PROJEKT ŚCIANY PODSADZKOWEJ
Zadanie
Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót w wyrobisku ścianowym w
obudowie zmechanizowanej, gdzie dobowe wydobycie wynosi 1500 ton. Grubość pokładu 405
zalegającego na głębokości 500 m wynosi 2,2 m, natomiast nachylenie wynosi 15°. Pokład został
zakwalifikowany do II kat. zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia pyłowego. Strop
bezpośredni stanowią łupki piaszczyste i łupki węglowe o znacznej grubości. Partia złoża, dla której
należy opracować projekt znajduje się pod obiektami chronionymi. Kopalnia posiada urządzenia i
instalację do podsadzki hydraulicznej. Głębokość szybu to 450 m, a odległość ściany od szybu
wynosi ok. 2550 metrów.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania
2. Założenia do projektu
3. Propozycję doboru systemu eksploatacji zaprezentowaną w formie graficznej
• Szkic rozcinki pokładu
• Szkic odstawy urobku
• Szkic transportu materiałów do ściany
• Szkic przewietrzania
4. Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do wykonania
cyklu urabiania.
5. Propozycję doboru kombajnu i obudowy zmechanizowanej.
6. Obliczenie dobowego zapotrzebowanie materiału podsadzkowego i drewna.
7. Określenie minimalnej wydajności rurociągu podsadzkowego.
8. Szkic sposobu wygrodzenia pustek za ścianą
9. Wykaz zespołów roboczych do wykonania pełnego cyklu robót z uwzględnieniem
stanowisk pracy i ilości osób zatrudnionych na każdej zmianie.
10. Harmonogram robót w ścianie
11. Opis sposobu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami.
12. Wykaz przyrządów kontrolno — pomiarowych niezbędnych do nadzorowania wybranych
parametrów podczas pracy w wyrobisku.
Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:
 Operacje cyklu urabiania ściany (załącznik 1)
 Maszyny, urządzenia, sprzęt, narzędzia oraz materiały stosowane przy urabianiu w
wyrobiskach ścianowych w górnictwie podziemnym (załącznik 2)
 Kombajny ścianowe (załącznik 3)
 Obudowy zmechanizowane (załącznik 4)
 Przyrządy kontrolno — pomiarowe stosowane w górnictwie podziemnym (załącznik 5)
 Nomogram do określania wydajności urządzenia podsadzkowego (załącznik 6)
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Załącznik 1
Operacje cyklu urabiania ściany:
Podstawowe operacje cyklu urabiania ściany obejmują
• Wygradzanie drewnem pola podsadzki
• Przebudowa w rejonie skrzyżowania z chodnikiem
• Przesuwanie obudowy ścianowej
• Urabianie kombajnem
• Podsadzanie pustek poeksploatacyjnych
• Ładowanie urobku kombajnem
• Przekładka przenośnika ścianowego
Załącznik 2
Maszyny, urządzenia, sprzęt narzędzia oraz materiały stosowane przy wybieraniu
pokładów w górnictwie podziemnym:
• połowice drewniane
• ładowarka zgarniakowa
• okładziny żelbetowe
• wciągnik ręczny
• siatka zgrzewana
• gwoździe
• rozpory
• płótno podsadzkowe
• podkłady kolejowe
• drut
• wiertarki obrotowe PWR
• piasek
• siatka MM
• wiertnica przenośna
• łopaty
• drewno grube o długości 2.5m
• młotki
• kruszarka do węgla typu KRUK
• stojaki Valent
• sekcje obudowy zmechanizowanej
• gracki
• przenośnik lekki zgrzebłowy typu Skat
• kilof”
• kombajn ścianowy dwuorganowy
• miotły
• odrzwia obudowy łukowej podatnej typu
V25
• podsadzarka Brieden
• przenośnik taśmowy typu PTG Gwarek 1000
• nabijaki
• klucze do montażu obudowy łukowej
• podciągniki
• rury stalowe z wykładką bazaltową o śr.
• młotki-pneumatyczne
180 mm
• wiertła
• przenośnik ciężki zgrzebłowy typu Rybnik
• glina
• piły do drewna
• zapalarki elektryczne
• kolejka podwieszana typu KSP
• siekiery
• przenośnik zgrzebłowy typu Śląsk/Samson
• puszki strzelnicze
• agregat pompowy hydrauliczny
• raczki
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Załącznik 3
Kombajny ścianowe

1,8 – 4,3
1,35 – 2,4

Średnice
organów
urabiających
[mm]
1 600
1 350

wersja R300

2,0 – 4,2

1 400

0,75

0 - 20

60

KSW – 2000 E1
FAMUR KGS-345N
Eickhoff SL 300
Eickhoff SL 500

2,0 – 5,0
1,4–3,2
1,4 - 3,8
2,0 - 6,0

2 000
1 200
1 400
1 800

0,9
0,75
0,8
0,8

0 - 34
0 - 6,3
0 - 54,5
0 - 37

85 - 100
37 - 45
55 - 75

Typ kombajnu
FAMUR FS 400
KSW-460 NE1
KSW – 1140 EZ

Wysokość
urabiania
[m]

Zabór
[m]

Prędkość
posuwu
[m/min]

Masa
kombajnu
[t]

0,8
0,65

0 - 23
0 - 20

65
32 - 38

Załącznik 4
Obudowy zmechanizowane

Nazwa obudowy

Nachylenie
podłużne
0
ściany [ ]

Nachylenie
poprzeczne
0
ściany [ ]

Podporność
robocza
stojaków
[kN]

Podziałka
zestawu
[m]

Masa
zestawu
[kg]

Przemieszczenie
sekcji
[m]

FAZOS-25/53-POz
Fazos 07/15-POz
TAGOR-14/34-POz
Glinik 16/26 Pp
GLINIK 13/29-POz
Glinik 17/34-Pp

25
45
35
12
35
10

±15
±25
±15
±10
±20
±35

2x2000
2x1200
2x3779
4x1600
2x2280
3x1600

1,75
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5

29 400
10 400
17 400
12 100
19 900

0,8
0,8
0,8
0,65
0,8
0,65

Załącznik 5
Przyrządy kontrolno — pomiarowe stosowane w górnictwie podziemnym:
• metanomierze
• wykrywacze gazów
• anemometry
• analizatory składu gazów
• termometry
• katatermometry
• manometry
• pipety lub pojemniki foliowe do próbek powietrza
• amperomierze
• omomierze iskrobezpieczne
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Załącznik 6
Nomogram do określenia wydajności urządzenia podsadzkowego
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I. Projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót w wyrobisku
ścianowym w pokładzie 407 prowadzonym w obudowie
zmechanizowanej z podsadzką.
Spis treści:
I.
Temat projektu realizacji prac
II.
Założenia do projektu
III.
Propozycja doboru systemu eksploatacji zaprezentowana w formie graficznej
1. Szkic rozcinki pokładu
2. Szkic odstawy urobku
3. Szkic transportu materiałów do ściany
4. Szkic przewietrzania
IV.
Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do wykonania
cyklu urabiania.
V.
Propozycja doboru kombajnu i obudowy zmechanizowanej
VI.
Obliczenie dobowego zapotrzebowania materiału podsadzkowego i drewna
VII. Określenie minimalnej wydajności rurociągu podsadzkowego
VIII. Szkic sposobu wygrodzenia pustek nad ścianą
IX.
Wykaz zespołów roboczych do wykonania pełnego cyklu robót z uwzględnieniem
stanowisk pracy i ilości osób zatrudnionych na każdej zmianie.
X.
Harmonogram robót w ścianie
XI.
Opis sposobu zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami
XII. Wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych niezbędnych do nadzorowania wybranych
parametrów podczas pracy w wyrobisku.

II. Założenia do projektu
Nazwa pokładu - 407
Planowane wydobycie - 1500 t
Poziom eksploatacji (głębokość zalegania ściany) - 500m
Grubość pokładu - 2,2 m
Kąt nachylenia pokładu - 15O
Strop bezpośredni stanowią łupki piaszczyste i łupki węglowe o znacznej grubości
Kopalnia posiada urządzenia i instalację do podsadzki hydraulicznej
Na powierzchni znajdują się obiekty chronione
Wyposażenie ściany kombajn ścianowy, przenośnik zgrzebłowy, obudowa
zmechanizowana
10) Głębokość szybu 450 m.
11) Odległość ściany od szybu 2550 m
12) Zagrożenie metanowe I kategoria
13) Zagrożenie pyłowe – kl. B
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Dodatkowe założenia:
1) Wybieg ściany wynosił będzie 400m
2) Długość ściany 200 m
3) Mieszanina podsadzkowa – woda z piaskiem
4) Obudowa wyrobisk przyścianowych – obudowa ŁP
5) Średnica rurociągu podsadzkowego φ 185 mm.
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III.

Propozycja doboru systemu eksploatacji

W związku z tym, że na powierzchni znajdują się obiekty chronione pokład ten będzie
eksploatowany systemem ścianowym z likwidacją pustek poeksploatacyjnych za pomocą podsadzki
hydraulicznej. Ze względu na nachylenie pokładu przekraczające 60 niemożliwe będzie zastosowanie
systemu ścianowego podłużnego, dlatego będzie to system ścianowy poprzeczny.
1) Opis rozcinki
Przygotowanie ściany do wydobycia wymaga
przygotowawczych:
 chodnika odstawczego na poziomie 500 m
 chodnika wentylacyjnego
 chodnika wodnego
 pochylni transportowej
 pochylni odstawczej
 przecinki ścianowej

Rys.1. Szkic rozcinki
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wykonania

następujących

wyrobisk

2) Odstawa urobku
Urobiony kombajnem urobek ze ściany odstawiany będzie za pomocą przenośnika zgrzebłowego
„Rybnik” do pochylni odstawczej, gdzie przenośnikiem „Śląsk” transportowany będzie do załadowni
w chodniku odstawczym na poziomie 500 m, skąd wozami odstawiany będzie pod skip. Na
przenośniku podścianowym „Śląsk” zabudowana będzie kruszarka typu KRUK. W miarę postępu
ściany w pochylni odstawczej zabudowany będzie przenośnik taśmowy typu PTG „Gwarek” 1000.

Rys. 2. Szkic odstawy urobku
3) Transport materiału do ściany
Materiał do ściany (drewno, części maszyn itp.) transportowany będzie z szybu wentylacyjnego
(pełni jednocześnie funkcję szybu materiałowego i podsadzkowego) koleją szynowa tradycyjną na
poziomie 300 m do stacji załadowczej kolejki szynowej podwieszanej skąd pochylnią wentylacyjną
transportowany będzie do stacji rozładunkowej zabudowanej w pochylni transportowej.
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Rys. 3. Szkic drogi transportu materiału do ściany
4) Przewietrzanie ściany
Świeże powietrze do ściany doprowadzane będzie z szybu wdechowego przecznicą na
poziomie 500 m i dalej do chodnika odstawczego skąd pochylnią odstawczą doprowadzone będzie do
ściany. Zużyte powietrze ze ściany odprowadzane będzie pochylnią transportową do chodnika
wentylacyjnego skąd pochylnią wentylacyjną na poziom 300 m skąd najkrótszą drogą do szybu
wentylacyjnego.
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Rys.4. Szkic przewietrzania ściany

IV.
Wykaz maszyn, urządzeń, sprzętu, narzędzi oraz materiału
niezbędnych do wykonania cyklu urabiania
Maszyny i urządzenia
 kombajn KSW-460 NE1
 obudowa Glinik 17/34 Pp
 kruszarka KRUK
 przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu „Rybnik”
 przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu „Śląsk”
 przenośnik taśmowy typu PTG „Gwarek” 1000
 kolejka podwieszana typu KSP
 agregat pompowo hydrauliczny
 wiertarki górnicze obrotowe i udarowe z wiertłami
 młoty pneumatyczne
Narzędzia i sprzęt
 łopaty
 kilofy
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 podciągarki
 piły do drewna
 siekiery
 młoty
 klucze do obudowy łukowej
 rury podsadzkowe i zasuwy
Materiały
 profile stalowe typu „V”
 stojaki cierne „Valent” oraz hydrauliczne SHC
 podkłady kolejowe
 siatka zgrzewana
 płótno podsadzkowe
 drewno do wykonania tamy podsadzkowej (okrąglaki oraz okorki)
 gwoździe
 drut
 materiał podsadzkowy (piasek z wodą)

V. Propozycja doboru kombajnu i obudowy zmechanizowanej
a. Dobór kombajnu
- Po analizie parametrów ściany oraz dostępnych kombajnów (załącznik 3) wybrano kombajn
KSW-460 NE1, który posiada następujące parametry:
 wysokość urabiania – 2,4 m
 średnice organów urabiających – 1350mm
 zabiór – 0,65 m
 prędkość posuwu – 0,0  20 m/min
- Ilość cięć wykonanych na dobę przez kombajn
Wymagany postęp ściany (p), aby uzyskać wymagane wydobycie 1500 t/d

Wd – wydobycie dobowe
L – długość ściany
L = 200 m
h – grubość pokładu
h = 2,2 m
3
– gęstość węgla
= 1,3 t/m
p – postęp dobowy ściany
Ilość cięć (I) wykonanych przez kombajn w ciągu doby

p – postęp ściany
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z – zabiór kombajnu
b. Dobór obudowy zmechanizowanej
Na podstawie założeń (system z podsadzką hydrauliczną, grubość pokładu 2,2 m, nachylenie
poprzeczne 150) w ścianie stosowana będzie obudowa typu Glinik 17/34 – Pp.
Dane techniczne obudowy:
 nachylenie poprzeczne ściany do 350
 nachylenie podłużne ściany do 100
 wysokość minimalna zestawu – 1,7 m
 wysokość maksymalna zestawu – 3,4 m
 podziałka zestawu – 1,5 m
 masa zestawu
– 19 900kg
Ilość sekcji w ścianie (i)

W ścianie zabudowane będzie 134 zestawów obudowy zmechanizowanej typu Glinik 17/34 – Pp.

VI.
Obliczenie dobowego zapotrzebowania materiału
podsadzkowego i drewna.
1. Ilość materiału posadzkowego
Cykl ścianowy złożony z 4 cykli urabiania oraz z podsadzenia wybranej przestrzeni
wykonywany będzie podczas 4 zmian roboczych w czasie 1 doby.
Objętość pustki poeksploatacyjnej przeznaczonej do podsadzania:

Pustkę poeksploatacyjną wypełni piasek o objętości 1150 m3.
2. Ilość drewna potrzebna do zabudowy tamy podsadzkowej
Tamy boczne
Tamy boczne oparte będą na obudowie ŁP pochylń przyścianowych (rys. 5), dlatego do ich
wykonania drewno będzie zbędne.

Rys. 5. Widok tamy bocznejopartej na obudowie ŁP
1– podsadzka
2 – płótno podsadzkowe
3 – betoniki lub siatka zgrzewana
4 – pochylnia przyścianowa
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Tama czołowa
Konstrukcja tamy czołowej została przedstawiona na rysunku 6, z którego wynika że:
Wymagana ilość stropnic o dł. 3.5 m i średnicy 0,18  0,2 m wynosi: 200 m : 3,5 m = 57 sztuk
Wmagana ilość stojaków o dł. 2,3 m i średnicy 0,18  0,2 m wynosi: 200 m : 0,5 m = 400 sztuk
Rys. 6. Widok tamy czołowej
1– lina
2 – stropnica drewniana o długości 3,5m
3 – stojaki drewniane pełniące rolę słupów

Jednocześnie w celu wykonania okienek w tamie czołowej, przytamków i wzmocnienia tamy
przewuduje się zużycie około 1m3 okorków i desek.
Zabezpieczenie stropu w przestrzeni otamowanej do czasu wykonania podsadzania
W celu zabezpieczenia stropu w przestrzeni otamowanej wykonane zostaną dwie linie
obudowy drewnianej podłużnej składająca się ze stropnic o dł. 3,5 m i średnicy 0,18  0,2 m. Każda
stropnica podparta będzie czterema stojakami wykonanymi z okrąglaków o dł. 2,3 m i średnicy
0,18  0,2 m. Strop opięty będzie okorkami. Stąd:
- ilość stropnic wynosić będzie 114 sztuk
- ilość stojaków wynosić będzie 456 sztuk
- okorki około 2 m3
Podsumowanie ilości drewna na dobę:
Łączna ilość okrąglaków drewnianych o dł. 3.5 m i średnicy 0,18  0,2 m wynosi : 171 sztuk
Łączna ilość okrąglaków drewnianych o dł. 2,3 m i średnicy 0,18  0,2 m wynosi: 856 sztuk
Okorki i deseki – 3m3
Powyższe ilości drewna zostały wyliczone szacunkowo.

VII.

Obliczanie minimalnej wydajności rurociągu podsadzkowego

W celu obliczenia minimalnej wydajności rurociągu podsadzkowego skorzystam z nomogramu
Kwaśniewicza zamieszczonego w załączniku 5. W tym celu należy obliczyć długość rurociągu
podsadzkowego (LR).
Różnica poziomów między podsadzkownią a ścianą wynosi 500 m.
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Mając powyższe dane odczytujemy z nomogramu Qp = 320 m3/h

VIII.

Szkic sposobu wygrodzenia pustek za ścianą

Rys. 7. Szkic fragmentu ściany obrazujący sposób wygradzania pustek za ścianą

IX.
Wykaz zespołów roboczych do wykonania pełnego cyklu robót
z uwzględnieniem stanowisk pracy i ilości osób zatrudnionych na
każdej zmianie
Nr

Wyszczególnienie

1

Przodowi

2

Kombajniśći oraz

Zmiana I

Zmiana II

Zmiana III

1

1

1

2

2
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Zmiana
IV
1

pomocnicy kombajnisty
3

Sekcyjni

5

5

4

Górnicy do zabudowy
wlotu i wylotu ścian

8

8

5

Obsługa napędów

4

4

6

Transport drewna

4

4

7

Zabudowa stojaków
drewnianych za sekcjami
oraz wygradzanie

8

Konserwacja

9

Podsadzanie
Razem

12

10
2

2
4

24

36

13

7

Ogółem górników: 80
Tabela 1.Wykaz zespołów roboczych - obłożenie ściany

X. Harmonogram robót w ścianie
Wykaz kolejnych operacji
1) Urabianie calizny węglowej oraz ładowanie urobku na przenośnik zgrzebłowy za
pomocą kombajnów
2) Przesuwanie obudowy ścianowej
3) Przekładka przenośnika ścianowego wraz z dolnym i górnym napędem
4) Sukcesywna przebudowa skrzyżowań w rejonie wlotu i wylotu ściany obejmująca
wypinanie łuków ociosowych i zabezpieczenie skrzyżowań ścian
5) Wygradzanie drewnem pola podsadzki
6) Podsadzanie pustek poeksploatacyjnych

Strona 14 z 16

Rys. 8. Harmonogram robót w ścianie przedstawia poniższy harmonogram

XI.
Opis sposobu zabezpieczenia przed występującymi
zagrożeniami
1. Zagrożenie metanowe:
W rejonie ściany kontrolę metanu przeprowadzać się będzie metanomierzami indywidualnymi
oraz za pośrednictwem metanometrii automatycznej.
Pomiar metanu metanomierzami indywidualnymi przeprowadzana będzie przez przodowych,
metaniarzy i dozór.
Czujniki metanometrii automatycznej zabudowane będą w ścianie pod stropem do10 m od
wlotu z progiem wyłączenia 1% CH4 oraz w pochylni transportowej pod stropem w odległości do 10
m od wylotu ze ściany z progiem wyłączenia 2 % CH4.
2. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego:
W związku z zagrożeniem pyłowym kl.B w pochylniach przytransportowych utrzymywać się
będzie strefę zabezpieczającą przed przeniesieniem się wybuchu ( minimum 80% części niepalnych).
W strefach tych zmywać się będzie wodą lub opylać pyłem kamiennym na całym obwodzie wyrobiska
na długości minimum 200 m od wlotu i wylotu ściany. Nagromadzony pył węglowy usuwać się będzie
Strona 15 z 16

na bieżąco z strefy zabezpieczającej. Rejon ściany zabezpieczony będzie zaporami
przeciwwybuchowymi głównymi, natomiast w pochylniach przyścianowych zabudowane będą co
200m zapory pomocnicze.
3. Zagrożenie pożarowe
Rejon ściany wyposażony będzie w sprzęt ppoż. (gaśnice proszkowe, koce gaśnicze, rurociąg
ppoż. pod ciśnieniem z hydrantami) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wczesnego
wykrywania pożarów endogenicznych pobierane będą próbki powietrza ze ściany. Załoga zostanie
zapoznana z drogami ucieczkowymi oraz przeszkolona na wypadek pożaru.
4. Zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia
W rejonie ściany wykonane zostaną pomiary zapylenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia na
poszczególnych stanowiskach pracy. W celu zmniejszenia zapylenia stosowane będzie zraszanie
(kombajn, przesypy). Załoga zostanie wyposażona w maski przeciwpyłowe.
5. Zagrożenie hałasem
Załoga zostanie wyposażona w ochronniki słuchu.
6. Zagrożenie energomaszynowe
Na stanowiskach sterujących maszynami i urządzeniami mechanicznymi znajdować się będą
instrukcje stanowiskowe. Załoga będzie systematycznie szkolona na temat bezpiecznej eksploatacji
maszyn i urządzeń. Osoby dozoru będą sprawdzać stan techniczny maszyn i urządzeń oraz
przestrzeganie przepisów bhp przez załogę.

XII.
Wykaz przyrządów kontrolno — pomiarowych niezbędnych do
nadzorowania wybranych parametrów podczas pracy w wyrobisku
W wyrobisku ścianowym wykorzystywane będą następujące przyrządy kontrolno pomiarowe:
 metanomierze indywidualne oraz czujniki metanometrii automatycznej,
 wykrywacz gazów,
 anemometr,
 termometry,
 psychrometr ,
 katatermometr oraz stoper,
 pipety do pobrania próbek powietrza,
 metrówki, przymiar taśmowy, poziomnice, miara górnicza.
Opracował dla celów dydaktycznych Czesław Zając
marzec 2009
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