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TOMASZ ROKITA

Metodyka rozwiązywania problemów stanów awaryjnych  
wyciągów szybowych  
za pomocą innowacyjnych urządzeń zabezpieczających 

Streszczenie

Monografia składa się ze wstępu oraz dziewięciu rozdziałów. Wybór podjętego w pracy 
tematu podyktowany był dwudziestoletnim doświadczeniem autora w rozwiązywaniu proble-
mów dynamicznych w szybach górniczych związanych z wytracaniem dużych energii górni-
czych wyciągów szybowych za pomocą ciernych urządzeń hamujących HS2W-2 i ruchomych 
belek odbojowych HWR. Takie warunki występują podczas awaryjnego hamowania naczyń 
wyciągowych w wolnych drogach przejazdu w wieży oraz rząpiu szybu górniczego. Innym 
przykładem związanym z wytracaniem dużych energii jest pomost bezpieczeństwa w szybie 
górniczym, w który może uderzyć obiekt o masie rzędu 20 000 kg spadający z wysokości 
kilkuset metrów.

Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie do tematyki awaryjnego hamowania naczyń 
wydobywczych. Przedstawiono w nim cel i zakres pracy. Przytoczono przegląd literatury 
dotyczącej teoretycznego opisu procesu awaryjnego hamowania górniczego.

W rozdziale drugim omówiono rozwiązania konstrukcyjne urządzeń hamujących sto-
sowane w Polsce, a także w innych krajach. Przedstawiono konstrukcje ciernych urządzeń 
hamujących i ruchomych belek odbojowych oraz wskazano na ich zalety konstrukcyjne 
w porównaniu z innymi urządzeniami hamującymi. 

Rozdział trzeci prezentuje metodę analizy procesu awaryjnego hamowania naczyń wycią-
gowych oraz parametry konstrukcyjne ciernego urządzenia hamującego. W pierwszej części 
rozdziału przedstawiono przyjęte założenia i algorytm obliczeń wstępnych do zaprojektowania 
ciernego urządzenia hamującego. Następnie zaprezentowano metody wykorzystywane do 
symulacji obliczeń komputerowych procesu hamowania z uwzględnieniem otrzymanych 
w trakcie badań maszyny wyciągowej czasowych przebiegów siły hamulca bezpieczeństwa 
i momentu silnika napędowego. Obliczenia te pozwalają określić ostateczne parametry kon-
strukcyjne ciernego urządzenia hamującego.

Rozdział czwarty przedstawia wyniki badań utylitarnych, tj. przemysłowych, hamowania 
naczyń w ruchomych belkach odbojowych zainstalowanych w szybie „Bartosz II”. Pomyślne 
wyniki tych badań pozwoliły na wprowadzenie do powszechnego stosowania w szybach 
górniczych innowacyjnego rozwiązania ruchomych belek odbojowych.

W rozdziale piątym opisano zasady projektowania ruchomych belek odbojowych. Ze-
stawiono  – określone w polskich przepisach  – główne wymagania dotyczące awaryjnego 
hamowania górniczych wyciągów szybowych. 



Rozdział szósty zawiera opisy konstrukcji wybranych czterech układów hamujących 
w postaci ruchomych belek odbojowych, eksploatowanych obecnie w górniczych wyciągach 
szybowych. Układy te różnią się sposobem dostosowania ruchomych belek odbojowych do 
różnych rozwiązań górniczych wyciągów szybowych.

W rozdziale siódmym podano zasady poprawnej eksploatacji ciernych urządzeń hamują-
cych i ruchomych belek odbojowych. Przedstawiono opracowane przez autora procedury sto-
sowane do okresowych badań kontrolnych elementów elastycznych hamulców, decydujących 
o wartości sił hamowania. Procedury te są od wielu lat stosowane w akredytowanym przez 
PCA Laboratorium Badawczym Technicznych Środków Transportu i Materiałów w Katedrze 
Transportu Linowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozdział ósmy opisuje zastosowanie ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek 
odbojowych w konstrukcji pomostu bezpieczeństwa  – tzw. sztucznego dna szybu. W związku 
z tym, że konstrukcja ta ma zastosowanie w przemyśle, została ona szerzej omówiona. 

W rozdziale dziewiątym zawarto podsumowanie i wnioski. W rozdziale tym wymieniono 
najważniejsze wyróżnienia, którymi doceniono opisywane w monografii rozwiązania. Zesta-
wiono też wszystkie przemysłowe realizacje ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek 
odbojowych, wdrożone z zastosowaniem rozwiązań własnych autora i współpracowników.

W części końcowej monografii zamieszczono dodatki do pracy: procedurę badawczą 
PB/04 (dodatek 1), instrukcję wyznaczania niepewności pomiarów dla procedury badaw-
czej PB/04 (dodatek 2), wzór sprawozdania z wykonywanych badań (dodatek 3) oraz nagrody 
i wyróżnienia, które przyznano za opracowanie i wdrożenie ruchomych belek odbojowych 
(dodatki 4–6).

Do monografii załączona jest płytka CD, na której zapisano w wersji PDF dziesięć 
rysunków wielkoformatowych rozwiązań konstrukcyjnych, opisanych w rozdziale 6.
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TOMASZ ROKITA

Methodology of solving the emergency condition problems
with mine shaft hoist installations  
using innovative safety devices 

Summary

The monograph consists of an introduction and nine chapters. The choice of the sub-
ject resulted from the author’s twenty years of experience in solving dynamic problems 
in mining shafts related to the loss of large energy of mining shaft hoists with HS2W-2 
friction braking devices and HWR mobile bumper beams. Such conditions occur during 
emergency braking of extraction vessels in free passageways in the tower and sump of the 
mine shaft. Another example related to the loss of large energy is the safety bridge in the 
mining shaft, which can hit an object with a mass of 20,000 kg falling from a height of 
several hundred meters.

The first chapter contains an introduction to the subject of emergency braking of pro-
duction vessels. It presents the purpose and scope of the work. The review of the literature 
concerning the theoretical description of the process of emergency mining braking is quoted.

The second chapter discusses design solutions of braking devices used in Poland and 
in other countries. The designs of friction braking devices and movable fender beams are 
presented, as well as their design advantages compared to other braking devices.

The third chapter presents the method of analysis of the process of emergency braking 
of the extraction vessels and the design parameters of the friction braking device. The first 
part of the chapter presents the assumptions and algorithm of preliminary calculations for the 
design of a friction braking device. Next, the methods used to simulate the computer calcula-
tions of the braking process are presented, including the time courses of the power of the safety 
brake and the torque of the drive motor obtained during the tests of the winding machine. 
These calculations allow to determine the final design parameters of the friction braking device.

The fourth chapter presents the results of utilitarian (ie industrial) studies of vessel brak-
ing in mobile fender beams installed in the “Bartosz II” shaft. The successful results of this 
research have enabled the introduction of an innovative solution for mobile fender beams for 
widespread use in mine shafts.

The fifth chapter describes the principles of designing mobile fender beams. The main 
requirements for emergency braking of mining shaft hoists are listed as defined in Polish 
regulations.

The sixth chapter contains descriptions of the design of selected four braking systems 
in the form of mobile fender beams currently used in mining shaft hoists. These systems 
differ from each other in the manner of adapting movable fender beams to various mining 
solutions of shaft hoists.



The seventh chapter provides the rules for the correct use of friction braking devices 
and movable fender beams. Presented are the procedures developed by the author used for 
periodic check tests of elements of flexible brakes, determining the value of braking forces. 
These procedures have been used for many years in the Testing Laboratory of Technical Means 
of Transport and Materials at the Department of Rope Transportation of the AGH University 
of Science and Technology in Krakow accredited by the PCA.

The eighth chapter describes the use of friction braking devices and movable fender 
beams in the construction of a safety platform: the so-called artificial bottom of the shaft. 
Due to the fact that this construction is used in industry, it has been discussed in more detail.

The ninth chapter contains a summary and conclusions. This chapter lists the most 
important distinctions, which were appreciated by the solutions described in the monograph. 
Also, all industrial realizations of friction braking devices and moving fender beams were 
implemented, implemented with the use of the author’s and co-workers’ own solutions.



13

Zestawienie ważniejszych oznaczeń, skrótów i terminów

Oznaczenia

 A – praca [J],
 B –  szerokość powierzchni ciernych [m],
 b – opóźnienie [m/s2],
 E –  moduł sprężystości wzdłużnej liny [MPa],
 Ek –  energia kinetyczna [J],
 g –  przyspieszenie ziemskie [m/s2],
 k –  współczynnik sprężystości lin [N/m],
 l –  droga, długość odcinków lin [m],
 M –  moment siły [Nm],
 m –  masa [kg],
 N –  siła docisku prostopadła do powierzchni ciernych [N],
 Q –  ciężar [N],
 q –  ciężar jednostkowy liny [N/m],
 P –  siła hamowania [N],
 S –  siła w linie [N],
 t –  czas [s],
 v –  prędkość (naczynia, liny) [m/s],
 x, y – przemieszczenia, współrzędne przekroju [m],
 α –  współczynnik tłumienia w równaniu konstytutywnym Kelvina–Voigta [1/s],
 μ –  współczynnik tarcia [–],
	 r –  gęstość masy [kg/m3].

Indeksy dolne

 1, 2, 3  – oznaczenie odcinka lin,
 c –  dotyczy urządzenia ciernego,
 h –  hamowanie,
 hb –  hamulec bezpieczeństwa,
 k –  kinetyczny,
 kp –  koło pędne,
 ln –  liny nośne,
 lw –  liny wyrównawcze,
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 max –  wartość maksymalna,
 min –  wartość minimalna,
 n –  liczba odcinków przy dyskretyzacji lin,
 o –  elementy wirujące,
 r –  rząpie,
 s –  silnik maszyny wyciągowej,
 stat –  statyczny,
 lw –  lina wyrównawcza,
 wd –  wieża.

Indeksy górne
 . –  pochodna względem czasu,
 .. –  druga pochodna względem czasu.

Skróty

 HS2W-1 –  hamulec cierny pierwszej generacji,
 HS2W-2 –  hamulec cierny drugiej generacji,
 HWR –  nazwa handlowa ruchomych belek odbojowych (skrót pochodzi od pierwszych 

liter nazwisk twórców rozwiązania: Hansel, Wójcik, Rokita),
 KGHM –  Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi,
 KWK –  Kopalnia Węgla Kamiennego,
 O/ZG  – Oddział Zakłady Górnicze,
 RBO – ruchome belki odbojowe.

Terminy

Awaryjny przejazd naczyniami ich krańcowych położeń  – niezgodny z programem ruchu 
maszyny wyciągowej przejazd naczyniami wyciągowymi krańcowych położeń 
technologicznych, tj. skrajnych poziomów załadowczych i wyładowczych.

Droga przejazdu naczynia powyżej górnego i poniżej dolnego położenia technologicz-
nego  – odcinki torów ruchu naczyń o długościach określonych przepisami 
technicznej eksploatacji, na których mają być zainstalowane urządzenia, których 
siły hamowania oddziałują bezpośrednio na naczynie.

Górniczy wyciąg szybowy  – urządzenie wyciągowe wraz z wieżą szybową, układami 
i urządzeniami zainstalowanymi w wieży, tj. trzonem prowadniczym, belkami 
odbojowymi, podchwytami, urządzeniami awaryjnego hamowania, naczyniami 
wyciągowymi, linami, zawiesiami linowymi itp., służące do transportu i połą-
czenia powierzchni kopalni z jej częścią podziemną.

Hamowanie hamulcem bezpieczeństwa  – zatrzymywanie górniczego wyciągu szybowego 
w wyniku oddziaływania siłą hamowania na koło pędne, realizowane za pomocą 
hamulca maszyny niezależnie od woli maszynisty, występujące w ściśle okreś-
lonych przypadkach przewidzianych w programie sterowania i zabezpieczeń.

Hamulec maszyny wyciągowej  – zespół maszyny wyciągowej oddziałujący na koło pędne, 
służący do zatrzymywania górniczego wyciągu szybowego.



Krańcowe położenia technologiczne naczyń wyciągowych  – poziomy położenia naczyń 
wyciągowych w szybie wyznaczające drogę tych naczyń podczas normalnej 
eksploatacji górniczego wyciągu szybowego.

Maszyna wyciągowa  – układ maszyn oraz urządzeń elektrycznych i mechanicznych służących 
do napędu lin nośnych (silniki napędowe, układy zasilania i sterowania, pędnia 
linowa, hamulce, agregaty sterująco-pompowe tych hamulców itp.).

Naczynia wyciągowe  – klatka, skip, skipoklatka  – środki przeznaczone do transportu ludzi, 
materiałów i urobku w szybie.

Przeciwciężar (przeciwwaga)  – obciążnik w wyciągach z kołem pędnym wyrównujący 
ciężar naczynia.

System maszynowy transportu pionowego  – oznaczony często jako SMTP  – wyciąg 
szybowy oraz urządzenia załadowcze i wyładowcze naczyń wyciągowych na 
podszybiu i nadszybiu łącznie z obiegami wozów.

Urządzenia awaryjnego hamowania (zatrzymywania) naczyń po przejechaniu krań-
cowych położeń technologicznych  – urządzenia hamujące zainstalowane na 
drogach przejazdu naczyń powyżej górnego i poniżej dolnego położenia techno-
logicznego, służące do bezpiecznego wytracania energii kinetycznej ruchomych 
mas urządzenia wyciągowego.

Urządzenie wyciągowe  – maszyna wyciągowa oraz elementy ruchome i nieruchome znaj-
dujące się w szybie, tj. naczynia wyciągowe wraz z układami prowadzenia, liny 
nośne i wyrównawcze wraz z zawiesiami tych lin, stacje nawrotu lin wyrów-
nawczych, koło kierujące, zbrojenie szybu itd.





17

1. Wprowadzenie, cel   
i zakres tematyczny pracy

1.1. Wprowadzenie do tematyki pracy

Wprowadzenie w kopalniach w latach 80. ubiegłego wieku ciernych urządzeń hamu-
jących do zwiększenia bezpieczeństwa pracy górniczych wyciągów szybowych w Polsce 
pozwoliło uniknąć katastrof i poważnych awarii spowodowanych przejechaniem krańcowych 
poziomów technologicznych przez naczynia wyciągowe. Zdarzyło się kilka poważnych awarii 
związanych z takimi przejazdami w górniczych wyciągach szybowych, w których nie było 
zainstalowanych ciernych urządzeń hamujących.

Postęp techniczny w dziedzinie sterowania i zabezpieczeń ruchu wyciągów górniczych 
w Polsce ograniczył też przypadki przejazdów krańcowych poziomów technologicznych. 
Jednak zdarzenia tego typu co jakiś czas mają miejsce i zawsze wiążą się z ryzykiem uszko-
dzenia lub nawet zniszczenia górniczego wyciągu szybowego. Na potwierdzenie tej tezy 
można przytoczyć zdarzenie, do którego doszło 22 marca 2003 roku w Zakładzie Górniczym 
„Bytom III” w Bytomiu, wchodzącym w skład Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. 
Nastąpiła wówczas awaria górniczego wyciągu szybowego szybu „Bolesław”. Zawiódł układ 
sterowania hamulców maszyny wyciągowej. W wyniku awarii naczynia wyciągowe wraz 
z linami wyciągowymi spadły na dno szybu. Uszkodzona została korona wieży szybowej oraz 
częściowo dach budynku maszyny wyciągowej. Nikt nie doznał obrażeń. Straty zniszczeń 
oszacowano na około 4,2 mln PLN [103]. 

Do awarii doszło podczas kontroli nastawów hamulcowych maszyny wyciągowej przy 
użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej. W szybie do awaryjnego hamowania naczyń 
stosowane były drewniane prowadniki zgrubione, które nie były w stanie wytracić energii 
rozpędzonych mas elementów wyciągu górniczego. 

Na rysunkach 1.1–1.7 pokazano maszynownię i wieżę szybu tuż po awarii, na których 
są widoczne zniszczenia elementów wyciągu.

Przyczynami większości awarii, do których doszło w wyniku przejechania krańcowych 
położeń, była nieuwaga maszynistów, niesprawne układy kontrolujące i zabezpieczające ruch 
urządzenia wyciągowego oraz niesprawne układy hamujące.
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Rys. 1.1. Widok maszyny wyciągowej i uszkodzony budynek maszynowni

Rys. 1.2. Widok zniszczonego stanowiska maszynisty wyciągowego
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Rys. 1.3. Widok uszkodzonej korony wieży wyciągowej

Rys. 1.4. Widok głowicy naczynia wyciągowego zakleszczonej w trzonie wieży
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Rys. 1.5. Widok podchwytów samoczynnych (tylko dwa zadziałały prawidłowo)

Rys. 1.6. Widok zawieszeń lin nośnych i fragmenty zerwanych lin
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Rys. 1.7. Widok zniszczonych drewnianych prowadników zgrubionych

Przedstawione w pracach [12, 61] dane statystyczne pozwalają na następujące stwier-
dzenia:

– częstotliwość wystąpienia tego rodzaju uszkodzeń wynosi średnio jeden raz na dziesięć 
lat na jedno urządzenie wyciągowe (nie licząc zdarzeń losowych, które nie są rejestro-
wane przez urzędy górnicze),

– na skutek przejechania krańcowych poziomów i uderzenia naczynia wyciągowego o sta-
łe belki odbojowe może dojść do zniszczenia tego naczynia, zerwania lin nośnych lub 
wyrównawczych, uszkodzenia prowadzenia naczyń wyciągowych itp.

1.2. Cel i zakres pracy
Opracowane w Akademii Górniczo-Hutniczej cierne urządzenia hamujące HS2W-1 

i HS2W-2 oraz ruchome belki odbojowe HWR są z powodzeniem stosowane jako podstawowe 
urządzenia hamujące naczynia wyciągowe w przypadku, gdy przejadą one krańcowe poziomy 
technologiczne. Począwszy od pierwszego przemysłowego zastosowania cierne urządzenia 
hamujące są ciągle doskonalone, a ich konstrukcja dostosowana jest każdorazowo do dane-
go wyciągu szybowego. Łączna liczba zastosowań tych urządzeń w górniczych wyciągach 
szybowych wynosi prawie sto.
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W niniejszej pracy autor przedstawił wyniki ponad dwudziestoletnich doświadczeń 
związanych ze stosowaniem hamulców ciernych w górniczych wyciągach szybowych. 
Doświadczenia te oraz badania prowadzone w Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoliły na 
rozwinięcie zasad obliczania, konstruowania i budowy hamulców tak, aby spełniały one 
funkcję podstawowego urządzenia zabezpieczającego ruch wyciągu w stanie awaryjnym, 
gdy naczynia z jakichkolwiek przyczyn przejadą krańcowe położenia technologiczne. Przed-
stawiono rozwój innowacyjnych konstrukcji hamulców i przystosowania ich do spełnienia 
wszystkich wymagań różnego rodzaju urządzeń wyciągowych.

Zebranie i zestawienie najważniejszych etapów rozwoju konstrukcji i metod ob-
liczania ciernych układów hamujących w postaci ruchomych belek odbojowych oraz 
określenie wpływu tych konstrukcji na bezpieczeństwo pracy górniczych wyciągów 
szybowych było głównym celem niniejszej pracy.

Z uwagi na to, że ostatnie kompleksowe opracowanie problemu awaryjnego hamowania 
zostało przedstawione w 2002 roku przez prof. Mariana Wójcika [61], wieloletniego współpra-
cownika autora, w niniejszej pracy główny nacisk położono na rozwój konstrukcji hamulców 
po 2002 roku. Ze względu jednak na lepsze wprowadzenie czytelnika w temat awaryjnego 
hamowania naczyń przywołano także pewne badania z lat wcześniejszych.

1.3. Analiza stanu wiedzy

Problem awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych jest podejmowany w polskiej 
literaturze technicznej od lat 70. ubiegłego wieku. Można wyróżnić dwie grupy prac i pu-
blikacji dotyczących omawianego zagadnienia. Znaczna część z nich została opisana we 
wspomnianej już pracy [61].

Pierwsza grupa prac obejmuje zagadnienia teoretycznego opisu dynamiki wyciągu szy-
bowego. Prace te były prowadzone głównie w Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice 
Śląskiej. Podstawowym celem tych prac było określenie wpływu dużych sił dynamicznych 
w hamowanych naczyniach na następujące elementy górniczego wyciągu szybowego: na-
czynia, liny nośne i wyrównawcze oraz stałe elementy konstrukcji wieży szybowej. Bardzo 
istotne było określenie też opóźnień, jakim podlegać będą ruchome elementy wyciągu, 
zwłaszcza hamowane naczynia. 

W tej grupie należy wskazać prace, których autorzy rozważali problem modelowania 
układu mechanicznego wyciągu górniczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia 
modelowania lin jako elementów sprężystych z ciągłym rozłożeniem masy [25, 57, 58]. 
Należy tu również wspomnieć o publikacjach prof. Stanisława Wolnego z AGH [55, 56] 
zajmującego się od wielu lat teoretycznym opisem procesu awaryjnego hamowania. Mode-
lowaniu fizycznemu i matematycznemu drgań układów wyciągowych poświęcono wiele prac 
analizujących różne stany tych układów.

W latach 90. ubiegłego wieku bardzo ważną rolę w obszarze modelowania ukła-
dów mechanicznych wyciągów odegrały prace powstałe w Politechnice Śląskiej w Gliwi-
cach. Dotyczyły one opracowania kompleksowego modelu dynamiki wielolinowego układu 
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wyciągowego uwzględniającego charakterystykę silnika maszyny, drgania wzdłużne lin, 
drgania poprzeczne odkształcalnego naczynia oraz wzajemne ich sprzężenie [23, 45, 46, 48, 
50–54, 58]. Na szczególną uwagę zasługuje tu monografia prof. Dagmary Tejszerskiej [51]. 
We wspomnianych publikacjach przedstawiono model fizyczny wyciągu górniczego, jego 
opis matematyczny, metodę rozwiązywania równań oraz algorytm symulacji numerycznej 
drgań z przykładowymi wynikami. 

W roku 1999 w pracy doktorskiej [35] opracowano na bazie modeli dyskretnych wy-
ciągu [29, 59, 61] model do analizy stanów awaryjnych hamowania naczyń w ruchomych 
belkach odbojowych. 

Wymienione rozważania teoretyczne były bardzo ważne dla rozwiązania problemu awa-
ryjnego hamowania naczyń, ponieważ badania tego procesu w warunkach laboratoryjnych 
były i są obecnie bardzo ograniczone. Głównym problemem jest wiarygodne odwzorowanie 
w skali laboratoryjnej górniczego wyciągu szybowego. Badania na obiekcie rzeczywistym 
były jeszcze trudniejsze do przeprowadzenia ze względu na zagrożenie, jakim jest symulo-
wanie stanu awaryjnego przejazdu naczyniami poziomów krańcowych. Przeprowadzenie 
takich badań wymaga szeregu uzgodnień z dyrekcją kopalni oraz władzami górniczymi. 
Mimo tych trudności w okresie ponad dwudziestu lat udało się przygotować i przeprowadzić 
trzy serie takich badań.

Jak wspomniano, niezmiernie istotna jest weryfikacja doświadczalna opracowanych 
modeli wyciągów górniczych dla stanów ruchowych wytracania dużych energii kinetycz-
nych. Z tej grupy prac należy wymienić te, które opisywały wyniki badań przemysłowych 
ciernych urządzeń hamujących, gdzie symulowano rzeczywiste warunki stanu awaryjnego, 
dokonywano pomiarów parametrów kinematycznych i dynamicznych procesu hamowania, 
a następnie porównywano uzyskane wyniki z wynikami symulacji numerycznych prze-
prowadzanych na modelach. Należy tutaj wymienić opracowanie autora [35]. Wyniki tych 
eksperymentów na obiektach rzeczywistych w znacznym stopniu pozwoliły na weryfikację 
opracowanych modeli.

Podsumowując grupę prac dotyczących modelowania układów mechanicznych wy-
ciągów, należy stwierdzić, że istnieją dostatecznie dobre modele wyciągów, a obserwo-
wany rozwój tych modeli i opisu matematycznego przyniesie coraz pełniejsze i dokład-
niejsze przedstawienie złożonych zjawisk zachodzących w układach mechanicznych  
wyciągów.

Na podstawie przedstawionych powyżej faktów można wnioskować, że problem został 
już dostatecznie dobrze rozpoznany i opisany. W dużej mierze można to uznać za prawdę. 
Jednak każde kolejne zastosowanie ciernych urządzeń hamujących powodowało kolejne 
większe lub mniejsze problemy z dostosowaniem ich do funkcjonujących już wyciągów. 
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w zasadzie nie ma dwóch identycznych 
urządzeń wyciągowych. W każdym urządzeniu wyciągowym, wieży szybowej czy rząpiu 
szybu są większe lub mniejsze różnice wynikające z różnych potrzeb kopalni dotyczących 
sposobu eksploatacji wyciągu. Te różne sposoby rozwiązywania problemów (najczęściej) 
konstrukcyjnych opisano w rozdziale 6 pracy.



Doświadczenia w stosowaniu urządzeń do wytracania dużych wartości energii kinetycz-
nej skłoniły autora do wykorzystania ruchomych belek odbojowych w konstrukcji pomostu 
zabezpieczającego (tzw. sztucznego dna szybu), co opisano w rozdziale 8.

Kierunki dalszych prac z tej dziedziny to przede wszystkim dopracowanie konstrukcji 
ruchomych belek odbojowych dla urządzeń bębnowych, które pozwoli na zastosowanie tych 
urządzeń w wyciągach bębnowych poza granicami naszego kraju. Autor ma tu na myśli 
wyciągi bębnowe Blair stosowane w bardzo głębokich kopalniach w Republice Południowej 
Afryki i Australii.
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2.	 Rozwiązania	konstrukcyjne	 
urządzeń	hamujących

2.1.	Wprowadzenie

W literaturze można spotkać szereg rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń hamujących. 
Zasady działania  tych urządzeń były  już wielokrotnie  opisywane  [1,  5,  9,  11,  13–18,  24, 
26–28, 32, 34, 36, 37, 41, 43, 62 i inne].

Urządzeniami, które były lub są stosowane w naszym kraju do hamowania awaryjnego 
po przejechaniu krańcowych położeń technologicznych, są:

– drewniane prowadniki zgrubione,
– pręty przeciągane,
– pręty rozciągane,
– układy hamujące SELDA,
– cierne urządzenia hamujące.

2.2.	Drewniane	prowadniki	zgrubione

Prowadniki zgrubione są dopuszczone do stosowania w górniczych wyciągach szybowych 
wdechowych i wydechowych. Wykonane są według normy PN-61/G-95005 [135] oraz normy 
branżowej BN-84/0414-17 [136]. Zgodnie z tymi normami prowadnik zgrubiony powinien 
być wykonany z drewna dębowego. Dopuszczalne zgrubienie powstałe w wyniku pochylenia 
bocznej płaszczyzny nie może przekraczać 50 mm dla jednej strony prowadnika, a pozostała 
część prowadnika musi pozostać równoległa.

Na rysunku 2.1 przedstawiono schemat przykładowego rozmieszczenia naczyń i pro-
wadników  zgrubionych w wieży  i  rząpiu  oraz  proporcje  długości  powierzchni  bocznych 
pochylonych w stosunku do długości powierzchni równoległych.

Pochylenie płaszczyzn bocznych musi być wykonane dwustopniowo. Pierwszy stopień 
(odcinek) pochylenia wykonuje się w celu zlikwidowania luzów między prowadnicą ślizgową 
a prowadnikiem. Na drugim stopniu (odcinku) pochylenia, który jest już roboczy, pochyla się 
dwie płaszczyzny w stosunku z zakresu od 1:100 do 1:30. Warunki techniczne dopuszczają 
nawet trzystopniowe pochylenie płaszczyzn prowadnika zgrubionego, lecz przy tej samej 
zasadzie maksymalnego zgrubienia [18].
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Wykonywanie prowadników zgrubionych z dwóch elementów jest dopuszczone nastę-
pującymi metodami:

– klejenie,
– tzw. jaskółczy ogon,
– połączenie śrubowe (śruby M16 w wieży i M20 w rząpiu, co najmniej dwie śruby na 

długości pomiędzy dźwigarami, przy zachowaniu kryteriów montażowych).

Rys. 2.1. Schemat przykładowego układu naczyń wyciągowych i układu drewnianych prowadników 
zgrubionych w wolnych drogach przejazdu naczyń wyciągowych [18]:

a) przykład w wieży; b) przykład w rząpiu

Mocowanie prowadnika zgrubionego do dźwigarów w wieży i rząpiu odbywa się za 
pomocą śrub nie mniejszych niż M24. Tylną część prowadników opiera się o pionowe 

a) b)
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wzmocnienie i przymocowuje za pomocą śrub M16 w wieży i M20 w rząpiu. Współczynnik 
bezpieczeństwa wzmocnienia, obliczony z wykorzystaniem modelu belki swobodnie podpartej, 
musi przyjmować wartość minimum 1,8. 

Do współpracy z prowadnikami zgrubionymi wykorzystuje się prowadnice ślizgowe 
wykonane zgodnie z normą branżową BN-85/1727-03 [137], zainstalowane na naczyniach 
wyciągowych. Liczba prowadnic musi być parzysta, a sposób ich zamontowania powinien 
gwarantować pionowy kierunek wypadkowej siły pochodzącej od zgniatanego prowadnika 
drewnianego. Na rysunku 2.2 pokazano schemat działania układu hamującego w postaci 
drewnianych prowadników zgrubionych. Naczynie wjeżdżające prowadzone przez prowadnik 
sztywny zostaje nakierowane na zgrubienie, gdzie klin drewniany zgniatany jest prowadnicami 
ślizgowymi zabudowanymi na naczyniu wyciągowym. Siły tarcia i ściskania włókien drewna 
powodują hamowanie i wytracenie energii kinetycznej wyciągu szybowego. 

Rys. 2.2. Schemat przedstawiający zasadę działania drewnianych prowadników zgrubionych

Siła hamowania prowadnika rośnie od zera na początku drogi hamowania do maksymal-
nej wartości na końcu zgrubienia i następnie zachowuje (w przybliżeniu) tę samą wartość na 
całej długości powierzchni równoległych. Na rysunku 2.3 pokazano drewniane prowadniki 
zgrubione zastosowane w wieży górniczego wyciągu klatkowego.

Siły hamowania uzyskiwane w drewnianych prowadnikach zgrubionych mieszczą się 
w zakresie 200–350 kN, dlatego układy te sprawdzają się przy niewielkich prędkościach 
i małych masach. Przy założeniu mas użytkowych naczyń o wartości 30 000 kg i prędkościach 
przekraczających 16 m/s zgrubione prowadniki drewniane są nieskuteczne i mogą wytracić 
jedynie niewielką część energii kinetycznej rozpędzonej masy [24, 27, 37, 61, 103].

prowadnik sztywny
naczynia
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Rys. 2.3. Drewniane prowadniki zgrubione w wieży górniczego wyciągu klatkowego

2.3. Pręty przeciągane
Hamowanie naczyń wyciągowych z wykorzystaniem przeciągania prętów odbywa się 

w dwóch etapach. Na głowicy naczynia wyciągowego instaluje się zaczepy, które umieszczane 
są na narożach lub ruchomej ramie. Zaleca się, aby pręty były jednolite lub złożone z dwóch 
odcinków połączonych za pomocą tulei z gwintem drobnozwojowym prawym i lewym  – wtedy 
najkorzystniejsze jest hamowanie dwustopniowe: najpierw ciągadło przeciągane jest przez 
nieruchomy pręt, a następnie zostaje unieruchomione na konstrukcji wsporczej i przemiesz-
czeniu podlega cały pręt [18]. Pręty przeciągane stanowią urządzenie dodatkowe, co oznacza, 
że nie zastępują one drewnianych prowadników zgrubionych, a ewentualnie wspomagają je 
w hamowaniu wyciągu. Instaluje się je w odległości 0,5 m za początkiem drogi hamowania 
w wieży lub rząpiu górniczego wyciągu szybowego. Jednakże w szczególnych przypadkach 
dopuszczalne jest zmniejszenie tej odległości. Schemat pokazujący zasadę działania układu 
prętów przeciąganych pokazano na rysunku 2.4.

Różnica w odległościach pomiędzy ruchowymi elementami wyciągu wynika z roz-
mieszczenia elementów na głowicy naczynia, a także  – ze względów bezpieczeństwa  – z ko-
nieczności zachowania całkowitego braku styczności urządzenia hamującego z elementami 
wrażliwymi na uszkodzenia, które mogą spowodować zerwanie się liny lub wyślizgnięcie 
się liny z zacisku zawieszenia.
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Rys. 2.4. Schemat rozmieszczenia naczyń wyciągowych i układu hamującego  
w postaci prętów przeciąganych: a) w wieży, hamowanie powoduje głowica;  

b) w rząpiu, hamowanie powodują zaczepy na głowicy [18]

Pręty przeciągane przedstawione na rysunku 2.4 są stosowane równocześnie z prowad-
nikami drewnianymi, których obecność w tej konstrukcji jest konieczna. Na rysunku 2.4 
podano również wymiary konstrukcyjne, które muszą być zachowane podczas instalacji 
prętów przeciąganych. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób umieszczenia tulei na 
pręcie względem prowadnika zgrubionego, gwarantujący równoczesne sprawne działanie 
obu urządzeń.

Maksymalna liczba zainstalowanych prętów dla jednego naczynia to 24, a minimalna 4. 
Pręty muszą być ułożone symetrycznie względem osi geometrycznej naczyń wyciągowych. 
Siłę hamowania można regulować właśnie liczbą pracujących prętów, z zachowaniem układu 

a) b)
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symetrii między nimi. Przed zabudową, oprócz obliczeń, dokonuje się badania dwóch losowo 
wybranych prętów i nanosi korekty w celu zagwarantowania bezpieczeństwa stosowania 
tego rozwiązania technicznego do hamowania naczyń w górniczych wyciągach szybowych. 
Współczynnik bezpieczeństwa dla prętów instalowanych w wieży wynosi 2,3, a dla prętów 
instalowanych w rząpiu 2,8. Elementy urządzenia hamującego zabezpieczane są przed korozją 
farbami i emaliami.

Dużym problemem były koszty utrzymania w dobrym stanie technicznym opisanego 
układu hamowania. Trudne warunki środowiskowe, jakie panują w szybach górniczych, 
gazy kopalniane i słona woda powodowały bardzo szybką jego korozję i co za tym idzie  – 
pogorszenie parametrów hamowania. 

2.4. Pręty rozciągane
Inne rozwiązanie konstrukcyjne opisane w [18, 34] polega na rozciąganiu stalowych 

prętów o znacznej wydłużalności. Rozciąganie powoduje powstanie stałej siły i tym samym 
wytracenie energii kinetycznej rozpędzonych mas w wyniku odkształcenia plastycznego. 
Jest to urządzenie stosowane dodatkowo do prowadników zgrubionych. Realizacja procesu 
hamowania wymaga zainstalowania na głowicy naczynia wyciągowego zaczepów w postaci 
krótkich belek lub ramy ruchomej na wolnej drodze przejazdu. Należy uwzględnić, że rama 
nie może kolidować z belkami odbojowymi ani liną nośną i musi być kompatybilna z gło-
wicą naczynia. Zalecane jest wykorzystywanie prętów w postaci pętli, dopuszcza się także 
stosowanie prętów utwierdzanych do konstrukcji wsporczej i do ramy ruchomej. W rząpiu 
dopuszczone jest jedynie stosowanie zaczepów na głowicy naczynia. Liczba zainstalowa-
nych prętów musi być parzysta, a ich minimalna liczba musi być wielokrotnością liczby 4. 
Podobnie jak w rozwiązaniu z prętami przeciąganymi, siłę hamowania można regulować 
liczbą zabudowanych prętów przy zachowaniu warunku symetrycznego ich rozmieszczenia 
względem głowicy naczynia wyciągowego. Schemat pokazujący zasadę działania układu 
prętów rozciąganych pokazano na rysunku 2.5.

W urządzeniu do awaryjnego hamowania naczyń w górniczych wyciągach szybowych 
pokazanym na rysunku 2.5 rozstaw prętów względem naczynia wyciągowego oraz długości 
utwierdzonych prętów względem podstawowego urządzenia hamującego, jakim jest prowadnik 
drewniany, jest symetryczny.

Warunki techniczne zalecają stosowanie prętów w zakresie średnic od 8 mm do 14 mm, 
przy czym dopuszcza się stosowanie większych średnic w szczególnych przypadkach. Przy 
doborze średnic i długości prętów należy uwzględnić, że podczas rozciągania pręt musi być 
tak umiejscowiony, aby nie został naruszony przez inne elementy górniczego wyciągu szy-
bowego, co mogłoby spowodować jego przedwczesne zerwanie. 

Metoda ta jest skuteczna, ale nadal konieczne jest równoczesne stosowanie prowadni-
ków zgrubionych, dlatego urządzenie traktowane jest jako dodatkowe. Minusem tej metody 
jest fakt, że po awaryjnym hamowaniu tym sposobem cały układ musi być wymieniony, co 
wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z kolejnym montażem, a także 
kosztów związanych z postojem.
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Rys. 2.5. Schemat układu naczyń wyciągowych i dodatkowego urządzenia hamującego działającego 
na zasadzie prętów rozciąganych w wieży i rząpiu w nawiązaniu do podstawowego  

urządzenia hamującego [18]: a) w wieży, hamowanie powoduje głowica;  
b) w rząpiu, hamowanie powodują zaczepy na głowicy

2.5. Układ hamujący SELDA
Zasada działania urządzenia hamującego SELDA (Strain Energy Linear Ductile Ar-

restor) polega na zamianie energii kinetycznej hamowanych mas na energię odkształcenia 
plastycznego płaskich taśm stalowych przeciąganych pomiędzy krążkami. Taśmy utwierdzone 
obustronnie są przewinięte przez układ rolek (tak jak pokazano na rysunku 2.6) znajdujących 
się w obudowie. Podczas ruchu kaseta z rolkami przesuwa się po taśmach, powodując ich 
odkształcenie, przy którym wydziela się ciepło [64].

a) b)
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Rys. 2.6. Schemat przedstawiający zasadę działania urządzenie typu SELDA [70]

Wielkość kasety dobiera się ze względu na zakres sił według tabeli 2.1. Siłę potrzebną 
do dobrania kasety obliczamy na podstawie wartości energii kinetycznej przemieszczających 
się mas. 

Tabela 2.1
Wielkości kaset urządzenia SELDA ze względu na zakres sił [70]

Wielkość kasety z rolkami Zakres sił [kN]
A 30–50
B 50–100
C 100–150
D 150–225
E 225–350

Kasetę z rolkami montuje się na ruchomej belce odbojowej w każdym rogu, tak jak 
przedstawiono na rysunku 2.7. Wszystkie cztery urządzenia muszą być tego samego typu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie różnych zestawów z kasetami w jednym układzie na rucho-
mej ramie (rys. 2.8), ponieważ mogłoby to spowodować nieskuteczne działanie urządzenia 
hamującego. 

Urządzenie zalicza się do systemów autonomicznych, czyli nie jest konieczne stoso-
wanie innych układów hamujących naczynia wyciągowe na wolnych drogach przejazdu. 
Jest to system, w którym wielokrotnego użytku są jedynie kasety z rolkami. Taśmę należy 
wymienić po każdym hamowaniu na nową, ponieważ zostaje odkształcona plastycznie i nie 
nadaje się do dalszej eksploatacji.
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Rys. 2.7. Schemat układu rolek w kasecie urządzenia hamującego SELDA [69]

Rys. 2.8. Zainstalowane urządzenie hamujące SELDA na ruchomej ramie [70]
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2.6. Inne urządzenia hamowania awaryjnego  
spotykane w świecie

2.6.1. Hydrauliczne układy zaciskowe Levelok (EFAS)
Układ hydrauliczno-zaciskowy Levelok jest stosowany na górniczych naczyniach szy-

bowych w celu zabezpieczenia ruchu, co jest realizowane przez zaciskanie się szczęk urzą-
dzenia na prowadnikach w chwili wjazdu w wolną drogę przejazdu lub zerwania liny nośnej. 
Jego działanie polega na tym, że ciśnienie nagromadzone w hydroakumulatorze w chwili 
przejazdu przez górne technologiczne położenie zostaje uwolnione i zaciskają się szczęki na 
prowadniku szybowym. Jest to kontrolowane przez system elektryczny położenia naczynia 
w szybie. Mechanizm ma również zastosowanie w przypadku zerwania liny nośnej  – wów-
czas następuje zanik siły w zacisku linowym i uruchomienie urządzenia hamującego. Urzą-
dzenie współpracuje zarówno z metalowymi, jak i drewnianymi prowadnikami szybowymi. 
Zaletą urządzenia jest możliwość wielokrotnego stosowania, ponieważ po zaniku ciśnienia 
w hydroakumulatorze szczęki są odwodzone do stanu początkowego i po naładowaniu hy-
droakumulatora urządzenie jest gotowe do dalszej pracy [66, 67].

Podobnym rozwiązaniem, ale stosowanym tylko w przypadku zerwania liny nośnej, są 
łapadła instalowane na naczyniach wyciągowych współpracujących z prowadnikami drewnia-
nymi, lecz w tym przypadku prowadnik ulega zniszczeniu, a zatrzymanie jest gwałtowne, co 
może spowodować zapętlenie się liny nośnej. Na rysunkach 2.9 i 2.10 przedstawiono główne 
części układu, czyli szczęki oraz akumulator przetrzymujący ciśnienie cieczy potrzebnej do 
szybkiego zaciśnięcia szczęk urządzenia hamującego.

Konieczna jest cotygodniowa kontrola urządzenia, polegająca na uruchomieniu systemu 
testowego [67].

Rys. 2.9. Hydrauliczne układy stosowane do awaryjnego hamowania naczyń.  
Układ zaciskowych szczęk [71]
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Urządzenie hamujące Levelok znajduje również zastosowanie podczas załadunku 
materiału, w transporcie ludzi i urobku jako hamulec naczynia w danym technologicznym 
położeniu, które zapobiega przemieszczaniu się naczynia spowodowanemu zmianą obciążenia 
naczynia i związaną z nią zmianą długości liny nośnej. W Polsce ten problem rozwiązany 
jest przez zastosowanie pomostów wahadłowych w przypadku klatek, a w przypadku skipów 
przez zastosowanie klap wlotowych urobku o dużym zakresie pochylenia. Levelok znajduje 
zastosowanie w szybach o bardzo dużych głębokościach, szczególnie w Ameryce Północnej, 
Australii i Republice Południowej Afryki.

Rys. 2.10. Naczynie z zainstalowanymi prowadnicami tocznymi z układem hamującym Levelok 
(EFAS) [65]

2.6.2.	Urządzenie	hamujące	Technogrid
Rozwiązanie Technogrid jest bardzo popularne w Afryce, Ameryce Północnej, Azji 

oraz Australii. Wykorzystuje ono efekt odkształcenia plastycznego prętów zamocowanych 
szeregowo obok siebie, tak jak to pokazuje rysunek 2.11. Jest skuteczne i wykorzystywane 
nie tylko w górniczych wyciągach szybowych, ale również w hamowaniu spadających mas 
lub zatrzymywaniu rozpędzonych wagonów zmierzających niekontrolowanie do krańcowych 
stacji [68].
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Rys. 2.11. Urządzenie Technogrid przed użyciem i po użyciu [72]

Pręty utwierdza się jednym końcem do nieruchomej stalowej konstrukcji (rys. 2.12), 
a drugim końcem do stalowej ramy, aby w momencie uderzenia móc w odpowiednim miejscu 
zatrzymać naczynie wyciągowe, nie naruszając przy tym naczynia oraz liny nośnej. Istnieje rów-
nież system montowany w wieży, który zapobiega swobodnemu spadkowi naczynia do szybu.

Rys. 2.12. Schemat zainstalowanego urządzenia Technogrid w wieży szybowej i rząpiu [73]
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Schemat przedstawiony na rysunku 2.12 pokazuje miejsce zamontowania urządzenia 
w dwóch krańcowych położeniach. Układ należy kontrolować jedynie raz w roku, wizualnie. 
Producent układu zapewnia, że istnieje możliwość dokładnego określenia sił działających na 
jedno urządzenie i precyzyjne dobranie liczby i wielkości modułów urządzenia do konkretnego 
wyciągu szybowego. Dodatkowym atutem jest to, że Technogrid nie zajmuje dużo miejsca 
i może być instalowany w już istniejących szybach górniczych [68].

2.6.3. Układy hamowania magnetycznego
W fazie projektów są układy magnetycznego, bezdotykowego hamowania, złożone 

z urządzeń, których działanie będzie opierało się na zasadzie indukcji prądów wirowych 
w przetworniku poruszającym się w stałym polu magnetycznym (rys. 2.13) [65].

Rys. 2.13. Schemat przedstawiający magnetyczne urządzenie awaryjnego hamowania

2.7. Belki odbojowe i podchwyty samoczynne
Elementem, który jako ostatni zatrzymuje naczynie wyciągowe w wolnej drodze przejaz-

du, są belki odbojowe. Jest to konstrukcja wykonana z profili o dużej sztywności, zabudowana 
na stałe do konstrukcji trzonu wieży na końcu wolnych dróg przejazdu. W dolnej części belek 
odbojowych stosuje się zwykle wykładziny z drewna (rys. 2.14) [2, 18, 35].
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Rys. 2.14. Elementy podatne (drewniane) zamocowane pod belkami odbojowymi

Opracowano również rozwiązania tzw. podatnych belek odbojowych o konstrukcji 
nośnej jak dla belek opisanych powyżej, jednak z dodatkowo umocowanymi w dolnej ich 
części elementami podatnymi (rys. 2.15). Elementy podatne były dodatkowym wyposażeniem 
belek odbojowych i miały być stosowane w celu zwiększenia energochłonności wykładziny 
drewnianej. Elementy te muszą być wpuszczone w wykładzinę drewnianą symetrycznie 
względem osi geometrycznej naczynia. Elementy podatne wykonane były z tulei o wyso-
kości 200 mm, średnicy wewnętrznej 50 mm i średnicy zewnętrznej wynikającej z obliczeń 
wytrzymałościowych, ale nie mniejszej niż 70 mm. Na elementy podatne stosowane były: 
miedź i stop aluminium (PA2N), charakteryzujące się dużą plastycznością, jednorodnością 
struktury i odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Ze względu na symetrię 
obciążenia głowicy naczynia wyciągowego liczba elementów podatnych wynosiła 4 lub 8 dla 
jednego naczynia. Maksymalne odkształcenie elementu podatnego nie przekraczało 120 mm. 
Elementy podatne belek odbojowych umożliwiały złagodzenie uderzenia naczynia w belki 
odbojowe i pochłonięcie większej energii niż w przypadku zastosowania samych wykładzin 
drewnianych. Zastosowanie elementów podatnych nie rozwiązało problemu hamowania 
awaryjnego naczyń, gdyż o dopuszczalnej prędkości uderzenia w belki odbojowe decyduje 
sztywność belek, wartość hamowanych mas i wytrzymałość lin nośnych.

Belki odbojowe

Lina nośna

Drewniana belka amortyzująca uderzenie naczynia

Drewniany prowadnik zgrubiony Podchwyt samoczynny
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami [124, 125] przy projektowaniu belek odbojowych 
należy wziąć pod uwagę obliczeniową siłę zrywającą liny nośne, przyłożoną równomiernie 
w miejscach uderzenia naczynia o belki odbojowe, oraz siły wynikające z obciążeń przej-
mowanych przez belki odbojowe podczas hamowania ruchu wyciągu szybowego, w czasie 
awaryjnego przejazdu końcowych technologicznych położeń naczyń wyciągowych.

Rys. 2.15. Przykład mocowania elementów podatnych do belek odbojowych [18]:  
a) mocowanie złączem śrubowym; b) i c) mocowania złączem spawanym

a)

b) c)
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Obecnie przy zastosowaniu układów awaryjnego hamowania zapewniających pełne 
wytracenie energii kinetycznej wyciągu układy łagodzące uderzenie w belki odbojowe nie 
są stosowane.

Jako urządzenia zapobiegające spadkowi naczynia do szybu w przypadku zerwania lin 
nośnych są stosowane samoczynne podchwyty (rys. 2.16). Zamontowane są one w takiej 
odległości pod stałymi belkami odbojowymi, aby wysokość spadku naczynia na podchwyty 
nie przekraczała 500 mm. Podchwyty samoczynne przymocowane są do konstrukcji trzonu 
wieży trwale. Ich działanie polega na tym, iż w momencie gdy naczynie podjeżdża do belek 
odbojowych, podchwyty są przez nie podnoszone i samoczynnie opadają, gdy głowica naczynia 
przejedzie powyżej ich poziomu. Są wtedy gotowe do przeniesienia obciążenia wywołanego 
opadającym na nie naczyniem.

W obliczeniach wytrzymałościowych podchwytów i belek podchwytowych należy 
uwzględnić obciążenie naczynia wyciągowego, które na nich zawiśnie. Wymagany współ-
czynnik bezpieczeństwa przy maksymalnym obciążeniu statycznym pochodzącym od ciężaru 
naczynia, wraz z ładunkiem i linami wyrównawczymi, wynosi 5,0 [125].

Rys. 2.16. Podchwyty samoczynne w wieży szybu

Wadą układów stałych belek odbojowych i podchwytów samoczynnych jest ich stosun-
kowo duża masa własna oraz niska skuteczność działania. 

Powszechne przewymiarowanie belek odbojowych i podchwytów samoczynnych wynika 
stąd, że wymienione wyżej elementy muszą być projektowane przy uwzględnieniu sił (zry-
wających liny nośne), jakie mogą powstać w chwili zderzenia poruszającego się z prędkością 
maksymalną naczynia z nieruchomymi belkami odbojowymi oraz po opadnięciu naczynia 
na podchwyty.

Mimo dużych współczynników bezpieczeństwa wartości sił dynamicznych, jakie po-
wstają podczas zderzenia, przekraczają wartości nośności granicznej tych elementów, co 
prowadzi do ich zniszczenia. Na skutek zniszczenia naczynia i belek odbojowych maleje 
prawdopodobieństwo zadziałania podchwytów, a rośnie prawdopodobieństwo wpadnięcia 
naczynia do szybu. 



41

2.8.	Cierne	urządzenia	hamujące	HS2W-2	

2.8.1.	Założenia	konstrukcyjne	ciernego	urządzenia	hamującego
Cierne urządzenia hamujące zostały już opisane m.in. w [12, 15, 18, 35–37, 41, 61].

Opracowując koncepcję układu hamującego naczynia wyciągowe po przejechaniu krańcowych 
położeń technologicznych, przyjęto następujące założenia:

– układ powinien przejąć całkowitą energię kinetyczną mas ruchomych wyciągu przy 
pełnym obciążeniu naczynia jadącego z maksymalną prędkością,

– układ hamujący powinien być zainstalowany jedynie w wieży szybu, w rząpiu natomiast 
należy zastosować układ tłumiący wahania naczynia,

– konstrukcja układu powinna umożliwiać dostosowanie wartości siły hamującej każdo-
razowo do parametrów wyciągu,

– siła hamująca układu w czasie hamowania powinna szybko narastać od zera do wartości 
nominalnej, a następnie mieć stałą wartość,

– układ powinien zapewniać przeniesienie sił hamujących na głowicę naczynia,
– wszystkie elementy konstrukcji układu powinny pracować w granicach sprężystości 

materiału, z którego jest wykonana,
– wykonanie układu powinno umożliwiać jego wielokrotne użycie  – po każdym użyciu 

układ w stosunkowo krótkim czasie powinien być przywrócony do stanu wyjściowego,
– konstrukcja układu powinna być prosta i odporna na warunki panujące w wieży szybu.

W wyniku takich założeń opracowano konstrukcję hamulca nazwanego ciernym (od 
wykorzystanej w hamulcu siły tarcia).

2.8.2.	Konstrukcja	hamulca	ciernego
Podstawowym założeniem konstrukcji hamulca ciernego było wykorzystanie do hamo-

wania naczyń siły tarcia występującej pomiędzy powierzchniami stalowymi dociskanymi do 
siebie siłami sprężystości ściskanych elementów gumowych. Cierny układ hamujący składa 
się z parzystej liczby hamulców rozmieszczonych symetrycznie względem osi naczynia 
wyciągowego. Na rysunku 2.17 przedstawiono konstrukcję hamulca ciernego. 

Każdy hamulec składa się z nieruchomej, zabudowanej na drodze przejazdu naczynia, 
listwy (1) i (2) o wzrastającej grubości oraz obejmującego tę listwę zespołu hamulca (3), 
zawierającego ściskane elementy gumowe (5). Ściskane elementy gumowe (5), przez po-
wierzchnie stalowe hamulca (3), oddziałują na zbieżne listwy (2), powodując powstawanie 
siły tarcia hamującej naczynie. Rozpędzone naczynie (6) przejeżdża krańcowe położenie, 
uderza w oczekujący tam zabierak hamulca lub ramę łączącą hamulce (4) i przesuwając je 
wzdłuż zbieżnych listew (2), powoduje powstawanie siły tarcia hamującej naczynie. Ha-
mulce mogą być połączone ze sobą za pomocą ramy. Po zakończeniu hamowania możliwe 
jest natychmiastowe wyjechanie naczynia z tej strefy. Przemieszczenie korpusów hamulców 
ciernych do pozycji wyjściowej odbywa się przez uwolnienie powierzchni trących, które są 
utrzymywane w odpowiednim położeniu za pomocą prostego mechanizmu śrubowego (7).
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Rys. 2.17. Zasada konstrukcji hamulca ciernego [131]: 1 i 2  – listwy stalowe o wzrastającej grubości; 
3  – powierzchnie cierne hamulca; 4  – zabierak hamulca; 5  – element gumowy;  

6  – naczynie wyciągowe; 7  – śrubowy mechanizm uwalniający powierzchnie trące

Przedstawione rozwiązanie konstrukcji ciernego układu hamującego umożliwia uzyska-
nie sił tarcia  – hamowania o bardzo dużym zakresie wartości maksymalnej podyktowanej 
parametrami, takimi jak: szerokość powierzchni trących zbieżnego elementu ciernego i płozy, 
długość zbieżnego elementu ciernego, współczynnik tarcia między trącymi powierzchniami 
metalowymi i naciski wywołane ugięciem elementu gumowego. Poza wymiarami geome-
trycznymi powierzchni trących, które wpływają na uzyskaną siłę tarcia  – hamowania, istotny 
wpływ ma także twardość gumy elementów ściskanych. Zmiana twardości gumy pozwala na 
zmianę nacisków, a co za tym idzie  – na zmianę wartości siły tarcia.

Każde naczynie powinno być hamowane co najmniej dwoma zespołami ciernymi 
rozmieszczonymi symetrycznie względem osi naczynia. Liczba zespołów ciernych wynika 
z wartości energii wyciągu koniecznej do rozproszenia, natomiast ich rozmieszczenie powinno 
zapewniać symetryczne obciążenie naczynia względem punktu zawieszenia. Schemat działania 
ciernego urządzenia hamującego przedstawiono na rysunku 2.18.

W hamulcach tych zastosowano segmenty gumowe o grubości jedynie 25 mm. Jako 
materiały konstrukcyjne do budowy tych hamulców stosuje się stale konstrukcyjne o średnich 
własnościach wytrzymałościowych. Konstrukcja hamulców ciernych HS2W-2 umożliwia 
uzyskanie sił hamowania od kilkuset do tysiąca kiloniutonów, dlatego hamulce te mogą być 
stosowane do hamowania naczyń wyciągowych o transportowanej masie użytecznej od kilku 
do 50 ton, poruszających się z prędkościami do 20 m/s. 

Podstawowymi zaletami układu tych hamulców są: 
– mała masa konstrukcji samych hamulców oraz konstrukcji wsporczej, 
– wymiary gabarytowe hamulców umożliwiające zastosowanie ich w każdym urządzeniu 

wyciągowym,
– szerokie możliwości kształtowania wartości sił hamowania tych hamulców. 
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Rys. 2.18. Schemat działania ciernego urządzenia hamującego [18]: 1 i 2  – listwy o wzrastającej 
grubości; 3  – powierzchnie cierne hamulca; 4  – zabierak hamulca; 5  – element gumowy;  

6  – naczynie; 7  – śruby uwalniające powierzchnie trące; 8  – prowadnica krążkowa;  
9  – prowadnica ślizgowa; 10  – prowadnik; 11  – trzon wieży; 12  – śruba napinająca listwę;  

13  – konstrukcja belek odbojowych; 14  – głowica naczynia

Na rysunku 2.19 pokazano rozwiązanie konstrukcyjne dwulistwowego hamulca drugiej 
generacji.

Rys. 2.19. Rozwiązanie konstrukcyjne dwulistwowego hamulca ciernego [61]
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Rozwój opracowanej konstrukcji hamulców ciernych HS2W-2 pozwala na dostosowanie 
jej do praktycznie każdego górniczego urządzenia wyciągowego.

 W celu osiągnięcia pełnych możliwości stosowania układów hamulców ciernych należało 
skonstruować urządzenie zabezpieczające hamowane naczynie przed opadnięciem do rząpia, 
gdyby nastąpiłoby zerwanie lin nośnych w czasie hamowania. Taki wymóg stawiają obowiązu-
jące przepisy eksploatacji urządzeń wyciągowych w przypadku gdy podczas realizacji procesu 
hamowania siła w linie nad hamowanym w wieży naczyniem przekroczy 40% obliczeniowej 
siły zrywającej tę linę. Taki stan występuje w czasie realizacji procesu hamowania na krótkiej 
drodze hamowania. Opóźnienia uzyskiwane podczas tak gwałtownego hamowania osiągają 
wartości rzędu 20–30 m/s2. Wówczas naczynia powinny być wyposażone w dodatkowe 
urządzenie zabezpieczające je przed spadkiem do szybu w razie zerwania liny nośnej [127].

2.8.3. Ruchome belki odbojowe
Najnowszym rozwiązaniem jest układ urządzeń służących do awaryjnego hamowania 

naczyń wyciągowych w ruchomych belkach odbojowych [12, 13, 18, 35–37, 39–41, 61, 134]  
(rys. 2.20).

Rys. 2.20. Schemat układu hamującego HS2W-2 z ruchomą belką odbojową [134]:  
1  – belka odbojowa; 2  – urządzenie do awaryjnego hamowania HS2W-2;  

3  – urządzenie do przechwytywania naczynia; 4  – głowica naczynia;  
5  – podkładka elastyczna; 6  – naczynie; 7  – zaczep; 8  – krążki prowadnicze;  

9  – prowadnica ślizgowa; 10  – prowadnik; 11  – trzon wieży
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Rozwiązanie konstrukcyjne ruchomych belek odbojowych polega na połączeniu za 
pomocą skrzynkowych profili naprzeciwległych hamulców ciernych układu awaryjnego 
hamowania HS2W-2 w celu uzyskania większej sztywności całego układu hamującego. Takie 
połączenie umożliwiło zabudowanie w tych profilach urządzeń wychwytujących naczynie. 
Brak odpowiedniej sztywności układu hamującego powodował, że proces równoczesnego 
wychwycenia naczynia przez kilka urządzeń wychwytujących był trudny do zrealizowania.

Cierny układ awaryjnego hamowania naczyń wraz z ruchomymi belkami odbojowymi 
przy założeniu 100% skuteczności wytracenia energii hamowanych mas podważył sen-
sowność zabudowy w głowicy trzonu wieży stałych belek odbojowych. Dodatkowo rolę 
podchwytów przejęły urządzenia wychwytujące zabudowane w ruchomej belce odbojowej 
[132, 133].

Działanie ruchomych belek odbojowych jest następujące. Ruchome belki odbojowe (1), 
zamontowane na początku wolnych dróg przejazdu, są połączone suwliwie z ciernymi 
układami hamującymi (2). W ruchome belki odbojowe (1) są wbudowane urządzenia wy-
chwytujące (3), spełniające funkcję podchwytów, łączące naczynie wyciągowe z belkami 
za pomocą zaczepów (7) przymocowanych do głowicy naczynia wyciągowego (4). Zaletą 
takiego rozwiązania jest to, że elementy konstrukcyjne trzonu prowadniczego wieży (11), 
głowicy naczynia (4) i belek odbojowych (1) w momencie zderzenia naczynia w ruchome 
belki odbojowe przenoszą wielokrotnie mniejsze wartości sił dynamicznych w porównaniu 
z siłami dynamicznymi powstającymi w chwili uderzenia naczynia w nieruchome belki 
odbojowe. W związku z tym masy tych elementów mogą być znacznie mniejsze niż w tra-
dycyjnych rozwiązaniach.

Od momentu rozpoczęcia awaryjnego hamowania naczynie pozostaje zblokowane 
z hamulcami, tak aby po zatrzymaniu przy ewentualnym zerwaniu lin nośnych zawisnąć 
na konstrukcji mocującej cierny układ hamujący. Po wytraceniu energii kinetycznej nastąpi 
zatrzymanie urządzenia wyciągowego i zawiśnięcie zaczepów naczynia na sworzniach urzą-
dzenia wychwytującego. Siły tarcia występujące pomiędzy hamulcami ciernymi a listwami 
hamującymi przenoszą całkowicie obciążenie pochodzące od naczynia z urobkiem oraz liny 
wyrównawczej na trzon prowadniczy wieży.

Schemat pokazujący zasadę działania ruchomych belek odbojowych podczas procesu 
hamowania pokazano na rysunku 2.21. 

Dodatkowe zabezpieczenie naczynia przed spadkiem, w konstrukcji hamulca ciernego 
w postaci ruchomych belek odbojowych, jest możliwe dzięki mechanicznemu połączeniu 
głowicy naczynia z ruchomym korpusem hamulca. W ten sposób powstały dwa rozwiązania 
tzw. urządzeń wychwytujących naczynia, które stały się dodatkowym wyposażeniem hamul-
ców ciernych. Działanie tych urządzeń polega na tym, że z chwilą rozpoczęcia hamowania 
zaczepy, będące dodatkowym wyposażeniem głowicy naczynia, za pomocą mechanizmu 
ryglującego zostają połączone z korpusami hamulców ciernych. 

Opracowano dwa rodzaje urządzeń wychwytujących naczynia wyciągowe:
1) dźwigniowe,
2) sprężynowe.
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Rys. 2.21. Zasada działania ruchomych belek odbojowych podczas procesu hamowania:  
przed hamowaniem (z lewej) i po hamowaniu (z prawej)

W urządzeniu pokazanym na rysunku 2.22 przesuw sworznia blokującego urządzenie 
wychwytujące z zaczepem naczynia wywołany jest przez ruch naczynia i prosty mechanizm 
dźwigniowy.

Rys. 2.22. Urządzenie dźwigniowe wychwytujące naczynia wyciągowe [132]: 1  – prowadnica; 
2  – zaczep głowicy; 3  – naczynie wyciągowe; 4  – ruchoma belka odbojowa; 5  – otwór dla dźwigni; 

6  – dźwignia; 7  – rygiel; 8  – prowadnica rygla; 9  – popychacz; 10  – cięgno popychacza;  
11  – gniazdo popychacza; 12  – wspornik; 13  – element sprężysty dźwigni; 14  – łącznik
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W mechanizmie sprężynowym (rys. 2.23) przesuw rygla blokującego wywołany jest 
energią dwóch rozprężających się sprężyn śrubowych.

Rozwiązanie konstrukcyjne hamulca ciernego ze sprężynowym mechanizmem ry-
glującym pokazano na rysunku 2.23. Jest to hamulec cierny z wbudowanym urządzeniem 
wychwytującym.

Rys. 2.23. Urządzenie sprężynowe wychwytujące naczynia wyciągowe [133]: 1  – prowadnica; 
2  – zaczep głowicy; 3  – naczynie wyciągowe; 4  – ruchoma belka odbojowa; 5  – prowadnica rygla; 

6  – rygiel; 7  – sprężyny; 8  – otwór dla rygla

Sprężynowy mechanizm ryglujący, z chwilą dojazdu klatki do hamulca ciernego, po-
woduje trwałe połączenie klatki z hamulcem w wyniku wprowadzenia rygla do zaczepu, 
będącego częścią głowicy klatki. W ten sposób od chwili zetknięcia się głowicy naczynia 
z hamulcem ciernym naczynie jest trwale połączone z hamulcami, a listwami hamującymi 
ze stałą konstrukcją prowadniczą klatki. Dzięki temu klatka zostaje zabezpieczona przed 
ewentualnym opadnięciem, gdyby w czasie hamowania awaryjnego doszło do zerwania 
lin nośnych.

Po zakończeniu procesu hamowania odblokowanie naczyń z urządzeń wychwytują-
cych musi się odbyć mechanicznie  – oczywiście wtedy, kiedy nie zostaną zerwane liny 
nośne. Gdyby liny nośne podczas hamowania zostały zerwane, naczynie zawiśnie na li-
stwach hamujących, których górne końce zabudowano w konstrukcji stałej – tzw. trzonie 
prowadniczym. Po raz pierwszy cierne urządzenie hamujące w postaci ruchomych belek 
odbojowych wykorzystano w nieistniejącym już szybie „Bartosz II” kopalni Katowice 
w połowie lat 90. ubiegłego wieku (rys. 2.24). Od tego czasu układy tego typu zabudowa-
no w kilkunastu kopalniach w Polsce. Na rysunku 2.25 przedstawiono jedno z nowszych 
zastosowań ruchomych belek odbojowych.
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Rys. 2.24. Ruchome belki odbojowe ze sprężynowym urządzeniem wychwytującym  
(pierwsze zastosowanie przemysłowe) [35]

Rys. 2.25. Urządzenia hamujące połączone ruchomymi belkami odbojowymi  
(jedno z nowszych rozwiązań)
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2.9. Podsumowanie 
Opracowanie konstrukcji urządzeń, które zostały zaprezentowane w rozdziale 2, było 

możliwe dzięki wieloletniej współpracy zespołów badawczych pochodzących z wielu krajów. 
Duża liczba koncepcji i prób rozwiązania problemu awaryjnego hamowania na wolnej drodze 
przejazdu świadczy o tym, jak ważne jest to zagadnienie.

W Polsce w zdecydowanej większości urządzeń wyciągowych stosowane są obecnie 
cierne urządzenia hamujące. Rzadziej spotykane, chociaż wciąż stosowane, są drewniane 
prowadniki zgrubione.

Urządzenie hamujące typu SELDA jest zastosowane w jednym wyciągu górniczym 
w szybie II PG Silesia.
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3. Analiza procesu awaryjnego hamowania 
i określenie parametrów konstrukcyjnych 
ciernego urządzenia hamującego

3.1. Przyjęte założenia i dane wejściowe

Przed przystąpieniem do projektowania urządzeń hamujących koniecznie należy prze-
prowadzić analizę procesu awaryjnego hamowania dla rozważanego wyciągu szybowego. 
Podstawowym celem takiej analizy jest obliczenie wymaganych wartości sił hamowania, 
a następnie określenie przewidywanego wpływu działania obliczonych sił na parametry 
kinematyczne oraz dynamiczne procesu awaryjnego hamowania.

Wyciąg szybowy jest układem połączonych ze sobą mas, poruszających się ruchem 
postępowym i obrotowym. Ruchem postępowym poruszają się naczynia wydobywcze, od-
cinki lin nośnych i wyrównawczych, natomiast ruchem obrotowym porusza się koło pędne, 
koła kierujące, wirnik silnika, wały łączące wirnik z kołem pędnym, ewentualnie koła zębate 
w przekładni, jeśli w taką jest wyposażony napęd. Prędkości mas będących w ruchu postę-
powym i obrotowym są współzależne. 

Omawiany wyciąg może być wyposażony w maszynę napędzaną dwoma silnikami (lub 
jednym silnikiem) wolnoobrotowymi prądu stałego (najczęściej) lub prądu przemiennego 
(sporadycznie) połączonymi krótkimi sztywnymi wałami z kołem pędnym. Na kole pędnym 
siły tarcia lin o wykładzinę równoważą różnice sił występujących w linach po obu stronach 
tego koła. Naczynia wyciągowe znajdują się blisko swych skrajnych położeń. Sprzężenie 
cierne powoduje, że koło pędne jest połączone z naczyniami za pomocą równolegle ułożonych 
odcinków lin nośnych i wyrównawczych. 

Zatem mamy tu do czynienia z układem złożonym z części wirującej, na którą składają 
się bryły o różnych momentach bezwładności połączone krótkimi, dość sztywnymi wałami, 
oraz z części poruszającej się ruchem postępowym, złożonej z naczyń wyciągowych oraz 
odcinków lin nośnych i wyrównawczych, których masa jest rozłożona równomiernie.

Przed przystąpieniem do obliczeń parametrów ciernego urządzenia hamującego należy 
zebrać dane dotyczące wartości parametrów technicznych wyciągu szybowego, a także po-
zyskać jego schemat. Najpierw wykonuje się obliczenia wstępne, korzystając z najprostszego 
jednomasowego modelu wyciągu szybowego. Po wstępnym obliczeniu parametrów urządze-
nia hamującego przeprowadza się wariantową symulację procesu awaryjnego hamowania 
rozpatrywanego wyciągu szybowego, wykorzystując dyskretny model wyciągu szybowego. 
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Uzyskanie wyników symulacji zgodnych z założeniami pozwala przystąpić do projektowania 
urządzenia hamującego.

Na rysunku 3.1 oraz w tabeli 3.1 podano symbole i oznaczenia wykorzystane w obli-
czeniach.

Rys. 3.1. Schemat urządzenia wyciągowego (z maszyną usytuowaną na wieży) z rozmieszczeniem mas. 
Objaśnienia w tabeli 3.1
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Tabela 3.1
Oznaczenia podstawowych wielkości przyjętych do obliczeń

Opis Oznaczenie Jednostka
Praca hamowania urządzenia ciernego Ac J
Praca sił ciężkości Asg J
Praca sił hamowania prowadników zgrubionych w rząpiu Azr J
Praca sił hamowania prowadników zgrubionych w wieży Azw J
Szerokość powierzchni trącej urządzenia ciernego B m
Opóźnienie rzeczywiste hamowania brz m/s2

Energia kinetyczna hamowanych mas Ek J
Siła hamowania urządzenia ciernego Pc N
Siła hamulca bezpieczeństwa maszyny wyciągowej Phb(t) N
Siła w linach nośnych nad naczyniem hamowanym w wieży Sln N
Siła od momentu napędowego  – zanikowego silnika Ps(t) N
Siła ciężkości naczyń wyciągowych i lin Fsg N
Obliczeniowa siła zrywająca liny nośne Szl N
Maksymalna siła hamowania prowadników zgrubionych w rząpiu Pzr N
Maksymalna siła hamowania prowadników zgrubionych w wieży Pzw N
Przyspieszenie ziemskie g m/s2

Liczba powierzchni trących urządzenia ciernego ic –
Stosunek wartości sił w linach nośnych nad naczyniem hamowanym 
w wieży do wartości obliczeniowej siły zrywającej te liny K –

Nacisk jednostkowy elementu gumowego kc Pa
Długość drogi hamowania w urządzeniu ciernym Lc m
Długość hamulca ciernego lec m
Długość liny nośnej od naczynia do naczynia Lln m
Odległość między położeniami technologicznymi naczyń w wieży 
i rząpiu LH m

Długość wolnej drogi przejazdu w wieży Lwd m
Długość prowadników zgrubionych w rząpiu Lr m
Długość prowadników zgrubionych w wieży Lw m
Długość zgrubiania się prowadników w rząpiu lzr m
Długość zgrubiania się prowadników w wieży lzw m
Masa zastępcza wynikająca z redukcji bezwładności kół linowych 
(kierujące, odciskowe) mkk kg

Masa zastępcza wynikająca z redukcji bezwładności koła pędnego 
i wirnika silnika napędowego mkp kg

Masa kompletnego naczynia wyciągowego (z zawiesiami) hamowa-
nego w rząpiu mkr kg
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Tabela 3.1 cd.

Masa kompletnego naczynia wyciągowego (z zawiesiami) hamowa-
nego w wieży mkw kg

Masa lin nośnych od osi pędni do naczynia w rząpiu ml kg
Masa lin nośnych od naczynia do naczynia mln kg
Masa zastępcza wynikająca z redukcji bezwładności wszystkich ele-
mentów wykonujących ruch obrotowy mo kg

Masy hamowane w rząpiu mr kg
Suma wszystkich mas ruchomych wyciągu szybowego ms kg
Masa ładunku w naczyniu (masa użyteczna) lub masa ludzi w klatce mt kg
Masy hamowane w wieży mw kg
Masa lin wyrównawczych pod naczyniem w rząpiu mlwr kg
Masa lin wyrównawczych pod naczyniem w wieży mlww kg
Współczynnik tarcia powierzchni stalowych mc –
Liczba hamulców ciernych nc –
Masa jednostkowa lin nośnych qln kg/m
Masa jednostkowa lin wyrównawczych qlw kg/m
Skuteczność hamowania p %
Wysokość ścianek prowadnicy hamującej W m
Prędkość jazdy naczynia v m/s
Zgrubienie jednej strony prowadnika hamującego Z m

W dalszej części rozdziału przedstawiono algorytm obliczeń, który stosuje się podczas 
analizy procesu awaryjnego hamowania naczyń górniczego wyciągu szybowego w ruchomych 
belkach odbojowych. 

3.2. Obliczenia wstępne
W obliczeniach projektowych powszechnie stosuje się tzw. model sztywny urządzenia 

wyciągowego [18, 35, 61]. W modelu tym urządzenie wyciągowe jako układ wielomasowy 
zastępuje się układem jednomasowym o jednym stopniu swobody. Układ wielomasowy można 
zredukować do postaci jednomasowego, przy założeniu, że układ wielomasowy ma więzy 
sztywne. Model ten nie odwzorowuje ważnej i istotnej z uwagi na dynamikę własności lin 
nośnych i wyrównawczych, jaką jest ich sprężystość. 

Do opisania ruchu układu wielomasowego o więzach sztywnych można przyjąć dowolny 
punkt na którymkolwiek elemencie tego układu, pod warunkiem, że z punktem tym będzie 
związana masa zastępcza (zredukowana).

Najwygodniej jest redukować wszystkie masy wyciągu szybowego do masy poruszają-
cego się naczynia. Wtedy układ sprowadza się do układu jednomasowego o jednym stopniu 
swobody, dla którego obowiązuje jedno równanie ruchu postępowego.
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W obliczeniach dla fazy hamowania za pomocą modelu sztywnego wykorzystuje się 
zasadę równowartości zmiany energii kinetycznej wyciągu szybowego i pracy sił hamowa-
nia  – stąd można określić jedynie wartość średnią sił potrzebnych do zahamowania wyciągu 
szybowego na określonej drodze. Siły hamowania, które w rzeczywistości przyłożone są 
jedynie do naczyń, przy rozważaniu hamowania masy za pomocą modelu sztywnego jed-
nomasowego, są przyłożone do jednej zastępczej masy (a więc do wszystkich mas wyciągu 
biorących udział w ruchu). 

Obliczenia sił oraz opóźnień naczynia za pomocą tego modelu, występujących podczas 
awaryjnego hamowania, opierają się na równaniu napisanym zgodnie z drugą zasadą dynamiki 
Newtona dla masy zastępczej całego wyciągu szybowego.

Jak z powyższego wynika, obliczenia projektowe wykonywane przy wykorzystaniu 
modelu sztywnego urządzenia wyciągowego mogą być traktowane jako wstępne, prowadzące 
do określenia rzędu wartości sił hamowania działających na naczynia wyciągowe, oraz po-
zwalają orientacyjnie ocenić skutki kinematyczne i dynamiczne, jakie wywoła przyłożenie 
do naczyń sił hamowania. 

Najważniejsze założenia przyjmowane w obliczeniach wstępnych dotyczące modelu 
urządzenia wyciągowego są następujące:

– proces hamowania awaryjnego przebiega w wyniku działania sił hamowania: ciernego 
urządzenia hamującego, prowadników zgrubionych w rząpiu (w pewnych przypadkach) 
oraz sił ciężkości;

– hamowanie naczyń wyciągowych odbywa się z maksymalnej prędkości wyciągu szy-
bowego;

– w czasie hamowania nie występuje poślizg między liną a wykładziną koła pędnego;
– nie uwzględnia się sprężystości ani tłumienia lin nośnych i wyrównawczych;
– masy redukuje się do przemieszczenia naczynia;
– w rząpiu nie występuje oddziaływanie gałęzi liny podnoszonej na linę opuszczaną.

3.3. Algorytm obliczeń hamowania wyciągu szybowego 
urządzeniem ciernym  
i ewentualnie dodatkowymi  
urządzeniami hamującymi

Obliczenia awaryjnego hamowania dla dobranych wartości sił hamowania urządzenia 
ciernego oraz dodatkowych urządzeń hamujących, zgodnie z algorytmem [18, 35, 61], prze-
biegają następująco.

Suma wszystkich mas ruchomych wyciągu szybowego:

 m m m m m m ms kr lwr kw t ln o= + + + + +  (3.1)

Energia kinetyczna hamowanych mas:

 E m v
k

s= ⋅ 2

2
 (3.2)
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Siła ciężkości:

 F m m L q q m gsg kw t H ln lw r= + + ⋅ − +( ) −  ⋅  (3.3)

Maksymalna siła hamowania prowadników zgrubionych w rząpiu [27]:

 P W Zzr = ⋅ ⋅ ⋅5342 104 [ ]N  (3.4)

Maksymalna siła hamowania prowadników zgrubionych w wieży [27]:

 P W Zzw = ⋅ ⋅ ⋅8276 104 [ ]N  (3.5)

Maksymalna siła hamowania ciernego urządzenia hamującego:

 P n B k i lc c c c c ec= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅m  (3.6)

Opóźnienie rzeczywiste hamowania:

 b
P P P F

mrz
zw c zr sg

s

=
+ + +

 (3.7)

Praca sił hamowania prowadników zgrubionych w rząpiu:

 A P L lzr zr r zr= ⋅ − ⋅( )0 5,  (3.8)

Praca sił hamowania prowadników zgrubionych w wieży:

 A P L lzw zw w zw= ⋅ − ⋅( )0 5,  (3.9)

Praca sił hamowania urządzenia ciernego:

 A P L lc c c ec= ⋅ − ⋅( )0 5,  (3.10)

Praca sił ciężkości:

 A F Lsg sg wd= ⋅  (3.11)

Skuteczność hamowania:

 p
A A A A

E
zw c zr sg

k

=
+ + +

·100%  (3.12)

Siła w linach nośnych nad naczyniem wyciągowym hamowanym w wieży: 

 S m m m b q L m g Pln o ln r rz ln H r zr= + +( ) ⋅ + ⋅ +( ) ⋅ −  (3.13)

Stosunek sił w linach nośnych nad naczyniem hamowanym w wieży do obliczeniowej 
siły zrywającej te liny:

 K S
S

ln

zl

=  (3.14)
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3.4. Obliczenia parametrów  
procesu awaryjnego hamowania  
wykonane przy wykorzystaniu  
wielomasowego dyskretnego modelu wyciągu

Podczas projektowania ciernych urządzeń hamujących przeprowadza się obliczenia 
sprawdzające proces awaryjnego hamowania. Wykonuje się je przy wykorzystaniu wieloma-
sowego modelu wyciągu szybowego. Obliczenia sprawdzające muszą być przeprowadzone 
z uwzględnieniem w procesie hamowania, oprócz sił hamowania działających na naczynia, 
również przebiegów momentu silnika maszyny i momentu hamulca bezpieczeństwa w funkcji 
czasu. Dla tego typu analiz i obliczeń autor zaproponował model przedstawiony w pracy [35], 
wykorzystany do symulacji procesu awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojo-
wych (rys. 3.2). W modelu tym wprowadzono do procesu hamowania uderzenie klatki w ru-
chome belki odbojowe. W związku z tym konieczne było uwzględnienie masy ruchomych 
belek odbojowych i zespołu hamulców ciernych oraz przyjęcie założenia, że podczas uderzenia 
ma zastosowanie model Kelvina–Voigta (rys. 3.3). Przebieg siły hamowania w funkcji drogi 
przyjmuje się na podstawie okresowych badań górniczego wyciągu szybowego przeprowa-
dzanych przez uprawnione jednostki badawcze.

Dla modelu przedstawionego na rysunku 3.2 układ równań ruchu zgodnie z drugą zasadą 
dynamiki Newtona ma następującą postać:

m x P l k x x b x xr r zr l r l r�� � �= - ( ) + -( ) + -( )2 21 1

m
n

x k x x b x x k x x b x xl
l l l r l r�� � � � �1 2 1 2 1 1 12 2= -( ) + -( ) - -( ) - -( )

...............................................................

m
n

x k x x b x x k x x b x xl
n l o n l o n l n n l n n�� � � � �= -( ) + -( ) - -( ) - -( )- -2 2 1 1

m x k x x b x x k x x b x x Po o l kw o l kw o l o n l o n�� � � � �= -( ) + -( ) - -( ) - -( ) +2 2 2 2 ss hbt P t( ) - ( )

m x k x x b x x P lb b g kw b g kw b c�� � �= -( ) + -( ) - ( )  (3.15)

m x k y x

b y x k x x b x x
kw kw w kw

w kw g kw b g kw b

��

� � � �

= -( ) +

+ -( ) - -( ) - -(
2
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1
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m
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Rys. 3.2. Model dyskretny urządzenia wyciągowego przyjęty do analizy procesu awaryjnego 
hamowania w ruchomych belkach odbojowych. Objaśnienia w tabeli 3.1 

Rys. 3.3. Model warunków lokalnych procesu uderzenia

Przyjmując model lin nośnych i wyrównawczych o parametrach skupionych, dokonano 
podziału lin na „n” odcinków, co oznacza, że umieszczono w środku każdego odcinka jego 
masę zastępczą.
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Współczynniki sprężystości lin nośnych i wyrównawczych obliczymy ze wzorów [10]: 

 k E A
Ll

l l

l

= ⋅
D

 (3.16)

 k E A
Lw

w w

lw

= ⋅
D  (3.17)

gdzie ∆Ll(∆Lw) jest odległością między masami skupionymi liny nośnej (wyrównawczej) 
połączonymi elementem sprężystym i tłumiącym.

Odległości dane są wzorami:

 ∆Ll = Ln/n (3.18)

 ∆Lw = Lw/n (3.19)

gdzie:
 Ln – długość liny nośnej nad naczyniem w podszybiu,
 Lw – długość liny wyrównawczej pod naczyniem w nadszybiu,
 n – liczba elementów dyskretyzacji lin.

Dla odcinka liny nośnej, znajdującej się pomiędzy klatką a kołem pędnym, przyjęto :

 ∆Ll’ = L1 − xkl (3.20)

gdzie xkl jest przemieszczeniem klatki.

Współczynniki tłumienia lin nośnych i wyrównawczych obliczymy ze wzorów [10]: 

 b E A
Ll

l l

l
l= ⋅ ⋅

D
a  (3.21)

 b E A
Lw

w w

w
w= ⋅ ⋅

D
a  (3.22)

Dane wejściowe charakteryzujące parametry techniczne wyciągu szybowego można 
zgrupować następująco:

1) masy:
– naczynia w rząpiu mr,
– naczynia w wieży mkw,
– ruchomych belek odbojowych mb,
– masa zastępcza wynikająca z redukcji bezwładności wszystkich elementów wykonu-

jących ruch obrotowy,
– lin nośnych mln,
– lin wyrównawczych mlw,

2) siły:
– siły hamowania naczynia w wieży Pc(l),
– siły hamowania naczynia w rząpiu Pzr(l),
– siła hamulca bezpieczeństwa Phb(t),
– siła od momentu napędowego  – zanikowego silnika Ps(t),
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3) własności lin nośnych i wyrównawczych:
– współczynniki sprężystości lin nośnych kl,
– współczynniki sprężystości lin wyrównawczych kw,
– współczynniki tłumienia lin nośnych αl,
– współczynniki tłumienia lin wyrównawczych αw,

4) pozostałe dane:
– współczynniki sprężystości elementu elastycznego kg,
– współczynniki tłumienia elementu elastycznego bg,
– liczba odcinków przy dyskretyzacji lin nośnych i wyrównawczych n.

Siły hamowania Phb(t) i Ps(t), których przebiegi są przyjmowane na podstawie dotych-
czas przeprowadzonych badań i doświadczeń, przykładane są do mas modelujących naczynia 
wyciągowe. Zakładamy pokazany na rysunku 3.4 przebieg siły symulującej hamowanie 
naczynia w wieży układem ciernym.

Przebieg siły symulującej hamowanie naczynia powinien odzwierciedlać przyjętą kon-
cepcję konstrukcji układu bądź kombinacji układów hamujących na drodze jego przejazdu 
poza technologiczne położenie krańcowe.

Rys. 3.4. Przebieg siły symulującej hamowanie naczynia w wieży układem ciernym:  
a – długość drogi między technologicznym położeniem naczynia a początkiem układu hamującego; 

b  – długość drogi odpowiadającej narastaniu siły hamowania (dla układu ciernego długość hamulca lec); 
c  – pozostała długość drogi, na której na naczynie działa stała siła hamowania

Do poprawnego zaprogramowania udziału w procesie hamowania hamulcem bezpie-
czeństwa maszyny wyciągowej Phb(t) oraz momentu napędowego  – zanikowego silnika 
napędowego Ps(t) niezbędne jest wykorzystanie wyników wcześniej przeprowadzonych 
badań, tzw. odbiorczych, maszyny wyciągowej. Badania takie są regularnie przeprowadzane 
na maszynach wyciągowych przez specjalistyczne zespoły pomiarowe. Protokoły z wynikami 
tych badań są podstawą do oceny, czy parametry techniczne maszyny odpowiadają wyma-
ganiom obowiązujących przepisów eksploatacji. Wyniki tych badań, dotyczące przebiegów 
zmian w czasie siły hamulca bezpieczeństwa oraz zanikowego momentu napędowego silnika, 
pozwalają na opracowanie przyjmowanych do obliczeń funkcji Phb(t) i Ps(t).

Droga przejazdu naczynia
od górnego technologicznego
położenia do belek odbojowych

S
iła

 h
am

ow
an

ia
 P

c

a b c
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Podstawowe parametry układu, mające wpływ na funkcjonowanie modelu, takie jak 
współczynniki sprężystości i tłumienia lin nośnych (kl, bl) i wyrównawczych (kw, bw) obliczono 
na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez autora w szybach górniczych. Sposób 
wyznaczania tych parametrów opisano w podrozdziale 3.5.

3.5.	Identyfikacja	parametrów	modelu

3.5.1.	Moduł	sprężystości	lin	stalowych
Wydłużenie nowej liny stalowej składa się z wydłużenia sprężystego i trwałego. Wy-

dłużenie trwałe liny zależy od wartości siły obciążającej i czasu jej działania. Wydłużenie 
to jest wynikiem układania i zaciskania się drutów w splotkach oraz splotek na rdzeniu liny. 
Wartość tego wydłużenia zależy od konstrukcji i technologii wykonania liny oraz od rodza-
ju rdzenia. W czasie pracy liny wydłużenie trwałe zwiększa się o wydłużenie reologiczne. 
Moduł sprężystości nie ma więc stałej wartości. Zwłaszcza dla nowych lin przyjmuje on 
wartości z dosyć dużego przedziału. Dodatkowym utrudnieniem są różne definicje modułu 
sprężystości lin stalowych. W literaturze spotyka się co najmniej cztery [10, 22, 61] i wszystkie 
odnoszą się do wykresu statycznego rozciągania liny. Zatem statyczny moduł sprężystości lin 
można stosunkowo łatwo określić w laboratorium, dysponując maszyną wytrzymałościową 
o odpowiednio dużym zakresie obciążeń. 

Jednak w większości urządzeń liny stalowe podlegają obciążeniom dynamicznym. Przy 
takich obciążeniach wartość modułu sprężystości różni się od wartości modułu sprężystości 
wyznaczonego w warunkach statycznych. 

Do obliczenia modułu sprężystości lin w warunkach obciążeń dynamicznych wykorzy-
stuje się wzór [10]:

 E
m q L L

T A

ln

ln

=
( ) ⋅ + ⋅





⋅

⋅

2
3

2

2

p
 (3.23)

gdzie:
 m – sumaryczna masa zawieszona na końcu liny [kg],
 qln – masa jednostkowa lin nośnych [kg/m],
 Aln – przekrój metaliczny lin nośnych [m2], 
 L – długość liny od koła linowego do zawieszenia naczynia w momencie zatrzymania 

maszyny [m],
 T – okres podstawowej formy drgań tłumionych [s].

Okres podstawowej formy drgań swobodnych tłumionych wyznaczono z zależności:

 T t
nt

=  (3.24)

gdzie nt jest liczbą drgań w czasie t [s].

Badanie dynamicznego modułu sprężystości lin górniczego wyciągu szybowego polega na 
pobudzeniu drgań swobodnych liny i naczynia wyciągowego w wyniku zadziałania hamulcem 
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na pędnię linową (hamowanie bezpieczeństwa  – Mham). Na rysunku 3.5 przedstawiono schemat 
urządzenia wyciągowego w czasie badań. 

 a) b)

Rys. 3.5. Schemat urządzenia wyciągowego: a) układ rzeczywisty; b) układ zastępczy

Obliczenia modułu sprężystości wzdłużnej lin nośnych i współczynnika tłumienia lin 
wykonano, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych w szybie z zainstalowanym 
urządzeniem wyciągowym o parametrach zestawionych w tabeli 3.2.

Tabela 3.2
Parametry urządzenia wyciągowego wykorzystanego w badaniach

Parametr wyciągu szybowego Symbol Wartość Jednostka
Masa własna klatki wyciągowej mkl 9892 kg

Masa balastu w klatce mb 4500 kg

Prędkość jazdy naczynia v 6,0 m/s

Masa jednostkowa lin nośnych qln 12,08 kg/m

Przekrój metaliczny lin nośnych Aln 0,001338 m2

Pomiary opóźnień klatki polegały na wykonaniu szeregu jazd kolejno z klatką pustą 
i z klatką z balastem o masie 4500 kg i wyzwalaniu hamulca bezpieczeństwa na różnych 
głębokościach szybu.
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Wykresy przebiegów przyspieszeń pionowych wykonano dla wszystkich prób hamowania 
naczynia zarówno przy jeździe w górę, jak i w dół. Hamulec bezpieczeństwa wyzwalano przy 
prędkości ruchu około 3 m/s. Na rysunkach 3.6 i 3.7 przedstawiono przykładowe przebiegi 
przyspieszeń zarejestrowane w czasie pomiarów.

Rys. 3.6. Przebiegi przyspieszeń pionowych klatki (wykres górny) i liny wyrównawczej  
(wykres dolny) przy hamowaniu bezpieczeństwa. Jazda w dół, głębokość hamowania liczona  

od zrębu w dół: 560 m, klatka pusta

Rys. 3.7. Przebiegi przyspieszeń pionowych klatki (wykres górny) i liny wyrównawczej  
(wykres dolny) przy hamowaniu bezpieczeństwa. Jazda do góry, głębokość hamowania liczona  

od zrębu w dół: 150 m, klatka z balastem 4500 kg
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W tabeli 3.3 zestawiono wyniki obliczeń modułu sprężystości wykonanych według wzo-
ru (3.23). Na rysunkach 3.8 i 3.9 przedstawiono w formie wykresów wyniki tych obliczeń.

Tabela 3.3
Zestawienie danych i wyników obliczeń modułu sprężystości.

Głębokość, na której 
wyzwalano hamulec 

bezpieczeństwa 
[m]

Masa zawieszona 
na linach

[kg]

Długość
liny
[m]

Okres
drgań

[s]

Obliczony
moduł sprężystości 

wzdłużnej lin 
[MPa ∙ 105]

klatka pusta

50 17137 135 1,06 0,6268

50 17137 135 1,18 0,5058

150 15877 235 1,20 0,8101

150 15877 235 1,20 0,8101

315 13798 400 1,60 0,7104

315 13798 400 1,56 0,7473

315 13798 400 1,40 0,9278

315 13798 400 1,36 0,9832

490 11593 575 1,50 1,0490

490 11593 575 1,50 1,0490

560 10711 645 1,72 0,8561

560 10711 645 1,56 1,0410

klatka z balastem o masie 4500 kg

50 21637 135 1,14 0,6798

50 21637 135 1,12 0,7043

150 20377 235 1,30 0,8749

150 20377 235 1,24 0,9616

315 18298 400 1,52 1,0170

315 18298 400 1,58 0,9412

315 18298 400 1,52 1,0170

315 18298 400 1,58 0,9412

490 16093 575 1,68 1,1070

490 16093 575 1,82 0,9429

560 15211 645 1,96 0,8822

560 15211 645 1,96 0,8822
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Rys. 3.8. Wartości modułu sprężystości obliczone według metody [10] dla klatki pustej

Rys. 3.9. Wartości modułu sprężystości obliczone dla klatki z balastem 4500 kg

Z otrzymanych wykresów wynika, że moduł sprężystości E waha się dla przeprowadzo-
nych pomiarów w granicach od 0,5∙105 MPa do 1,1∙105 MPa. 

3.5.2. Współczynnik tłumienia lin nośnych

Badania modułu sprężystości przy obciążeniach dynamicznych pozwalają również na 
ocenę tłumienia drgań wzdłużnych swobodnej liny nośnej. Z wykresów przedstawionych 
na rysunkach 3.6 i 3.7 wynika, że swobodne drgania wzdłużne liny i naczynia wyciągowe-
go są tłumione i po pewnym czasie zanikają. Zakładając, że opory zewnętrzne związane  
z np. tarciem prowadnic naczynia wyciągowego o prowadniki oraz z oporami związany-
mi z ruchem powietrza w szybie są małe i można je pominąć, przyjmuje się, że przyczyną 
zanikania drgań jest tarcie wewnętrzne (lepkie) liny. W związku z zakładanym bardzo małym 
tłumieniem w układzie lina nośna  – naczynie wyciągowe przyjęto, że różnica między okresem 
drgań z tłumieniem i bez tłumienia jest też bardzo mała.
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W związku z powyższym współczynnik tłumienia lin nośnych w równaniu konstytu-
tywnym Kelvina–Voigta wyliczono według wzoru:

 a =
⋅ ( )

⋅
T k

n
t

t

log
,8 573

 (3.25)

gdzie:
 T – okres podstawowych drgań [s], T = t/nt,
 nt – liczba drgań w czasie t, równa 5,
 kt – krotność zmniejszania się amplitudy drgań w czasie nt okresów.

Metoda szerzej została opisana w pracy [10].
W tabeli 3.4 zestawiono dane i wyniki obliczeń współczynnika tłumienia a.

Tabela 3.4
Zestawienie danych i wyników obliczeń współczynnika tłumienia lin nośnych  

w równaniu konstytutywnym Kelvina–Voigta

Głębokość, na której 
wyzwalano hamulec 
bezpieczeństwa [m]

Krotność 
zmniejszania się 

amplitudy kt

Czas pomiaru 
pięć okresów

[s]

Okres drgań
[s]

Obliczony
współczynnik 

tłumienia lin [s]
klatka pusta

50 6,000 5,3 1,06 0,019
50 9,000 5,9 1,18 0,026
150 2,889 6,0 1,20 0,013
150 3,429 6,0 1,20 0,015
315 3,333 8,0 1,60 0,020
315 3,750 7,8 1,56 0,021
315 3,500 7,0 1,40 0,018
315 4,667 6,8 1,36 0,021
490 5,000 7,5 1,50 0,024
490 4,000 7,5 1,50 0,021
560 10,250 8,6 1,72 0,041
560 7,330 7,8 1,56 0,031

klatka z wozem o masie 4500 kg
50 2,222 6,9 1,06 0,011
50 8,000 5,6 1,18 0,024
150 6,600 6,5 1,20 0,025
150 3,167 6,2 1,20 0,014
315 3,714 7,6 1,60 0,020
315 11,667 7,9 1,56 0,039
315 3,571 7,6 1,40 0,020
315 8,750 7,9 1,36 0,035
490 12,000 7,6 1,50 0,038
490 8,750 9,1 1,50 0,040
560 19,00 9,8 1,72 0,058
560 9,50 9,8 1,56 0,045
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Na rysunku 3.10 przedstawiono w formie wykresów wyniki tych obliczeń. Dla odpo-
wiednich głębokości wyzwalania hamulca bezpieczeństwa przyporządkowano średnią wartość 
współczynnika tłumienia a.

Rys. 3.10. Wartości współczynnika tłumienia w równaniu konstytutywnym Kelvina–Voigta  
obliczone dla lin nośnych szybu „Bartosz II”

3.5.3. Parametry przyjęte do obliczeń
Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych wyznaczono zakresy wartości 

modułu sprężystości liny stalowej górniczego wyciągu szybowego. Wartości te zawierają się 
w przedziale od 0,5∙105 MPa do 1,1∙105 MPa. 

Do obliczeń procesów dynamicznych (np. awaryjnego hamowania naczyń bądź hamo-
wania bezpieczeństwa) należałoby przyjąć (ze względu na znaczne obciążenia lin nośnych) 
wartość modułu sprężystości lin, która byłaby równa górnej granicy otrzymanych wartości, 
tzn. El = 1,1∙105 MPa. Dla lin wyrównawczych (mniej obciążonych) przyjęto natomiast 
wartość Ew = 0,8∙105 MPa.

Wyznaczone wartości współczynnika tłumienia w równaniu konstytutywnym Kelvina– 
Voigta (a) zwiększają się wyraźnie wraz ze wzrostem długości liny nad hamowaną klatką. 
Dla badanych lin wartości te zawierały się w przedziale od 0,014 do 0,036 dla klatki pustej 
oraz od 0,020 do 0,051 dla klatki z balastem. Dla klatki z ładunkiem wyliczone wartości 
współczynnika tłumienia lin nośnych są wyższe o co najmniej 40%.

Jako elementy elastyczne, amortyzujące uderzenie zastosowano w badaniach przekładki 
gumowe o wymiarach 25 × 150 × 150 mm oraz twardości 60°ShA. Wyliczone parametry 
dynamiczne elementu tłumiącego wynoszą [14, 21, 22, 31]:

– wartość współczynnika sprężystości gumy kg = 25∙106 N/m,
– wartość współczynnika tłumienia wynosi bg = 8000 Ns/m.

Za pomocą programu oblicza się parametry kinematyczne hamowania, tzn. czasy za-
trzymania naczyń w wieży oraz w rząpiu aż do osiągnięcia prędkości równej zeru (v = 0), 
a także drogę, na której naczynia się zatrzymują, oraz drogę, na której hamulec bezpieczeństwa 
maszyny o zadanym przebiegu siły hamowania osiąga wartość nominalną. Ostatni parametr 

 

0,0225

0,014
0,02

0,0225

0,036

0,0175

0,0195 0,0285

0,039

0,0515

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

50 m 150 m 315 m 490 m 560 m

[s]

Poziom wyzwalania hamulca bezpieczeństwa liczony od zrębu szybu w dół

klatka pusta klatka z ładunkiem 4.5 t



67

obrazuje „rzeczywisty” udział hamulca bezpieczeństwa w analizowanym procesie hamowania. 
Ze względu na wymagania przepisów eksploatacji bardzo ważna jest wartość siły obciążającej 
liny nośne ponad hamowanym naczyniem w wieży. 

Do rozwiązania równań (3.15) wykorzystuje się program komputerowy MatLab [20]. 
Wariantowa symulacja procesu awaryjnego hamowania z wykorzystaniem dyskretnego mo-
delu wyciągu szybowego daje możliwość najkorzystniejszego kształtowania rzeczywistego 
hamowania, co przedstawiono w podrozdziale 3.6.

3.6. Wyniki symulacji komputerowych  
procesu awaryjnego hamowania  
w ruchomych belkach odbojowych

W tabeli 3.5 zestawiono wartości parametrów, dla których wykonano przykładowo 
symulację procesu hamowania urządzenia wyciągowego w ruchomych belkach odbojowych 
[35, 40]. Parametry te charakteryzują górniczy wyciąg w szybie „Bartosz II”, a zatem odnoszą 
się do rzeczywistego przykładu eksploatacyjnego.

Tabela 3.5
Zestawienie podstawowych danych wejściowych do symulacji komputerowej

Parametr techniczny Wartość
Masa klatki z ładunkiem mkl = 18892 kg
Masa przeciwciężaru mp = 12642 kg
Masa ruchomych belek odbojowych z HS2W-2 mb = 2050 kg
Masa jednostkowa lin nośnych qln = 12,08 kg/m
Masa jednostkowa lin wyrównawczych qlw = 12,80 kg/m
Zredukowana masa elementów wirujących mo = 58 000 kg
Prędkość wjazdu w urządzenia hamujące v = 1; 2; 3 m/s
Przekrój metaliczny lin nośnych Al = 1,2148∙10−3 m2

Moduł sprężystości wzdłużnej lin nośnych El = 1,1∙105∙MPa
Przekrój metaliczny lin wyrównawczych Aw = 0,652∙10−3 m2

Moduł sprężystości wzdłużnej lin wyrównawczych Ew = 0,8∙105∙MPa
Długość liny nośnej nad naczyniem w podszybiu Ln = 700 m
Długość liny wyrównawczej pod naczyniem w wieży Lw = 660 m
Długość lin nośnych od klatki w wieży do koła pędnego L1 = 50 m
Współczynnik tłumienia lin nośnych w równaniu konstytutywnym 
Kelvina–Voigta α = 0,05

Całkowita siła hamująca układu HS2W-2 Pc = 360 kN

Na rysunkach 3.11–3.13 zamieszczono przebiegi zmian w czasie parametrów procesu 
hamowania, takich jak: składowa dynamiczna siły w linach nośnych, opóźnienie klatki, 
prędkość klatki oraz droga hamowania klatki. 
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Rys. 3.11. Wyniki symulacji komputerowej procesu hamowania awaryjnego w ruchomych belkach 
odbojowych, wykonanej dla urządzenia wyciągowego szybu „Bartosz II”; prędkość wjazdu  

w urządzenia hamujące v = 1 m/s
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Rys. 3.12. Wyniki symulacji komputerowej procesu hamowania awaryjnego w ruchomych belkach 
odbojowych, wykonanej dla urządzenia wyciągowego szybu „Bartosz II”; prędkość wjazdu  

w urządzenia hamujące v = 2 m/s
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Rys. 3.13. Wyniki symulacji komputerowej procesu hamowania awaryjnego w ruchomych belkach 
odbojowych, wykonanej dla urządzenia wyciągowego szybu „Bartosz II”; prędkość wjazdu  

w urządzenia hamujące v = 3 m/s



Z wykresów zamieszczonych na rysunkach 3.11–3.13 można odczytać, że maksymalne 
wartości sił w linach nośnych uzyskane z symulacji wynoszą:

– 165 kN dla prędkości v = 1 m/s,
– 289 kN dla prędkości v = 2 m/s,
– 323 kN dla prędkości v = 3 m/s.

Uzyskane (w procesie symulacji), maksymalne wartości opóźnień klatki wynoszą:
– 20 m/s2 dla prędkości v = 1 m/s, 
– 31 m/s2 dla prędkości v = 2 m/s, 
– 57 m/s2 dla prędkości v = 3 m/s. 

Należy zauważyć, że model opracowany przez autora pracy nie jest tak dokładny jak 
spotykane w literaturze modele górniczych wyciągów szybowych. Jednak prawdopodobnie 
jako jedyny w Polsce został poddany weryfikacji. Polegała ona na porównaniu wyników 
symulacji z wynikami pomiarów przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. Badania 
urządzenia wyciągowego podlegającego procesowi awaryjnego hamowania w ruchomych 
belkach odbojowych opisano w rozdziale 4.
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4. Utylitarne badania przemysłowe  
procesu awaryjnego hamowania 
w ruchomych belkach odbojowych

4.1. Cel i zakres badań

Celem badań było poznanie rzeczywistych parametrów symulowanego awaryjnego prze-
jazdu poziomów krańcowych przez naczynie w wieży w czasie hamowania tego naczynia w ru-
chomych belkach odbojowych. Badania przeprowadzono w szybie „Bartosz II” Ruchu II Ko-
palni Węgla Kamiennego „Katowice-Kleofas” w Katowicach. Kopalnia „Katowice-Kleofas”  
została zlikwidowana w 2001 roku [13, 14, 35].

Poprzednie badania ciernych urządzeń hamujących generacji pierwszej (HS2W-1) i dru-
giej (HS2W-2) zostały przeprowadzone przez zespół pod kierownictwem prof. M. Wójcika 
w KWK „Chwałowice” w 1986 roku oraz w KWK „Julian” w 1988 roku. Badania prze-
mysłowe ciernych urządzeń hamujących w postaci ruchomych belek odbojowych (HWR) 
przeprowadzone pod kierunkiem autora niniejszej monografii były pierwszymi (i jednymi) 
przeprowadzonymi w Polsce.

Badania procesu awaryjnego hamowania były przeprowadzone w warunkach symulo-
wanego przejazdu poziomów krańcowych przez klatkę wyciągu z obciążeniem nominalnym 
równym 9000 kg przy ograniczonych wartościach prędkości jazdy od 0,5 m/s2 do 2 m/s2.

W badaniach skoncentrowano się na pomiarze sił dynamicznych występujących w ele-
mentach urządzenia wyciągowego w czasie uderzenia i hamowania w ruchomych belkach 
odbojowych. Wykonano także pomiary przyspieszenia dla głowicy klatki oraz ruchomych 
belek odbojowych.

4.2. Podstawowe parametry techniczne szybu

Szyb „Bartosz II” był szybem materiałowo-zjazdowym Ruchu II Kopalni Węgla 
Kamiennego „Katowice-Kleofas” w Katowicach. Szyb ten wyposażono w urządzenie 
wyciągowe dwulinowe z dwupiętrową klatką wielkogabarytową oraz przeciwciężarem 
(z zabudowanym koszem do transportu długich materiałów). Wyciąg obsługiwał poziomy 
kopalni: 300, 500 i 630. Urządzenie wyciągowe było napędzane maszyną wyciągową dwuli-
nową z kołem pędnym typu 2L-2400/630. Schemat urządzenia wyciągowego przedstawiono  
na rysunku 4.1.
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Rys. 4.1. Schemat maszyny wyciągowej szybu „Bartosz II”

Podstawowe dane szybu „Bartosz II”:
– szyb: pionowy, wdechowy, jednoprzedziałowy,
– średnica szybu: 6 m,
– materiał obudowy szybu: beton (bez tubingów),
– prowadzenie naczyń: sztywne, dwustronne, czołowe,
– wolna droga przejazdu w wieży: 

• strona klatki, przy jeździe ludzi: 13,82 m, 
• strona przeciwciężaru: 10,25 m,

– rząpie szybu: 37,86 m, wypełnione wodą 2,4 m od dna,
– wrota szybowe: przesuwne, skrzydłowe, uruchamiane mechanicznie,
– wieża szybowa z 1988 roku, do głębienia przebudowana w 1995 roku na wieżę osta-

teczną; jednozastrzałowa, wolno stojąca, stalowa,
– urządzenie hamujące awaryjne: 

• rząpie: drewniane prowadniki zgrubione na długości 12,31 m o 2,5 cm z każdej strony,
• wieża: cierny układ hamujący i urządzenie zabezpieczające naczynie przed spadkiem 

do szybu według projektu zespołu AGH,
– napęd: silnik elektryczny 6000 V, 74 A, 970 obr/min, 630 kW, redukcja obrotów 1:20,
– wykładzina koła pędnego: Becorit K-22.
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Podstawowe dane urządzenia wyciągowego:
– urządzenie jednonaczyniowe z klatką wielkogabarytową i przeciwwagą, z maszyną wy-

ciągową posadowioną na zrębie szybu,
– natężenie ruchu: około 100 wyciągów na dobę,
– maszyna wyciągowa z kołem pędnym (dwie liny nośne) 2L-2400/630,
– prędkość jazdy: 6 m/s,
– obciążenie przy jeździe ludzi: 6750 kg,
– obciążenie przy transporcie materiałów: 9000 kg przy równoczesnym obciążeniu prze-

ciwciężaru balastem 500 kg,
– masa własna klatki: 9892 kg,
– masa przeciwciężaru z koszem: 12642 kg.

Podstawowe dane naczyń wyciągowych:
– klatka: powierzchnia 1800×4706 mm, powierzchnia czynna 8,1 m2, wysokość 5650 mm, 

wysokość głowicy 700 mm, dwa piętra,
– przeciwciężar z pojemnikiem: szerokość 1200 mm, długość 2706 mm, wysokość 9800 mm.

Podstawowe dane lin wyciągowych:
– lina nośna f 40 WS 6×36 + Ao I g 1570 BS 302 6,02 kg/m,
– siła zrywająca linę w całości: 1044 kN,
– obliczeniowa siła zrywająca linę nośną: 1186 kN,
– lina wyrównawcza stalowo-gumowa typu SAG 12,8-178×35 / 4×18.

4.3. Ruchome belki odbojowe w szybie „Bartosz II”
Układ awaryjnego hamowania naczyń w wieży składał się z dwóch par hamulców 

ciernych, tak dla klatki, jak i przeciwciężaru, połączonych ruchomymi belkami, w których 
zabudowano urządzenia wychwytujące (rys. 4.2). Siła hamowania każdego z hamulców 
ciernych wynosiła 90 kN, czyli sumaryczna siła hamowania ciernego urządzenia hamującego 
wyniosła 360 kN. Hamulce cierne rozmieszczone były symetrycznie względem osi naczyń 
wzdłuż ich dłuższych boków. Hamulce cierne nałożone były na listwy hamujące o zmiennej 
grubości, które zajmowały położenie pionowe wzdłuż wolnej drogi przejazdu. U dołu listwy 
zostały zamocowane do odpowiednio skonstruowanych zaczepów w konstrukcji ścian trzonu 
prowadniczego wieży. Każda z listew podczas hamowania przenosiła obciążenia skierowane 
pionowo do góry o wartości równej sile hamowania jednego hamulca, tj. 90 kN.

U góry listwy zamocowane były do pomostu zamykającego trzon prowadniczy, dla prze-
niesienia obciążeń spowodowanych zawiśnięciem naczynia w urządzeniu wychwytującym.

W głowicach naczyń skonstruowano po dwa zaczepy, za pomocą których naczynie po 
uderzeniu w konstrukcję układu hamującego łączyło się trwale z belkami łączników. Kon-
strukcje belek łączników wraz z hamulcami tworzyły tzw. ruchome belki odbojowe.

Zdjęcie przedmiotowej ruchomej belki odbojowej zostało przedstawione na rysunku 4.2. 
Była to konstrukcja skrzynkowa o przekroju prostokąta, spawana, przy czym jej końce w po-
staci płyt łącznikowych umożliwiały śrubowe mocowanie hamulców do belki. Urządzenia 
wychwytujące zostały zabudowane w środku długości belki.
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Rys. 4.2. Ruchome belki odbojowe w szybie „Bartosz II”

4.4. Przygotowanie urządzenia wyciągowego do badań
W przedstawionym poniżej krótkim opisie przygotowania urządzenia wyciągowego 

do badań skoncentrowano się wyłącznie na problemach technicznych. Pominięto informa-
cje dotyczące skomplikowanego i długotrwałego (trwającego 1,5 roku) procesu uzyskania 
pozwolenia na ww. badania, opracowywania, zatwierdzenia warunków i technologii prze-
prowadzenia badań, zabezpieczenia przed skutkami ewentualnych uszkodzeń elementów 
badanego wyciągu itd.

Hamowanie rozpędzonego do prędkości v = 0,5–3,0 m/s wyciągu realizowano jedynie 
czterema hamulcami ciernymi połączonymi ruchomymi belkami odbojowymi. W celu zasy-
mulowania stanu awaryjnego przejazdu przez klatkę poziomu krańcowego konieczne było 
przeniesienie wyłącznika krańcowego (na czas badań) o 4 m wyżej od zwykłego położenia 
(rys. 4.3). Takie usytuowanie uzasadnione było z uwagi na otrzymane wyniki obliczeń dróg 
hamowania w ruchomych belkach odbojowych, które zamieszczono w tabeli 4.1. Ponadto 
należy stwierdzić, że usytuowanie wyłącznika krańcowego na tym poziomie pozwalało 
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również na bezpieczne zahamowanie wyciągu szybowego na pozostałej części wolnej drogi 
przejazdu przy zadziałaniu tylko hamulca bezpieczeństwa maszyny. Wyniki odpowiednich 
obliczeń (przy wykorzystaniu modelu opisanego w podrozdziale 3.4) dla takiego stanu 
przedstawiono w tabeli 4.1.

Rys. 4.3. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży dla klatki z przesuniętym na czas badań  
wyłącznikiem krańcowym

Tabela 4.1
Wartości charakterystyczne dla procesu awaryjnego hamowania obliczone w wyniku symulacji 

komputerowej wykonanej dla modelu dyskretnego wyciągu szybowego „Bartosz II”. Hamowanie 
w ruchomych belkach odbojowych (RBO)

Przypadek 
ruchu

Prędkość 
klatki 

w chwili 
zderzenia 

z RBO [m/s]

Wyniki symulacji procesu hamowania 
w RBO Obliczone 

przemieszczenie
RBO [m]

droga przebyta 
przez klatkę do 

zatrzymania* [m]

opóźnienie 
[m/s2]

współczyn-
nik K

[ –]

Hamowanie 
klatki z obciąże-
niem 9000 kg

1,0 2,57 0,93 0,21 0,62

2,0 2,71 2,71 0,28 0,76

3,0 3,40 3,58 0,32 1,45

* droga liczona od położenia technologicznego głowicy klatki w wieży 

Ponieważ cała energia mas wyciągu była w czasie badań wytracana w ruchomych belkach 
odbojowych, należało wyeliminować hamowanie przeciwwagi na wolnej drodze przejazdu 
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w rząpiu. Na potrzeby realizacji badań należało więc zdemontować dolne prowadnice hamu-
jące przeciwwagi. Dolne prowadnice toczne przeciwciężaru zostały odsunięte do skrajnych 
położeń, tak aby możliwy był wjazd tych prowadnic na prowadniki zgrubione.

Maszyna wyciągowa

Wyciąg szybowy był rozpędzany za pomocą silnika napędowego maszyny do danej 
prędkości w zakresie od 0,5 m/s do 2 m/s, a po jej uzyskaniu ruch wyciągu był jednostajny. 
W maszynie wyciągowej należało wykonać zmostkowanie wyłącznika krańcowego w regu-
latorze jazdy typu AZK-1 oraz wyłączyć elektroniczny ogranicznik prędkości EOS1. Przez 
cały czas trwania badań maszynista maszyny wyciągowej mógł ręcznie wyzwolić hamulec 
bezpieczeństwa maszyny i zatrzymać wyciąg. Przy prędkościach ruchu wyciągu, przy których 
były prowadzone badania, zatrzymanie wyciągu hamulcem bezpieczeństwa było możliwe na 
drogach, których wartości zestawiono w tabeli 4.1. Wartości te obliczono w wyniku symu-
lacji komputerowej wykonanej dla modelu dyskretnego wyciągu szybowego „Bartosz II” 
(podrozdz. 3.4).

W celu potwierdzenia przewidywań dotyczących położenia wyłącznika krańcowego 
przeprowadzono obliczenia hamowania wyciągu szybowego wyłącznie hamulcem bezpie-
czeństwa wyzwalanym tym wyłącznikiem. Do obliczeń przyjęto przebieg siły hamowania 
hamulca bezpieczeństwa na podstawie przeprowadzonych badań maszyny wyciągowej  –  
nr 31/05/PA/96 z dnia 23 maja 1996  – przez PPUH „LABOR” Sp. z o.o. Siemianowice 
Śląskie (OPA  – LABOR) udostępnionych przez Dział Głównego Mechanika KWK „Kato-
wice-Kleofas”. W obliczeniach przyjęto działanie hamulca bezpieczeństwa z siłą o wartości 
równej Fhb = 242,48 kN. W tabeli 4.2 zamieszczono uzyskane z obliczeń wartości parametrów 
charakteryzujących proces hamowania. Wartości te obliczono w wyniku symulacji kompute-
rowej wykonanej dla modelu dyskretnego wyciągu szybowego „Bartosz II”.

Tabela 4.2
Wartości charakterystyczne dla procesu hamowania bezpieczeństwa obliczone w wyniku symulacji 
komputerowej wykonanej dla modelu dyskretnego wyciągu szybowego „Bartosz II”. Hamowanie 

hamulcem bezpieczeństwa

Przypadek 
ruchu

Prędkość 
klatki w chwili 

wyzwolenia 
hamulca 

bezpieczeństwa 
[m/s]

Wyniki symulacji procesu hamowania 
hamulcem bezpieczeństwa

Droga hamo-
wania

po przerwaniu 
obwodu 

bezpieczeństwa 
[m]

droga przebyta 
przez klatkę do 

zatrzymania* [m]

opóźnienie
[m/s2]

współ-
czynnik K

[–]

Hamowanie 
klatki z obcią-
żeniem 9000 kg

1,0 5,49 0,50 0,13 0,64

2,0 6,66 1,04 0,13 1,81

3,0 8,91 1,63 0,13 4,06

* droga liczona od położenia technologicznego głowicy klatki w wieży 
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4.5. Wielkości mierzone i zastosowane układy pomiarowe
W celu określenia rzeczywistych parametrów awaryjnego hamowania naczyń w rucho-

mych belkach odbojowych wykonano pomiary następujących wielkości:
– sił w listwach hamujących ciernego układu hamującego,
– sił w linach nośnych hamowanego w wieży naczynia wyciągowego,
– opóźnienia klatki w czasie hamowania,
– przyspieszenia ruchomych belek odbojowych,
– przemieszczenia głowicy klatki w czasie hamowania.

Miejsca zamontowania czujników dobrano tak, aby uzyskane wyniki pomiarów były jak 
najbardziej zbliżone do rzeczywistych wartości mierzonych wielkości.

Pomiar obciążenia listew hamujących ciernego urządzenia hamującego

Podczas symulowanego hamowania awaryjnego w ciernym urządzeniu hamującym siły 
hamowania przenoszone były na konstrukcje trzonu prowadniczego wieży za pośrednictwem 
listew hamujących. W czasie hamowania listwy obciążone były siłą osiową skierowaną do 
góry, natomiast po zatrzymaniu naczynia i zawiśnięciu w urządzeniu wychwytującym ob-
ciążenie działało w kierunku przeciwnym.

Przebieg sił dynamicznych występujących w listwach hamujących mierzono czujni-
kami tensometrycznymi zbudowanymi z tensometrów oporowych typu RL o rezystancji 
120 Ω i bazie pomiarowej 20 mm, połączonymi w układ pełnego mostka (rys. 4.4). Czujniki 
umieszczono na każdej z czterech listew hamujących w pobliżu ich dolnego mocowania do 
konstrukcji trzonu prowadniczego (rys. 4.5 i 4.6). 

 a) b)

Rys. 4.4. Usytuowanie czujników tensometrycznych na listwie hamującej (a) oraz ideowy schemat 
połączeń (b)
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Rys. 4.5. Widok listwy hamującej z naklejonym czujnikiem tensometrycznym

Rys. 4.6. Usytuowanie listew hamujących klatkę w trzonie prowadniczym wieży

Pomiar obciążenia lin nośnych urządzenia wyciągowego

Ze względu na dużą (w porównaniu z innymi elementami urządzenia wyciągowego) 
sprężystość lin nośnych ich obciążenia dynamiczne miały decydujące znaczenie dla zacho-
wania się naczyń wyciągowych i samych lin w czasie hamowania. 

Przebieg sił dynamicznych występujących w listwach hamujących mierzono dwoma 
niezależnymi układami pomiarowymi. Pierwszy z czujnikiem tensometrycznym zbudowa-
nym z tensometrów oporowych typu RL o rezystancji 120 Ω i bazie pomiarowej 20 mm, 
połączonych w układ pełnego mostka (rys. 4.7) umieszczono na łubku zewnętrznym zawiesia 
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każdej liny nośnej (rys. 4.8). Drugi czujnik WPS-C umieszczony w zawiesiu liny nośnej 
w miejscu wkładek dystansowych był zainstalowany przez firmę TEMIX i użytkowany 
przez kopalnię od kilku lat. Jednak ze względu na ryzyko jego uszkodzenia przy tego typu 
badaniach zdecydowano się zamontować dodatkowy czujnik pomiarowy. O ile za pomocą 
pierwszego układu można było mierzyć sumaryczną siłę w obu linach nośnych, o tyle układ 
firmy TEMIX pozwalał na pomiar przebiegów sił w każdej z lin.

 a) b)

Rys. 4.7. Usytuowanie czujników tensometrycznych na zewnętrznym łubku zawieszenia  
lin nośnych (a) oraz ideowy schemat połączeń (b)

Rys. 4.8. Widok zawiesi liny nośnej hamującej z naklejonym czujnikiem tensometrycznym  
oraz czujnikami umieszczonymi pomiędzy wkładkami dystansowymi
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Pomiary przyspieszeń klatki i ruchomych belek odbojowych

Pomiarów przyspieszeń dokonano przy użyciu dwóch niezależnych układów (podobnie 
jak w przypadku pomiaru sił w linach i z tych samych powodów). W pierwszym wykorzy-
stano czujniki przyspieszenia typu BWH 201 o zakresie pomiarowym do 200 m/s2 i częstości 
pomiarowej 160 Hz. Czujniki rozmieszczono po jednym na każdej z ruchomych belek odbojo-
wych oraz na barierce ochronnej klatki. W drugim wykorzystano czujnik przyspieszenia typu 
B12/500 firmy Hottinger Baldwin Messtechnik o zakresie pomiarowym 1000 m/s2 i częstości 
pomiarowej 500 Hz. Czujnik zabudowany w specjalnej głowicy (rys. 4.9) umieszczony był 
w klatce bezpośrednio pod jej głowicą. 

Rys. 4.9. Głowica z wbudowanymi czujnikami przyspieszeń B12/500

Pomiar przemieszczenia głowicy klatki w czasie hamowania

Pomiaru przemieszczenia głowicy klatki dokonano za pomocą ultradźwiękowego czujnika 
odległości UA-ASP 4005 K o zakresie pomiarowym 50–500 cm. Czujnik ten umieszczony 
był na specjalnie zabudowanej belce nad ruchomymi belkami odbojowymi (rys. 4.10).

Sygnał z czujników tensometrycznych z listew hamujących i łubków zawiesia lin noś-
nych oraz z czujników przyspieszeń BWH 201 przekazywany był na mostek tensometryczny 
M-1000 (rys. 4.11). Sygnał z mostka tensometrycznego oraz z ultradźwiękowego czujnika 
przemieszczeń rejestrowano w komputerze pomiarowym 16-kanałowym typu notebook 
TOSHIBA z kartą pomiarową ESAM i programem analitycznym ME 3_25. Zastosowano 
częstotliwość próbkowania równą 2 kHz. Schemat blokowy układu zamieszczono na rysun-
ku 4.12. Zarówno mostek, jak i komputer pomiarowy umieszczono na pomoście roboczym 
na poziomie położenia ruchomych belek odbojowych.
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Rys. 4.10. Miejsce zamocowania ultradźwiękowego czujnika odległości UA-ASP 4005 K

Rys. 4.11. Mostek tensometryczny M-1000 i komputer pomiarowy na pomoście roboczym
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Rys. 4.12. Schemat blokowy pierwszego układu pomiarowego:
(1–4)  – tensometryczne czujniki pomiaru sił w listwach hamujących; 5  – tensometryczny czujnik 

pomiaru sił w linach nośnych; 6, 7  – czujniki przyspieszeń typu BWH 201;  
8  – czujnik przemieszczeń UA-ASP 4005 K

Drugi układ zbierający sygnał z czujników sił firmy TEMIX oraz z czujników przyspie-
szeń B12/500 przedstawiono na rysunku 4.13. Rejestracja odbywała się za pomocą magne-
tofonu pomiarowego cyfrowego KMT/16D umieszczonego w klatce (rys. 4.14).

Rys. 4.13. Schemat blokowy drugiego układu pomiarowego umieszczonego w naczyniu wyciągowym
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Rys. 4.14. Widok aparatury pomiarowej umieszczonej w klatce urządzenia wyciągowego

4.6. Technologia badań
Po wykonaniu prac opisanych w podrozdziale 4.3 i zabudowaniu aparatury pomiarowej 

wykonano cztery symulowane awaryjne przejazdy klatki przez poziomy krańcowe w wieży. 
Algorytm badań był następujący:
1. uruchomienie urządzeń rejestrujących,
2. opuszczenie klatki do poziomu kilkunastu metrów poniżej zrębu szybu,
3. rozpędzenie urządzenia wyciągowego do żądanej prędkości i utrzymanie jej do chwili 

przejazdu poziomów krańcowych,
4. zabezpieczenie urządzenia wyciągowego hamulcem maszyny po skończonym procesie 

awaryjnego hamowania,
5. uwolnienie klatki z urządzenia wychwytującego,
6. opuszczenie klatki do poziomu zrębu i wyłączenie aparatury rejestrującej,
7. zbudowanie na głowicy klatki (na barierkach ochronnych) pomostu roboczego do zlu-

zowania urządzeń hamujących,
8. podjechanie klatką do góry tak, aby pomost był możliwie blisko ruchomych belek od-

bojowych,
9. zwolnienie ciernego układu hamującego,

10. opuszczenie całego układu hamującego do normalnego poziomu jego pracy i przygoto-
wanie go do ponownego działania (za pomocą klatki),

11. upewnienie się, że urządzenie wychwytujące jest sprawne i gotowe do pracy,
12. zdemontowanie pomostu roboczego.

Po wykonaniu powyższych czynności i wizualnym skontrolowaniu ruchomych belek 
odbojowych, w tym układu hamującego, klatki i trzonu prowadniczego wieży, można było 
przystąpić do kolejnej próby.
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4.7. Analiza wyników badań przemysłowych
W ramach badań przemysłowych wykonano cztery przejazdy poziomów krańcowych 

przez klatkę z prędkościami 0,5; 1,0; 1,5 i 2,0 m/s. Przykładowy przebieg zarejestrowanych 
pomiarów sił dynamicznych w linach nośnych i listwach hamujących przedstawiono na 
rysunkach 4.15–4.17.

Analizując otrzymane przebiegi, można zauważyć, że maksymalna wartość siły dyna-
micznej zarówno w linie, jak i w listwach hamujących powstawała zawsze w chwili osiągnięcia 
przez cierny układ maksymalnej siły hamującej.

Rys. 4.15. Przykładowy przebieg zarejestrowanych sił dynamicznych w linach nośnych,  
opóźnienia klatki oraz przyspieszenia ruchomych belek odbojowych przy wjeździe  

w urządzenia hamujące z prędkością 1,0 m/s

Podczas wykonywania pomiarów siły dynamicznej w linach nośnych przyjęto, że jej 
wartość jest równa zero w chwili, gdy naczynie wjeżdża w układ hamowania ciernego w wie-
ży. Trzeba zwrócić uwagę, że w tej właśnie chwili całkowita siła w linie jest sumą ciężaru 
klatki i ciężaru liny wyrównawczej zawieszonej pod klatką (pomijając opory ruchu klatki). 
Po skończonym procesie hamowania i zawiśnięciu klatki (łącznie z liną wyrównawczą) 
w wychwytach liny nośne zostały odciążone. Stąd na wykresach na rysunkach 4.15 i 4.17 
wartości siły dynamicznej w linie po skończonym procesie hamowania są ujemne.
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Rys. 4.16. Przebieg zarejestrowanych sił dynamicznych w czterech listwach hamujących  
przy wjeździe w urządzenia hamujące z prędkością 1,0 m/s

Rys. 4.17. Przykładowy przebieg zarejestrowanych sił dynamicznych w linach nośnych,  
przy wjeździe w urządzenia hamujące z prędkością 2,0 m/s

Zawiśnięcie klatki w urządzeniach wychwytujących

Hamowanie klatki w ruchomych belkach odbojowych



Zmierzone siły dynamiczne powstające w elementach hamowanego układu przyjmują 
następujące maksymalne wartości:

– siły w linach nośnych: 
• 123 kN  – dla prędkości 0,5 m/s,
• 262 kN  – dla prędkości 1,0 m/s,
• 292 kN  – dla prędkości 1,5 m/s,
• 333 kN  – dla prędkości 2,0 m/s,

– siły w listwach hamujących: 
• 158 kN  – dla prędkości 0,5 m/s,
• 264 kN  – dla prędkości 1,0 m/s,
• 365 kN  – dla prędkości 1,5 m/s,
• 406 kN  – dla prędkości 2,0 m/s.

Wartości sił zarówno w linach nośnych, jak i listwach hamujących były zbliżone do war-
tości otrzymanej w obliczeniach siły ciernego urządzenia hamującego równej 360 kN. Należy 
zwrócić uwagę, że dopiero w przypadku wjazdu z prędkością 1,5 m/s w urządzenia hamujące 
uzyskano pełną siłę hamującą. W przypadkach przejazdów z prędkością mniejszą niż 1,5 m/s 
energia kinetyczna urządzenia wyciągowego była zbyt mała, aby układ hamujący osiągnął 
nominalną wartość siły hamującej.

W zakresie opóźnień uzyskano wartości rzędu 20–80 m/s2 dla klatki przy hamowaniu 
i 80–200 m/s2 dla układu ruchomych belek odbojowych. Są to wartości maksymalne chwi-
lowych opóźnień, występujące przez krótki okres (0,02–0,03 s). Cały proces hamowania 
(do zatrzymania naczynia) trwał około 0,3 s.

W podsumowaniu doświadczeń oraz wyników otrzymanych z pomiarów sformułowano 
następujące wnioski.

– Badania przemysłowe ruchomych belek odbojowych wraz z ciernym układem hamu-
jącym wykazały, że badany układ działa niezawodnie, tzn. w każdej próbie naczynie 
zostało wychwycone, a jego energia kinetyczna bezpiecznie wytracona.

– Otrzymane w wyniku pomiaru wartości sił dynamicznych w listwach hamujących i li-
nach nośnych są zbliżone do nominalnych wartości sił ciernego urządzenia hamującego 
(360 kN).

– Otrzymane w wyniku pomiaru wartości opóźnień klatki są dość znaczne i wynoszą od 
20 m/s2 do 80 m/s2. 

– Otrzymane w wyniku pomiaru wartości przyspieszeń układu ruchomych belek odbojo-
wych są znaczne i wynoszą od 80 m/s2 do 200 m/s2. 

– Stosunkowo duże drgania powstające już po zatrzymaniu naczynia wydobywczego są 
generowane przez drgającą linę wyrównawczą. 

– Z wykresów zamieszczonych na rysunku 4.16 wynika, że po zatrzymaniu naczynia i za-
wiśnięciu w urządzeniu wychwytującym obciążenie klatki (około 100 kN) przenoszone 
jest tylko przez dwie listwy (listwa nr 1 i nr 4). Nie uzyskano zatem obciążenia każdej 
listwy dokładnie taką samą siłą.



88

5. Ogólne zasady projektowania  
ruchomych belek odbojowych

5.1. Etapy rozwiązywania problemu  
awaryjnego hamowania górniczego wyciągu szybowego

Proces rozwiązania problemu awaryjnego hamowania dla górniczego wyciągu szybowego 
składa się z kilku etapów:

– sprecyzowanie wymagań dotyczących projektowanego urządzenia,
– zebranie danych niezbędnych do obliczeń projektowych,
– wykonanie obliczeń projektowych i określenie sił hamulców ciernych,
– wykonanie symulacji cyfrowej awaryjnego hamowania (jeśli jest potrzebna),
– zaprojektowanie układu hamującego,
– zaprojektowanie sposobu dostosowania naczyń wyciągowych do współpracy z urządze-

niami wychwytującymi,
– powtórne obliczenia sprawdzające (prowadzone podobnie jak w punkcie drugim) po-

prawność zaprojektowanej konstrukcji.

Sprecyzowanie wymagań dotyczących projektowanego urządzenia
W zakresie tego etapu prac zostają sprecyzowane podstawowe oczekiwania kopalni, 

takie jak np.:
– czy dla przedmiotowego górniczego wyciągu szybowego przewidziana jest jazda ludzi, 
– czy hamowanie awaryjne ma być realizowane tylko w wieży szybu, czy również w rząpiu,
– czy cierny układ hamujący będzie jedynym urządzeniem, czy też będzie jeszcze inne 

urządzenie hamujące (drewniane prowadniki zgrubione),
– czy cierne urządzenie hamujące ma być w postaci ruchomych belek odbojowych, czy 

też hamulce nie będą połączone belkami.

Sporadycznie zdarzają się inne wymagania zamawiającego urządzenie dotyczące zabez-
pieczeń antykorozyjnych (malowanie, cynkowanie) lub sposobu montażu urządzeń.

Zebranie danych niezbędnych do obliczeń projektowych
Dane niezbędne do zaprojektowania układu awaryjnego hamowania (ewentualnie do 

cyfrowych symulacji) pozyskiwane są z działu głównego mechanika do spraw szybów za-
kładu górniczego z dokumentacji technicznej górniczego wyciągu szybowego. Są to głównie 
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masy elementów wyciągu, prędkości jazdy, parametry geometryczne wieży wyciągowej itp. 
Dane te są opisane szerzej w rozdziale 3. Szczególnie ważne są informacje dotyczące moż-
liwych przypadków pracy urządzenia wyciągowego (co może być transportowane i z jakimi 
prędkościami).

Wykonanie obliczeń projektowych i określenie sił hamulców ciernych
Na tym etapie zostają wykonane obliczenia według algorytmu opisanego w podroz-

dziale 3.3 dla wszystkich możliwych przypadków ruchu urządzenia wyciągowego. Efektem 
końcowym jest ustalenie optymalnej siły hamownia urządzenia ciernego.

Wykonanie symulacji cyfrowej awaryjnego hamowania (jeśli jest potrzebna)
Jeśli istnieje taka potrzeba, jest możliwe wykonanie cyfrowej symulacji procesu hamo-

wania awaryjnego, np. w celu określenia wpływu na ten proces sił pochodzących od hamulca 
bezpieczeństwa maszyny wyciągowej czy też jej zanikowego momentu napędowego.

Wynikiem tego etapu jest potwierdzenie lub  – jeśli jest to konieczne  – korekta sił ha-
mowania urządzenia ciernego.

Zaprojektowanie układu hamującego
Zaprojektowanie układu hamującego jest kluczowym etapem, w którym zostają rozwią-

zane m.in. następujące problemy:
– wybór układu hamulców (ile listew hamulców i jak ułożone),
– rozmieszczenie hamulców w trzonie prowadniczym wieży, 
– możliwość połączenia ruchomymi belkami odbojowymi,
– zaprojektowanie wychwytów hamulców zintegrowanych z ich korpusami lub w rucho-

mej belce odbojowej,
– zaprojektowanie mocowania dolnego i górnego listew hamulców,
– zaprojektowanie niezbędnych wzmocnień trzonu prowadniczego wieży szybowej (jeśli 

jest to konieczne),
– opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.

Do zrealizowania tego etapu konieczna jest wizyta w kopalni, dokładne sprawdzenie 
rzeczywistego stanu trzonu prowadniczego (często zdarzają się rozbieżności pomiędzy do-
kumentacją techniczną, która posiada kopalnia, a stanem faktycznym) oraz obliczenia wy-
trzymałościowe sprawdzające możliwość przeniesienia obciążeń od awaryjnego hamowania 
na trzon prowadniczy wieży.

Szerzej problemy spotykane na tym etapie i sposoby ich rozwiązywania opisano w dalszej 
części tego rozdziału i w rozdziale 6.

Zaprojektowanie sposobu dostosowania naczyń wyciągowych  
do współpracy z urządzeniami wychwytującymi
W celu połączenia naczynia z urządzeniem wychwytującym konieczne jest zaprojek-

towanie specjalnych zaczepów na głowicy naczynia wyciągowego. Określenie sposobu 
dostosowania głowic naczyń wyciągowych do współpracy z urządzeniami wychwytującymi 
jest integralną częścią projektu ciernego urządzenia hamującego. Więcej szczegółów na ten 
temat zamieszczono w rozdziale 6.
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Powtórne obliczenia sprawdzające poprawność zaprojektowanej konstrukcji
Po rozwiązaniu problemów technicznych występujących na etapie projektowania wyko-

nywane są powtórne obliczenia sprawdzające tzw. skuteczność działania zaprojektowanego 
układu hamującego. Obliczenia te przeprowadzane są podobnie jak te, które opisano w pod-
rozdziale 3.3. Głównymi parametrami uzyskanymi z tych obliczeń są: skuteczność hamowania 
(porównanie potencjalnej pracy hamowania układu do energii ruchomych mas wyciągu), 
średnie opóźnienie naczynia podczas hamowania oraz stosunek siły występującej w linach 
nośnych w wieży do obliczeniowej siły zrywającej te liny. Obliczenia przeprowadzane są 
powtórnie dlatego, że na etapie projektowania układu często zmieniają się pewne parametry 
wpływające na wyniki obliczeń. Zwykle jest to dostępna droga hamowania w wieży, która po 
rozmieszczeniu wszystkich elementów (belek) różni się od przyjętej do obliczeń wstępnych. 

Po zrealizowaniu wymienionych wyżej etapów powstaje kompletny projekt ciernego 
urządzenia hamującego dla górniczego wyciągu szybowego.

Zgodnie z obowiązującymi w górnictwie przepisami [125] do zainstalowania urządzenia 
tego typu w zakładzie górniczym potrzebna jest opinia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu 
górniczego o tym urządzeniu. Rzeczoznawca oceniający cierne urządzenia hamujące musi 
mieć uprawnienia nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w grupie VII (zbroje-
nie szybowe, w tym sztywne prowadzenie naczyń wyciągowych). W tej grupie tematycznej 
znajdują się układy awaryjnego hamowania. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii rzeczoznawczej następuje produkcja ciernych urządzeń 
hamujących i ruchomych belek odbojowych. Pod nadzorem naukowców Akademii Górni-
czo-Hutniczej, będących autorami tego rozwiązania, w Polsce funkcjonują dwie firmy, które 
produkują tego typu urządzenia. Autor niniejszej monografii od wielu lat jest rzeczoznawcą 
do spraw ruchu zakładu górniczego w kilku grupach tematycznych (m.in. w grupie VII). Za-
budowę tych urządzeń w szybie również może wykonać tylko firma, która ma odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania prac w zakładzie górniczym.

Podczas eksploatacji urządzenia awaryjnego hamowania podlegają okresowej kontroli 
technicznej. Kontrola ta, opisana w przepisach [125], sprowadza się do corocznego polu-
zowania śrub mocujących elementy ruchome hamulca i sprawdzenia ich ruchliwości oraz 
do badania elementów gumowych hamulców. Badania te szerzej opisano w rozdziale 7 
i dodatkach 1, 2 oraz 3.

5.2. Uwarunkowania wpływające  
na konstrukcje ruchomych belek odbojowych

Bardzo ważną zaletą ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek odbojowych 
jest możliwość ich dostosowania do praktycznie każdego typu urządzenia wyciągowego. 
W przypadku projektowania nowego urządzenia wyciągowego opracowanie odpowiedniego 
rozwiązania jest stosunkowo łatwe. Jednak w zdecydowanej większości przypadków należy 
zaprojektować nowy układ awaryjnego hamowania dla już funkcjonującego wyciągu. Pojawia 
się tu szereg czasami bardzo trudnych problemów natury technicznej. Problemy te można 
podzielić na dwie grupy.
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Pierwsza grupa obejmuje problemy związane z możliwością uzyskania pełnej zgodności 
wyników obliczeń energetycznych awaryjnego hamowania z obowiązującymi przepisami. 
Typowym przykładem jest często występująca w wieżach szybu zbyt krótka wolna droga 
przejazdu naczynia. Przyczyną takiego stanu rzeczy było zwykle obniżenie kosztów inwe-
stycyjnych podczas budowy wieży wyciągowej, a skutkiem  – zbyt krótka droga możliwa 
do wykorzystania na proces awaryjnego hamowania. Może pojawić się zatem następujący 
problem: z jednej strony siła hamowania urządzenia ciernego jest ograniczona ze względu 
na dopuszczalne opóźnienie (10 m/s2 w przypadku transportu ludzi), z drugiej strony praca 
hamowania wykonana przez tę siłę na dostępnej drodze hamowania jest zbyt mała, aby w pełni 
wytracić energię urządzenia wyciągowego. Sytuacja może być nie do rozwiązania, dopóki 
nie zostaną ograniczone parametry urządzenia wyciągowego. W takim przypadku najłatwiej 
ograniczyć prędkość jazdy, która ma największy wpływ na energię kinetyczną ruchomych 
mas wyciągu. Co jednak można zrobić, gdy tym samym wyciągiem są transportowane ma-
teriały czy nawet urobek w wozach? Takie sytuacje są na porządku dziennym. Ograniczenie 
prędkości przy transporcie materiałów czy urobku jest często nie do przyjęcia dla kopalni.

Drugi problem jest natury konstrukcyjnej. Po określeniu podstawowego parametru układu 
hamującego, jakim jest siła hamowania, pojawia się pytanie, jak konstrukcyjnie wykonać 
hamulce i umieścić je w wieży i ewentualnie w rząpiu szybu. 

Projektując układ awaryjnego hamowania naczyń wraz z urządzeniem wychwytującym, 
należy uwzględnić przynajmniej:

– kształt i wielkość głowicy naczynia wyciągowego,
– wielkość i ustawienie zawieszeń lin nośnych,
– dodatkowe elementy naczynia wyciągowego montowane do jego głowicy (np. barierki 

ochronne, daszek itp.),
– prowadzenie naczyń w wieży (w rejonie wolnych dróg przejazdu),
– konstrukcję trzonu prowadniczego wieży,
– rozmieszczenie stałych belek odbojowych i ewentualnie elementów amortyzujących 

uderzenie w te belki,
– umieszczenie podchwytów samoczynnych w wieży i sprawdzenie możliwości ich ruchu,
– kształt i wielkość ramy dolnej naczynia (jeśli hamowanie jest przewidziane także w rząpiu).

Przedstawione powyżej problemy sprawiają, że właściwie każde projektowane urządze-
nie hamujące jest niepowtarzalne, chociaż podstawowe elementy konstrukcyjne są podobne. 

Pomimo wymienionych wyżej uwarunkowań cierne urządzenia hamujące udało się za-
budować we wszystkich górniczych wyciągach szybowych, w których takie próby podjęto. 
Często wiązało się to z wielogodzinnymi konsultacjami autora z projektantami i eksploata-
torami górniczych wyciągów szybowych. W sumie cierne urządzenia hamujące zastosowano 
w ponad stu górniczych wyciągach szybowych w Polsce, Francji, Czechach i Szwecji. Autor 
niniejszej pracy brał udział w przygotowaniu projektów technicznych większości z tych reali-
zacji (od 1991 roku). W niniejszym opracowaniu przedstawiono kilka wybranych, ciekawszych 
rozwiązań ruchomych belek odbojowych zrealizowanych po 2002 roku. 

W 2002 roku ukazała się praca [61], w której opisano niektóre wcześniejsze realizacje 
hamulców ciernych.
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5.3. Rozwiązania konstrukcyjne hamulca ciernego
Jedną z najważniejszych zalet hamulców ciernych jest możliwość kształtowania wartości 

siły hamowania w szerokim zakresie. Wpływ na siłę hamowania każdego hamulca (zgodnie 
z wzorami) mają długość zastosowanego elementu elastycznego oraz liczba powierzchni 
ciernych.

Długość elementu elastycznego wpływa w oczywisty sposób na całkowitą długość ha-
mulca. Im dłuższy korpus hamulca, tym mniej zostaje drogi możliwej do wykorzystania na 
hamowanie. W praktyce długości największych hamulców nie przekraczają 2 m. 

Zwiększając liczbę powierzchni ciernych hamulca, można też zwiększyć siłę hamowania 
(bez konieczności wydłużania elementu elastycznego). Tu pojawia się inny problem  – roz-
mieszczenie w przekroju poprzecznym szybu (tarczy szybu) hamulca o większym gabarycie. 

Najprostszy hamulec cierny ma jedną listwę hamującą i dwa elementy stalowe powo-
dujące tarcie po obu stronach listwy. Inne rozwiązania polegają na zwielokrotnieniu liczby 
listew do 2, 3, a nawet 4, co powoduje zwiększenie liczby powierzchni trących odpowiednio 
do 4, 6 i 8. Różne mogą być też położenia listew względem siebie w przekroju hamulca. Na 
rysunku 5.1 przedstawiono stosowane rozwiązania hamulców ciernych.

Rys. 5.1. Rozwiązania konstrukcyjne hamulców ciernych  – przekroje: a) hamulec jednolistwowy; 
b) hamulec dwulistwowy; c) hamulec trójlistwowy; d) hamulec czterolistwowy,

5.4. Przepisy górnicze dotyczące urządzeń hamujących  
na wolnych drogach przejazdu

Zgodnie z obowiązującymi do 1 lipca 2017 roku przepisami prawa określonymi w Rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pod-
ziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2002 Nr 139, poz. 1169), Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 

a)

c)

b)

d)
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w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2006 Nr 124, poz. 863) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2010 Nr 126, poz. 855) 
[126–129], układy hamulców zainstalowane w wieży podczas jazdy ludzi powinny zapewniać 
maksymalne opóźnienie o wartości nieprzekraczającej 10 m/s2. Natomiast podczas hamowania 
w rząpiu naczynia wiozącego ludzi wartość maksymalnego opóźnienia nie powinna prze-
kroczyć 30 m/s2. Przepisy nie precyzowały dopuszczalnej wartości opóźnień dla ciągnienia 
urobku, zalecały jedynie wartości nieprzekraczające 30 m/s2.

Dopuszczalne wartości opóźnień podczas hamownia naczyń przewożących ludzi lub 
urobek, wymienione w przepisach, są wartościami skutecznymi. Wartość skuteczna jest to taka 
wartość stała opóźnienia, która powoduje skutki porównywalne do skutków powstałych przy 
wartości opóźnienia zmiennego oddziałującego na ciało ludzkie. Podczas procesu hamownia 
możemy zarejestrować chwilowe wartości opóźnienia znacznie przewyższające wartości do-
puszczalne. Jednakże czas działania takiego opóźnienia nie przekracza zakresu 0,02–0,03 s,  
dlatego można uznać, że jego wpływ na ciało ludzkie jest znikomy. 

Przypadkiem hamowania, który traktowany jest jako najbardziej niebezpieczny, jest 
przypadek, podczas którego w wieży hamujemy naczynie przewożące ludzi. Przy założeniu, 
że ruch naczynia jest ruchem jednostajnie opóźnionym (z opóźnieniem 10 m/s2), możemy 
obliczyć drogę hamowania dla poszczególnych wartości prędkości naczynia. Wynoszą one 
odpowiednio: dla v = 12 m/s lh = 7,2 m, dla v = 10 m/s lh = 5,0 m, dla v = 8 m/s lh = 3,2 m. 
Hamowanie naczyń wyciągowych w wieży oraz rząpiu powinno zacząć się w odległości nie 
większej niż 2 m od skrajnych położeń technologicznych, dlatego obliczone wartości należy 
zwiększyć o tę właśnie wartość, aby uzyskać wartości wolnych dróg przejazdu, odpowia-
dające poszczególnym wartościom prędkości. Powyższe obliczenia jednoznacznie określają 
długość wolnej drogi przejazdu w zależności od prędkości ruchu urządzenia wyciągowego:

– dla prędkości do 3 m/s  – długość drogi nie krótsza niż 3 m,
– dla prędkości 3–12 m/s  – wartość długości drogi co najmniej taka jak wartość prędkości 

w metrach na sekundę,
– dla prędkości powyżej 12 m/s  – długość drogi co najmniej 12 m.

Przepisy obowiązujące przed 1 lipca 2017 roku nakazywały zainstalowanie mechanicz-
nych urządzeń hamujących w każdym szybie lub szybiku. Musiały być one zabudowane na 
wolnych drogach przejazdu zarówno w wieży, jak i w rząpiu. Każde urządzenie wyciągowe 
musiało być wyposażone w podstawowe urządzenie hamujące. W sytuacji kiedy było ono 
niewystarczające do całkowitego wytracenia energii hamowanych mas, należało zastosować 
dodatkowe urządzenie hamujące. Cierne urządzenia hamujące HS2W-1 oraz HS2W-2 do-
puszczone były do stosowania wraz ze zgrubionymi prowadnikami drewnianymi.

Przepisy eksploatacji górniczych wyciągów szybowych stanowiły także, iż wartość mak-
symalna obliczonych sił występujących w linach nośnych ponad hamowanym naczyniem nie 
powinna przekroczyć 40% wartości obliczeniowej sił zrywających te liny. W uzasadnionych 
przypadkach wartość 40% mogła zostać zwiększona do 75% pod warunkiem, że urządzenie 
hamujące zostało wyposażone w system zabezpieczeń przed opadnięciem naczynia do szybu 
na skutek zerwania lin nośnych. 
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Podczas transportu urobku układy hamowania zabudowane w wieży musiały być pro-
jektowane przy zachowaniu warunku, iż wartość pracy hamowania będzie równa wartości 
energii kinetycznej hamowanych mas. Maksymalna wartość obliczeniowej sumarycznej siły 
występującej w linach nośnych nad hamowanym naczyniem nie mogła przekroczyć 40% 
obliczeniowej siły zrywającej te liny. 

W przypadku kiedy praca hamowania jest mniejsza od energii hamowanych mas, układ 
hamowania należało zaprojektować tak, aby wartość siły występującej w linach nad hamo-
wanym naczyniem wynosiła od 0,35 do 0,40 wartości obliczeniowej siły zrywającej liny. 
Warunek ten nie dotyczył ciernych urządzeń hamujących typu HS2W-1 oraz HS2W-2 wraz 
z urządzeniami dodatkowymi zabezpieczającymi naczynie przed opadnięciem do szybu. Do-
datkowo w powyższym przypadku belki odbojowe należało wyposażyć w elementy podatne, 
które złagodzą uderzenie w nie naczynia.

W urządzeniach wyciągowych wielozadaniowych układy hamujące musiały spełniać 
co najmniej takie wymagania jak w przypadku jazdy ludzi. Przepisy dopuszczały sytuację, 
w której urządzenie hamujące zabudowane w rząpiu wytraca tylko część energii hamowanych 
mas, pod warunkiem, że pozostałą część tej energii wytracało urządzenie zabudowane w wieży.

Przepisy przewidywały badania kontrolne elementów gumowych. Badanie polegało na 
przeprowadzeniu próby ściskania oraz wykonaniu pomiaru twardości próbki. Jeżeli została 
stwierdzona zmiana charakterystyki o więcej niż 20% w stosunku do charakterystyki wzor-
cowej, wykonanej przed założeniem elementu, to wtedy elementy gumowe musiały zostać 
wymienione na nowe.

Wszystkie opisywane w dalszej części układy awaryjnego hamowania spełniały przy-
toczone wymogi przepisów.

Od dnia 1 lipca 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe wymagania odnośnie do górni-
czych wyciągów szybowych określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 
2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych 
zakładów górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118) ([124, 125]).

W przepisach tych wymagania stawiane urządzeniom hamującym stosowanym na wol-
nych drogach przejazdu zamieszczone są w punkcie 3.22 dokumentu: 

3.22. Urządzenia hamujące na wolnych drogach przejazdu.
3.22.1. Na wolnych drogach przejazdu naczyń wyciągowych, z wyjątkiem wyciągów kubłowych, 
instaluje się mechanicznie działające urządzenia hamujące.
3.22.2. Urządzenia hamujące spełniają następujące warunki:
1) praca hamowania jest nie mniejsza od energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego;
2) maksymalna wartość obliczeniowa sił występujących w linach nad naczyniem hamowanym 
w wieży nie przekracza 0,4 obliczeniowej siły zrywającej lin z możliwością przekroczenia do 0,75, 
jeżeli jest zabudowane na drodze hamowania dodatkowe urządzenie zabezpieczające naczynie 
wyciągowe przed spadkiem do szybu;
3) w przypadku jazdy ludzi maksymalne opóźnienie wynosi nie więcej niż 10 m/s2 w wieży i 30 
m/s2 w rząpiu.
3.22.3. Rozwiązania techniczne urządzeń hamujących przed ich zabudową albo przed wprowa-
dzeniem zmian skutkujących wzrostem energii kinetycznej ruchomych mas wyciągu szybowego 
są sprawdzane przez rzeczoznawcę.
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5.5. Wymagania wytrzymałościowe  
stawiane elementom naczyń wyciągowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [130] wytrzymałość elementów głowicy naczynia 
wyciągowego powinna być sprawdzona na:

– obciążenie statyczne,
– obciążenie awaryjne wynikające z siły zrywającej linę nośną,
– obciążenie wynikające z sił występujących w czasie awaryjnego hamowania naczynia.

Współczynnik bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania obciążenia statycznego po-
winien wynosić:

– dla elementów nośnych głowicy  – co najmniej 7,
– dla elementów nośnych głowicy obciążonych siłami występującymi w czasie opadnięcia 

naczynia na podchwyty  – co najmniej 5.

Wytrzymałość elementów głowicy na obciążenie awaryjne wynikające z siły zrywającej 
linę nośną i na obciążenie wynikające z sił występujących w czasie awaryjnego hamowania 
powinna być taka, aby naprężenia w materiale głowicy nie przekroczyły granicy plastyczności. 
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6. Rozwiązania konstrukcyjne  
ruchomych belek odbojowych  
oraz przystosowanie naczyń wyciągowych 
do współpracy z tymi belkami

6.1. Wprowadzenie
W niniejszym rozdziale przedstawiono rozwiązania ciernych układów awaryjnego 

hamowania naczyń oraz sposób dostosowania głowic naczyń wyciągowych do współpracy 
z urządzeniami wychwytującymi belek odbojowych. Wybrano cztery rozwiązania spośród 
kilkunastu zrealizowanych przez autora we współpracy z firmą COAL-BUD Sp. z o.o. 
z Olkusza. Przedstawione rozwiązania różnią się między sobą, ponieważ były projektowane 
dla wyciągów szybowych i samych szybów o odmiennych konstrukcjach (rysunki: Z-62-1, 
Z-62-2, Z-62-3, Z-63-1, Z-63-2, Z-64-1, Z-65-1, Z-65-2]. 

Są to rozwiązania konstrukcyjne ciernych urządzeń hamujących dla następujących 
górniczych wyciągów szybowych:

– KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, szyb SW-1, przedział 
klatkowy,

– KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, szyb P-VI,
– KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”, szyb R-IX,
– Luossavaara  – Kiirunavaara AB-LKAB, kopalnia „Kiruna”, szyb B-1.

Przedstawione rozwiązania zostały zrealizowane przez firmę COAL-BUD i obecnie 
pracują w górniczych wyciągach szybowych.

6.2. Cierne urządzenia hamujące  
dla górniczego wyciągu szybowego  
przedziału klatkowego w szybie SW-1  
KGHM „Polska Miedź” S.A.  
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

6.2.1. Opis górniczego wyciągu szybowego przedziału klatkowego 
w szybie SW-1

W przedziale wschodnim szybu SW-1 pracuje górniczy wyciąg z klatką wielkogabary-
tową trzypiętrową i przeciwciężarem. Wyciąg napędzany jest maszyną wyciągową wieżową 
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typu 4L-4000/2900. Nominalna prędkość ruchu naczyń dla jazdy ludzi, transportu urobku 
i materiałów wynosi 12 m/s. Obydwa naczynia zawieszone są na zawieszeniach czterolino-
wych do lin nośnych rozstawionych co 450 mm i dociążone trzema linami wyrównawczymi 
okrągłymi rozstawionymi co 700 mm i podwieszonymi na pojedynczych zawieszeniach do 
ich ram dolnych. Schemat górniczego wyciągu szybowego SW-1 w przedziale klatkowym 
pokazano na rysunku 6.1.

Rys. 6.1. Schemat górniczego wyciągu szybowego klatkowego w szybie SW-1

Klatka trzypiętrowa przedmiotowego wyciągu służy do transportu: 
– urobku i materiałów o masie łącznie z wozami do 24465 kg,
– ludzi o masie do 10125 kg.

Obydwa naczynia wyciągu prowadzone są w szybie po czołowych prowadnikach sta-
lowych o wymiarach 193 × 193 mm. 
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Przed modernizacją hamowanie awaryjne po przejechaniu skrajnych poziomów techno-
logicznych naczyń odbywało się na trzech parach prowadników zgrubionych, drewnianych, 
zabudowanych w wieży i rząpiu. Na klatce zabudowane były potrójne prowadnice ślizgowe 
na głowicy i ramie dolnej, natomiast na przeciwciężarze prowadnice ślizgowe zabudowane 
były na konstrukcji pośredniej, która po uderzeniu w nią przeciwciężaru hamowała w pro-
wadnikach zgrubionych.

W tabeli 6.1 zestawiono charakterystyczne dane parametrów wpływających na proces 
awaryjnego hamowania w górniczym wyciągu szybowym szybu SW-1, przedział wschodni 
(klatkowy).

Tabela 6.1
Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego szybu SW-1 przedział klatkowy

Nazwa parametru Wartość Jednostka
Moc silnika maszyny wyciągowej 2900 kW
Średnica tarczy pędnej 4,0 m
Prędkość jazdy:
– transport ludzi,
– ciągnienie urobku,
– transport materiałów

12
12
12

m/s

Masa użyteczna:
– transport ludzi
– ciągnienie urobku i transport materiałów

10125
24465

kg

Masa kompletnej klatki (z zawieszeniami) 26519 kg
Masa przeciwciężaru (z zawieszeniami) 37478 kg
Zredukowana masa koła pędnego z wałem i wirnika silnika 
napędowego 23382 kg

Zredukowana masa kompletu kół linowych 4780 kg
Masa jednego metra liny nośnej 8,3 kg
Masa jednego metra liny wyrównawczej 10,9 kg
Liczba lin nośnych 4 szt.
Liczba lin wyrównawczych 3 szt.
Siła zrywająca linę nośną 1460,0 kN
Długość lin nośnych od naczynia do naczynia 1060 m
Odległość pomiędzy położeniami technologicznymi naczyń 986,2 m
Wolny wybieg klatki w wieży 1,60 m
Wolna droga przejazdu w wieży:
– klatki,
– przeciwciężaru

14,475
14,43

m

Wolna droga przejazdu w rząpiu:
– klatki,
– przeciwciężaru

16,00
17,545

m

Długość lin wyrównawczych pod naczyniem w rząpiu 20,00 m
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6.2.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego 
do awaryjnego hamowania naczyń

W celu wyhamowania klatki zastosowano cztery hamulce dwulistwowe (dwie listwy 
stalowe jednostronnie zgrubione dla jednego hamulca). Każdy hamulec o sile hamowania 
250 kN posiada wychwyt. Listwy hamulców zostały rozstawione osiowo w odległości 
3500 mm po długości klatki i 2265 mm po jej szerokości.

W przypadku klatki wielkogabarytowej, mającej dużo wolnej przestrzeni, na głowicy 
zabudowano parami hamulce cierne, po dwa na każdym boku. Hamulce te skonstruowane 
zostały w wersji lewej i prawej. Każdy hamulec wyposażony został w zintegrowane urządzenie 
wychwytujące, mające za zadanie wyłapanie naczynia w przypadku zerwania lin nośnych 
podczas hamowania.

W przypadku przeciwciężaru, którego szerokość głowicy jest bardzo mała i wynosi 
tylko około 500 mm, dodatkowym utrudnieniem były zabudowane na głowicy specjalne pod-
budowy stalowe. W tej sytuacji niemożliwe było zastosowanie typowego (jak w przypadku 
klatki) rozwiązania konstrukcyjnego układu hamulców i należało znaleźć inne rozwiązanie 
układu hamulców ciernych. Zastosowano w tym przypadku cztery hamulce cierne o sile 
hamowania podobnej do siły hamowania w przypadku klatki po 250 kN. Listwy hamulców 
zostały rozstawione osiowo w odległości 1980 mm po długości naczynia i 1074 mm po jego 
szerokości. Żaden z hamulców przeciwciężaru nie miał jednak zintegrowanego wychwytu. 
Urządzenia wychwytujące przeciwciężar zostały zabudowane w dwóch specjalnych belkach, 
łączących dwa hamulce znajdujące się naprzeciwko siebie. Hamulce cierne dla klatki i dla 
przeciwciężaru miały długość 1300 mm.

Wszystkie hamulce zawieszone były na listwach zabudowanych pomiędzy belkami trzonu 
wieży. Proces hamowania następował podczas przemieszczania się hamulców podnoszonych 
głowicą naczynia po odpowiednio wyprofilowanych listwach hamujących ściskających ele-
menty gumowe wewnątrz hamulców. 

Osiem listew dla klatki i osiem listew dla przeciwciężaru podwieszonych było na belkach 
wieżowych, których górna krawędź znajdowała się na poziomie +41,33 m, i zamocowanych 
dolnymi końcami do belek na poziomie +23,90 m.

Wolny wybieg dla klatki wynosił 2000 mm, początek hamowania awaryjnego znajdował 
się się na poziomie +28,069 m, a droga hamowania wynosiła 11931 mm. 

Dla przeciwciężaru wolny wybieg wynosił również 2000 mm, początek hamowania 
awaryjnego zaczynał się na poziomie +27,300 m, a droga hamowania wynosiła 12440 mm. 
Na rysunkach 6.2 i 6.3 przedstawiono schematy wolnej drogi przejazdu w wieży szybu SW-1 
z zainstalowanym ciernym urządzeniem hamującym w postaci ruchomych belek odbojowych 
odpowiednio dla klatki (rys. 6.2) i dla przeciwciężaru (rys. 6.3).

Aby zabudować nowe urządzenie hamujące w postaci ruchomych belek odbojowych 
oraz zapewnić odpowiedni tor ruchu klatki na wolnej drodze przejazdu (podczas hamowania), 
należało zabudować w wieży stalowe prowadniki kątowe. Naczynie wyciągowe wjeżdża 
w prowadzenie kątowe na poziomie 20,75 m, czyli o 6,55 m niżej niż zaczyna się hamowanie 
awaryjne. Taki układ prowadzenia daje gwarancję pewnego połączenia klatki z wychwytami 
ruchomych belek odbojowych.
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Rys. 6.2. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu SW-1 z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona klatki

Rys. 6.3. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu SW-1 z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona przeciwciężaru
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Na wolnej drodze przejazdu w rząpiu, w miejsce istniejących trzech par prowadników 
zgrubionych, drewnianych, hamujących, do istniejących dźwigarów głównych zabudowana 
została czołowo, symetrycznie do naczynia, jedna para prowadników stalowych prowadzących. 
Prowadniki te wykonane były z pary kątowników o wymiarach 180×180×18 mm i tworzyły 
prowadnik o przekroju 193×193 mm. 

Prowadniki dolnym końcem wspierały się na dźwigarach stopowych w istniejących 
gniazdach po prowadnikach drewnianych i mocowane były do trzymaków na dźwigarach 
głównych, do których mocowane były środkowe prowadniki drewniane. W celu wypionowania 
prowadników i dopasowania ich do wymaganego rozstawu zastosowano wkładki dystanso-
we. Jeżeli po wypionowaniu prowadników konieczna była większa korekta ich zabudowy, 
w tylnej ściance prowadnika wykonywano wycięcia i wzmocnienia przekroju tak, aby przy 
istniejącym rozstawie dźwigarów i po zastosowaniu wkładek dystansowych rozstaw prowad-
ników uzyskał żądany wymiar.

Zabudowa ciernych urządzeń hamujących pozwoliła na uzyskanie prawidłowych, okreś-
lonych przepisami parametrów hamowania awaryjnego, a to z kolei  – na likwidację wszyst-
kich prowadników hamujących, zgrubionych, drewnianych w wieży i rząpiu i zabudowanie 
pojedynczych czołowych, tylko prowadzących prowadników stalowych.

Na rysunku Z-62-1 (załącznik do niniejszej pracy) przedstawiono zabudowę ciernego 
urządzenia hamującego w przedziale klatkowym wieży szybu SW-1.

6.2.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych  
do nowych urządzeń hamujących

Zabudowa ciernego urządzenia hamującego w wieży szybowej wymagała dostosowania 
istniejących głowic naczyń. Dostosowanie głowicy polegało na odpowiednim jej przekon-
struowaniu zapewniającym wytrzymałość w nowych miejscach (punktach) przyłożenia sił od 
urządzeń hamujących oraz bezkolizyjny przejazd naczynia od momentu uderzenia w hamulce 
zawieszone na listwach aż do całkowitego wytracenia energii (belek odbojowych). Szczegóły 
związane z dostosowaniem głowic klatki i przeciwciężaru do nowych urządzeń hamujących 
przedstawiono na rysunkach Z-62-2 i Z-62-3 (załącznik do niniejszej pracy).

Dostosowanie głowicy klatki do nowo projektowanych hamulców polegało głównie na:
– wzmocnieniu prętami płaskimi belek bocznych głowicy celem zapewnienia odpowied-

niej wytrzymałości w nowych punktach przyłożenia sił od hamowania, 
– wycięciu blachy pokrycia głowicy celem zapewnienia (równej) płaskiej powierzchni 

w miejscu uderzenia głowicy w dolną płaszczyznę hamulca,
– przyspawaniu czterech zaczepów do belek nośnych głowicy, które po wjechaniu w ha-

mulec cierny spowodują połączenie hamulca z głowicą klatki i tym samym zapobiegną 
wpadnięciu naczynia do szybu w przypadku zerwania lin nośnych w trakcie hamowania 
awaryjnego,

– odpowiednim wyprofilowaniu barierek ochronnych i bortnic celem umożliwienia swo-
bodnego przejazdu głowicy do hamulca,

– dostosowaniu daszka ochronnego do nowo wyprofilowanych barierek ochronnych.
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Klatka wyposażona jest w 12 cięgieł nośnych, przy czym cztery cięgła środkowe wy-
konane są z ceowników 300, cztery cięgła wewnętrzne i cztery cięgła zewnętrzne wykonane 
są z ceowników 200. Przyjęto, że wyboczenie cięgieł nastąpi na czterech cięgłach wewnętrz-
nych i czterech cięgłach zewnętrznych na długości od głowicy do pomostu klatki. Długość 
wyboczeniowa cięgieł wewnętrznych wynosi 3200 mm, a cięgieł zewnętrznych 3700 mm. 
Z przeprowadzonych obliczeń wynikało, że cięgła klatki poddane sile wyboczenia nie muszą 
być wzmacniane.

W związku z zabudową ciernych urządzeń hamujących można było zdemontować 
z głowicy i ramy dolnej klatki osiem sztuk prowadnic typu RS-1.

Dostosowanie głowicy przeciwciężaru do projektowanych hamulców polegało na:
– wykonaniu dwóch wycięć w blachach górnych zderzaków,
– przyspawaniu osiowo dwóch zaczepów o rozstawie 1980 mm wzdłuż długości przeciw-

ciężaru.

Przeciwciężar wyposażony jest w cztery cięgła zewnętrzne wykonane z kątownika 
150×150×15 mm oraz w cztery cięgła środkowe wykonane z prętów płaskich 150×16 mm. 
Przyjęto, że cięgła zewnętrzne klatki na długości 5200 mm, odpowiadającej odległości mię-
dzy ramą dolną a głowicą klatki, narażone są na wyboczenie i te elementy musiały zostać 
sprawdzone pod kątem wytrzymałościowym.

Z przeprowadzonych obliczeń wynikało, że cięgła przeciwciężaru poddane sile wybo-
czenia nie muszą być wzmacniane.

6.2.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących
Przeprowadzone obliczenia procesu awaryjnego hamowania wskazały, że cztery hamul-

ce cierne w postaci ruchomych belek odbojowych zapewniają pełne wytracenie nominalnej 
wartości energii kinetycznej mas wyciągu górniczego w szybie SW-1. Wyniki obliczeń 
zestawiono w tabeli 6.2.

Tabela 6.2
Wybrane wyniki obliczeń procesu awaryjnego hamowania naczyń w ruchomych belkach odbojowych 

w przedziale klatkowym szybu SW-1

Przypadek ruchu Opóźnienie
[m/s2]

Droga 
hamowania [m]

Współczynnik 
K* [–]

Ciągnienie urobku 7,48 10,098 0,249
Jazda pustą klatką w dół 8,98 8,482 0,236
Jazda pustą klatką do góry 7,09 10,729 0,242
Opuszczanie materiałów 6,30 11,980 0,253
Jazda ludzi do góry 7,32 10,338 0,246
Jazda ludzi w dół 7,35 10,304 0,246

 * stosunek wartości sił w linach nośnych nad naczyniem hamowanym w wieży do wartości obliczeniowej siły  
zrywającej te liny
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Ponieważ układ ruchomych belek odbojowych zainstalowany w wieży zapewnia pełne 
wytracenie energii hamowanych mas dla wszystkich przypadków ruchu i tym samym spełnia 
wymagania przepisów, zlikwidowano wszystkie ciągi drewnianych prowadników zgrubionych 
w wieży i rząpiu wraz z ich oparciami. Jedynie ciąg zabudowany w wieży i rząpiu w osi 
naczyń zastąpiono ciągiem prowadzących prowadników stalowych, prostych, mocowanych 
do trzymaków zabudowanych na istniejących dźwigarach. 

6.3. Cierne urządzenia hamujące  
dla górniczego wyciągu szybowego P-VI  
KGHM „Polska Miedź” S.A.  
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

6.3.1. Opis górniczego wyciągu szybowego P-VI 
Szyb P-VI O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” jest szybem wdechowym o średnicy 6 m, 

jednoprzedziałowym. Wyciąg obsługujący poziom wydobywczy 810 m wyposażony jest 
w dwa skipy o ładowności 18 000 kg każdy z gilotynowym zamknięciem klapy. Osie wyciągu 
przesunięte są względem osi szybu o 500 mm w kierunku północnym i 50 mm w kierunku 
zachodnim, a odległości wzdłużnych osi skipów względem tej osi wynoszą ±860 mm i są 
obrócone o około 21°45’ na zachód od kierunku północy. 

Każde naczynie prowadzone jest po czterech narożnych prowadnikach linowych z lin 
o średnicy f45 mm konstrukcji półzamkniętej, rozstawionych w odległości 2400 mm po jego 
długości i 1300 mm po jego szerokości. Między skipami, w osi wzdłużnej wyciągu, syme-
trycznie do osi naczyń, w odległości 1200 mm od siebie, zabudowane są dwie liny odbojowe 
również o średnicy f45 mm.

Urządzenie wyciągowe napędzane jest maszyną wyciągową wieżową typu 4L-4000/3000 
posadowioną na poziomie +58,30 m.

Nominalna prędkość ruchu naczyń wynosi: 
– dla ciągnienia urobku: 16 m/s,
– dla jazdy pustymi skipami: 7 m/s,
– dla opuszczania nadwagi: 4 m/s. 

Skipy podwieszone są do czterech lin nośnych o średnicy f38 mm. Masa jednost-
kowa lin wynosi 4×5,31 kg/m, a siła zrywająca każdą linę 1005 kN. Liny połączone są 
z głowicami naczyń za pomocą zabudowanych do głowic skipów blach łącznikowych 
połączonych sworzniowo z czterolinowymi zawieszeniami nośnymi. Rozstaw lin nośnych 
wynosi 450 mm. Jako liny wyrównawcze zastosowano dwie liny o średnicy f55 mm, masie 
jednostkowej 2×10,9 kg/m, okrągłosplotkowe, dwuwarstwowe, podwieszone na dwóch 
jednopunktowych zawieszeniach lin wyrównawczych RS/3-53-55. Liny te rozsunięte są od 
siebie, a odległość między nimi wynosi 600 mm. Schemat górniczego wyciągu szybowego 
P-VI pokazano na rysunku 6.4.
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Rys. 6.4. Schemat górniczego wyciągu szybowego P-VI

W tabeli 6.3 zestawiono charakterystyczne dane parametrów wpływających na proces 
awaryjnego hamowania w górniczym wyciągu szybowym P-VI.

Tabela 6.3
Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego P-VI

Nazwa parametru Wartość Jednostka
Moc silnika maszyny wyciągowej 3000 kW
Średnica tarczy pędnej 4,0 m
Prędkość jazdy: 
– ciągnienie urobku,
– jazda pustymi skipami,
– jazda z nadwagą w dół 

16
4
4

m/s
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Tabela 6.3 cd.

Masa użyteczna 18 000 kg
Masa kompletnego skipu (z zawieszeniami) 16 442 kg
Zredukowana masa koła pędnego z wałem i wirnika silnika napędowego 21 000 kg
Zredukowana masa kompletu kół linowych 7728 kg
Masa jednego metra liny nośnej 5,3 kg
Masa jednego metra liny wyrównawczej 10,9 kg
Liczba lin nośnych 4 szt.
Liczba lin wyrównawczych 2 szt.
Siła zrywająca linę nośną 1005 kN
Długość lin nośnych od naczynia do naczynia 900 m
Odległość pomiędzy położeniami technologicznymi naczyń 825,3 m
Wolny wybieg skipu w wieży 1,40 m
Wolna droga przejazdu w wieży 9,10 m
Wolna droga przejazdu w rząpiu 9,96 m
Długość lin wyrównawczych pod naczyniem w rząpiu 12,7 m

6.3.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego 
do awaryjnego hamowania naczyń

Przed modernizacją urządzeń hamujących hamowanie awaryjne odbywało się w ciernym 
urządzeniu hamującym zabudowanym w wieży szybu oraz w drewnianych prowadnikach 
zgrubionych w rząpiu. Takie rozwiązanie nie dawało zadowalających efektów. Wprawdzie 
cierne urządzenie w wieży spełniało swoją funkcję, ale siła hamowania w wieży była za 
mała i musiało być ono dodatkowo wspomagane prowadnikami zgrubionymi w rząpiu. Takie 
rozwiązanie nie pozwalało w pełni wykorzystać potencjału ciernych urządzeń hamujących.

W celu pełnego wyhamowania awaryjnego dwuskipowego wyciągu w szybie P-VI 
jedynie układem hamowania zainstalowanym w wieży zastosowano nowe rozwiązanie cier-
nego urządzenia hamującego w postaci ruchomych belek odbojowych. Na rysunku Z-63-1 
(załącznik do niniejszej pracy) przedstawiono zabudowę ciernego urządzenia hamującego 
w wieży szybu P-VI.

Dla każdego skipu zabudowano po cztery hamulce cierne z wychwytem ze zdwojonymi 
powierzchniami ciernymi, o sile hamowania 400 kN. Dwa hamulce skonstruowano w wersji 
lewej i dwa w wersji prawej. Wersje lewa i prawa różnią się między sobą sposobem zabu-
dowy wychwytu. 

Pojedynczy hamulec zawieszony jest na jednej podwójnej listwie hamującej. Listwy 
podwieszone są na zewnątrz ścian czołowych naczynia, na śrubach M42 rozstawionych 
2912 mm po długości i 1030 mm po szerokości skipów.

Listwy dla każdego skipu podwieszone są na śrubach M42, na istniejących blachownicach 
wieżowych, których dolna krawędź znajduje się na poziomie +39,10 i zamocowane dolnymi 
końcami na sworzniach f60 mm do blachownic o górnej krawędzi na poziomie +27,925 m. 
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Listwa zaprojektowana została dla napięcia wstępnego 80 kN i obciążenia od sił:
– hamowania w wieży: 400 kN,
– zawiśnięcia naczynia na listwach: 520 kN.

Naczynia mogą przejechać górne skrajne technologiczne położenie (+29,800 m) 
o 8700 mm, co przy wolnym wybiegu 1000 mm (początek hamowania +30,800 m) daje 
drogę hamowania 7700 mm. Na rysunku 6.5 przedstawiono schemat wolnej drogi przejazdu 
w wieży szybu P-VI z zainstalowanym ciernym urządzeniem hamującym.

Rys. 6.5. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu P-VI z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona przeciwciężaru

Po awaryjnym przejechaniu przez naczynia skrajnych poziomów technologicznych 
i wolnego wybiegu, zaczepy zabudowane na głowicach naczyń wjadą w gniazda wychwytów 
hamulców ciernych zawieszonych na listwach i połączą się z nimi samoczynnie za pomocą 
poziomych sworzni będących elementami tych wychwytów. Dalsza jazda naczyń jest już fazą 
hamowania awaryjnego w hamulcach ciernych.

Zadaniem wychwytu jest wyłapanie naczynia i podwieszenie go na listwach po cał-
kowitym wyhamowaniu, a tym samym zapobiegnięcie spadkowi do szybu. Wyłapanie to 
następuje samoczynnie na czterech wychwytach po wjechaniu zaczepami (mocowanymi do 
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głowicy naczynia) w gniazda hamulców, podniesieniu kostki blokującej sworzeń ryglujący, 
jego odryglowaniu i pod działaniem sprężyn jego przesunięciu aż do utworzenia podwieszenia 
naczynia. Zwolnienie zawieszenia następuje po ręcznym odciągnięciu wszystkich czterech 
sworzni wychwytu czterech hamulców i każdorazowym, niezależnym od planowanych 
kontroli, sprawdzeniu ich ruchliwości. Sprawdzenie ruchliwości sworznia odbywa się przez 
podniesienie kostki blokującej sworzeń. To podniesienie wymaga pokonania oporu dwóch 
sprężyn utrzymujących kostkę w pozycji dolnej, blokującej ruch sworznia wychwytu.

Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie poparte były obliczeniami skuteczności 
hamowania i wykazały prawidłowe wartości parametrów kontrolnych, co z kolei pozwoliło 
na likwidację w rząpiu szybu drewnianych prowadników zgrubionych wspomagających 
dotychczasowe hamowanie awaryjne naczyń wyciągowych. 

Po zlikwidowanych w rząpiu prowadników drewnianych nie przewidziano zabudowy 
żadnych dodatkowych prowadników czołowych dla skipu, ponieważ naczynia prowadzone 
są na prowadnikach linowych narożnych.

6.3.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych  
do nowych urządzeń hamujących

Do współpracy z nowymi urządzeniami hamującymi należało przystosować istniejące 
głowice naczyń wyciągowych. Szczegóły związane z dostosowaniem głowicy skipu do no-
wych urządzeń hamujących przedstawiono na rysunku Z-63-2 (załącznik do niniejszej pracy). 

Przystosowanie skipu do ciernych urządzeń hamujących zabudowanych w wieży po-
legało na:

– przystosowaniu głowicy skipu do współpracy z ciernym urządzeniem hamującym,
– wykonaniu i zabudowie zaczepów dla wychwytów hamulców skipu,
– sprawdzeniu wytrzymałościowym głowicy skipu na nowe wartości sił hamowania awa-

ryjnego i miejsca ich przyłożenia oraz wyboczenia cięgieł nośnych skipu.

Istniejąca głowica skipu to skrzynka o wysokości 524 mm wykonana z dwóch belek 
wzdłużnych i dwóch czołowych o wymiarach 2620 × 1200 mm, z gniazdem dla zabudowy 
dwóch blach łącznikowych pod zawieszeniem. Głowica pokryta jest blachą żeberkową 
o wymiarach 1000 × 2300 mm.

Przystosowanie głowicy skipu do współpracy z ciernym urządzeniem hamującym wyma-
gało wycięcia w pasie górnym dźwigarów głowicy czterech otworów o wymiarach 25 × 122 mm  
umożliwiających wprowadzenie i zabudowę czterech zaczepów dla wychwytów hamulców 
ciernych. Rozstaw zaczepów przewidziano osiowo w odległości 1030 mm po szerokości 
i 2352 mm po długości skipu. Zaczepy założono w otwory przygotowane w głowicy i po 
dopasowaniu z wychwytami hamulców przyspawano do konstrukcji głowicy. Zaczepy zo-
stały przyspawane bezpośrednio do górnego pasa i środnika belki bocznej głowicy skipu. 

Dopasowania wymagał również rodzaj pokrycia głowicy skipu celem umożliwienia bez-
pośredniego kontaktu stóp hamulców z belkami nośnymi głowicy. Blachy pokrycia głowicy 
wymagały podcięcia w narożach, a górne płaszczyzny belek nośnych uzupełnienia w postaci 
podspawania płaskowników zabezpieczających narożne szczeliny powstałe po wycięciu blach.
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Przeprowadzono także obliczenia wytrzymałościowe cięgieł skipu. Przyjęto, że wybocze-
nie cięgieł od sił hamowania w wieży może wystąpić na tych czterech cięgłach. Elementy te 
zostały sprawdzone pod kątem wytrzymałości. Skip ma cztery cięgła nośne wykonane ze stali 
S235JR (stare oznaczenie St3S) z ceownika 200, na długości wyboczeniowej 2400 mm między 
głowicą a pomostem piętra skipu. Z dokonanych obliczeń wynikało, że cięgła poddane wybo-
czeniowej sile od hamowania w ciernym urządzeniu hamującym nie musiały być wzmacniane.

6.3.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących

Przeprowadzone obliczenia procesu awaryjnego hamowania wskazują, że zaprojektowane 
hamulce cierne w postaci ruchomych belek odbojowych zapewniają pełne wytracenie nomi-
nalnej wartości energii kinetycznej mas wyciągu górniczego w szybie P-VI. Wyniki obliczeń 
zestawiono w tabeli 6.4.

Tabela 6.4
Wybrane wyniki obliczeń procesu awaryjnego hamowania naczyń w ruchomych belkach odbojowych 

w szybie P-VI

Przypadek ruchu Opóźnienie
[m/s2]

Droga 
hamowania [m]

Współczynnik 
K* [–]

Ciągnienie urobku 18,0 7,70 0,372
Jazda z pustymi skipami 19,8 1,23 0,401
Jazda w dół z nadwagą 14,4 2,32 0,423

 * stosunek wartości sił w linach nośnych nad naczyniem hamowanym w wieży do obliczeniowej wartości siły  
zrywającej te liny

Ponieważ układ ruchomych belek odbojowych zainstalowany w wieży zapewnia pełne 
wytracenie energii hamowanych mas dla wszystkich przypadków ruchu, a tym samym speł-
nia wymagania przepisów, likwidacji ulegają ciągi drewnianych prowadników hamujących, 
zgrubionych w rząpiu wraz z ich oparciami. W związku z istniejącymi w rząpiu prowadni-
kami linowymi dla obydwu skipów nie przewidziano zabudowy jakichkolwiek prowadników 
w miejsce zlikwidowanych hamujących drewnianych. 

6.4. Cierne urządzenia hamujące  
dla górniczego wyciągu szybowego R-IX  
KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”

6.4.1. Opis górniczego wyciągu szybowego R-IX
Szyb R-IX jest szybem wdechowym o średnicy 7,5 m, zgłębionym do głębokości 

1118,7 m (w tym rząpie 40,0 m) od zrębu 0,00 (+115,17 m n.p.m.), z jednym poziomem 
wydobywczym, dwustronnym wlotem na poziomie 1100 m i również dwustronnym wlotem 
wentylacyjnym na poziomie 1059,27 m. 
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W szybie pracuje górniczy wyciąg szybowy główny z klatką dwupiętrową o nominalnym 
udźwigu 160 kN i przeciwciężarem. W szybie zainstalowany jest też wyciąg awaryjny. Oby-
dwa urządzenia prowadzone są w szybie po linach prowadniczych, a na zrębie i podszybiu 
w kątowym prowadzeniu narożnym.

Wyciąg główny umożliwia:
–  transport ludzi (sto osób na dwóch piętrach klatki),
–  transport materiałów w wozie, na dolnym piętrze, o łącznej masie do 16 000 kg,
–  transport materiałów luzem o masie do 16 000 kg,
–  transport długich materiałów pod klatką (obecnie ma ograniczenie masy transportowanej 
do 12 000 kg). 

Wyciąg napędzany jest maszyną zrębową typu 2L-4800/2400. Nominalna prędkość ruchu 
dla jazdy ludzi i transportu materiałów wynosi 12 m/s. Naczynia wyciągowe zawieszone są 
na dwóch linach nośnych o średnicy f50 mm, konstrukcji Notorplast o masie jednostkowej  
10,1 kg/m. Jako liny wyrównawcze zastosowano dwie liny o przekroju okrągłym i średni-
cach f48 mm konstrukcji NRHD24x17SL. Masa jednostkowa każdej z lin wyrównawczych 
wynosi 10,5 kg/m. Schemat górniczego wyciągu szybowego R-IX pokazano na rysunku 6.6.

Rys. 6.6. Schemat górniczego wyciągu szybowego R-IX
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Przed modernizacją awaryjne hamowanie realizowane było na zabudowanych dla każdego 
naczynia dwóch parach zgrubionych prowadników drewnianych, czołowych w wieży i rząpiu. 

W tabeli 6.5 zestawiono charakterystyczne dane parametrów wpływających na proces 
awaryjnego hamowania w górniczym wyciągu szybowym R-IX.

Tabela 6.5
Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego R-IX

Nazwa parametru Wartość Jednostka
Moc silnika maszyny wyciągowej 2400 kW
Średnica tarczy pędnej 4,80 m
Prędkość jazdy: 
– transport ludzi,
– transport materiałów

12 m/s

Masa użyteczna: 
– transport ludzi,
– transport urobku (materiałów)

13 500
12 000

kg

Masa kompletnej klatki (z zawieszeniami) 16 100 kg
Masa kompletnego przeciwciężaru (z zawieszeniami) 22 850 kg
Zredukowana masa koła pędnego z wałem i wirnika silnika napędowego 23 620 kg
Zredukowana masa kompletu kół linowych 4560 kg
Masa jednego metra liny nośnej 10,10 kg
Masa jednego metra liny wyrównawczej 10,50 kg
Liczba lin nośnych 2 szt.
Liczba lin wyrównawczych 2 szt.
Siła zrywająca linę nośną 1654 kN
Długość lin nośnych od naczynia do naczynia 1255 m
Odległość pomiędzy położeniami technologicznymi naczyń 1081,78 m
Wolny wybieg skipu w wieży 1,430 m
Wolna droga przejazdu w wieży 12,00 m
Wolna droga przejazdu w rząpiu 13,02 m
Długość lin wyrównawczych pod naczyniem w rząpiu 17,70 m

6.4.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego  
do awaryjnego hamowania naczyń

W 2015 roku została przeprowadzona modernizacja urządzenia wyciągowego mająca na 
celu zwiększenie jego możliwości transportowych, zoptymalizowanie parametrów ruchowych 
oraz podniesienie bezpieczeństwa załogi i brygad pracujących w szybie. Jednym ze sposobów 
realizacji tego celu było zabudowanie ciernego urządzenia hamującego awaryjnie naczynia 
na drogach wolnego przejazdu. Z uwagi na ograniczenia czasowe związane ze zmianą układu 
hamowania na nowy prace modernizacyjne podzielono na trzy etapy pozwalające spełnić wyma-
gania przepisów górniczych dla pracującego wyciągu. W dalszej części krótko opisano te etapy. 
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Etap pierwszy

W szybie pracował istniejący wyciąg z linami, klatką i przeciwciężarem. Zdemontowano 
drewniane prowadniki zgrubione w wieży dla obydwu naczyń oraz zdemontowano prowad-
nice ślizgowe z głowicy przeciwciężaru. Następnie zabudowano cierne urządzenia hamujące 
o ograniczonej sile hamowania (dostosowanej do istniejących warunków pracy wyciągu). 
Wychwyty hamulców były nieaktywne z powodu braku zaczepów dla tych wychwytów na 
głowicach istniejących naczyń. Minimalne odległości ruchowe na wolnej drodze przejazdu 
pozostały bez zmian i wynosiły 50 mm.

Etap drugi

W wyciągu nastąpiła wymiana klatki z dwupiętrowej na trzypiętrową z zaczepami dla 
wychwytów. Nowa klatka została przystosowana do transportu 150 osób na trzech piętrach 
(udźwig nominalny 13 500 kg). Ponieważ nowa klatka została wyposażona w zaczepy urządzeń 
wychwytujących, a istniejący przeciwciężar ich nie posiadał, to urządzenia wychwytujące 
hamulców były aktywne tylko dla klatki. 

Po realizacji etapu drugiego należało:
– w nowej klatce transportować 100 osób,
– w nowej klatce transportować 150 osób, ale z dociążeniem przeciwciężaru o około 3050 kg,
– sprawdzić poślizgi lin na kołach.

Etap trzeci

W rząpiu zdemontowano zgrubione prowadniki drewniane obu naczyń. Zwiększono siłę 
hamownia ciernego urządzenia hamującego (dostosowując ją do aktualnych parametrów wy-
ciągu) na skutek wymiany elementów gumowych. W ten sposób cierne urządzenie hamujące 
stało się jedynym awaryjnym narzędziem do hamowania naczyń. Na tym etapie istniejący 
przeciwciężar został wymieniony na nowy z zaczepami.

Projekt techniczny ciernego urządzenia hamującego awaryjnie naczynia po przejechaniu 
skrajnych ustawień opracowany został dla ostatecznego trzeciego etapu. Założenia etapów 
przejściowych  – pierwszego i drugiego  – uwzględnione zostały w etapie trzecim, w którym 
w zaprojektowanych hamulcach zastosowano krótsze elementy gumowe (długość 1250 mm), 
ściskane przez profilowane listwy. Te krótsze elementy gumowe należało wymienić na do-
celowe dla etapu trzeciego (długość 1750 mm) po demontażu prowadników zgrubionych 
drewnianych w rząpiu. 

Dla głównego wyciągu szybu zaprojektowano cierne urządzenie hamujące w wieży 
składające się z hamulców ciernych z wychwytami i listew hamujących zabudowanych do 
rygli wieży. 

Zgodnie z przeprowadzoną analizą dynamicznego procesu awaryjnego hamowania 
założono, że urządzenie to składać się powinno:

– dla klatki: z czterech jednolistwowych hamulców ciernych zabudowanych po dwa wzdłuż 
jej dłuższych boków,

– dla przeciwciężaru: z dwóch hamulców dwulistwowych, zabudowanych czołowo, w osi 
przeciwciężaru na krótszych bokach. 
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Hamulce zostały zabudowane na listwach podwieszonych w wieży do dźwigarów umiej-
scowionych nad belkami odbojowymi i zamocowanych przegubowo, sworzniowo dolnym 
końcem do uchwytów na dźwigarach w trzonie. 

Dla klatki zabudowane zostały cztery hamulce cierne jednolistwowe, dwa w wersji 
prawej i dwa w wersji lewej, o sile hamowania po 210 kN każdy. Sumaryczna siła hamowa-
nia dla klatki wynosiła więc 840 kN. Każdy z hamulców wyposażony został w urządzenie 
wychwytujące. Dodatkowo, w celu zapewnienia płynniejszej, stabilniejszej współpracy 
hamulców oraz zachowania stałej odległości między nimi, zwłaszcza przy uderzeniu na-
czynia w hamulce, między dwa czołowe hamulce wstawiono sztywne poprzeczki, czyli  
tzw. łączniki.

Dla przeciwciężaru natomiast zabudowano tylko dwa hamulce cierne, dwulistwowe 
o dwa razy większej sile hamowania, tj. 420 kN każdy. Obydwa hamulce zostały również 
wyposażone w wychwyty, natomiast ustawione w tym samym kierunku, dlatego w tym wy-
padku nie rozróżnia się wersji lewej i prawej. Sumaryczna siła hamowania dla przeciwciężaru 
była taka jak dla klatki, czyli 840 kN.

W przypadku przeciwciężaru naczynia w momencie uderzenia w hamulce zabezpieczono, 
przy braku innych możliwości, zabudowanymi do konstrukcji wieży specjalnymi odbojami, 
pełniącymi taką samą funkcję jak w powyższych przypadkach łączniki. 

Listwy czterech hamulców rozstawione zostały na wymiar 2570 mm po szerokości klatki 
i 2960 mm po jej długości.

W obliczeniach wytrzymałościowych listwy hamulca klatki uwzględniono następujące 
obciążenia:

– w przypadku hamowania w wieży: 210 kN × 1,2 = 252 kN,
– w przypadku zawiśnięcia klatki na listwach: 140 kN × 1,3 = 182 kN.

Wstępne napięcie jednej listwy przy zawieszeniu wynosi 63 kN. 
Dla hamowania przeciwciężaru przewidziano cztery listwy hamujące w dwóch hamul-

cach dwulistwowych o długości całkowitej 14040 mm. Listwy zabudowane zostały po dwie, 
symetrycznie do osi wzdłużnej przeciwciężaru i rozsunięte na odległość 150 mm. Ich rozstaw 
wzdłuż tej osi i po długości przeciwciężaru wynosi 2270 mm. 

Obciążenie jednej listwy hamulca przeciwciężaru jest następujące:
– w przypadku hamowania w wieży: 210 kN × 1,2 = 252 kN,
– w przypadku zawiśnięcia przeciwciężaru na listwach: 115 kN × 1,3 = 150 kN.

Wstępne napięcie jednej listwy przy zawieszeniu wynosi 63 kN. 
Na rysunku Z-64-1 (załącznik do niniejszej pracy) przedstawiono zabudowę ciernego 

urządzenia hamującego w wieży szybu R-IX).
Aby zabudować nowo projektowane cierne urządzenia hamujące w wieży należało:

– na etapie pierwszym zlikwidować istniejące urządzenia hamujące w postaci dwóch par 
czołowych prowadników drewnianych, zgrubionych, dla każdego z naczyń wyciągu,

– na etapie trzecim (docelowym) zlikwidować prowadniki czołowe w rząpiu w liczbie 
dwóch par prowadników zgrubionych, drewnianych dla każdego naczynia.

Na rysunku 6.7 przedstawiono schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu R-IX 
z zainstalowanym ciernym urządzeniem hamującym w postaci ruchomych belek odbojowych.
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Rys. 6.7. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu R-IX z zainstalowanym ciernym  
urządzeniem hamującym  – strona przeciwciężaru

6.4.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych  
do nowych urządzeń hamujących

W przypadku szybu R-IX, w którym nastąpiła modernizacja większości urządzeń 
wchodzących w skład górniczego wyciągu szybowego, po zabudowaniu ciernych urządzeń 
hamujących zaprojektowane zostały od nowa naczynia wydobywcze. Z tego powodu dosto-
sowanie istniejącej klatki i przeciwciężaru nie było wymagane. Odpowiednie zaczepy dla 
klatki i przeciwciężaru zostały uwzględnione w nowo projektowanych naczyniach. 

6.4.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących

Przeprowadzone obliczenia procesu awaryjnego hamowania wskazują, że zaprojekto-
wane hamulce cierne w postaci ruchomych belek odbojowych zapewniają pełne wytracenie 
nominalnej wartości energii kinetycznej mas wyciągu górniczego w szybie R-IX na dostępnej 
wolnej drodze przejazdu. Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 6.6.
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Tabela 6.6
Wybrane wyniki obliczeń procesu awaryjnego hamowania naczyń w ruchomych belkach odbojowych 

w szybie R-IX

Przypadek ruchu Opóźnienie
[m/s2]

Droga 
hamowania [m]

Współczynnik 
K* [–]

Ciągnienie urobku 8,76 9,042 0,330
Jazda pustą klatką w dół 9,99 7,947 0,319
Jazda pustą klatką do góry 8,62 9,299 0,327
Opuszczanie materiałów 7,75 10,216 0,336
Jazda ludzi do góry 8,77 9,014 0,331
Jazda ludzi w dół 7,50 10,548 0,337

 * stosunek wartości sił w linach nośnych nad naczyniem hamowanym w wieży do obliczeniowej wartości siły  
zrywającej te liny

6.5. Cierne urządzenia hamujące  
dla górniczego wyciągu szybowego B-1  
kopalni Kiruna Luossavaara  – Kiirunavaara AB 
(LKAB)

6.5.1. Opis górniczego wyciągu szybowego B-1
Kiruna jest największą na świecie podziemną kopalnią rudy żelaza i jest uznawana za 

jedną z najbardziej nowoczesnych w tej branży przemysłu, ze względu na wprowadzone 
innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne urządzeń i technologie umożliwiające zwiększenie 
zdolności produkcyjnej. Kopalnia jest własnością firmy Luossavaara-Kiirunavaara AB. 

Luossavaara Kiirunavaara AB (LKAB) to szwedzka spółka górnicza, która prowadzi 
dwie duże podziemne kopalnie rudy żelaza i jedną kopalnię odkrywkową, położone za ko-
łem podbiegunowym na północy Szwecji w miejscowościach Kiruna i Malmberget. Firma 
produkuje około 45 mln ton surowej rudy rocznie.

Transport pionowy rudy odbywa się w dwóch etapach. Najpierw ruda jest transpor-
towana na poziom 775 m, gdzie odbywa się przeładowanie w celu dalszego ciągnienia na 
powierzchnię (etap 2).

W układzie transportowym kopalni kluczową rolę odgrywają górnicze wyciągi szybowe. 
Podczas gdy większość kopalni posiada kilka górniczych wyciągów szybowych, to Kiruna 
ma takich wyciągów trzynaście. Pięć z tych wyciągów pracuje pod ziemią (tzw. wyciągi 
podpoziomowe) i obsługuje pierwszy etap transportu pionowego rudy na poziom 775 m 
(droga ciągnienia 705 m). Wyciągi te wyposażone są w skipy o ładowności 40 000 kg, które 
poruszają się z prędkością 17 m/s. Skipy są zawieszone na sześciu linach o średnicy 40 mm, 
średnica bębna napędowego wynosi 3,25 m, a moc silnika 5600 kW.
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Pozostałe osiem wyciągów (szyby B-1–B-8) transportuje rudę z poziomu 775 m na 
poziom 230 m do miejsca załadunku na wagony pociągów (droga ciągnienia 802 m). Wy-
ciągi te wyposażone są w skipy o ładowności od 34 000 kg do 40 000 kg, które poruszają 
się z prędkością 17 m/s. 

Pierwsze dziesięć wyciągów firma ABB dostarczyła już w latach 70., gdy główny 
poziom wydobycia został przeniesiony na głębokość 775 m. W latach 90. firma ABB zmo-
dernizowała wyciągi, gdy powstał nowy poziom wydobycia na głębokości 1045 m. Pięć 
górniczych wyciągów szybowych podpoziomowych wyposażonych jest w energooszczędne 
zmiennoprędkościowe napędy ACS6000SD, silniki synchroniczne o mocy 5600 kW i systemy 
sterowania AC800M. Pozostałych osiem wyciągów ma klasyczne napędy prądu stałego.

Pomimo wysokiego poziomu nadzoru bezpieczeństwa ruchu górniczych wyciągów szy-
bowych przez urządzenia elektroniczne nie rezygnuje się z zabezpieczenia tych wyciągów 
w postaci urządzeń awaryjnego hamowania zabudowanych na drogach przejazdu w wieży 
i rząpiu szybu. Opisana w dalszej części modernizacja urządzeń do awaryjnego hamowania 
dotyczy szybu B-1 (rys. 68) transportującego rudę na powierzchnię z poziomu pośredniego.

Rys. 6.8. Schemat górniczego wyciągu szybowego B-1
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W szybie B-1 w kopalni rudy żelaza w Kirunie pracuje wyciąg szybowy wyposażony 
w skip o udźwigu 40 000 kg z przeciwciężarem. Obydwa naczynia podwieszone są na sześciu 
linach nośnych i dociążone trzema linami wyrównawczymi. Naczynia wydobywcze mają 
prowadzenie linowe. We wcześniejszym rozwiązaniu hamowanie awaryjne po przejechaniu 
skrajnych poziomów technologicznych naczyń odbywało się w prowadnikach zgrubionych, 
drewnianych, zabudowanych w wieży i rząpiu. Hamowanie to okazało się jednak nieskuteczne, 
dlatego też podjęto decyzję o jego modernizacji. Schemat górniczego wyciągu szybowego B-1 
pokazano na rysunku 6.8.

W tabeli 6.7 zestawiono charakterystyczne dane parametrów wpływających na proces 
awaryjnego hamowania w górniczym wyciągu szybowym B-1.

Tabela 6.7
Podstawowe dane techniczne górniczego wyciągu szybowego B-1

Nazwa parametru Wartość Jednostka

Moc silnika maszyny wyciągowej 5600 kW

Średnica tarczy pędnej 3,25 m

Prędkość jazdy: 
– ciągnienie urobku,
– jazda pustymi skipami,
– jazdy z nadwagą w dół 

17,0 m/s

Masa użyteczna 40 000 kg

Masa kompletnego skipu (z zawieszeniami) 34 000 kg

Masa kompletnego przeciwciężaru (z zawieszeniami) 54 000 kg

Zredukowana masa koła pędnego z wałem i wirnika silnika napędowego 62 600 kg

Zredukowana masa kompletu kół linowych 23 744 kg

Masa jednego metra liny nośnej 6,5 kg

Masa jednego metra liny wyrównawczej 12,73 kg

Liczba lin nośnych 6 szt.

Liczba lin wyrównawczych 3 szt.

Siła zrywająca linę nośną 1103 kN

Długość lin nośnych od naczynia do naczynia 852,2 m

Odległość pomiędzy położeniami technologicznymi naczyń 802,0 m

Wolny wybieg skipu w wieży i rząpiu 1,8 m

Wolny wybieg przeciwciężaru w wieży i rząpiu 1,6 m

Wolna droga przejazdu w wieży 10,0 m

Wolna droga przejazdu w rząpiu 10,0 m

Długość lin wyrównawczych pod naczyniem w rząpiu 20,0 m
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6.5.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego 
do awaryjnego hamowania naczyń

Zgodnie z przepisami szwedzkimi BRAGS [3] urządzenia do hamowania awaryjnego 
muszą być zabudowane w wieży i w rząpiu szybu, a prędkość wjazdowa podczas hamowa-
nia nie może być większa niż 11,7 m/s. Dopuszczalne opóźnienie podczas hamowania nie 
może przekraczać 9,81 m/s2. Mając na uwadze te uwarunkowania, w dalszej części pracy 
zaproponowano rozwiązanie problemu awaryjnego hamowania z wykorzystaniem ciernego 
układu hamującego w postaci ruchomych belek odbojowych.

W wieży, w celu wyhamowania skipu, zastosowano cztery dwulistwowe hamulce 
cierne o sile hamowania 300 kN każdy, a dla przeciwciężaru również cztery dwulistwowe 
o sile hamowania 220 kN każdy. Dla każdego z naczyń zastosowano po dwa hamulce cierne 
w wersji lewej i po dwa w wersji prawej, różniące się między sobą miejscem zabudowy 
tzw. wychwytu. Hamulce zabudowane naprzeciwko siebie zostały połączone specjalnymi 
łącznikami, pozwalającymi zachować stałą odległość pomiędzy hamulcami w czasie uderzenia 
o nie naczynia podczas hamowania. 

W rząpiu szybu dla skipu zastosowano cztery jednolistwowe hamulce cierne o sile ha-
mowania 80 kN każdy, a dla przeciwciężaru cztery jednolistwowe hamulce o sile hamowania 
100 kN każdy. Wszystkie hamulce w rząpiu nie miały wychwytu.

Hamulce działające w rząpiu szybu miały charakter tylko wspomagający w stosunku do 
tych zainstalowanych w wieży. Przyjmuje się, że siły hamowania tych hamulców pozostają 
zwykle w zakresie 20–30% siły hamowania układu w wieży. Zadaniem hamulców w rząpiu 
poza wytraceniem części energii naczynia wjeżdżającego w te hamulce jest zablokowanie 
tego naczynia po jego zatrzymaniu i uniemożliwienie jego drgań pionowych na linie.

Tak jak w wieży, hamulce zabudowane naprzeciwko siebie zostały połączone specjalnymi 
łącznikami. Dodatkowo belki łącznikowe zostały wyłożone (obite) specjalnym trudno ścieral-
nym sztucznym materiałem, który chroni liny wyrównawcze w razie zetknięcia z łącznikiem. 

W przypadku hamowania awaryjnego w wieży, która jest konstrukcją żelbetową o przekro-
ju prostokąta, układ hamujący został zamocowany za pomocą wsporników kotwionych bezpo-
średnio do ścian kotwami M24. W przypadku skipu belki górnego zamocowania listew osadzono 
na istniejących belkach wieżowych, natomiast dolna część listew została po jednej stronie 
przymocowana bezpośrednio do dwóch wsporników, a po drugiej do istniejącej belki szybowej, 
do której wcześniej zostały przymocowane odpowiednie uchwyty. W przypadku przeciwciężaru, 
belki górnego zamocowania listew zamocowano po jednej stronie do istniejącej belki żelbetowej, 
a po drugiej stronie do wsporników o długości 2500 mm zamocowanych do obmurza za pomocą 
kotew. Belki dolnego zamocowania listew zostały przykręcone bezpośrednio do wsporników. 

W przypadku układu hamującego w rząpiu szybu belki dolne i górne zamocowania 
listew zostały przykręcone do istniejącego zbrojenia rząpia. Na rysunkach Z-65-1 i Z-65-2  
(załącznik do niniejszej pracy) przedstawiono zabudowę ciernego urządzenia hamującego 
w wieży rząpiu szybu B-1.

Wolny wybieg dla skipu w wieży i rząpiu wynosi 1800 mm. Wolny wybieg dla prze-
ciwciężaru w wieży i rząpiu wynosi 1600 mm. Droga hamowania naczyń zarówno w wieży, 
jak i w rząpiu wynosi 7800 mm.
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Na rysunkach 6.9–6.12 przedstawiono schematy wolnej drogi przejazdu w wieży i rząpiu 
szybu B-1 z zainstalowanymi ciernymi urządzeniami hamującymi w postaci ruchomych belek 
odbojowych odpowiednio dla skipu (rys. 6.9 i 6.11) i dla przeciwciężaru (rys. 6.10 i 6.12).

Rys. 6.9. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu B-1 z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona skipu

Rys. 6.10. Schemat wolnej drogi przejazdu w wieży szybu B-1 z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona przeciwciężaru
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Rys. 6.11. Schemat wolnej drogi przejazdu w rząpiu szybu B-1 z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona skipu

Rys. 6.12. Schemat wolnej drogi przejazdu w rząpiu szybu B-1 z zainstalowanym  
ciernym urządzeniem hamującym  – strona przeciwciężaru
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6.5.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych  
do nowych urządzeń hamujących

Po zabudowie ciernych urządzeń hamujących zaprojektowano od nowa naczynia wydo-
bywcze i wyposażone je w specjalne zaczepy współpracujące z hamulcami ciernymi. Z tego 
powodu dostosowanie istniejących naczyń nie było wymagane.

6.5.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących
Przeprowadzone obliczenia procesu awaryjnego hamowania wskazują, że cztery hamul-

ce cierne w postaci ruchomych belek odbojowych zapewniają pełne wytracenie nominalnej 
wartości energii kinetycznej mas wyciągu górniczego w szybie B-1. Wyniki obliczeń zesta-
wiono w tabeli 6.8.

Tabela 6.8
Wybrane wyniki obliczeń procesu awaryjnego hamowania naczyń w ruchomych belkach odbojowych 

w szybie B-1

Przypadek ruchu Opóźnienie
[m/s2]

Skuteczność 
hamowania [%]

Droga 
hamowania [m]

Ciągnienie urobku 9,55 105,72 7,682
Jazda pustym skipem w dół 9,43 107,13 7,631

Zabudowa ciernych urządzeń hamujących w wieży i rząpiu szybu dla obydwu naczyń pozwo-
liła na wytracenie w 100% energii kinetycznej oraz uzyskanie prawidłowych, określonych przepi-
sami BRAGS parametrów hamowania awaryjnego. To z kolei pozwoliło na likwidację wszystkich 
prowadników drewnianych w wieży i rząpiu oraz zastąpienie ich prowadnikami stalowymi. 

6.6. Podsumowanie
W niniejszym rozdziale starano się wykazać, że układy hamulców ciernych w postaci 

ruchomych belek odbojowych przeszły rozwój konstrukcyjny, który pozwolił dostosować je do 
wszystkich rodzajów urządzeń wyciągowych i umożliwił zabezpieczenie ich przed skutkami 
awaryjnego przejechania naczyniem krańcowych położeń technologicznych.

Pełne efekty stosowania ruchomych belek odbojowych zostały osiągnięte po wprowadze-
niu (w czerwcu 2002 roku) do przepisów górniczych [126–129] zapisu o możliwości wyeli-
minowania urządzeń awaryjnego hamowania naczyń w rząpiach w przypadku zastosowania 
ciernych urządzeń hamujących z ruchomymi belkami odbojowymi. Przepisy te wprowadziły 
również nowe zasady obliczania wytrzymałościowego belek odbojowych, głowic naczyń 
i konstrukcji trzonów prowadniczych dla wyciągów szybowych z ciernymi urządzeniami 
hamującymi i ruchomymi belkami odbojowymi.

Przedstawione bardziej szczegółowo w rozdziale 4 wybrane zastosowania przemysłowe 
ruchomych belek odbojowych potwierdzają tezę o dużej „elastyczności” tej konstrukcji pod 
względem możliwości jej stosowania.
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7. Zasady poprawnej eksploatacji  
ciernych urządzeń hamujących  
i ruchomych belek odbojowych

7.1. Uwagi ogólne
O skuteczności działania ciernych urządzeń hamujących oraz zgodności rzeczywistych 

parametrów hamowania z wyliczonymi w projekcie decydują przede wszystkim:
– odpowiednie wykonanie ciernych urządzeń hamujących i ich zabudowa w szybie,
– okresowe badania elementów gumowych,
– okresowe badania stanu ciernych urządzeń hamujących.

W dalszej części tego rozdziału opisano sposób zapewniający właściwy nadzór nad 
wymienionymi czynnikami.

7.2. Wykonanie ciernych urządzeń hamujących  
i ich zabudowa w szybie

Cierne urządzenia hamujące są urządzeniami o dosyć prostej budowie pod względem 
mechanicznym, co  – biorąc pod uwagę ich rolę  – jest niewątpliwie ich atutem. Materiały, 
z których są budowane, to przede wszystkim ogólnodostępne stale S235RJ oraz S355J2.

Jednakże aby urządzenie niezawodnie działało, musi być wykonywane w odpowiednim 
reżimie technologicznym, gwarantującym dokładność wykonania poszczególnych elementów. 
Dodatkowo technologia produkcji tych urządzeń każdorazowo dostosowywana jest do parame-
trów technicznych wyciągu szybowego, w którym urządzenie będzie pracować. Przykładowo 
hamulce mogą być wykonywane w wersjach jedno-, dwu- lub trójlistwowych, długość listew 
hamujących praktycznie za każdym razem jest inna, podobnie jak długość korpusów hamulców.

Kluczowymi elementami, których dokładność wykonania wpływa na wartości sił ha-
mujących, są płoza, korpus hamulca zewnętrzny oraz listwa hamująca. Dlatego technologia 
produkcji ciernych urządzeń hamujących została opracowana przez kilka znanych w branży 
górniczej firm, z którymi autor niniejszej monografii współpracował podczas realizacji 
wielu projektów. Do wspomnianych firm należą: przedsiębiorstwo COAL-BUD Sp. z o.o., 
Lena Wilków Sp. z o.o. oraz SADEX Sp. z o.o. Współpraca pomiędzy Akademią Górniczo-
-Hutniczą a wspomnianymi firmami zaowocowała wykonaniem i zabudową kilkudziesięciu 
ciernych urządzeń hamujących oraz ruchomych belek odbojowych w górniczych wyciągach 
szybowych w kraju i za granicą.
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Przed wykonaniem warsztatowym i zabudową ciernych urządzeń hamujących rozwiąza-
nia techniczne tych urządzeń muszą być sprawdzone i ocenione przez rzeczoznawcę do spraw 
ruchu zakładu górniczego. Uprawnienia takie nadaje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach.

Poniżej zestawiono w punktach najważniejsze wymagania dotyczące wykonania i za-
budowy ciernych urządzeń hamujących.

Warunki wykonania:
– konstrukcja zespołów ciernego urządzenia hamującego powinna być wykonana ze stali, 

której gatunki określone są w wykazach części lub na rysunkach wykonawczych elementów,
– ściskane elementy gumowe należy wykonać z gumy charakteryzującej się twardością 

55–60°ShA, ugięcie elementów gumowych w czasie działania urządzenia nie powinno 
przekroczyć 40%,

– tolerancja grubości listew powinna wynosić około 0,01 mm, a zbieżnego elementu cier-
nego o wzrastającej grubości około 0,03 mm,

– rozwiązania konstrukcyjne zespołu hamującego zapewniają możliwie łatwe zluzowanie 
elementu gumowego po zadziałaniu urządzenia,

– ruchome belki odbojowe są projektowane przy uwzględnieniu siły hamowania ciernego 
urządzenia hamującego pomnożonej przez współczynnik o wartości 1,2,

– zamocowanie układu hamującego z ruchomymi belkami odbojowymi w wieży przenosi 
obciążenie statyczne, pochodzące od ciężaru naczynia wraz z ładunkiem i linami wy-
równawczymi, pomnożone przez współczynnik o wartości 1,3,

– zaczepy dla wychwytów na głowicy naczynia powinny być tak ukształtowane, aby mog-
ły łatwo trafić w otwory mechanizmu ryglującego, przy przesunięciu naczynia o oko-
ło 10 mm na boki od kierunku ruchu wymuszonego przez układ prowadzenia,

– luzy pomiędzy zaczepem a otworem w mechanizmie ryglującym powinny wynosić 5 mm 
na stronę,

– szerokość otworu w zaczepie jest o 10 mm większa niż średnica sworznia blokującego 
ukształtowanego w postaci stożka ściętego,

– długość otworu w zaczepie odpowiada wartości przesunięcia zaczepu podczas ryglowania,
– zaczepy mogą być mocowane do głowicy za pomocą złącza śrubowego lub spawanego,
– sworzeń blokujący jest umieszczony w tulei wykonanej z brązu.

Warunki odbioru technicznego:
– listwy hamujące ciernego urządzenia hamującego powinny być zamontowane tak, aby 

ich odchylenie od pionu nie przekraczało około 5 mm, takie samo odchylenie od pionu 
powinny wykazywać korpusy ciernego urządzenia hamującego,

– elementy gumowe zastosowane w ciernych urządzeniach hamujących powinny być 
trwale oznakowane symbolem nadanym przy sporządzaniu charakterystyki ściskania,

– elementy gumowe powinny być poddane badaniom w celu wyznaczenia wzorcowej 
charakterystyki ściskania normowych próbek wyciętych z tych elementów,

– cierne urządzenia hamujące powinny mieć zaświadczenie wytwórcy o zgodności wy-
konania z dokumentacją techniczną, 

– elementy stalowe ciernego urządzenia hamującego muszą być zabezpieczone antykoro-
zyjnie.
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Wytyczne montażu
Zabudowa ciernego urządzenia hamującego w wieży musi być prowadzona ściśle we-

dług opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej technologii, do której wytyczne podano 
poniżej.

1. Zabudować listwy hamujące, podwieszając je na belkach wieży na odpowiednim po-
ziomie (według projektu) i napiąć siłą równą 20% siły hamowania. Kolejność prac jest 
następująca:
– podwieszenie na śrubie (według projektu),
– zaczepienie na sworzniu (według projektu) [mm],
– napięcie jednej listwy siłą (według projektu) [kN],
– dokręcenie nakrętki odpowiednim momentem (według projektu) [Nm].

2. Na listwach zabudować hamulce cierne, skręcając ze sobą korpusy zewnętrzne i we-
wnętrzne, między którymi znajdują się płozy i listwy gumowe. Moment dokręcenia na-
krętki należy przyjąć według projektu. Następnie skręcone hamulce należy ustawić na 
wysokości, która wyznaczy ustalone w dokumentacji drogi wolnego przejazdu, wybiegu 
i hamowania, a pod dolną krawędzią ich korpusów przyspawać do listew ograniczniki 
utrzymujące hamulce w tej pozycji.

3. Sprawdzić odchylenie listew od pionu  – nie powinno ono przekraczać około 5 mm.
4. Sprawdzić zgodność z dokumentacją techniczną odległości ruchowych naczyń wzglę-

dem hamulców oraz hamulców względem dźwigarów wieży.
5. Dopasować ustawienia i wstępnie przyspawać do głowic naczyń zaczepy dla wychwy-

tów wjeżdżających w gniazda na hamulcach zabudowanych w wieży.
6. Sprawdzić poprawność działania sworzniowego ryglowania naczyń w wychwytach, po 

czym ostatecznie przyspawać zaczepy do głowic naczyń.

7.3. Okresowe badania  
elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących

W celu sprawdzenia parametrów charakteryzujących elementy gumowe, wykorzystywa-
nych do obliczeń siły hamującej w urządzeniach ciernych (równanie (3.6)), przeprowadza się 
badania próbek tychże elementów. Pierwsze badanie wykonuje się przed montażem elementów 
w szybie. Kolejne trzy badania kontrolne wykonuje się w odstępach dwuletnich, a następne co 
rok. Kryterium decydującym o dopuszczeniu elementu gumowego do dalszej eksploatacji jest 
zmiana jego charakterystyki o nie więcej niż 20% w stosunku do charakterystyki wzorcowej. 
Jako charakterystykę rozumie się tu wykres siły ściskania elementu gumowego w funkcji 
jego odkształcenia. Konkretnie należy sprawdzić siłę potrzebną do ściśnięcia elementu gu-
mowego o 10 mm. Kryterium pomocniczym jest odpowiednia twardość gumy mieszcząca 
się w zakresie 50–60°ShA.

Aby badania były wiarygodne i uznane przez organy nadzoru górniczego, muszą być 
przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach. Badanie polega na określeniu twardości 
elementów oraz wyznaczeniu charakterystyk mechanicznych podczas ściskania tych próbek 
[21, 138, 139]. Jednym z takich ośrodków jest Laboratorium Badawcze Technicznych Środków 
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Transportu i Materiałów w Katedrze Transportu Linowego AGH Kraków. Laboratorium to 
ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji PCA AB771.

W Laboratorium stosowana jest procedura PB-04 pt.: „Oznaczenie własności mechanicz-
nych elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących”. Procedura ta (wraz z analizą 
niepewności pomiarów) została opracowana przez autora niniejszej monografii i jest stosowana 
od 2006 roku. Wcześniej badania przeprowadzano według wewnętrznej procedury Katedry 
Transportu Linowego.

Co roku wykonywanych jest około dwudziestu badań elementów gumowych ciernych 
urządzeń hamujących. W części końcowej monografii zamieszczono procedurę badaw-
czą PB/04 (dodatek 1), instrukcję wyznaczania niepewności pomiarów dla procedury ba-
dawczej PB/04 (dodatek 2) oraz wzór sprawozdania z wykonywanych badań (dodatek 3).

7.4. Eksploatacja i obsługa ciernych urządzeń hamujących

Zasady eksploatacji i kontroli ciernych urządzeń hamujących określają:
– Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 
2017 poz. 1118) [125],

– dokumentacja techniczno-ruchowa ciernych urządzeń hamujących.

Zgodnie z pkt 3.22.4. Załącznika nr 4 do wymienionego Rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 23 listopada 2016 r. ... urządzenia hamujące na wolnych drogach przejazdu podlegają 
kontroli przez osoby i w terminach podanych w tabeli 7.1.

Tabela 7.1
Tabela kontroli urządzeń hamujących wyciągów na wolnych drogach przejazdu klasy I i II

Częstotliwość kontroli C T R/4 R
Przeprowadzający kontrolę OEM DEM WDEM KDEM
Miejsce zapisów wyników kontroli KCP KOK KOK KW
Urządzenie hamujące RE RE RE BW

Objaśnienia symboli: 
 1) częstotliwość kontroli: 

C  – codziennie, T  – nie rzadziej niż raz na tydzień, R/4  – nie rzadziej niż raz na kwartał, R  – nie rzadziej niż 
raz na rok; 

 2) przeprowadzający kontrolę: 
OEM  – upoważniona osoba do prowadzenia rewizji, DEM  – uprawniona osoba dozoru ruchu w specjalności 
górnicze wyciągi szybowe, WDEM  – uprawniona osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wy-
ciągi szybowe, KDEM  – kierownik działu energomechanicznego; 

 3) miejsce zapisów wyników kontroli: 
KCP  – książka codziennych przeglądów wyciągu szybowego, KOK  – książka okresowych kontroli wyciągu 
szybowego, KW  – książka wyciągu szybowego; 

 4) rodzaj przeprowadzanej kontroli: 
RE  – rewizja, BW  – badanie za pomocą dostępnych metod
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W trakcie rewizji urządzenia hamujące są kontrolowane zgodnie z ich dokumentacją, 
w szczególności w zakresie:

– stanu powierzchni hamujących,
– prawidłowości i ruchliwości połączeń mechanicznych elementów,
– prawidłowości położenia elementów,
– stanu pokrycia antykorozyjnego.

7.5. Podsumowanie
Ponad dwudziestoletnie doświadczenia autora niniejszej pracy potwierdzają, że przestrze-

ganie przedstawionych w tym rozdziale zasad poprawnego wykonania, eksploatacji i kontroli 
zapewnia kilkunastoletnie skuteczne działanie ciernych urządzeń hamujących w każdych 
warunkach szybów górniczych. Okres trwałości elementów elastycznych ciernych urządzeń 
hamujących, w zależności od warunków szybowych i gwarancji udzielanych przez produ-
centa tych elementów, wynosi od kilku do kilkunastu lat. W ciągu ponad dwudziestu lat autor 
wykonał kilkaset badań kontrolnych elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących 
i opracował sprawozdania o stanie technicznym tych elementów.
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8. Pomosty bezpieczeństwa  
w szybach górniczych

8.1. Wprowadzenie

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu urządzeń do wytracania energii o dużych warto-
ściach skłoniły autora do zastosowania tych urządzeń w konstrukcji pomostu bezpieczeństwa, 
czyli tzw. sztucznego dna szybu. Co prawda pomysł na takie rozwiązanie nie był nowy, ale 
rzeczywiste rozwiązanie konstrukcyjne do tej pory nie powstało. W dalszej części opisano 
pierwszą próbę realizacji tego pomysłu w warunkach przemysłowych.

W związku z eksploatacją złóż kopalin zalegających głębiej lub z uwagi na sukcesywną 
likwidację tzw. eksploatacji podpoziomowej coraz więcej kopalni prowadzi pogłębianie czyn-
nych szybów lub planuje takie prace w niedalekiej przyszłości. Zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami podczas prowadzenia robót szybowych górnicze wyciągi szybowe znajdujące 
się w szybie wyłącza się z eksploatacji. Biorąc pod uwagę fakt, że prace związane z pogłębia-
niem szybu trwają co najmniej kilka miesięcy (a często ponad rok), wyłączenie na taki okres 
wyciągu górniczego z eksploatacji jest dla kopalni nie do przyjęcia. Jedynym wyjściem z po-
wyższej sytuacji jest zastosowanie pomostów bezpieczeństwa (tzw. sztucznego dna szybu).

Ich zadaniem jest całkowite lub częściowe oddzielenie odcinka szybu, w którym eks-
ploatowane są czynne górnicze wyciągi szybowe, od odcinka szybu pogłębianego, w którym 
znajdują się brygady szybowe pogłębiające szyb.

Zasadnicze wymagania dotyczące pomostów bezpieczeństwa zawarte są w załączniku 
nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017 
poz. 1118) [127]. W dalszej części zestawiono zasadnicze wymagania stawiane pomostom 
bezpieczeństwa (według punktu 3.15.11 załącznika nr 4  – Sztuczne dna szybu).

3.15.11.2. Sztuczne dno szybu zapewnia zatrzymanie spadającej z nadszybia jednostki transportowej 
wraz z ładunkiem. W szybach z wyciągami skipowymi jako ciężar spadający przyjmuje się 1/10 
ciężaru transportowanego urobku, o przekroju poprzecznym tego ciężaru 0,5 m2.
3.15.11.3. Wymagania techniczne budowy sztucznego dna szybu, w którym urządzenia hamujące 
są wsparte o jego konstrukcję, uwzględniają siły pochodzące od tych urządzeń hamujących.
3.15.11.4. W odległości nie większej niż 3 m poniżej sztucznego dna wykonuje się pomost służący 
do jego kontroli.
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8.2. Klasyfikacje pomostów
W niniejszym podrozdziale przedstawiono najczęściej spotykane konstrukcje pomostów 

bezpieczeństwa. Generalnie pomosty bezpieczeństwa można podzielić na pełne zabudowane 
na całej tarczy szybu oraz połówkowe lub częściowe zabudowane na części tarczy szybu 
(rys. 8.1).
 a)  b)

Rys. 8.1. Schemat pomostu bezpieczeństwa: a) pełnego; b) połówkowego

Na rysunku 8.2 przedstawiono podział pomostów bezpieczeństwa ze względu na 
rozwiązanie konstrukcyjne. Należy jednak zauważyć, że wciąż trwają prace nad nowymi 
konstrukcjami pomostów.

Rys. 8.2. Klasyfikacje pomostów bezpieczeństwa ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne [4]

,
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Dobór konstrukcji pomostu bezpieczeństwa zależy od wielu czynników, które można 
podzielić na:

-	naturalne  – zależne od konkretnych warunków górniczo-geologicznych,
-	techniczne  – zależne od wyposażenia szybu, jego głębokości, średnicy, spadającej masy, 

obudowy szybu i dostępności miejsca w szybie,
-	ekonomiczne  – zależne od czasu zabudowania, a następnie demontażu pomostu w szybie.

8.2.1. Pomosty bezpieczeństwa w postaci półek skalnych
Często stosowanym rozwiązaniem zabezpieczenia dolnej części szybu przed spadającymi 

elementami jest pozostawienie półki skalnej. Ten niejako naturalny pomost jest stosunkowo 
prosty do wykonania i tani, ale wymaga znacznej przestrzeni na długości szybu, nie zawsze 
dostępnej. To rozwiązanie wymaga też zupełnie innego systemu głębienia szybu. Na rysun-
ku 8.3 przedstawiono trzy rozwiązania pomostów w postaci półek skalnych.

 a) b) c)

Rys. 8.3. Pomosty bezpieczeństwa w postaci półek skalnych: a) na całym odcinku dodatkowe  
wzmocnienie dźwigarami; b) na całym odcinku dodatkowe wzmocnienie kotwami;  

c) w części przekroju szybu wzmocnienie dźwigarami

8.2.2. Wybrane rozwiązania konstrukcyjne  
sztucznych pomostów bezpieczeństwa

Najprostsze konstrukcje sztucznych pomostów bezpieczeństwa zaprezentowano na ry-
sunku 8.4. Rysunek 8.4a przedstawia pomost z dolnym piętrem złożonym z belek stalowych. 
Na tym poziomie nośnym położone są belki drewniane, które tworzą warstwę amortyzującą. 
W tym rozwiązaniu nie stosuje się płyty udarowej. Na rysunku 8.4b przedstawiono inną 
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konstrukcję  – pomost poziomy klinowy. W celu skierowania siły uderzenia na obudowę szybu 
zastosowano tu nachylone powierzchnie (najczęściej z szyn stalowych) podparte na stalowej 
konstrukcji nośnej i tzw. poduszce betonowej lub ceglanej. Ciekawą odmianą jest konstrukcja 
pomostu poziomego klinowego z klinem udarowym  – rysunek 8.4c. W rozwiązaniu tym 
spadająca masa uderza w klin, który z kolei hamowany jest w ukośnej powierzchni stożko-
wej. Jeszcze inną konstrukcję przedstawiono na rysunku 8.4d. W tym rozwiązaniu pomost 
poziomy klinowy ma wyprowadzenie do specjalnej komory obok szybu. Rozwiązanie to 
pozwala na wytracenie części energii kinetycznej już poza sztucznym pomostem w bocznej 
komorze (wyrobisku).

 a) b) c) d)

Rys. 8.4. Schematy tradycyjnych pomostów bezpieczeństwa [4]: a) pomost bezpieczeństwa  
poziomy zwykły; b) pomost bezpieczeństwa poziomy klinowy; c) pomost bezpieczeństwa poziomy 

z klinem udarowym; d) pomost bezpieczeństwa poziomy z wyprowadzeniem spadającej masy  
do specjalnej komory

Większość pomostów składa się z dwóch zasadniczych części: sztywnej części nośnej 
(podstawy konstrukcji) oraz warstwy amortyzującej. Sztywną część pomostu tworzą dźwigary 
z belek stalowych najczęściej o przekroju teowym (rys. 8.5). Może być jedna warstwa lub 
kilka warstw dźwigarów, które tworzą podest przykrywający przekrój poprzeczny szybu. 
Podest utworzony z dźwigarów jest podparty na podciągach wzmacniających, które z ko-
lei są zamocowane do obudowy szybu i na dodatkowych zastrzałach. Zastrzały przenoszą 
obciążenia pionowe na obudowę szybu. W zależności od obciążenia udarowego zasadniczo 
stosowane są dwa rodzaje podestu dźwigarów. W wariancie pierwszym dźwigary są zamo-
cowane w obudowie szybu, a w drugim ułożone na podciągach, wtedy całkowite obciążenie 
przenoszą podciągi i zastrzały.

Konstrukcja pomostu z zastrzałami składa się z zastrzałów ukośnych, podciągów i uło-
żonej na nich płyty stalowej pośredniej wykonanej z dźwigarów nośnych. Konstrukcję taką 
projektuje się, przyjmując za podstawę grubość warstwy amortyzującej ułożonej na sztywnej 
części pomostu. Od warstwy amortyzującej zależą wielkości profili dźwigarów pomostu, 
podciągów i zastrzałów. 
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Rys. 8.5. Podest sztywny pomostu bezpieczeństwa: 1  – podest dźwigarów nośnych;  
2  – podciągi; 3  – zastrzały; 4  – podłoga na dźwigarach

Warstwa amortyzująca w pomostach bezpieczeństwa ma za zadanie rozproszenie części 
energii podczas uderzenia oraz rozłożenie obciążenia od spadającego obiektu na jak największą 
powierzchnię. Ma to decydujące znaczenie dla projektu konstrukcji nośnej zasadniczej części 
pomostu. Wysokość warstwy amortyzującej może wynosić od kilku do nawet kilkunastu 
metrów. Do wykonania warstwy amortyzującej wykorzystuje się materiały sypkie (takie 
jak np. piasek, żużel lub żwir), elementy stałe (bele drewniane, warstwy rur stalowych) lub 
kombinację tych materiałów (rys. 8.6).

Rys. 8.6. Warstwa amortyzująca sztucznego dna szybu: 1  – pomost bezpieczeństwa;  
2  – warstwy rur stalowych; 3  – materiał sypki (np. piasek, żużel lub żwir)

Odmienną konstrukcję prezentują pomosty wykorzystujące sieć linową (rys. 8.6). 
W pomostach tego typu za przejęcie energii spadającej masy odpowiada jeden bądź kilka 
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poziomów rozpiętych i skrzyżowanych lin stalowych. Podstawową zaletą tych pomostów są 
małe wymiary i znacznie mniejsza masa w porównaniu z pomostami sztywnymi. Konstrukcje 
oparte na sieciach linowych spełniają swoje zadanie przy spadku obiektu o masie rzędu do 
5000 kg i wysokości upadku do kilkuset metrów. Przy spadku obiektu o zakładanej masie 
rzędu 10 000, 15 000 czy 20 000 kg grubość blachy pierścienia nośnego pomostu powinna 
być znacznie większa i wynosić nawet do ponad 100 mm, a średnica lin stalowych do nawet 
70 mm. Można też zastosować pomosty z trzema rzędami sieci, ale wtedy masa i wysokość 
pomostu znacznie wzrasta. To wszystko komplikuje wykonanie i montaż konstrukcji, zwłasz-
cza mocowanie lin stalowych. Na rysunku 8.8. przedstawiono kilka przykładowych schematów 
różnych rozwiązań konstrukcyjnych pomostów bezpieczeństwa opartych na sieciach linowych.

 

Rys. 8.7. Pomosty bezpieczeństwa z siecią linową [4]: 1  – połączenia segmentów pierścienia;  
2  – pierścień stalowy; 3  – sieć linowa

a) b) c) d)

Rys. 8.8. Schematy różnych rozwiązań konstrukcyjnych pomostów bezpieczeństwa opartych na 
sieciach linowych [4]: a) pomost z jedną siecią; b) pomost z dwiema sieciami; c) pomost z jedną 
siecią na sprężystym podłożu; d) pomost z dwiema sieciami na sprężystym podłożu. Objaśnienia:

1  – obudowa szybu; 2  – sieci linowe; 3  – materiał sprężysty; 4  – pomost; 5  – belki drewniane

a) b) c) d)
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Warto też wspomnieć o opracowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
konstrukcji pomostu bezpieczeństwa dla przedziałów skipowych. Podstawą tego rozwią-
zania (przedstawionego na rysunku 8.9) jest konstrukcja nośna (7) podtrzymująca zbiornik 
przepadu (4). Do zbiornika przepadu kierowany jest spadający ze skipu urobek. W górnej 
części pomostu znajduje się ruszt (6) pochłaniający część energii spadającej masy urobku 
i jednocześnie zabezpieczający przed większymi bryłami urobku. Do kontroli całej konstrukcji 
przewidziano pomost roboczy (2).

Rys. 8.9. Konstrukcja pomostu bezpieczeństwa dla przedziałów skipowych: 1  – dolny pomost 
bezpieczeństwa; 2  – pomost roboczy; 3  – dźwigary podporowe; 4  – zbiornik przepadu;  

5  – konstrukcja nośna rusztu; 6  – ruszt, 7  – konstrukcja kratownicowa

Przedstawione wyżej konstrukcje sztucznych pomostów bezpieczeństwa były najczęściej 
projektowane na obciążenia masą 3000–5000 kg spadającą z wysokości kilkuset metrów.

Obecnie w pogłębianych szybach górniczych wielu inwestorów stawia warunek takiego 
zaprojektowania sztucznego pomostu, który mógłby przejąć energię od spadającej masy nawet 
20000 kg z wysokości około 1000 m. Przyjęcie takiego wzrostu obciążenia dyskwalifikuje 
praktycznie wszystkie dotychczas stosowane konstrukcje sztucznych pomostów jako bez-
pieczne do użytkowania. W ostatnich trzech latach opracowano zatem w Polsce trzy nowe 
konstrukcje. Dwie z nich są niejako rozwinięciem konstrukcyjnym pomostów opartych na 
sieciach linowych. Są to konstrukcje opracowane przez:

– Katedrę Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach [7, 8, 44],

– Firmę SADEX sp. z o.o. z Rybnika [6].
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8.3. Ruchomy pomost bezpieczeństwa  –  
ruchome urządzenie zabezpieczające

8.3.1. Koncepcja rozwiązania
W opisanej koncepcji postanowiono wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas sto-

sowania w górniczych wyciągach szybowych ciernych urządzeń hamujących i ruchomych 
belek odbojowych.

Istotną cechą tej konstrukcji jest wytracenie energii spadającego obiektu w trakcie prze-
mieszczania się zawieszonego na zespołach hamulców ciernych pomostu (ruchomych belek 
odbojowych) tak, aby przy uderzeniu spadającej masy konstrukcja przemieszczająca się w dół 
była hamowana. Schemat takiego pomostu przedstawiono na rysunku 8.10.

Rys. 8.10. Ruchomy pomost bezpieczeństwa [19, 30]. Objaśnienia w tekście

Sztuczne dno składa się z ruchomego pomostu bezpieczeństwa (1), pokładu amor-
tyzującego (2), pionowych prowadnic ciernych (3) i zespołów hamujących (4). Pomost 
bezpieczeństwa (1) jest pionowo rozbudowaną konstrukcją kratową, na której ułożony jest 
pokład amortyzujący (2) złożony z kilku warstw rur stalowych. W każdej warstwie rury uło-
żone są poziomo obok siebie oraz skierowane prostopadle do rur w warstwie sąsiadującej. 
Przestrzenie między rurami wypełnione są piaskiem lub innym materiałem sypkim. Pomost 
bezpieczeństwa (1) osadzony jest przesuwnie za pośrednictwem zespołów hamujących (4) 
na pionowych prowadnicach ciernych (3) o długości od 10 do 12 m i przytwierdzonych do 
ścian szybu górniczego. Rozwiązanie sztucznego dna umożliwia wytracanie bardzo dużych 
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energii kinetycznych spadających mas, przy względnie małej całkowitej masie tej konstruk-
cji. Modułowa konstrukcja pozwala na montaż poszczególnych elementów składowych na 
powierzchni, co ogranicza koszty oraz czas budowy i demontażu tej konstrukcji w szybie.

Przy opracowywaniu konstrukcji sztucznego dna szybu przyjęto założenie, że energia 
spadającego obiektu ma być zaabsorbowana przez konstrukcję zabezpieczającą. Praca sił dzia-
łających podczas wychwytywania spadającego obiektu ma być równa jego energii kinetycznej 
tuż przed upadkiem. Konstrukcja zabezpieczająca musi wobec tego zapewnić możliwość wyko-
nania pracy przez stosunkowo duże siły zatrzymujące spadający obiekt na odpowiednio długiej 
drodze działania tych sił. Stawia to przed konstrukcją zabezpieczającą wysokie wymagania 
dotyczące wytrzymałości i sztywności oraz przestrzennej zabudowy zapewniającej dostatecznie 
długą drogę niezbędną do zatrzymania spadającego obiektu. Szacunkowe obliczenia wskazują, 
że akceptowalna wartość siły zatrzymującej spadający obiekt może być uzyskana wówczas, 
gdy proces zatrzymania będzie realizowany na drodze około 10 m.

W zaproponowanej koncepcji budowy konstrukcji zabezpieczającej wychwyt spadają-
cego obiektu należy uwzględnić dwie zasadnicze fazy jego zatrzymania. W pierwszej fazie 
następuje wychwyt obiektu przez podukład zamocowany na elementach hamujących. Składa 
się on z konstrukcji nośnej w postaci kratownicy oraz umieszczonej na niej strefie zgniotu 
złożonej z odpowiednio ułożonych warstw rur oraz materiału kruchego wypełniającego 
przestrzeń między rurami. Strefa zgniotu w wyniku odkształceń wyhamowuje spadający 
obiekt, rozpraszając część jego energii. Dodatkowo odgrywa ona rolę warstwy rozkładającej 
obciążenie uderzającego obiektu prawie równomiernie na część nośną. 

Podczas uderzenia częściowemu zniszczeniu może również ulec konstrukcja spadającego 
obiektu. W bardzo krótkim czasie wychwytu spadającego obiektu, umieszczona na płytach 
zaciskowych część konstrukcji zabezpieczającej nabiera prędkości i przyjmujemy, że faza 
ta kończy się w chwili, gdy spadający obiekt i ruchoma część konstrukcji zabezpieczającej 
osiągną taką samą prędkość. Teoretycznie fazę tę można modelować zderzeniem czysto 
plastycznym, podczas którego następuje rozpraszanie energii. Ilość rozproszonej energii 
w stosunku do energii spadającego obiektu zależy od proporcji masy tej części konstrukcji 
zabezpieczającej, która spoczywa na płytach zaciskowych oraz masy spadającego obiektu. 

W drugiej fazie ruchu wychwycony obiekt oraz ruchoma część konstrukcji zabezpiecza-
jącej poruszają się razem, a ich łączna energia jest rozpraszana w wyniku działania układu. 
Druga faza trwa aż do zatrzymania układu, a więc do chwili całkowitego rozproszenia energii.

Zaproponowana koncepcja umożliwia budowę stosunkowo zwartej konstrukcji zabez-
pieczającej. Będzie ona lżejsza i łatwiejsza w montażu oraz późniejszym demontażu niż 
konstrukcja nieruchoma, zamocowana do obudowy szybu. Przyjęte rozwiązanie pozwala 
również na zmniejszenie sił oddziaływania konstrukcji na obudowę szybu podczas wychwytu 
spadających obiektów.

8.3.2. Założenia i projekt techniczny urządzenia
Podczas prac pogłębiania i wyposażania szybu w jednej z polskich kopalni zaistniała 

konieczność właściwego zabezpieczenia i oddzielenia pogłębianego odcinka szybu od wyżej 
pracujących górniczych wyciągów szybowych klatkowego i pomocniczego [38].
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Przedmiotowy szyb jest szybem wdechowym, dwuprzedziałowym o średnicy 8,5 m 
w obudowie betonowej, rurowej, aktualnie zgłębiony do poziomu podszybia 1076 m, po-
niżej którego znajduje się rząpie o głębokości 9 m. Schemat szybu przed podjęciem prac 
związanych z pogłębianiem przedstawiono na rysunku Z-83-1 (załącznik do niniejszej pracy) 
(faza I). Szyb jest wyposażony w górniczy wyciąg szybowy podstawowy dwuklatkowy 
zainstalowany do poziomu 960 m wraz z uzbrojonym podszybiem. Wyciąg ten ma klatkę 
trzypiętrową oraz klatkę wielkogabarytową dwupoziomową, przeznaczony jest do jazdy 
ludzi i transportu materiałów.

Dwustronne prowadzenie naczyń w szybie jest typu linowego i jest realizowany przez 
osiem lin stalowych konstrukcji półzamkniętej o średnicy f52 mm.

Do ewakuacji uwięzionych ludzi w szybie „Leon IV” służy wyciąg pomocniczy pracujący 
do poziomu 1067 m, wyposażony w klatkę o prowadzeniu linowym i ładowności 2000 kg.

W zakresie prac przewidziane były również konstrukcje zabezpieczające  – oddzielające 
wyciągi od przestrzeni wykonywania robót górniczych przy głębieniu szybu, zapewniające 
bezpieczeństwo pracujących osób. Urządzenie zabezpieczające wyciąg klatkowy miało być 
zabudowane pomiędzy poziomami 1010,24 m i 1027,04 m. Natomiast urządzenie zabezpie-
czające wyciąg pomocniczy miało zostać zabudowane pod poziomem 1076 m. Na rysunku 
Z-83-2 (załącznik do niniejszej pracy) przedstawiono schemat szybu (rzut pionowy) po 
wykonaniu wszystkich planowanych prac (faza II).

Podstawowym założeniem i jednocześnie warunkiem postawionym przez kopalnię było 
takie zaprojektowanie sztucznego pomostu bezpieczeństwa, aby był on zdolny do przejęcia 
energii spadającej sekcji obudowy zmechanizowanej o masie 20 000 kg ze zrębu szybu, 
a więc z wysokości ponad 1000 m.

Mając na uwadze niezwykle wysokie wymagania postawione przez kopalnię, zdecy-
dowano się na zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, którego koncepcję przedstawiono 
w podrozdziale 8.3.1. 

Przy rozwiązaniu tego problemu przyjęto następujące założenia:
– urządzenie zabezpieczające wyciąg klatkowy będzie zabudowane pomiędzy poziomami 

1010,24 m i 1027,04 m, będzie je tworzyć ruchoma konstrukcja wypełniona w górnej 
części rurami i materiałem sypkim, przesuwająca się pod wpływem spadającej masy 
około 10 m w dół z siłami oporu tzw. ruchomych płyt zaciskowych;

– urządzenie zabezpieczające wyciąg pomocniczy zabudowane pod poziomem 1076 m 
będzie nieruchomą konstrukcją stalową sztywną, w której również w górnej części za-
stosowano odpowiednią warstwę  – strefę zgniotu;

– obydwie konstrukcje zabezpieczające będą połączone pionową przegrodą oddzielającą 
od siebie wyciągi klatkowy i pomocniczy.

8.3.3. Obliczenia i symulacje 

8.3.3.1. Założenia wstępne

Rozpoczynając proces obliczeniowo-projektowy pomostu bezpieczeństwa, należy osza-
cować parametry mające decydujący wpływ na rozwiązanie konstrukcyjne.
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Najważniejszymi parametrami do obliczenia są:
– masa obiektu spadającego,
– powierzchnia uderzenia elementu spadającego (wozu kopalnianego lub obudowy zme-

chanizowanej) o pomost bezpieczeństwa,
– współczynnik oporu aerodynamicznego spadających do szybu obiektów.

Energię obiektu w chwili upadku z wysokości H z uwzględnieniem wpływu oporu 
powietrza można wyznaczyć z równania:

 E F Hz = ⋅ ⋅a �[J]  (8.1)

gdzie:
F  – ciężar spadającego obiektu [N],
H  – wysokość spadku [m],
a – współczynnik uwzględniający opór powietrza w szybie (tab. 8.1)

Tabela 8.1
Zestawienie wartości współczynnika a uwzględniającego opór aerodynamiczny w szybie, w zależno-

ści od wysokości spadania [47]

H [m] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

a 0,96 0,95 0,93 0,92 0,90 0,89 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83

Z równania bilansu energii:

 a ⋅ ⋅ = ⋅F H m vo�
2

2  [J] (8.2)

można wyznaczyć prędkość obiektu w chwili upadku:

 v F Ho = ⋅ ⋅ ⋅� m/s2 a [ ]  (8.3)

W polskich przepisach nie ma żadnych wskazówek dotyczących zasadności uwzględ-
niania bądź nieuwzględniania oporów ruchu. Słuszne wydaje się jednak ich uwzględnianie, 
w czym pomocne mogą być dane zawarte w tabeli 8.1.

Przy założeniu braku oporu podczas spadania obiektu otrzymamy:
– prędkość obiektu w chwili zderzenia z urządzeniem zabezpieczającym:

vo = 137 m/s = 493,2 km/godz.,
– energia obiektu w chwili zderzenia z urządzeniem zabezpieczającym:

Ek = 1,88 ∙ 108 J = 188 MJ.

Przy założeniu oporu powietrza podczas spadania obiektu (model, w którym założono 
opór powietrza proporcjonalny do kwadratu prędkości) otrzymamy:

– prędkość obiektu w chwili zderzenia z urządzeniem zabezpieczającym:
vo = 128 m/s = 460,8 km/godz.,

– energia obiektu w chwili zderzenia z urządzeniem zabezpieczającym:
Ek = 1,64 ∙ 108 J = 164 MJ.
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8.3.3.2. Określenie optymalnej masy urządzenia zabezpieczającego

W celu określenia wymaganej (optymalnej) masy urządzenia zabezpieczającego (pomostu 
bezpieczeństwa) wykonano przedstawione w dalszej części obliczenia.

Jeśli przyjąć, że pęd spadającego obiektu „m” tuż przed uderzeniem w pomost bezpie-
czeństwa wynosi:

 p m voo kg m/s= ⋅ ⋅[ ]  (8.4)

a po zderzeniu pęd układu masa „m” i część ruchoma pomostu bezpieczeństwa „M”:

 p m M u1 = +( ) ⋅ ⋅[ ]kg m/s   (8.5)

to z zasady zachowania pędu otrzymamy:

 m v m M uo⋅ = +( ) ⋅ ⋅[ ]kg m/s   (8.6)

Z równania (8.6) można wyliczyć prędkość układu po uderzeniu:

 u m
m M

vo=
+

⋅�
� �

m/s[ ]   (8.7)

Energię rozproszoną podczas uderzenia można obliczyć ze wzoru: 

 D E m v m M uo= ⋅ - +( ) ⋅1
2

1
2

2 2 [ ]J  (8.8)

Po podstawieniu do równania (8.8) wzoru (8.7) otrzymamy:

D E m v m M m

m M
v m v m

m M
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  (8.9)

Wprowadźmy oznaczenie b równe:

 b = -M
m

� [ ]  (8.10)

Ostatecznie wzór na energię rozproszoną podczas uderzenia przyjmie postać:

 D E m v= ⋅
+

1
2 1

2
o

²
�

Jb
b

� [ ]  (8.11)

W celu określenia warunków maksymalizacji energii rozproszenia wykorzystamy funkcję:

 f ( ) � [ ]b b
b

=
+

-²
�1

 (8.12)

Wzór na energię rozproszoną możemy teraz zapisać jako iloczyn funkcji f (b) i energii 
przed uderzeniem:

 D E f m vo= ⋅ ⋅( ) � [ ]b 1
2

2 J  (8.13)
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W celu znalezienia maksymalnej wartości energii rozproszenia różniczkujemy funkcję 
f (b) względem b:

 df
d
( )

( )
� [ ]b

b b
=

+
> -1

1
02  (8.14)

Z przeprowadzonej analizy wynika, że osiągnięcie znacznej wartości energii rozprosze-
nia jest możliwe wtedy, gdy masa części ruchomej pomostu bezpieczeństwa jest możliwie 
zbliżona do masy obiektu spadającego. Dalsze zwiększanie masy części ruchomej pomostu 
nie ma już dużego wpływu na wartość energii rozproszenia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycznych i przy uwzględnieniu uwarun-
kowań konstrukcyjnych do dalszych obliczeń przyjęto następujące parametry konstrukcyjne 
urządzenia zabezpieczającego:

– masa ruchomej części urządzenia zabezpieczającego: m2 = 36 000 kg,
– grubość strefy zgniotu urządzenia zabezpieczającego: g1 = 1,5 m,
– grubość strefy zniszczenia upadającego obiektu: g2 = 1,5 m,
– prędkość w chwili zderzenia z urządzeniem zabezpieczającym: vo = 128 m/s.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano następujące wyniki:
– prędkość części ruchomej urządzenia zabezpieczającego po zakończeniu procesu wy-

chwytu spadającego obiektu: u = 45 m/s,
– średnia siła oddziaływania na konstrukcję nośną części ruchomej urządzenia zabezpie-

czającego zakładająca pełne wykorzystanie grubości strefy zgniotu (strefy zniszczenia) 
podczas procesu wychwytu spadającego obiektu: F = 35,11·106 N,

– czas trwania procesu wychwytu spadającego obiektu: tw = 0,05 s,
– przemieszczenie ruchomej części urządzenia zabezpieczającego podczas wychwytu spa-

dającego obiektu: sw = 1,1 m,
– całkowita energia części ruchomej urządzenia zabezpieczającego oraz obiektu (porusza-

jących się razem) po zakończeniu procesu wychwytu: Eu = 59 MJ,
– energia rozproszona podczas wychwytu spadającego obiektu w wyniku zniszczenia stref 

zgniotu: ΔE = 105 MJ.

8.3.3.3. Oszacowanie całkowitego przemieszczenia części ruchomej  
urządzenia zabezpieczającego

Kolejnym etapem prac związanych z projektem sztucznego dna szybu jest opracowa-
nie schematu oraz wyznaczenie parametrów konstrukcji nośnej dla ruchomej części tego 
urządzenia.

Założenia, które zostały przyjęte do obliczeń:
– liczba płyt zaciskowych: n = 12,
– maksymalna siła hamowania każdej płyty zaciskowej: Fh = 1·106 N,
– siła obciążająca jest rozłożona równomiernie na całej powierzchni konstrukcji nośnej 

ruchomej części urządzenia zabezpieczającego w wyniku przejmowania spadającego 
obiektu przez strefę zgniotu, w której siły oddziaływania w coraz to głębszych war-
stwach rozkładają się coraz to bardziej równomiernie,
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– konstrukcja nośna części ruchomej urządzenia zabezpieczającego musi przejąć siły dy-
namiczne podczas przechwytywania obiektu spadającego oraz siły podczas hamowania 
zespołem płyt zaciskowych,

– średnia siła oddziaływania dynamicznego na konstrukcję nośną części ruchomej urządze-
nia zabezpieczającego podczas procesu wychwytu spadającego obiektu: F = 35,11·106 N,

– średnia siła oddziaływania dynamicznego na konstrukcję nośną części ruchomej urzą-
dzenia zabezpieczającego podczas hamowania płytami zaciskowymi: F = 12·106 N.

Obliczenia wymaganego przemieszczenia wykonano analogicznie jak dla układu rucho-
mych belek odbojowych hamujących naczynia wyciągowe w wieży, które opisano w roz-
dziale 2. W wyniku obliczeń uzyskano następujące wartość drogi przemieszczenia ruchomej 
części pomostu aż do pełnego wytracenia energii spadającego obiektu:

– droga hamowania płytami zaciskowymi do chwili zatrzymania (do chwili rozproszenia 
energii ruchomej części urządzenia zabezpieczającego): sh = 4,9 m,

– całkowite przemieszczenie ruchomej części urządzenia zabezpieczającego od chwili 
uderzenia spadającego obiektu do chwili zatrzymania: s = sw + sh = 6 m.

8.3.3.4. Opracowanie ostatecznego rozwiązania konstrukcyjnego  
pomostu bezpieczeństwa

Na podstawie dotychczas zebranych wyników oraz doświadczeń przystąpiono do 
wykonania projektu technicznego pomostu bezpieczeństwa. Obliczenia wytrzymałościowe 
elementów konstrukcyjnych wykonywano w sposób klasyczny, a następnie sprawdzano na 
drodze symulacji MES [30, 38]. Obliczenia wykonywano przy założeniu równomiernego 
rozłożenia obciążenia na powierzchnię nośną pomostu (rys. 8.11 i 8.12).

Rys. 8.11. Rozkład naprężeń w belkach konstrukcji nośnej (widok od dołu) [30]
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Rys. 8.12. Rozkład naprężeń w belkach konstrukcji nośnej (widok od góry) [30]

Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu belek i zróżnicowaniu ich wymiarów oraz 
odpowiedniemu rozmieszczeniu punktów mocowania płyt zaciskowych uzyskano prawie 
równomierny rozkład sił na poszczególne płyty podczas obciążenia konstrukcji siłą równo-
miernie rozłożoną (rys. 8.11, 8.12).

Na podstawie przeprowadzonych symulacji komputerowych, obliczeń wytrzymało-
ściowych metodą MES i klasycznych obliczeń wytrzymałościowych opracowano wytyczne 
do projektów wszystkich elementów konstrukcyjnych sztucznego pomostu bezpieczeństwa. 
Najważniejsze osiągnięcia tego projektu przedstawiono w następnym podrozdziale.

8.3.4. Projekt, wykonanie i montaż pomostu bezpieczeństwa
Konstrukcja urządzenia zabezpieczającego została zaprojektowana przy uwzględnieniu 

parametrów pracy obliczonych w pkt. 8.3.3 monografii. Wizualizację konstrukcji przedsta-
wiono na rysunku 8.13.

Jak wspomniano, pomost został zabudowany pomiędzy poziomami 1010,24 m 
i 1027,04 m. Składa się on z ruchomego pomostu zabezpieczającego posadowionego na 12 
ruchomych płytach zaciskowych, zawieszonych na 24 listwach. Rozwiązanie konstrukcyjne 
tego pomostu pokazano na rysunku Z-83-1 (załącznik do niniejszej pracy). Listwy natomiast 
podwieszono za pomocą sworzni f60 mm do belek zawieszenia górnego zamocowanych 
w obudowie szybowej (poz. 1). W dolnej części listwy przykręcono za pomocą nakrętek M16 
do belek zamocowania dolnego zakotwionych do obudowy (poz. 2). Pomost ruchomy składa 
się z konstrukcji nośnej oraz pojemnika wypełnionego rurami (o średnicach od f150 mm do 
f400 mm) i materiałem elastycznym (np. pianką rozprężną). Wypełnienie pojemnika tworzy 
warstwę rozpraszającą energię i rozkładającą obciążenie spadającego obiektu na konstrukcję 
nośną (poz. 5). W przypadku spadku obiektu pod wpływem nagłego obciążenia pojemnika 
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nastąpi zaciśnięcie się elementu gumowego płyt dociskowych na listwach, przez co zostanie 
wytworzona siła tarcia. Przesunięcie w dół ruchomych części urządzenia spowoduje na od-
powiedniej drodze wytracenie energii spadającego elementu.

Rys. 8.13. Wizualizacja ruchomego pomostu bezpieczeństwa: 1  – podkład amortyzujący z rur 
i piasku; 2  – górne zamocowanie prowadnic; 3  – rama nośna; 4  – urządzenia hamujące; 5  – pionowe 

listwy cierne; 6  – dolne zamocowanie listew

Urządzenie zabezpieczające wyciąg pomocniczy musi przejąć obciążenie wynikające z cię-
żaru spadającego elementu (8,5 kN) z nadszybia. Ze względu na znacznie mniejsze obciążenia 
(w stosunku do pomostu bezpieczeństwa pod wyciągiem głównym), pomost bezpieczeństwa 
pod wyciągiem poomocniczym zaprojektowano jako konstrukcję stałą. Konstrukcja ta składa 
się z belek nośnych i pojemnika wypełnionego rurami oraz pianką rozprężną. Belki nośne są 
zabetonowane w obmurzu szybu pod wyciągiem pomocniczym na poziomie 1076 m. Urządze-
nie zabezpieczające wyciąg pomocniczy nie może ulec trwałemu odkształceniu po przejęciu 
obciążenia od spadającego obiektu. 

Rozwiązanie konstrukcyjne tego pomostu pokazano na rysunku Z-83-2 (załącznik do 
niniejszej pracy).

Wykonanie i montaż

Montaż konstrukcji został przeprowadzony za pomocą urządzeń odpowiednio zainsta-
lowanych w szybie. W pierwszym etapie zamurowano na poziomie 1004 m dwa dźwigary 
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o przekroju dwuteownika 550 mm i długości około 6 m.b. wraz z kołami kierującymi o średnicy 
f800 mm (2 szt.). Na podszybiu poziomu 1067 m w uprzednio przygotowanych wnękach 
zainstalowano dwa kołowroty KUBA10 wraz z linami o średnicy f32 mm (rys. 8.14). Za 
pomocą zawiesi ściskowych na jednym kołowrocie podwieszono pomost do robót przygo-
towawczych (rys. 8.15), a drugim kołowrocie pomost do transportu konstrukcji. Na jednym 
kołowrocie za pomocą zawiesia ściskowego podwieszono pomost do robót przygotowawczych 
(rys. 8.15), a na drugim kołowrocie zawiesie z pomostem do transportu konstrukcji. Pomost 
wiszący do robót przygotowawczych miał średnicę f2700 mm i uchylne kładki (rys. 8.16), 
dzięki niemu było możliwe łatwe dotarcie do poziomu rozpoczęcia prac związanych – 
w początkowej fazie – z wykuciem otworów do zabudowy belek poprzecznych urządzenia 
pomocniczego. Kolejnym etapem prac było wykonanie w obudowie szybu otworów o śred-
nicy f43 mm i głębokości około 0,3 m, a następnie powiększenie ich do wymiarów około  
0,7 × 1,6 × 0,8 m. Wykorzystując te otwory przystąpiono następnie do wyłamywania obmurza 
betonowego szybu za pomocą urządzenia do kruszenia skał „Darda” (rys. 8.17). Po uprzednim 
przygotowaniu czterech miejsc do posadowienia dźwigarów (rys. 8.18) rozpoczęto transport 
głównych belek, których masa  – ze względów transportowych  – nie przekraczała 3700 kg, 
a długość każdej części nie przekraczała 4000 mm (rys. 8.19). Na miejscu montażu zostały 
połączone ze sobą sworzniami o średnicy f70 mm, a po ułożeniu w gniazdach zamurowane 
cegłą klinkierową i wypełnione betonem o odpowiedniej wytrzymałości. 

Rys. 8.14. Kołowroty KUBA10 [38]
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Rys. 8.15. Pomost wiszący do robót przygotowawczych [38]

Rys. 8.16. Pomost wiszący do robót przygotowawczych  – kładki uchylne [38]
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Rys. 8.17. Wyłamywanie obmurza betonowego szybu urządzeniem „Darda” [38]

Rys. 8.18. Gniazda w obmurzu szybu do montażu belek nośnych [38]
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Rys. 8.19. Transport elementów urządzenia zabezpieczającego [38]

Transport listew ślizgowych o długości 15570 mm ze zrębu na miejsce montażu wykonano 
za pomocą wyciągu pomocniczego. Kolejno złożono konstrukcję nośną (blachownice) wraz 
z ruchomym pomostem zabezpieczającym w postaci pojemnika o wymiarach 4140 × 5940 mm,  
podpartego w 12 miejscach na płytach zaciskowych (rys. 8.20–8.22) i przystąpiono do montażu 
zamocowania dolnego w postaci dwóch par dwuteowników, posadowionych na wspornikach. 

Rys. 8.20. Urządzenie zabezpieczające wyciąg klatkowy [38]
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Rys. 8.21. Urządzenie zabezpieczające wyciąg klatkowy (ruchomy pomost) [38] 

Rys. 8.22. Urządzenie zabezpieczające wyciąg klatkowy (wypełnienie ruchomego pomostu) [38]
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Urządzenie zabezpieczające wyciąg pomocniczy, będące konstrukcją stałą składającą 
się z belek nośnych i pojemnika wypełnionego rurami oraz pianką rozprężną, w całości 
zabetonowaną w obmurzu szybu, przedstawiono na rysunku 8.23. Montaż tego urządzenia 
zabezpieczającego przeprowadzono z zastosowaniem kołowrotu KUBA10 (transportując 
elementy poniżej poziomu 1067 m). Pomostu roboczy transportowano w miejsce zabudowy 
ślizgiem po obmurzu. 

Rys. 8.23. Urządzenie zabezpieczające wyciąg pomocniczy [38]

8.4. Podsumowanie 
Urządzenie zabezpieczające szyb „Leon IV” zaprojektowano jako konstrukcję o zwartej 

budowie, możliwą do szybkiego wykonania. Zgodnie z wymaganiem inwestora nie można 
było transportować i montować urządzenia jako całości, tylko należało przetransportować 
elementy składowe i na odpowiednim poziomie w szybie montować je w docelowe urzą-
dzenie. Założono, że masa elementów transportowanych nie będzie przekraczać 3600 kg, 
a ich długość 4000 mm. Podział urządzenia zabezpieczającego na takie elementy składowe 
ułatwił prace związane z opuszczeniem tych elementów pod naczyniem górniczego wyciągu 
szybowego do miejsca montażu. Transport elementów urządzenia oraz rozładunek w kopalni 
odbył się sprawnie i bez przeszkód. Montażem sztucznego dna w szybie na poziomie 1010 m 
zajmowały się brygady szybowe oraz osoby dozoru ruchu posiadające duże doświadczenie 
i specjalne kwalifikacje.



Dzięki przyjęciu powyższych założeń dotyczących konstrukcji urządzenia oraz transportu 
jego części, czas montażu urządzenia w szybie  – realizowany w sześciogodzinnych zmianach, 
kiedy ruch górniczy wyciągu szybowego był przerywany, a sam szyb udostępniany brygadom 
szybowym  – nie przekroczył trzech miesięcy.

Kolejnym wymaganiem postawionym przez inwestora było opracowanie takiej kon-
strukcji sztucznego dna, która po pogłębieniu szybu pozwoliłaby na szybki i łatwy demontaż 
urządzenia na części oraz sprawne ich przetransportowanie na niższy poziom (1067 m). 
Warunek ten był konieczny do maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na przedłużenie 
górniczego wyciągu szybowego oraz wydłużenia lin prowadniczych, odbojowych i nośnych 
tak, aby górniczy wyciąg szybowy mógł obsługiwać docelowy poziom 1150 m.

Demontaż sztucznego dna na KWK ROW „Ruch Rydułtowy” nastąpił w lipcu 2017 roku. 
W tym okresie rozpoczęła się operacja wydłużenia górniczego wyciągu szybowego podsta-
wowego w szybie „Leon IV”. Najważniejszy w tej operacji był czas wykonania demontażu. 
Z tego powodu większość elementów podczas demontażu była cięta palnikami na kawałki 
możliwe do transportu na powierzchnię. Mimo to udało się zdemontować układ cierny hamu-
jący (bez listew hamulców) bez uszkodzeń. Możliwe jest jego wykorzystanie w przyszłości 
do podobnych konstrukcji. Cała operacja demontażu przebiegła sprawnie i bezpiecznie, 
a górniczy wyciąg szybowy podstawowy został sprawnie wydłużony do poziomu 1150 m 
w połowie sierpnia 2017 roku.

W wyniku prac projektowych nad rozwiązaniem problemu sztucznego dna w szybie 
„Leon IV” powstał wzór użytkowy pt.: „Sztuczne dno szybu górniczego” W.123.095 z dnia 
10 maja 2014 roku ogłoszony 31 października 2016 pod numerem WUP 10/16.
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9. Wnioski 

Polski przemysł ciężki (i nie tylko) korzysta w zdecydowanej większości z obcych 
osiągnięć, ponieważ polskich patentów i innych oryginalnych rozwiązań technicznych jest 
mało, a te, które są, tylko w niewielkim stopniu nadają się do przemysłowego wykorzystania. 

Taka sytuacja powoduje, że Polska, która jest w zakresie rozwiązań technicznych jednym 
z najmniej innowacyjnych krajów w Unii Europejskiej, bez podniesienia poziomu innowa-
cyjności swojej gospodarki, ma i będzie mieć duże trudności w zderzeniu z międzynarodową 
konkurencją. W opinii autora polskie wynalazki i rozwiązania techniczne, które znajdą za-
stosowanie w przemyśle, mogą tę sytuację poprawić. Takimi rozwiązaniami są z pewnością 
cierne urządzenia hamujące i ruchome belki odbojowe.

Przedstawione w monografii rozwiązania są wynikiem wieloletnich projektów badaw-
czych wykonanych przy współudziale autora [122, 123]. Ich wykonawcami były czasami 
bardzo liczne zespoły, w skład których wchodzili nie tylko pracownicy Katedry Transportu 
Linowego i innych katedr AGH, ale również pracownicy kopalń, państwowego nadzoru 
bezpieczeństwa, biur projektów i innych podmiotów gospodarczych. 

Dzięki zastosowaniu opisanych w pracy rozwiązań w postaci ciernych urządzeń hamują-
cych i ruchomych belek odbojowych możliwe było wyeliminowanie lub istotne zmniejszenie 
ryzyka wystąpień uszkodzeń typu katastroficznego i parametrycznego elementów górniczych 
wyciągów szybowych, a tym samym poprawienie w nich bezpieczeństwa transportu pionowego. 

Opracowane rozwiązania awaryjnego hamowania górniczego wyciągu szybowego w po-
staci ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek odbojowych znalazły zastosowanie 
zarówno w górnictwie polskim, jak i zagranicznym. Opracowana na podstawie obliczeń pa-
rametrów dynamicznych i kinematycznych konstrukcja urządzeń gwarantuje ich niezawodną 
i wieloletnią eksploatację.

Ruchome belki odbojowe HWR i cierne układy awaryjnego hamowania HS2W-2 zostały 
już zastosowane w ponad stu górniczych wyciągach szybowych w Polsce, Francji, Czechach 
i Szwecji (wykaz realizacji przemysłowych wykonanych według opracowań autora zestawiono 
w tabeli 9.1). Zostały też wyróżnione m.in.: 

– złotym medalem BRUSSELS-EUREKA 2003 na Światowych Targach Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli (dodatek 4), 

– trzecią nagrodą Prezesa Rady Ministrów (dodatek 5) za wybitne osiągnięcie naukowo-
-techniczne,

– dyplomem Ministra Nauki i Informatyzacji w 2004 roku (dodatek 6).
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Metody obliczania parametrów ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek od-
bojowych są chronione dwoma rozwiązaniami know-how:

1) metodą obliczania parametrów ruchomych belek odbojowych współpracujących z cier-
nymi układami do awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych (nr RN-wul 60/2000) 
[141],

2) procedurą oceny procesu i sposobu rozwiązania awaryjnego hamowania górniczego po 
przejechaniu skrajnych poziomów technologicznych (nr RN-wul 148/2001) [140].

Twórcami tych dwóch rozwiązań know-how są Józef Hansel, Marian Wójcik i Tomasz 
Rokita.

Można zatem stwierdzić, że ruchome belki odbojowe HWR, współpracujące z ciernymi 
układami awaryjnego hamowania HS2W-2:

– są stosowane z powodzeniem w kopalniach węgla, rud miedzi i innych minerałów,
– istotnie zwiększają bezpieczeństwo transportu pionowego nie tylko w polskich kopal-

niach,
– przynoszą wymierne efekty ekonomiczne.

W tabeli 9.1 zamieszczono pełny wykaz przemysłowych realizacji ciernych urządzeń ha-
mujących (CUH), ruchomych belek odbojowych (RBO) oraz pomostów bezpieczeństwa (PB) 
według opracowań autora [74–121]. 

Tabela 9.1
Wykaz przemysłowych realizacji ciernych urządzeń hamujących (CUH), ruchomych belek 

odbojowych (RBO) oraz pomostów bezpieczeństwa (PB) według opracowań autora

Lp. Nazwa kopalni Nazwa szybu Przedział
Rok instalacji 

urządzenia 
hamującego

Rodzaj 
urządzenia 
hamującego

realizacje w polskich kopalniach węgla
1. KWK „Zabrze-Bielszowice” III B 1991 CUH
2.

KWK „Staszic” I
wschodni 1992 CUH

3. zachodni 1992 CUH
4. KWK „Pokój” „Wanda I” klatkowy 1992 CUH
5.

KWK „Wieczorek”
„Roździeński”

klatkowy 1992 CUH
6. skipowy 1992 CUH
7. „Wilson” skipowy 1992 CUH
8. „Pułaski” skipowy 1992 CUH
9. KWK „Polska” III skipowy 1992 CUH
10.

KWK „Borynia” I
wschodni 1992 CUH

11. zachodni 1992 CUH
12.

KWK „Pniówek” „Ludwik”
północny 1992 CUH

13. południowy 1992 CUH
14. KWK „Kazimierz-Juliusz” „Kazimierz II” skipowy 1992 CUH
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Tabela 9.1 cd.

15. KWK „Silesia” 2 skipowy 1993 CUH
16. KWK „1-Maja” I południowy 1993 CUH
17. KWK „Nowa Ruda” „Nowy II” skipowy 1993 CUH
18. KWK „Wujek” „Lechia” skipowy 1993 CUH
19. KWK „Niwka-Modrzejów” „Mieczysław” klatkowy 1993 CUH
20. KWK „Katowice-Kleofas” „Bartosz II” klatkowy 1994 RBO
21. KWK „Morcinek” II zachodni 1995 CUH
22.

KWK „Marcel” III
wschodni 1995 CUH

23. zachodni 1995 CUH
24.

KWK „Ziemowit” III
północny 1995 CUH

25. południowy 1995 CUH
26.

KWK „Jaworzno” „Sobieski III”
zachodni 1995 CUH

27. wschodni 1995 CUH
28. KWK „Śląsk” II południowy 1995 CUH
29. KWK „Żory” II północny 1995 CUH
30.

KWK „Piast” II
wschodni 1996 CUH

31. zachodni 1996 CUH
32.

KWK „Jas-Mos” „Jas-2”
południowy 1996 CUH

33. północny 1996 CUH
34.

KWK „Chwałowice” VIII
skipowy 1997 CUH

35. klatkowy 1997 CUH
36. KWK „Anna” „Chrobry II” północny 1997 CUH
37.

KWK „Rydułtowy” „Leon II”
południowy 1997 CUH

38. północny 1997 CUH
39. KWK „Piast” I klatkowy 1997 CUH
40.

KWK „Borynia” II
północny 1999 CUH

41. południowy 1999 CUH
42.

KWK „Knurów”
„Paweł” klatkowy 2001 RBO

43.
„Jan”

wschodni 2003 RBO
44. zachodni 2003 RBO
45.

KWK „Zofiówka” II
północny 2006 RBO

46. południowy 2007 RBO
46. KWK „Wujek” II południowy 2009 RBO

48.
KWK „Zofiówka Iz

południowo-
-zachodni 2011 RBO

49. północno-
-wschodni 2011 RBO



Tabela 9.1 cd.

Lp. Nazwa kopalni Nazwa szybu Przedział
Rok instalacji 

urządzenia 
hamującego

Rodzaj 
urządzenia 
hamującego

realizacje w polskich kopalniach rud

50. ZGH „Bolesław”, kopalnia 
„Pomorzany” „Chrobry” skipowy 1994 CUH

51. KGHM 
„Polska Miedź” S.A.
 O/ZG „Lubin”

L-II
wschodni 1994 CUH

52. zachodni 1994 CUH

53.

KGHM 
„Polska Miedź” S.A. 
O/ZG „Rudna”

R-I
skipowy 1994 CUH

54. klatkowy 1994 CUH
55.

R-III
skipowy 1994 CUH

56. klatkowy 1994 CUH
57. P-IV klatkowy 1994 CUH
58

R-II
północny 1996 CUH

59. południowy 1996 CUH
60.

KGHM 
„Polska Miedź”
O/ZG „Polkowice-Siero-
szowice”

P-II
zachodni 1996 CUH

61. wschodni 1996 CUH
62. P-VI klatkowy 1996 CUH
63. SW-1 klatkowy 1998 RBO
64. SG-1 klatkowy 2006 RBO
65.

P-II
wschodni 2011 RBO

66. zachodni 2011 RBO
67. P-I klatkowy 2012 RBO
68. P-V klatkowy 2013 RBO
69. P-VI skipowy 2013 RBO
70. SW-1 skipowy 2014 RBO
71. O/ZG „Rudna” R-III skipowy 2014 RBO
72. O/ZG „Rudna” R-IX klatkowy 2015 RBO

73. O/ZG „Polkowice-Sieroszo-
wice” P-VII klatkowy 2017 RBO

74. O/ZG Lubin L-VI klatkowy 2017 RBO
realizacje w kopalniach zagranicznych

75. kopalnia „Darkov” 
(Czechy) „Mir 5”

I 2003 RBO
76. II 2004 RBO
77. kopalnia „Kiruna LKAB”

(Szwecja)
B-1 skipowy 2016 RBO

78. B-3 skipowy 2018 RBO
sztuczne dna szybu z wykorzystaniem ciernych urządzeń hamujących

1. KWK „Rydułtowy-Anna” „Leon –IV” klatkowy 2013 PB
2. KWK „Zofiówka” IIz klatkowy 2014 PB
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Katowice; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1993.

[75] Analiza procesu awaryjnego hamowania wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 
ciernego urządzenia hamującego dla przedziału skipowego i klatkowego szybu Sobieski III 
KWK Jaworzno; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1993.

[76] Obliczenia sprawdzające proces awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych w szybie 
Nowy II KWK Nowa Ruda; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, 
Kraków 1993.

[77] Opracowanie dokumentacji technicznej ciernego urządzenia hamującego dla szybu Lechia  – 
przedział skipowy; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 
1993.

[78] Urządzenie do awaryjnego hamowania naczyń dla szybu I przedział S KWK Anna  – analiza 
dynamiczna procesu, obliczenia oraz dokumentacja techniczna; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1993.

[79] Analiza obciążeń dynamicznych i wytężenia konstrukcji ruchomych belek odbojowych oraz 
układów hamujących i zabezpieczających urządzenie wyciągowe szybu Bartosz II KWK Ka-
towice oraz wykonanie projektu technicznego tego stanu; Praca naukowo-badawcza Katedry 
Transportu Linowego AGH, Kraków 1994.

[80] Cierne urządzenie hamujące dla przedziału północnego szybu Chrobry II/N – analiza, obli-
czenia i dokumentacja techniczna; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH, Kraków 1994.

[81] Dokumentacja techniczna ciernego urządzenia hamującego dla szybu L-II ZG Lubin wraz 
z obliczeniami i analizą dynamiki hamowania; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu 
Linowego AGH, Kraków 1994.

[82] Urządzenie hamujące skipy w szybie P-II przedział wschodni i zachodni oraz w szybie P-VI 
ZG Polkowice; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1994.

[83] Weryfikacja i adaptacja projektów technicznych ciernych urządzeń hamujących dla warunków 
urządzeń skipowych szybów R-I i R-III ZG Rudna. Część I Szyb R-I; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1994.

[84] Weryfikacja i adaptacja projektów technicznych ciernych urządzeń hamujących dla warunków 
urządzeń skipowych szybów R-I i R-III ZG Rudna. Część I Szyb R-III; Praca naukowo-ba-
dawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1994.

[85] Analiza dynamiczna procesu awaryjnego hamowania oraz dokumentacja techniczna dwu-
funkcyjnego ciernego układu hamującego w wolnych drogach przejazdu w szybie Sobieski III 
przedział zachodni KWK Jaworzno; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH, Kraków 1995.

[86] Obliczenia i analiza procesu awaryjnego hamowania urządzenia wyciągowego w szybie 
Ludwik KWK Pniówek; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, 
Kraków 1995.
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[87] Weryfikacja i adaptacja ciernego urządzenia hamującego dla warunków pracy szybu II 
przedział N KWK Żory; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, 
Kraków 1995.

[88] Wykonanie dokumentacji technicznej ciernych układów hamujących w szybie nr 3 KWK 
Ziemowit; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1995.

[89] Analiza dynamiczna procesów awaryjnego hamowania oraz wykonania dokumentacji ciernych 
urządzeń hamujących w KWK Piast. Dokumentacja techniczna ciernych urządzeń hamujących 
w szybie nr II; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1996.

[90] Analiza dynamiczna procesu hamowania na wolnych drogach przejazdu dla urządzeń wy-
ciągowych szybu U2 przedziały N i S KWK JAS-MOS; Praca naukowo-badawcza Katedry 
Transportu Linowego AGH, Kraków 1996.

[91] Analiza i ocena możliwości zabudowy układów awaryjnego hamowania w szybie R-II ZG Rudna. 
Dokumentacja techniczna; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, 
Kraków 1996.

[92] Opracowanie zagadnienia awaryjnego hamowania urządzenia wyciągowego Rozdzieński 
KWK Wieczorek przedział klatkowy z poz. 630 wraz z projektem urządzenia hamującego 
dla rząpia; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1996.

[93] Analiza dynamiczna procesu awaryjnego hamowania wraz z dokumentacją techniczną cier-
nego urządzenia hamującego dla szybu I KWK Piast; Praca naukowo-badawcza Katedry 
Transportu Linowego AGH, Kraków 1997.

[94] Analiza problemu awaryjnego hamowania wraz z projektem ciernego urządzenia hamującego 
dla szybu Leon II KWK Rydułtowy; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH, Kraków 1997.

[95] Analiza zagadnienia awaryjnego hamowania urządzenia wyciągowego w szybie VIII/A  
KWK Chwałowice wraz z projektem ciernego urządzenia hamującego; Praca naukowo-ba-
dawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1997.

[96] Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z analizą przebudowy ciernego układu hamują-
cego w ruchome belki odbojowe w wieży szybu II KWK Borynia; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 1999.

[97] Analiza dynamiczna procesu awaryjnego hamowania urządzenia wyciągowego wraz z pro-
jektem ciernego urządzenia hamującego dla szybu Paweł KWK Knurów; Praca naukowo-
-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2001.

[98] Analiza dynamiczna procesu awaryjnego hamowania wyciągu górniczego wraz z dokumen-
tacją ciernego urządzenia hamującego dla szybu Jan przedział wschodni i zachodni; Praca 
naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2002.

[99] Wykonanie dokumentacji awaryjnego hamowania naczyń w wieży szybu SG-1 O/ZG Polko-
wice-Sieroszowice z ruchomymi belkami odbojowymi; Praca naukowo-badawcza Katedry 
Transportu Linowego AGH, Kraków 2002.

[100] Analiza pracy urządzenia wyciągowego w KWK Zofiówka w okresie przechodzenia na 
większą głębokość ciągnienia wraz z opracowaniem zagadnień awaryjnego hamowania 
naczyń oraz wymiany lin i naczyń; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH, Kraków 2003.
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[101] Analiza procesu awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych oraz wykonanie 
dokumentacji technicznej układu awaryjnego hamowania dla naczyń w wieży szybu MIR5 
przedział I Kopalni DARKOV; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH Kraków 2003.

[102] Analiza procesu awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych wraz z do-
kumentacją techniczną tych belek dla górniczego wyciągu szybowego Jan KWK Knurów 
przedział wschodni i zachodni oraz założenia do przeprojektowania naczyń wyciągowych; 
Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2003.

[103] Badania i ekspertyza działania agregatu zasilająco-sterowniczego układu hamulcowego 
maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Bolesław w ZG Bytom III; Praca 
naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2003.

[104] Opracowanie warunków technicznych przebudowy maszyny wyciągowej szybu R-II w KGHM 
Polska Miedź O/ZG Rudna w Polkowicach dla zwiększonych parametrów technicznych 
eksploatacji; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH Kraków 2003.

[105] Analiza procesu awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych oraz wykonanie 
dokumentacji technicznej układu awaryjnego hamowania dla naczyń w wieży szybu MIR5 
przedział II Kopalni DARKOV; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH, Kraków 2004.

[106] Weryfikacja dokumentacji technicznej ciernego urządzenia hamującego w postaci ruchomych 
belek odbojowych dla szybu Jan (III) przedz. wschodni i zachodni KWK Knurów; Praca 
naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2004.

[107] Wykonanie projektu technicznego urządzenia hamującego w wolnych drogach przejazdu 
wieży szybu II przedziału wschodniego KHW S.A. KWK Staszic; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2004.

[108] Aktualizacja dokumentacji technicznej ciernego urządzenia hamującego z ruchomymi bel-
kami odbojowymi dla szybu SG-1 O/ZG Polkowice-Sieroszowice; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2005.

[109] Opracowanie koncepcji ruchomych belek odbojowych wraz z obliczeniami procesu awa-
ryjnego hamowania naczyń w szybie I KWK Zofiówka; Praca naukowo-badawcza Katedry 
Transportu Linowego AGH, Kraków 2006.

[110] Opracowanie koncepcji ruchomych belek odbojowych wraz z obliczeniami dla szybu II 
przedział południowy KWK Zofiówka; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Li-
nowego AGH, Kraków 2007.

[111] Opracowanie nowych zasad doboru nastaw hamulców naczyń wyciągowych w oparciu o dy-
namikę pracy lin, naczyń i oddziaływania zbrojenia szybowego; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2007.

[112] Dokumentacja techniczna urządzeń hamujących na wolnej drodze przejazdu naczyń w gór-
niczym wyciągu szybowym, zainstalowanym w przedziale skipowym szybu R-I dla zwięk-
szonych warunków obciążenia; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego 
AGH, Kraków 2008.

[113] Analiza procesu awaryjnego hamowania wyciągu górniczego w szybie II KWK Wujek wraz 
z opinią o rozwiązaniu konstrukcyjnym urządzeń hamujących; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2009.
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[114] Analiza i opracowanie opinii na temat funkcjonowania urządzeń hamujących na wolnych 
drogach przejazdu w górniczym wyciągu szybowym szybu R-I; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2011.

[115] Opracowanie opinii projektu technicznego modernizacji ciernych urządzeń hamujących dla 
górniczego wyciągu szybowego szybu Iz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Borynia-
-Zofiówka Ruch Zofiówka; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, 
Kraków 2011.

[116] Opracowanie opinii projektu technicznego przystosowania istniejących skipów do ciernych urzą-
dzeń hamujących w wieży szybu Iz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka 
Ruch Zofiówka; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2011.

[117] Analiza i ocena rozwiązań technicznych urządzeń hamujących górnicze wyciągi szybowe 
wraz z opracowaniem opinii rzeczoznawczych; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu 
Linowego AGH, Kraków 2014.

[118] Analiza procesu hamowania awaryjnego wyciągu szybowego R III wraz z opracowaniem 
dokumentacyjnym nowego urządzenia hamującego i wychwytującego naczynia wyciągowe; 
Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2014.

[119] Wykonanie analizy dynamicznej procesu awaryjnego hamowania górniczego wyciągu szy-
bowego w wolnych drogach przejazdu zainstalowanego w przedziale A szybu VIII KW S.A.  
Oddział KWK Chwałowice; Praca naukowo-badawcza Katedry Transportu Linowego AGH, 
Kraków 2014.

[120] Analiza dynamiczna procesu awaryjnego hamowania naczyń w szybie R-IX O/ZG Rudna 
KGHM Polska Miedź S.A. wraz z opracowaniem parametrów technicznych i konstrukcyjnych 
ciernego urządzenia w postaci ruchomych belek odbojowych; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2015.

[121] Analiza dynamiczna procesu awaryjnego hamowania naczyń w szybie L-VI O/ZG Lubin 
KGHM Polska Miedź S.A. wraz z opracowaniem parametrów technicznych i konstrukcyjnych 
ciernego urządzenia w postaci ruchomych belek odbojowych; Praca naukowo-badawcza 
Katedry Transportu Linowego AGH, Kraków 2017.

Granty KBN
[122] Opracowanie metod projektowania głowic górniczych naczyń wyciągowych oraz zbrojenia 

szybowego służącego do prowadzenia tych naczyń; Projekt badawczy KBN nr 9 S601 045 04  
realizowany w latach 1993–1995 w Katedrze Transportu Linowego AGH pod kierownic-
twem prof. Józefa Hansla.

[123] Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież 
wyciągowych współpracujących z tymi belkami; Projekt Badawczy KBN nr 9 T12A 035 12 
realizowany od roku 1997 (termin zakończenia 1999 r.) w Katedrze Transportu Linowego 
AGH pod kierownictwem prof. Józefa Hansla.

Akty prawne

[124] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016, poz. 1131).

[125] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. 2017, poz. 1118).
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[126] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożaro-
wego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2002 nr 139, poz. 1169).

[127] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go w podziemnych zakładach górniczych  – Załącznik nr 4 Szczegółowe zasady prowadzenia 
ruchu w wyrobiskach (Dz.U. 2002 nr 139, poz. 1169).

[128] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2006 
nr 124, poz. 863).

[129] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2010 
nr 126, poz. 855).

[130] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów 
do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 2004 nr 99, poz. 1003,) wraz z późniejszymi 
zmianami.

Patenty, normy i procedury badawcze z dziedziny szybowych urządzeń hamujących

[131] Patent PRL nr 139894 – Urządzenie do wytracania energii kinetycznej naczyń wydobyw-
czych na wolnej drodze przejazdu. UP RP 1987. Twórcy: J. Hansel, M. Wójcik, A. Wójcicki, 
Z. Śmiałek.

[132] Patent RP nr 156784 – Urządzenie do wychwytywania naczyń wyciągowych w wolnych 
drogach przejazdu górniczych wież szybów. UP RP 1992. Twórcy: J. Hansel, M. Hora, 
M. Wójcik, A. Wójcicki, Z. Śmiałek.

[133] Patent RP nr 156785 – Urządzenie do wychwytywania naczyń wyciągowych w wolnych 
drogach przejazdu górniczych wież szybów. UP RP 1992. Twórcy: J. Hansel, M. Hora, 
M. Wójcik, A. Wójcicki, Z. Śmiałek.

[134] Patent RP nr 170049 – Urządzenie do wytracania energii kinetycznej naczyń wyciągowych 
w belkach odbojowych UP RP 1996. Twórcy: J. Hansel, Z. Kawecki, M. Wójcik, S. Pary-
siewicz, W. Bochenek, J. Zub, Z. Śmiałek.

[135] PN-G-95005:1961 Prowadniki szybowe  – Prowadniki z litego drewna krajowego.
[136] BN-0414-17:1984 Szyby górnicze  – Zbrojenie sztywne  – Wymagania i badania.
[137] BN-1727-03:1985 Naczynia wyciągowe  – Prowadnice ślizgowe staliwne do prowadników 

sztywnych. 
[138] PN-C-04206:1993 Guma  – Oznaczanie twardości przez wgniecenie przy użyciu kieszon-

kowych twardościomierzy.
[139] Procedura badawcza nr PB/04 – Oznaczanie własności mechanicznych elementów gumo-

wych ciernych urządzeń hamujących. Data wydania: 10/01/2005, Laboratorium Badawcze 
Technicznych Środków Transportu i Materiałów Katedry Transportu Linowego Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Naczynia+wyci%C4%85gowe+-+Prowadnice+%C5%9Blizgowe+staliwne+do+prowadnik%C3%B3w+sztywnych+BN-85%2F1727-03%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Naczynia+wyci%C4%85gowe+-+Prowadnice+%C5%9Blizgowe+staliwne+do+prowadnik%C3%B3w+sztywnych+BN-85%2F1727-03%22


Rozwiązania stanowiące tajemnice Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  
typu know-how

[140] Metoda obliczania ruchomych belek odbojowych współpracujących z ciernymi układami 
do awaryjnego hamowania naczyń wyciągowych. Umowa licencyjna nr 12/2002  – RN-
-WUL-60/2000.

[141] Procedura oceny procesu i sposób rozwiązania awaryjnego hamowania górniczego wycią-
gu szybowego po przejechaniu skrajnych poziomów technologicznych. Umowa licencyjna 
nr 17/2001  – 31/RUKR/2001, AGH, Kraków 2001.
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Dodatek 1.  
Procedura badawcza nr PB/04.  
Oznaczanie własności  
mechanicznych elementów gumowych  
ciernych urządzeń hamujących
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Laboratorium Badawcze 
Technicznych Środków 
Transportu i Materiałów 

Procedura badawcza nr PB/04 Wydanie: A 
Data wydania: 
10/01/2005 Oznaczanie własności mechanicznych 

elementów gumowych ciernych urządzeń 
hamujących 

Wersja: 00 
Egzemplarz nr: 01 
Strona: 1/3 

 
 
 
1. Cel  

 
Celem procedury jest poprawne oznaczenie własności mechanicznych przy ściskaniu 
elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących przed pierwszym ich założeniem  
oraz cyklicznie w czasie eksploatacji.  

 
2. Przedmiot 

 
Przedmiotem procedury jest przedstawienie sposobu postępowania podczas przygotowania 
próbek, oznaczania twardości oraz oznaczania wytrzymałości próbki na ściskanie. 

3. Zakres 
 
Procedura obowiązuje w Laboratorium Badawczym Technicznych Środków Transportu  
i Materiałów Katedry Transportu Linowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki  
w Akademii Górniczo-Hutniczej. 

4. Definicje i określenia stosowane w niniejszej procedurze 
  
Laboratorium: Laboratorium Badawcze Technicznych Środków Transportu i Materiałów. 
Kierownik pracowni: kierownik pracowni w Laboratorium Badawczym Technicznych  
Środków Transportu i Materiałów.  
Terminy zdefiniowane w normach: 
− PN-54/C-04253 – Guma. Oznaczenie odkształcenia przy ściskaniu; 
− PN-80/C-04238 – Guma. Oznaczenie twardości według metody Shore’a. 

 
5. Normy i dokumenty związane  

PN-EN ISO/IEC 17025:2001 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących. 

PN-EN ISO/IEC 17025:2001/Ap1:2003 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 
laboratoriów badawczych i wzorcujących. 
 
PN-54/C-04253 – Guma. Oznaczenie odkształcenia przy ściskaniu. 
 
PN-80/C-04238 – Guma. Oznaczenie twardości według metody Shore’a. 

 
6. Odpowiedzialność 

 
Kierownik pracowni, której badanie dotyczy – odpowiedzialny za nadzór nad stosowaniem 
niniejszej procedury. 
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7. Przygotowanie próbek 
 
7.1. Próbki należy przyjąć zgodnie z procedurą ogólną numer PO/04. 
 
7.2. Przygotowanie próbek. 
7.2.1. Przygotowanie i pobieranie próbek z nowych elementów gumowych. 
7.2.1.1. Pobieranie próbek z nowych elementów gumowych należy wykonać w ten sposób, że  

z elementu wybranego losowo z partii elementów gumowych przeznaczonych dla jednego 
urządzenia wyciągowego należy odciąć odcinek o długości minimum 120 mm. 

7.2.1.2. Pobrany odcinek zamocowuje się nieruchomo w uchwycie konika uniwersalnej tokarki typu 
TUE 40. Wykrojnik Nr KUP/04/01 zamocowuje się w uchwycie tokarki. Po uruchomieniu 
tokarki próbkę wycina wykrojnik obracający się z prędkością 45 obr/min. 

7.2.2. Przygotowanie i pobieranie próbek z elementów gumowych zainstalowanych w hamulcach  
w czasie ich eksploatacji. 

7.2.2.1. Po każdych dwóch latach eksploatacji z elementu gumowego znajdującego się w wieży 
szybowej w tych warunkach, w jakich pracują hamulce, odcina się odcinek o wymiarach  
25 × 80 × 120 mm w celu wykonania próbek. 

7.2.2.2. Próbkę należy przygotować identycznie jak w punkcie 7.2.1.2 niniejszej procedury. 
 
8. Sposób postępowania przy oznaczaniu własności mechanicznych 
 
8.1. Badanie przeprowadza się na co najmniej trzech próbkach. 
 
8.2. Czynności wstępne. 

Przed przystąpieniem do oznaczenia własności mechanicznych elementów gumowych 
ciernych urządzeń hamujących należy zapisać w protokole z badań – załącznik nr Z1/PB/04 
do niniejszej procedury – następujące dane: 
a) numer świadectwa próbki gumy; 
b) twardość w stopniach Shore’a dla danego typu i rodzaju gumy według PN-80/C-04238. 

 
8.3. Kondycjonowanie próbek. 
8.3.1. Przygotowane próbki kondycjonuje się przez co najmniej 24 godziny w warunkach, w których 

przeprowadza się badanie. Pomieszczenie laboratorium, w którym przeprowadza się badania, 
powinno spełniać następujące warunki środowiskowe:  
− temperatura 20 ±5°C; 
− wilgotność względna powietrza 65 ±15%. 

8.3.2. W protokole z badań – załącznik nr Z1/PB/04 do niniejszej procedury – należy wpisać 
następujące dane: 
− datę, godzinę przyjęcia próbek do kondycjonowania; 
− datę, godzinę badania próbek po kondycjonowaniu. 
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8.4 Oznaczenie twardości według metody Shore’a. 
8.4.1 Dla odcinka elementu gumowego przeznaczonego do badań o wymiarach 25 × 80 × 120 mm 

wykonuje się pomiar twardości według PN-80/C-04238. 
Badania wykonuje się elektronicznym twardościomierzem typu Zwick 3150 zgodnie  
z instrukcją użytkową numer IU/03 (księga wyposażenia numer KW/03). 

8.4.2 Wyniki pomiarów wpisuje się w protokole z badań – załącznik nr Z1/PB/04. 
 
8.5 Oznaczenie wytrzymałości próbki na ściskanie. 
8.5.1 Próbki przeznaczone do badań powinny mieć kształt walca prostego o średnicy 32 ±0,2 mm  

i wysokości 25 ±0,5 mm. Wysokość i średnicę próbki mierzy się w trzech miejscach 
suwmiarką o zakresie pomiarowym 0–150 mm (instrukcja użytkowa numer IU/09 – księga 
wyposażenia numer KW/09), przyjmując jako wynik średnią arytmetyczną z trzech 
pomiarów. 

8.5.2 Po sprawdzeniu wymiarów próbek uruchamia się maszynę wytrzymałościową typ H100K-S 
(instrukcja użytkowa numer IU/07 – księga wyposażenia nr KW/07). 

8.5.3.  Badaną próbkę umieszcza się w środku dolnej płyty maszyny. Uruchamia się maszynę  
z mechanizmem rejestrującym przebieg siły działającej na próbkę w funkcji jej odkształcenia. 
Szybkość zbliżania się płyt maszyny powinna wynosić 25 mm/min. Badanie prowadzi się aż 
do osiągnięcia odkształcenia próbki równego 10 mm. Odkształcenie próbki mierzy się  
z dokładnością do 0,1 mm. Za wynik oznaczenia wytrzymałości próbki na ściskanie przy 
założonym 10 mm odkształceniu przyjmuje się zarejestrowany wykres przebiegu siły 
działającej w funkcji odkształcenia próbki. 

8.5.4 W protokole z badań – załącznik nr Z1/PB/04 – należy wpisać: 
− numery identyfikacyjne próbek; 
− datę; 
− numer wykresu sił ściskania próbki. 

  
9.  Wypełniony protokół z badania – załącznik nr Z1/PB/04 – wraz z zarejestrowanymi 

wykresami przebiegu siły w funkcji odkształcenia dla poszczególnych próbek stanowi 
integralną część sprawozdania z badań. 
  

10. Wykaz przywołanych procedur i/lub załączników 
 

Lp. Oznaczenie Nazwa Uwagi 
1 PO/04 Postępowanie z próbkami – 

2 Z1/PB/04 
Protokół z badania własności mechanicznych 
elementów gumowych ciernych urządzeń 
hamujących 

– 

3 IU/03 Instrukcja użytkowa – twardościomierz typu Zwick 
3150 KW/03 

4 IU/09 Instrukcja użytkowa – suwmiarka 0-150 KW/09 

5 IU/07 Instrukcja użytkowa – maszyna wytrzymałościowa 
typ H100K-S KW/07 
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Instrukcja wyznaczania niepewności pomiarów 
dla procedury badawczej nr PB/04 

 
 

 Pomiar grubości (wysokości) elementu gumowego 
 Pomiar twardości elementu gumowego 
 Pomiar wytrzymałości próbki przy ściskaniu 

 
 

1. Pomiar grubości (wysokości) elementu gumowego (pomiar prosty) 
 
Przyrząd pomiarowy: suwmiarka 0–150 (KIW/09), błąd wskazania a = ±0,02 mm 
 

1.1.  Niepewność standardowa wynikająca z niedokładności przyrządu (u1): 

𝑢𝑢𝑢𝑢1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎
√3
≅ 0,58𝑎𝑎𝑎𝑎 gdzie 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎+−𝑎𝑎𝑎𝑎−

2
 

𝑢𝑢𝑢𝑢1 =
0,002
√3

= 0,0115 mm 

1.2.  Niepewność pomiaru wynikająca z niepełnej powtarzalności wyników (u2): 

Wartość średnia: 

𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗 =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾
�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 

Odchylenie standardowe:  

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
1

(𝐾𝐾𝐾𝐾 − 1)��𝑞𝑞𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗�
2

𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 

 

 Wyniki pomiarów grubości zamieszczono w tabeli 1. 

𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗 − według tabeli 1 [mm] 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 − według tabeli 1 [mm] 

𝑢𝑢𝑢𝑢2 = �̅�𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗2
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝐽𝐽𝐽𝐽
 

𝑢𝑢𝑢𝑢2 = 0,1146 mm 
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1.3.  Standardowa niepewność złożona pojedynczego pomiaru 

2
2

2
1 uuuc +=  

uc = 0,1152 mm 

1.4.  Niepewność rozszerzona pojedynczego pomiaru (dla k = 2, poziom ufności 95%) 

U = k·uc 

U = 0,2304 mm 

1.5.  Przykładowy zapis wyniku 

25,3 ±0,2 mm 
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2. Pomiar twardości elementu gumowego (pomiar prosty) 
 
Przyrząd pomiarowy :  twardościomierz Shore’a Zwick 3150 (KW/03), 
     błąd wskazania a = ±0,5°ShA 
 

2.1.  Niepewność standardowa wynikająca z niedokładności przyrządu (u1): 

𝑢𝑢𝑢𝑢1 = 𝑎𝑎𝑎𝑎
√3
≅ 0,58𝑎𝑎𝑎𝑎 gdzie 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎+−𝑎𝑎𝑎𝑎−

2
 

𝑢𝑢𝑢𝑢1 =
0,5
√3

= 0,2887°ShA 

2.2.  Niepewność pomiaru wynikająca z niepełnej powtarzalności wyników (u2): 

Wartość średnia: 

𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗 =
1
𝐾𝐾𝐾𝐾
�𝑞𝑞𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 

Odchylenie standardowe powtarzalności: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
1

(𝐾𝐾𝐾𝐾 − 1)��𝑞𝑞𝑞𝑞𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗�
2

𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 

 Wyniki pomiarów twardości zamieszczono w tabeli 2. 

𝑞𝑞𝑞𝑞�𝑗𝑗𝑗𝑗 − według tabeli 1 [°ShA] 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 − według tabeli 1 [°ShA] 

𝑢𝑢𝑢𝑢2 = �̅�𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 = �
∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗2
𝐽𝐽𝐽𝐽
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝐽𝐽𝐽𝐽
 

𝑢𝑢𝑢𝑢2 = 0,1254 °ShA 
2.3.  Standardowa niepewność złożona pojedynczego pomiaru 

2
2

2
1 uuuc +=  

uc = 0,3148 mm 

2.4.  Niepewność rozszerzona pojedynczego pomiaru (dla k = 2, poziom ufności około 95%) 

U = k·uc 

U = 0,6295 mm 

2.5.  Przykładowy zapis wyniku 
 55,1 ± °ShA 
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3. Pomiar naprężenia próbki przy ściskaniu (pomiar złożony) 

 
Przyrządy pomiarowe : – twardościomierz suwmiarka 0–150 (KIW/09), 
        błąd wskazania a = ±0,02 mm, 
     – maszyna wytrzymałościowa ZD10 (IU/06) 
        błąd pomiaru a = ±1%. 

 
3.1.  Wzór: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆

 
 

gdzie:  
  Fm  – siła ściskania próbki przy ugięciu 10 mm (zmierzona przez maszynę), 
  S  – pole przekroju próbki przed badaniem.  
 
3.2.  Wielkość mierzona 

Rm10 – wytrzymałość na ściskanie przy 10 mm ugięciu [MPa] 

Wielkości wejściowe: 

 Fm  – siła ściskająca [kN], 
 d  – początkowa średnica próbki [mm], 
 dRm10  – poprawka związana ze zjawiskami przypadkowymi [MPa]. 
 
3.3.  Model pomiaru: 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑆𝑆

+ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆 = π∙𝑑𝑑𝑑𝑑
4

 

 

3.4. Analiza wielkości wejściowych 

Uwzględniono składowe niepewności związane z: 

− dokładnością siłomierza maszyny wytrzymałościowej (klasa maszyny), 
− dokładnością pomiaru przekroju próbki, 
− rozrzutem wyników pomiaru. 
 

3.5.  Siła rozciągająca Fm 

Fm = 1800 N (przykładowy pomiar), δF = 1% – błąd graniczny (świadectwo wzorcowania) 

Niepewność standardowa u(Fm) wielkości wejściowej Fm: 

𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐹𝐹𝐹𝐹)𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝛿𝛿𝛿𝛿𝐹𝐹𝐹𝐹
√3

=
1800 ∙ 0,01

√3
= 10,392 N 
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𝑐𝑐𝑐𝑐1 =
∂𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10
∂𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚

=
1
𝑆𝑆𝑆𝑆

= 0,001224 
1

mm2 

gdzie: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =
π ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑

4
=  
π ∙ (32,25)2

4
= 816,86 mm 

 

Standardowa niepewność składowa wielkości wyjściowej: 

𝑢𝑢𝑢𝑢1(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = |𝑐𝑐𝑐𝑐1| ∙ 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚) = 0,001224 ∙ 10,392 = 0,0127 mm2 
 

Średnica początkowa próbki (według tabeli 3): 

d = 32,25 mm, δd = 0,02 mm 

𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑑𝑑𝑑𝑑) =
δ𝑑𝑑𝑑𝑑
√3

=
0,02
√3

= 0,0115 N 

𝑐𝑐𝑐𝑐2 =
∂𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10
∂𝑑𝑑𝑑𝑑

=
−8 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚
π ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑3

=
−2 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10

𝑑𝑑𝑑𝑑
=
−2 ∙ 2,2 − 36

32,25
= 0,1367 

MPa
mm

 

gdzie: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10 =
4 ∙ 1800

π ∙ (32,25)2 = 2,2036 MPa 

 
𝑢𝑢𝑢𝑢2(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚) = |𝑐𝑐𝑐𝑐2| ∙ 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑑𝑑𝑑𝑑) = 0,1367 ∙ 0,0115 = 0,0016 MPa 

 

Poprawka związana ze zjawiskami przypadkowymi dRm: 
 
Wyniki pomiarów Rm według tabeli 4. 
 
Oszacowanie odchylenia standardowego powtarzalności: 

 

12 2

1 0,0199 MPa
12

jj
p

s
s == =

∑
 

dRm10 = 0 MPa 

u(dRm10) = 0,0199 MPa 
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𝑐𝑐𝑐𝑐3 =
∂𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10
∂𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10

= 1  

𝑢𝑢𝑢𝑢3(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10) = |𝑐𝑐𝑐𝑐3| ∙ 𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚10) = 0,0199 MPa 

3.6. Niepewność złożona pomiaru wytrzymałości: 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 3 0,02 MPac m m m mu R u R u R u R= + + =  

Niepewność rozszerzona pomiaru (dla k = 2, poziom ufności 95%) 

U = 2·uc(Rm) = 0,04 MPa 

3.7.  Zapis wyniku pomiaru: 

2,18 ±0,04 MPa 
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Tabela 1. Wyniki pomiarów wysokości próbek wyciętych z nowych elementów gumowych 

  

Pomiar  j 
Powtórzenia pomiaru (k) [mm] 

jq  [mm] sj [mm] 
1 2 3 

1 25,27 25,26 25,05 25,193 0,1242 

2 25,24 25,41 25,37 25,340 0,0889 

3 25,16 25,04 25,26 25,153 0,1102 

4 24,62 24,58 24,65 24,627 0,0351 

5 25,38 25,07 25,14 25,197 0,1626 

6 25,02 24,82 25,17 25,003 0,1756 

7 24,51 24,40 24,17 24,360 0,1735 

8 24,35 24,49 24,30 24,380 0,0985 

9 24,39 24,41 24,38 24,393 0,0153 

10 25,02 25,13 24,97 25,040 0,0819 

11 24,68 24,91 24,87 24,820 0,1229 

12 25,40 25,39 25,32 25,370 0,0436 

 

          �̅�𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,1146 mm 

  



180
212 

 

Tabela 2. Wyniki pomiarów twardości próbek wyciętych z nowych elementów gumowych 

 

Pomiar  j 
Powtórzenia pomiaru (k) [oShA] 

jq  

[oShA] 

sj 
[oShA] 1 2 3 4 5 

 

1 

1  

55,1 

 

55,3 

 

55,1 

 

55,1 

 

55,2 

 

55,26 

 

0,0894 2 

3 

 

2 

4  

55,3 

 

55,2 

 

55,4 

 

55,2 

 

55,2 

 

55,26 

 

0,0894 5 

6 

 

3 

7  

56,1 

 

56,0 

 

56,3 

 

56,0 

 

55,8 

 

56,04 

 

0,1817 8 

9 

 

4 

10  

55,4 

 

55,0 

 

55,3 

 

55,3 

 

55,4 

 

55,28 

 

0,1254 11 

12 

 

          �̅�𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,1254 ShAo  
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Tabela 3. Wyniki pomiarów średnic próbek wyciętych z nowych elementów gumowych 

      

Pomiar  j 
Powtórzenia pomiaru (k) [mm] 

jq  [mm] sj [mm] 
1 2 3 4 

1 32,39 32,20 32,39 32,03 32,25 0,1733 

2 32,53 32,52 32,54 32,96 32,64 0,2151 

3 32,98 32,47 32,80 33,02 32,82 0,2506 

4 32,75 33,11 33,28 32,83 32,99 0,2461 

5 32,92 33,00 32,92 32,90 32,94 0,0443 

6 32,85 33,12 33,15 32,75 32,97 0,1981 

7 32,81 32,76 32,80 32,62 32,75 0,0877 

8 32,81 32,75 32,94 32,67 32,79 0,1138 

9 32,96 32,80 32,80 32,74 32,83 0,0943 

10 32,70 32,67 32,83 32,74 32,74 0,0695 

11 32,45 32,37 32,62 32,80 32,56 0,1910 

12 32,81 32,41 32,69 32,90 32,70 0,2131 

 

          �̅�𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,1730 MPa 
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Tabela 4. Wyniki obliczeń wytrzymałości na ściskanie próbek wyciętych z nowych elementów 

gumowych 

      

Pomiar  j 
Powtórzenia pomiaru (k) [MPa] 

jq  [MPa] sj [MPa] 
1 2 3 

1 2,185 2,210 2,234 2,210 0,0245 

2 2,106 2,107 2,104 2,106 0,0015 

3 2,107 2,174 2,130 2,137 0,0340 

4 2,196 2,149 2,127 2,157 0,0352 

5 2,170 2,163 2,170 2,168 0,0040 

6 2,065 2,031 2,028 2,041 0,0206 

7 1,952 1,958 1,953 1,954 0,032 

8 1,892 1,899 1,878 1,890 0,0107 

9 2,051 2,071 2,071 2,064 0,0115 

10 2,143 2,147 2,126 2,139 0,0112 

11 2,056 2,066 2,034 2,052 0,0164 

12 2,070 2,121 2,085 2,092 0,0262 

 

          �̅�𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,0199 MPa 
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Dodatek 3.  
Sprawozdanie z badań
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Laboratorium 
Badawcze 
Technicznych 
Środków 
Transportu i  
Materiałów 
 

 
Kraków, dnia ………….. 

 
 

 
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR … 

Egzemplarz nr: 1 
Niniejsze sprawozdanie zawiera … strony tekstu 

oraz … załączników 
 

  
  

Temat:  

 

 
 
 

Sprawozdanie sporządził: 
 

 
       ……………………………. 

 
 
 

Sprawozdanie autoryzował: 
 

 
…..……………………… 

 Uwaga: 
Wyniki badań odnoszą się włącznie do badanej próbki.  
Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Technicznych Środków Transportu  
i Materiałów Katedry Transportu Linowego AGH niniejsze sprawozdanie nie może być 
powielane inaczej jak tylko w całości. 
Termin zgłaszania skarg i reklamacji nie może przekraczać 2 tygodni od daty wysłania 
Sprawozdania z badań. 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. S. Staszica w KRAKOWIE 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI 
LABORATORIUM BADAWCZE TECHNICZNYCH 

ŚRODKÓW TRANSPORTU I MATERIAŁÓW 
KATEDRY TRANSPORTU LINOWEGO 

30-059 KRAKÓW, Al. MICKIEWICZA 30 
e-mail: ktl@imir.agh.edu.pl 
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 SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR …  strona/stron  
 

Przedmiot i zakres badań:  

Nazwa i adres zleceniodawcy:  

Umowa / zlecenie:  

Opis i identyfikacja próbki:  

Miejsce i data pobrania próbki 
(jeśli dotyczy):  

Numer protokołu pobrania próbki 
(jeśli dotyczy):  

Data przyjęcia próbki do badań:  

Data rozpoczęcia badania:  

Data zakończenia badania:  

Opis wstępnego przygotowania 
próbki (jeśli je wykonano):  

Badania wykonał:  
 
Metody badawcze / procedury badawcze: 
 
……………………………………………............... 
 
Wyniki badań: 
 
………………………………………………………. 
 

(A) – metoda akredytowana 

 
Szczegółowe karty pomiaru, wyniki badań i inne zapisy dotyczące badań, obliczeń i szacowania 
niepewności pomiaru znajdują się w Laboratorium Badawczym Technicznych Środków Transportu  
i Materiałów AGH. 
 
Rozdzielnik: 

1x Zleceniodawca 
1x LBTŚTiM 

 

 
 

Koniec sprawozdania z badań 
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Dodatek 4.  
Dyplom za przyznanie złotego medalu  
BRUSSELS-EUREKA 2003  
na Światowych Targach Wynalazczości,  
Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli w 2003 r.
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Dodatek 5.  
Dyplom za przyznanie trzeciej nagrody  
Prezesa Rady Ministrów  
za wybitne osiągnięcie naukowo-techniczne
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Dodatek 6.  
Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji  
za projekt pod nazwą  
„Ruchome belki odbojowe  
do hamowania awaryjnego  
górniczych wyciągów szybowych”
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Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Dostosowanie klatki do ciernych urządzeń

hamujących w szybie SW-1. Głowica klatki.

1. Zaczep do urządzeń wychwytujących
2. Belki boczne głowicy
3. Blacha pokrycia głowicy
4. Cięgła zewnętrzne C200
5. Cięgła wewnętrzne C200
6. Cięgła środkowe C300
7. Bortnica
8. Pręty płaskie - wzmacniające
9. Barierki ochronne
10. Zawieszenie lin nośnych

Z-62-2

Zatwierdził:

mgr inż. Józef Molik

mgr inż. Paweł Molik

Opracowanie koncepcji:

Sprawdził:

PRZEDSIĘBIORSTWO

  COAL-BUD  Spółka z o.o.

Olkusz

Oddział w Krakowie: Biuro Projektów Górniczych i Budownictwa

dr inż. Tomasz Rokita
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1. Zaczep do urządzeń wychwytujących
2. Belki boczne głowicy
3. Blacha pokrycia głowicy
4. Cięgła zewnętrzne L150x150x15
5. Cięgła wewnętrzne pręt płaski 150x16
6. Zawieszenie lin nośnych

Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Dostosowanie przeciwciężaru do ciernych urządzeń

hamujących w szybie SW-1. Głowica przeciwciężaru.

Z-62-3

Zatwierdził:

mgr inż. Józef Molik

mgr inż. Paweł Molik

Opracowanie koncepcji:
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PRZEDSIĘBIORSTWO
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Olkusz

Oddział w Krakowie: Biuro Projektów Górniczych i Budownictwa
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1. Zaczep do urządzeń wychwytujących
2. Belki wzdłużne głowicy
3. Belki czołowe głowicy
4. Blacha pokrycia głowicy
5. Cięgła C200
6. Płaskowniki zabezpieczające szczeliny narożne
7. Prowadnice linowe (ślizgowe)
8. Trzon główny

Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Dostosowanie skipów do ciernych urządzeń

hamujących w szybie P-VI. Głowica skipu.

Z-63-2

Zatwierdził:

mgr inż. Józef Molik

mgr inż. Paweł Molik

Opracowanie koncepcji:

Sprawdził:
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dr inż. Tomasz Rokita



1. Klatka 2-piętrowa
2. Przeciwciężar
3. Trzon prowadniczy wieży
4. Belki odbojowe
5. Górne belki mocujące listwy hamulców
6. Dolne belki mocujące listwy hamulców
7. Prowadniki kątowe
8. Prowadnice linowe
9. Hamulec cierny 420 kN
10. Hamulec cierny 210 kN
11. Ruchome belki odbojowe
12. Urządzenie wychwytujące
13. Listwy hamulca
14. Zaczep do urządzeń wychwytujących

Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Cierne urządzenia hamujące dla górniczego

wyciągu szybowego R-IX.

Z-64-1
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1. Skip
2. Przeciwciężar
3. Obmurze szybu
4. Górne belki mocujące listwy hamulców
5. Dolne belki mocujące listwy hamulców
6. Prowadnice slizgowe
7. Zawieszenia lin nośnych
8. Hamulec cierny 300 kN
9. Hamulec cierny 220 kN
10. Ruchome belki odbojowe
11. Urządzenie wychwytujące
12. Listwy hamulca
13. Zaczep do urządzeń wychwytujących

Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Cierne urządzenia hamujące dla górniczego wyciągu

szybowego B-1 Kiruna. Urządzenia hamujące w wieży.
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1. Skip
2. Przeciwciężar
3. Zbrojenie rząpia
4. Górne belki mocujące listwy hamulców
5. Dolne belki mocujące listwy hamulców
6. Prowadnice slizgowe
7. Zawieszenia lin wyrównawczych
8. Hamulec cierny 80 kN
9. Hamulec cierny 100 kN
10. Ruchome belki odbojowe
11. Listwy hamulca

Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Cierne urządzenia hamujące dla górniczego wyciągu

szybowego B-1 Kiruna. Urządzenia hamujące w rząpiu.
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1. Zawieszenie górne
2. Zamocowanie dolne
3. Hamulec cierny 1000 kN
4. Listwy hamulca
5. Ruchomy pomost zabezpieczający
6. Daszek ochronny I
7. Daszek ochronny II
8. Daszek ochronny III
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Tytuł rysunku :
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1. Konstrukcja nośna
2. Komplet kształtowników okrągłych
    zamkniętych wraz z wypełnieniem
    elastycznym np. pianką aqualight

Numer rysunku :

Tytuł rysunku :

Urządzenia zabezpieczające wyciąg

pomocniczy w szybie "Leon IV".

Z-83-2

Zatwierdził:

mgr inż. Józef Molik
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