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Samojezdne maszyny wiercące i kotwiące
dla górnictwa podziemnego firmy Mine Master

Eksploatacja podziemna (wybieranie) minerałów użytecznych składa się z trzech głów-
nych faz, gdzie cały proces zaczyna się od urabiania i następnie poprzez ładowanie koń-
czy się na stawianiu obudowy. Urabianie minerału realizowane jest za pomocą materia-
łu wybuchowego lub mechanicznie maszynami nazywanymi kombajnami (urabianie
i ładowanie). W przypadku skał trudno urabialnych i abrazywnych pozostaje w chwili
obecnej jedynie wykorzystanie materiału wybuchowego jako czynnika niszczącego spój-
ność skały oraz zastosowanie technologii komorowej lub komorowo-filarowe czy chod-
nikowej. Zastosowanie materiału wybuchowego wymaga wykonania otworów o różnej
długości i średnicy zorientowanych przestrzennie, manualnie lub mechanicznie. Wtedy
najczęściej stosuje się samojezdne wozy wiercące, ładowarki, samojezdne wozy kotwiące
i transportowe. Zestaw tych maszyn stanowi zmechanizowany kompleks do eksploata-
cji minerałów trudnourabialnych i abrazywnych, choć można je stosować również
w przypadku innych skał. Takim przykładem są maszyny produkowane przez firmę Mine
Master Sp. z o.o. przeznaczone do eksploatacji rud metali takich jak miedź, cynk czy
nikiel, ale również soli kamiennych i potasowych oraz łupków bitumicznych.

Słowa kluczowe: system eksploatacji komorowy i komorowo-filarowy, samojezdne
wozy wiercące, kotwiące i transportowe, ładowarki
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1. WPROWADZENIE

Wybieranie podziemne minerałów użytecznych
składa się z trzech głównych faz: cały proces zaczyna
się od urabiania (materiał wybuchowy, frezowanie,
struganie) i następnie – przez ładowanie (szeregowe,
równoległe) – kończy się na stawianiu obudowy (od-
budowa kotwowa, podporowa). Urabianie minerału
realizowane jest za pomocą materiału wybuchowego
lub mechanicznie maszynami nazywanymi kombajna-
mi (urabianie i ładowanie). W przypadku skał trudno
urabialnych i abrazywnych pozostaje w chwili obecnej
jedynie wykorzystanie materiału wybuchowego jako
czynnika niszczącego spójność skały oraz zastosowa-
nie technologii komorowej lub komorowo-filarowej
czy chodnikowej. Zastosowanie materiału wybucho-
wego wymaga wykonania otworów o różnej długości
i średnicy, zorientowanych przestrzennie, manualnie
lub mechanicznie. Otwory można wykonywać manual-

nie (ręcznie) lub mechanicznie, stosując sterowanie lo-
kalne, zdalne lub automatyczne. Oczywiście najczęściej
otwory te wykonuje się mechanicznie, stosując samo-
jezdne wozy wiercące, gdzie głównym podzespołem
takiego wozu jest wysięgnik lub wysięgniki z ramami
prowadniczymi, wyposażone w różnego typu wiertar-
ki [1, 2]. Następnie, po odstrzeleniu, urobek ładowany
jest ładowarkami, najczęściej czołowo sypiącymi, do
samojezdnych wozów transportowych, które prze-
mieszczają go do dalszych środków transportowych.
Stateczność wyrobiska uzyskuje się, stosując różnego
typu obudowy, najczęściej kotwowe. Również wtedy
wymagane jest wykonanie otworu do zabudowy kotwy.
Można to osiągnąć manualnie lub mechanicznie za po-
mocą samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących [3].
Zestaw tych maszyn stanowi zmechanizowany kom-
pleks do eksploatacji minerałów trudno urabialnych
i abrazywnych, choć można je stosować również w przy-
padku innych skał, gdzie czynnikiem decydującym jest
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głównie ich abrazywność. Takim przykładem są maszy-
ny produkowane przez firmę Mine Master Sp. z o.o.
przeznaczone do eksploatacji rud metali, takich jak
miedź, cynk czy nikiel, ale również soli kamiennych
i potasowych oraz łupków bitumicznych. Maszyny te
są stosowane z powodzeniem również w robotach tu-
nelowych [4], gdzie skały urabiane są z wykorzysta-
niem materiału wybuchowego.

Firma Mine Master Sp. z o.o. produkuje kilka typów
samojezdnych wozów wiercących [5] z napędem spali-
nowym (silnik diesla) lub elektrycznym (baterie akumu-
latorowe) [6], jak również samojezdnych wozów ko-
twiących. Nowością są samojezdne wozy do wiercenia
przestrzennego długich otworów z magazynem żerdzi.

2. SAMOJEZDNE WOZY

Wspomniano wcześniej, że Mine Master specja-
lizuje się głównie w samojezdnych wozach wiercą-
cych, wiertniczych oraz kotwiących z napędem spali-
nowym lub elektrycznym (dodatkowo litera E). Sa-
mojezdne wozy wiercące oznaczane są odpowiednio:
Face Master 1.4, Face Master 1.7, Face Master 1.7K,
Face Master 2.1, Face Master 2.3 i Face Master 3.0
i służą one do wykonywania otworów strzałowych.
Natomiast samojezdne wozy kotwiące oznaczono
Roof Master 1.4, Roof Master 1.7, Roof Master 1.8
i Roof Master 2.3 i służą one do kotwienia wyrobiska
w celu zapewnienia jego stateczności. Samojezdny
wóz do wiercenia przestrzennego długich otworów
z magazynem żerdzi oznaczono w następujący spo-
sób: Production Master 2.3.

2.1. Samojezdne wozy wiercące

Samojezdny wóz wiercący niski Face Master 1.4 (rys. 1)
jest przeznaczony do wiercenia otworów strzałowych w za-
kresie średnic 41–76 mm i długości netto 3,2 m. Maszyna
przegubowa z napędem hydrostatycznym na cztery koła
(silniki w kołach) i hamulcami dynamicznymi oraz HAP.
Maszyna może być stosowana w niemetanowych wyro-
biskach kopalń rud oraz surowców mineralnych. Kon-
strukcja maszyny pozwala na skuteczne wykonywanie
wierceń w wyrobiskach o wysokości od 1,6 m.

Samojezdny wóz wiercący niski, Face Master 1.7,
jest przeznaczony do wiercenia otworów strzałowych
w zakresie średnic 41–76 mm i długości netto 3,2 m.
Maszynę można stosować w niemetanowych wyrobi-
skach kopalń rud oraz surowców mineralnych. Kon-
strukcja maszyny pozwala na skuteczne wykonywanie
wierceń w wyrobiskach o wysokości od 2 m do 4,3 m.

Face Master 1.7K (rys. 2) to udoskonalona wersja
FM 1.7. Maszyna ma zamkniętą i ergonomiczną kabi-
nę operatora (kapsuła), podnoszoną i opuszczaną hy-
draulicznie. Konstrukcja kabiny oraz rama platformy
roboczej (przedniej) poddawana jest badaniom dyna-
micznym na przenoszenie obciążeń o energii kine-
tycznej 60 kJ, co potwierdzone jest stosownym certy-
fikatem. Natomiast przednia szyba operatora spełnia
wymagania klasy P8B wg normy EN-356. Kabina jest
również wyposażona w układ klimatyzacji pracujący
podczas przejazdów oraz podczas pracy z sieci kopal-
nianej 500 V oraz w filtr kabinowy. Dodatkowo w celu
zapewnienia najlepszej ochrony operatora przed za-
grożeniem gazowym, pojawiającym się w wyrobiskach
KGHM, w kabinie znajduje się filtr przeciwko siarko-
wodorowi (H2S).

Rys. 2. Face Master 1.7K – wóz wiercący do niskich wyrobisk z klimatyzowaną kabiną

Rys. 1. Face Master 1.4 – wóz wiercący do niskich wyrobisk
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W celu zapewnienia doskonałej trakcji został za-
stosowany przegub o dwóch osiach skrętu (pionowy
oraz o oscylacji poziomej), dzięki czemu została uzy-
skana bardzo dobra stateczność przy manewrowaniu
i znacznie zmniejszone wymiary wyrobisk, w których
może poruszać się maszyna. Organ roboczy maszyny
oparty jest na sprawdzonej konstrukcji wysięgnika
B40 HD oraz wiertarki HC 109 produkcji Montabert,
wyposażonej w głowicę wodną o podwyższonej od-
porności na działanie agresywnej wody płuczkowej.

Jednowysięgnikowy wóz wiercący Face Master 2.1
przeznaczony jest do pracy w wąskich pokładach.
Główne cechy tej maszyny to:

– organ roboczy z obrotnikiem dwuosiowym znacznie
poprawiającym manewrowanie ramą prowadniczą,

– obrót o 360° wysięgnika w obu płaszczyznach
umożliwiający wymianę koronki ze stanowiska
operatora,

– sprawdzona konstrukcja wychyłu przegubu głów-
nego dla poprawy trakcji,

– osłona operatora w wykonaniu FOPS & ROPS
z podnoszonym daszkiem oraz hydraulicznie ste-
rowanym segmentem w celu poprawy widoczności
podczas wiercenia pionowego,

– pole pokrycia 30 m2,
– mocny napęd hydrostatyczny do jazdy przy wznie-

sieniach do 14 stopni,
– automatyczna blokada przegubu zapewniająca zwię-

kszoną stateczność maszyny podczas wiercenia.

Face Master 2.3 (rys. 3) to dwuwysięgnikowy wóz
wiercący przeznaczony do wiercenia otworów strzało-
wych w zakresie średnic 41–76 mm, o polu pokrycia
67 m2 i napędem na cztery koła. Maszynę można sto-
sować w niemetanowych wyrobiskach kopalń rud
oraz surowców mineralnych. Konstrukcja maszyny

pozwala na skuteczne wykonywanie wierceń w wyro-
biskach o wysokości od 2,5 m do 6,1 m. Niniejszy wóz
charakteryzuje się następującymi cechami:

– system hydrauliczny z bezpośrednim sterowaniem
zawierający funkcje: antyzakleszczeniowe koronki
w otworze, zawiercanie oraz kontrolę ciśnienia
posuwu w celu zoptymalizowania parametrów
wiercenia,

– wysięgniki B40L o wysuwie 1500 mm,
– aluminiowa rama prowadnicza serii F 7000 w pro-

wadnicami ze stali nierdzewnej – prosta konstruk-
cja zapewniająca niskie koszty użytkowania,

– minimalna wysokość transportowa 2,3 m z regulo-
wanym siedziskiem operatora,

– szerokość maszyny 1,99 m pozwalająca na jazdę
w wyrobiskach o minimalnej szerokości 4,5 m pod
kątem 90 stopni,

– konstrukcja przegubowa z napędem na 4 koła,
– system hamulcowy SAHR obsługujący hamulce

zasadnicze i HASR obsługujący hamulce postojo-
we/ bezpieczeństwa,

– wóz jest wyposażony w cztery podpory spągowe,
– maszyna w wykonaniu standardowym zawiera

osłonę operatora w wykonaniu FOPS/ROPS.

Face Master 3.0 to maszyna przegubowa z napę-
dem na cztery koła, której minimalna wysokość trans-
portowa to 2,9 m. Sterowanie ruchami prostowodowe-
go wysięgnika typu B 40L o standardowym wysuwie
1500 mm za pomocą joysticka zapewnia precyzyjne
i szybkie przemieszczenie wysięgnika i wiertarki mię-
dzy kolejnymi wierconymi otworami. Prosta i nieza-
wodna konstrukcja aluminiowej ramy prowadniczej
z serii F 7000 znacznie obniża koszty i ułatwia ser-
wisowanie. Sterowanie hydrauliczne zapewnia niskie
koszty eksploatacji i wysoką niezawodność.

Rys. 3. Face Master 2.3 – dwuwysięgnikowy wóz wiercący



Samojezdne maszyny wiercące i kotwiące dla górnictwa podziemnego firmy Mine Master 15

2.2. Samojezdne wozy kotwiące

Wóz kotwiący Roof Master 1.4 jest wyposażony
w system wiercenia na sucho (odsysanie zwiercin) lub
system wiercenia płuczkowego (z płuczką wodną).
Wiercenie odbywa się za pomocą wiertarki obroto-
wej. Położenie stanowiska operatora umożliwia peł-
ną kontrolę podczas instalacji kotew. Zastosowany
w wozie układ roboczy umożliwia wiercenie otworów
o średnicy 25–38 mm pod kotwy ekspansywne i wkle-
jane, dwufazowo z wykorzystaniem możliwości przed-
łużania kolumny żerdzi.

Roof Master 1.7 (rys. 4) jest przeznaczony do wy-
konywania obudowy kotwowej w wyrobiskach górni-
czych o wysokości min. 1,92 m i maks. 4,0 m. Zespół
roboczy stanowi wieżyczka produkcji J.H. Fletcher
 z wiertarką obrotową i z odsysaniem zwiercin.

Samojezdny wóz kotwiący Roof Master 2.3 jest
przeznaczony do kotwienia wyrobisk podziemnych
w zakresie wysokości 4–7 m. Maszyna umożliwia wy-
konanie wiercenia otworów kotwowych, instalację
kotew cementowych i wyłożenie stropu oraz ociosów
siatką za pomocą podajnika siatki.

Rys. 4. Roof Master 1.7 – wóz kotwiący

2.3. Samojezdny wóz

do wiercenia przestrzennego

długich otworów

Production Master 2.3 (rys. 5) to samojezdna ma-
szyna do wiercenia długich otworów równoległych
w stropie i spągu, jak również do wierceń wachlarzo-
wych i obwodowych w pionie lub pod zadanym kątem.
System młotka górnego daje możliwość wiercenia
otworów w zakresie 64–165 mm w zależności od kon-
figuracji. Prosty w obsłudze system pozycjonowania
ułatwia wiercenie w wymaganych kierunkach. Maszy-
na ma bardzo dobrą stateczność pozwalającą na szyb-
ką jazdę nawet w trudnych warunkach. Przenośny pa-
nel sterowania umożliwia dokładne wiercenie oraz
łatwą i bezpieczną obsługę.

2.4. Samojezdne wozy wiercące i kotwiące

z napędem elektrycznym

Wóz kotwiący z napędem elektrycznym (bateryj-
nym) Roof Master 1.8KE (rys. 6) jest przeznaczony
do pracy w wyrobiskach o wysokości od 3,0 m do 5,8 m.
Maszyna jest wyposażona w wieżyczkę kotwiącą, któ-
ra mieści dziewięć kotew o długości 1,8 m. Na maszy-
nie zainstalowano baterię sodowo-niklową o pojem-
ności 120 kWh. Cechą charakterystyczną układu BEV
zastosowanego na obu rozwiązaniach maszyn bateryj-
nych jest możliwość doładowywania baterii z istnieją-
cej sieci energetycznej kopalni w zakresie napięcia
500–1000 V z wykorzystaniem ładowarki baterii za-
budowanej na podwoziu maszyn, a także możliwość
doładowywania baterii w czasie przejazdów podczas
hamowania oraz podczas zjazdów na nachyleniach.

Rys. 5. Production Master 2.3 – wóz do wiercenia długich otworów
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Operator ma do dyspozycji ergonomiczną, klimatyzo-
waną kabinę z filtrem kabinowym.

Face Master 1.7LE to wóz wiercący przeznaczony
do wykonywania otworów strzałowych o średnicy od
41 mm do 76 mm i długości 3,2 m, w wyrobiskach po-
wyżej 1,7 m. Jest wyposażony w zamykaną, klimaty-
zowaną kabinę, w której operator ma bardzo dobrą
widoczność. Szczególnym osiągnięciem, jeżeli chodzi
o tę wiertnicę, jest to, że mimo zabudowanej baterii
maszyna ma jedną z najniższych wysokości transpor-
towych (1,65 m) w swojej klasie maszyn i przystoso-
wana jest do przejazdów w ciężkich warunkach wy-
robisk górniczych w systemie filarowo-komorowym
o nachyleniu do 15 stopni.

3. PODSUMOWANIE

Samojezdne wozy wiercące czy kotwiące stosowa-
ne są przy eksploatacji różnego rodzaju minerałów,
najczęściej systemem komorowym lub komorowo-
-filarowym, ale też przy drążeniu wyrobisk korytarzo-
wych. Wtedy spójność skał niszczona jest za pomocą
materiału wybuchowego. Wspomniane maszyny oraz
samojezdne wozy wiercące otwory przestrzennie za-
początkowują proces wybierania, gdzie z ładowarka-
mi i samojezdnymi wozami transportowymi stanowią
zestaw maszyn nazywanych kompleksami. Można
również taki zestaw stosować nie tylko do eksploata-
cji minerałów użytecznych, ale też do realizacji obiek-
tów budowlanych, takich jak tunele, przekopy, prze-
pusty, sztolnie zrzutowe czy kanały. Należy jednak
w każdym z tych wspominanych przypadków zesta-
wiać maszyny, uwzględniając ich parametry technicz-

Rys. 6. Roof Master 1.8KE – wóz kotwiący o napędzie bateryjnym

ne, mając na uwadze miejsce ich pracy oraz założoną
wydajność czy postęp.

Opisane powyżej samojezdne wozy wiercące, ko-
twiące czy wiercące otwory przestrzennie firmy Mine
Master produkowane są właśnie do tych celów. Za-
stosowanie ich w konkretnych warunkach górniczo-
-geologicznych związane jest z ich parametrami tech-
nicznymi, które umożliwiają uzyskanie założonych
wydajności czy postępów. Stąd zawsze produkowa-
ne są do konkretnych zamówień, a w wielu przypad-
kach wychodzą naprzeciw przyszłym potrzebom i wy-
maganiom.
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