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Krzysztof Kotwica*  

KONCEPCJA MASZYNY ZESPOŁOWEJ DO DRĄŻENIA 
MINITUNELI O ŚREDNICY DO 2500 MM W OŚRODKU SKALNYM 
O ZRÓŻNICOWANYCH WŁASNOŚCIACH 
FIZYKOMECHANICZNYCH 

 

1. Wprowadzenie 

W okresie ostatnich lat obserwuje się na świecie intensywny rozwój budownictwa pod-
ziemnego i to zarówno w aglomeracjach miejskich jak i w terenie. W miastach rozwój ten 
ma miejsce szczególnie w krajach gospodarczo rozwiniętych, o dużym zagęszczeniu lud-
ności i infrastruktury komunalnej. Rozwój budownictwa tunelowego stanowiącego znaczą-
cą gałąź budownictwa podziemnego wynika z potrzeb zapewnienia dogodnej komunikacji 
ludzi, transportu materiałów, towarów, oraz mediów energetycznych i budowy sieci przesy-
łowych z ominięciem istniejących przeszkód. Takimi przeszkodami mogą być góry, rzeki, 
jeziora lub też obszary miejskie o intensywnej zabudowie. Prowadzenie wszelkich robót na 
powierzchni jest wówczas utrudnione, związane z koniecznością ingerencji w istniejącą in-
frastrukturę budowlaną, spowodowaniem strat w środowisku naturalnym, w większości przy-
padków nieodwracalnych. Jest to podstawowym czynnikiem stymulującym systematyczny 
rozwój budownictwa tunelowego za pomocą metod i technologii bezrozkopowych.  

Istnieje wiele rozwiązań i metod drążenia mikro- i minituneli metodami bezrozkopo-
wymi, zarówno niesterowanych jak i sterowanych, jednak zazwyczaj dobierane są one dla 
konkretnych własności fizykomechanicznych ośrodka skalnego, w którym wykonywana 
jest instalacja. Jednak przy wykonywaniu minituneli o średnicy do 2500 mm na większych 
wybiegach niejednokrotnie natrafia się na zróżnicowane parametry ośrodka skalnego, od 
gruntu poprzez słabe formacje skalne do skał bardzo zwięzłych. Zastosowanie w nich tylko 
jednej metody drążenia jest wtedy nieefektywne lub wręcz niemożliwe.  

W artykule przedstawiono koncepcję modułowej maszyny zespołowej do drążenia mi-
nituneli o średnicy do 2500 mm w ośrodku skalnym o zróżnicowanych własnościach fizyko-
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mechanicznych, opracowanej w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transporto-
wych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zastosowano w niej między innymi roz-
wiązanie hydraulicznej głowicy frezującej i głowicy z aktywnymi narzędziami dyskowymi 
do urabiania skał zwięzłych. 

2. Koncepcja modułowej maszyny zespołowej do drążenia minituneli 
o średnicy do 2500 mm w ośrodku skalnym 
o zróżnicowanych własnościach fizykomechanicznych 

Po przeprowadzeniu analizy istniejących rozwiązań maszyn do drążenia mikro- i mi-
nituneli oraz biorąc pod uwagę konieczność zastosowania maszyny do drążenia tuneli w grun-
tach i skałach sypkich, skałach mało i średnio zwięzłych lub bardzo twardych, opracowano 
założenia i ograniczenia, jakie powinna spełniać modułowa maszyna do drążenia takich wy-
robisk w ośrodku skalnym o zróżnicowanych własnościach fizykomechanicznych [1, 2]:  

— zastosowanie modułowej budowy maszyny do drążenie tuneli w celu otrzymania ma-
szyny wielowariantowej; 

— zastosowanie różnych modułów urabiających dla urabiania skał o zróżnicowanych wła-
snościach fizykomechanicznych; 

— ograniczenie średnicy drążonych tuneli do 2500 mm; 
— dążenie do urabiania ciągłego dla każdego zastosowanego modułu urabiającego; 
— moduł urabiający oraz moduł transportowy będą chronione zespołem tarczy; 
— rozpoczęcie pracy maszyny w komorze startowej i jej zakończenie w komorze końcowej; 
— zastosowanie dwóch wersji modułów do przemieszczania maszyny: przeciskanie ele-

mentów obudowy wraz z maszyną (dla tuneli o długości do 150 m), przesuw maszyny 
od elementów obudowy, stawianej w końcowej części maszyny (dla tuneli o długości 
powyżej 150 m); 

— zastosowanie modułu rozporowego tylko przy urabianiu skał twardych; 
— zautomatyzowanie czynności stawiania obudowy; 
— wyeliminowanie obecności człowieka z zagrożonych miejsc; 
— możliwość rozbudowy o nowe moduły; 
— łatwość dostępu do zespołów maszyny, celem przeprowadzenia remontów, regulacji, itp. 

Według powyżej określonych założeń i ograniczeń, dla modułowej maszyny do drą-
żenia mikro- i minituneli, zostały w pierwszej kolejności opracowane koncepcje modułów 
urabiających, następnie modułów do przemieszczania maszyny i stawiania obudowy, mo-
dułu rozporowego a w końcowej fazie koncepcja modułowej maszyny zespołowej. Przy 
opracowywaniu tych koncepcji wykorzystano program do komputerowego wspomagania 
projektowania inżynierskiego Autodesk Inventor, który umożliwia opracowanie modeli prze-
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strzennych, zarówno poszczególnych modułów, jak też całej maszyny. Takie projektowanie 
ułatwia kompletację modułów maszyny zespołowej oraz pozwala na szybkie i łatwe okreś-
lenie ewentualnych punktów kolizji podczas symulacji pracy tych modułów.  

W przypadku urabiania gruntów i skał sypkich zaproponowano rozwiązanie zespołu 
urabiającego z łyżką koparki, zabudowanego na obrotnicy. Schemat kinematyczny takiego 
rozwiązania przedstawiono na rysunku 1, natomiast model przestrzenny pokazano na ry-
sunku 2. Dodatkowo na rysunku 3 przedstawiono rozwiązanie z dodatkowym pierścieniem 
z noży odcinających. 

 

Rys. 1. Schemat kinematyczny modułu urabiającego z łyżką koparki i obrotnicy 

 

Rys. 2. Model przestrzenny modułu urabiającego 
z łyżką koparki i obrotnicy 

W zaproponowanym module urabianie jest realizowane metodą kopania gruntu. Mo-
duł urabiający składa się z elementu urabiająco-nagarniającego, to jest łyżki koparki 1 i ma-
nipulatora, w którego skład wchodzi ramię wysuwne 3, siłownik zamykający 2, siłownik 
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podtrzymujący 4. Łyżka 1 zamocowana jest do ramienia wysuwnego 3, które pozwala na 
zwiększenie zasięgu kopania (urabiania). Ruch zamykania łyżki 1 jest realizowany poprzez 
siłownik zamykający 2. Ramie wysuwne 3 z łyżką, zamocowane jest przegubowo do ukła-
du obrotnicy 5, składającej się z reduktora i dwóch silników. Ramie wysuwne wykonuje 
ruch w kierunku osi maszyny. Układ kinematyczny pozwala na obrót ramienia z łyżką 
o 360° względem osi maszyny, ale obrót ten jest ograniczony ze względu na przewody zasi-
lające siłownik zamykający 2 i siłownik podtrzymujący 3. Dodatkowo tarcza 2 (rys. 3), 
w przypadku zastosowania tego modułu, została wyposażona w zestaw osiemnastu noży 
odcinających 1, połączonych ze sobą i zamocowanych w przedniej części tarczy.  

 

Rys. 3. Model przestrzenny modułu urabiającego 
z łyżką koparki i pierścieniem z noży odcinających 

W przypadku urabiania skał zwięzłych zaproponowano moduł urabiający, w którym 
wykorzystano głowicę z podłużnym organem frezującym. Schemat kinematyczny modułu 
przedstawiono na rysunku 4, natomiast jego model przestrzenny pokazano na rysunku 5. 

W tym module, elementem urabiającym jest podłużny organ frezujący 1. W końcowej 
części organ posiada nawój ślimakowy, nieuzbrojony w noże urabiające. Pełni on funkcje 
elementu wspomagającego załadunek urobku na przenośnik. Ramie składa się z przekładni 2, 
sprzęgła 3, silnika 4 oraz dwóch siłowników 5 podtrzymujących ramie, zamocowanych do 
specjalnego uchwytu 6 zabudowanego na obrotnicy 7. Ramie wykonuje tylko ruch w jednej 
płaszczyźnie. Obrót całego ramienia jest realizowany jak w rozwiązaniu z modułem kopar-
kowym.  

Natomiast w przypadku urabiania skał bardzo zwięzłych, dla których metoda frezowa-
nia jest już nieefektywna, zaproponowano wykorzystanie modułu z głowicą z narzędziami 
dyskowymi aktywnymi [3].  
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Rys. 4. Schemat kinematyczny modułu urabiającego z głowicą frezującą i obrotnicy 

 

Rys. 5. Model przestrzenny modułu urabiającego z głowicą frezującą i obrotnicy 

 

Rys. 6. Model głowicy z narzędziami dyskowymi aktywnymi [3] 

Głowica ta, zaprezentowana na rysunku 6, została opracowana i wykonana w Katedrze 
MGPiT AGH. Elementem urabiającym jest dysk 1, osadzony na głowiczce specjalnej kon-
strukcji, w taki sposób, że jest on odchylony od płaszczyzny pionowej przechodzącej przez 
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oś bijaka. Dzięki temu bijak uderza w wewnętrzną powierzchnię pierścienia dysku. Gło-
wiczka jest tak skonstruowana, aby dysk mógł się względem niej swobodnie przesuwać 
podczas zagłębiania w skałę i jednocześnie swobodnie obracać wokół własnej osi. Nieza-
leżnie od tego głowiczka jest osadzona w obudowie głowicy obrotowo, a jej obrót jest rea-
lizowany przez silnik hydrauliczny 2. Głowica urabiająca osadzona jest przesuwnie w obu-
dowie młota hydraulicznego. Wysuw młota 3, wraz z jego obudową, powodujący docisk 
dysku do urabianej calizny, realizują dwa siłowniki hydrauliczne 4. 

Wykorzystując to samo, co w poprzednich rozwiązaniach modułów, rozwiązanie obrot-
nicy, opracowano model przestrzenny modułu z głowicą z narzędziami dyskowymi aktyw-
nymi. Został on przedstawiony na rysunku 7. Możliwość wykonywania obrotu dyskowym 
narzędziem urabiającym dookoła osi wzdłużnej ramienia, pozwalała na zastosowanie róż-
nych technologii urabiania czoła przodka [1, 2]. Wykorzystanie natomiast tego samego roz-
wiązania obrotnicy pozwala na proste przełożenie, w zależności od potrzeb, żądanego mo-
dułu urabiającego. 

 

Rys. 7. Model przestrzenny modułu urabiającego z głowicą 
z narzędziami dyskowymi aktywnymi i obrotnicy 

W przypadku urabiania skał bardzo zwięzłych opracowano rozwiązanie modułu ura-
biającego pełno przekrojowego, z organem wyposażonym w narzędzia dyskowe. Dla takie-
go modułu, przedstawionego na rysunku 8 po lewej stronie, niezbędne było opracowanie no-
wego układu kinematycznego, którego schemat przedstawiono na rysunku 9 a model prze-
strzenny na rysunku 10. 

Opracowany organ pełnoprzekrojowy, przedstawiony na rysunku 8, jest kształtu płas-
kiego z sześcioma ramionami B na których, symetrycznie, w gniazdach, umieszczone są 
dyski urabiające A. Na głowicy rozmieszczone jest trzydzieści pięć dysków, zapewniają-
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cych urabianie pełnego przekroju. W celu poprawienia odstawy urobku z miejsca odspo-
jenia zastosowano zgarniaki C, umieszczone na ramieniu po obydwu stronach. Urobek po 
odspojeniu i nagarnięciu dostaje się do komory zsypowej D w organie, a później na prze-
nośnik. Natomiast w skład zespołu napędowego organu, przedstawionego na rysunku 9 i 10 
wchodzi sprzęgło 6 połączone z przekładnią 5 i silnikiem 2. 

Elementy te zamocowane są centralnie w osi maszyny i połączone przegubowo z prze-
grodą 3, za pomocą przegubu 4. Taki sposób zamocowania pozwala na wychylenie jednost-
ki napędowej w każdej płaszczyźnie. Elementami sterującymi wychylaniem organu są trzy 
siłowniki 1 w układzie typu gwiazda, umieszczone za przegrodą 3, a skierowane ku końco-
wi maszyny. Siłowniki jednym końcem zamocowane są przegubowo do przegrody, a dru-
gim do uchwytu w silniku. Zastosowanie przegrody 3, pozwala na oddzielenie przestrzeni, 
w której prowadzone jest urabianie, od pozostałej części maszyny. 

a) 

 

b)

 

Rys. 8. Model przestrzenny modułu urabiającego pełnoprzekrojowego z organem wyposażonym 
w narzędzia dyskowe symetryczne (a) i z nożami promieniowymi (b) 

 

Rys. 9. Schemat kinematyczny modułu urabiającego pełnoprzekrojowego 
z organem wyposażonym w narzędzia dyskowe symetryczne i obrotnicy 
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Rys. 10. Model przestrzenny modułu urabiającego pełnoprzekrojowego 
z organem wyposażonym w narzędzia dyskowe symetryczne i obrotnicy 

Dla takiego rozwiązania układu napędowego opracowano również moduł urabiający 
pełnoprzekrojowy, pokazany na rysunku 8 po prawej stronie, wyposażony w trzydzieści dwa 
noże skrawające A, umieszczone na czterech ramionach B. Dodatkowo w centralnej części 
umieszczonych jest kolejnych siedemnaście noży promieniowych A, wysuniętych do przodu i 
wykonujących wstępny włom o małej średnicy. Urobek po odspojeniu dostaje się do ko-
mory zsypowej C w głowicy a późnej przekazywany jest na przenośnik. Głowica przewi-
dziana jest do zastosowania przy drążeniu tuneli w skałach słabo i średnio zwięzłych. 

W zależności od długości drążonego tunelu oraz rodzaju zastosowanej obudowy (alter-
natywnie obudowa pierścieniowa, wieloelementowa lub obudowa segmentowa, panelowa) 
zaproponowano dwie wersje modułów do przemieszczania. Przy drążeniu tuneli o długoś-
ciach do 150 m, stosować można metodę przeciskową. Elementy pierścieniowe obudowy 
są wciskane od tyłu tunelu, z komory startowej i powodują przemieszczanie i docisk ma-
szyny zlokalizowanej na początku wyrobiska. Na rysunku 11 przedstawiony został model 
modułu do realizacji tej metody. Znajduje, się on w komorze startowej i nie jest konstruk-
cyjnie związany z maszyną do drążenia tunelu. Element bazowy modułu stanowi łoże 
5 umiejscowione w komorze startowej, na którym ustawiony jest segment pierścieniowej 
obudowy rurowej 2. Obudowa przesuwana jest za pomocą pierścienia przeciskowego 3, 
który przemieszczany jest sześcioma siłownikami hydraulicznymi 4. Siłowniki te zamoco-
wane są tłoczyskami do pierścienia przesuwnego 3 a cylindrami do bocznej ściany łoża 5. 
Pomiędzy poszczególnymi, wtłaczanymi do tunelu elementami obudowy pierścieniowej, 
umieszczane są uszczelnienia gwarantujące szczelność obudowy na całej długości. Otwo-
rami wykonanymi w obudowie wtłaczana jest natomiast zawiesina bentonitowa, zmniej-
szająca opory wtłaczania elementów obudowy. 
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Rys. 11. Model przestrzenny modułu do przeciskania obudowy 
wraz z maszyna zespołową 

W przypadku wykonywania tuneli o większym wybiegu i stosowania obudowy segmen-
towej, panelowej, zaproponowano wariant modułu do stawiania tej obudowy oraz modułu 
do przemieszczania maszyny i alternatywnie modułu rozporowego. Poniżej na rysunkach 
12–14 przedstawiono i opisano budowę i zasadę pracy tych modułów.  

 

Rys. 12. Model przestrzenny modułu 
do stawiania obudowy segmentowej, panelowej 

Moduł stawiania obudowy, przedstawiony na modelu na rysunku 12, składa się z ramy 
1 z gniazdem centralnie umieszczonym w osi maszyny, ramienia wysuwnego 3 połączone-
go z obrotnicą 4, która posiada siłownik wysuwny 6. Na siłowniku tym zamocowany jest 
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chwytak 7 z trzpieniem rozprężnym do pobierania elementów obudowy panela. Konstruk-
cja chwytaka 7 i panela pozwala na jego łatwe pobieranie z wózka i manewrowanie nim. 
Gdy panel zostanie umieszczony na swojej pozycji, elementem zabezpieczającymi przed 
jego przemieszczeniem jest zamek 5. Panel jest podtrzymywany z jednej strony przez pierś-
cień podtrzymujący 2 z zamkami, a z drugiej przez istniejącą już obudowę. Po ukończeniu 
drążenia tunelu przeprowadza się, dla zapewnienia kontaktu obudowy z górotworem i szczel-
ności, iniekcję zaprawy za obudowę poprzez otwory w tubingu. Zaprojektowany moduł do 
stawiania obudowy dzięki prostej kinematyce umożliwia pełne zautomatyzowanie czynnoś-
ci stawiania obudowy tubingowej. 

Nierozerwalnie związany z modułem stawiania obudowy jest moduł przesuwu maszy-
ny zespołowej. Elementami tego modułu, przedstawionego na modelu na rysunku 13, jest 
pierścień oporowy przesuwny 1, dociskany na czas przesuwu maszyny do wykonanej obu-
dowy panelowej, układ sześciu siłowników hydraulicznych 2 i pierścień oporowy końcowy 3. 
Siłowniki połączone są przegubowo z obydwoma pierścieniami, blisko powłoki, równo-
legle do podłużnej osi tarczy. Tłoki tych siłowników w trakcie przesuwu wysuwają się wzdłuż 
tylnej części tarczy, opierając się o wykonaną obudowę lub moduł blokujący. Skok siłow-
ników odpowiada podziałce obudowy. Pierścień oporowy końcowy 3 zamocowany jest na 
stałe do jednej z wręg tarczy osłonowej. 

 

Rys. 13. Model przestrzenny modułu przesuwu 

W przypadku zastosowania głowicy pełnoprzekrojowej, gdy wymagana jest na czas jej 
pracy duża siła docisku, zaproponowano zastosowanie w maszynie modułu rozporowego, 
przedstawionego na modelu na rysunku 14. Moduł ten znajduje się pomiędzy modułem prze-
suwu, a modułem do stawiania obudowy. W jego skład wchodzi osiem siłowników hy-
draulicznych 1 i cztery łapy 2. Części te połączone są z modułem do stawiania obudowy 4. 
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Rys. 14. Model przestrzenny modułu rozporowego  

Siłowniki zostały tak dobrane, aby poprzez rozpory wywrzeć siłę, niezbędną do zasta-
bilizowania tego modułu. Blokada modułu pozwala na prowadzenie urabiania i stawiania 
obudowy w sposób ciągły. Przemieszczanie i docisk maszyny zespołowej realizowany jest 
przez moduł przesuwu 3. Czynność stawiania obudowy nie jest związana z przesuwem ma-
szyny tak jak to ma miejsce w module przesuwu wraz z modułem do stawiania obudowy. 

Ostatnim modułem opracowanym do wykorzystania w maszynie zespołowej jest ze-
spół odstawy urobku. Zaproponowano specjalnej konstrukcji przenośnik taśmowy z jedno 
krążnikowym systemem prowadzenia taśmy. Układ napędowy przenośnika stanowią dwa 
silniki elektryczne 1 umieszczone w jego końcowej części. Także w tylnej części przenoś-
nika przewidziano miejsce na układ sterowniczy 2. Przenośnik pełni funkcje początkowego 
środka odstawy. Urobek jest przekazywany na kolejny przenośnik lub wózek odstawczy. 
Konstrukcja przenośnika powinna umożliwiać łatwą jego zabudowę w tarczy i dostęp do 
niego. Model takiego przenośnika przedstawiono na rysunku 15. 

W oparciu o opracowane modele modułów wykonano koncepcje maszyny zespołowej. 
Koncepcje tej maszyny zostały pomyślane jako rozwiązania alternatywne, możliwe do za-
stosowania w różnorodnych warunkach górniczo-geologicznych, do drążenia tuneli w grun-
tach i skałach sypkich, skałach mało i średnio zwięzłych oraz bardzo twardych. Budowę 
i zasadę pracy takiej maszyny przedstawiono na modelu przestrzennym, na rysunku 16, na 
przykładzie koncepcji rozwiązania z nową głowicą z dyskiem aktywnym. 

Elementem urabiającym w tej wersji jest głowica z dyskiem aktywnym 7. Głowica za-
mocowane jest do układu obrotu 4, za pomocą 2 siłowników hydraulicznych 6. Głowica 
wykonuje ruch tylko w jednej płaszczyźnie. Obrót obrotnicy i ruch głowicy daje możliwość 
urabiania pełnego przekroju. Urobek po odspojeniu i załadowaniu na przenośnik taśmowy 5 
odstawiany jest poza maszynę urabiającą. 
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Rys. 15. Model przestrzenny specjalnego przenośnika taśmowego 

 

Rys. 16. Model przestrzenny rozwiązania maszyny do drążenia tuneli 
o średnicach do 2500 mm z nową głowicą z dyskiem aktywnym 

Napęd przenośnika stanowią 2 silniki umiejscowione na końcu przenośnika. W celu za-
pewnienia żądanego postępu zastosowano układ przesuwu umieszczony w końcowej części 
maszyny. Składający się on z pierścienia do odpychania od obudowy tubingowej (przy 
skałach sypkich) lub układu rozpór bocznych 3 (dla skał zwięzłych) i układu siłowników 
przesuwu 2. Zastosowanie takiego układu zapewnia łatwość przesuwu maszyny. Siłowniki 
przesuwu rozmieszczone są symetrycznie na obwodzie pierścienia do odpychania. Tarcza 
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osłonowa 1 zapewnia ochronę maszyny na całej jej długości. Na cykl pracy składa się: prze-
suw tarczy osłonowej od obudowy tubingowej wraz z jednoczesnym urabianiem, zluzowa-
nie i cofnięcie siłowników przesuwu, stawienie elementów obudowy tubingowej w powsta-
łym miejscu. Obudowa tubingowa 8 składa się z 6 elementów (5 normalnych i 1 kluczowe-
go). Elementy posiadają otwory, przez które prowadzi się iniekcję substancji uszczelniającej 
za obudowę. Do montażu obudowy wykorzystuje się urządzenie do stawiania obudowy 9.  

Przedstawione rozwiązanie jest przeznaczone do drążenia tuneli w skałach zwięzłych 
i bardzo zwięzłych za pomocą głowicy z dyskiem aktywnym. Alternatywnie dla tego roz-
wiązania, dla skał o wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc w granicach do 120 MPa 
można zastosować moduł z głowicą frezującą a dla gruntów i skał sypkich moduł z łyżką ko-
parki na wysięgniku. Dla skał bardzo zwięzłych, o wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie 
Rc powyżej 120 MPa, wymagane jest zastosowanie modułów pełno przekrojowych z narzę-
dziami dyskowymi.  

3. Podsumowanie 

Koncepcja maszyny zespołowej pozwala na jej szybkie i łatwe dostosowanie do wa-
runków fizykomechanicznych urabianego ośrodka skalnego. Użytkownik maszyny, po usta-
leniu tych własności, jest w stanie dobrać dla niego odpowiedni moduł urabiający, względnie 
po zaobserwowaniu zmian w urabialności ośrodka jest w stanie bez większych nakładów 
finansowych wymienić ten moduł na odpowiedni w szybie pośrednim.  
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