0,3 s, natomiast przy nożu
nowym t2 ≈ 1 s. Obserwowane temperatury materiału zalegającego dno bruzdy mogą wahać się w przedziale 600–700°C,
a temperatura na granicy styku powierzchni przyłożenia i skrawanego materiału może osiągać wyższe wartości, w zakresie
od 650 do 1100°C [14, 15]. Zależy ona od wartości prędkości
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Rys. 5. Wpływ stępienia Sp ostrza noża promieniowego na pobór mocy
N oraz wskaźnik jednostkowego zużycia energii Ku, w funkcji prędkości

(1)



,s

Rys. 4. Widok iskrzenia tarciowego oraz generowanego zapylenia podczas skrawania próbki skalnej nożem styczno-obrotowym [9]

Rys. 6. Kształtowanie się obciążenia ostrza noża styczno-obrotowego,
zależnie od typu jego zużycia, według [1]

skrawania, stanu zużycia ostrza oraz właściwości skrawanego
materiału. Lokalne temperatury na styku ziaren i materiału
ostrza mogą być jeszcze wyższe. Na podstawie wykonanych
badań termowizyjnych zauważono prawidłowość, że temperatura w bruździe, w odległości około 25–35 mm, może osiągać
nawet wartość powyżej 3000°C. Tłumaczy się to tym, że odspojone od calizny skalnej i nagrzane do dużej temperatury ziarna

Rys. 9. Rozwiązanie konstrukcyjne i sposób działania systemu zewnętrzRys. 7. Skrawanie ostrzem klinowym stępionym [6]

Rys. 8. Stężenie pyłu respirabilnego w funkcji ubytku masy ostrza
noża [4]

minerału, w kontakcie z tlenem z powietrza, mogą utleniać się
(spalać), generując tak zwaną iskrę gorącą. Zjawisko to zachodzi
zdecydowanie częściej dla noży zużytych.
Zużyciu ostrza narzędzia nierozerwalnie towarzyszyć będzie
większe rozdrobnienie urobku, czyli zwiększenie zapylenia.
Przy skrawaniu ostrzem stępionym strefa skały sprasowanej,
zmiażdżonej kształtuje się zarówno przed, jak i pod nożem
(rys. 7). Jest ona kilkakrotnie większa niż w przypadku ostrza
ostrego. Z badań eksploatacyjnych wynika, że już przy stosunkowo niewielkim wzroście zużycia narzędzia zapylenie zwiększa się odpowiednio o 30–70% [9]. Dowodzi to, że zmniejszenie
zużycia narzędzia ma bardzo istotne praktyczne znaczenie. Na
rysunku 8 przedstawiono wpływ ubytku masy ostrza, a tym
samym zużycia, na stężenie pyłu respirabilnego podczas urabiania nożem styczno-obrotowym [4].
3. Zraszanie zewnętrzne i wewnętrzne narzędzi
skrawających
Zastosowanie w rozdziale 2 nowych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi skrawających pozwoliło na przesunięcie
bariery ograniczającej obszar stosowania metody skrawania
w kierunku skał o większej zwięzłości, jednak z wielu względów uzasadnione jest poszukiwanie metod modyfikacji procesu
skrawania głębiej ingerujących w przebieg zachodzących w jego
trakcie zjawisk fizycznych.

nego zraszania wodno-powietrznego „Jet-Rohr” [17]

Jedną z metod o potencjalnie dużych możliwościach jest
metoda polegająca na zastosowaniu do wspomagania procesu
urabiania skrawaniem wysokociśnieniowego strumienia wody.
Korzystne działanie wody, poprawiające urabialność skał, znane
było od dawna i praktycznie wykorzystywane [4, 6]. Chodzi
tu głównie o statyczne wtłaczanie wody w caliznę węglową.
Wtłaczanie to powoduje przenikanie wody porami i mikroszczelinami do wnętrza i wywoływanie stanu naprężeń, który
prowadzi do poszerzenia szczelin, ich penetracji i częściowego
osłabienia calizny [4, 6]. Woda – wnikając w pory, mikroi makroszczeliny – zmniejsza opory tarcia i ułatwia ruchy
względne w pokładzie. Statyczne wtłaczanie wody w caliznę
skalną sprzyja również jego odprężeniu. Jak wykazała wieloletnia praktyka, wtłaczanie wody, poza znaczącą poprawą warunków urabiania, zmniejsza też stopień zapylenia w przodku.
Spodziewano się zatem, że wykorzystanie wody w postaci
strumienia o dużej energii kinetycznej, działającego w strefie
pracy ostrza skrawającego, również ułatwi urabianie, wpływając na zmniejszenie wartości składowych sił oporów skrawania.
Oczywiste było, że wprowadzenie wody jako narzędzia współpracującego z ostrzem polepszy warunki odprowadzania ciepła,
a więc obniży temperaturę pracy ostrza noża i zmniejszy jego
zużycie z wszystkimi korzystnymi tego konsekwencjami [4, 6].
Przykładem takiego rozwiązania są tak zwane kurtyny
wodne i ich udoskonalona wersja, mająca na celu zmniejszenie zużycia wody w przodku – kurtyny powietrzno-wodne. Na
rysunku 9 przykładowo przedstawiono stosowaną w wybranych
modelach kombajnów chodnikowych firmy Sandvik kurtynę
wodno-powietrzną systemu „Jet-Rohr” [17]. Wydmuchuje ona
mieszaninę wodno-powietrzną ponad organem do obszaru
urabiania. Rozpylona mieszanina wodno-powietrzna otacza
organ i zapobiega zapłonowi metanu na dwa sposoby: w wyniku
ciągłego zraszania głowicy i w wyniku wytwarzania atmosfery niesprzyjającej zapłonowi. Zewnętrzny system zraszania
wodno-mgielny składa się z 19 par dysz: 19 dysz powietrznych
(średnica dysz 5,0 mm) i 19 dysz wodnych (średnica 1,0 mm).
Zastosowanie takiego systemu jest w stanie prawie całkowicie
wyeliminować niebezpieczeństwo zapłonu metanu i ograniczyć
o ponad 90% zapylenie.
Jednak zewnętrzne zraszanie działa bardziej na skutek, a nie
na przyczynę generowanych zagrożeń. O wiele korzystniejsze
jest wprowadzenie wysokociśnieniowego strumienia wody bezpośrednio w strefę działania noża skrawającego, co w dużym
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stopniu ogranicza nie tylko zapylenie, ale także obciążenie
i zużycie narzędzia.
Dostrzega się jednak szereg problemów związanych z wprowadzeniem tego typu strumieni. Jednym z nich jest ciśnienie
zasilania, a drugim umiejscowienie strumienia względem
narzędzia. Wiadome jest, że istnieje granica opłacalności stosowania wysokociśnieniowego wspomagania strumieniami
wody, wynikająca z bilansu energetycznego procesu. Przy
średnim zużyciu mocy elektrycznej organu urabiającego kombajnu około 120 kW (rys. 10) wprowadzenie wysokociśnieniowego wspomagania strumieniami wody o ciśnieniu od 100 do
150 MPa zwiększa zapotrzebowanie całkowitej mocy elektrycznej około 2 do 2,5 razy [5]. Tymczasem przy urabianiu skał bardzo zwięzłych dla wykonania nacięć o znaczących, w stosunku
do grubości skrawu, głębokościach potrzebne byłoby jeszcze
wyższe ciśnienie strumienia wody [4, 6]. Do uzyskania ciśnienia ok. 200 MPa, przy wydatku wody do 60 dm3/min, należy
zaangażować około 350 kW mocy elektrycznej. Do tej mocy
należy dodać moc elektryczną pobieraną przez silnik organu
urabiającego. Mając powyższe na uwadze, w praktyce zazwyczaj
nie przekracza się wartości ciśnienia około 5 MPa.
Drugie pytanie związane jest z podstawową kwestią, a mianowicie, na czym ma polegać istota współpracy noża i strumienia,
czy strumień ma oddziaływać na caliznę niezależnie od ostrza
poprzez wykonanie wyprzedzających nacięć wzdłuż trajektorii ostrza noża, względnie między liniami przyszłych skrawów
i przez to ułatwiać pracę skrawania, czy też powinno to być
oddziaływanie strumienia wody i ostrza w możliwie bliskiej
odległości od siebie, co prowadziłoby do superpozycji zjawisk,
będących efektem oddziaływania strumienia i ostrza noża [9].
Przy wspomaganiu procesu urabiania skały wysokociśnieniowym strumieniem wody możliwe jest różnorakie usytuowanie
tego strumienia względem noża skrawającego. Prowadzone były
próby z rozmieszczeniem dwóch strumieni po bokach narzędzia skrawającego (rys. 11), w odległości t od osi noża. Jednak
aby uzyskać efekt wspomagania, głębokość nacinanych szczelin
musi być porównywalna z głębokością skrawania g, a odleg
łość t naciętych szczelin od osi noża nie może być większa niż
podziałka skrawania ts przy urabianiu bez wspomagania.
Większe możliwości daje umieszczenie jednej dyszy w osi
narzędzia skrawającego, przed lub za jego krawędzią względnie wierzchołkiem. W tym przypadku ważne jest ustawienie
strumienia wysokociśnieniowego względem narzędzia, kierunek padania na skałę względem powierzchni natarcia – przy
wspomaganiu od przodu – lub powierzchni przyłożenia – przy
wspomaganiu z tyłu – i odległość padającego strumienia od
wierzchołka noża.
Przy urabianiu skrawaniem skały nożem obrotowym stycznym istnieją praktycznie dwie możliwości wspomagania
pracy narzędzia wysokociśnieniowym strumieniem wody
[3, 6, 13, 20]. Według rysunku 12 usytuowanie dyszy wysokociśnieniowej może być przed lub za ostrzem skrawającym.
Dysze usytuowane są w osi noża.
Strumień wysokociśnieniowy z dyszy usytuowanej przed
nożem jest wtłaczany bezpośrednio w strefę popękanej skały
i nawilża ją, co ułatwia proces urabiania poprzez obniżenie jej
wytrzymałości. Dodatkowo, przy większej ilości wtłaczanej
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Rys. 10. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej przy urabianiu mechanicznym ze wspomaganiem wysokociśnieniowym [5]

Rys. 11. Usytuowanie wodnych strumieni wspomagających proces urabiania narzędziem skrawającym według Woltera [20]

Rys. 12. Schemat możliwości wspomagania strumieniem wysokociśnieniowym pracy noża styczno-obrotowego [3, 13]

wody, poprzez hydrotransport od strony płaszczyzny natarcia istnieje możliwość łatwiejszego odprowadzania urobionej
skały na zewnątrz bruzdy. Natomiast przy wysokim ciśnieniu
strumienia nacięta przez niego w skale szczelina w osi noża,
poprzez osłabienie struktury skały, powinna obniżyć opory
urabiania i zmniejszyć energię potrzebną do rozspojenia skały.

Przy tym wariancie nie ma jednak pewności co do nawilżenia
skały od strony powierzchni przyłożenia, co może powodować
zwiększone tarcie tej powierzchni o skałę, jak przy urabianiu
bez wspomagania, wydzielanie dużej ilości ciepła i powstawanie iskry za krawędzią skrawającą w bruździe skrawu [6, 20].
Taka ewentualność jest redukowana do zera przy skierowaniu strumienia wysokociśnieniowego z tyłu noża bezpośrednio w bruzdę za krawędzią skrawającą. Poprzez nawilżenie dna
oraz boków powstałej bruzdy następuje gaszenie ewentualnej
iskry w zarodku. Również nawilżenie skały wpływa na zmniejszenie współczynnika tarcia skały o ścianki narzędzia, a tym
samym zużycia narzędzia. Przy większym ciśnieniu strumienia wspomagającego może tworzyć się tzw. film wodny (cienka
warstewka wody lub nawet pary), który dodatkowo będzie ograniczał zużycie. W tym przypadku jednak, poza ograniczeniem
zużycia oraz zapobieganiem powstawania iskry, istnieje ograniczona możliwość nawilżenia skały przed nożem i ułatwienia
procesu skrawania.
W obu wariantach nawilżenie skały powoduje zmniejszenie
ilości wytwarzanego pyłu poprzez zmniejszenie współczynnika
tarcia pomiędzy ostrzem a ziarnami urobku w strefie miażdżenia, zarówno przed, jak i pod ostrzem oraz pomiędzy ziarnami urobku w tej strefie, co zapobiega wtórnemu miażdżeniu
i powstawaniu coraz drobniejszych frakcji pyłu, wprasowywanych w dno skrawu i uwalnianych w wyniku pracy dalszych
ostrzy lub przy kruszeniu podczas ładowania [6, 20]. Cząsteczki
pyłu są również przechwytywane przez rozpylone krople wody
zewnętrznej strefy strumienia wysokociśnieniowego i krople
odbijające się od powierzchni skały i ziaren urobku. Obok działania wymienionych czynników bezpośrednich należy również
uwzględnić wpływ pośredni strumienia na zmniejszenie zapylenia, poprzez zmniejszenie tendencji do zużywania się ostrza
przez intensywne chłodzenie narzędzia. Wiąże się to ze zjawiskami towarzyszącymi zmniejszeniu współczynnika tarcia, jak
obniżenie siły docisku i temperatury pracy ostrza.
Średnica dyszy wysokociśnieniowej oraz ciśnienie wody
zasilającej dyszę wzajemnie od siebie zależą. Wiąże się to
z wydatkiem dla pojedynczej dyszy. Praktycznie średnica dysz
stosowanych do wysokociśnieniowego wspomagania noży skrawających mieści się w zakresie od 0,35 do 1,0 mm, natomiast
wartość ciśnienia w przypadku wspomagania całych organów
urabiających nie powinna przekraczać 50 MPa. Wydatek wody
z dyszy na pojedyncze narzędzie pozostające w kontakcie z calizną powinien zawierać się w granicach od 0,5 do maksimum
3,0 dcm3/min [4, 5, 6].
Dla usytuowania strumienia za ostrzem należy zakładać, że
powinien on uderzać o powierzchnię dna bruzdy i jej ścianki
w odległości nieprzekraczającej 30 mm od wierzchołka krawędzi skrawającej i powinien być w miarę stycznie ukierunkowany
do powierzchni przyłożenia noża skrawającego [6, 13, 17, 20].
Umożliwia to (rys. 13) zraszanie skały w miejscu najbardziej
narażonym na powstanie iskry tarciowej, mogącej zainicjować
zapłon, a ponadto takie usytuowanie strumienia względem
powierzchni przyłożenia pozwala na intensywne nawilżanie
strefy miażdżonej pod powierzchnią przyłożenia. Ze względów technicznych odległość dyszy od powierzchni skały nie
powinna przekraczać 100 mm.

Rys. 13. Schemat zanożowego zraszania noża skrawającego [17]:
1 – dopływ wody; 2 – strumień wysokociśnieniowy; 3 – strefa najwyższej temperatury; 4 – strefa największego powstawania pyłu; 5 – strefa
miażdżenia; 6 – strefa wyłomu

4. Uchwyty nożowe smarowane
Proces zużywania się ostrzy noży styczno-obrotowych przebiega w sposób różnorodny i raczej losowy. Można jednak
stwierdzić, na podstawie opisanych w rozdziale 2 zagrożeń, że
należy w jak największym stopniu umożliwić im obracanie się
podczas pracy przez stworzenie najkorzystniejszych warunków,
przede wszystkim ograniczenie czynników hamujących obrót
tych narzędzi w uchwytach. W Katedrze MGPiT AGH Kraków
prowadzono prace nad zastosowaniem w uchwytach tych noży
łożysk tocznych. Jednak takie rozwiązanie, choć skuteczne, jest
w praktyce nie do zaakceptowania w warunkach dołowych.
Natomiast ciekawym i skutecznym rozwiązaniem okazało
się wspomaganie wodą lub niskoprocentową emulsją specjalnie zmodernizowanych uchwytów noży styczno-obrotowych.
Rozwiązanie to, pokazane na rysunku 14, w porównaniu do
uchwytu standardowego umożliwiło podczas prób stanowiskowych kilkukrotne zwiększenie liczby obrotów noża w uchwycie przy kącie bocznego wychylenia około 6° lub umożliwiło
w miarę równomierne obroty przy mniejszych wartościach tego
kąta [11].
Przeprowadzono także porównawcze badania ilościowego
i jakościowego zużycia noży mocowanych w uchwycie standardowym, wspomaganym cieczą oraz noży wspomaganych
wysokociśnieniowym strumieniem wody przed i za ostrzem.
Wyniki badań pokazano na rysunku 15. Dla tej samej drogi urabiania obie formy zużycia były najkorzystniejsze w przypadku
uchwytów wspomaganych cieczą pod ciśnieniem.
Pozytywne wyniki prób umożliwiły wykonanie organów
urabiających kombajnu chodnikowego R130, wyposażonych
w nowego typu organu. Widok jednego z uchwytów, przy włączonym wspomaganiu organu wodą pod ciśnieniem około
1,5 MPa, pokazano na rysunku 16.
Kombajn ten poddano porównawczym próbom dołowym
w jednej z kopalń węgla kamiennego przy drążeniu przodka
kamienno-węglowego. Przez 2 zmiany robocze kombajn urabiał
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Rys. 14. Zmodernizowany, wspomagany cieczą pod ciśnieniem uchwyt

Rys. 15. Objętościowe zużycie ostrzy noży i ich widok po próbach

noży styczno-obrotowych: 1 – uchwyt nożowy; 2 – króciec doprowadza-

urabiania: a) bez wspomagania; b) ze wspomaganiem strumieniem

jący; 3 – tuleja [11]

wysokociśnieniowym od przodu; c) ze wspomaganiem strumieniem
wysokociśnieniowym od tyłu; d) w uchwycie wspomaganym emulsją
pod ciśnieniem [11]

przodek wyposażony w organy ze standardowymi uchwytami, a przez 2 następne – w organy z uchwytami wspomaganymi wodą. Widok przodka podczas urabiania obydwoma
typami organów oraz widok organów po urabianiu pokazano
na rysunku 17. Widać różnicę w zapyleniu przodka podczas
urabiania, jak też stan organów po urabianiu – wyposażony
w uchwyty wspomagane wodą jest prawie idealnie czysty. Natomiast porównując noże zamocowane w uchwytach (rys. 18),
stwierdzono, że w uchwytach standardowych noże nosiły
wyraźne ślady niesymetrycznego zużycia, a w uchwytach smarowanych noże wykazywały niewielkie i symetryczne zużycie.
5. Narzędzia specjalne koronowe
W Katedrze MGPiT AGH Kraków poszukuje się również
nowych rozwiązań konstrukcyjnych narzędzi urabiających. Jednym z takich rozwiązań jest nóż specjalny koronowy (rys. 19).
Jego cześć skrawająca jest wykonana w postaci kielicha lub
korony i na obwodzie uzbrojona ośmioma węglikami słupkowymi, natomiast część chwytowa o średnicy 30 mm jest
tożsama jak w standardowych nożach styczno-obrotowych.
Takie rozwiązanie pozwala, zamiast zwykłego skrawania, na
odbijanie i odspajanie kawałków skały na skutek punktowych
nacisków pojedynczych węglików. Ponadto nierównomierne
obciążenie pojedynczych węglików w dużym stopniu wpływa
na zwiększenie obrotów narzędzia w uchwycie i zmniejszenie
jego zużycia [7, 9]. Potwierdziły to badania laboratoryjne. Na
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Rys. 16. Widok wypływu medium smarnego z uchwytu [11]

rysunku 20 pokazano charakterystyczną powierzchnię urabianej próbki skalnej, uzyskaną w rezultacie regularnych obrotów
noża, równomierny, choć drobny urobek oraz brak widocznych
śladów zużycia po zakończeniu próby urabiania na długości
około 800 m. Wykonano komplet nowych noży i zamontowano
je zamiennie zamiast standardowych noży styczno-obrotowych

Rys. 17. Widok kombajnu R 130 podczas urabiania chodnikowego przod-

Rys. 20. Widok powierzchni urobionej próbki skalnej pozostawionej

ka kamiennego i organu urabiającego po próbach dołowych urabiania:

przez nóż koronowy, uzyskanego urobku oraz noża po wykonaniu skra-

z organem z uchwytami standardowymi (po lewej); z organem wyposa-

wu na łącznej długości około 800 m

żonym w uchwyty zasilane wodą (po prawej) [11]

Rys. 21. Widok organu i noży koronowych po dwóch zmianach roboczych [7, 9]
Rys. 18. Widok zużycia noży po urobieniu 2 mb chodnika: po lewej –
zamocowanych w uchwytach standardowych; po prawej – w uchwytach
zasilanych wodą [11]

Rys. 19. Widok standardowego noża styczno-obrotowego oraz specjalnego noża koronowego [7, 9]

na organie urabiającym kombajnu chodnikowego R130, pracującego w kopalni wapienia w Iłży. Wyniki badań poligonowych
w kopalni odkrywkowej były pozytywne. Po dwóch zmianach
roboczych nie zanotowano widocznego zużycia narzędzi
(rys. 21), należy jednak sprawdzić efektywność pracy tych noży
w warunkach dołowych podczas urabiania zwięzłych skał [7, 9].

6. Narzędzia dyskowe niesymetryczne
Mechaniczne urabianie skał zwięzłych realizowane jest także
z wykorzystaniem narzędzi dyskowych poprzez quasi-statyczne
zgniatanie lub tak zwane tylne podcinanie. Urabianie poprzez
quasi-statyczne zgniatanie polega na wciskaniu krawędzi
dysku w caliznę skalną z siłą Pd o kierunku prostopadłym do
jej powierzchni. Niewątpliwą wadą urabiania poprzez quasi-statyczne zgniatanie jest konieczność zapewnienia dużej siły docis
ku narzędzia. Narzędzia dyskowe stosowane do urabiania tą
metodą są najczęściej symetryczne lub rzadziej niesymetryczne.
Narzędzia dyskowe niesymetryczne wykorzystuje się w technice urabiania nie tylko jako narzędzia zgniatające, ale również
jako narzędzia odłupujące [3, 9]. Ideą urabiania poprzez odłupywanie narzędziem dyskowym jest wykorzystanie charakterystycznej dla skał kilku- a nawet kilkunastokrotnie mniejszej
wytrzymałości na rozciąganie od wytrzymałości na ściskanie.
Zasadą techniki tak zwanego tylnego podcinania jest urabianie skały przez odcinanie jej w kierunku wolnej powierzchni.
Narzędzie dyskowe działa na skałę stycznie do powierzchni urabianej calizny, podobnie jak to ma miejsce w przypadku narzędzia skrawającego, jednak odmienność tej metody, polegająca
na wykorzystaniu ruchu obtaczania dysku, eliminuje skutecznie
Nr 12 l Grudzień 2018 r. l 81

tarcie ślizgowe na rzecz tarcia tocznego. Na rysunku 22 pokazano schemat metody tylnego podcinania. Wykorzystanie dysków w ten sposób obniża zużycie energii i wartość siły docisku,
co daje możliwość konstrukcji maszyny urabiającej o odpowiednio niższych parametrach energetycznych, mniejszych
wymaganiach ze względu na kryterium stateczności, niż ma to
miejsce w przypadku klasycznych dysków miażdżących, działających w kierunku prostopadłym do powierzchni urabianej
calizny.
W przypadku maszyn wykorzystujących technikę tylnego
podcinania, między innymi firmy Wirth, metoda ta wykazała
pełną przydatność. Jedynym mankamentem był złożony sposób
sterowania maszyną oraz duże siły reakcji. Dlatego ideę techniki
tylnego podcinania postanowiono rozwijać w Katedrze MGPiT
AGH Kraków w kierunku opracowania konstrukcji organu urabiającego dla kombajnów chodnikowych [9].
Pozytywne wyniki przeprowadzonych prób stanowiskowych
i laboratoryjnych pozwoliły na stwierdzenie, że istnieje możliwość opracowania rozwiązania organu urabiającego wyposażonego w mininarzędzia dyskowe niesymetryczne o średnicy
160 mm. Zaproponowano koncepcję organu, w którym ruch
narzędzi dyskowych jest wymuszony i powoduje urabianie
calizny skalnej narzędziami po złożonej trajektorii. Pozwala
to na przecinanie się linii urabiania poszczególnych narzędzi
dyskowych oraz ułatwienie urabiania skał zwięzłych poprzez
wyłamywanie bruzd skalnych i zmniejszenie energochłonności procesu urabiania. W tym celu zabudowano narzędzia
dyskowe na oddzielnych trzech tarczach, zamontowanych obrotowo na płaszczu organu urabiającego i napędzanych niezależnie od niego [8, 9]. Podczas pracy korpus organu wykonuje
ruch obrotowy wokół własnej osi, równocześnie obracają się
tarcze boczne, nadając ruch obrotowy narzędziom dyskowym,
będącym w danym momencie w kontakcie z urabianą skałą.
W nowym rozwiązaniu organu z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu założono, że napędy dla obydwu ruchów
są osobne, aby umożliwić niezależne sterowanie wartością ich
prędkości obrotowej. Na podstawie projektu nowego rozwiązania głowicy z narzędziami dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu wykonano, we współpracy z Zakładami REMAG SA,
rozwiązanie głowicy dla modelu produkowanego przez tę
firmę średniego kombajnu chodnikowego KR150. Możliwości
kinematyczne nowego rozwiązania głowicy oraz widok gotowej głowicy zabudowanej na ramieniu kombajnu pokazano na
rysunku 23.
Głowicę poddano kompleksowym badaniom na stanowisku poligonowym. Najkorzystniejsze parametry pracy – duże
uziarnienie urobku, małe obciążenie silników napędowych oraz
ograniczone drgania – uzyskano dla obrotów kadłuba głowicy
około 20 1/min, przy wartości obrotów tarcz około 60 1/min,
przy obrotach kadłuba głowicy przeciwnych do ruchu wskazówek oraz obrotach tarcz z narzędziami dyskowymi zgodnymi
z ruchem wskazówek zegara. Widok głowicy podczas urabiania,
uziarnienia uzyskanego urobku oraz powierzchni urabianego
bloku betonowego pokazano na rysunku 24.
Kolejne próby wykonano dla głowicy dostosowanej do
zamontowania na kombajnie FR250, o większej masie i zainstalowanej mocy. Głowica pracowała bez większych problemów,
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Rys. 22. Schemat zasady urabiania metodą tylnego podcinania [19]

Rys. 23. Możliwości kinematyczne i widok nowego rozwiązania głowicy
o złożonej trajektorii ruchu, zabudowanej na ramieniu kombajnu KR 150,
gotowej do prób poligonowych [8, 9]

natomiast przy podwyższonych (prawie trzykrotnie) wartościach liczby obrotów tarczy z narzędziami dyskowymi oraz
prędkości przemieszczania głowicy zauważono problemy
z trwałością narzędzi, były one szybko ścierane, jak również
uzyskano bardzo drobny urobek oraz duże zapylenie (rys. 25).
Podsumowanie
W przypadku polskiego górnictwa podziemnego można podsumować, że w najbliższej przyszłości przy mechanicznym drążeniu wyrobisk korytarzowych należy oczekiwać wykorzystania
głównie kombajnów chodnikowych ramionowych urabiających
punktowo. Największym problemem jest w ich przypadku trwałość noży styczno-obrotowych oraz problemy z ich obracaniem
się w uchwytach. Generuje to zwiększone zapylenie i zapotrzebowanie energii podczas urabiania oraz powstawanie iskry tarciowej. Stosowane wysokociśnieniowe zraszanie pozwala na
osiągnięcie poprawy, ale nie w pełni umożliwia poprawne, regularne zużycie tych noży.

Rys. 24. Widok uziarnienia urobku oraz powierzchni urabianego bloku
betonowego

Rys. 25. Widok narzędzi dyskowych, uziarnienia urobku oraz generowanego zapylenia podczas zwiększonych wartości liczby obrotów tarcz
z narzędziami dyskowymi

Duże perspektywy daje możliwość zastosowania na kombajnach ramionowych chodnikowych nowych rozwiązań głowic
urabiających, takich jak przykładowo głowica z narzędziami
dyskowymi o złożonej trajektorii ruchu lub organy z narzędziami koronowymi. Wymaga to jednak dalszych badań
w warunkach przemysłowych.
Największe nadzieje można wiązać z zastosowaniem wspomaganych cieczą pod ciśnieniem uchwytów noży styczno-obrotowych. Wyniki przeprowadzonych prób wykazały ich
skuteczność i wpływ na zwiększenie liczby obrotów noży
w uchwytach oraz mniejsze i symetryczne zużycie narzędzi.
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