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Wykaz wa¿niejszych oznaczeñ i skrótów u¿ytych w pracy 
 
BCS (ang. Bolt Counting System) � system dokonuj¹cy pomiaru ilo�ci zabudowanych kotew 

oraz ich momentu dokrêcenia w maszynach typu Roof Master; 

BEVER DRILL � system wspomagania procesu wiercenia opracowany przez firmê 

norwesk¹ firmê Bever Control; 

BMS (ang. Basic Monitoring System) � system monitorowania ukùadu napêdowego i 

hydraulicznego w maszynach typu Face Master; 

DMS (ang. Drilling Monitoring System) � system monitorowania parametrów wiercenia w 

maszynach typu Face Master; 

GOAD � system k¹towego wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej opracowany 

przez amerykañsk¹ firmê J.H. Fletcher; 

FGS (ang. Feeder Guiding System) � system wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej 

i monitorowania procesu wiercenia w maszynach typu Face Master 

opracowany przy wspóùpracy z firm¹ Bever Control; 

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Instytut In¿ynierów 

Elektryków i Elektroników; 

SWK � Samojezdny Wóz Kotwi¹cy; 

SWW � Samojezdny Wóz Wierc¹cy; 

WLAN (ang. Wireless Local Area Network) � Lokalna Sieã Bezprzewodowa 

 

C¿ � prêdko�ã rozprzestrzeniania siê podùu¿nej fali naprê¿enia wzdùu¿ ¿erdzi [m/s], 

eou � energia fali naprê¿eñ [J], 

E¿ � moduù sprê¿ysto�ci Younga materiaùu ¿erdzi [Pa], 

f � zwiêzùo�ã skaùy, 

Fo � powierzchnia poprzecznego przekroju otworu wierconego [m2], 

F¿ � przekrój poprzeczny ¿erdzi [m2], 

L � gùêboko�ã wywierconego otworu [m],
 

Lc � droga w pocz¹tkowym okresie skrawania [m], 

Ms � moment obrotowy dziaùaj¹cy na koronkê wierc¹c¹ [Nm], 

p � jednostkowy posuw narzêdzia wierc¹cego [m/min], 

Po � siùa osiowa [kG], 

Pd � siùa docisku na koronkê wiertnicz¹ [N], 

Rc � wielko�ã siùy powoduj¹cej zgniatanie (�ciskanie) badanej próbki skaùy [N], 
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Rr � odporno�ã na dziaùanie siù usiùuj¹cych rozerwaã spoisto�ã skaùy [N/m2], 

t � czas wierconego otworu [s], 

tw � jednostkowy udziaù czasu na czynno�ci pomocnicze przypadaj¹ce na 1m otworu [s], 

Q � ciê¿ar próbki skaùy [N], 

Tz � czas trwania zmiany [s], 

vsr � mechaniczna prêdko�ã wiercenia caùego otworu [m/s], 

Vc � objêto�ã caùkowita skaùy [m3], 

Vp � objêto�ã porów skaùy [m3], 

Wu � energia uderzenia mechanizmu udarowego wiertarki [J], 

Wz � wydajno�ã wiertnicy w ujêciu cyklu roboczego [m/zm.], 

z � liczba uderzeñ pochodz¹cych od mechanizmu udarowego, 

zo � liczba uderzeñ przypadaj¹ca na jeden obrót koronki, 

Zc � zu¿ycie narzêdzia w pocz¹tkowym okresie skrawania, 

 

  � ciê¿ar jednostki objêto�ci skaùy jednorodnej [N/m3], 

0  � ciê¿ar jednostki objêto�ci skaùy w stanie naturalnym [N/m3], 

kp   � wspóùczynnik porowato�ci skaùy [%], 

ç - wspóùczynnik wykorzystania czasu pracy wiertnicy w ci¹gu zmiany [%], 

ñ � masa wùa�ciwa materiaùu [kg/m3], 

á � warto�ã amplitudy naprê¿enia [Pa], 

ôo � dùugo�ã ùuku pomiêdzy poszczególnymi uderzeniami narzêdzia w dno otworu [mm], 
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1. Wstêp 
 

Samojezdne maszyny wierc¹ce i kotwi¹ce nale¿¹ do grupy urz¹dzeñ pracuj¹cych w 

strefie najwiêkszego zagro¿enia w kopalniach i tunelach. Operatorzy, którzy je obsùuguj¹ s¹ 

szczególnie nara¿eni na niebezpieczeñstwo uszkodzeñ ciaùa, utraty zdrowia lub nawet ¿ycia. 

Wydobywanie surowców mineralnych odbywa siê z miejsc coraz trudniej dostêpnych, a co za 

tym idzie warunki i �rodowisko pracy ulegaj¹ staùemu pogorszeniu. Nastêpuj¹ce czynniki 

skùaniaj¹ zatem konstruktorów i producentów maszyn do wprowadzania nowych rozwi¹zañ: 

- zwiêkszanie bezpieczeñstwa pracy operatorów; 

- redukcja kosztów i zwiêkszanie wydajno�ci maszyn; 

- szybkie wykrywanie przyczyn usterek i awarii (diagnostyka); 

- zapobieganie wystêpowaniu awarii i kontrola rzeczywistej wydajno�ci (monitoring); 

- trudno dostêpne pokùady; 

- poprawa ergonomii pracy. 

Dominuj¹ca obecnie innowacyjno�ã inkrementalna w procesach projektowania nie jest w 

stanie zapewniã dynamicznych zmian powy¿szych aspektów. Technologia wiercenia oraz 

urz¹dzenia wykorzystywane do tych celów nie zmieniùy siê w polskich kopalniach rud metali 

istotnie od kilkudziesiêciu lat. Implementacja obecnie oferowanych zaawansowanych 

technologicznie produktów dedykowanych dla tego typu aplikacji mo¿e przyczyniã siê do 

znacznej poprawy wy¿ej wymienionych czynników. Co jednak jest najbardziej uzasadnione z 

punktu widzenia zwiêkszenia efektywno�ci wiercenia i bezpieczeñstwa pracy oraz które z 

ukùadów maszyny powinny zostaã zmienione by uzyskaã najbardziej korzystny efekt?  

Jednym z gùównych elementów maj¹cych du¿y wpùyw na powy¿sze aspekty jest 

narzêdzie wierc¹ce. Jego wysoka trwaùo�ã mo¿e wpùyn¹ã istotnie na: skrócenie czasu 

wiercenia otworów, obni¿enie kosztów eksploatacji oraz zwiêkszenia bezpieczeñstwa pracy 

operatorów. Zu¿ycie narzêdzia powoduje wydùu¿enie czasu wiercenia ka¿dego kolejnego 

otworu. Jego czêsta wymiana poci¹ga za sob¹ wzrost kosztów oraz stwarza dla operatora 

niebezpieczeñstwo ze wzglêdu na to, ¿e musi on ka¿dorazowo opuszczaã kabinê maszyny i 

przebywaã w strefie szczególnie niebezpiecznej. Na zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego maj¹ 

wpùyw takie czynniki jak:  

- materiaù z jakiego zostaù wykonany;  

- ksztaùt;  

- materiaù, w jakim wiercony jest otwór; 

- parametry wiercenia (m.in. ci�nienia i przepùywy w ukùadzie hydraulicznym); 
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- umiejêtno�ci operatora; 

- schùadzanie i odprowadzanie zwiercin. 

Analityczne i symulacyjne prace nad technikami prowadzenia wiercenia przy 

wykorzystaniu zaawansowanych technik sterowania i diagnostyki ukùadu roboczego wskazuj¹ 

na du¿e mo¿liwo�ci poprawy efektywno�ci tego procesu poprzez redukcjê zu¿ycia narzêdzia 

wierc¹cego. Polepszaj¹ ponadto inne obszary oceny niezawodno�ci i funkcjonalno�ci maszyn 

górniczych, takie jak: dyspozycyjno�ã i bezpieczeñstwo. 
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2. Cel i teza pracy 
 

Zbadanie wpùywu zaawansowanych technik wspomagania procesu wiercenia na trwaùo�ã 

narzêdzi wierc¹cych oraz na inne aspekty eksploatacji maszyn wierc¹cych i kotwi¹cych, 

wymaga rozwi¹zania i opracowania wielu nowych zagadnieñ, które nie wystêpuj¹ w obecnie 

u¿ywanych urz¹dzeniach. Nie mniejsze znaczenie ma równie¿ rozwój dotychczasowych 

elementów skùadowych organów roboczych. Nale¿¹ do nich: kinematyka ramy wiertniczej, 

instalacja hydrauliczna oraz ukùady sterowania i pomiarowo-diagnostyczny dobieraj¹ce 

poprawne parametry wiercenia podczas trwania caùego cyklu.  

Celem pracy byùa analiza wpùywu systemów wspomagania procesu wiercenia, ukùadów 

monitorowania oraz budowy i kinematyki organu roboczego na trwaùo�ã narzêdzi wierc¹cych 

w samojezdnych maszynach kotwi¹cych i wierc¹cych oraz opracowanie na tej podstawie 

ukùadu i procedur speùniaj¹cych poni¿sze zaùo¿enia: 

 zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego; 

 skrócenie czasu wiercenia; 

 uniezale¿nienie jako�ci wykonywanych otworów od umiejêtno�ci i do�wiadczenia 

operatora; 

 zwiêkszenie dyspozycyjno�ci maszyn. 

Jako kryteria zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego przyjêto nastêpuj¹ce, mierzalne i 

charakterystyczne dla tego procesu wielko�ci:  

 zu¿ycie ostrza (w przypadku koronek skrawaj¹cych)/sùupków (w przypadku koronek 

sùupkowych) � mierzone poprzez ilo�ã wymienianych narzêdzi w stosunku do ilo�ci 

oraz dùugo�ci wywierconych otworów; 

  prêdko�ã wiercenia ka¿dego z otworów. 

W pracy, na podstawie dotychczasowych dostêpnych ukùadów wspomagania wiercenia, 

przedstawiono propozycjê póùautomatycznego i automatycznego sterowania organem 

roboczym.  

Prowadzenie badañ oraz prac nad sprzêtow¹ implementacj¹ ukùadów kontroluj¹cych 

przebieg procesu wiercenia, unaoczniùo istnienie dwóch poziomów postrzegania rozwa¿anego 

problemu. Pierwszy z nich to warstwa mechaniczno-hydrauliczna, która koncentruje siê na 

typowo konstrukcyjnych i technologicznych aspektach samej realizacji. Drugi poziom analizy 

to ocena algorytmów sterowania, diagnostyki i monitorowania ukùadu; dlatego te¿ gùówny cel 

pracy realizowany byù w kilku etapach. 
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Pierwszym z nich byùo sprawdzenie czysto teoretycznego wpùywu systemów 

wspomagania procesów wiercenia: BEVER DRILL, GOAD, FGS i systemu zainstalowanego 

w maszynie typu Roof Master 1.7A, na zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego. 

Przedstawiono szereg autorskich rozwi¹zañ, takich jak systemy: BMS, DMS, BCS i FGS, 

�ci�le zwi¹zanych z omawianym tematem. Kolejnym krokiem byùo opracowanie koncepcji 

nowego ukùadu oraz wykonanie symulacji na stanowisku badawczym w celu uzyskania 

poprawy wcze�niej otrzymanych wyników. Wdro¿enie do prób pod ziemi¹  i testy 

funkcjonalne maszyn typu Roof Master 1.7A oraz Face Master 1.7 w Zakùadach Górniczych 

ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice dowiodùy rzeczywistych korzy�ci z zastosowania 

ukùadu elektronicznego w sterowaniu i diagnostyce organów roboczych maszyn wierc¹cych i 

kotwi¹cych oraz potwierdziùy wstêpne zaùo¿enia pracy. Ponadto, przeprowadzone badania 

wykazaùy, ¿e omawiane systemy, oprócz wpùywu na znaczn¹ poprawê trwaùo�ci narzêdzia 

wierc¹cego, maj¹ du¿e znaczenie dla pozostaùych, kluczowych aspektów funkcjonalnych 

maszyny. Istotnej zmianie ulegùa powtarzalno�ã wierconych otworów oraz zainstalowanych 

kotew. Bù¹d ludzki zostaù wyeliminowany przez kontroluj¹cy prawidùowe parametry pracy  

ukùad sterowania. Lokalna i zdalna diagnostyka oraz monitoring pozwala natomiast na 

profilaktykê w dziaùaniu przez sùu¿by serwisowe, a usterki i awarie s¹ szybko lokalizowane, 

co zwiêksza dyspozycyjno�ã maszyn. 

Przedstawione rozwa¿ania analityczne poparte wynikami symulacji oraz testami  

pozwoliùy sformuùowaã tezê pracy:  

Elektroniczne systemy wspomagania procesu wiercenia przyczyniaj¹ siê do redukcji 

zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego oraz do wzrostu efektywno�ci prowadzonych prac 

wiertniczych w kopalniach podziemnych. Lokalne i zdalne ukùady monitorowania i 

diagnostyki natomiast zwiêkszaj¹ dyspozycyjno�ã maszyn poprzez profilaktyczne 

informowanie sùu¿b serwisowych o usterkach oraz precyzyjnej lokalizacji przyczyn 

awarii.  

Poprzez efektywno�ã procesu wiercenia rozumiane s¹ takie czynniki jak: prêdko�ã 

wiercenia oraz jako�ã i powtarzalno�ã wykonanej pracy, zgodnie z zaùo¿eniami.  

Ukùady wspomagania procesu wiercenia kontroluj¹ jego przebieg poprzez: 

dostosowywanie parametrów ukùadu hydraulicznego do warunków eksplorowanego zùo¿a 

oraz wspomagania pozycjonowania organu roboczego na podstawie zadanej metryki 

strzaùowej i kotwienia. Uzyskane w ten sposób powierzchnie przodków po wystrzale s¹ 

zbli¿one do zaùo¿onych, a zakotwione stropy speùniaj¹ warunki bezpieczeñstwa, dziêki 

kontroli momentu dokrêcenia ka¿dej kotwy. 
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Przeprowadzono badania maj¹ce na celu potwierdzenie skuteczno�ci zastosowanych 

ukùadów kontroli procesu wiercenia na zwiêkszenie trwaùo�ci narzêdzia wierc¹cego. Zbadano 

te¿ wpùyw tych samych ukùadów sterowania na aspekty zwi¹zane z efektywno�ci¹ przebiegu 

procesu wiercenia oraz ich rezultatami koñcowymi. 

Wykazano istotny wpùyw inteligentnych ukùadów diagnostycznych na zredukowanie 

czasu przestojów maszyn górniczych i zwi¹zanych z tym kosztami. 

W pracy przedstawiono opracowane autorskie projekty ukùadów wspomagania 

procesu wiercenia i diagnostyki. Projekty uwzglêdniaj¹ specyficzne aspekty konstrukcyjnej i 

sprzêtowej implementacji ukùadów sterowania oraz oprogramowania.  
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3. Analiza dostêpnych rozwi¹zañ i obecnego stanu wiedzy z 

zakresu maszyn wierc¹cych i kotwi¹cych oraz mo¿liwo�ci ich 

zastosowania w konkretnych rozwi¹zaniach technologicznych 
 

Mechaniczne metody wiercenia, gdzie wiertarka napêdza narzêdzie wierc¹ce skaùê 

poprzez dziaùanie siù statycznych lub dynamicznych, s¹ obecnie najczê�ciej u¿ywanymi 

rozwi¹zaniami w kopalniach. Wiercenie otworu mo¿na podzieliã na dwie kluczowe 

czynno�ci: urabianie skaùy na dnie otworu oraz usuwanie zwiercin z otworu. Proces usuwania 

zwiercin odbywa siê nastêpuj¹cymi sposobami: opadaniem pod wùasnym ciê¿arem (je�li 

otwór wiercony jest pionowo w górê), przy u¿yciu przepùuczki wodnej lub ukùadu odsysania 

na sucho. W zale¿no�ci od wùa�ciwo�ci fizycznych i mechanicznych skaù u¿ywa siê ró¿nych 

metod wiercenia oraz narzêdzi wierc¹cych. Ma to bowiem kluczowe znaczenie dla 

oczekiwanej wydajno�ci pracy maszyn.  

Wiertarki obrotowo-udarowe s¹ powszechnie stosowanymi urz¹dzeniami do 

wykonywania otworów w przypadku prac wykonywanych w tunelach o niewielkich 

powierzchniach przodka oraz w procesie eksploatacji skaù o bardzo du¿ej zwiêzùo�ci i 

twardo�ci. Wiertarki obrotowe natomiast u¿ywane s¹ tam gdzie twardo�ã skaù jest �rednia lub 

niska lub te¿ warunki pracy nie pozwalaj¹ na u¿ywanie innych metod wiercenia. 

Podstawowym zadaniem wiercenia w kopalniach jest wykonywanie otworów dla: 

 ùadunków wybuchowych; 

 kotew zabezpieczaj¹cych strop; 

 kontroli naprê¿eñ górotworu; 

 drena¿u kopalni. 

Do realizacji powy¿szych czynno�ci od kilkudziesiêciu lat wykorzystuje siê samojezdne 

wozy wierc¹ce i kotwi¹ce, których ukùady sterowania i konstrukcje s¹ stale udoskonalane. 

Zbadane trendy postêpu technologicznego wykazuj¹ silne ukierunkowanie na adaptacjê 

rozwi¹zañ sprawdzonych do tej pory w górnictwie tunelowym do kopalñ podziemnych. 

Szczególnie istotnymi elementami staj¹ siê ukùady wspomagania, póùautomatycznego i 

automatycznego sterowania, zdalnej kontroli pracy oraz monitorowania maszyn górniczych. 

Analizuj¹c problemy zwi¹zane z trwaùo�ci¹ narzêdzi górniczych przeznaczonych do 

wiercenia,  konieczne jest omówienie metod stosowanych przy wykonywaniu otworów, zasad 

urabiania skaù, stosowanych narzêdzi, konstrukcji maszyn oraz zachodz¹cych podczas 

wiercenia procesów tribologicznych [43]. 
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3.1 Istota procesu urabiania skaù 
 

Ci�nienie górotworu oraz jego oddziaùywanie na wyrobisko górnicze zale¿y w du¿ej 

mierze od wùa�ciwo�ci fizycznych i mechanicznych skaù tworz¹cych górotwór. Wùasno�ci te 

okre�la siê za pomoc¹ badañ laboratoryjnych. 

Podczas urabiania elementy maszyn oddziaùuj¹ na kopalinê u¿yteczn¹ i skaùy otaczaj¹ce w 

caliênie. Narzêdzie urabiaj¹ce skaùê natrafia na jej opór, a to w konsekwencji prowadzi do 

jego sukcesywnego zu¿ywania (stêpienia). Najwa¿niejsza dla górnictwa jest wytrzymaùo�ã 

skaù na dziaùanie ró¿nego rodzaju siù, a wiêc zarówno ci�nieñ górotworu, jak i siù 

zewnêtrznych, które powoduj¹ odspajanie bryù skalnych od calizny. Przebieg procesu 

urabiania zale¿y zatem od nastêpuj¹cych wùasno�ci skaùy: 

Wùasno�ci fizyczne 

a) Gêsto�ã (masa wùa�ciwa) ñ � masa jednostki objêto�ci materiaùu wyra¿ona w 

[kg/m3] 

V

m
   (3.1) 

przy czym: m � masa [kg], V � objêto�ã [m3]; 

b) Ciê¿ar wùa�ciwy  � wyra¿a ciê¿ar jednostki objêto�ci skaùy jednorodnej (zbitej 

masy skalnej bez jakichkolwiek pustych przestrzeni) wyra¿ony w [N/m3]. 

V

Q
  (3.2) 

przy czym: Q � ciê¿ar próbki skaùy [N]; 

c) Ciê¿ar objêto�ciowy 0  � ciê¿ar jednostki objêto�ci skaùy w stanie naturalnym (tak 

jak wystêpuje z porami i szczelinami wyra¿ony w [N/m
3]; 

d) Porowato�ã skaùy (wspóùczynnik porowato�ci skaùy kp [%])� obecno�ã w skale 

pustych przestrzeni (pory, szczeliny). Mog¹ byã otwarte, czyli poù¹czone ze sob¹ i 

ze �rodowiskiem otaczaj¹cym, lub zamkniête. Porowato�ã skaù ma du¿e znaczne 

dla gazono�no�ci, wodono�no�ci i wytrzymaùo�ci skaùy. Wspóùczynnik 

porowato�ci wyra¿a stosunek objêto�ci porów w próbce materiaùu porowatego do 

caùkowitej objêto�ci próbki. 

c

p

p
V

V
k   (3.3) 

przy czym: Vp � objêto�ã porów [m
3], Vc � objêto�ã caùkowita [m

3]; 
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e) Wodochùonno�ã lub nasi¹kliwo�ã skaù � zdolno�ã wchùaniania i zatrzymywania 

wody przez skaùê wskutek jej porowato�ci. Skaùy o porach wiêkszych otwartych 

przepuszczaj¹ wodê, s¹ to zatem skaùy wodoprzepuszczalne. Natomiast skaùy o 

porach drobnych (np. gliny, ùupki) po wchùoniêciu pewnej ilo�ci wody pêczniej¹ i 

staja siê nieprzepuszczalne. Wodochùonno�ã wyra¿a siê w procentach jako 

wilgotno�ã maksymaln¹ okre�lon¹ na podstawie suszenia i wa¿enia, a¿ do 

ustalenia siê ciê¿aru próbki skalnej. 

Wùasno�ci mechaniczne 

f) Wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc � wielko�ã siùy powoduj¹cej zgniatanie (�ciskanie) 

badanej próbki skaùy wyra¿ona w [N/m
2]. 

(3.4) 

przy czym F � siùa zgniataj¹ca próbkê [N], S � powierzchnia, na któr¹ dziaùa 

siùa F [m
2]. 

g) Wytrzymaùo�ã skaù na rozci¹ganie Rr � odporno�ã na dziaùanie siù usiùuj¹cych 

rozerwaã jej spoisto�ã wyra¿ona w [N/m
2].  

 

    (3.5) 

przy czym F � siùa rozrywaj¹ca próbkê [N], S � powierzchnia, na któr¹ dziaùa 

siùa F [m
2]. 

h) Twardo�ã skaùy jest jej wùasno�ci¹ przeciwstawiania siê wnikaniu w ni¹ ostrego 

narzêdzia. Okre�la siê j¹ liczb¹ dziesiêciostopniowej skali twardo�ci, tzw. skali 

Mohsa. Warto�ã charakteryzuje odporno�ã na zarysowanie twardego mineraùu 

przez mineraù bardziej miêkki. 

i) Zwiêzùo�ã skaù jest cech¹ charakteryzuj¹c¹ jej odporno�ã na oddzielenie od niej 

odùamów za pomoc¹ narzêdzi lub uderzeñ. Zale¿y przede wszystkim od: skùadu 

skaùy, jednorodno�ci, wielko�ci ziaren, jako�ci spoiwa, a tylko w pewnym stopniu 

od jej twardo�ci. Zwiêzùo�ã okre�la siê wskaênikiem zwiêzùo�ci. Powszechnie 

stosowana jest klasyfikacja Protodiakonowa. 

j) Urabialno�ã skaù jest cech¹ �ci�le zwi¹zan¹ z ich zwiêzùo�ci¹. Przez urabialno�ã 

rozumie siê jej podatno�ã na oddzielenie jej od calizny za pomoc¹ narzêdzi, 

maszyn lub materiaùów wybuchowych. Czynnik ten zwi¹zany jest zatem z: 

twardo�ci¹ i zwiêzùo�ci¹ skaù, ci�nieniem górotworu, pùaszczyznami ùupliwo�ci, a 

tak¿e z wymiarami poprzecznymi przodka [1]. 

S

F
RC 

S

F
Rr 
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Maszynowe urabianie skaù polega na oddziaùywaniu na odsùoniêt¹ powierzchniê calizny 

narzêdziami skrawaj¹cymi, przekazuj¹c przez nie energiê niszcz¹ca spójno�ã skaùy i 

powoduj¹c¹ oderwanie cz¹stek od calizny. Wyró¿niã mo¿na kilka ró¿nych sposobów 

mechanicznego urabiania oraz oddziaùywania narzêdzia na powierzchniê skaùy. Szczególn¹ 

uwagê zwróciã nale¿y na: kinematykê ruchu oraz rodzaje u¿ywanych do tego celów narzêdzi 

skrawaj¹cych. W niniejszym opracowaniu skupiono siê na nastêpuj¹cych metodach urabiania 

mechanicznego: 

 urabianie skrawaniem (wiercenie obrotowe); 

 urabianie udarowe (wiercenie obrotowo-udarowe). 

Metody te po�rednio wpùywaj¹ i s¹ elementami dominuj¹cej obecnie w Zakùadach 

Górniczych KGHM S.A. techniki strzaùowej, która nadal pozostaje wyù¹czn¹ metod¹ 

urabiania skaù zùo¿owych w górnictwie rud miedzi ze wzglêdu na ich znaczn¹ wytrzymaùo�ã 

(15 � 170 MPa) oraz zró¿nicowanie w furcie eksploatacyjnej, obejmuj¹cej 3 gùówne rodzaje 

skaù: dolomity i piaskowce rozdzielone przewodni¹ warstw¹ ùupków miedziono�nych. 

 

3.2 Klasyfikacja i specyfikacja wiercenia skaù 
 

Zale¿nie od rodzaju stosowanej energii do niszczenia struktury skaùy, wyró¿niã mo¿na 

kilka metod wiercenia otworów. Najpowszechniej stosowan¹ w górnictwie jest metoda 

mechaniczna. Wyró¿niã w niej mo¿na nastêpuj¹ce sposoby wiercenia: 

 obrotowe � narzêdziami skrawaj¹cymi; 

 obrotowe � �widrami gryzowymi obtaczanymi po dnie otworu; 

 udarowe; 

 obrotowo-udarowe [2]. 

Wszystkie z wy¿ej wymienionych metod wiercenia maj¹ swój zakres stosowania zale¿ny 

od rodzaju i wùa�ciwo�ci fizycznych urabianych skaù oraz kosztów wiercenia. Rysunek 3.1 

przedstawia zakresy racjonalnych sposobów wiercenia i �rednic otworów. 
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Rysunek 3.1 Zakresy wiercenia otworów strzaùowych w odniesieniu do zwiêzùo�ci skaùy i �rednicy otworu [9] 

 

Wiercenie obrotowe i obrotowo-udarowe otworów narzêdziami skrawaj¹cymi s¹ obecnie 

sposobami dominuj¹cymi w polskim górnictwie. Tym sposobem wierci siê otwory zarówno w 

skaùach kruchych i �redniej zwiêzùo�ci, jak i, stosuj¹c odpowiednie narzêdzia, w skaùach 

zwiêzùych. Elementem przenosz¹cym energiê z wiertarki hydraulicznej na narzêdzie 

skrawaj¹ce jest ¿erdê wiertnicza.  

 

3.2.1 Wiercenie sposobem obrotowym 
 

Wiercenie skaùy sposobem obrotowym narzêdziami skrawaj¹cymi nastêpuje w wyniku 

obrotu narzêdzia, które dociskane jest do skaùy z okre�lon¹ siù¹ osiow¹. Proces ten ma 

charakter skrawania, bowiem pod wpùywem siùy docisku narzêdzia ostrza jego zagùêbiaj¹ siê 

w skaùê, a pod wpùywem momentu obrotowego nastêpuje obrót narzêdzia i niszczenie 

struktury urabianego materiaùu przez skrawanie. W zale¿no�ci od poziomu �ciernego 

oddziaùywania skaùy na narzêdzie, ró¿ne s¹ zakresy dopuszczalnej prêdko�ci skrawania jak i 

siùy docisku. Prêdko�ã krytyczna skrawania oraz docisk krytyczny s¹ parametrami, które 

okre�laj¹ granice tych zakresów. Przekroczenie wielko�ci krytycznych powoduje bardzo 

szybkie zu¿ycie ostrza. W tabeli 3.1 podano przykùadowe warto�ci krytycznych prêdko�ci 

obrotowych dla ró¿nych rodzajów skaù, podczas wiercenia narzêdziami z pùytkami 

wykonanymi z wêglików spiekanych. [1]. 
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Tabela. 3.1 Parametry krytyczne w przypadku wiercenia obrotowego narzêdziami skrawaj¹cymi o �rednicy 

40mm w ró¿nych skaùach [5] 

 

 

Dobór odpowiednich gatunków wêglików spiekanych do okre�lonych warunków 

geologicznych i parametrów pracy narzêdzia determinuje maksymalne wykorzystanie 

wùasno�ci pùytek narzêdzi górniczych. W zale¿no�ci od rodzaju skaùy i parametrów 

operacyjnych dominuj¹ nastêpuj¹ce mechanizmy zu¿ycia wêglików spiekanych: 

 mikropêkania i odpryskiwanie krawêdzi ziaren wêglików wolframu; 

 trans-krystaliczne pêkanie ziaren wêglików wolframu razem z 

miêdzykrystalicznym pêkaniem skaùy; 

 �cieranie i polerowanie ziaren wêglików wolframu i wybiórcze usuwanie 

osnowy metalowej (Co) przez skruszone ziarna skaùy oraz trans-krystaliczne 

pêkania skaù; 

 zmêczenie cieplne prowadz¹ce do miêdzykrystalicznych pêkniêã [43]. 

Autorzy opracowañ na temat zu¿ywania siê ostrza narzêdzi górniczych twierdz¹ zgodnie, 

¿e w pierwszym okresie skrawania przy ostrzu niestêpionym nastêpuje wykruszanie materiaùu 

ostrza spowodowane zwiêkszonymi naciskami jednostkowymi na krawêdê skrawaj¹c¹. 

Prowadzi to do zaokr¹glenia krawêdzi skrawaj¹cych, czyli do ich stêpienia. Proces ten mo¿na 

zilustrowaã analizuj¹c krzywe zu¿ycia, przedstawiaj¹ce zale¿no�ã pomiêdzy zu¿yciem ostrzy 

narzêdzi Z, a dùugo�ci¹ drogi skrawania L. Rysunek 3.2 przedstawia krzyw¹ zu¿ycia narzêdzia 

skrawaj¹cego [9] [46]. 
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Rysunek 3.2 Typowy charakter krzywej zu¿ycia dla ostrza skrawaj¹cego [8] 

 

Z przebiegu krzywej wynika, ¿e zu¿ycie ostrzy narzêdzia jest najwiêksze w 

pocz¹tkowym okresie skrawania Lc i wynosi Zc. Po przekroczeniu gùêboko�ci Lc zu¿ycie 

ostrza przebiega proporcjonalnie do drogi skrawania L. Krzywe zu¿ycia narzêdzia wygl¹daj¹ 

podobnie dla wszystkich sposobów skrawania skaù i nie zale¿¹ od rodzaju skaù. Warto 

zauwa¿yã, ¿e podczas pracy narzêdzia, pêkniêcia w wiêkszo�ci przypadków eliminuj¹ 

narzêdzie z eksploatacji. Têpienie ostrza natomiast stopniowo zmniejsza efektywno�ã procesu 

skrawania. Bardzo wa¿ne zatem jest aby minimalizowaã prawdopodobieñstwo wyst¹pienia 

pêkniêã, poprzez wùa�ciwe sterowanie i kontrolê procesu wiercenia [43].  

Dla zachowania niskiego zu¿ycia narzêdzia skrawaj¹cego przy jednoczesnym 

uzyskiwaniu jak najwiêkszej efektywno�ci procesu wiercenia i ró¿nych rodzajach urabianych 

skaù, nale¿y wùa�ciwie dobieraã parametry ukùadu napêdowego i sterowania ukùadu roboczego 

maszyn wierc¹cych. Podstawowymi parametrami, od których zale¿y prawidùowy przebieg 

procesu wiercenia s¹: 

a) Prêdko�ã obrotowa 

Dla maszyn przeznaczonych do wiercenia w skaùach o zwiêzùo�ci f = 5-10 mo¿na 

przyj¹ã, ¿e:  

fn  50700 [obr/min], gdy f> 4 oraz 

n = 2200/f[obr/min],gdy f = 2-4. 

Na rysunku 3.3 pokazano zale¿no�ã racjonalnej prêdko�ci obrotowej n od 

zwiêzùo�ci skaù f. Krzywe 1 i 2 stanowi¹ granice minimalnych i maksymalnych 

nastaw. 
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Rysunek 3.3 Zale¿no�ã racjonalnych obrotów narzêdzia od zwiêzùo�ci skaù [1] 

 

b) Posuw wiertarki (narzêdzia) 

Prawidùowy dobór tego parametru zale¿y przede wszystkim od zwiêzùo�ci skaù i 

�rednicy narzêdzia skrawaj¹cego. Przy wùa�ciwych nastawach uzyskuje siê 

wysokie prawdopodobieñstwo nieprzekroczenia wytrzymaùo�ci koronki 

skrawaj¹cej, a tak¿e innych elementów ukùadu napêdowego narzêdzia. 

Przykùadowe parametry wiercenia dla zwiêzùo�ci skaù od 2 do 10 i wiercenia 

otworów o �rednicy okoùo 40 � 42[mm] przedstawia tabela 3.2. 

 

Tabela. 3.2 Parametry wiercenia dla wiercenia otworów o �rednicach 40 � 42[mm] [1] 

Parametry wiercenia Zwiêzùo�ã  skaù  f 

2 4 6 8 10 

 n,  obr / min 600 500 400 300 200 

h,  mm / obr 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

v ,  mm / min 2100 1750 1400 1050 700 

k ,  mm / kGm x obr 8 x 10 
-3

 7 x 10 
-3

 6 x 10 
-3

 5 x 10 
-3

 4 x 10 
-3

 

P0, Kg 70 150 220 300 350 

P , Kg 510 650 710 1000 1200 

M , kGm - 6,0 7,0 10,0 13,0 

N ,  kW - ok. 3.0 ok. 3.0 ok. 3.0 ok. 3.0 
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c) Zapotrzebowanie na moment obrotowy wiertarki 

Prawidùowo dobrane ci�nienie oleju hydraulicznego w linii obrotów wiertarki 

determinuje odpowiedni¹ prêdko�ã wiercenia oraz, w przypadku maszyn 

wierc¹co-kotwi¹cych, prawidùowy moment dokrêcenia kotew. Na rysunku 3.4 

przedstawiono zale¿no�ã momentu obrotowego od ci�nienia obrotów wiertarki 

firmy Fletcher.  

 
Rysunek 3.4 Zale¿no�ã momentu obrotowego od ci�nienia obrotów dla wiertarki firmy Fletcher stosowanej w 

maszynach Roof Master 1.4 i Roof Master 1.7 produkcji Mine Master [26] 
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Niezbêdne do przeprowadzenia obliczeñ wiertarek warto�ci momentów 

obrotowych dla danego rodzaju skaùy mo¿na odczytaã z Rysunku 3.5, który 

przedstawia zale¿no�ã momentu obrotowego narzêdzia M od prêdko�ci posuwu h, 

przy okre�lonej zwiêzùo�ci skaùy. 

 
Rysunek 3.5 Zale¿no�ã momentu obrotowego od posuwu i zwiêzùo�ci skaù [1] 

1 � f = 4-5; 2 � f = 6-8; 3 � f = 8-10;; 4 � f = 12 

d) Siùa osiowa 

Siùa ta wynika z nastaw ci�nienia oleju w linii posuwu wiertarki hydraulicznej. 

Docelow¹ warto�ã mo¿na obliczyã z wzoru: 

 dFfPo  7  [kG]       (3.6) 

przy czym: f � zwiêzùo�ã skaùy, F � powierzchnia stêpienia ostrza [mm2], d � 

�rednica narzêdzia [mm] [1]. 

 

Wynikow¹ wielko�ci¹ okre�laj¹c¹ postêp wiercenia jest szybko�ã wiercenia, która 

wyra¿a siê nastêpuj¹c¹ zale¿no�ci¹: 

  hnv  [mm/min]       (3.7) 

        przy czym: n � prêdko�ã obrotowa [obr/min], h � posuw [mm/obr]. 
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3.2.2 Wiercenie sposobem obrotowo-udarowym 
 

Wierc¹c otwory strzaùowe w skaùach o du¿ej zwiêzùo�ci metod¹ udarow¹ uzyskuje siê 

maùe prêdko�ci wiercenia przy niezbyt du¿ym zu¿yciu ostrzy narzêdzi wierc¹cych. Z kolei 

przy wierceniu metod¹ obrotow¹ prêdko�ci te s¹ zadowalaj¹ce, lecz zu¿ycie ostrza narzêdzia 

postêpuje szybciej. Wùasno�ci te przyczyniùy siê powstania nowych konstrukcji urz¹dzeñ 

bazuj¹cych na obrotowo-udarowej zasadzie dziaùania, która ù¹czy w sobie cechy metod: 

obrotowej i udarowej. Proces wiercenia skaùy hydraulicznymi wiertarkami obrotowo-

udarowymi charakteryzuje siê sposobem wytwarzania i przekazywania energii do narzêdzia 

urabiaj¹cego (koronki), co jest zgodne z rysunkiem 3.6. Podstawowym êródùem energii jest 

wiertarka hydrauliczna obrotowo-udarowa, która jest silnikiem o du¿ej mocy, zamieniaj¹cym 

energiê ci�nienia hydraulicznego, wytworzon¹ przez zespóù agregatu hydraulicznego, na 

postaã energii wymaganej sposobem wiercenia. Istot¹ pracy mechanizmu obrotowo-

udarowego wiertarki jest okresowe wytwarzanie i transmisja podùu¿nych i skrêtnych fal 

naprê¿eñ wzdùu¿ ¿erdzi. Ostrza koronki wiertniczej s¹ ostatnim ogniwem w caùym ùañcuchu 

przemian ró¿nych postaci energii [6] [20]. 

 

 
Rysunek 3.6 £añcuch przemian energetycznych podczas wiercenia otworów strzaùowych z wykorzystaniem 

wiertarki udarowo-obrotowej [6] 

 Obrotowo-udarowe dziaùanie narzêdzia na skaùê uzyskano przez rozdzielenie 

mechanizmu wywoùuj¹cego uderzenie (1) od mechanizmu wywoùuj¹cego obrót (2), co 

pokazano na rysunku 3.7. Tùok (3) porusza siê ruchem postêpowo-zwrotnym przekazuj¹c 

energiê uderzenia ¿erdzi wiertniczej (4) z okre�lon¹ czêstotliwo�ci¹. Dodatkowo, ¿erdê 

wprawiana jest w ruch obrotowy o staùej prêdko�ci obrotowej n i momencie obrotowym M. 

Warto�ci tych wielko�ci uwarunkowane s¹ moc¹ silnika obrotowego (2) i przeùo¿eniem 

przekùadni (5) [6].  
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Rysunek 3.7 Schemat ideowy funkcjonowania wiertarki obrotowo-udarowej [6] 

 

Bardzo istotna kwesti¹ jest dobór wùa�ciwych parametrów pracy wiertnicy w danych 

warunkach zùo¿owych, a mianowicie m. in. wùa�ciwej prêdko�ci obrotowej do liczby uderzeñ 

mechanizmu udarowego. Dziêki temu uzyskuje siê odpowiedni k¹t obrotu ostrza po ka¿dym 

uderzeniu. Tabela 3.3 przedstawia sposoby doboru prêdko�ci obrotowej dla wiertarki typu 

HC109 produkcji Montabert [41]. 
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Tabela 3.3 Dobór prêdko�ci obrotowej dla wiertarki HC109 firmy Montabert 

Dobór prêdko�ci obrotowej narzêdzia dla wiertarki HC 109 

Úrednica 
koronki Rodzaj tùoka 

Dùugo�ã ùuku  

8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 

fi 43 

D = 34 Hz 121 136 152 167 182 
E = 47 Hz 168 188 209 230 251 
F = 57 Hz 203 228 254 279 304 

fi 45 

D = 34 Hz 116 130 145 159 174 
E = 47 Hz 160 180 200 220 240 
F = 57 Hz 194 218 243 267 291 

fi 51 

D = 34 Hz 102 115 128 141 153 
E = 47 Hz 141 159 177 194 212 
F = 57 Hz 171 193 214 235 257 

fi 57 

D = 34 Hz 92 103 114 126 137 
E = 47 Hz 127 142 158 174 190 
F = 57 Hz 153 172 192 211 230 

fi 64 

D = 34 Hz 82 92 102 112 122 
E = 47 Hz 113 127 141 155 169 
F = 57 Hz 137 154 171 188 205 

fi 76 

D = 34 Hz 69 77 86 95 103 
E = 47 Hz 95 107 119 130 142 
F = 57 Hz 115 129 144 158 172 

fi 89 

D = 34 Hz 59 66 73 81 88 
E = 47 Hz 81 91 101 111 122 
F = 57 Hz 98 111 123 135 147 

fi 102 

D = 34 Hz 51 58 64 71 77 
E = 47 Hz 71 80 89 97 106 
F = 57 Hz 86 97 107 118 129 

 

Odlegùo�ã pomiêdzy poszczególnymi uderzeniami narzêdzia w dno otworu okre�la 

wielko�ã ôo, która mierzona jest na obwodzie zewnêtrznym koronki lub na obwodzie otworu, 

jak pokazano na rysunku 3.8.  

Dla ró¿nych rodzajów skaù przyjmuje siê nastêpuj¹ce warto�ci: 

- skaùy bardzo twarde: ôo= 8-9[mm]; 

- skaùy twarde: ôo= 10-11[mm]; 

- sùabe piaskowce: ôo= 11-12[mm]. 
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Rysunek 3.8 Odlegùo�ã miêdzy kolejnymi naciêciami skaùy koronki [7] 

 

Dùugo�ã luku ôo na obwodzie koronki mo¿na równie¿ obliczyã z zale¿no�ci: 
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  [mm]        (3.8) 
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o  
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przy czym: 

 D � �rednica koronki [mm], 

 á � k¹t obrotu narzêdzia po ka¿dym uderzeniu [°], 

 n � prêdko�ã obrotowa ¿erdzi wiertniczej [obr/min], 

 z � liczba uderzeñ pochodz¹cych od mechanizmu udarowego [1/min] [7]. 

 

Jednym z wa¿niejszych rodzajów energii wykorzystywanej przy metodzie obrotowo-

udarowej wiercenia, obok energii potencjalnej skrêcania i �ciskania przewodu wiertniczego, 

jest energia fali naprê¿eñ, nazywana energi¹ uderzenia. Energia ta ma du¿y wpùyw na 

energochùonno�ã procesu wiercenia obrotowo-udarowego. Skùadaj¹ siê na to trzy skùadniki, 

okre�lone zale¿no�ci¹: 
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     (3.10) 

przy czym:  

Wu � energia uderzenia mechanizmu udarowego wiertarki, 

zo � liczba uderzeñ przypadaj¹ca na jeden obrót koronki, 

Ms � moment obrotowy dziaùaj¹cy na koronkê wierc¹c¹, 

Fo � powierzchnia poprzecznego przekroju otworu wierconego, 

p � jednostkowy posuw narzêdzia, 
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Pd � siùa docisku na koronkê wiertnicz¹. 

Energochùonno�ã procesu zale¿y w gùównej mierze od pierwszego skùadnika powy¿szej 

zale¿no�ci i stanowi okoùo 80% caùo�ci energii dostarczanej narzêdziu. Energiê uderzenia dla 

danej maszyny mo¿na obliczyã z zale¿no�ci (3.11). 

  t
E

cF
W

¿

¿¿

u



 2        (3.11) 

przy czym: 

 F¿ � przekrój poprzeczny ¿erdzi, 

C¿ � prêdko�ã rozprzestrzeniania siê podùu¿nej fali naprê¿enia wzdùu¿ ¿erdzi (c¿ ≈ 

5000 [m/s]), 

E¿ � moduù sprê¿ysto�ci Younga materiaùu ¿erdzi, 

á � warto�ã amplitudy naprê¿enia, 

t � czas trwania uderzenia okre�lany prêdko�ci¹ przechodzenia fali naprê¿eniowej po 

uderzaj¹cym tùoku o dùugo�ci l, to jest t =2l/c. 

Jak wynika z powy¿szego równania mo¿liwe jest przenoszenie równowa¿nej porcji energii 

przy du¿ej amplitudzie naprê¿enia i stosunkowo maùej dùugo�ci fali lub przy maùej 

amplitudzie naprê¿enia i wiêkszej dùugo�ci fali. 

Przebieg procesu wiercenia metod¹ udarowo-obrotow¹ powinien, wedùug [39], wygl¹daã 

nastêpuj¹co: 

a) Ustawienie ramy wiertniczej w pozycji do wiercenia 

Rama wiertnicza musi byã stabilnie doci�niêta do powierzchni skaùy, aby zapobiec 

jej przesuwaniu siê podczas wiercenia. Prawidùowe podparcie pozwoli na 

uzyskiwanie maksymalnych prêdko�ci wiercenia. 

b) Rozpoczêcie zawiercania 

Koronka wierc¹ca powinna zostaã dosuniêta do powierzchni przodka przy 

wyù¹czonych udarach i obrotach. Proces zawiercania rozpoczyna siê przy 

zredukowanych warto�ciach ci�nieñ: posuwu i udarów, przy wù¹czonej 

przepùuczce wodnej. W miarê zagùêbiania siê narzêdzia w materiaù skalny, 

parametry wiertarki zwiêkszane s¹ do docelowych ustawieñ. Czasami zachodzi 

potrzeba skorygowania poùo¿enia ramy wiertniczej dla zachowania stabilno�ci 

podparcia.  

c) Wiercenie 

Ci�nienia: posuwu i udarów wiertarki dostosowywane s¹ do typu skaù w jakich 

prowadzone jest wiercenie. Dokonuje tego operator lub system sterowania. Dla 
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ochrony narzêdzia przed przegrzaniem, odprowadzania zwiercin i zapewnienia 

prawidùowego smarowania ù¹cznika wiertarki, utrzymywane s¹ na staùym poziomie 

ci�nienia: wody (ok. 5bar) oraz powietrza (ok. 7 bar). Je�li wiercenie prowadzone 

jest w skaùach rozwarstwionych lub o zmiennej zwiêzùo�ci, bardzo czêsto dochodzi 

do zakleszczania siê koronki wierc¹cej lub ryzyka uszkodzenia narzêdzia (w 

przypadku wystêpowania pustych przestrzeni). Dla ochrony przed tymi 

niekorzystnymi czynnikami stosuje siê ukùady takie, jak: system anty-

zakleszczeniowy lub wykrywania pustek, które automatycznie redukuj¹ prêdko�ã 

posuwu wiertarki, je�li wykryj¹ gwaùtowny wzrost ci�nienia obrotów lub natê¿enia  

przepùywu oleju hydraulicznego w linii posuwu wiertarki. 

d) Wycofanie narzêdzia z otworu 

Po osi¹gniêciu ¿¹danej gùêboko�ci otworu kierunek posuwu wiertarki przeù¹czany 

jest na przeciwny, przy stale zaù¹czonych obrotach i udarze. Wyù¹czany jest ukùad  

przepùuczki wodnej i zaù¹czany przedmuch otworu. 

Przebieg powy¿szych czynno�ci kontrolowany jest przez operatora lub przez nadrzêdne 

systemy sterowania, które bêd¹ tematem rozwa¿añ w kolejnych rozdziaùach niniejszego 

opracowania. 

3.2.3 Efektywno�ã wiercenia 
 

Efektywno�ã procesu wiercenia oraz jego ilo�ciow¹ i jako�ciow¹ ocenê pozwalaj¹ 

okre�liã wskaêniki wiercenia, takie jak: mechaniczna prêdko�ã wiercenia, posuw jednostkowy 

przypadaj¹cy na jeden obrót narzêdzia, energia wùa�ciwa procesu wiercenia oraz wydajno�ã 

wiercenia w danych warunkach. Bardzo istotnym czynnikiem decyduj¹cym o efektywno�ci 

procesu wiercenia otworów jest uzyskiwana chwilowa mechaniczna prêdko�ã wiercenia, 

wyra¿aj¹ca przyrost gùêboko�ci otworu L w jednostce czasu t i okre�lona jest nastêpuj¹c¹ 

zale¿no�ci¹: 

  sm
t

L
vm /




        (3.12) 

T¹ sam¹ zale¿no�ã mo¿na wykorzystaã do obliczenia mechanicznej prêdko�ci wiercenia 

caùego otworu, czyli: 

   sm
t

L
vsr /

        (3.13) 

przy czym: L � gùêboko�ã wywierconego otworu [m], t � czas wierconego otworu [s].
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Dla danej �rednicy otworu mechaniczna prêdko�ã wiercenia zale¿na jest od wielu czynników 

technicznych i geologicznych, czyli: wùa�ciwo�ci zwiercanej skaùy, parametrów technicznych 

i konstrukcyjnych wiertnicy, metod wiercenia, rodzaju i konstrukcji narzêdzia, oczyszczania 

dna otworu ze zwiercin.  

Próbuj¹c okre�liã wydajno�ã maszyny wierc¹cej nale¿aùoby wykonaã drobiazgowe 

analizy komputerowe (maszyny wyposa¿ane w ukùady monitoruj¹ce pracê ukùadu roboczego) 

lub uproszczone procedury obliczeniowe. Warto skupiã siê na najwa¿niejszych z nich, czyli: 

warunkach geologiczno-górniczych (wùa�ciwo�ci fizyczne i mechaniczne urabianych skaù), 

gùêboko�ci wierconych otworów, przyjêtej technologii i sposobie wiercenia, organizacji pracy 

na poziomie roboczym maszyny oraz kwalifikacjach operatora. Powy¿sze czynniki 

determinuj¹ ogólne warunki pracy maszyny oraz ogóln¹ efektywno�ã pracy poprzez: 

uzyskiwan¹ prêdko�ã mechaniczn¹, liczbê wykonywanych otworów na danej zmianie, czas 

trwania czynno�ci pomocniczych, dyspozycyjno�ã maszyny, trwaùo�ã narzêdzia wierc¹cego, 

itd. Wydajno�ã wiertnicy w ujêciu cyklu roboczego mo¿na okre�liã z równania: 
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 [m/zm.]      (3.14) 

przy czym:  

Tz � czas trwania zmiany [s], 

vm � �rednia mechaniczna prêdko�ã wiercenia dla caùego otworu [m/min], 

ç - wspóùczynnik wykorzystania czasu pracy wiertnicy w ci¹gu zmiany, 

tw � jednostkowy udziaù czasu na czynno�ci pomocnicze przypadaj¹ce na 1m otworu 

(jednostkowe udziaùy czasu na przesterowanie od otworu do otworu i 

przygotowanie wiertnicy do wiercenia, jednostkowe udziaùy czasu przypadaj¹ce na 

czyszczenie otworu, zakùadanie i wyjmowanie ¿erdzi, wymiana narzêdzia i inne) 

[7]. 

Na warto�ci osi¹ganych wskaêników prêdko�ci wiercenia otworu bezpo�rednio wpùywa: 

a) Racjonalne wykorzystanie �rodków techniki wiertniczej; 

b) Odpowiedni dobór wielko�ci, typu i mocy napêdowej wiertnicy, bior¹c pod 

uwagê: �rednicê, gùêboko�ã i rodzaj skaù; 

c) Stopieñ wyszkolenia operatorów maszyn wierc¹cych; 

d) Stopieñ organizacji prac zwi¹zanych z prowadzeniem prac wiertniczych i 

utrzymaniem dyspozycyjno�ci maszyn; 

e) Dobór wùa�ciwych narzêdzi wiertniczych; 
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f) Dobór wùa�ciwych parametrów procesu wiercenia. 

Zwiêkszenie wskaêników postêpu technicznego ma bardzo du¿e znaczenie ekonomiczne. 

Prowadzi bowiem do zwiêkszania efektywno�ci procesu wiercenia, a tym samym do redukcji 

kosztów wydobycia kopalin [7].  

   

 

3.3 Samojezdne wozy wierc¹ce 
 

Samojezdne wozy wierc¹ce (zdjêcie 3.9), powszechnie nazywane wiertnicami, sùu¿¹ do 

wykonywania otworów strzaùowych w skaùach o maùej, �redniej i du¿ej twardo�ci. 

Wyposa¿one s¹ w urz¹dzenia do mechanicznego urabiania skaù z napêdem hydraulicznym. 

Na wysiêgnikach samojezdnych wozów wierc¹cych montowane s¹ ró¿nego rodzaju ramy 

prowadz¹ce, stalowe jak i teleskopowe (tzw. maszty), wyposa¿one w wiertarkê hydrauliczn¹ 

wraz z ¿erdzi¹ i gùowic¹ wierc¹c¹. Za ich po�rednictwem w skale na przodku chodnika 

wykonywane s¹ otwory strzaùowe pod materiaù wybuchowy [22]. 

 
Rysunek 3.9 Samojezdny wóz wierc¹cy typu Face Master 1.7 wyprodukowany przez firmê Mine Master Sp. z o. 

o. w Wilkowie 

  

3.3.1 Budowa i kinematyka organu roboczego 
 

Wysiêgnik wraz z obrotnikiem i zawiesiem ramy tworzy bardzo wa¿ny zespóù roboczy 

samojezdnej maszyny wierc¹cej (SWW). Mo¿na wrêcz stwierdziã, ¿e stanowi trzon caùej 

konstrukcji, bez którego prawidùowa praca nie byùaby mo¿liwa, a kryteria funkcjonalno�ci i 

przeznaczenia maszyny nie mogùyby byã speùnione. Oczywi�cie nie byùoby to mo¿liwe bez 
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odpowiedniego ich doboru, synchronizacji i kolejno�ci umieszczenia w caùym zespole 

roboczym. 

Wysiêgnik (rysunek 3.10) jest pierwszym i najwa¿niejszym podzespoùem organu 

roboczego, gdy¿ stanowi podstawê, a zarazem ukùad podparcia dla reszty elementów. To na 

jego konstrukcji spoczywa caùy ciê¿ar oraz wiêkszo�ã obci¹¿eñ powstaùych w czasie 

transportu maszyny, jak i podczas pracy. Powstaj¹ce obci¹¿enia dynamiczne i statyczne maj¹ 

bardzo niekorzystny wpùyw na caù¹ konstrukcjê wysiêgnika. Jego budowa powinna wiêc 

zapewniã odpowiedni¹ wytrzymaùo�ã. Wysiêgnik ma przewa¿nie budowê teleskopow¹ 

(spotykan¹ czêsto w ¿urawiach samochodowych), skùadaj¹c¹ siê z dwóch profili (rur): 

prostok¹tnych b¹dê kwadratowych, odpowiednio do siebie dobranych i spasowanych. 

Budowa teleskopowa wysiêgnika (para kinematyczna klasy I) pozwala w czasie pracy na 

wysuw jednego z elementów i na takie usytuowanie ukùadu roboczego (ramy prowadz¹cej), 

¿e mo¿liwy jest dostêp do najdalej wysuniêtych punktów powierzchni pola przekroju 

wyrobiska bez zmiany poùo¿enia caùej maszyny. Umo¿liwia tak¿e zmianê odlegùo�ci �rodka 

ciê¿ko�ci od przedniej osi no�nej maszyny przy jej przemieszczaniu siê z jednego miejsca na 

drugie (transport), co korzystnie wpùywa na obci¹¿enie przedniej platformy poprzez jej 

odci¹¿enie. W skùad wysiêgnika wchodzi tak¿e zawiesie wysiêgnika, ù¹cz¹ce caùy wysiêgnik z 

przedni¹ ram¹ no�n¹ SWW oraz zawiesie obrotnika ù¹cz¹ce wysiêgnik z obrotnikiem, 

zawiesiem ramy (masztem) i organem roboczym. Ka¿dy z tych dwóch podzespoùów posiada 

po dwie pary kinematyczne klasy pierwszej umo¿liwiaj¹ce obrót danego podzespoùu zarówno 

w pùaszczyênie pionowej jak i poziomej. Podczas pracy maszyny pozwala to na ruch 

wysiêgnika wraz z caùym organem roboczym i wiercenie otworu strzaùowego w najdalej 

wysuniêtych punktach pola pracy. Zawiesie wysiêgnika za po�rednictwem dwóch cylindrów 

hydraulicznych ustala poùo¿enie caùego wysiêgnika, natomiast dwa cylindry znajduj¹ce siê w 

zawiesiu obrotnika ustalaj¹ poùo¿enie obrotnika i zawiesia ramy. 

Samojezdny wóz wierc¹cy w czasie pracy (wiercenia) wykonuje otwory strzaùowe pod 

materiaù wybuchowy. W zale¿no�ci od miejsca wykonywania tych otworów wa¿ne jest, aby 

ich osie byùy do siebie równolegùe, a zarazem prostopadùe do przekroju chodnika, 

w którym wykonywane s¹ prace przygotowawcze. Zapewnia to ukùad ustalaj¹cy odpowiednie 

poùo¿enie organu roboczego, w taki sposób, ¿e za ka¿dym razem (czy wysiêgnik jest na dole, 

czy u góry) ustala równolegùo�ã masztu do gùównej pùaszczyzny poziomej maszyny w czasie 

jego pracy. Ukùad ustalaj¹cy równolegùe poùo¿enie otworów jest niczym innym jak 

odpowiednio sprzê¿onym ukùadem hydraulicznym, który steruje przepùywem czynnika 

roboczego (oleju) z jednych cylindrów hydraulicznych do drugich. W czasie pracy, gdy ukùad 



29 
 

jest zaù¹czony (mo¿e byã wyù¹czony), wykorzystuje do swego dziaùania cylindry hydrauliczne 

umieszczone w zawiesiu wysiêgnika i obrotnika, które s¹ ze sob¹ odpowiednio sprzê¿one 

(cylinder skrêtu poziomego wysiêgnika z cylindrem skrêtu poziomego obrotnika i cylinder 

podnoszenia wysiêgnika z cylindrem podnoszenia obrotnika). 

 

Rysunek 3.10 Wysiêgnik 1 wraz z zawiesiem 2, zawiesiùem obrotnika 3, obrotnikiem 4, 

zawiesiem ramy 5, ram¹ prowadz¹ca 6 i wiertark¹ hydrauliczn¹ 7 

 

 
 

Kolejnym podzespoùem jest obrotnik hydrauliczny. Za jego po�rednictwem, w zale¿no�ci 

od typu, mamy mo¿liwo�ã wykonania obrotu zawiesia ramy, wraz z ram¹ prowadz¹c¹ i 

ukùadem roboczym o k¹t od 0° do 360°, zgodnie z kierunkiem ruchu zegara b¹dê te¿ w 

kierunku przeciwnym.  

Zawiesie ramy razem z ram¹ i wiertark¹ hydrauliczn¹ stanowi¹, jako ukùad, ostatni 

podzespóù konstrukcji organu roboczego. Wystêpowanie zawiesia ramy nie jest jednak 

warunkiem koniecznym, poniewa¿ mo¿na spotkaã konstrukcje, w których po prostu nie 

wystêpuje, a zast¹piony jest tylko belk¹ podtrzymuj¹c¹. Zawiesie ramy speùnia rolê podparcia 

i zarazem uchwytu, na którym istnieje mo¿liwo�ã zawieszenia ramy stalowej b¹dê 

teleskopowej wraz z organem roboczym. Konstrukcja zawiesia w zale¿no�ci od swojej 

budowy umo¿liwia dowolne ustawienie masztu w zakresie od 0° do 90° w pùaszczyênie 
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przechodz¹cej przez o� ¿erdzi wierc¹cej i o� obrotnika, b¹dê w tym samym zakresie tylko 

w pùaszczyênie prostopadùej. Dziêki temu organ roboczy w danej chwili mo¿e zmieniã swoje 

poùo¿enie z pùaszczyzny poziomej do pionowej i na odwrót, i tym samym przej�ã z wiercenia 

w �cianie przedniej na wiercenie w sp¹gu. 

Z punktu widzenia pracy SWW bardzo wa¿ne znaczenie maj¹ parametry ruchowe 

wysiêgnika (rysunek 3.11), gdy¿ to za ich po�rednictwem mo¿emy uzyskaã wùa�ciwe pole 

pracy podczas wiercenia. Konstrukcja wysiêgnika oraz poù¹czenie gùównych podzespoùów 

wchodz¹cych w jego skùad umo¿liwiaj¹ wykonanie: 

 obrotu gùównego wysiêgnika w pùaszczyênie pionowej o k¹t á w zakresie 

od -15° do 60° wzglêdem gùównej pùaszczyzny poziomej przechodz¹cej przez o� 

sworznia skrêtu poziomego zawiesia wysiêgnika i osi gùównej wysiêgnik, 

 obrotu gùównego wysiêgnika w pùaszczyênie poziomej o k¹t â w zakresie 

od -40° do 40° wzglêdem gùównej pùaszczyzny pionowej przechodz¹cej przez o� 

sworznia skrêtu pionowego zawiesia wysiêgnika i osi gùównej wysiêgnik, 

 obrotu obrotnika i zawiesia ramy w pùaszczyênie pionowej o k¹t ã 

w zakresie od -60° do 30° w wzglêdem gùównej pùaszczyzny poziomej 

przechodz¹cej przez o� sworznia skrêtu pionowego zawiesia wysiêgnika i osi 

gùównej wysiêgnik, 

 obrotu obrotnika i zawiesia ramy w pùaszczyênie poziomej o k¹t ä 

w zakresie od -45° do 45° w wzglêdem gùównej pùaszczyzny pionowej 

przechodz¹cej przez o� sworznia skrêtu poziomego zawiesia wysiêgnika i osi 

gùównej wysiêgnika, 

 obrotu zawiesia ramy w pùaszczyênie przechodz¹cej przez o� obrotnika i o� 

masztu o k¹t ñ w zakresie 0° do 90° oraz obrotu wzglêdem osi obrotnika 

o k¹t ö w zakresie 0° do 360° zarówno w lew¹ jak i praw¹ stronê, 

 wysuwu wysiêgnika na odlegùo�ã do 1500mm, w zale¿no�ci od wykonania; 

 wysuwu ramy wiertniczej na odlegùo�ã do 1500mm, 

 otworów strzaùowych z zachowaniem równolegùo�ci masztu na przedniej �cianie 

chodnika o polu pracy równym 75m². 
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Rysunek 3.11 Kinematyka ukùadu roboczego na przykùadzie maszyny Face Master 1.7 
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3.3.2 Narzêdzia skrawaj¹ce u¿ywane w wozach wierc¹cych 
 

Wygl¹d i budowê koronek sùupkowych stosowanych w metodach wiercenia obrotowo-

udarowych, które s¹ najczê�ciej stosowane w wozach wierc¹cych, pokazano na rysunku 3.12. 

 
Rysunek 3.12 Budowa koronki sùupkowej do wiercenia obrotowo-udarowego [38] 

 

W wozach wierc¹cych (Face Master 1.7 i Face Master 2.5CC) bêd¹cych przedmiotem 

badañ, stosuje siê koronkê sùupkow¹ o korpusie standardowym, pokazan¹ na rysunku 3.13. 

 
Rysunek 3.13 Koronka sùupkowa firmy Robit o korpusie standardowym [38] 
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3.3.3 Ukùady wspomagania procesu wiercenia 
 

Nowoczesne ukùady sterowania procesów wiercenia daj¹ mo¿liwo�ci ci¹gùego badania 

warunków w jakich maszyna wierci oraz automatycznego dostosowywania parametrów jej 

pracy. Systemy wspomagaj¹ce wiercenie s¹ mniej lub bardziej rozbudowane w zale¿no�ci od 

potrzeb i typu oferowanego przez dan¹ firmê. Przeprowadzono badania nad dwoma tego typu 

ukùadami oferowanymi przez firmy bêd¹ce wiod¹cymi �wiatowymi liderami w tej dziedzinie. 

S¹ to mianowicie: system GOAD opracowany przez amerykañsk¹ firmê J. H. Fletcher & Co. 

oraz system Bever Drill opracowany przez norwesk¹ firmê Bever Control. 

Pierwszy z nich, system GOAD, analizuje kinematykê organu roboczego wiertnicy oraz 

parametry wiercenia. Ukùad dokonuje pomiaru odchylenia ramy wiertniczej od ustalonej  

pozycji referencyjnej i podaje k¹towe warto�ci tych odchyleñ, bez obliczania pozycji ramy i 

koronki sùupkowej w przestrzeni. Dokonywany jest równie¿ pomiar pozycji wózka wiertarki 

hydraulicznej, co pozwala na okre�lenie gùêboko�ci na której znajduje siê narzêdzie wierc¹ce. 

Operator maszyny wie dziêki temu pod jakim k¹tem wierci dany otwór, na jakiej gùêboko�ci 

siê aktualnie znajduje i, co bardzo istotne, jak¹ gùêboko�ã otworu powinien osi¹gn¹ã dla 

uzyskania pùaskiej powierzchni przodka po wystrzale. Algorytm sterowania oblicza bowiem, 

na podstawie wprowadzonych do pamiêci typów otworów (do 7 typów), wynikow¹ docelow¹ 

gùêboko�ã wiercenia, co obrazuje rysunek 3.14. 

 
Rysunek 3.14 Obliczanie docelowej gùêboko�ci wiercenia przez ukùad sterowania GOAD 

 

Po osi¹gniêciu obliczonej warto�ci, narzêdzie jest automatycznie wycofywane przez ukùad 

sterowania. Budowê oraz blokowy schemat zale¿no�ci pomiêdzy poszczególnymi 

urz¹dzeniami wchodz¹cymi w skùad systemu pokazuje rysunek 3.15. Pomiar wielko�ci 

charakterystycznych realizowany jest poprzez:  

 trzy czujniki k¹ta obrotu (1) umieszczone w sworzniach par kinematycznych, takich 

jak: skrêt wysiêgnika, skrêt i przechyù ramy wiertniczej; 

 inklinometr X,Y (4) umieszczony pod rama wiertnicz¹; 



34 
 

 przepùywomierz zêbatkowy (5) mierz¹cy przepùyw oleju hydraulicznego w linii 

posuwu wiertarki, co po�rednio daje mo¿liwo�ã kalkulacji przemieszczenia wózka 

wiertarki; 

 panel operatorski (2) przetwarzaj¹cy i wizualizuj¹cy otrzymywane dane z czujników; 

 moduù I/O (wej�ã/wyj�ã) (3) zbieraj¹cy sygnaùy z czujników na organie roboczym i 

przesyùaj¹cy dane za po�rednictwem magistrali CAN do panelu operatorskiego; 

 elektrozawór powrotu wiertarki (6) umieszczony w linii posuwu wiertarki, wycofuj¹cy 

j¹ po uzyskaniu docelowej gùêboko�ci otworu. 

 

 
Rysunek 3.15 Schemat blokowy systemu GOAD firmy J. H. Fletcher & Co. 

 

System peùni równie¿ funkcje ukùadu monitoruj¹cego oraz rejestruj¹cego niektóre 

informacje z procesu wiercenia. S¹ to: ilo�ã i dùugo�ã wywierconych otworów oraz alarmy 

diagnostyczne. Widok ekranu gùównego opisywanego systemu przedstawia rysunek 3.16.  

Pomimo tego, ¿e ukùad ten oferuje kilka bardzo przydatnych funkcji nie wpùywa on 

bezpo�rednio na zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego, lecz na bardziej efektywne jego 

wykorzystanie, poprzez wiercenie pod wùa�ciwymi k¹tami oraz na wùa�ciw¹ gùêboko�ã. 

Bior¹c pod uwagê jednak wymagania stawiane przez u¿ytkowników oraz analizê potrzeb od 

tego typu systemów, mo¿na doj�ã do wniosku, ¿e brakuje w nim nastêpuj¹cych funkcji: 

1 1 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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 wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej podczas wiercenia bardzo wa¿nych, z 

punktu widzenia prawidùowego zabioru, ró¿nych typów otworów, szczególnie 

otworów wùomowych; 

 monitorowania innych istotnych wielko�ci, takich jak: ci�nienia w ukùadzie 

hydraulicznym, lokalizacji wykonywanej pracy, prêdko�ci wiercenia, itd., i ich 

czytelnego raportowania i transmisji; 

 identyfikacji operatora maszyny; 

 kontroli parametrów wiercenia przez system podczas trwania procesu w celu 

uniezale¿nienia uzyskiwanej efektywno�ci wiercenia od umiejêtno�ci operatora i 

zmniejszenia zu¿ycia narzêdzia skrawaj¹cego. 

 
Rysunek 3.16 Ekran gùówny panelu operatorskiego systemu GOAD firmy J. H. Fletcher & Co. 

 

Z wy¿ej wymienionych powodów koncepcja zabudowy tego ukùadu w maszynach 

produkcji Mine Master zostaùa odrzucona. 

Drugim, bardziej zaawansowanym, z badanych ukùadów wspomagania procesu 

wiercenia, jest system Bever Drill firmy Bever Control. Jest to ukùad oferuj¹cy najbardziej 

wyszukane funkcje. Czê�ã z nich znajduje swoje uzasadnienie tylko i wyù¹cznie w pracach 

tunelowych, aczkolwiek coraz wiêksza czê�ã po¿¹dana jest w górnictwie podziemnym. 

Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ go w�ród istniej¹cych tego typu systemów jest to, ¿e oblicza on z 

dokùadno�ci¹ ok. 1% pozycjê koronki wierc¹cej oraz ramy wiertniczej w przestrzeni, w 

odniesieniu do zadanej metryki strzaùowej. Bardziej rozbudowane wersje systemu potrafi¹ 

dodatkowo okre�liã precyzyjnie poùo¿enie maszyny wierc¹cej w tunelu lub kopalni. 

Gwarantuje to wiercenie otworów strzaùowych zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w danym miejscu 

metryk¹ strzaùow¹, w tym otworów wùomowych, przy zachowaniu odpowiedniej gùêboko�ci 

ka¿dego z otworów. Úci¹ga to obowi¹zek z operatora maszyny w zakresie jego umiejêtno�ci 

szacowania odlegùo�ci pomiêdzy otworami, ich ilo�ci, k¹tów pod jakimi wierci i gùêboko�ci 
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otworów. Jest to ukùad póùautomatycznego wiercenia. Operator po wcze�niejszym 

wprowadzeniu metryki strzaùowej do pamiêci komputera ma za zadanie ustawiã ramê 

wysiêgnika zgodnie z punktami symbolizuj¹cymi otwory naniesione na zarysie czoùa przodka. 

Aktualne poùo¿enie ramy widoczne jest na ekranie monitora. Proces wiercenia kontrolowany 

jest przez elektroniczny system sterowania, który dostosowuje parametry wiercenia, takie jak: 

ci�nienie posuwu, ci�nienie obrotów, ci�nienie udarów, przepùywy w ukùadzie hydraulicznym, 

przedmuch, przepùuczkê wodn¹. Ukùad jest w stanie wykryã i reagowaã na zakleszczenie siê 

narzêdzia wierc¹cego, pustki skalne i inne niepo¿¹dane czynniki wpùywaj¹ce na efektywno�ã 

i zu¿ycie narzêdzia. Rêczna regulacja parametrów wiercenia dostosowuje czuùo�ã ukùadu 

sterowania do specyfiki u¿ywanej wiertarki hydraulicznej oraz typu urabianych skaù. Ponadto 

w skùad systemu wchodzi oprogramowanie do projektowania metryk strzaùowych oraz do 

analizy graficznej zarchiwizowanych danych z procesu wiercenia. Te i ni¿ej opisane 

wùa�ciwo�ci systemu Bever Drill skùoniùy do opracowania koncepcji i adaptacji ukùadu na 

maszynie Face Master 2.5CC. Postanowiono sprawdziã jaki wpùyw maj¹ innowacyjne funkcje 

oferowane przez ten system na zwiêkszenie efektywno�ci wiercenia i zmniejszenie zu¿ycia 

narzêdzia wierc¹cego. 

Budowê ukùadu pomiarowego, który zostaù opracowany i zabudowany na maszynie Face 

Master 2.5CC przedstawia rysunek 3.17. Pokazane na nim zostaùy podstawowe elementy 

skùadowe oraz blokowy schemat poù¹czeñ. Organy robocze maszyny, w tym przypadku dwa 

wysiêgniki, wyposa¿one zostaùy w 6 czujników k¹ta obrotu i 2 linkowe czujniki wysuwu, dla 

precyzyjnego obliczenia pozycji ramy wiertniczej. Czujniki k¹ta obrotu zainstalowane zostaùy 

w sworzniach i obrotniku hydraulicznym dla zapewnienia im ochrony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Poùo¿enie koronki sùupkowej okre�lane jest po�rednio poprzez pomiar 

przepùywu oleju w linii posuwu wiertarki hydraulicznej. Aktualna pozycja organu roboczego 

w przestrzeni jest graficznie pokazywana na ekranie panelu operatorskiego, na tle 

wprowadzonej metryki strzaùowej, jak widaã na rysunku 3.18. 

Dane z czujników trafiaj¹, za po�rednictwem skrzynek po�rednich i magistrali CAN, do 

skrzynek CD-BOX, gdzie s¹ przetwarzane i wysyùane do panelu operatorskiego. Rozdzielacze 

proporcjonalne sterowane elektrycznie wykorzystane zostaùy do pozycjonowania organu 

roboczego za po�rednictwem dwóch joysticków umieszczonych na ergonomicznym fotelu 

operatora. System Bever Drill automatycznie reguluje warto�ci ci�nieñ i przepùywu poprzez 

regulatory ci�nienia i rozdzielacze proporcjonalne, w zale¿no�ci od wcze�niej 

wprowadzonych nastaw parametrów wiercenia w menu konfiguracyjnym systemu [27].
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Rysunek 3.17 Budowa systemu Bever Drill na maszynie typu Face Master 2.5CC [27]
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Poni¿szy rysunek przedsatawia widok menu gùównego systemu. Na tle metryki 

strzaùowej widaã ozanczone kolorem niebieskim symbole wsyiêgników i ich poùo¿enie.  

 
Rysunek 3.18 Widok menu gùównego systemu Bever Drill 

 

Wszystkie dane z procesu wiercenia s¹ próbkowane i rejestrowane. Ka¿dy z 

wywierconych otworów jest przypisany do danego przodka, w danej lokalizacji. Ukùad 

archiwizuje warunki przy jakich zostaù wywiercony ka¿dy z otworów, dziêki czemu mo¿na 

odczytaã te dane w ka¿dej chwili za pomoc¹ specjalnie przygotowanego do tego celu 

oprogramowania Bever Team, które w sposób graficzny prezentuje zapisane informacje na 

komputerze PC, co pokazuje rysunek 3.19. Úrodowisko to umo¿liwia równie¿ projektowanie 

metryk strzaùowych, ich zapisanie i przesùanie do systemu na maszynie. 

Analiza zapisywanych danych przez system z przeprowadzonego procesu wiercenia, 

zarówno podczas testów na poligonie firmy jak i w kopalni, pozwala na: identyfikacjê miejsca 

prowadzenia prac wiertniczych, identyfikacjê operatora, ci�nieñ pracy przy wierceniu 

ka¿dego z otworów, czasy przestojów i wyst¹pienia awarii systemu, itd. Zebrane informacje 

s¹ pomocne przy ocenie twardo�ci skaù w danym przodku, a tym samym prawidùowym 

doborze parametrów wiercenia, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zu¿ycia 

narzêdzia wierc¹cego. Ponadto poprawie ulega tak wa¿ny czynnik jak prêdko�ã wiercenia, 

dziêki optymalizacji parametrów wiercenia w systemie sterowania. Niestety mimo osi¹gniêcia 
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zamierzonej efektywno�ci procesu wiercenia, zwiêkszyùa siê awaryjno�ã ukùadu ze wzglêdu 

na stopieñ szerszej komplikacji budowy ukùadu sterowania. Mnogo�ã elektrozaworów, 

okablowania i trudne warunki panuj¹ce w kopalni prowadziùy do sporadycznych usterek tych 

urz¹dzeñ i obni¿enia ogólnej dyspozycyjno�ci maszyny.  

 
Rysunek 3.19 Graficzna prezentacja zebranych danych z procesu wiercenia. Analiza prêdko�ci wiercenia w 

danym przodku 

 

Z przeprowadzonej analizy powy¿szych ukùadów wspomagania procesu wiercenia mo¿na 

wyci¹gn¹ã wniosek, ¿e stosowanie tych systemów ma swoje uzasadnienie. Pozwalaj¹ bowiem 

na prawidùowy dobór parametrów wiercenia dla danego rodzaju skaù i jest to kontrolowane 

przez system. Nie w ka¿dym miejscu w jakim maszyna wierci panuj¹ takie same warunki. 

Prowadzi to do zwiêkszenia efektywno�ci wiercenia i zmniejszenia zu¿ycia narzêdzia 

wierc¹cego. Jak pokazuje do�wiadczenie, nale¿y jednak zwracaã szczególn¹ uwagê na zù¹cza 

elektryczne, które s¹ najczêstszym powodem wystêpowania awarii i zawodno�ci systemu.   

Zestawiaj¹c powy¿sze systemy przeanalizowano mo¿liwo�ã opracowania nowego 

ukùadu, który jednocze�nie stanowiùby wsparcie dla operatorów maszyn wierc¹cych, jak 

równie¿ wpùywaùby na zwiêkszenie efektywno�ci ich pracy w kopalniach. Ze wstêpnej 

analizy mo¿liwo�ci wsparcia technicznego oraz do�wiadczenia z bardzo zaawansowanymi 

technologiami implementowanymi na maszynach tego typu wyci¹gniêto wnioski i razem z 

powoùan¹ grup¹ konsultacyjn¹ z KGHM S.A. oraz z firm¹ Bever Control opracowano 
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zaùo¿enia do koncepcji autorskiego systemu wspomagania prac wierc¹cych w kopalniach 

podziemnych. Szczególny nacisk kùadziono na wykonywanie otworów zgodnie z wcze�niej 

zaprojektowanymi metrykami strzaùowymi dla uzyskania:  

 maksymalnego zabioru dla danej dùugo�ci ¿erdzi; 

 wùa�ciwej powierzchni i nachylenia wtórnej powierzchni przodka; 

 powtarzalno�ã wykonywania prac wiertniczych niezale¿nie od umiejêtno�ci i 

do�wiadczenia operatora; 

 uniezale¿nienie dziaùania podstawowych funkcji maszyny od awaryjno�ci systemu 

wspomagaj¹cego. 

Powy¿sze zaùo¿enia osi¹gn¹ã mo¿na byùo tylko poprzez ustawienie ramy prowadniczej pod 

odpowiednimi k¹tami w odniesieniu do okre�lonej pùaszczyzny referencyjnej oraz wiercenie 

na odpowiednie gùêboko�ci dla osi¹gniêcia nachylonej i pùaskiej powierzchni wtórnej przodka 

(po odstrzale). Bardzo wa¿nym elementem byùa kontrola wiercenia otworów wùomowych 

(których typowy rozkùad pokazano na rysunku 3.20) oraz kontrola gùêboko�ci wiercenia 

ka¿dego z otworów. Dodatkowe funkcje monitoruj¹ce uùatwiã miaùy gromadzenie raportów z 

wykonanej pracy oraz umo¿liwiã optymalizacjê prowadzenia robót zwi¹zanych z urabianiem 

skaù.  

 
Rysunek 3.20 Typowy rozkùad otworów wùomowych i pozostaùych w widoku z góry danej metryki strzaùowej 

 

Efektem dziaùañ byùo opracowanie i wdro¿enie systemu FGS (Feeder Guding System) 

oraz adaptacji maszyny typu Face Master 1.7 do zabudowy nowego ukùadu wspomagania 
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wiercenia. System ten dziaùa �w tle�, czyli jego awaria nie wpùywa na ograniczenie dziaùania 

podstawowych funkcji maszyny. Speùniono i potwierdzono zaùo¿enia stawiane temu 

rozwi¹zaniu podczas wielotygodniowych prób funkcjonalnych na poligonie do�wiadczalnym 

w siedzibie firmy Mine Master w Wilkowie. Budowê nowego ukùadu przedstawia rysunek 

3.21. Do precyzyjnego okre�lania pozycji koronki wierc¹cej i poùo¿enia ramy wiertniczej, z 

dokùadno�ci¹ do ok. 20-50[mm], organ roboczy wyposa¿ono w 6 czujników k¹ta obrotu 

zabudowanych w sworzniach, 2 czujniki mierz¹ce wysuw wysiêgnika, inklinometr mierz¹cy 

pochylenie podwozia wiertnicy w osiach X i Y oraz przepùywomierz dokonuj¹cy po�redniego 

pomiaru poùo¿enia wózka wiertarki hydraulicznej poprzez zliczanie ilo�ci oleju wpùywaj¹cego 

i wypùywaj¹cego z cylindra posuwu wiertarki. Ka¿dy z elementów skùadowych zainstalowano 

w sposób ograniczaj¹cy i minimalizuj¹cy uszkodzenia mechaniczne oraz wnikanie ciaù 

staùych i cieczy, zapewniaj¹c stopieñ ochrony wszystkich urz¹dzeñ na poziomie minimum 

IP67. Panelem operatorskim jest 12�, dotykowy wy�wietlacz ze zintegrowanym komputerem 

i systemem operacyjnym Windows XP. Skrzynki elektryczne: CD-BOX, BOX-H, BOX-B, 

BOX-A wyposa¿one zostaùy w elektroniczne moduùy konwertuj¹ce sygnaùy analogowe na 

CAN i przesyùaj¹ce te informacje do panelu operatorskiego, gdzie nastêpnie s¹ przetwarzane. 

Czujniki ci�nienia: posuwu, obrotów i udarów wiertarki dostarczaj¹ danych odno�nie 

parametrów pracy ukùadu hydraulicznego i s¹ rejestrowane dla ka¿dego z wierconych 

otworów.  
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Rysunek 3.21 Schemat blokowy systemu FG
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Zapisane dane mo¿na skopiowaã korzystaj¹c z portu USB w kabinie operatora lub zdalnie, 

je�li maszyna znajduje siê w zasiêgu bezprzewodowej sieci WLAN. Zdalne poù¹czenie z 

maszyn¹ pozwala dodatkowo na podgl¹d tego, co widoczne jest aktualnie na ekranie panelu 

operatorskiego, zaùadowanie dodatkowych metryk strzaùowych z biura na powierzchni lub 

wykonywanie zdalnej diagnostyki systemu z dowolnego miejsca, w którym ma siê dostêp do 

sieci Internet.  

Kluczowym aspektem nowego systemu byùo ustawienie ramy wiertniczej w pozycji 

referencyjnej w przodku tak, aby uzyskaã pùaszczyzny odniesienia ukùadu pomiarowego przed 

ka¿dym rozpoczêciem procesu wiercenia. Zdecydowano siê przyj¹ã metodê stosowan¹ 

obecnie przez operatorów w Zakùadach Górniczych w KGHM S.A., bazuj¹c na oznaczeniach 

wykonywanych przez mierniczych na stropie. Wyznaczaj¹ one o� wyrobiska i s¹ 

ka¿dorazowo przedùu¿ane w kierunku jego czoùa, jak pokazano na rysunku 3.22. 

 
Rysunek 3.22 Oznaczanie osi wyrobiska w kopalniach KGHM S.A. 

Pozwala to na wyznaczenie pionowej pùaszczyzny referencyjnej Y ukùadu pozycjonowania. 

Pùaszczyzna pozioma X wyznaczana jest przez operatora, który ma za zadanie ustawiã ramê 

wiertnicz¹ wskazuj¹c wierzchoùkiem koronki wierc¹cej na wysoko�ci najwy¿szego rzêdu 

otworów danej metryki strzaùowej. Z reguùy zlokalizowane s¹ one w odlegùo�ci ok. 0,3-0,4[m] 

od zarysu przodka przy stropie. Chc¹c uzyskaã maksymalny zabiór powinno siê przed 

skalibrowaniem ukùadu dosun¹ã narzêdzie do czoùa przodka. Opisan¹ powy¿ej metodê 

nawigacji ramy wiertniczej w pozycji referencyjnej pokazano na rysunku 3.23. 

 
Rysunek 3.23 Ustawianie ramy wiertniczej w pozycji referencyjnej. Od lewej: widok z góry, widok z boku 
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System po ustawieniu prawidùowej pozycji wyj�ciowej i naci�niêciu przycisku kalibracji 

ustanowi sobie teoretyczn¹ powierzchniê wiercenia, od której liczona jest gùêboko�ã 

wierconych otworów. Uzyskuje siê dziêki temu zbieganie siê dna ka¿dego z otworów w 

jednej powierzchni wtórnej przodka, niezale¿nie od tego czy powierzchnia pierwotna przodka 

jest bardzo nierówna. Ukùad sterowania oblicza bowiem na podstawie aktualnej pozycji ramy 

wiertniczej i koronki wierc¹cej oraz zadanej metryki strzaùowej docelow¹ gùêboko�ã 

wiercenia. Po jej osi¹gniêciu wycofuje automatycznie wiertarkê i przedmuchuje otwór. 

Mo¿emy w ten sposób otrzymaã pùask¹ powierzchniê wtórn¹ po wystrzale i pochylon¹ pod 

dowolnym k¹tem, okre�lonym na etapie wprowadzania metryki strzaùowej do systemu 

maszyny. Procedurê kalkulacji gùêboko�ci wiercenia w odniesieniu do teoretycznej 

powierzchni wiercenia pokazano na rysunku 3.24.  

 
Rysunek 3.24 Idea wiercenia zgodnie z metryk¹ strzaùow¹ dla uzyskiwania pùaskich i pochylonych powierzchni 

wtórnych przodka 

 

Je�li zachodzi konieczno�ã wykonania skrêtu wyrobiska/tunelu mo¿na to zrobiã skrêcaj¹c 

ramê wiertnicz¹ w momencie ustalania pozycji referencyjnej o zadany k¹t i nacisn¹ã przycisk 

kalibracji. Ustalenie k¹ta opadu wyrobiska mo¿na wykonaã na dwa sposoby: pochylaj¹c ramê 

wiertnicz¹ o odpowiedni k¹t lub wpisuj¹c w odpowiednim polu na panelu operatorskim k¹t 

opadu lub wzniosu wyrobiska. System dostosuje automatycznie dan¹ metrykê do wykonania 

tej operacji. Nie zadeklarowanie ¿adnego k¹ta spowoduje, ¿e system bêdzie wspomagaã 

nakierowywanie ukùadu roboczego na wiercenie otworów tak, ¿eby zachowaã poziom, 

niezale¿nie od aktualnego pochylenia podwozia maszyny wierc¹cej na podporach. Ukùad 

kompensuje bowiem pochylenie platformy maszyny zachowuj¹c po¿¹dany k¹t opadu 
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wyrobiska. Rysunek 3.25 pokazuje ekran kalibracji pozycji referencyjnej ramy wiertniczej w 

odniesieniu do czoùa przodka.  

 
Rysunek 3.25 Ekran kalibracji systemu FGS 

Operator po prawidùowym ustawieniu ramy wiertniczej w pozycji wyj�ciowej przechodzi 

do ekranu gùównego wiercenia, gdzie korzystaj¹c z podgl¹du na metrykê strzaùow¹ widoczn¹ 

od czoùa oraz aktualnej pozycji narzêdzia, powinien ustawiaã ramê wiertnicz¹ tak, aby 

pokryùa siê z symbolem danego otworu na ekranie, pokazanym na rysunku 3.26. Otwory 

zaznaczone s¹ kolorem ¿óùtym. Ich pocz¹tek symbolizuje punkt, kierunek i nachylenie 

natomiast, linia wychodz¹ca z tego punktu. Adekwatnie ma siê sytuacja w przypadku ramy 

wiertniczej, która zostaùa zaznaczona na tle metryki strzaùowej kolorem niebieskim. System w 

trakcie poruszania narzêdzia pobiera parametry wierconego otworu, który znajduje siê 

aktualnie najbli¿ej. Po prawej stronie ekranu znajduje siê widok pomocniczy oraz aktualne 

parametry procesu wiercenia, taki jak: ci�nienia w ukùadzie hydraulicznym, prêdko�ã 

wiercenia, gùêboko�ã docelowa oraz bie¿¹ca pozycja narzêdzia. 

 
Rysunek 3.26 Widok gùówny ekranu wiercenia w systemie FGS 
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Do wprowadzania metryk strzaùowych i analizy zapisanych danych do systemu, opracowano 

specjalne oprogramowanie - Bever Team - instalowane na komputerach klasy PC w biurze. 

Zaprojektowane w ten sposób metryki znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w odwierconym 

przodku. Rysunek 3.27 przedstawia proces wprowadzania metryki strzaùowej uwzglêdniaj¹cej 

pochylenie powierzchni wtórnej przodka o 10°. 

 

 

Rysunek 3.27 Wprowadzanie metryk strzaùowych w programie Bever Team 

 

To samo oprogramowanie pozwala na graficzn¹ i zbiorcz¹ analizê danych zapisanych z 

procesu wiercenia oraz generowanie raportów z wykonanej pracy, jak pokazano na rysunku 

3.28. 
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Rysunek 3.28 Analiza i raportowanie danych w programie Bever Team 

 

Firma Sandvik w samojezdnych wozach wierc¹cych oferuje systemy pozycjonowania i 

monitorowania ramy wiertniczej � TCAD (ang. Computer Assisted Drilling). TCAD 

przeznaczony jest do nawigacji organu roboczego wedùug zadanej metryki strzaùowej. System 

przekazuje graficznie operatorowi metrykê strzaùow¹ oraz aktualn¹ pozycjê i poùo¿enie ramy 

wiertniczej na ekranie wy�wietlacza. Oferuje równie¿ mo¿liwo�ã peùnego raportowania 

wykonanej pracy. Zbudowany zostaù z komponentów przeznaczonych do pracy w trudnych 

warunkach. Pozycja wiertnicy oraz jej orientacja determinowane s¹ poprzez metodê lasera w 

tunelu, co jest jednym z najpopularniejszych sposobów, zapo¿yczonych z budownictwa 

tunelowego, u¿ywanych równie¿ przez innych producentów tego typu systemów (np. Atlas 

Copco czy Robodrill).  

To, co wyró¿nia opracowany system FGS od pozostaùych, to fakt przygotowania tego 

typu systemu do pracy w górnictwie podziemnym przy komorowo-filarowym sposobie 

urabiania skaù oraz metoda okre�lania poùo¿enia ramy wiertniczej w wyrobisku, co jest 

jednym z kluczowych aspektów dla dokùadnie wykonywanej pracy. 
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3.4 Samojezdne wozy kotwi¹ce 
 

Samojezdne wozy kotwi¹ce (rysunek  3.29), powszechnie nazywane kotwiarkami, sùu¿¹ 

do zabezpieczania stropu w kopalniach poprzez wykonywanie zabudowy kotwiowej. Proces 

kotwienia polega na wykonaniu otworu o gùêboko�ci od 1,2m do okoùo 6m, wprowadzeniu 

kotwy i jej dokrêceniu odpowiednim momentem obrotowym. Wiercone s¹ otwory o 

�rednicach 2538mm, metod¹ obrotow¹, najczê�ciej z ukùadem odsysania zwiercin. Do tego 

celu wykorzystywane s¹ maszyny kotwi¹ce, które ze wzglêdu na umiejscowienie stanowiska 

operatora, budowy organu roboczego i charakteru ukùadu sterowania, podzieliã mo¿na na:  

 maszyny typu Roof Master 1.7 wyposa¿one w ukùad kotwi¹cy typu �Man In Position� 

charakteryzuj¹cy siê tym, i¿ stanowisko operatora wyposa¿one w pulpit sterowniczy 

znajduje siê na wysiêgniku, przy wie¿yczce kotwi¹cej; 

 maszyny typu Roof Master 1.8 i Roof Master 2.2 wyposa¿one w póùautomatyczn¹ 

wie¿yczkê kotwi¹c¹ z magazynkiem kotew; 

 maszyny typu Roof Master 1.4A i Roof Master 1.7A wyposa¿one w automatyczne 

wie¿yczki kotwi¹ce. 

Ze wzglêdu na powszechno�ã stosowania oraz na innowacyjno�ã rozwi¹zania 

przeprowadzono badania nad pierwsz¹ i ostatnia grup¹ maszyn kotwi¹cych, a mianowicie 

Roof Master 1.7 i Roof Master 1.7A.  

Kotwiarki Roof Master 1.7, pokazane na rysunku 3.29, wyposa¿one s¹ w wie¿yczki 

kotwi¹ce (1) amerykañskiej firmy J.H. Fletcher & Co. Proces kotwienia kontrolowany jest 

rêcznie przez operatora, którego stanowiskiem pracy jest organ roboczy. Urz¹dzenia te s¹ 

bardzo wydajne, lecz ich podstawow¹ wad¹ jest bezpo�rednie nara¿enie operatora na 

dziaùanie niebezpiecznych czynników zewnêtrznych, takich jak: opadaj¹ce skaùy, wysokie 

temperatury, pyù i haùas. Kolejnym mankamentem jest fakt, i¿ parametry ukùadu 

hydraulicznego podczas procesu kotwienia kontrolowane s¹ przez operatora. Od jego 

umiejêtno�ci zale¿y prawidùowo�ã wykonania obudowy kotwiowej i zu¿ycie narzêdzia 

skrawaj¹cego. Nieprzestrzeganie zasad i instrukcji kotwienia prowadzi do szybszego 

zu¿ywania siê narzêdzia lub ich niszczenia oraz do dokrêcania kotew nieprawidùowym 

momentem obrotowym. Podczas badañ zwrócono uwagê, ¿e operatorzy czêsto nie u¿ywaj¹ 

zaworu, który powinien byã przeù¹czany po wywierceniu otworu, a przed wprowadzeniem 

kotwy. Gwarantuje on uzyskanie ci�nienia obrotów wiertarki podczas dokrêcania kotwy w 

zakresie dopuszczalnym i ustalonym. Wynosi ono przykùadowo ok. 150Nm dla kotew 

klejowych i ok. 250Nm dla kotew ekspansywnych. Nieprzeù¹czanie tego zaworu powoduje 
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uzyskiwanie maksymalnego ci�nienia obrotów wiertarki, co prowadzi w konsekwencji do 

dokrêcania kotew momentem o wiele wiêkszym ni¿ dopuszczalny, rzêdu 550Nm. Rêczna 

kontrola procesu wiercenia, jak wynika z przeprowadzonych obserwacji, dyskwalifikuje 

stosowanie narzêdzi skrawaj¹cych, które maj¹ ostrza wykonane z pùytek PCD 

(polikrystaliczny diament). Ostrza te s¹ bardzo odporne na �cieranie, natomiast s¹ 

jednocze�nie bardzo kruche. Operator nie jest w stanie �uchroniã� narzêdzia je�li natrafi np. 

na pustkê skaln¹, co prowadzi do jego zniszczenia [25].  

 
Rysunek 3.29 Samojezdny wóz kotwi¹cy Roof Master 1.7 

Samojezdny wóz kotwi¹cy typu Roof Master 1.7A (Automatic) zaprojektowany zostaù do 

zabezpieczania stropów w niskich i �rednich wyrobiskach. Wóz ten o wysoko�ci 

transportowej 1,7m wyposa¿ony zostaù w wie¿yczkê kotwi¹c¹ i ukùad sterowania 

umo¿liwiaj¹cy zdalne, w peùni automatyczne kotwienie stropu, bez konieczno�ci przebywania 

operatora w strefie zagro¿onej pod niezabudowanym stropem. Sposób sterowania procesem 

odznacza siê du¿¹ niezawodno�ci¹ dziêki zastosowaniu czujników pozwalaj¹cych na bie¿¹c¹ 

kontrolê poprawno�ci wykonania poszczególnych faz cyklu kotwienia. Maszyna wyposa¿ona 

jest w system umo¿liwiaj¹cy obserwacje przebiegu procesu i w razie potrzeby mo¿liwo�ã 

ingerencji w jego przebieg poprzez przej�cie z systemu automatycznego na rêczny, sterowany 

 

1 
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z kabiny operatora. Rysunek 3.30 przedstawia maszynê Roof Master 1.7A podczas testów w 

kopalni ZG Rudna. 

 
Rysunek 3.30 Wóz kotwi¹cy Roof Master 1.7A � ukùad roboczy podczas kotwienia.w kopalni 

 
Sterowanie w trybie automatycznym prac¹ wie¿yczki umo¿liwia system komputerowy, w 

którym operator po przyci�niêciu przycisku �Start� kontroluje wzrokowo caùy proces 

kotwienia skùadaj¹cy siê z 28 niezale¿nych nastêpuj¹cych po sobie kroków. Dla uùatwienia 

identyfikacji elementów wykonawczych i napêdów pomalowano je na kolory zgodnie z 

prezentowanymi na wizualizacji procesu kotwienia. Komputer informuje na bie¿¹co, w 

którym momencie cyklu kotwienia aktualnie siê znajduje, a system sterowania dodatkowo 

wspóùpracuje z ukùadem zabezpieczaj¹cym ¿erdê wiertnicz¹ przed zakleszczeniem, 

rozwarstwieniem stropu czy zatkaniem ukùadu odsysania. System monitoringu posiada 

zdolno�ã regulacji czuùo�ci wiercenia co daje mo¿liwo�ã dostosowania   go do aktualnie 

wystêpuj¹cych warunków górniczo-geologicznych uwzglêdniaj¹cych zwiêzùo�ã skaù  w  

eksploatowanym przodku górniczym.  

 
 

3.4.1 Budowa i kinematyka organu roboczego 
 

Organ roboczy maszyny Roof Master 1.7 skùada siê z: wysiêgnika, wie¿yczki wierc¹co-

kotwi¹cej, siùowników hydraulicznych. Oparty jest na teleskopowym wysiêgniku oraz 

wie¿yczce wierc¹co-kotwi¹cej firmy J.H. Fletcher & Co. Wraz z wiertark¹ obrotow¹ i 

odsysaczem zwiercin konstrukcjê no�n¹ wysiêgnika stanowi wysokowytrzymaùa stalowa rura 

(1) o przekroju prostok¹tnym, na koñcu której zabudowana jest za po�rednictwem przekùadni 
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�limakowej (2) wie¿yczka wierc¹co-kotwi¹ca (3). Caùo�ã osadzona jest na ramie przedniej 

wozu sworzniem uùo¿yskowanym (4). Przekùadnia �limakowa (2) umo¿liwia przesterowanie 

wie¿yczki �do pionu�, �do poziomu�, zarówno przy lewym jak i prawym ociosie. Wszystkie 

ruchy realizowane s¹ ze stanowiska operatora za po�rednictwem ukùadu hydraulicznego.  

Ukùad kinematyczny, przedstawiony na rysunku 3.31, zapewnia: 

- skrêt wysiêgnika w lewo o k¹t 3343�; 

- skrêt wysiêgnika w prawo o k¹t 4442�; 

- wysuw wysiêgnika o L =914mm. 

Podnoszenie wysiêgnika umo¿liwia podniesienie stanowiska operatora na wysoko�ã 

pozwalaj¹c¹ na zabudowê kotew w wyrobiskach o maksymalnej wysoko�ci do 4m. Podest 

zwi¹zany jest w sposób mechaniczny z konsol¹ umo¿liwiaj¹c¹ pionowe przemieszczanie 

podestu wzglêdem konsoli i tak¿e jego automatyczne poziomowanie. Konsola zabudowana 

jest na koñcu wysiêgnika, która w czasie ruchu podnoszenia i opuszczania wysiêgnika 

równie¿ jest automatycznie poziomowana. Konstrukcja podestu wykonana jest w postaci 

a¿urowej pùyty otoczonej krawê¿nikiem o wysoko�ci 100mm. Podest zabudowany jest 

teleskopow¹ ochron¹ pleców skùadaj¹c¹ siê z rur.   

W przypadku maszyn typu Roof Master 1.7A stanowiskiem pracy operatora jest 

zamkniêta kabina klimatyzowana, w której zabudowano konsolê sterownicz¹. 

 
 

Rysunek 3.31 Budowa oraz pole pracy ukùadu roboczego maszyny Roof Master 1.7 
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3.4.2 Narzêdzia skrawaj¹ce u¿ywane w wozach kotwi¹cych 
 

W maszynach Roof Master 1.7 u¿ywane s¹ narzêdzia skrawaj¹ce (tzw. raczki), które maj¹ 

ostrza wykonane z wêglików spiekanych. Dla otworów 25 s¹ to najczê�ciej raczki KCV4-1 

RR, a dla otworów o �rednicy 38 KCV3-11/2�. Przeciêtna �¿ywotno�ã� ostrzy tych 

narzêdzi wynosi od 5 do 12 otworów. Rysunek 3.32 przedstawia budowê wy¿ej opisywanych 

narzêdzi. 

 
Rysunek 3.32 Narzêdzie skrawaj¹ce u¿ywane maszynach Roof Master 1.7 [23] 

Podczas badañ organu roboczego maszyny Roof Master 1.7A stosowano raczki o 

zaokr¹glonych pùytkach skrawaj¹cych wykonanych z materiaùu PCD (Polycrystalline 

Diamond), o budowie i ksztaùcie jak pokazano na rysunku 3.33. 

 
Rysunek 3.33 Narzêdzie skrawaj¹ce u¿ywane w maszynie Roof Master 1.7A 
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3.4.3 Ukùady wspomagania procesu kotwienia 
 

W trakcie prowadzonych badañ brano pod uwagê rozwi¹zania ukùadów wspomagaj¹cych 

proces kotwienia z zakresu: monitorowania i kontroli poùo¿enia wie¿yczki kotwi¹cej w 

odniesieniu do zadanej siatki kotwienia oraz automatyzacji procesu kotwienia. Pierwszy z 

nich przedstawiono na przykùadzie systemu Bolt Angle Indication (Wskazania K¹ta 

Kotwienia) opracowanego przez firmê Atlas Copco. Drugi natomiast na przykùadzie maszyny 

Roof Master 1.7A, gdzie zainstalowano mechatroniczny system automatycznego kotwienia 

stropu. 

System wskazywania k¹ta kotwienia oferuje mo¿liwo�ã identyfikacji k¹tów pod jakimi 

zainstalowana zostanie kotew, odlegùo�ci miêdzy nimi oraz ich ilo�ci, zgodnie z 

wprowadzona metryk¹ kotwienia. System dokonuje bie¿¹cego pomiaru pozycji ukùadu 

roboczego oraz informuje operatora: (1) na jak¹ odlegùo�ã wsun¹ã/wysun¹ã wysiêgnik dla 

zachowania poprawnej odlegùo�ci kolejnego rzêdu kotew, (2) pod jakim k¹tem przechyliã i 

(3) obróciã wie¿yczkê, aby zabudowaã kotew zgodnie z metryk¹ kotwienia. Dodatkowo, 

podczas wprowadzania kotwy system wskazuje jakie bêd¹ odlegùo�ci pomiêdzy 

zainstalowanymi kotwami w ró¿nych punktach ich dùugo�ci (4), (5), (6) [18]. 

 
Rysunek 3.34 Widok ekranu gùównego wy�wietlacza systemu wskazywania k¹ta kotwienia [3] 

 

Zastosowanie tego systemu w maszynach kotwi¹cych pozwala na uzyskiwanie zabudowy 

kotwiowej zgodnie z zaùo¿onymi, niezale¿nie od umiejêtno�ci operatora obsùuguj¹cego 

maszynê. Ponadto przyspiesza on pozycjonowanie organu roboczego w odpowiednim 

poùo¿eniu, co wpùywa pozytywnie na zwiêkszenie ogólnej efektywno�ci procesu kotwienia. 

Na system automatycznego kotwienia maszyny Roof Master 1.7A skùadaj¹ siê dwa 

podstawowe ukùady, które zostaùy pokazane na rysunku 3.35:  
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 Roboczy, czyli zespóù wysiêgnika wraz z wie¿yczk¹ kotwi¹c¹; 

 Sterowania. 

 
 

Rysunek 3.35 Organ roboczy oraz panel sterowania maszyny Roof Master 1.7A 
 

Kabina maszyny zostaùa wyposa¿ona w pulpit sterowania wraz z panelem operatorskim 

HMI (Human Machine Interface). Z poziomu tego stanowiska operator steruje ruchami 

organu roboczego oraz rozpoczyna i kontroluje proces automatycznego kotwienia. 

Klimatyzacja zapewnia dodatkowo dogodne warunki pracy dla operatora.  

W skùad komponentów sterowania elektronicznego wchodz¹ trzy osobne poù¹czone ze 

sob¹ moduùy komputerowe, co obrazuje rysunek 3.36: 

 moduù nadrzêdny (panel operatorski), peùni¹cy jednocze�nie rolê panelu HMI oraz 

sterownika zawieraj¹cego algorytm cyklu automatycznego i manualnego kotwienia; 

 trzy moduùy podrzêdne (moduùy wej�ã/wyj�ã) � zabudowane w kabinie oraz na 

organie roboczym, do których podù¹czone s¹ rozdzielacze hydrauliczne oraz sygnaùy 

wej�ciowe z czujników i joysticków. 

 
Rysunek 3.36 Budowa ukùadu sterowania w maszynie Roof Master 1.7A 
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Panel operatorski wyposa¿ony zostaù w oprogramowanie, które steruje pozostaùymi 

trzema moduùami I/O (moduùami pomocniczymi). Komunikuj¹ siê poprzez magistralê 

CANbus. Sieã komunikacyjna podzielona zostaùa na dwie czê�ci: CAN_A (komunikacja ze 

urz¹dzeniami zainstalowanymi na wie¿yczce kotwi¹cej) oraz CAN_B (urz¹dzenia lokalne w 

kabinie operatora). Pogl¹dowy schemat sieci CAN pokazano na rysunku 3.37. Moduùy 

pomocnicze nie posiadaj¹ niezale¿nego moduùu ukùadu logicznego, a ich praca zale¿y od 

sterownika. 

Operator ma do dyspozycji przyciski i joysticki, a tak¿e informacjê na panelu o 

czujnikach maszyny oraz sygnaùach solenoidów, które steruj¹ zaworami hydraulicznymi i 

pneumatycznymi. Zale¿no�ã pomiêdzy wej�ciami i wyj�ciami jest dyktowana programem 

zainstalowanym w gùównym module wy�wietlacza. Operator i serwisanci maj¹ mo¿liwo�ã 

wpùywania na funkcjê maszyny poprzez zmianê typu kotwy, dùugo�ci kotwy oraz inne 

wstêpnie zaprogramowane funkcje. Nie maj¹ jednak mo¿liwo�ci zmiany programu, w celu 

zapewnienia bezpieczeñstwa pracy maszyny [26]. 

 
Rysunek 3.37 Blokowy schemat komunikacji pomiêdzy urz¹dzeniami w sieci CAN 

 

Operator ma mo¿liwo�ã ci¹gùego podgl¹du i kontroli przebiegaj¹cego procesu. 

Niezbêdne informacje pokazywane s¹ bowiem caùy czas na ekranie panelu operatorskiego. 

Sposób sterowania procesem odznacza siê du¿¹ niezawodno�ci¹ dziêki zastosowaniu 

czujników pozwalaj¹cych na bie¿¹c¹ kontrolê poprawno�ci wykonania poszczególnych faz 

cyklu kotwienia. W razie usterki lub awarii system przerwie proces i wy�wietli komunikat 

diagnostyczny. Istnieje równie¿ mo¿liwo�ã zatrzymania systemu w trakcie trwania kotwienia, 

w razie potrzeby. Zatrzymany proces mo¿e byã kontynuowany od miejsca, w którym zostaù 

zatrzymany lub przerwany [14].  

System sterowania posiada zdolno�ã zarówno rêcznej, jak i automatycznej regulacji 

czuùo�ci wiercenia, co daje mo¿liwo�ã dostosowania go do aktualnie wystêpuj¹cych 
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warunków górniczo-geologicznych uwzglêdniaj¹cych zwiêzùo�ã skaù w eksploatowanym 

przodku górniczym. Ukùad dobiera tak parametry wiercenia, aby zapewniã jak najdùu¿sz¹ 

¿ywotno�ã narzêdzia wiertniczego oraz maksymalnie skróciã czas wiercenia. Oczywi�cie 

wcze�niejsza konfiguracja, bior¹c pod uwagê typ narzêdzia i warunki geologiczne, systemu 

jest niezbêdna dla wùa�ciwej pracy ukùadu sterowania [15].  

Przeprowadzone próby dowiodùy skuteczno�ci ukùadu sterowania pod k¹tem: 

 znacznego zmniejszenia zu¿ycia narzêdzi wiertniczych; 

 zwiêkszenia prêdko�ci wiercenia, �rednio o okoùo 30%. 

Podczas wiercenia otworów pod kotwy klejowe w KGHM S.A. u¿ywa siê gùównie 

koronek skrawaj¹cych, których ostrze wykonane jest z wêglików spiekanych. Ýywotno�ã 

takiego narzêdzia wynosi od 4 do 8 otworów zarówno przy u¿yciu popularnych wozów 

kotwi¹cych jak i Roof Master�a 1.7A. Wydùu¿a to oczywi�cie czas wiercenia ka¿dego 

kolejnego otworu wskutek zu¿ycia narzêdzia. Stwarza równie¿ dodatkowe niebezpieczeñstwo 

dla operatora, poniewa¿ musi on opuszczaã kabinê ¿eby wymieniã zu¿yte narzêdzie. 

Dostêpne na rynku koronki skrawaj¹ce, których pùytki wykonane z PCD (polikrystaliczny 

diament), nie s¹ powszechnie u¿ywane w kopalniach ze wzglêdu na to, ¿e podczas wiercenia 

rêcznego, przy u¿yciu �klasycznych� maszyn, operator nie jest w stanie wykryã pustek i 

rozwarstwieñ stropu, co przyczynia siê do zniszczenia twardych, lecz kruchych pùytek 

narzêdzi. System maszyny Roof Master 1.7A jest przystosowany do tego typu narzêdzi 

wiertniczych i chroni je przed uszkodzeniem, przy jednoczesnym wykorzystaniu ich 

wùa�ciwo�ci. Testy funkcjonalne maszyny, prowadzone w ZG Rudna, pokazaùy jak istotny 

wpùyw ma ukùad sterowania na efektywny przebieg procesu wiercenia. Wykonano 40 

otworów jedn¹ koronk¹ skrawaj¹c¹ wykonan¹ z PCD. Ka¿dy z tych otworów 

charakteryzowaù siê zbli¿onym, krótkim czasem wiercenia. Co najwa¿niejsze jednak - 

koronka nie wykazywaùa istotnego zu¿ycia.  

W po�redni sposób wprowadzenie nowej techniki kotwienia i maszyn kotwi¹cych  o 

automatycznym cyklu pracy z ci¹gù¹ rejestracj¹ wyników wpùywaj¹ na poprawê 

bezpieczeñstwa caùej zaùogi oddziaùu wydobywczego zapewniaj¹c bardziej niezawodne i 

pewne zabezpieczenie stropów. Uzyskuje siê to dziêki monitorowaniu przebiegu procesu i 

kontroli parametrów zaùo¿onej obudowy kotwionej, takich jak moment dokrêcenia ka¿dej z 

zabudowanych kotwi, ilo�ã zaùo¿onych kotwi w danym przodku eksploatacyjnym w 

okre�lonym czasie, a tak¿e informacjê o przebiegu wiercenia otworów, co po�rednio daje 

informacjê o twardo�ci skaùy i wystêpowaniu ewentualnych przerostów i pustek w skaùach 

stropowych [34].  
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Rejestracja wyników pracy, raporty z wykonania obudowy kotwiowej s¹ elektronicznie 

zarejestrowanymi dokumentami, istotnymi dla badañ przyczyn ewentualnych wypadków i 

zdarzeñ zwi¹zanych z obwaùami ze stropów i tym samym mog¹ siê przyczyniã do staùej 

poprawy doboru rodzaju i parametrów obudowy oraz procedur jej wykonywania [35] [36] 

[37]. 

Przeprowadzone testy ukùadu sterowania wraz z nowymi koronkami skrawaj¹cymi daùy 

bardzo wymierne rezultaty w postaci: 

 skrócenia czasu wiercenia o 30%; 

 zwiêkszenia trwaùo�ci narzêdzia o co najmniej 500% (próby na tym narzêdziu 

zakoñczyùy siê wskutek jego utraty � pozostaù w stropie); 

 zwiêkszenie bezpieczeñstwa operatora � nie musi opuszczaã kabiny w celu 

wymiany narzêdzia w ci¹gu caùej swojej zmiany oraz kontrola momentu 

dokrêcenia kotew; 

 szybka i ùatwa diagnostyka usterek i awarii � system podaje lokalizacjê bùêdu.  

Z powy¿szych aspektów wynika zatem, ¿e uzasadnione s¹ inwestycje w innowacyjne 

systemy sterowania i diagnostyki maszyn doùowych. Ich opracowanie i wdro¿enie do prób 

pochùania niejednokrotnie wiele czasu i kosztów. Úwiadomo�ã korzy�ci jednak powinna 

przypominaã sponsorom o zasadno�ci ich ponoszenia dla uzyskiwania wysokowydajnych, 

dyspozycyjnych  i coraz bezpieczniejszych urz¹dzeñ.  

 

3.5 Ukùady diagnostyki i monitorowania maszyn górniczych 
 

Prowadz¹c badania nad ukùadami wspomagania procesu wiercenia, sprawdzono równie¿ 

jaki wpùyw na zu¿ycie narzêdzia, i inne aspekty pracy maszyny, maj¹ ukùady diagnostyki i 

monitorowania, które stanowi¹ czêsto integraln¹ czê�ã tych systemów. Maszyny górnicze s¹ 

coraz czê�ciej wyposa¿ane w tego typu elektroniczne ukùady rejestruj¹ce i pokazuj¹ce 

wybrane parametry pracy maszyny i sprawdzaj¹ce poprawno�ã dziaùania jej poszczególnych 

zespoùów. Jest to bardzo istotne ze wzglêdu na wykorzystywanie maszyny zgodnie z 

przeznaczeniem i zaleceniami producenta dla uzyskiwania jej zaùo¿onej wydajno�ci i 

dyspozycyjno�ci. Analizê tego typu rozwi¹zañ przeprowadzono badaj¹c ukùady 

monitorowania zabudowywane na maszynach Face Master 1.7 i Roof Master 1.7. Systemy te 

s¹ projektami autorskimi, opracowanymi na potrzeby kopalni KGHM S.A. 

W maszynach Face Master 1.7 opracowano i wdro¿ono nastêpuj¹ce systemy: Monitoring 

Standardowy (BMS � ang. Basic Monitoring System) oraz Monitoring ilo�ci odwierconych 
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otworów i parametrów wiertarki (DMS � ang. Drilling Monitoring System). Pierwszy z 

wymienionych obejmuje sprawdzanie i rejestracjê parametrów pracy silnika spalinowego, 

ukùadu napêdowego, oleju hydraulicznego i napiêcia zasilania. Próbkowanych i zapisywanych 

w odstêpach 30s jest ù¹cznie od 16 do 20 wielko�ci. Informacje zawarte w plikach *.csv 

podzielone s¹ na grupy danych pochodz¹cych z: próbkowania wybranych wielko�ci, zdarzeñ i 

bùêdów, raportów zmianowych, liczników czasów pracy. Pliki te s¹ segregowane w pamiêci 

rejestratora wedùug daty. Dla zachowania wiêkszej przestrzeni dostêpnej pamiêci, dane 

starsze ni¿ dwa miesi¹ce kompresowane s¹ automatycznie przez system do formatu *.zip. 

Zaimplementowany algorytm ukùadu diagnostycznego informuje o aktualnych zdarzeniach 

lub bùêdach w postaci pojawiaj¹cych siê komunikatów na ekranie panelu operatorskiego. 

Przej�cie do menu alarmów pozwala na odczytanie daty i godziny wyst¹pienia zdarzenia oraz 

jego opis. System odró¿nia i zaznacza odpowiednim kolorem, które zdarzenie jest aktywne, 

nieaktywne lub potwierdzone i niepotwierdzone przez operatora. Historia bùêdów zapisywana 

jest do pliku w pamiêci rejestratora, co pozwala na póêniejsz¹ analizê usterek maszyny. 

Wizualizacjê systemu monitoringu standardowego przedstawia rysunek 3.38. 

 
Rysunek 3.38 Widok ekranu gùównego panelu operatorskiego w systemie Monitoringu Standardowego 

 

Operator przed przyst¹pieniem do pracy z maszyn¹ powinien zalogowaã siê do systemu 

u¿ywaj¹c numeru swojego identyfikatora (tzw. numeru marki). Dziêki temu u¿ytkownik 

bêdzie zawsze pamiêtaã jakie hasùo zostaùo mu przydzielone, a wprowadzona wcze�niej lista 

operatorów umo¿liwi rozpoznawanie ich przez system. Od momentu zalogowania siê 

nazwisko danego operatora przydzielone zostaje do zmiany, na której aktualnie siê znajduje, a 

system zapisuje raporty wykonanej przez niego pracy do pamiêci. 

Bie¿¹ce informowanie operatora o zaistniaùych bùêdach i ich opisie przyspiesza czas 

reakcji i uùatwia szybsz¹ lokalizacjê przyczyny wyst¹pienia usterki. Nie trzeba zatem 
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kontrolowaã wskazañ szeregu lampek kontrolnych, wskaêników, itd. System analizuje 

warto�ci dopuszczalnych zakresów wszystkich monitorowanych wielko�ci oraz czy dociera 

do niego sygnaù zwrotny z danego czujnika (analogowego). Dokonuje oceny kiedy 

przekroczona zostaùa warto�ã krytyczna. Je�li taka sytuacja nast¹pi wy�wietla komunikat o 

bùêdzie wraz ze stosownym opisem, czasem i dat¹. Niew¹tpliwe funkcjonalno�ã ta przyczynia 

siê do zwiêkszenia dyspozycyjno�ci maszyny poprzez szybsze eliminowanie usterek. 

Próbkowane i analizowane póêniej dane mog¹ byã pomocne przy wykrywaniu 

nieprawidùowo�ci funkcjonowania niektórych ukùadów, co mo¿e prowadziã do prewencji w 

naprawianiu komponentów, które nie ulegùy jeszcze awarii, ale wskazywaùy na powa¿ne 

zu¿ycie. Rejestracja czasów pracy na ka¿dej zmianie dla danego operatora natomiast mo¿e 

doprowadziã do zwiêkszenia efektywno�ci ich pracy poprzez �wiadomo�ã monitorowania 

wykonywanych przez nich czynno�ci. 

Ukùad monitorowania ilo�ci wywierconych otworów i parametrów wiertarki jest 

systemem dziaùaj¹cym w �tle� procesu wiercenia. Znaczy to, ¿e pomimo uszkodzenia 

systemu lub jego nieprawidùowego dziaùania nie wpùywa to na dyspozycyjno�ã i sprawno�ã 

maszyny. System informuje i raportuje o ilo�ci wykonanej pracy na danej zmianie. Jego 

funkcje mog¹ byã rozszerzone o ukùad kontroluj¹cy gùêboko�ã wywierconego otworu poprzez 

specjalny algorytm, który oblicza docelow¹ dùugo�ã otworu i wycofuje automatycznie 

wiertarkê po jej osi¹gniêciu. Uzyskaã mo¿na w ten sposób pùask¹ powierzchniê przodka po 

odstrzale. Podstawowe funkcje omawianego systemu monitorowania sprowadzaj¹ siê jednak 

do:  

 identyfikacji operatora i czasu wykonywanej przez niego pracy; 

 pomiar i zapis do pliku *.csv nastêpuj¹cych danych: ilo�ci odwierconych otworów 

i ich dùugo�ci (na zmianê oraz sumarycznie), czasy pracy napêdów, ci�nienia w 

ukùadzie hydraulicznym (posuw, obroty, udary), prêdko�ã wiercenia; 

 raportowania wykonywanej pracy w uporz¹dkowany sposób; 

 diagnostyki ukùadu. 

Kierownicy oddziaùów uzyskuj¹ w ten sposób wiêkszo�ã najbardziej istotnych dla nich 

informacji odno�nie pracy operatorów maszyn wierc¹cych. W porównaniu z ukùadami 

wspomagania procesu wiercenia, rozwi¹zanie to charakteryzuje siê prost¹ budow¹ z 

elementami skùadowymi systemu zabudowanymi nie na ukùadzie roboczym, lecz na podwoziu 

maszyny. Zapewnia to dobr¹ ochronê przed dziaùaniem czynników zewnêtrznych, takich jak 

miêdzy innymi uszkodzenia mechaniczne. Wygl¹d ekranu gùównego oraz okna raportowego 
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systemu pokazano na rysunku 3.39. U¿ytkownik maszyny podczas procesu wiercenia widzi 

wszystkie niezbêdne informacje, czyli: gùêboko�ã na jakiej aktualnie znajduje siê narzêdzie 

skrawaj¹ce (ukùad rozpoczyna pomiar od momentu wzrostu ci�nienia na posuwie i obrotach 

wiertarki), prêdko�ã wiercenia (prêdko�ã posuwu), ci�nienie obrotów, ci�nienie posuwu, 

cie�nienie udarów, aktualn¹ zmianê i czas oraz, ewentualnie, sygnalizacjê wyst¹pienia bùêdu, 

np. uszkodzenia czujnika. 

 
Rysunek 3.39 Widok ekranu gùównego i raportuj¹cego systemu zliczania ilo�ci odwierconych otworów oraz 

monitorowania parametrów wiertarki 

 

W maszynach kotwi¹cych typu Roof Master opracowano i zastosowano systemy 

monitoringu standardowego (BMS) oraz monitoringu ilo�ci zainstalowanych kotew (BCS), 

tzw. licznika kotew, które s¹ projektami autorskimi. 

System BCS jest zbudowany z o�miu czujników ci�nienia, dwóch moduùów wej�ã/wyj�ã 

oraz komunikuj¹cego siê z tymi moduùami po magistrali CAN, panelu operatorskiego. 

Wszystkie te komponenty zabudowano na wie¿yczce kotwi¹cej, chroni¹c je jednocze�nie 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, co zostaùo pokazane na rysunku 3.40 [16]. 

 
Rysunek 3.40 Zabudowa elementów skùadowych systemu zliczania kotew 

JEDNOSTKA STERUJ¥CA � 
WYÚWIETLACZ 

CZUJNIKI REJESTRUJ¥CE CIÚNIENIE 

MODU£Y WYJÚÃ � WEJÚÃ 
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 Ze wzglêdu na wyj¹tkowo trudne warunki panuj¹ce na organie roboczym zastosowano 

wyselekcjonowane urz¹dzenia odporne na dziaùanie takich czynników. System opiera siê na 

opracowanym autorskim algorytmie, sprawdzaj¹cym sekwencjê nastêpuj¹cych po sobie 

kroków z uwzglêdnieniem czasu trwania ka¿dego z nich. Etapy te s¹ niczym innym jak 

pomiarem wzrostu warto�ci ci�nienia w danej linii ukùadu hydraulicznego. Je�li która� z 

czynno�ci niezbêdnej do prawidùowego zaliczenia kotwy nie zostanie wykonana, ukùad nie 

zliczy jej. Na tej podstawie okre�lane jest bowiem, czy proces kotwienia przebiega 

prawidùowo. System zlicza i zapisuje do pliku wszystkie zainstalowane kotwy oraz przypisuje 

odpowiedni¹ ilo�ã (w zale¿no�ci od rzeczywistej wykonanej pracy) operatorowi 

zalogowanemu na danej zmianie. Dodatkowo system dokonuje pomiaru oraz rejestruje 

moment dokrêcenia ka¿dej kotwy, czas jej zainstalowania i przez kogo zostaùa zabudowana. 

Widok ekranu gùównego systemu przedstawia rysunek 3.41. 

 
Rysunek 3.41 Ekran gùówny systemu zliczania kotew 

 

Ci�nienia pracy ukùadu, takie jak: obroty, posuw w górê, posuw w dóù, zacisk kotwy s¹ 

próbkowane co 0,5s i równie¿ rejestrowane. Istnieje dziêki temu mo¿liwo�ã wykonania 

graficznej analizy przebiegu procesu wiercenia otworu i zabudowy kotew, co zostaùo 

pokazane na rysunku 3.42.  
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Rysunek 3.42 Analiza zapisanych danych przez system zliczania kotew na komputerze PC 

 

Odczyt zapisanych danych mo¿e odbywaã siê za po�rednictwem lokalnego portu USB 

lub zdalnie, poprzez sieã WLAN. 

Testy ukùadu w warunkach kopalnianych dowiodùy skuteczno�ci dziaùania systemu. 

Pierwsze próby �oszukania� algorytmu zliczaj¹cego przez u¿ytkowników doprowadziùy do 

jego aktualizacji o stosowne zabezpieczenia przed tego typu praktykami. Wspóùpraca z 

przedstawicielami KGHM S.A. z poszczególnych oddziaùów Zakùadów Górniczych 

Polkowice-Sieroszowice byùa nieodzowna i przyniosùa nieocenione wsparcie podczas 

adaptacji systemu do jego obecnej postaci i dziaùania. System zlicza prawidùowo ilo�ã 

zabudowanych kotew, ale tylko te, których proces przeprowadzono zgodnie z instrukcj¹ 

kotwienia. Rejestracja momentu dokrêcenia ka¿dej kotwy pozwala na sprawdzenie 

wykonania poprawno�ci obudowy zabezpieczaj¹cej strop. Natomiast informacja na 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

00
:5

7:
40

00
:5

8:
32

00
:5

9:
24

01
:0

0:
16

01
:0

1:
08

01
:0

2:
00

01
:0

2:
52

01
:0

3:
44

01
:0

4:
36

01
:0

5:
28

01
:0

6:
20

01
:0

7:
12

01
:0

8:
04

01
:0

8:
56

01
:0

9:
48

01
:1

0:
40

01
:1

1:
32

01
:1

2:
24

01
:1

3:
16

01
:1

4:
08

cisnienie obrotow

cisnienie posuwu

cisnienie posuwu dol

cisnienie wiercenie/kotwienie

Zmiana 2 Kowalski 2012.9.21
Nr kotwy Moment dokrecenia [Nm] godzina

1 275 15:51:46
2 275 15:57:01
3 278 16:02:50
4 270 16:06:26
5 271 16:16:36
6 428 16:23:56
7 271 16:30:25
8 269 16:33:19

Zmiana 3 Buczakowski 2012.9.21
Nr kotwy Moment dokrecenia [Nm] godzina

1 241 21:21:04
2 258 21:23:24
3 270 21:25:48
4 388 22:43:50
5 226 22:55:38
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wy�wietlaczu o maksymalnym momencie dokrêcenia poprzednio zainstalowanej kotwy 

umo¿liwia operatorowi lepsz¹ kontrolê tego parametru. Raporty zmianowe generowane przez 

system s¹ zestawieniem, w postaci dokumentu w formacie *.csv lub tabeli na wy�wietlaczu, 

najwa¿niejszych informacji z procesu kotwienia dla kierowników oddziaùów ZG.  

Dwa aspekty: bezpieczeñstwo i zniesienie zale¿no�ci do�wiadczenia operatora od jako�ci 

wykonywanej pracy, doprowadziùy do rozwoju ogólno�wiatowych trendów automatyzacji i 

zdalnego sterowania prac górniczych. Oczywi�cie poci¹ga to za sob¹ jeszcze inne korzy�ci, 

takie jak: redukcja kosztów, poprawa jako�ci, itd. 

Dobrym przykùadem jednego z takich rozwi¹zañ jest inwestycja trzeciego co do 

wielko�ci koncernu wydobywczego na �wiecie, Rio Tinto, we flotê 150 ciê¿arówek 

wyposa¿onych w autonomiczny system przewozowy AHS (ang. Autonomous Haulage 

System) w kopalniach rud ¿elaza w Pilbara w zachodniej Australii. Maszyny te kontrolowane 

s¹ z Centrum Operacyjnego w Perth, oddalonego o 1500km. Jest to czê�ã realizowanego 

przez Rio Tinto planu zwi¹zanego z programem Mine of the Future, który zakùada 

poszukiwanie zaawansowanych dróg do wydobywania mineraùów z ziemi: szybciej, 

mniejszymi kosztami, przy maksymalizacji wydobycia i zmniejszaniu wpùywu �rodowiska 

oraz zwiêkszaniu bezpieczeñstwa [19]. 

System bezzaùogowego sterowania flot¹ ciê¿arówek (AHS) zostaù opracowany przez 

firmê Komatsu. Informacje o celu i prêdko�ci jazdy przesyùane s¹ bezprzewodowo z 

komputera zarz¹dzaj¹cego, a system GPS informuje o aktualnej ich pozycji. System 

wyposa¿ony zostaù w bezpieczne ukùady antykolizyjne i wykrywaj¹ce przeszkody. Je�li 

pojazd znajdzie siê w kursie kolizyjnym lub wykryje przeszkodê � zwalnia i/lub zatrzymuje 

siê natychmiast, co zwiêksza bezpieczeñstwo pracy. Dodatkowo, system AHS umo¿liwia 

stabiln¹ pracê w trudnych warunkach, takich jak: du¿e wysoko�ci czy tereny pustynne. 

Optymalizuj¹c pracê, przyczynia siê do redukcji kosztów utrzymania, zu¿ycia energii i emisji 

dwutlenku wêgla do atmosfery [11].  

Bardziej zùo¿onym systemem zdalnej kontroli, zarz¹dzania, automatyzacji i 

monitorowania prac maszyn górniczych, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, jest 

system MineStar opracowany przez firmê Caterpillar. 

Do 2015 roku firma Caterpillar, wraz z firm¹ WesTrac, zamierza wprowadziã flotê 45 

swoich autonomicznych ciê¿arówek typu 793F w kopalniach Salomona, co jest kolejnym 

potwierdzeniem no to, ¿e postêp techniczny wkracza coraz wiêkszymi krokami do górnictwa 

i, mimo ¿e panuj¹ tam bardzo trudne warunki, funkcjonuje i przynosi zaùo¿one efekty. 



64 
 

Rozwój technologii zdalnego sterowania i autonomicznych maszyn nie dotyczy tylko 

górnictwa powierzchniowego. Coraz wiêkszy nacisk i realizacja tego typu rozwi¹zañ i 

technologii unaocznia rzeczywiste potrzeby oraz mo¿liwo�ci wdra¿ania podobnych systemów 

w górnictwie podziemnym. Firma Penguin Automated Systems Inc uczestniczy w programie 

MAP (ang. Mining Automation Program), który ma na celu konsolidacjê kluczowych 

specjalistów do uczestnictwa w 5-cio letnim programie, który opracowuje szereg rozwi¹zañ w 

zakresie tele-robotyki i automatyzacji kopalni. 

Do tej pory opracowano i wdro¿ono system radiowego bezprzewodowego transferu 

danych dla kopalni podziemnych. Charakteryzuje siê on bardzo du¿¹ przepustowo�ci¹, 

przesyùem sygnaùów wideo, przy uwzglêdnieniu znacznych odlegùo�ci. W chwili obecnej 

system u¿ywamy jest do kontroli robotów zwiadowczych oraz do umieszczania materiaùów 

wybuchowych. System skùada siê w tym przypadku z robota roboczego oraz robota 

komunikacyjnego, ze zdolno�ci¹ do podziemnej lokalizacji pozycji i specjalistycznego 

manipulatora do umieszczania ùadunków wybuchowych. System jest zdolny do tworzenia 

swojej wùasnej sieci komunikacyjnej w kopalni do kilku kilometrów. Mógùby byã zatem 

wykorzystywany miêdzy innymi do komunikacji z maszynami wierc¹cymi pracuj¹cymi w 

polu eksploatacyjnym, gdzie przewa¿nie nie buduje siê infrastruktury sieci bezprzewodowych 

[10]. 

 

 

3.6 Porównanie dostêpnych rozwi¹zañ 
 

Przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e ukùady wspomagania procesu wiercenia, 

niezale¿nie od swojej konfiguracji maj¹ po�redni lub bezpo�redni wpùyw na zmniejszenie 

zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego oraz na zwiêkszenie efektywno�ci procesu wiercenia. Ma to 

miejsce zarówno w przypadku systemów w obrotowych, jak i w obrotowo-udarowych 

metodach wiercenia. Im bardziej systemy te ingeruj¹ w nastawy parametrów wiercenia, tym 

wiêkszy wpùyw maj¹ na poprawê wyników pracy maszyny. Niestety wi¹¿e siê to jednocze�nie 

ze zwiêkszeniem prawdopodobieñstwa wyst¹pienia awarii, gdy¿ powiela siê ilo�ã urz¹dzeñ 

elektro-hydraulicznych, elektronicznych i poù¹czeñ miêdzy nimi. Pomocne s¹ w tym 

przypadku ukùady diagnostyczno-monitoruj¹ce, których integracja z systemami wspomagania 

procesu wiercenia mo¿e zwiêkszyã dyspozycyjno�ã maszyn wyposa¿onych w tak 

zaawansowane technologicznie systemy w kopalniach. Bardzo istotnym elementem, na jaki 

zwrócono szczególn¹ uwagê podczas testów ró¿nego typu ukùadów mechatronicznych, jest 
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racjonalny i odpowiedni dobór elementów skùadowych oraz wykonywanie poù¹czeñ miêdzy 

nimi, uzyskuj¹c odporno�ã na dziaùanie bardzo trudnych warunków �rodowiskowych, jakie 

panuj¹ w kopalniach. 

Dobrze zaprojektowana metryka strzaùowa bazuje na teoretycznej wiedzy z zakresu 

in¿ynierii strzaùowej. Pomimo tego jednak, potencjaù ich mo¿e nie zostaã osi¹gniêty z powodu 

niedokùadno�ci w fazie prowadzenia procesu urabiania skaù. Problem ten pokazany zostaù na 

rysunku 3.43 [33].  

 

 

Rysunek 3.43 Przykùad wiercenia bez metryki strzaùowej [33] 

 

W przedstawionym przypadku wiêkszo�ã otworów ma swój pocz¹tek, zgodnie z zadan¹ 

metryka strzaùow¹, dziêki umiejêtno�ciom operatora i/lub oznaczeniom na czole przodka. Nie 

zachowanie jednak odpowiednich k¹tów wiercenia i gùêboko�ci otworów prowadziã mo¿e do 

znacznych rozbie¿no�ci poùo¿enia dna ka¿dego z otworów, a to w konsekwencji do zùamania 

zaùo¿eñ projektantów metryk strzaùowych. W wyniku tego po wystrzale otrzymany materiaù 

skalny nie bêdzie miaù wùa�ciwej fragmentacji, kontur tunelu zachowa przypadkowy, tylko 

zbli¿ony do zakùadanego, ksztaùt, a powierzchnia przodka bêdzie nierówna. Zwiêkszy to 

koszty zaùadunku, kruszenia i transportu urabianego materiaùu skalnego. Wiercenie kolejnego 

przodka, którego powierzchnia jest bardzo nierówna, jest bardziej czasochùonne i kùopotliwe 

dla operatora i czêsto prowadzi do powielania tego bùêdu. Kluczowym i najistotniejszym 

aspektem prawidùowo wywierconych otworów w danym przodku s¹ jednak otwory wùomowe, 

które decyduj¹ o uzyskiwaniu prawidùowego zabioru. Sposoby wùomowania dziel¹ siê na dwa 

gùówne rodzaje: klinowe i równolegùe, których przykùady pokazano na rysunku 3.45. Nawet 

bardzo do�wiadczonym operatorom sprawia trudno�ã wykonanie ich w granicach 

dopuszczalnej tolerancji bùêdu. Ponadto dùugo�ã otworów wywierconych pod niewùa�ciwym 

k¹tem jest zbyt krótka lub zbyt dùuga, aby osi¹gn¹ã docelow¹ wtórn¹ powierzchniê przodka, 



66 
 

co mo¿e prowadziã do zabioru mniejszego od zakùadanego. Istnieje równie¿ 

niebezpieczeñstwo póêniejszego wiercenia w pozostaùych ùadunkach wybuchowych w 

�nadwierconych otworach�. Uzyskiwanie wùa�ciwego i powtarzalnego ksztaùtu tunelu uùatwia 

ponadto i zwiêksza bezpieczeñstwo prowadzenia zabudowy kotwionej [33].  

Je�li organ roboczy maszyny bêdzie prawidùowo pozycjonowany, wiercenie odbywaã siê 

bêdzie pod k¹tami i o gùêboko�ci zgodnie z zadan¹ metryk¹ strzaùow¹, to uzyskamy efekty 

pokazane na rysunku 3.44 [33].  

 
Rysunek 3.44 Przykùad wiercenia z metryk¹ strzaùow¹ [33] 

 

Zwiêkszeniu ulegnie bezpieczeñstwo pracy, wielko�ã zabioru do ok. 95% gùêboko�ci 

otworu (w zale¿no�ci od zastosowanego sposobu wùomowania), szybko�ã i efektywno�ã 

pracy oraz koszty prowadzenia urabiania skaù w kopalni. Uzyskiwanie dodatkowo 

po¿¹danego pochylenia powierzchni przodka jest jednym z podstawowych czynników 

bezpieczeñstwa pracy techników strzaùowych, i jednocze�nie trudnym do uzyskania w 

przypadku klasycznych metod wiercenia. Systemy wspomagania procesu wiercenia, takie jak 

FGS instalowane na maszynach typu Face Master s¹ zatem jednymi z preferowanych 

rozwi¹zañ do zapewnienia i osi¹gania zaùo¿onych efektów prowadzenia prac wiertniczych, 

zgodnie z zadanymi metrykami strzaùowymi. 
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Rysunek 3.45 Przykùady metryk strzaùowych: z lewej z wùomem klinowym, z prawej z wùomem równolegùym 

 

4. Badania wùasne organów roboczych maszyn z wykorzystaniem 

ukùadów ze wspomaganiem procesu wiercenia i monitorowania 
 

Dla sprawdzenia wpùywu komputerowych ukùadów wspomagania procesu wiercenia na 

zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego, przeprowadzono szereg testów i badañ maj¹cych 

na celu wyùonienie obszarów szczególnie podatnych na ich wpùyw. Zwrócono przy okazji 

uwagê na ukùady diagnostyczno-monitoruj¹ce, dziêki którym mo¿liwa byùa archiwizacja 

danych procesowych oraz ich póêniejsza weryfikacja i analiza. Jako modele do badañ 

posùu¿yùy systemy i maszyny w nie wyposa¿one, opisane w rozdziale pierwszym niniejszego 

opracowania oraz ukùady symulacji specjalnie przygotowane do tych celów w warunkach 

biurowych i poligonu do�wiadczalnego w firmie Mine Master Sp. z o.o. Szereg badañ 

przeprowadzono równie¿ w warunkach rzeczywistej pracy, w kopalniach KGHM S.A. 

 

4.1 Badanie procesu wiercenia w metodach obrotowo-udarowych 
 

Zbieranie danych procesowych podczas pracy ukùadów wspomagania procesu wiercenia 

dla metod udarowo-obrotowych przeprowadzono na przykùadzie systemu Bever Drill, 

zainstalowanego na maszynie Face Master 2.5CC oraz systemu FGS w maszynie Face Master 
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1.7, w odniesieniu do maszyny Face Master 1.7 wyposa¿onej w klasyczne ukùady sterowania. 

Próby wykonano na poligonie do�wiadczalnym w siedzibie firmy Mine Master Sp. z o.o.  

Na pierwszej maszynie, czyli Face Master 2.5CC zabudowano bardziej zaawansowany 

technologicznie system. Oprócz wspomagania nawigowania ukùadu roboczego w odniesieniu 

do metryki strzaùowej i dostarczania informacji, kontrolowaù przebieg procesu wiercenia 

dostosowuj¹c parametry wiercenia w trakcie jego trwania. Druga maszyna, Face Master 1.7, 

wyposa¿ona zostaùa w, specjalnie opracowany na potrzeby KGHM S.A., system FGS z 

kontrol¹ poùo¿enia ramy wiertniczej w odniesieniu do metryki strzaùowej, lecz z 

zachowaniem rêcznego sterowania hydraulicznego procesem wiercenia. Trzecia z maszyn 

byùa standardow¹ wiertnic¹ Face Master 1.7 nie wyposa¿on¹ w ¿aden system wspomagania 

ani monitorowania. 

Dokonywano pomiaru nastêpuj¹cych wielko�ci, podczas wiercenia 15 otworów ró¿nego 

typu (wùomowych, konturowych i prostopadùych): 

 prêdko�ã wiercenia; 

 zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego; 

 prawidùowej odlegùo�ci pomiêdzy otworami oraz k¹tów pod jakimi zostaùy 

odwiercone, zgodnie z zadan¹ metryka strzaùow¹; 

 ci�nieñ: posuwu, udarów, obrotów; 

 zarejestrowanych ilo�ci i dùugo�ci wywierconych otworów; 

 caùkowitego czasu wywiercenia wszystkich 15 otworów. 

Podczas testów u¿yto wiertarek hydraulicznych typu HC109 produkcji Montabert, przy 

takich samych nastawach ci�nieñ w ukùadzie roboczym w przypadku ka¿dej z maszyn, a 

mianowicie: 

 posuw wiertarki      0-13MPa; 

 obroty wiertarki      6-8MPa; 

 udary       13MPa; 

 pozostaùe obwody ci�nienia     20MPa. 

Wiercono otwory o �rednicy Ö45mm ¿erdzi¹ o dùugo�ci L=3700mm, typu ROD TUN M/M 

3700 R32 32H R38 narzêdziem BUTTON BIT FI 45 R32 w jednorodnych skaùach 

granitowych. Wyniki badañ podano w tabeli 4.1 
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. Tabela 4.1 Wyniki badañ z wiercenia 15 otworów maszynami wyposa¿onymi w systemy sterowania ró¿nego 

typu 

Nr 

otworu 
Typotworu 

Maszyna FM1.7 
Maszyna FM1.7 z 

systemem FNS 
Maszyna FM2.5CC 

Ruchy Wiercenie Ruchy Wiercenie Ruchy Wiercenie 

1 Przystropowy 16[s] 153[s] 21[s] 155[s] 20[s] 162[s] 

2 Przystropowy 7[s] 160[s] 9[s] 155[s] 10[s] 160[s] 

3 Przystropowy 7[s] 145[s] 10[s] 161[s] 9[s] 167[s] 

4 Przystropowy 6[s] 156[s] 10[s] 155[s] 9[s] 160[s] 

5 Równolegùy 14[s] 151[s] 20[s] 153[s] 20[s] 159[s] 

6 Równolegùy 6[s] 150[s] 9[s] 150[s] 9[s] 153[s] 

7 Równolegùy 7[s] 162[s] 10[s] 166[s] 10[s] 167[s] 

8 Równolegùy 6[s] 148[s] 7[s] 153[s] 7[s] 164[s] 

9 Równolegùy 6[s] 155[s] 8[s] 157[s] 7[s] 168[s] 

10 Równolegùy 7[s] 155[s] 8[s] 150[s] 9[s] 165[s] 

11 Równolegùy 6[s] 157[s] 9[s] 151[s] 9[s] 65[s] 

12 Wùomowy 20[s] 150[s] 26[s] 150[s] 25[s] 173[s] 

13 Wùomowy 8[s] 152[s] 9[s] 157[s] 9[s] 175[s] 

14 Wùomowy 17[s] 162[s] 23[s] 158[s] 24[s] 176[s] 

15 Wùomowy 7[s] 154[s] 9[s] 151[s] 8[s] 173[s] 

Úrednio [s] 9,3[s] 154[s] 12,5[s] 154,8[s] 12,3[s] 159,1[s] 

Suma [min] 2[min]20[s] 38,5[min] 3[min]8[s] 38,7[min] 3[min]5[s] 39,8[min] 

 

Bloki skalne o gùêboko�ci ok. 1,5m ka¿dy, ustawiono jeden za drugim z zachowaniem 

250mm odstêpu dla zasymulowania szczelin skalnych, które w normalnych warunkach 

kopalnianych wystêpuj¹. Wyniki badañ podano w tabeli 4.1. 

Analiza i wyniki badañ wstêpnych bazuj¹ gùównie na danych pozyskanych od sùu¿b 

serwisowych firmy Mine Master oraz z prowadzonych uruchomieñ i prób maszyn zarówno na 

poligonie do�wiadczalnym, jak i w kopalni.  

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e czas przesterowania organu roboczego jest 

�rednio od 10 do 15 razy mniejszy od czasu wiercenia otworu i zale¿y od typu otworu do 

którego nale¿y wypozycjonowaã ramê wiertnicz¹. Najdùu¿ej zajmuje przej�cie od otworów 

równolegùych do wùomowych, których jako�ã wykonania jest decyduj¹ca dla uzyskania 

prawidùowego odstrzaùu. Najkrócej przej�cie, przy wykorzystaniu ukùadu prostowodowego, 
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pomiêdzy otworami tego samego typu. W przypadku maszyny FM1.7 wyposa¿onej w system 

FGS oraz FM2.5CC czas przesterowania jest nieco dùu¿szy, bo �rednio o 5s, co wynika z 

korekcji pozycjonowania ukùadu roboczego w odniesieniu do tego, co pokazuje system na 

panelu operatorskim oraz wprawa operatora, który nie u¿ywaù do tej pory systemu 

wspomagaj¹cego. Czas pozycjonowania organu roboczego stanowi ok. 6% czasu wiercenia 

otworu. Jest to czas pomijalnie maùy w stosunku do tego, co zyskujemy precyzyjnie 

pozycjonuj¹c ramê wiertnicz¹, a mianowicie odwiercony przodek, zgodnie z metryk¹ 

strzaùow¹. Ustawianie ukùadu roboczego przez operatorów maszyn wierc¹cych nie 

wyposa¿onych w ¿adne ukùady wspomagania procesu wiercenia zale¿y tylko i wyù¹cznie od 

ich umiejêtno�ci. Zwrócono uwagê, ¿e o ile ustawienie narzêdzia wierc¹cego w punkcie 

zgodnym z metryk¹ strzaùow¹ nie stanowi przewa¿nie problemu i odbywa siê w 

dopuszczalnej granicy bùêdu, to wypozycjonowanie ramy pod odpowiednim k¹tem jest 

kùopotliwe i trudne do osi¹gniêcia. Bù¹d ju¿ nawet rzêdu 5° i wiêcej powoduje, ¿e wynikowa 

gùêboko�ã wiercenia oraz pozycja dna otworu znacznie odbiega od zamierzonej. Przewa¿nie 

bù¹d ten jest wiêkszy i to w co najmniej dwóch osiach. Ostatecznie ma to du¿y wpùyw na 

powstaj¹ce wskutek tego nieregularno�ci powierzchni czoùa przodka, chodnika i ociosów 

oraz, co najistotniejsze, na ilo�ã urabianego materiaùu skalnego. Skuteczno�ã ukùadów 

pozycjonuj¹cych w urabianiu skaù zostaùa równie¿ potwierdzona wieloletnim stosowaniem 

tego typu systemów w budownictwie tunelowym, gdzie wymagana jest wysoka precyzja.   

Powy¿sze wyniki badañ potwierdzaj¹ te¿ dane pozyskane z kopalni. Úredni czas 

efektywnej pracy w przodku wynosi ok. 3,5 godziny. W tym czasie operator odwierca �rednio 

po 27 otworów na przodek, w zale¿no�ci od metryki strzaùowej. Zatem z prostych obliczeñ 

wynika, ¿e 240[min]/3 przodki = 80[min]/przodek, co daje 80[min] / 27 otworów = 

2,96[min/otwór].  

Czasy wiercenia poszczególnych otworów dla ró¿nych systemów wygl¹daj¹ podobnie. 

Nieco dùu¿ej trwa wiercenie w przypadku maszyny FM2.5CC, która wyposa¿ona jest 

dodatkowo w ukùad kontroli procesu wiercenia. Wykrywa on bowiem szczelinê pomiêdzy 

blokami skalnymi i zwalnia posuw wiertarki ¿eby chroniã narzêdzie przed uszkodzeniem lub 

nadmiernym zu¿yciem. Koronka sùupkowa wykazywaùa faktycznie �ladowo mniejsze zu¿ycie 

ni¿ w przypadku narzêdzi z dwóch innych maszyn. Je�li chodzi o zwiêkszenie czasu 

wiercenia, to stosowanie systemu kontroli procesu wiercenia nie wpùywa na jego skrócenie. 

Byã mo¿e byùoby widaã istotn¹ ró¿nicê w tym aspekcie je�li wiercono by w skaùach 

niejednorodnych, gdzie manipulowanie prêdko�ci¹ i ci�nieniem posuwu mo¿e mieã du¿y 

wpùyw na prêdko�ã urabiania skaùy. 
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Do sprawdzenia wpùywu ukùadów wspomagania pozycjonowania organu roboczego na 

uzyskiwanie otworów wywierconych zgodnie z metryka strzaùow¹ i pochyùo�ci¹ powierzchni 

wtórnej przodka, przygotowano stanowisko do prób i symulacji. Testy przeprowadzono w 

firmie Mine Master na maszynie Face Master 1.7 z zabudowanym systemem FGS. Na 

rysunku 4.1 przedstawiono widok stanowiska do testów.  

 
Rysunek 4.1 Stanowisko do testów systemu FGS 

Do celów symulacyjnych wykonano makietê w skali 1:1 odwzorowuj¹c¹ jedn¹ z metryk 

strzaùowych stosowanych w Zakùadach Górniczych kopalni Polkowice-Sieroszowice. 

Zaznaczono obrys przodka oraz ka¿dy z otworów. Metrykê strzaùow¹ wprowadzono za 

pomoc¹ oprogramowania Bever Team na komputerze PC, jak pokazano na rysunku 4.2, a 

nastêpnie przesùano j¹ do systemu maszyny poprzez sieã WLAN.  

 
Rysunek 4.2 Wprowadzona metryka strzaùowa do programu Bever Team 
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Podczas rysowania metryki uwzglêdniono pochylenie wtórnej powierzchni przodka pod 

k¹tem 10°, co zostaùo pokazane na rysunku 4.3. 

 
Rysunek 4.3 Widok z boku metryki strzaùowej uwzglêdniaj¹cej pochylenie wtórnej powierzchni przodka 

 

Przeprowadzono symulacjê wiercenia ka¿dego z otworów bez ¿erdzi wiertniczej i koronki 

sùupkowej, uruchamiaj¹c tylko obroty i posuw wiertarki. Operator ustawiaù ramê wiertnicz¹ 

tak, aby jej pozycja pokrywaùa siê z danym typem otworu widocznym na ekranie panelu 

operatorskiego, co zostaùo pokazane na rysunku 4.4. Korzystano tylko i wyù¹cznie z widoku 

przodka od jego czoùa, który byù wystarczaj¹cy do prawidùowego okre�lenia parametrów 

otworu. System sam dobieraù wynikow¹ gùêboko�ã wiercenia ka¿dego z otworów, po czym 

wycofywaù automatycznie wiertarkê po jej osi¹gniêciu.  

 
Rysunek 4.4 Widok ekranu wiercenia na panelu operatorskim. Widok czoùa przodka 

 

Rezultatem tak prowadzonego pozycjonowania organu roboczego byù zamierzony efekt 

uzyskanej powierzchni wtórnej, w której zbiegaùy siê pod katem 10° dna wywierconych 

otworów, co zostaùo pokazane na rysunku 4.5. 
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Rysunek 4.5 Widok z boku wywierconych otworów 

 

Po wykonaniu badañ symulacyjnych maszyny Face Master 1.7 z systemem FGS, 

przyst¹piono do prób pod ziemi¹, w kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice na oddziale G32. 

Przy wspóùpracy z in¿ynierami robót strzaùowych wprowadzono niezbêdne metryki strzaùowe, 

obowi¹zuj¹ce na tym oddziale, do systemu FGS. Wiercono w przodkach o wysoko�ci od 

2,2m do 3m wykorzystuj¹c metryki strzaùowe uwzglêdniaj¹ce wùom klinowy i równolegùy. 

Úredni zabiór w tym rejonie w skali póùrocznej wynosiù 2,81m. Rysunek 4.6 przedstawia 

wyniki prowadzonych testów. Kolorem pomarañczowym oznaczono otwory wywiercone. 

Kolorem czarnym natomiast otwory w metryce strzaùowej. Ze wzglêdu na to, ¿e 

wykorzystywana byùa metryka strzaùowa dla przodka o wysoko�ci 3m, operatora zmieniù 

wysoko�ci poszczególnych rzêdów otworów. 

 
Rysunek 4.6 Czê�ã raportu w wiercenia w przodku na oddziale C30C w kopalni Polkowice-Sieroszowice, z 

wykorzystaniem systemu FGS  
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Na rzutach bocznych widaã, ¿e dna otworów koñcz¹ siê w pùaszczyênie pochylonej o ok. 

10°. Na rzutach z góry i z przodu natomiast widaã szczególnie wa¿ne, poprawnie wykonane 

otwory wùomowe. Determinuj¹ one uzyskiwanie maksymalnego zabioru przy danej dùugo�ci 

¿erdzi wiertniczej. Po wysadzeniu przodka otrzymywano zabiór powy¿ej 3m, czyli wiêcej ni¿ 

wynosiùa �rednia o co najmniej 6%. Zaù¹cznik A do niniejszego opracowania zawiera wiêcej 

wyników przeprowadzonych prac wiertniczych przy u¿yciu systemu FGS na oddziale G32 w 

kopalni ZG Polkowice-Sieroszowice.  

Przeprowadzone badania dowodz¹ zatem skuteczno�ci i przydatno�ci systemu w 

precyzyjnym ustawianiu organu roboczego oraz wierceniu przodków zgodnie z zadanymi 

metrykami strzaùowymi. Przy u¿yciu tego systemu mo¿na otrzymaã powtarzalno�ã 

powierzchni przodków oraz korygowaã ich nieprawidùowe wykonanie przy u¿yciu 

klasycznych metod wiercenia. Uzyskiwany wiêkszy zabiór przyczynia siê do bardziej 

efektywnego wykorzystania narzêdzia wierc¹cego oraz czasu pracy.  

  

4.2 Badanie procesu wiercenia w metodach obrotowych 
 

Przeprowadzono badania procesu wiercenia w maszynach kotwi¹cych typu Roof Master 

1.7A oraz Roof Master 1.7 z systemem BCS. Dokonano analizy pod k¹tem zu¿ycia ró¿nych 

narzêdzi skrawaj¹cych, przebiegu ci�nieñ w poszczególnych liniach ukùadu hydraulicznego 

podczas procesu wiercenia i zabudowy kotew oraz funkcjonowania i odpowiedzi ukùadu 

monitoruj¹co-diagnostycznego na  usterki. 

Podczas prób i testów funkcjonalnych pod ziemi¹, w kopalni ZG Rudna, sprawdzono 

wpùyw automatycznego systemu wiercenia i kotwienia maszyny Roof Master 1.7A na 

poprawê efektywno�ci procesu wiercenia oraz na zu¿ycie narzêdzia skrawaj¹cego. Dokonano 

pomiaru czasów wiercenia dla typowych narzêdzi skrawaj¹cych u¿ywanych przy tego typu 

pracach, czyli raczków o �rednicy 25 KCV4-1 RR, których ostrza wykonane s¹ z wêglików 

spiekanych oraz raczków o zaokr¹glonych ostrzach pùytek skrawaj¹cych wykonanych z PCD 

(Polikrystalicznego Diamentu). Wykonano po 40 otworów o dùugo�ci 1,9m dla ka¿dego z 

narzêdzi. Wiercono na sucho z systemem odsysania zwiercin. Tabela 4.2 przedstawia 

zestawienie otrzymanych czasów wiercenia. 
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Tabela 4.2 Wyniki badañ z wiercenia otworów 1,9m dla ró¿nych narzêdzi skrawaj¹cych  

Numer otworu 

Koronka skrawaj¹ca z 

ostrzem z wêglików 

spiekanych [s] 

Koronka skrawaj¹ca z 

ostrzem z PCD [s] 

1 32 25 

2 37 30 

3 40 28 

4 39 29 

5 47 30 

6 53 28 

7 58 - wymiana narzêdzia 28 

8 27 34 

9 35 32 

10 38 29 

11 40 35 

12 33 30 

13 48 31 

14 50 37 

15 55 � wymiana narzêdzia 32 

16 29 33 

17 33 29 

18 40 30 

19 44 33 

20 51 32 

21 58 � wymiana narzêdzia 33 

22 32 33 

23 32 30 

24 37 31 

25 43 38 

26 49 29 

27 54 34 

28 66 � wymiana narzêdzia 35 

29 25 33 

30 29 32 

31 34 29 

32 39 35 

33 40 40 
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34 47 34 

35 53 32 

36 69 � wymiana narzêdzia 30 

37 30 31 

38 32 34 

39 38 33 

40 46 33 

Úredni czas 42,05 31,85 

Ilo�ã zu¿ytych narzêdzi 6 1 

 

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e �rednia ¿ywotno�ã narzêdzia, którego ostrza 

wykonane s¹ z wêglików spiekanych wynosi 6 do 8 otworów. Przy czym z ka¿dym kolejnym 

otworem czas jego wiercenia wydùu¿a siê. Do wykonania 40 otworów zu¿yto 6 koronek 

skrawaj¹cych. Konieczno�ã ich wymiany nara¿a ponadto bezpieczeñstwo operatora.  

Bardzo interesuj¹ce i zaskakuj¹ce wyniki jednak otrzymano w przypadku narzêdzia, 

które posiada pùytki skrawaj¹ce wykonane z PCD o zaokr¹glonych ksztaùtach. Prêdko�ã 

wiercenia utrzymywaùa siê na podobnym poziomie, a �redni czas wiercenia jednego otworu 

wyniósù 31,85s. Ponadto po wykonaniu 40 otworów ostrze nie wykazywaùo istotnego zu¿ycia. 

Rysunek 4.7 przedstawia porównanie otrzymanych wyników.  

 
Rysunek 4.7 Zale¿no�ã czasu od ilo�ci wykonanych otworów pokazuj¹cy zu¿ycie ostrza skrawaj¹cego dla dwóch 

typów narzêdzi przy wykonaniu 40 otworów 

 

W przypadku maszyn wyposa¿onych w klasyczne ukùady sterowania nie stosuje siê 

narzêdzi z pùytkami z PCD ze wzglêdu na ich szybkie uszkadzanie. Gùównie w przypadku 

rozwarstwionych stropów. System kontroluj¹cy proces wiercenia na maszynie Roof Master 

1.7A zapobiega niszczeniu narzêdzia w momencie natrafienia na rozwarstwienia. Kontroluje 
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w sposób ci¹gùy przebieg ci�nieñ w hydraulicznym ukùadzie roboczym i ukùadzie odsysania 

zwiercin oraz dostosowuje parametry ukùadu tak, aby uzyskaã maksymaln¹ wydajno�ã, 

szczególnie  przy niejednorodnej strukturze skaù.  

Przy okazji prowadzenia badañ nad systemami mog¹cymi mieã bezpo�redni wpùyw na 

zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia skrawaj¹cego i wzrost efektywno�ci procesu wiercenia, 

sprawdzono równie¿ jakie korzy�ci przynosi stosowanie ukùadów monitorowania i 

diagnostyki w maszynach typu Roof Master produkcji firmy Mine Master. Przeanalizowano 

mianowicie wpùyw systemu BCS na ró¿ne aspekty funkcjonalne maszyny.  

System BCS, którego zasada dziaùania opisana zostaùa bardziej szczegóùowo w rozdziale 

3.5, opracowany zostaù i wdro¿ony gùównie pod potrzeby sprawdzania rzeczywistej ilo�ci 

kotew zainstalowanych przez operatorów na danej zmianie. Oprócz funkcji zliczania dodano 

inne, dostarczaj¹ce wiêcej u¿ytecznych informacji o przebiegu procesu kotwienia. 

Monitorowano zatem takie wielko�ci jak: ci�nienie posuwu wiertarki (w górê i w dóù), 

ci�nienie obrotów oraz ci�nienie za zaworem �zacisk kotwy�. Zawór ten sùu¿y do zmiany 

maksymalnego ci�nienia osi¹ganego w linii obrotów wiertarki, poprzez przeù¹czenie toru 

przepùywu oleju hydraulicznego do zaworu przelewowego ustawionego na ni¿sz¹ warto�ã. 

Powinien byã przesterowywany ka¿dorazowo po wywierceniu otworu, przed dokrêceniem 

kotwy, ¿eby uzyskaã ci�nienie obrotów wiertarki w zakresie 55 � 85bar, co w konsekwencji 

prowadzi do otrzymywania momentu obrotowego w dopuszczalnej granicy. Dla kotew 

ekspansywnych moment dokrêcenia powinien wynosiã od 250 do 300Nm. Dla kotew 

klejowych natomiast ok. 150Nm. Je�li zawór ten ustawiony jest w pozycji do wiercenia, to 

uzyskiwane jest maksymalne, ustawione na rozdzielaczu ci�nienie obrotów wiertarki rzêdu 

140bar, co zgodnie z przedstawionym rysunkiem 3.6, prowadzi do osi¹gania momentu 

obrotowego wiertarki rzêdu 400-500Nm. U¿ywanie tego zaworu wpùywa zatem na 

prawidùowo�ã wykonania obudowy kotwionej. Je�li zawór przesterowany jest w pozycji do 

wiercenia, to ci�nienie za nim powinno byã równe lub bliskie temu, które mierzone jest w linii 

obrotów wiertarki. Je�li zawór ten przesterowany jest w pozycji do kotwienia natomiast, to 

ci�nienie za nim jest bliskie 0bar. Rejestruj¹c ci�nienia podczas przebiegu procesu kotwienia 

jeste�my w stanie oceniã, czy proces przebiegaù prawidùowo oraz jakim momentem, kiedy, o 

której godzinie i przez kogo dokrêcona zostaùa ka¿da z kotew. 

Badania przeprowadzono na maszynach kotwi¹cych typu Roof Master 1.7 wyposa¿onych 

w system BCS w Zakùadach Górniczych Polkowice-Sieroszowice na oddziale C50E. 

Obudowê kotwiow¹ prowadzono kotwami ekspansywnymi wierc¹c otwory w stropie o 

dùugo�ci powy¿ej 2,4m z dokùadaniem ¿erdzi. System uruchomiono, a nastêpnie odczytywano 
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wyniki co kilka dni, otrzymuj¹c zestawienie z przebiegu procesu kotwienia z okresu dwóch 

miesiêcy. Podczas tego okresu maszynê u¿ytkowaùo ok. o�miu ró¿nych operatorów na 

czterech zmianach. Wyniki badañ z dwóch pierwszych tygodni zarejestrowane w ci¹gu 

20[min] pokazane zostaùy na rysunku 4.7. Analizuj¹c te dane mo¿na wyci¹gn¹ã nastêpuj¹cy 

wniosek: operatorzy nie u¿ywaj¹ zaworu �zacisk kotwy�, przez co czêsto osi¹gaj¹ moment 

dokrêcenia kotew zbyt wysoki. Krzywe ci�nienia obrotów wiertarki pokrywaj¹ siê zatem w 

caùym swoim zakresie z krzyw¹ ci�nienia mierzonego za zaworem �zacisk kotwy�. Oznacza 

to, ¿e przez wiêkszo�ã okresu prowadzonego zapisu zawór ten nie byù przesterowywany, co 

skutkowaùo uzyskiwaniem zbyt wysokich ci�nieñ na obrotach wiertarki, a w konsekwencji 

zbyt wysokiego momentu obrotowego, którego warto�ã maksymalna zapisywana byùa do 

osobnego pliku. Przy czym, warto zwróciã uwagê na to, ¿e system rejestruje maksymalne 

uzyskane momenty obrotowe tylko dla poprawnie zabudowanych kotew � czyli kiedy zawór 

�zacisk kotwy� byù u¿ywany. Nie zostaùa zarejestrowana zatem ¿adna poprawnie 

zainstalowana kotew z tego okresu. Uczulono nastêpnie operatorów maszyn do przestrzegania 

instrukcji kotwienia, ¿eby u¿ywaã zaworu �zacisk kotwy� po wywierceniu otworu. Po 

kolejnych dwóch tygodniach testów ponownie przeanalizowano zapisane dane. Przebiegi 

ci�nieñ oraz maksymalnych momentów dokrêcenia ka¿dej z kotew z tego okresu pokazano na 

rysunkach 4.8 i 4.9. 
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Rysunek 4.8 Przebieg warto�ci ci�nieñ w pierwszych dwóch tygodniach u¿ytkowania systemu. Zapis z 20[min] niepoprawnie wykonanej pracy 
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Rysunek 4.9 Przebieg warto�ci ci�nieñ w kolejnych dwóch tygodniach u¿ytkowania systemu. Zapis z 20[min] poprawnie wykonanej pracy 
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Mo¿na ùatwo zauwa¿yã ró¿nicê w przebiegach ci�nienia na obrotach wiertarki oraz za 

zaworem �zacisk kotwy� porównuj¹c rysunki 4.8 i 4.9. W pierwszym przypadku ci�nienia te 

s¹ równe w caùym swoim przebiegu, co znaczy, ¿e praca zostaùa wykonana niepoprawnie � 

niezgodnie z instrukcj¹ kotwienia. Na rysunku 4.9 natomiast oznaczono miejsca, gdzie 

nastêpowaùo dokrêcanie kotwy. Warto�ã ci�nienia za zaworem �zacisk kotwy� spadaùo 

bowiem do zera po ka¿dorazowym wywierceniu dwóch otworów. Proces ten powtarzaù siê 

cyklicznie co okoùo 3-5[min]. Warto�ci zarejestrowanych maksymalnych momentów 

dokrêcenia ka¿dej z kotew w ci¹gu dwóch zmian pokazano na rysunku 4.10.  

 
Rysunek 4.10 Warto�ci momentów dokrêcenia kotew zarejestrowanych dla dwóch zmian 

 

Z powy¿szego wykresu mo¿na wywnioskowaã, ¿e pokrywa siê on z tym, co 

zaobserwowano na wykresie 4.3. Zarejestrowany czas i warto�ã dokrêcenia kotwy danym 

momentem jest taki sam, co na wykresie 4.3 i wynosi ok. 250Nm. Warto�ci momentu 

dokrêcenia kotew dla pierwszej zmiany s¹ zbie¿ne do jednej warto�ci. Po zmianie operatora 

zauwa¿yã mo¿na natomiast wiêkszy rozrzut tych warto�ci. Najprawdopodobniej zawór 

przelewowy ustalaj¹cy maksymalne ci�nienie obrotów wiertarki zostaù przeregulowany 

pomiêdzy zmianami pracy, co wpùynêùo na osi¹ganie nierównomiernych warto�ci dokrêcenia 

ka¿dej kolejnej kotwy, lub czuùo�ã ukùadu pomiarowego byùa zbyt wysoka, co skutkowaùo 

rejestracj¹ krótkotrwaùych pików ci�nienia w czasie dokrêcania kotwy.  

Wyci¹gaj¹c wnioski z powy¿szych badañ zdecydowano siê na wprowadzenie 

modyfikacji w systemie, które wpùynêùyby na poprawê i usystematyzowanie wykonywania 
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pracy przez operatorów maszyn. Mo¿na to byùo otrzymaã zabezpieczaj¹c zawór przelewowy 

przed ingerencj¹ osób niepowoùanych lub kontroluj¹c warto�ã momentu dokrêcenia kotew 

oraz wprowadzaj¹c zmianê w oprogramowaniu ukùadu pomiarowego, maj¹c¹ na celu 

obni¿enie czuùo�ci pomiaru zmian ci�nienia obrotów wiertarki.  

Projektuj¹c system BCS, zakùadano brak ingerencji w ukùad sterowania maszyny, 

poniewa¿ jednym z gùównych zaùo¿eñ funkcjonowania ukùadu zliczania kotew byùa praca �w 

tle� systemu, nie wpùywaj¹c na podstawowe funkcje maszyny w przypadku awarii. Dla 

uùatwienia pracy operatora zatem, postanowiono uzupeùniã zakres oferowanych funkcji 

systemu poprzez sygnalizacjê akustyczn¹ w chwili, kiedy osi¹gniêty zostanie prawidùowy, 

docelowy moment dokrêcenia kotwy. Pozwoli to na dokrêcanie kotew odpowiednim 

momentem obrotowym. 

 

 

4.3 Adaptacja laboratoryjnego stanowiska ukùadu wspomagania procesu 

wiercenia i diagnostyki do realizacji badañ do�wiadczalnych zgodnie z 

opracowanym programem planowanego eksperymentu 

 

Prowadzenie badañ w kopalni jest bardzo kosztowne, czasochùonne i niebezpieczne. Do 

ich przeprowadzenia w warunkach doùowych niezbêdny jest udziaù pracowników kopalni, 

którzy po�wiêcaj¹ swój czas nie mog¹c wykonywaã codziennych obowi¹zków. Testy 

powoduj¹ ponadto generowanie kosztów w postaci zmniejszenia dyspozycyjno�ci maszyn. 

Powy¿sze powody ograniczaj¹ zatem czêsto prowadzenie analiz opracowanych systemów pod 

ziemi¹, które jak wiêkszo�ã prototypów, wymagaj¹ prac optymalizacyjnych. Ýeby umo¿liwiã 

wykonywanie prób i testów nowych konstrukcji i systemów sterowania, planowana jest 

budowa laboratorium badawczo-rozwojowego w siedzibie firmy Mine Master w Wilkowie. 

Dziêki temu mo¿liwe bêdzie przeprowadzenie analiz i weryfikacji prototypu na powierzchni, 

jeszcze przed wykonaniem gotowego produktu. Nowa jednostka badawcza posùu¿y równie¿ 

do badania i rozwoju systemów bêd¹cych przedmiotem niniejszego opracowania [35].  

Do tej pory laboratorium wyposa¿ono w niezbêdne urz¹dzenia do projektowania i 

symulowania dziaùania elektronicznych ukùadów sterowania, monitorowania i diagnostyki. 

Stanowisko skùada siê z dowolnie konfigurowalnych urz¹dzeñ dedykowanych dla zastosowañ 

mobilnych, takich jak: sterowniki PLC, moduùy wej�ã/wyj�ã, przetworników, czujników, itd. 

Elastyczno�ã przeprowadzania symulacji uùatwia fakt komunikowania siê wszystkich tych 

komponentów poprzez magistralê CAN. Nie trzeba zmieniaã okablowania ¿eby zasymulowaã 
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dziaùanie systemu zaprojektowanego do ró¿nych typów maszyn. Mo¿liwo�ci te pozwoliùy na 

sprawdzenie dziaùania systemów takich jak: monitoring standardowy (BMS) w maszynach 

Face Master 1.7, system zliczania kotew (BCS) w maszynach Roof Master. Wstêpna 

weryfikacja algorytmów tych ukùadów doprowadziùa do osi¹gniêcia prawie 90% 

zaplanowanego prawidùowego ich funkcjonowania jeszcze przed wykonaniem maszyny i 

testach na rzeczywistym obiekcie.  

Do przeprowadzenia weryfikacji i skuteczno�ci ukùadów steruj¹cych procesem wiercenia 

potrzebne s¹ testy na modelu, który odzwierciedlaùby zachowanie siê docelowego obiektu. W 

tym celu laboratorium wyposa¿one zostanie w elementy i urz¹dzenia pneumatyki 

przemysùowej, które odzwierciedl¹ funkcjonowanie rzeczywistego projektowanego organu 

roboczego. Prowadzone symulacje nowego ukùadu doprowadz¹ do optymalizacji nastaw oraz 

budowy i konstrukcji mechatronicznego systemu wspomagania procesu wiercenia. 
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5. Analiza przebiegu i ocena wyników testów funkcjonalnych 

narzêdzia wierc¹cego 
 

Bior¹c pod uwagê przeprowadzone wcze�niej badania wstêpne, przeanalizowano wpùyw 

poszczególnych zespoùów maszyny na zwiêkszenie efektywno�ci wiercenia. Uzyskane wyniki 

przyporz¹dkowano do ka¿dego z gùównych ukùadów maszyny, dla otrzymania obrazu 

korzy�ci i udziaùu poszczególnych elementów skùadowych maszyny dla mniejszego zu¿ycia 

narzêdzia wierc¹cego i skrócenia czasu wierconego otworu. Brano równie¿ pod uwagê 

zwiêkszenie dyspozycyjno�ci maszyn, ùatwo�ã diagnostyki powstaùych awarii i usterek oraz 

bezpieczeñstwo i ergonomiê pracy.  

 

5.1 Analiza wpùywu poszczególnych ukùadów maszyny na mo¿liwo�ci 

zwiêkszenia efektywno�ci procesu wiercenia 
 

Rozpatrywano trzy gùówne ukùady maszyny: elektryczny, hydrauliczny oraz mechaniczny 

roboczy. Sprawdzono jakie zmiany wprowadzone w ka¿dym z nich pomog¹ uzyskaã 

wymierne korzy�ci w postaci wzrostu efektywno�ci procesu wiercenia. 

 

5.1.1 Ukùad elektryczny 
 

Ukùad elektryczny stanowi obszar potencjalnie najwiêkszych mo¿liwo�ci wprowadzania 

nowych lub modyfikacji dotychczasowych funkcji maszyny. Przykùadem s¹ wdro¿one i 

opisane we wcze�niejszych rozdziaùach systemy wspomagania procesu wiercenia,  

monitoringu oraz �wiatowe trendy automatyzacji w ramach ró¿nych programów 

wprowadzania innowacyjnych technologii do górnictwa podziemnego. Wi¹¿e siê to 

oczywi�cie z zastosowaniem programowalnych urz¹dzeñ elektronicznych dedykowanych do 

maszyn mobilnych wraz z oczujnikowaniem i niezbêdn¹ integracj¹ z ukùadami 

elektrohydraulicznymi.  

Wiêkszo�ã elementów skùadowych elektrycznych szaf i skrzynek elektrycznych stanowi¹ 

urz¹dzenia dedykowane dla przemysùu (np. przekaêniki, urz¹dzenia kontrolne i pomiarowe). 

Nie posiadaj¹ one stosownego stopnia ochrony IP, odporno�ci na drgania i korozjê. 

Zastêpowanie szeregu z nich ich jednym lub kilkoma elektronicznymi urz¹dzeniami 

charakteryzuj¹cymi siê stopniem ochrony IP67, wysok¹ odporno�ci¹ na drgania i korozjê oraz 

szybk¹ i precyzyjn¹ samo-diagnostyk¹ powstaùej ewentualnej usterki, mo¿e istotnie wpùyn¹ã 

na ostateczn¹ niezawodno�ã systemów elektrycznych oraz czêstotliwo�ã ich napraw.  
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Ukùad elektryczny maszyny mo¿e mieã bezpo�redni i/lub po�redni wpùywa na 

efektywno�ã procesu wiercenia. Bezpo�redni uzyskuje siê wtedy, gdy wpùywamy na ukùad 

sterowania procesem wiercenia w sposób póùautomatyczny lub automatyczny.. Wymaga to 

stosowania rozdzielaczy i zaworów sterowanych elektrycznie w poù¹czeniu z odpowiednio 

zaprogramowanymi sterownikami oraz czujnikami zabudowanymi na organie roboczym. S¹ 

to najbardziej zaawansowane technicznie systemy. Oferuj¹ najwiêcej korzy�ci przy 

jednoczesnym wzro�cie potencjalnych mo¿liwo�ci powstania usterki. Przykùadem jest system 

Bever Drill instalowany na maszynach typu Face Master 2.5CC firmy Mine Master. Wyniki 

badañ dowiodùy, ¿e wpùywaj¹c bezpo�rednio na zwiêkszanie efektywno�ci wiercenia mo¿emy 

uzyskaã nastêpuj¹ce korzy�ci: 

 skrócenie czasu wiercenia otworów; 

 skrócenie czasu pozycjonowania organu roboczego oraz polepszenie jego 

precyzji; 

 uzyskiwanie zamierzonych efektów urabiania skaù poprzez wiercenie zgodnie z 

zadan¹ metryk¹ strzaùow¹; 

 zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego, szczególnie podczas wiercenia w 

skaùach o ró¿nej zwiêzùo�ci. 

Po�redni wpùyw na zwiêkszenie efektywno�ci procesu wiercenia otrzymaã mo¿na poprzez 

stosowanie systemów, które nie ingeruj¹ w sterowanie organem roboczym, ani procesem 

wiercenia. Przykùadem mog¹ byã systemy FGS i BMS instalowane na maszynach typu Face 

Master 1.7 produkcji Mine Master. Zùo¿ono�ã tego typu rozwi¹zañ jest niewielka i nie wi¹¿e 

siê z utrat¹ podstawowych funkcji maszyny w przypadku ich awarii, co w warunkach 

kopalnianych cieszy siê wiêkszym zaufaniem w�ród nabywców. Zyskuje siê w tym 

przypadku na jako�ci wykonywanej pracy oraz lepszemu, profilaktycznemu serwisowaniu 

maszyn. Bardzo czêsto zdarza siê, jak wynika z przeprowadzonych badañ, ¿e u¿ytkownicy nie 

u¿ytkuj¹ maszyny zgodnie z instrukcj¹ doprowadzaj¹c do przedwczesnego zu¿ywania siê lub 

uszkadzania jej czê�ci skùadowych. Regulowanie ci�nieñ ponad dopuszczalne, zmiana 

fabrycznych nastaw zabezpieczeñ termicznych silników i innych elementów skùadowych, 

stanowi czêst¹ przyczynê usterek i przestoju tych maszyn. Dlatego umieszczenie czujników w 

odpowiednich miejscach pomaga we wcze�niejszym wykrywaniu tych nieprawidùowo�ci lub 

ustalaniu, co mogùo byã przyczyn¹ powstania awarii. Dodatkowo �wiadomo�ã operatorów 

maszyn, ¿e pewne wielko�ci s¹ kontrolowane prowadzi do bardziej rozs¹dnego i ostro¿nego 
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u¿ytkowania maszyny. Nie powinno siê rozpatrywaã bowiem wzrostu efektywno�ci wiercenia 

bazuj¹c tylko i wyù¹cznie na systemach bezpo�rednio na to wpùywaj¹cych. Nie bez znaczenia 

s¹ ukùady, które oddziaùywaj¹ na wiêksz¹ dyspozycyjno�ã maszyn, co równie¿ ma istotny 

wpùyw na koñcow¹ skuteczno�ã pracy maszyny. Mowa tutaj o systemach monitoruj¹co-

diagnostycznych, których koszt, jak wynika z szacunków, stanowi ok. 1,5 � 2% warto�ci caùej 

maszyny. Nie jest to du¿o w porównaniu do oszczêdno�ci, jakie uzyskuje siê dziêki 

zmniejszeniu czasu przestoju maszyny i zwi¹zanych z tym kosztów. 

 

5.1.2 Ukùad hydrauliczny 
 

Ukùad hydrauliczny jest �sercem� organu roboczego maszyn wierc¹cych i kotwi¹cych. Od 

jego wydajno�ci i efektywno�ci zale¿y prawidùowa praca organu roboczego. Najczê�ciej 

stosuje siê sterowanie rêczne ze wzglêdu na prostotê budowy i mniejsz¹ ilo�ã potencjalnie 

bardziej podatnych elementów, które mog¹ ulec awarii, w porównaniu do sterowania 

elektrycznego. Moc pompy hydraulicznej i parametry caùego ukùadu hydraulicznego dobiera 

siê ze wzglêdu na wiertarkê hydrauliczn¹, jaka zostaùa zastosowana. Je�li te czynniki zostaùy 

prawidùowo dobrane na etapie projektowania i uruchamiania, to niewiele wiêcej mo¿na w tym 

aspekcie osi¹gn¹ã.  

Oczywi�cie, opracowuj¹c bardziej wydajne i wytrzymaùe wiertarki hydrauliczne mo¿na 

mieã kluczowy wpùyw na zwiêkszenie efektywno�ci wiercenia. Jednak¿e na tym polu 

obserwuje siê nieznaczny, jak na razie, postêp i nie zale¿y to od konstruktora maszyny 

wierc¹cej.  

Obecnie najwiêcej zyskuje siê wprowadzaj¹c elektro-hydrauliczne sterowanie do maszyn, 

które oferuje: wiêksz¹ elastyczno�ã, lepsze mo¿liwo�ci diagnozowania usterek oraz tañsze 

realizacje bardziej skomplikowanych ukùadów [12].  

 

5.1.3 Organ roboczy maszyny: rama wiertnicza i wie¿yczka kotwi¹ca 
 

Ukùad roboczy w maszynach zarówno wierc¹cych, jak i kotwi¹cych powinien zapewniaã 

swobodne jego pozycjonowanie w danym wyrobisku. Korzystnie jest gdy w skùad jego 

budowy wchodz¹ elementy o niewielkich przekrojach i wymiarach gabarytowych, 

speùniaj¹cych jednocze�nie warunki wytrzymaùo�ciowe. Ramy prowadnicze powinny 

zapewniaã minimalne opory ruchu podczas przemieszczania siê wózka wiertarki 

hydraulicznej, minimalizuj¹c straty energii na tarcie. 
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W przypadku ram wiertniczych w wozach wierc¹cych nale¿y d¹¿yã przede wszystkim do 

prób wykonania ich z bardziej wytrzymaùych materiaùów i zmniejszenia gabarytów, przy 

zachowaniu ich dotychczasowego pola pracy, zmniejszaj¹c jednocze�nie ich masê. Dostêpne 

obecnie materiaùy oraz rozwój technologii ich spawania, otwieraj¹ bowiem szerokie 

mo¿liwo�ci ich wykorzystania w budowie wysiêgników o bardziej kompaktowej budowie. Do 

tych wniosków mo¿na byùo doj�ã po analizach organu roboczego montowanego na 

maszynach typu Face Master produkcji Mine Master. Dla zwiêkszenia gùêboko�ci wiercenia 

otworu dan¹ dùugo�ci¹ ¿erdzi mo¿na ponadto zwiêkszyã wynikow¹ gùêboko�ã netto otworu 

poprzez skompensowanie dùugo�ci tulei ù¹cz¹cej ù¹cznik wiertarki z ¿erdzi¹. Mo¿na to 

osi¹gn¹ã przez przetoczenie otworów centralizatorów i wydùu¿enie skoku siùownika posuwu 

wiertarki. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowych 100 do 200[mm] na otworze.  

Wie¿yczki kotwi¹ce korzystnie jest rozwijaã w kierunku póùautomatycznych i 

automatycznych ukùadów sterowania. Wpùywa to istotnie na bezpieczeñstwo pracy i 

efektywno�ã procesu kotwienia. Kinematyka i budowa organu roboczego powinna w tym 

przypadku speùniaã nastêpuj¹ce warunki, wnioskuj¹c po analizie automatycznej wie¿yczki 

kotwi¹cej zainstalowanej w maszynie Roof Master 1.7A: 

 zwarta, kompaktowa budowa pozwalaj¹ca kotwiã w niskich wyrobiskach; 

 sprawnie dziaùaj¹cy ukùad dokùadania ¿erdzi i magazynek kotew; 

 zapewnienie dobrej osùony dla czujników i urz¹dzeñ zabudowanych na 

ukùadzie roboczym; 

 ukùad odsysania zwiercin powi¹zany ze sterowaniem posuwu wiertarki. 

Podczas konstruowania wie¿yczek kotwi¹cych nale¿y zwracaã szczególn¹ uwagê na ich 

odporno�ã na uszkodzenia mechaniczne. Testy bowiem maszyn: Roof Master 1.7A i Roof 

Master 1.8 AWKM wykazaùy ich podatno�ã na powstawanie luzów i uszkodzeñ 

mechanicznych. 

 

5.2 Wyznaczenie wskaêników efektywno�ci pracy 
 

Przeprowadzaj¹c analizy efektywno�ci pracy ró¿nych ukùadów wspomagania procesu 

wiercenia oraz diagnostyczno-monitoruj¹cych, wyznaczono szereg wskaêników, które 

pozwol¹ na ocenê i zasadno�ã stosowania ka¿dego z tych systemów. 

 



88 
 

5.2.1 Czas wierconego otworu 
 

Jak wykazano podczas wstêpnych badañ, czas potrzebny na wiercenie otworów stanowi 

ok. 90% czasu trwania caùego cyklu pracy. Nie mo¿na zatem pomijaã tego wa¿nego czynnika. 

Redukcja czasu wiercenia ma istotny i bezpo�redni wpùyw na efektywno�ã procesu wiercenia. 

Obni¿yã go mo¿na poprzez: 

 wprowadzanie odpowiednich nastaw parametrów wiercenia, takich jak: 

ci�nienia i przepùywy obrotów, udarów i posuwu, dla uzyskania maksymalnej 

prêdko�ci wiercenia przy danej zwiêzùo�ci skaù; 

 u¿ywanie lepszych narzêdzi o odpowiednim ksztaùcie i wykonanych z 

materiaùów dostosowanych do danego rodzaju skaù; 

 stosowanie wùa�ciwej metody oczyszczania dna wierconego otworu; 

 stosowanie wydajniejszych wiertarek hydraulicznych. 

Jak wykazaùy badania, pierwszego czynnika, dla skaù ró¿nej zwiêzùo�ci, nie jest siê w 

stanie osi¹gn¹ã bez ingerencji elektronicznych ukùadów sterowania. U¿ywanie niektórych 

narzêdzi wiertniczych natomiast jest �ci�le zwi¹zane z elektronicznymi ukùadami 

kontroluj¹cymi przebieg procesu wiercenia dla �ochrony� ostrza narzêdzia przed 

zniszczeniem i dla zachowania ich wùa�ciwo�ci. Dowodem tego jest system na maszynie Roof 

Master 1.7A, który dokonuj¹c pomiaru podci�nienia odsysania zwiercin sprawdza czy 

koronka skrawaj¹ca nie zakleszcza siê i dostosowuje prêdko�ã posuwu wiertarki w zale¿no�ci 

od warto�ci tej wielko�ci. 

 

5.2.2 Zu¿ycie narzêdzi wiertniczych 
 

Podobnie jak w przypadku czasu wierconego otworu, du¿¹ rolê w ograniczeniu zu¿ycia 

narzêdzia wierc¹cego maj¹ te same czynniki. Mniejsze zu¿ycie ostrza mo¿na uzyskaã gùównie 

poprzez stosowanie systemów kontroluj¹cych i wspomagaj¹cych przebieg procesu wiercenia 

lub zastêpowanie obecnie u¿ywanych, narzêdziami nowego typu. 

 

5.2.3 Powtarzalno�ã i jako�ã wykonanej pracy 
 

Wskaênik ten zapewniaj¹ systemy wspomagania pozycjonowania organu roboczego z 

kontrol¹ gùêboko�ci wiercenia, zgodnie z metrykami: strzaùowymi i kotwienia, takie jak np. 

FGS. Wiercenie zgodnie z zadanymi metrykami strzaùowymi i kotwienia przynosi szereg 
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korzy�ci dla zwiêkszenia ogólnej efektywno�ci procesu wiercenia zgodnie z zaùo¿eniami, 

zapewniaj¹c maksymaln¹ jako�ã wykonywanej pracy. 

 

5.2.4 Dyspozycyjno�ã maszyny 
 

Na poprawê dyspozycyjno�ci maszyny ma oczywi�cie wpùyw jako�ã jej wykonania,  

wùa�ciwy dobór elementów skùadowych i konstrukcja. Dodatkowym czynnikiem jednak 

mog¹cym poprawiã ten wskaênik s¹ systemy monitoruj¹co-diagnostyczne, które po�rednio 

wpùywaj¹ na polepszenie efektywno�ci procesu wiercenia. Uùatwiaj¹ diagnostykê bardziej 

zaawansowanych technicznie ukùadów, powoduj¹c ¿e pomimo stopnia ich skomplikowania, 

ùatwo jest utrzymaã je w peùnej sprawno�ci przez sùu¿by serwisowe. Trudno bowiem 

rozpatrywaã skuteczno�ã dziaùania innych systemów, je�li nie zapewni siê tego 

podstawowego, jakim jest ogólna dyspozycyjno�ã maszyny, która w kopalniach powinna byã 

na poziomie przynajmniej 90% [17].   

 

5.2.5 Bezpieczeñstwo pracy 
 

Wskaênik ten charakteryzuje �odsuniêcie� operatora maszyny od strefy szczególnie 

niebezpiecznej, jak¹ niew¹tpliwie jest obszar poza kabin¹. Jest to �ci�le zwi¹zane z: 

automatyzacj¹ procesu kotwienia, zwiêkszeniem dyspozycyjno�ci maszyny oraz 

zmniejszeniem zu¿ycia narzêdzia. Dwa ostatnie czynniki zmniejszaj¹ czêstotliwo�ã 

opuszczania kabiny przez operatora. 

 

 

5.3 Analiza efektywno�ci procesu wiercenia w maszynach wyposa¿onych w 

klasyczny ukùad roboczy 
 

Maszyny wierc¹ce i kotwi¹ce wyposa¿one w klasyczne ukùady sterowania, czyli takie, 

które nie wspomagaj¹ operatora podczas pozycjonowania czy trwania procesu wiercenia, s¹ 

obecnie najpowszechniej stosowanymi w kopalniach. Po przeanalizowaniu w poprzednich 

rozdziaùach wpùywu nowoczesnych metod wspomagania procesu wiercenia oraz 

wyznaczonych wskaêników efektywno�ci, bardzo ùatwo jest znaleêã przewagê tych¿e 

systemów. Klasyczne ukùady sterowania cechuj¹ nastêpuj¹ce niedogodno�ci: 
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 brak mo¿liwo�ci ci¹gùej kontroli parametrów wiercenia, co powoduje wiêksze 

zu¿ycie narzêdzi wierc¹cych i ni¿sze prêdko�ci wiercenia; 

 brak mo¿liwo�ci kontroli wiercenia, zgodnie z zadanymi metrykami: 

strzaùowymi i kotwienia; 

 brak kontroli gùêboko�ci wiercenia; 

 pomimo zastosowania prostego, stykowo-przekaênikowego ukùadu sterowania, 

wystêpuje trudno�ã w diagnostyce bùêdów i znajdywania przyczyn awarii; 

 niska jako�ã wykonywanej pracy; 

 brak mo¿liwo�ci kontroli i analizy wykonanej pracy; 

Z prostego porównania wynika zatem, ¿e systemy wspomagania procesu wiercenia 

przynosz¹ wiele korzy�ci i zasadne jest ich stosowanie w maszynach górniczych w ró¿nych 

konfiguracjach. 
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6. Analiza odpowiedzi ukùadu diagnostycznego i monitorowania 

na symulowane usterki i awarie 
 

Przeprowadzone badania wykazaùy, ¿e systemy monitoruj¹co-diagnostyczne s¹ obecnie 

jednymi z kluczowych aspektów w d¹¿eniu do poprawy dyspozycyjno�ci maszyn 

górniczych. Ze wzglêdu na miejsce odczytywania informacji, wyró¿niã mo¿na dwa rodzaje 

takich ukùadów: lokalne i zdalne. Pierwsze z nich dostarczaj¹ informacji za pomoc¹ aparatury 

zabudowanej na maszynie (wy�wietlacz diagnostyczny, panel operatorski, lampki kontrolne, 

wskaêniki, itp.). Dane rejestrowane z przebiegu pracy dostêpne s¹ dla sùu¿b serwisowych 

poprzez port USB, kartê SD lub inne przeno�ne media. Wymagana zatem jest obecno�ã 

czùowieka w pobli¿u maszyny, ¿eby móc dokonaã jej sprawdzenia lub odczytaã zapisane 

dane. W zdalnych ukùadach diagnostycznych mamy, oprócz wy¿ej wymienionych funkcji, 

mo¿liwo�ã zdalnego przesyùania danych � bezprzewodowo. Wymaga to jednak 

przystosowania infrastruktury sieci kopalnianej do transmisji danych. Odbywaã siê to mo¿e 

obecnie w kopalniach KGHM poprzez: 

 standardy transmisji radiowej IEEE 802.11 (ang. Institute of Electrical and 

Electronics Engineers - Instytut In¿ynierów Elektryków i Elektroników), 

przyù¹czaj¹c maszynê do istniej¹cej sieci WLAN (ang. Wireless Local Area 

Network � Lokalna Sieã Bezprzewodowa) lub 

 kabel ciekn¹cy, który wykorzystywany jest obecnie przede wszystkim jako 

medium komunikacji gùosowej.  

 

6.1 Zaùo¿enia i budowa ukùadu diagnostyczno-monitoruj¹cego 
 

Ide¹ poprawnie funkcjonuj¹cego ukùadu diagnostyczno-monitoruj¹cego jest wykrywanie 

nieprawidùowo�ci w dziaùaniu wybranych obszarów pracy maszyny oraz jednoznaczne 

informowanie o nich operatora i sùu¿by serwisowe. Ukùad monitoruj¹cy natomiast sprawdza 

czy warto�ci danych wielko�ci znajduj¹ siê w dopuszczalnych i poprawnych zakresach. Je�li 

nie s¹, to wysyùa informacjê do ukùadu diagnostycznego. Ponadto rejestruje wybrane 

parametry pracy ukùadu maszyny oraz umo¿liwia ich póêniejsze odczytanie. Do realizacji 

tych funkcji nale¿y dostarczyã nadrzêdnym urz¹dzeniom steruj¹cym (np. sterownikom PLC), 

sygnaùów z czujników zabudowanych w adekwatnych lokalizacjach. Rozmieszczenie i dobór 

czujników jest zatem jednym z kluczowych aspektów dobrze zaprojektowanego systemu 

diagnostyczno-monitoruj¹cego.  
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W przypadku maszyn wierc¹cych i kotwi¹cych ukùady te podzielone zostaùy na dwa 

gùówne moduùy: 

 Monitoring i diagnostyka ukùadu napêdowego i wybranych parametrów ukùadu 

napêdowego (np. system BMS); 

 Monitoring i diagnostyka ukùadu i procesu roboczego (np. system DMS). 

Dobierano czujniki analogowe o sygnaùach wyj�ciowych umo¿liwiaj¹cych ich 

diagnostykê, czyli standardowe 4..20mA. Stopieñ ochrony IP (ang. International Protection 

Rating) urz¹dzeñ i poù¹czeñ na poziomie co najmniej IP67. Obudowy natomiast wykonane ze 

stali nierdzewnej.  

Pierwszy z moduùów ma za zadanie sprawdzanie poprawnej pracy ukùadu napêdowego. 

Wiêkszo�ã informacji dociera poprzez protokóù J1939 z komputera silnika spalinowego. 

Mierzone s¹ oprócz tego nastêpuj¹ce wielko�ci: temperatura oleju w zmienniku momentu, 

ci�nienie oleju w skrzyni biegów, temperatura oleju w zbiorniku hydraulicznym, poziom 

paliwa, napiêcie zasilania z sieci kopalnianej, ci�nienie udarów wiertarki hydraulicznej. 

Wszystkie te wielko�ci pozwalaj¹ na ogólna ocenê sprawno�ci newralgicznych punktów 

charakterystycznych dla pracy gùównych zespoùów maszyny. Ukùad monitorowania dokonuje 

pomiaru i rejestruje wszystkie te wielko�ci, co 30s. W razie uszkodzenia którego� z 

przewodów, czujnika lub przekroczenia dopuszczalnego zakresu danego parametru, system 

informuje o tym stosownym komunikatem na panelu operatorskim, jak pokazano na rysunku 

6.1. 

 

Rysunek 6.1 Zestawienie i opisy bùêdów na panelu operatorskim systemu monitorowania i diagnostyki 

ukùadu napêdowego maszyny Face Master 1.7 produkcji Mine Master 
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Peùna lista bùêdów zapisywana jest w ujêciu miesiêcznym przez ukùad monitorowania do 

pliku *.csv. Analiza tego pliku jest pierwszym krokiem do podjêcia bardziej szczegóùowej 

weryfikacji pracy maszyny w danym dniu, w razie wyst¹pienia nieprawidùowo�ci.  

W maszynach typu Face Master 1.7 czêst¹ praktyk¹ stosowana przez operatorów, 

prowadz¹c¹ do uszkodzenia silnika elektrycznego, jest regulacja ci�nienia udarów do warto�ci 

przekraczaj¹cych dopuszczalne nastawy okre�lone przez producenta, tj. powy¿ej 150bar � dla 

wiertarek hydraulicznych typu HC109 produkcji Montabert. Silnik elektryczny jest wtedy 

bardziej obci¹¿ony i pobiera z sieci wiêkszy pr¹d, co prowadzi do jego przeci¹¿ania. 

Przedwczesnemu zu¿yciu ulegaj¹ równie¿ elementy skùadowe wiertarki � najdro¿szego 

urz¹dzenia na maszynie � oraz narzêdzia wierc¹cego. Na potrzeby prób funkcjonalnych na 

poligonie do�wiadczalnym w firmie Mine Master zmieniono nastawê na zaworze 

regulacyjnym ci�nienie udarów na 180bar, podwy¿szono nastawê na przekaêniku termicznym 

zabezpieczaj¹cym silnik elektryczny (co równie¿ wykonywane jest w kopalni). Po czym 

odwiercono 6 otworów. Pr¹d pobierany przez silnik byù na poziomie 120A, gdzie nominalny 

pobór pr¹du dla silnika o mocy 55kW, przy napiêciu 500V, wynosi 77A. Czasami wysoki, 

zarejestrowany, pobierany pr¹d jest skutkiem spadku napiêcia w sieci zasilaj¹cej. W tym 

przypadku jednak przyczyn¹ byùo zbyt wysokie ci�nienie w linii udarów wiertarki 

hydraulicznej. System diagnostyczny ju¿ podczas wiercenia pierwszego otworu zareagowaù 

komunikatem na panelu operatorskim informuj¹c o przekroczeniu ci�nienia udarów powy¿ej 

160bar. Na podstawie listy alarmów, gdzie pojawiù siê bù¹d zwi¹zany z przekroczeniem 

ci�nienia, mo¿na byùo doj�ã do wniosku, któr¹ wielko�ã powinno poddaã siê analizie � o 

której i jakiego dnia. Wydruk z pliku zawieraj¹cego listy alarmów pokazano na rysunku 6.2 

 

Rysunek 6.2 Tabela bùêdów z prób maszyny Face Master 1.7 przy ustawionym zaworze regulacji ci�nienia 

udarów na 180bar 

U¿ytkownik Data i czas aktywacji Data i czas dezaktywacji Opis alarmu 

Serwis 2012-02-21 10:49 - Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:51 Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:52 - Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:53 Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:54 - Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:55 Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:57 - Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 10:58 Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 11:00 - Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 11:01 Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 11:02 - Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 

Serwis 2012-02-21 11:03 Cisnienieudarow wiertarki > 160Bar 
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Odczytano zatem dane przez port USB i sprawdzono zarejestrowany przebieg warto�ci 

ci�nienia udarów. Wyniki przedstawiono na rysunku 6.3. 

 

Rysunek 6.3 Przebieg warto�ci ci�nienia udarów wiertarki dla wiercenia 6-ciu otworów, przy 

ustawionym zaworze regulacji ci�nienia na 180bar 

 

Na powy¿szym wykresie jasno widaã, ¿e dla caùego cyklu pracy ci�nienie udarów wiertarki 

byùo zbyt wysokie i wynosiùo ok. 180bar podczas wiercenia ka¿dego z sze�ciu otworów. 

Narzêdzie to mog¹ wykorzystywaã sùu¿by serwisowe do okresowego sprawdzania czy 

maszyna u¿ytkowana jest prawidùowo lub czy pewne jej komponenty nie ulegaj¹ zu¿yciu. 

Je�li natrafi¹ na tego typu bùêdy bêd¹ w stanie zareagowaã zanim dojdzie do uszkodzenia 

silnika elektrycznego (co siê do�ã czêsto zdarza, jak wynika z danych przekazanych przez 

serwis firmy Mine Master) w wyniku jego przeci¹¿ania. Bêdzie to miaùo po�rednio wpùyw na 

przebieg procesu wiercenia poprzez zwiêkszenie dyspozycyjno�ci maszyny i zmniejszenie 

zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego. Wymiana silnika poci¹ga za sob¹ olbrzymie koszty, 

przewy¿szaj¹ce koszt caùego ukùadu monitoruj¹co-diagnostycznego. Skùadaj¹ siê na nie: koszt 

silnika i jego transportu do kopalni, koszty pracy serwisantów, koszty czasu przestoju 

niesprawnej maszyny. 

Moduù systemu monitoruj¹co-diagnostycznego ukùadu roboczego sùu¿y bardziej do 

kontroli wykonywanej pracy przez danego operatora oraz do wspomagania jego pracy. 
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Przykùadowy schemat blokowy systemu monitorowania pozycji ramy wiertniczej i 

parametrów pracy wiertarki pokazano na rysunku 6.4.  

 

Rysunek 6.4 Schemat blokowy ukùadu monitoruj¹cego poùo¿enie ramy wiertniczej i parametrów pracy 

wiertarki hydraulicznej 

 

Czujniki k¹ta obrotu i inklinometr dostarczaj¹ informacji do ukùadu monitorowania o 

aktualnej pozycji ramy wiertniczej. Przepùywomierz mierzy ilo�ã oleju hydraulicznego 

wpùywaj¹cego i wypùywaj¹cego z siùownika posuwu wiertarki, a sterownik przetwarza te 

informacje na przemieszczenie wózka wiertarki. Przetworniki ci�nienia mierz¹ natomiast 

warto�ci charakterystycznych ci�nieñ: posuwu, obrotów i udarów. Dane te s¹ wystarczaj¹ce 

do realizacji najprostszego ukùadu wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej, co 

wpùywa na jako�ã wykonywanej pracy przez u¿ytkownika maszyny wierc¹cej. 

 

6.1.1 Lokalne systemy diagnostyczne i monitorowania 
 

Lokalne systemy diagnostyczne i monitorowania powinny sprawdzaã i informowaã o 

wyst¹pieniu nieprawidùowego funkcjonowania istotnych,  z punktu widzenia u¿ytkownika i 

serwisu, ukùadów maj¹cych wpùyw na podstawowe funkcje maszyny. Ýeby utrzymaã 

urz¹dzenie w ruchu konieczne jest reagowanie ju¿ przed pojawieniem siê awarii. Obecnie 

dominuj¹ w maszynach bardzo proste ukùady diagnostyczne, bazuj¹ce na lampkach 

kontrolnych i wskaênikach. Informuj¹ one o najwa¿niejszych zdarzeniach. Trudno jest 

bowiem wyprowadziã dziesi¹tki lub nawet setki informacji diagnostycznych na panelu 

sterowania za pomoc¹ diod i wskaêników analogowych. Maszyny górnicze s¹ coraz bardziej 

zùo¿one i wymagaj¹ kontrolowania coraz wiêcej parametrów. Coraz chêtniej i powszechniej 

stosowane s¹ zatem systemy, które bazuj¹ na elektronicznych urz¹dzeniach wymieniaj¹cych 
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dane poprzez sieã CAN. Ich wielka zalet¹ jest pokazywanie danych w jednym miejscu � na 

panelu operatorskim oraz praktycznie nieograniczona ilo�ã kontrolowanych sygnaùów 

wej�ciowych (wielko�ci mierzonych). W momencie pojawienia siê bùêdu jest to natychmiast 

sygnalizowane wraz z odpowiednim komentarzem. Wbrew pozorom nie potrzeba mieã 

specjalnych narzêdzi lub przeno�nego komputera do diagnozowania bùêdów zaawansowanych 

systemów elektrycznych. Dobrze zaprojektowany i oprogramowany ukùad diagnostyczny 

wy�wietli bowiem niezbêdne informacje o zaistniaùym zdarzeniu, co jest wystarczaj¹ce do 

znalezienia przyczyny i usuniêcia usterki. Dlatego tak wa¿ne jest, aby w parze z bardzo 

zaawansowanymi systemami elektrycznymi, bardzo skrupulatnie projektowaã ukùady 

diagnostyczne. 

 

6.1.2 Zdalne systemy diagnostyczne 
 

Wszelkie nieprawidùowo�ci w dziaùaniu maszyny sygnalizowane przez lokalne systemy 

diagnostyczne wymagaj¹ interwencji sùu¿b serwisowych. Bywa to kosztowne i kùopotliwe. 

Szczególnie, ¿e czasami wiedz¹c jaki pojawiù siê bù¹d mo¿na udzieliã stosownych wskazówek 

u¿ytkownikowi, co powinien sprawdziã lub zrobiã ¿eby samemu usun¹ã usterkê. Dla 

przyspieszenia reakcji na zaistniaùe bùêdy w niektórych maszynach zainstalowano urz¹dzenia 

mog¹ce wysyùaã i odbieraã dane drog¹ bezprzewodow¹, je�li w zasiêgu takiej sieci siê znajd¹. 

Pogl¹dowy schemat blokowy takiej wymiany danych przedstawia rysunek 6.5 [4]. 

 

Rysunek 6.5 Pogl¹dowy schemat wymiany danych drog¹ bezprzewodow¹ w kopalni[30] 

 

Ze wzglêdu na to, ¿e infrastruktura sieci kopalnianej w Zakùadach Górniczych KGHM 

S.A. nie jest jeszcze przystosowana do tego ¿eby w ka¿dym miejscu mieã dostêp do sieci 



97 
 

bezprzewodowej Wi-Fi, zdecydowano siê na podjêcie dziaùañ maj¹cych na celu okresowe 

przesyùanie danych, wykorzystuj¹c fakt znajdywania siê maszyny mniej wiêcej raz na 24 

godziny w punkcie tankowania. Koncepcja zakùada instalacjê w tych punktach urz¹dzeñ 

zapewniaj¹cych stacjom bezprzewodowym dostêp do zasobów sieci za pomoc¹ 

bezprzewodowego medium transmisyjnego (czêstotliwo�ci radiowej), tzw. AP�ów (ang. 

Access Point � Punkt Dostêpowy). Dane odczytywane byùyby cyklicznie z maszyny i 

przesyùane do sieci Ethernet w kopalni za ka¿dym razem, kiedy znalazùaby siê w zasiêgu tych 

urz¹dzeñ lub doraênie w przypadku wyst¹pienia awarii. Wtedy mo¿liwe byùoby nawi¹zanie 

poù¹czenia on-line z maszyn¹ i dokonania sprawdzenia jej poszczególnych ukùadów. Serwis z 

biura byùby w stanie sprawdziã jaka jest przyczyna powstaùych bùêdów i przekazaã instrukcje 

napraw, bez wysyùania pod ziemiê lub odlegùe zak¹tki �wiata, specjalisty. Poù¹czenie takie 

zostaùo pomy�lnie nawi¹zane i przetestowane w firmie Mine Master. Czas reakcji mo¿e byã 

zatem zdecydowanie krótszy, co poprawia wspóùczynnik dyspozycyjno�ci maszyn. 

Ze wzglêdu na fakt, ¿e maszyny górnicze sprzedawane s¹ w ró¿ne zak¹tki �wiata, gdzie 

serwis maszyny przez specjalistów producentów jest bardzo kosztowny i pochùania du¿o 

czasu, zdecydowano siê opracowaã koncepcjê systemu diagnostycznego z wykorzystaniem 

globalnej sieci GSM (ang. Global System for Mobile Communications � Globalny System 

Mobilnej Komunikacji). Maszyna byùaby w tym przypadku wyposa¿ona w urz¹dzenie, dziêki 

któremu mo¿liwe bêdzie nawi¹zanie poù¹czenia poprzez sieã GSM, je�li tylko znajdzie siê w 

jej zasiêgu. W wielu kopalniach bowiem maszyny wyje¿d¿aj¹ z tunelu ka¿dego dnia lub jest 

to mo¿liwe doraênie w przypadku wyst¹pienia awarii. Pogl¹dowy schemat opracowanej 

koncepcji przedstawia rysunek 6.6. 

 

Rysunek 6.6 Pogl¹dowy schemat komunikacji maszyny poprzez sieã GSM [31] 

 

Dziaùanie komunikacji w tej konfiguracji zostaùo sprawdzone i przetestowane w firmie Mine 

Master w Wilkowie. Nawi¹zuj¹c poù¹czenie z systemem elektrycznym zabudowanym na 

maszynie przez sieã GSM mo¿liwe byùo:  
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 Skonfigurowanie ukùadu na maszynie tak, aby automatycznie wysyùaù zarejestrowane 

dane na internetowy serwer je�li tylko znajdzie siê w zasiêgu sieci GSM. Dane te 

póêniej mog¹ byã odczytywane przez uprawnion¹ osobê maj¹c¹ dostêp do Internetu; 

 Nawi¹zanie poù¹czenia on-line z ukùadem zabudowanym na maszynie i dokonaniem 

jego diagnostyki; 

 Aktualizacja i przeùadowanie programu ukùadu sterowania na maszynie. 

W normalnych warunkach do wykonania powy¿szych czynno�ci koniecznym byùoby 

wysùanie pracownika do miejsca, w którym znajduje siê aktualnie maszyna. Mogùoby to 

spowodowaã bardzo dùugie przestoje i koszty. W tym przypadku problem mo¿e byã 

rozwi¹zany szybko i ekonomicznie [29] [31]. 

 

6.2 Wpùyw lokalnych i zdalnych ukùadów diagnostycznych na 

dyspozycyjno�ã maszyny 
 

Analizuj¹c korzy�ci pùyn¹ce z zastosowania ukùadów diagnostyczno-monitoruj¹cych 

mo¿na wyci¹gn¹ã nieambiwalentne wnioski, ¿e poprzez bardziej precyzyjn¹ lokalizacje 

bùêdów, badanie wiêkszej ilo�ci parametrów i mo¿liwo�ci zdalnej diagnostyki, wpùywaj¹ one 

na przyspieszenie usuwania awarii, ich zapobieganie i redukcjê kosztów z tym zwi¹zanych. 

Sytuacjê poprawia stosowanie zdalnej transmisji danych, co w jeszcze wiêkszym stopniu 

wpùywa na czas reakcji w wykrywaniu nieprawidùowo�ci pracy maszyny. Wszystkie te 

aspekty s¹ korzystne dla zwiêkszenia ogólnej dyspozycyjno�ci maszyn. Szczególnie tych, 

wyposa¿anych w najbardziej zaawansowane technicznie ukùady sterowania [4].  

Poruszaj¹c temat systemów monitorowania pracy maszyn górniczych, trudno nie 

wspomnieã o standardach wymiany danych pomiêdzy maszynami i sieci¹ kopalnian¹. Mowa 

tu o takich standardach jak: OPC (ang. OLE for Process Control) i IREDES (ang. 

International Rock Excavation Data Exchange Standard). Szczególn¹ uwagê warto zwróciã na 

ten drugi, który zostaù opracowany specjalnie na potrzeby górnictwa. Definiuje on wspólny 

�jêzyk� do komunikacji w kopalni. Obejmuje to format danych jaki wysyùany jest do maszyn 

w celu kontroli ich pracy oraz formaty u¿ywane do raportowania danych. Gùównymi 

zaùo¿eniami standardu IREDES s¹: 

 £atwa integracja komunikacji maszyn ró¿nych producentów w kopalniach; 

 Redukcja kosztów opracowywania indywidualnych interfejsów dla producentów 

maszyn, kopalni i dostawców systemu [28] [13]. 
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7. Analiza otrzymanych wyników badañ eksperymentalnych 
 

Zestawiono i przeanalizowano wpùyw ró¿nych czynników przebiegu procesu wiercenia 

na zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego. Szczególny nacisk poùo¿ono na systemy wspomagaj¹ce ten 

proces. Wyniki badañ przedstawiono uwzglêdniaj¹c podziaù na metody wiercenia i uzyskane 

wyniki. 

 

7.1 Wpùyw systemów wspomagania wiercenia i diagnostycznych w 

samojezdnych maszynach górniczych na zmniejszenie zu¿ycia narzêdzi 

skrawaj¹cych 
 

7.1.1 Samojezdne maszyny wierc¹ce 
 

Ze wzglêdu na trudno�ci w przeprowadzeniu badañ systemu kontroli procesu wiercenia w 

metodach w obrotowo-udarowych w warunkach kopalnianych, wyniki te bêd¹ w wiêkszo�ci 

czysto hipotetyczne. Uzyskane wyniki z testów funkcjonalnych dotycz¹ bowiem wiercenia w 

jednorodnych blokach skalnych na poligonie do�wiadczalnym w firmie Mine Master, gdzie 

nie wykorzystane zostaùy w peùni mo¿liwo�ci systemu sterowania. Jednym z jego zaùo¿eñ jest 

dostosowywanie parametrów pracy wiertarki hydraulicznej do zmiennych wùa�ciwo�ci 

urabianych skaù. Skuteczno�ã tego typu ukùadów sterowania zostaùa potwierdzona w 

obrotowych metodach wiercenia, gdzie uzyskano bardzo pozytywne wyniki badañ, zbie¿ne z 

wcze�niejszymi oczekiwaniami. Systemy takie na podstawie wzrostu ci�nienia na obrotach i 

posuwie wiertarki s¹ w stanie kontrolowaã przebieg procesu wiercenia, tak ¿eby uchroniã je 

przed uszkodzeniem oraz wykorzystaã maksymalnie ich potencjaù przy zmiennych warunkach 

geologicznych urabianych skaù. Mechanizmy: anty-zakleszczeniowy oraz wykrywania 

szczelin skutecznie sprawdzaj¹ siê podczas pracy. Szczególnie ten drugi mo¿liwy jest do 

uzyskania dziêki elektro-hydraulicznym metodom kontroli procesu wiercenia. 

Przeprowadzone badania dowiodùy jego skuteczno�ci w ograniczaniu zu¿ycia narzêdzia 

podczas natrafiania na pustki w skaùach, gdzie nastêpuje gwaùtowne przyspieszenie posuwu 

wiertarki i ponowne uderzenie w materiaù skalny. System zmniejszaù wtedy prêdko�ã 

wiercenia na czas przej�cia przez szczelinê, nie doprowadzaj¹c do zniszczenia narzêdzia.  

Zmniejszyã zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego mo¿na poprzez efektywniejsze jego 

wykorzystanie. Wtedy wydajno�ã urabianych skaù w przeliczeniu na zu¿yte jedno narzêdzie 

ro�nie. Wydajno�ã procesu wiercenia mo¿na zwiêkszyã stosuj¹c ukùady wspomagania 

pozycjonowania organu roboczego dla uzyskiwania maksymalnego zabioru dla danej dùugo�ci 
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¿erdzi. Wierc¹c otwory zgodnie z zadan¹ metryk¹ strzaùow¹ mo¿na otrzymaã nawet do 10-

15% wiêkszego zabioru. Ustawiona rama wiertnicza pod odpowiednim k¹tem zapewnia 

bowiem zbieganie siê dna ka¿dego z otworów w jednej pùaszczyênie. Odchyùka powoduje, ¿e 

otwór wiercony jest pùycej w kierunku osi wyrobiska ni¿ powinien, co powoduje zu¿ywanie 

ostrza narzêdzia wierc¹cego przy niewykorzystaniu peùnej wywierconej gùêboko�ci, a tylko 

np. 85%. Skuteczno�ã ukùadu pozycjonowania ramy wiertniczej zostaùa potwierdzona 

przeprowadzonymi badaniami w kopalni podczas wiercenia maszyn¹ typu Face Master 1.7 z 

systemem FGS oraz do�wiadczeniami przeniesionymi z budownictwa tunelowego, gdzie 

ukùady tego typu s¹ standardem. Reasumuj¹c, otrzymuj¹c wzrost urobionego materiaùu na 

poziomie �rednio 10%, dziêki systemom wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej z 

kontrol¹ gùêboko�ci wiercenia, uzyskujemy takie samo wzglêdne zu¿ycie narzêdzia 

wierc¹cego. 

Kontroluj¹c przebieg procesu wiercenia mo¿emy równie¿ mieã wpùyw na zu¿ycie 

narzêdzia. Jak wykazano podczas badañ ukùadów monitoruj¹co-diagnostycznych, mo¿liwe 

jest szybkie wykrycie u¿ywania nieprawidùowych nastaw w ukùadzie hydraulicznym, co 

wpùywa bardzo niekorzystnie na zu¿ywanie siê narzêdzia wiertniczego, jak równie¿ 

podzespoùów wiertarki hydraulicznej. Czêst¹ praktyk¹ jest, przykùadowo, podnoszenie 

ci�nienia na udarze wiertarki, co nie powoduje zwiêkszenia prêdko�ci wiercenia. Ma za to 

negatywny wpùyw na ukùad hydrauliczny i elektryczny. Sprawdzaj¹c, alarmuj¹c i informuj¹c 

o stanach przekroczenia dopuszczalnych nastaw sùu¿by serwisowe, poprzez ukùady 

monitoruj¹co-diagnostyczne, mo¿na zatem równie¿ wpùywaã na zmniejszanie zu¿ycia 

narzêdzia. 

 

7.1.2 Samojezdne maszyny kotwi¹ce 
 

Ze wszystkich zbadanych ukùadów wspomagania procesu wiercenia w obrotowych 

metodach wiercenia na najwiêksza uwagê zasùuguje system w maszynie Rooof Master 1.7A 

firmy Mine Master. Kontroluje on bowiem w sposób ci¹gùy przebieg procesu wiercenia. Na 

podstawie pomiaru charakterystycznych ci�nieñ w ukùadzie roboczym oraz podci�nienia 

odsysania zwiercin, dostosowuje on parametry ukùadu hydraulicznego podczas trwania 

procesu wiercenia. Przeprowadzone badania w warunkach kopalnianych dowiodùy jego 

skuteczno�ci w postaci uzyskania: 

 Wzrostu trwaùo�ci narzêdzi o ponad 500% (przy wierceniu narzêdziem z 

zaokr¹glonymi ostrzami wykonanymi z pùytek PCD); 
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 Wzro�cie o ok. 30% i utrzymaniu prêdko�ci wiercenia na staùym poziomie. 

Powy¿sze czynniki, oprócz obni¿enia czêsto�ci wymiany narzêdzia, przyczyniaj¹ siê do 

wzrostu bezpieczeñstwa pracy oraz zmniejszenia zu¿ycia innych elementów skùadowych 

ukùadu roboczego poprzez zminimalizowanie wibracji. 

W maszynach kotwi¹cych podobnie jak w wierc¹cych, po�redni wpùyw na zmniejszenie 

zu¿ycie narzêdzia skrawaj¹cego maj¹ ukùady: wspomagania pozycjonowania ukùadu 

roboczego (w przypadku maszyn kotwi¹cych zgodnie z zadan¹ metryk¹ kotwienia) oraz 

diagnostyczno-monitoruj¹cy. 

 

 

7.2 Wpùyw systemów wspomagania wiercenia i diagnostycznych na inne 

aspekty eksploatacji maszyn oraz bezpieczeñstwo pracy 
 

Przy okazji prowadzenia badañ nad wpùywem systemów wspomagania procesu wiercenia 

na zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego, uwydatniùy siê inne aspekty ich pozytywnych oddziaùywañ 

na pracê maszyny. 

Efektywno�ã wykonywanej pracy jest czynnikiem, którego trudno pomin¹ã w 

rozpatrywaniu korzy�ci pùyn¹cych ze stosowania tych systemów. Jako�ã wykonywanej pracy 

dziêki wierceniu zgodnie z metrykami strzaùowymi i kotwiowymi pozwala na osi¹ganie: 

wysokiej wydajno�ci zbioru, pùaskich i pochylonych pod zadanym k¹tem powierzchni 

wtórnych przodka oraz odpowiedni¹ fragmentacjê urobionego materiaùu skalnego. Poprzez 

kontrolê procesu wiercenia czasy wierconych otworów s¹ krótsze, co wpùywa na lepsz¹ 

koñcow¹ wydajno�ã pracy operatorów. Automatyzacja i zmniejszenie zu¿ycia narzêdzia 

wpùywaj¹ na obni¿enie czêsto�ci opuszczania kabiny przez u¿ytkownika maszyny, co 

przyczynia siê do wzrostu ich bezpieczeñstwa pracy. Ukùady diagnostyczno-monitoruj¹ce 

natomiast wpùywaj¹ znacz¹co na dyspozycyjno�ã maszyny oraz kontrolê ich u¿ytkowania w 

sposób zgodny z dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹. S¹ to bardzo wa¿ne czynniki zarówno z 

punktu widzenia klienta maszyny, poniewa¿ obni¿a mu koszty prowadzenia robót górniczych, 

jak równie¿ dla operatorów, polepszaj¹c efektywno�ã, bezpieczeñstwo oraz ergonomiê pracy. 
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8. Opracowanie wytycznych do konstrukcji organów roboczych 

maszyn wierc¹cych wyposa¿anych w ukùady wspomagania 

procesu wiercenia 
 

Na podstawie zebranych danych opracowano zestaw wytycznych dla poszczególnych 

ukùadów maszyny, bior¹cych udziaù w przebiegu procesu wiercenia, dla uzyskania 

maksymalnego efektu prowadzonych prac urabiania skaù w kopalni. 

 

8.1 Kinematyka organu roboczego 
 

Z do�wiadczeñ wyniesionych z prac maszyn wierc¹cych w kopalni wynika, ¿e sposób  

u¿ytkowania organu roboczego przyczynia siê szybko do powstawania luzów w poù¹czeniach 

sworzniowych. Wpùyw maj¹ na to miêdzy innymi: szybkie przejazdy po bardzo nierównych 

chodnikach, u¿ywanie ramy wiertniczej do przegarniania przodka oraz obrywki skaù. 

Powinno d¹¿yã siê zatem do obni¿ania masy ukùadu roboczego poprzez u¿ywanie bardziej 

wytrzymaùych materiaùów o mniejszym przekroju oraz zabudowywanie ukùadów 

kompensuj¹cych gwaùtowne ruchy i przeci¹¿anie elementów skùadowych wysiêgnika i ramy 

wiertniczej. Czujniki zabudowane na organie roboczym oraz kable elektryczne, prawidùowo 

zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi, powinny zapewniaã stopieñ ochrony, 

przed wnikaniem ciaù staùych i cieczy, nie ni¿szy ni¿ IP67. Zaleca siê stosowanie stalowych 

obudów chroni¹cych czujniki oraz osùanianie kabli elektrycznych prowadz¹c je w wê¿ach 

hydraulicznych. 

 W maszynach kotwi¹cych powinno siê d¹¿yã do wyeliminowania czùowieka ze strefy 

szczególnego zagro¿enia, czyli z wie¿yczki kotwi¹cej. Jego miejscem pracy musi byã zatem 

bezpieczna i ergonomiczna kabina klimatyzowana. Budowa organu roboczego powinna 

zapewniaã swobodê i dobr¹ widoczno�ã w ustawianiu wie¿yczki do instalacji kotew 

stropowych i przyociosowych. Dla zminimalizowania czêsto�ci wychodzenia operatora z 

kabiny, wie¿yczka kotwi¹c¹ powinna byã wyposa¿ona w magazynek oraz automatyczny 

podajnik kotew. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie pod wzglêdem metod kotwienia w kopalni, 

organ roboczy musi zapewniaã szybkie przezbrojenie na inny typ zabudowywanych kotew: 

ekspansywnych i klejowych. Jak pokazuje do�wiadczenie w testowaniu tego typu urz¹dzeñ w 

warunkach kopalnianych, nale¿y zwracaã szczególn¹ uwagê  na materiaùy i grubo�ã blach z 

jakich wykonane s¹ poszczególne podzespoùy ukùadu roboczego dla zapewnienia ich 

odpowiedniej wytrzymaùo�ci. 
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8.2 Ukùad hydrauliczny 
 

Ze wzglêdu na negatywny wpùyw szybkiego przejazdu maszyny po bardzo nierównych 

chodnikach w kopalni wskazane jest stosowanie ukùadu amortyzacji w linii podnoszenia 

wysiêgnika. Korzystne dla zu¿ywania siê elementów poù¹czeniowych par przegubowych 

(sworzni) jest równie¿ wprowadzenie ùagodnej rampy inicjowania ka¿dego z ruchów ukùadu 

roboczego, dla zapobiegania gwaùtownym przemieszczeniom poszczególnych par 

kinematycznych. Mo¿na to realizowaã za pomoc¹ specjalnych suwaków w rozdzielaczach lub 

wykorzystuj¹c odpowiedni algorytm sterowania cewkami w przypadku gdy mamy do 

czynienia z elektrozaworami.  

Sterowanie elektryczne jest najbardziej elastycznym i najmniej kosztownym sposobem na 

realizacjê wszelkich funkcji kontroli dziaùania ukùadu hydraulicznego. Nie istnieje inne 

rozwi¹zanie, które mogùoby �inteligentnie� sterowaã i regulowaã parametry procesu wiercenia 

w trakcie jego trwania, jak ukùad zaworów i rozdzielaczy proporcjonalnych sterowanych 

elektrycznie, w poù¹czeniu z elektronicznym ukùadem sterowania. Zastosowanie zù¹czy na 

cewkach o wysokim stopniu ochrony zabezpieczy te urz¹dzenia przed wnikaniem cieczy i ciaù 

staùych. Natomiast wùa�ciwo�ci diagnostyczne wyj�ã sterownika w postaci kontroli 

pobieranego pr¹du przez dan¹ cewkê umo¿liwi sprawdzanie caùego ukùadu oraz precyzyjn¹ 

lokalizacje wyst¹pienia ewentualnego bùêdu. Sterowanie elektro-hydrauliczne jest równie¿ 

preferowane je�li d¹¿y siê do redukcji ilo�ci wê¿y hydraulicznych na maszynie, które s¹ 

êródùem strat energii, w postaci ciepùa emitowanego do otoczenia (czêsto w samej kabinie, 

któr¹ próbuje siê chùodziã) [44].  

 

 

8.3 Ukùad sterowania i diagnostyczno � monitoruj¹cy 
 

Jest to zdecydowanie obszar o najwiêkszym obecnie potencjale wpùywu na przebieg 

procesu wiercenia. Tendencje rozwojowe silnie wskazuj¹ na coraz wiêkszy udziaù tego ukùadu 

w budowie bardziej wydajnych maszyn wierc¹cych i kotwi¹cych.  

Standardem i podstawow¹ czê�ci¹ ka¿dego systemu elektrycznego montowanego na 

maszynach górniczych powinien byã ukùad monitoruj¹co-diagnostyczny. Jego cena jest 

nieporównywalnie niska w odniesieniu do korzy�ci przez niego oferowanych i zwraca siê 

bardzo szybko. Jak wykazaùy badania bowiem, umo¿liwia szybk¹ i precyzyjn¹ diagnostykê, 

kontrolê u¿ytkowania maszyny zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchow¹ i profilaktyczne 
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dziaùania serwisowe. Adaptacja do zdalnego przesyùu danych z maszyny do stacji 

dyspozytorskiej otwiera dodatkowe, bardzo korzystne mo¿liwo�ci systemu. 

Zarówno w maszynach kotwi¹cych, jak i wierc¹cych nieodzownym powinno byã 

instalowanie ukùadów kontroluj¹cych przebieg procesu wiercenia w liniach: posuwu, obrotów 

i udarów wiertarki. Zmniejszaj¹ one zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego i wpùywaj¹ na zwiêkszenie 

wynikowej prêdko�ci wiercenia. Ich implementacja przynosi najwiêcej korzy�ci ze wzglêdu na 

zwiêkszenie efektywno�ci prowadzenia prac wiertniczych. Samo ustawianie organu roboczego 

mo¿e odbywaã siê przy u¿yciu umiejêtno�ci manualnych operatora, jednak z pomoc¹ ukùadów 

wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej i kontrol¹ gùêboko�ci wiercenia. W 

niedalekiej przyszùo�ci, dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa operatora, mo¿na poszerzyã zakres 

funkcji o zdalne naprowadzanie i kontrolê procesu wiercenia ze stacji dyspozytorskiej lub 

automatyzacjê caùego procesu [40].  

Podczas projektowania systemów elektrycznych bazuj¹cych na elektronicznych 

urz¹dzeniach steruj¹cych, nale¿y zwracaã szczególn¹ uwagê na odporno�ã tej aparatury na 

dziaùanie takich czynników, jak: wilgoã do 99% z kondensacj¹ pary, temperatura pracy do co 

najmniej 60°C, wysoka odporno�ã na drgania i udary, stopieñ ochrony minimum IP67 oraz, w 

przypadku czujników, wykonanie obudów ze stali nierdzewnej. Sùabymi punktami ka¿dego z 

tych systemów elektrycznych s¹ poù¹czenia pomiêdzy urz¹dzeniami. Skrupulatno�ã w 

dobieraniu szczelnych i pewnych zù¹cz oraz jako�ã ich wykonania bêdzie kluczowym 

aspektem bezawaryjnej pracy caùego ukùadu elektrycznego maszyny. Sieã CAN natomiast, 

która zostaùa przeniesiona z innych aplikacji maszyn mobilnych, powinna stanowiã podstawê 

niezawodnej i bezpiecznej komunikacji pomiêdzy poszczególnymi elementami skùadowymi 

instalacji elektrycznej maszyny, z opcj¹ wykorzystania jej redundantnych poù¹czeñ, które w 

jeszcze wiêkszym stopniu pomog¹ zapewniã bezawaryjn¹ pracê. 

Dobrym sposobem na opracowanie algorytmu sterowania procesu wiercenia, przy 

uwzglêdnieniu optymalnych parametrów, z jakimi powinien przebiegaã proces urabiania z 

uwagi na warto�ci siù obci¹¿aj¹cych narzêdzie oraz jednostkow¹ energiê urabiania, mo¿e 

okazaã siê identyfikacja modelu urabiania skaù przy wykorzystaniu sztucznych sieci 

neuronowych. Podobne badania wykonywano podczas analizy procesu urabiania skaù 

sto¿kowymi no¿ami obrotowymi, co potwierdzaj¹ interesuj¹ce wyniki prac profesora J. Jonaka 

i D. Prostañskiego [32]. 
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Podsumowanie i wnioski koñcowe 
 

Szerokie spektrum przeprowadzonych badañ nad przebiegiem procesu wiercenia w 

maszynach wierc¹cych i kotwi¹cych, uwydatniùo i potwierdziùo szereg czynników o 

zró¿nicowanym potencjale wpùywu na zu¿ycie narzêdzia wierc¹cego. Szczególn¹ uwagê 

zwrócono na elektroniczne ukùady wspomagania procesu wiercenia, które, jak siê okazaùo,  

maj¹ najwiêksze znaczenie przy zwiêkszaniu efektywno�ci procesu wiercenia w kopalniach.  

Badania miaùy miejsce na poligonie do�wiadczalnym w firmie Mine Master oraz pod 

ziemi¹ w warunkach kopalnianych, w Zakùadach Górniczych KGHM S.A. Szczególn¹ uwagê 

zwrócono na zaskakuj¹ce dane pochodz¹ce z wiercenia metod¹ obrotow¹ z ukùadem kontroli 

procesu wiercenia w maszynie Roof Master 1.7A. Testy wykazaùy, ¿e wierc¹c narzêdziem o 

zaokr¹glonych krawêdziach ostrza skrawaj¹cego wykonanych z PCD (polikrystalicznego 

diamentu), mo¿na uzyskaã kilkakrotnie mniejsze zu¿ycie narzêdzia oraz wiêksze prêdko�ci 

skrawania, ni¿ w przypadku konwencjonalnych metod. Próby dowiodùy, ¿e mo¿liwe jest 

uzyskanie 500% mniejszego zu¿ycia i �rednio 30% wiêkszej prêdko�ci wiercenia ka¿dego z 

otworów. Niestety ograniczona ilo�ã narzêdzi uniemo¿liwiùa przeprowadzenie dùugofalowych 

prób. Ze wzglêdu na niskiej jako�ci zamocowanie narzêdzia na ¿erdzi wierc¹cej, utracono je 

w stropie po odwierceniu maksymalnie 42 otworów. Dowodzi to bynajmniej skuteczno�ci 

prowadzenia przebiegu wiercenia z udziaùem systemów wspomagania procesu wiercenia.  

W przypadku obrotowo-udarowych metod wiercenia wyci¹gniêto podobne wnioski, choã 

czysto hipotetyczne, ze wzglêdu na wiercenie tylko w jednorodnych blokach skalnych 

podczas testów. Pokazano i potwierdzono wpùyw etapu zawiercania jako jednego z 

kluczowych aspektów procesu wiercenia i zu¿ycia narzêdzia. Systemy wspomagania procesu 

wiercenia wykrywaj¹ bowiem pustki skalne, zwalniaj¹ posuw wiertarki, zapobiegaj¹c tym 

samym uszkodzeniom narzêdzia. Operator nie jest w stanie kontrolowaã w ten sposób 

przebieg procesu wiercenia. 

Ukùady wspomagania pozycjonowania ramy wiertniczej z kontrol¹ gùêboko�ci wiercenia, 

zgodnie z zadanymi metrykami strzaùowymi, maj¹ szczególne znaczenie dla wysokiej jako�ci 

wykonywanej pracy oraz uzyskiwaniu wiêkszego zabioru od 5% do 15% w stosunku do 

u¿ywania klasycznych metod pozycjonowania organu roboczego i wiercenia oraz wpùywaj¹ 

po�rednio na redukcjê zu¿ycia narzêdzia wierc¹cego. Osi¹ga siê to w du¿ej mierze dziêki 

precyzyjnemu wykonywaniu otworów wùomowych. Dna otworów schodz¹ siê ponadto w 

jednej pùaszczyênie po ich odwierceniu, dziêki automatycznemu wycofywaniu narzêdzia po 

osi¹gniêciu okre�lonej gùêboko�ci. Po wystrzale uzyskuje siê w konsekwencji pùask¹ i 
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pochylon¹ pod zadanym k¹tem powierzchniê wtórn¹ przodka, co wpùywa na bezpieczeñstwo 

pracowników robót strzaùowych oraz przebieg wiercenia i kotwienia kolejnego przodka. 

Dodatkow¹ korzy�ci¹ jest zaùo¿ona fragmentacja urobku po wystrzale, w skutek wiercenia 

zgodnie z wcze�niej zaprojektowan¹ metryk¹ strzaùow¹. Wykazano to podczas badañ 

maszyny typu Face Master 1.7 z systemem FGS, który jest, co zostaùo opisane w rozdziale 4 

niniejszej pracy. 

Dowiedziono zasadno�ci stosowania autorskich ukùadów monitoruj¹co-diagnostycznych 

w rozdziale 6, zarówno podczas prób funkcjonalnych w warunkach kopalnianych, jak i na 

poligonie do�wiadczalnym. Wykrywaj¹ one skutecznie i precyzyjnie miejsce wyst¹pienia 

usterki oraz informuj¹ o przekroczeniu dopuszczalnych zakresów parametrów pracy maszyny. 

Analiza zarejestrowanych danych pozwala na wykazanie nieprawidùowo�ci u¿ytkowania 

maszyny oraz profilaktyczn¹ reakcjê sùu¿b serwisowych, nie dopuszczaj¹c tym samym do 

wyst¹pienia awarii. Wpùywa to wiêc znacz¹co na podniesienie nie tylko dyspozycyjno�ci 

maszyn, ale równie¿ po�rednio na zu¿ycie narzêdzia skrawaj¹cego. Na przykùadzie analizy 

przebiegu warto�ci ci�nienia udarów wiertarki w ukùadzie hydraulicznym pokazano, do czego 

mo¿e doprowadziã przeregulowanie jednej z charakterystycznych wielko�ci � uszkodzenie 

silnika, wiertarki, szybsze zu¿ywanie siê narzêdzia. 

Na podstawie przeprowadzonych badañ opracowano ponadto szereg wytycznych do 

zaprojektowania autorskiego systemu wspomagania procesu wiercenia, który zawiera w sobie 

zalety i ewentualne modyfikacje wszystkich zbadanych dot¹d ukùadów, dla uzyskania 

maksymalnie wymiernego efektu urabiania skaù w oparciu o maszyny wierc¹ce i kotwi¹ce w 

kopalniach podziemnych. 
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Zaù¹cznik A � Raporty wiercenia systemu FGS 
 

 
 
Rysunek 1. Raport wiercenia systemu FGS. Maszyna FM1.7 nr fabryczny: 713/MM. Zmiana II, dzieñ 

18.09.2012r. 
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Rysunek 2. Raport wiercenia systemu FGS. Maszyna FM1.7 nr fabryczny: 713/MM. Zmiana II, dzieñ 

19.09.2012r. 
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Rysunek 3. Raport wiercenia systemu FGS. Maszyna FM1.7 nr fabryczny: 713/MM. Zmiana II, dzieñ 

20.09.2012r. 
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