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O możliwościach urabiania skał

zrywarkami
Łukasz Machniak, Adrian Borcz
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

W światowym górnictwie 
odkrywkowym urabianie zrywarkami 
jest dość powszechnie stosowane. 
Znacznie mniej doświadczeń 
w tym zakresie posiadają krajowe 
kopalnie, mające tendencje do 
nadmiernego wykorzystywania 
robót wiertniczo-strzałowych, 
choć niekiedy eksploatowane 
złoża, lub ich fragmenty, mogą 
być urabiane mniejszym kosztem, 
z wykorzystaniem zrywarek.

M
etoda urabiania zwięzłych oraz bardzo zwię
złych skał z wykorzystywaniem robót wiertni- 

I czo-strzałowych, jak również gruntów (piaski, 
żwiry, surowce ilaste, itp.) z wykorzystaniem koparek 
jednonaczyniow ych lub wielonaczyniow ych, bardzo 
rzadko jest kwestionowana. Jednakże przy materiałach, 
których nie możemy przypisać do tych grup, m ogą poja
wić się pewne problemy co do m etody lub sposobu ich 
urabiania. D o takich m ożna zaliczyć średniozwięzłe skały 
osadowe lub metamorficzne, które są  stosunkowo słabe, 
aby wykorzystać MW, ale zbyt silne (zwięzłe) dla koparek 
jednonaczyniowych lub wielonaczyniowych. D o urabiania 
takich skał wykorzystać można zrywarki, które w  ostatnich 
latach stają się poważną alternatywą.

Zrywanie spycharkam i m iało swoje początki już 
w  późnych latach 50. X X  wieku i stało się popularną 
m etodą wydobywania gruntów  oraz skał. Przez wiele lat 
zrywanie było stosowane do rozluźniania gleb i słabo 
zwięzłych skał, podczas gdy zwięzłe oraz bardzo zwięzłe 
skały urabiano przy pom ocy m ateriałów wybuchowych. 
M im o m n iejszego  w ykorzystania tej technologii w 
Polsce, ostatnio — ze względu na coraz częstsze loka
lizowanie zakładów  górniczych w  sąsiedztwie terenów
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zabudowanych — ograniczona jest w  znacznym stopniu 
możliwość prowadzenia urabiania za p om ocą MW Stąd 
też kopalnie m uszą wprowadzań alternatywne rozwiąza
nia (urabianie mechaniczne), w  tym głównie urabianie 
zrywarkami.

Proces zrywania
Zrywanie jest mechaniczną m etodą urabiania skał. Do 

urabiania wykorzystuje się stalowe zęby zamocowane z 
tyłu maszyny zrywającej, najczęściej spycharki (fot. 1).

W praktyce wykorzystuje się jeden, dwa, trzy lub pięć 
zrywaków Zęby przeciągane w  górotworze skalnym, na 
skutek wywoływanych naprężeń (obciążeń) rozrywają 
go  wokół linii zrywania. Prędkość zrywania zależy od 
właściwości fizykomechanicznych urabianych skał, jak 
również wielkości spycharki (masy własnej oraz mocy). 
Wielorakie zrywaki nadają się do łatwych warunków pracy, 
np. urabianie gliny, słabych piaskowców. Odległość między 
ciągnikiem a zrywakami jest zazwyczaj mniejsza niż 900 
mm. Ta cecha sprawia, że wielorakie zrywaki nie nadają
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Fot. 1. Spycharka 
z zamocowanym zrywa- 

kiem pojedynczym 
i podwójnym [6]

• kruszenie — rys. 1 C,
• rozłupywanie — rys. 1 D,
• zginanie — rys. 1 E ,

podważanie (wyrywanie) — rys. 1 F.
W iększość obserwacji potwierdza, że najważniejszymi 

parametrami decydującymi o skuteczności (efektywności) 
procesu zrywania, są: wytrzymałość skał oraz kształt i 
odstępy pomiędzy płaszczyznami nieciągłości. Z  przedsta
wionego rysunku widać, że najkorzystniejsze warunki zry
wania osiągane są  przy występowaniu kilku (przynajmnie| 
dwóch) kierunków nieciągłości oraz przy nieznacznych 
odległościach pomiędzy płaszczyznami nieciągłości. W 
takich warunkach proces zrywania polega na rozluzo- 
wywaniu górotworu (rys. 1 B). Zwiększenie odległości 
pomiędzy płaszczyznami nieciągłości skutkuje zmianą 
sposobu zrywania na wyrywanie bloków (brył skalnych) 
— rys. 1 F. Przy jednej orientacji (kierunku) płaszczyzn nie
ciągłości oraz w  zależności od wytrzymałości górotworu, 
zrywanie realizowane jest poprzez rozłupywanie (rys. 1 D) 
lub zginanie (rys. 1 E). Zdecydowanie najmniej korzyst
nymi warunkami są  takie, w  których nie zidentyfikowano 
żadnych płaszczyzn nieciągłości, a zrywanie realizowane 
jest poprzez oranie (przy małej wytrzymałości górotwo
ru) — rys. 1A lub kruszenie (przy dużej wytrzymałości 
górotworu) — rys. 1 B.

się do warunków, gdzie występują duże bryły, które mogą 
zostać uwięzione pomiędzy ciągnikiem a zrywakami. D o 
pracy w bardzo trudnych i trudnych warunkach można 
natomiast wykorzystać pojedyncze zrywaki. Tu odległość 
zam ocowania zrywaka jest znacznie większa, dlatego 
też m ogą być stosowane do urabiania spękanych skał, z 
których wyrywane są bryły skalne.

Generalnie, w  zależności od  urabianego rodzaju 
górotworu, wyróżnić m ożna sześć podstawowych m e
chanizmów zrywania, a mianowicie:
• oranie — rys. 1 A,
• rozluzowywanie — rys. 1 B,

Jak widać, proces zrywania jest bardzo skomplikowany 
i zależy od kombinacji wielu czynników, które zmieniają 
się w  zależności od uwarunkowań geologicznych. Istot
ne jest zatem określenie granic możliwości i zakresów 
stosow ania urabiania m echanicznego zrywarkami. W 
dalszej części przedstawione zostaną wybrane klasyfikacje 
urabialności skał.

Stosowane klasyfikacje urabialności
Istnieje szereg pozycji w  literaturze technicznej anali

zującej problem urabialności różnymi maszynami (w tym 
również zrywarkami) zarówno od strony teoretycznej,
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jak i badawczej. W iększość stosowanych klasyfikacji ura- 
bialności to klasyfikacje jednoparametrowe, w  których 
urabialność określona jest na podstawie właściwości lub 
param etru charakteryzującego dany ośrodek (np. jed
nostkowy opór urabiania, prędkość przemieszczania fali 
sejsmicznej, wytrzymałość na ściskanie). Wiadome jest, 
że urabialność danego ośrodka skalno-gruntowego to 
pojęcie bardzo złożone, niedające się opisać za pom ocą 
tylko i wyłącznie jednego parametru. Dodatkowo bazo
wanie na jednym parametrze, określanym najczęściej w 
badaniach laboratoryjnych, nie uwzględnia tak zwanego 
efektu „skali” . Problem „skali” , w  ocenie właściwości 
masywu skalnego, w  tym również urabialności, był szeroko 
dyskutowany i nie pozostał dotąd rozwiązany. Dlatego też 
rozwinięto klasyfikacje wieloparametrowe, wykorzystujące 
do oceny urabialności kilka parametrów charakteryzują
cych zarówno urabiany górotwór, jak również zrywarkę 
czy technologię pracy.

Najczęściej stosowanymi klasyfikacjami urabialności 
zrywarkami są  te bazujące na prędkości przemieszczania 
fali sejsmicznej. Najbardziej znane klasyfikacje tego typu 
opracowane zostały w latach 50. ubiegłego wieku przez 
firmę C A T E R P IL LA R , później zostały wprowadzone 
również przez KOM ATSU. Klasyfikacje te sporządzone 
są  dla każdego typoszeregu spycharek. Przykładow ą 
klasyfikację dla spychaki CAT D 9R  pokazano na ry
sunku 2.

Rys. 2. Klasyfikacja 
urabialności spycharką 
D9R [6]

Klasa
Prędkość fali sejsm icznej, m/s

Zryw arki średnie Zryw arki duże

Nie urabiane <  455 <  455

Łatw o  urabialne 455-909 455-1212

Średnio  urabialne 909-1212 1212-1515

Trudno urabialne 1212-1515 1515-1818

Bardzo trud n o  urabialne 1515-1818 1818-2121

Nieurabialne >  1818 >  2121

Klasyfikacje cały czas są  aktualizowane ze względu na 
ciągły postęp techniczny w  budowie spycharek. Funkcjo
nuje również wiele innych klasyfikacji opartych na tym 
parametrze. W tabeli 1 pokazano przykładową klasyfikację 
opracowaną w  1981 roku.

Tab. 1. Klasyfikacja 
urabialności zrywarka
mi w g Church'a [4]

PLI, MPa
BN - bardzo niski N - niski S  - ceredni W - wysoki BW - bardzo wysoki EW-ekstremalnie wysoki

1,0 3,0

P L I , Mpa

Rys. 3. Graficzne klasyfikacje urabialności zrywarkami 
A -  wg Franklina [1], B -  wg Pettifer i Fookes [5]

Uzależnia ona ocenę urabialności zrywarkami od pręd
kości fali sejsmicznej, dokonując jednocześnie podziału na 
zrywarki duże oraz średnie. Zrywarki duże charakteryzują 
się m ocą 304-532 K M  i m asą w łasną ciągnika 45-72 ton, 
natom iast średnie — m ocą 202-304 K M  i wagą 27-41 
ton. Klasyfikacja ta nie uwzględnia zrywarek o większych 
mocach. Obecnie największe zrywarki dysponują m ocą 
zbliżoną do 1000 K M  oraz m asą w łasną powyżej 100 ton. 
Granicą zastosowania dla takich zrywarek jest prędkość 
fali sejsmicznej powyżej 3000 m /s. Przykładem może 
być np. spycharka K O M A TSU  D 475A-5, pracująca w 
K opalni Folwark. Próby eksploatacyjne pokazały, że 
osiąga ona wydajność ok. 700 M g/godz., przy prędkości 
fali sejsmicznej ok. 3000 m /s.

Pomimo wielu zalet klasyfikacji opartych na pomiarze 
prędkości fali sejsmicznej, wykorzystanie tylko i wyłącznie 
tego parametru może prowadzić do błędnej oceny ura- 
bialności badanego górotworu. G łów ną wadą pomiaru 
prędkości fali sejsmicznej jest to, że nie odzwierciedla
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W artość w skaźnika urabialności - N U rabialność zryw arkam i

1 -  10 Łatw o  urabialne

10 -  100 Trudno urabialne

100 -  1000 Bardzo trud n o  urabialne

1000 -  10000 Ekstrem alnie tru dn o  urabialne lub nie urabialne

> 1 0 0 0 0 Nieurabialne

Tab. 2. Klasyfikacja urabialności zrywarkami wg Kirstena [2]

W artość w skaźnika RMR
Klasa jakości górotw oru  

w g Bieniaw skiego
Sp o só b  urabiania  

w g A bdullatif i Cruden

80 - 100 I -  bardzo dobra roboty strzałowe

61 - 80 II -  dobra roboty strzałowe

41 - 60 III -  średnia zrywarka

21 - 40 IV -  słaba
zrywarka (od 30) 

koparka (do 30)

<  20 V -  bardzo słaba koparka

Tab. 3. Klasyfikacja urabialności w zależności od wartości wskaźnika RMR [4]

Tab. 4. Klasyfikacja Kaushika urabialności kombajnami powierzchniowymi [4]

Param etr I II III IV V

PLI [MPa] <  0,5 0,5 -  1,5 1,5 -  2,0 2,0 -  3,5 >  3,5

W artość w skaźnika (Is) 5 10 15 20 25

Liczba spękań [ilość/m 3] >  30 30 -  10 10 -  3 3 -  1 1

W artość w skaźnika (Jv) 5 10 15 20 25

A b razyjn ość (Cerchar) <  0,5 0,5 -  1,0 1,0 -  2,0 2,0 -  3,0 >  3,0

W artość w skaźnika (Aw) 3 6 9 12 15

Kierunek urabiania 
w  stosunku d o  kierunku 

g łó w n ych  spękań

OOnr-^ 54 o - 72o 4o
LT6o3 18o - 36o 0o - 18o

W artość w skaźnika (Js) 3 6 9 12 15

M oc m aszyny [kW] >  1000 800 -  1000 600 -  800 400 -  600 <  400

W artość w skaźnika (M) 4 8 12 16 20

W artość w skaźnika urabialności - CI Urabialność

<  50 Bardzo łatw o urabialne

50 -  60 Łatw o  urabialne

60 -  70 Ekonom iczn ie  urabialne

70 -  80 Trudno urabialne, m oże nie być ekon om iczn e

>  80 Nieurabialne

Tab. 5. Klasyfikacja urabialności kombajnami powierzchniowymi oraz zrywarkami wg Kaushika [4]

pewnych właściwości badanego ośrodka, np. wilgotności. 
Prędkość przemieszczania się fali sejsmicznej w  piaskowcu 
m ocno zawilgoconym może być taka sama jak w  granicie. 
Generalnie skały osadowe klasyfikuje się do urabiania 
mechanicznego zrywarkami, podczas gdy skały m agm o
we (np. granit) nie są  urabialne lub urabianie jest mocno 
ograniczone tym sposobem . Fala sejsmiczna w  piaskowcu 
o dużej wilgotności przem ieszcza się z większą pręd
kością niż w  piaskowcu suchym. Różnice prędkości fali 
sejsmicznej m ogą wynosić ±  1000 m /s, co stanowi istotny

problem  w  interpretacji wyników pomiarów Klasyfikacje 
urabialności bazujące na prędkości przemieszania się fali 
sejsmicznej są powszechnie używane do dzisiaj, należy się 
jednak nimi posługiwać z dużą ostrożnością.

D rugą dużą grupę klasyfikacji urabialności stanowią 
klasyfikacje graficzne, które należy zaliczyć równocześnie 
do klasyfikacji wieloparametrowych. W klasyfikacjach 
wieloparametrowych ze wzrostem liczby analizowanych 
czynników rośnie pew ność (dokładność) szacowania 
stopnia urabialności, ale równocześnie maleje użyteczność 
klasyfikacji związana z koniecznością przeprowadzania 
dużej liczby badań.

Pionierską klasyfikację wieloparametrową opracowano 
w 1971 roku [1]. Bazuje ona na dwóch parametrach g ó 
rotworu: wskaźniku spękań (odległość spękań) — FI oraz 
wskaźniku punktowego obciążenia PLI (rys. 3 A).

W tej klasyfikacji wydziela się obszary zastosow a
nia różnych m etod urabiania mechanicznego (koparki, 
zrywarki) czy techniki strzelniczej. Wraz z postępem  w 
budowie coraz większych maszyn, inni autorzy rozwi
jali i modyfikowali tę klasyfikację. Ostatniej modyfikacji 
dokonano w  1994 roku [5] — rys. 3 B. Klasyfikacja ta 
bardziej dokładnie wskazuje na obszary zastosowania 
konkretnego typoszeregu spycharek wraz z podaniem 
stopnia urabialności.

W tym samym czasie rozwijały się klasyfikacje urabial- 
ności zrywarkami, bazujące na innych cechach skał oraz 
masywu skalnego. I tak na przykład Kirsten [2] swoją kla
syfikację opracował na podstawie geomechanicznej klasyfi
kacji masywu skalnego Bartona (Q — system). Klasyfikacja 
podaje tak zwany indeks urabialności — N, a wartość tego 
wskaźnika określa stopień urabiania zrywarkami (tab. 2). 
Wskaźnik wyznaczany jest w  oparciu o sześć parametrów 
górotworu skalnego: wytrzymałość, procentowy wskaźnik 
spękań, liczbę systemów spękań, liczbę określającą chropo
watość powierzchni spękań, liczbę określającą zwietrzenie 
powierzchni spękań, liczbę określającą względną strukturę 
masywu (kształt i wielkość bloków).

Stosowana jest również inna klasyfikacja urabialności 
zrywarkami [4], opierająca się na klasyfikacji geom echa
nicznej — Bieniawskiego (klasyfikacja sześcioparametro- 
wa). W zależności od wartości RM R, zaproponowano 
następującą klasyfikację sposobu urabiania — (tab. 3).

Możliwość zastosowania bardzo dużych spycharek 
(o mocy powyżej 550 KM) m ożna określić również na 
podstawie klasyfikacji stosowanych do oceny urabialności 
kombajnami powierzchniowymi (widoczne jest bardzo 
duże podobieństwo w  zastosowaniu tych maszyn). K la
syfikację taką przedstawiono w  tabeli 4.

Warto ść wskaźnika urabialności CI jest sum ą kolej
nych wskaźników (Is+  J v +  A w + J s +  M). Klasy urabial
ności kombajnami powierzchniowymi lub bardzo dużymi 
zrywarkami przedstawiono w  tabeli 5.

W porów nan iu  do w cześniej przedstaw ionych , 
klasyfikacja ta determinuje możliwość mechanicznego 
urabiania uwzględniając dodatkowo parametry maszyny, 
jak również sposób prowadzenia eksploatacji względem 
kierunku głównych spękań.

—i



Poza przedstawionymi klasyfikacjami, istnieje szereg 
innych, które bazują na analizie podobnych cech góro
tworu skalnego w  różnych kombinacj ach.

Warto zapamiętać
Technologię urabiania zrywarkami do niedawno 

traktowano j ako rozwiązanie pomocnicze. Ze względu na 
produkcję maszyn o coraz większych mocach i wydajności 
oraz na udoskonalenia w  technice, urabianie zrywarkami 
coraz częściej wkracza na obszary, gdzie brana była pod 
uwagę tylko technika strzelnicza.

Niewątpliwie najdokładniejszą m etodą określenia 
stopnia urabialności są  bezpośrednie próby zrywarką o 
określonych cechach, w  danych warunkach złożowych. 
Późniejsza jednoczesna analiza danych produkcyjnych, 
jak również danych dotyczących aspektów ekonomicz
nych urabiania, powinna wskazać warunki, które będą 
uzasadniać wykorzystanie zrywania. Często jednak nie ma 
możliwości przeprowadzenia prób (np. wczesna faza inwe
stycji) i w  takich przypadkach do wstępnej oceny posłużyć 
m ogą różnego rodzaju klasyfikacje urabialności.

Pierwsze metody prognozowania (szacowania) ura
bialności zrywarkami zostały opracowane w  późnych 
latach 50. X X  wieku. Wiele z nich bazowało na badaniu 
prędkości fal sejsmicznych, jednak kilka z metod zapro
ponowanych w  latach późniejszych obejmowało szereg 
innych czynników geologiczno-górniczych.

Większość obserwacji potwierdza, że najważniejszymi 
parametrami decydującymi o skuteczności (efektywności)

procesu zrywania są: wytrzymałość skal oraz kształt i od
stępy pomiędzy płaszczyznami nieciągłości, jak również 
kierunek prowadzenia zrywania względem płaszczyzn 
nieciągłości. Najkorzystniejsze warunki zrywania osiągane 
sąprzy występowaniu kilku (przynajmniej dwóch) kierun
ków nieciągłości oraz przy nieznacznych odległościach 
pomiędzy płaszczyznami nieciągłości.

Testowanie zrywa rek
Doświadczenia terenowe pokazują, że większość z klasyfikacji urabial

ności nie jest dokładna i że istnieje pole do ich ulepszenia i modyfi

kowania. Wymaga to jednakd ługo letn ich  obserwacji pracy zrywarek 

w  różnych warunkach złożowych. Ze względu na nieliczne zastoso

w an ie  zrywarek w  krajowych kopalniach, m usim y w ykorzystyw ać 

doświadczenia zagraniczne.
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