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MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POPYTU 
NA WYSOKOWYDAJNE KRAJOWE MASZYNY PODSTAWOWE 
DLA PRZYSZŁYCH POTRZEB 
GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO 

 

1. Wprowadzenie 

W dającej się przewidzieć przyszłości wzrost lub nawet tylko utrzymanie udziału wę-
gla brunatnego w krajowym bilansie energetycznym wymagać będzie uruchomienia no-
wych kopalń. 

Polska posiada wszystkie atuty do utrzymania i rozwoju górnictwa węgla brunatnego, 
również w oparciu o wyspecjalizowane zaplecze naukowe i projektowe. Dotyczy to także 
budowy maszyn i urządzeń dla tej branży w kraju. Świadczy o tym fakt, że od ponad 30 lat 
wszystkie maszyny podstawowe dostarczone dla naszych kopalń węgla brunatnego zostały 
zaprojektowane i wykonane w kraju. Osiągnęliśmy w tym zakresie pełną samowystarczalność. 

Wszystkie dotychczas opracowania koncepcyjne dotyczące eksploatacji perspektywicz-
nych złóż węgla brunatnego w rejonie legnickim oraz w rejonie Gubin-Mosty ⎯ ujmują 
tzw. „100-tysięczniki” jako główne koparki przewidziane do urabiania nadkładu. Dla eksploa-
tacji złoża legnickiego przewiduje się 5, a dla złoża Gubin-Mosty 3 takie koparki o łącznej 
masie ca 40 tys. ton i o łącznie szacowanym koszcie od około 1,6 do około 2,4 mld zł, w za-
leżności od dostawcy z kraju lub importu. Są to koparki dwuczłonowe typu KWK 4000, 
o wydajności Qte ≥ 10 tys. m3/h i wydajności rocznej ~30 mln mc

3, napędzie urabiania 
P ≈ 2000 kW oraz masie 5000–6000 ton każda. 

Koparek wielkości „100-tysięczników” nie wyprodukowano dotychczas w kraju. Nie 
posiadamy stosownych opracowań bazowych i dokumentacji projektowej. Bez takich opra-
cowań nasi producenci nie będą mogli przygotować konkurencyjnej oferty, ponieważ zmu-
szeni będą do wydłużenia terminu dostaw o czas opracowania projektu wstępnego maszyny 
tj. o około 1,5 roku, co może czynić ofertę nie do przyjęcia. Aby wyrównać szanse krajo-
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wym producentom konieczne jest wcześniejsze opracowanie studium i projektu wstępnego 
takiej koparki. Umożliwi to dostawę przez fabryki krajowe w terminie 3 lat ⎯ tj. w czasie 
deklarowanym przez producentów zagranicznych, którzy takie opracowania projektowe 
posiadają. 

2. Wymagania techniczne 
dla koparek wielonaczyniowych tzw. „100 tysięczników” 

Do innych, ważniejszych wymagań technicznych dla tych koparek, wynikających rów-
nież z uwzględniania doświadczeń m.in. KWB „Bełchatów”, zaliczamy m.in.: 

— napęd urabiania P ≈ 2000 kW, 
— układ koparki dwuczłonowy z podawarką i mostem długości ca 80 m, 
— długość wysięgnika koła czerpakowego ~55÷60 m, 
— koło czerpakowe ~Ø17 m z min. 16 czerpakami i możliwością obracania czerpaków 

o 180° (dla wymogów podpoziomowego urabiania), 
— wysokość urabiania nadpoziomowego H1 ≤ 40 m, 
— wysokość urabiania podpoziomowego H2 ≤ −4,0 m, 
— jazda po pochyłościach 1:20 (praca 1:25), 
— promień skrętu gąsienic R ≤ 60 m, 
— układ transportowy B = 2600 z prędkością taśm maks. v ≤ 4,5 m/sek., 
— zabudowę kruszarki węglowej, 
— wyrzutnik kamieni na przenośniku t1, 
— bęben odbojowy w przesypie głównym t1/t2, 
— obrotnicę na łożu kulowym (dwurzędowym) Ø ≈ 16,0 m, 
— podwozie sześciogąsienicowe, vj ≈ 9,0 m/min, naciski średnie pśr ≈ 120 kPa, 
— napięcie zasilania 30 kV (6 kV). 

Ze względu na duże masy, duże gabaryty i jednostkową produkcję, koparki te zalicza-
ne są do najtrudniejszych, najdłużej realizowalnych (w wykonawstwie i przy montażu) i naj-
kosztowniejszych pozycji zakupowych. W znaczącym stopniu decyduje to o wysokości na-
kładów inwestycyjnych na budowę nowych kopalń węgla brunatnego oraz o kosztach eks-
ploatacyjnych. 

Polscy projektanci i menadżerowie przemysłu maszynowego mają już wystarczające 
doświadczenie projektowe i przygotowanie organizacyjno-techniczne, dla opracowania pro-
jektu i uruchomienia produkcji polskiego „100-tysięcznika”. Świadczą o tym m.in. już zrea-
lizowane projekty wyprodukowanych w kraju maszyn, które będzie można wykorzystać 
przy projektowaniu i budowie. W dalszej części artykułu zostanie przedstawiona, krótka 
charakterystyka dotychczas zaprojektowanych i wykonanych maszyn. 
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3. Projekt i budowa zwałowarki ZGOT 15400 

Jest to największa samojezdna maszyna (rys. 1) wyprodukowana dotychczas w Polsce 
(Nagroda Mistrz Techniki NOT za 2005 r.), pracująca z powodzeniem od 6 lat w PGE KWB 
Bełchatów SA. Jest to maszyna o średniej wydajności dobowej ca 130 tys. mc, przystoso-
wana eksploatacyjnie do współpracy z dużą koparką tzw. „100-tysięcznikiem”. 

 

Rys. 1. Zwałowarka ZGOT 15400.120 

Podstawowe dane techniczne i technologiczne przedstawiono na w tabeli 1 a rozwią-
zania konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach 2, 3, 4. 

TABELA 1 
Podstawowe dane techniczne zwałowarki ZGOT-15400.120 [1] 

Wydajność teoretyczna 15 400 m3/h 

Promień zwałowania (od osi obrotu do osi bębna zrzutowego, maks.) 120 m 

Wysokość zwałowania, maks. 30 m 

Zasięg zwałowania mierzony od osi przenośnika poziomowego 225 m 

Całkowita masa maszyny 3660 ton 

Średni nacisk na grunt 78,48 kPa 

Dopuszczalne pochylenie terenu w czasie: 
— pracy 
— transportu 

wzdłużne poprzeczne 
1:33 1:33 
1:20 1:33 
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Rys. 2. Główne parametry techniczne i technologiczne 

b)

 

a) 

c)

 

Rys. 3. Rozwiązania konstrukcyjne zwałowarki ZGOT 15400: 
a) podwozie i konstrukcja nośna, b) podwozie podawarki,  

c) łoże kulowe i wieniec zębaty mechanizmu obrotu 

Oddanie w 2004 r. do eksploatacji tej zwałowarki, rozszerzyło krajową produkcję ma-
szyn podstawowych górnictwa odkrywkowego o istotną, dla przyszłego rozwoju maszynę 
nowej generacji, o wydajności dobowej przystosowanej do współpracy z przyszłym pol-
skim „100-tysięcznikiem”. Współdziałając ściśle z inwestorem KWB „Bełchatów” wdrożo-
no do eksploatacji nowoczesną, daleko zautomatyzowaną zwałowarkę z wizualizacją pro-
cesu sterowania i diagnostyki, z telewizją przemysłową, instalacjami alarmowymi, p. poż. 
oraz innymi systemami wspomagającymi pracę. 
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Nowoczesna sylwetka, nowoczesne gąsienicowe mechanizmy jazdy oraz nowoczesna, 
zaprojektowana w oparciu o prowadzone doświadczenia, droga transportowa, wyróżniają tę 
maszynę od podobnych, znacznie kosztowniejszych maszyn pochodzących z importu [1]. 

Wprowadzono wiele rozwiązań przyjaznych dla obsługi i środowiska naturalnego, co 
stawia tę maszynę wśród najnowocześniejszych maszyn podstawowych górnictwa odkryw-
kowego. 

Maszyna podstawowa o tak dużej wydajności i zasięgach pracy umożliwia współpracę 
z układami technologicznymi pozwalającymi na zdejmowanie nadkładu po znacznie niż-
szych kosztach jednostkowych i czyni eksploatację złóż np. o wskaźniku N:W ≥ 7:1 bardziej 
opłacalną od eksploatacji podobnych złóż w układzie z „małymi” maszynami (o mniejszej 
wydajności i mniejszych zasięgach pracy) np. przy N:W ≥ 4:1. 

4. Projekt i budowa koparki KWK 910 

Koparka wielonaczyniowa KWK 910 (rys. 4), pracuje z powodzeniem w PGE KWB 
Turów SA od ponad 4 lat. Zaprojektowana i wyposażona w napęd urabiania o mocy 1000 kW, 
specjalnie do urabiania utworów bardzo trudno urabialnych.  

 

Rys. 4. Widok ogólny koparki KWK 910 
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Podstawowe parametry techniczne i technologiczne przedstawiono w tabeli 2 nato-
miast schemat technologiczny przedstawiono na rysunku 5 [2]. 

TABELA 2 
Główne parametry techniczne i technologiczne koparki KWK 910 

Dane techniczne 

moc napędu 2 × 500 kW 

średnica koła czerpakowego 10,2 m 

ilość czerpaków 16 szt. 

pojemność czerpaka nominalna 910 l 

Układ urabiania 

liczba wysypów 66,5 min-1 

sterowanie hydrauliczne Mechanizm sterowania 
gąsienic koparki promień skrętu gąsienic 25,0 m 

napięcie zasilania 6 kV 
Część elektryczna 

całkowita moc zainstalowana na koparce 2700 kW 

Dane technologiczne 

nominalna 3600 m3/godz. 
Wydajność teoretyczna 

maksymalna 4400 m3/godz. 

nominalna 419 kN 
Siła obwodowa 

maksymalna 461 kN 

Jednostkowa siła kopania maksymalna 
(porównawcza, wg wzoru Lauchhammer) 

200 kN/m 

Wysokość urabiania maksymalna 21,6 m 

Głębokość urabiania –3 m 

Siła boczna (w osi koła czerpakowego) 235 kN 

optymalna 35,0 m 
Szerokość bloku 

maksymalna 45,6 m 

praca 1:20 Dopuszczalne pochylenie 
terenu – wzdłużne transport 1:15 

Średni nacisk na grunt 116,6 kPa 

Całkowita masa maszyny 1610,7 kg 
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Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku 6. 

a) b)

 

c) d)

 

e) 

 

f)

 

Rys. 6. Rozwiązania konstrukcyjne koparki KWK 910: a) hydrauliczne sterowanie gąsienic,  
b) gąsienicowy mechanizm jazdy, c) promień skrętu podczas jazdy koparki, d) układ urabiania 

z zespołem napędowym 2 × 500 kW, e) czerpaki z narożami odlewanymi głęboko hartowanymi, 
f) sprzęgło przeciążeniowe odcinające nadwyżki dynamiczne 

Do rangi szczególnej napędu urabiania tej koparki należy zaliczyć prawidłowo funk-
cjonujące w nim ⎯ oryginalne ⎯ sprzęgło szybkoodcinające udarowe przeciążenia dyna-
miczne. 
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Przy tak obciążonych napędach łączny moment napędowy wywołują obciążenia statycz-
ne i dynamiczne. Wynosi on: 

 d
dstat dyn statM M M M I
t
ω= + = +  (1) 

W warunkach trudnourabialnych, przy dużej ilości kamieni zachodzą częste przypadki 
gwałtownych zatrzymań koła czerpakowego, przy których (w podanym wzorze) wielkość 
członu dynamicznego d dI tω  kilkakrotnie przekracza wielkość maksymalnych obciążeń sta-
tycznych. Dlatego dla zminimalizowania szkodliwego wpływu tego członu przekładnia na-
pędu koła czerpakowego koparki KWK 910 została wyposażona w dodatkowy (zaprojekto-
wany w SKW) układ zabezpieczający przed skutkami szkodliwego oddziaływania takich 
nadwyżek dynamicznych. 

Podsumowanie znaczenia tej koparki: 

— krajowa produkcja maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego została rozsze-
rzona o istotną dla aktualnych i przyszłych potrzeb branży węgla brunatnego ⎯ kopar-
kę nowej generacji do urabiania złóż trudnourabialnych; 

— nowoczesny układ urabiania z możliwością „odcinania” (jakże szkodliwych w innych 
znanych powszechnie koparkach) udarowych nadwyżek dynamicznych umożliwia ura-
bianie wielu rodzajów skał (o oporach do 200 kN/mb) bez potrzeby ich rozluźniają-
cego strzelania lub rozluźniania dodatkowym sprzętem specjalistycznym (spycharki); 

— nowoczesna i stabilna sylwetka koparki z bardzo mobilnym GMJ (możliwość pokony-
wania dużych pochyleń i to przy minimalnych promieniach skrętu) wyróżniają walory 
eksploatacyjne tej maszyny z pośród podobnych, znacznie kosztowniejszych koparek 
z importu; 

— wprowadzenie w szerokim zakresie rozwiązań przyjaznych dla obsługi (stanowiska 
pracy) i środowiska naturalnego (wyciszenie ⎯ istotne w porównaniu z maszynami 
np. z ostatnich 10 lat) stawia tą koparkę pośród najnowocześniejszych maszyn podsta-
wowych dla górnictwa odkrywkowego; 

— wiele zastosowanych i już sprawdzonych rozwiązań (m.in. czerpaki, płyty gąsienico-
we itp.) mogą być i są wzorem dla innowacyjnych możliwości poprawy stanu techniki 
krajowych (i nie tylko) maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego [2]. 

5. Podsumowanie 

Firma SKW od specjalizuje się w projektowaniu i budowie koparek wielonaczynio-
wych. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę zarówno krajowych jak i zagranicznych użytkowni-
ków tych maszyn. Ponadto, przy projektowaniu nowych „100-tysięczników” w kraju mamy 
możliwość korzystania z blisko 30-letnich doświadczeń eksploatacyjnych podobnych ko-
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parek w KWB „Bełchatów”. Przekonani jesteśmy, że nowe koparki KWK 4000 będą jakoś-
ciowo porównywalne i jednocześnie o wiele tańsze od maszyn importowanych. 

Powyższe przykłady oraz doświadczenia projektowe i produkcyjne z już wyproduko-
wanych ponad 20 maszyn podstawowych dla krajowego i zagranicznego przemysłu węgla 
brunatnego przekonują, że maszyny te można i należy produkować w kraju ⎯ tym bar-
dziej, że są to maszyny wieloletnie (trwałości do ca 50 lat), a uruchomienie ich produkcji 
w kraju zabezpieczy również krajową, wieloletnią produkcję części zamiennych. 

Sprawą niebagatelną ⎯ o aktualnie zasadniczym znaczeniu społecznym ⎯ jest mo-
żliwość stworzenia tysięcy miejsc pracy. Budowa, obsługa, konieczność produkcji części 
zamiennych oraz elementów szybkozużywających się, są gwarantem dla wieloletniego za-
trudnienia. Maszyny tej klasy łączą w sobie najnowocześniejsze rozwiązania wielu gałęzi 
przemysłu, są obiektem wielu badań i opracowań naukowych niejednokrotnie o znaczeniu 
międzynarodowym. Budowa i ich pełna obsługa w kraju ma nieoceniony wpływ na rozwój 
polskiej myśli technicznej. 

Opanowanie projektowania, produkcji i montażu takich maszyn w Polsce powinno 
mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji dalszego rozwijania energetyki bazują-
cej na dużych krajowych zasobach węgla brunatnego, szczególnie w rejonie legnickim i re-
jonie Gubin-Mosty. 

Import tych maszyn byłby porażką o znaczeniu krajowym. 
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