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W KOPALNIACH I JEGO STULETNIA HISTORIA 

 
ELECTRIC DRIVES OF WINDERS USED IN MINES FOR LAST 100 YEARS 

 
Abstract:  100 years period of electric winders implementation in Silesian mines is presented in a historic 
depiction. The dynamic process of these arrangements construction modernisation as well as contribution of 
Polish scientific and technical personnel is pointed out. 
 

1. Wprowadzenie 

Dawniej górnik wydobywał węgiel z płytkich 
szybów za pomocą kubła i konopnej liny. Póź-
niej zastosował prymitywny kołowrót - wał 
drewniany z korbą. Gdy wielkość kopalni tak 
wzrosła, iż wyrobiska pionowe zastąpiono pod-
ziemnymi wyrobiskami poziomymi, zaprzę-
gnięto do pracy konie, parę, aż wreszcie elek-
tryczność. 
Wzrost wydobycia węgla kamiennego jako 
paliwa nastąpił po 1763 roku, głównie dla 
potrzeb rozwijającego się hutnictwa oraz 
rozpowszechniających się silników parowych. 
Światowe wydobycie węgla od 1800 roku rosło 
tak szybko, że wcześniej stosowane ręczne  
kołowroty zdecydowano zastąpić kieratem 
konnym. Do wyciągnięcia 26 ton węgla 
kamiennego szybem o głębokości 40 m, w 
czasie 12 godzinnej dniówki wystarczał kierat 
obsługiwany przez jednego konia. Kieratem 
dwukonnym wydobywano w ciągu 12 godzin z 
głębokości 35 metrów na powierzchnię 44 ton 
węgla. Napędu kieratowego zaniechano 
całkowicie w kopalniach Górnego Śląska z 
końcem XIX wieku wprowadzając maszyny 
parowe.  

2. Parowe maszyny wyciągowe 

Pierwsze zastosowania maszyn parowych w 
Polsce wiążą się z obszarem Górnego Śląska. 
Dla odwadniania kopalni  Friedrichgrube  
w rejonie Tarnowskich Gór zainstalowano w 
1788 roku pierwszą maszynę parową. Maszynę 
wykonał mistrz budowy maszyn parowych 
Samuel Honfray w Anglii. Transportowano ją 
drogą morską z Anglii do Szczecina, a dalej 
rzeką Odrą na łodziach do Opola. Od Opola 
transport odbywał się końmi. Przewóz maszyny 
trwał dwa miesiące.  Po dziesięciu latach pracy 
w kopalni Friedrichgrube, maszynę przenie-  

 
 

siono na inną kopalnię, gdzie pracowała aż do 
czasu jej likwidacji w 1857 roku.  
Budową pierwszych maszyn parowych na Gór-
nym Śląsku  zajmował się August Fryderyk 
Holtzhauzen pochodzący z  Harzu, który wie-
dzę o budowie maszyn  ogniowych zdobył w 
warsztatach C. F. Bücklinga w Hettstedt. 
Pierwsze części do maszyn parowych wykony-
wała huta w Ozimku a także królewska odlew-
nia w Gliwicach. 
W kopalniach Górnego Śląska budowę pierw-
szych maszyn wyciągowych, rozpoczęto w 
pierwszych latach XIX wieku. Pierwszą parową 
maszynę wyciągową uruchomiono w 1814 roku 
kopalni „Król” w Chorzowie, która z głęboko-
ści 40 metrów wyciągała 107 ton węgla na 
dobę. W kopalni „Murcki” zainstalowano wy-
ciągową maszynę parową w 1868 roku.  
W 1884 roku zainstalowano bardzo interesującą 
maszynę parową na szybie Józef kopalni Ma-
tylda w Świętochłowicach Lipinach. Stanowi-
sko maszynisty było tu usytuowane z boku, z 
lewej strony maszyny, a cylindry izolowane 
były dębowymi klepkami.  
W 1826 roku w 52 kopalniach Górnego Śląska 
stosowano 3 maszyny parowe wyciągowe i 6 
odwadniających. W 1852 roku na 78 kopal-
niach przypadało 26 parowych maszyn wycią-
gowych i 38 odwadniających.  
Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku w 
wielu kopalniach górnośląskich przystąpiono do 
eksploatacji głębinowej. W 1896 roku spośród 
293 szybów, aż 220 osiągało głębokość poniżej 
200 m, a 4 przekraczały głębokość  400 m. W 
1911 roku najgłębszy szyb osiągnął 774 metry. 
Konstrukcja maszyny parowej uległa szybkim i 
licznym technicznym udoskonaleniom.   Pierw-
sze maszyny parowe sterowane były wentylami, 
a dopiero od 1799 roku zastosowano sterownik 
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suwakowy. Zastosowanie koła zamachowego 
umożliwiało równomierny ruch maszyny i ła-
twe przechodzenie tłoka przez punkty martwe. 
Zaczęto budować maszyny usytuowane po-
ziomo. W tych rozwiązaniach koło zamachowe 
było elementem szczególnie ważnym.  
Epoka budowy maszyn parowych kończy się w  
pierwszej połowy XX wieku a zaczyna się 
epoka maszyn elektrycznych. Ostatnią zbudo-
waną parową maszynę wyciągową urucho-
miono w 1942 roku. w szybie wydobywczym 
kopalni węgla „Bielszowice” w Rudzie Ślą-
skiej.           
W 1977 roku w polskich kopalniach węgla ka-
miennego czynnych było 31 parowych maszyn 
wyciągowych a w 1986 roku tylko 14. Parowe 
maszyny wyciągowe a zwłaszcza ich wykona-
nie przedstawiało szczególną wartość histo-
ryczną. 

3. Maszyny wyciągowe o napędzie elek-

trycznym 

Postęp techniczny w dziedzinie elektrotechniki, 
który dokonał się na przełomie XIX i XX wieku 
doprowadził do skonstruowania silników elek-
trycznych dużej mocy odpowiadających wyma-
ganiom maszyn wyciągowych. Napędy z silni-
kami elektrycznymi okazały się o wiele lepsze  
i sprawniejsze od stosowanego dotychczas  na-
pędu parowego. Mimo to napędy elektryczne 
maszyn wyciągowych nie mogły skutecznie 
konkurować z parowymi maszynami wyciągo-
wymi. Kopalnie posiadały własne kotłownie  
i wytwarzanie pary dla maszyn parowych nie 
stwarzało trudności. Konkurencja przedsię-
biorstw produkujących maszyny parowe utrud-
niała rozwój firmom elektrycznym. W tych wa-
runkach rozwój elektrycznych maszyn wycią-
gowych  był bardzo  opóźniony. 
Pierwszą  maszynę wyciągową z napędem 
elektrycznym zainstalowano w kopalni „Thie-
derhall” w Brunszwiku w 1894 roku. Do na-
pędu urządzenia wyciągowego w szybie o głę-
bokości 200 m zastosowano dwa silniki boczni-
kowe prądu stałego. Silniki zasilane napięciem 
500 V sterowane były nastawnikiem rezystoro-
wym. Praca silników odbywała się w układzie 
połączeń  szeregowym lub równoległym. Pręd-
kość ciągnięcia przy połączeniu równoległym 
wynosiła do 7 m/s, a przy połączeniu szerego-
wym 3,5 m/s. Pierwszą prędkość stosowano 
przy ciągnieniu urobku, drugą przy jeździe lu-
dzi. Dla złagodzenia wahań napięcia i wyrów-
nania obciążeń sieci zastosowano baterię aku-

mulatorów. Zgromadzona w akumulatorach 
energia pozwalała na dokończenie rozpoczętej 
jazdy, w przypadku awarii zasilającego systemu 
elektroenergetycznego. Zastosowano już wtedy 
regulator jazdy, którego program był kontrolo-
wały przez układ krzywek zabudowanych na 
obrotowej tarczy. 
W kopalni Gelsenkirchen zainstalowano w 
1901 roku  elektryczną maszynę wyciągową o 
dwóch silnikach o mocy 1040 kW. Sterowanie 
silników odbywało się za pomocą opornicy w 
obwodzie tworników. Ze względu na znaczne 
wymiary nastawnika był on sterowany za po-
mocą serwomotoru. Silniki prądu stałego pra-
cowały nadal z wyrównawczą baterią akumu-
latorów. 
 W roku 1891 Ward-Leonard uzyskał patent na 
nowy sposób regulacji obrotów silnika prądu 
stałego przez regulację obcego wzbudzenia 
prądnicy zasilającej silnik roboczy. Od tego 
momentu wszystkie napędy elektryczne maszyn 
wyciągowych modernizowano i budowano na 
układzie Leonarda. W roku 1901 Ilgner opa-
tentował zastosowanie koła zamachowego do 
przetwornicy Leonarda. Układ Leonarda-Il-
gnera z kołem zamachowym miał szereg zalet 
w porównaniu do układu z baterią wyrównaw-
czą, wobec czego w maszynie wyciągowej ko-
palni w Gelsenkirchen  zabudowano  przetwor-
nicę   układu Leonarda z kołem zamachowym. 
Ciężar koła zamachowego wynosił 42 tony. 
Maszynę wyciągową wyposażono w jeden z 
pierwszych regulatorów jazdy zainstalowanych 
na wskaźniku głębokości. Ciężarowe hamulce 
bezpieczeństwa w maszynach wyciągowych 
rozpoczęto stosować od 1895 roku. 
Pierwszą elektryczną maszynę wyciągową na 
Górnym Śląsku uruchomiono w 1902 roku w 
kopalni  Concordia w Zabrzu. Silniki elek-
tryczne pracujące w układzie Ward-Leonard 
podlegały systematycznemu rozwojowi i stop-
niowo wypierały silniki parowe. Do roku 1912 
na Górnym Śląsku czynne były 32 maszyny 
wyciągowe elektryczne. Szybki rozwój napędu 
elektrycznego maszyn wyciągowych rozpoczął 
się przed pierwszą wojną światową przy czym 
przeważał napęd Leonarda.  
W kopalni „Wujek” na szybie „Krakus” od 
1912 roku pracuje nadal elektryczna maszyna 
wyciągowa o mocy 1020  kW  w układzie Le-
onarda - bez amplidyny. Zestaw  maszynowy 
przetwornicy pracował z  zesprzęglonym kołem 
zamachowym Ilgnera o masie 25 ton. Energia 
bezwładności wirujących mas pozwalała wyko-
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nać jeden pełny wyciąg przy wyłączonym na-
pięciu zasilania przetwornicy. Silnik wykonany 
na podstawie dokumentacji firmy „AEG” z 
1908 roku nie posiada uzwojeń kompensacyj-
nych. Jako izolację w uzwojeniach zastosowano 
obwój bawełny impregnowany smołą. Łożyska 
ślizgowe wału głównego maszyny wyciągowej 
wykonała w 1912 roku firma „Donnersmack-
hütte” w Zabrzu. Nastawnik regulatora posiada 
styki w izolacji marmurowej.  
Pierwsze rozwiązania napędu maszyn wycią-
gowych były realizowane z zastosowaniem sil-
ników prądu stałego lub z silnikami asynchro-
nicznymi, których prędkość regulowano metodą 
oporową.  Te podstawowe rozwiązania okazały 
się niedogodne ze względu na elastyczność cha-
rakterystyk mechanicznych, co w konsekwencji 
uniemożliwiało stosowanie regulatorów jazdy.  
W okresie największej liczby zastosowań ukła-
dów typu „Ward-Leonard” opracowano wiele 
różnych rozwiązań układów sterowania. Po-
czątkowo były to proste obwody prądu stałego 
przy obsłudze których maszynista musiał ręcz-
nie sterować maszyną. Mechaniczne krzywki 
zwalniające zostały wtedy wprowadzone, aby 
wymusić zmniejszenie prędkości pod koniec 
cyklu ciągnienia. 
Dalszy rozwój napędów elektrycznych wiązał 
się z próbami zastosowania w układzie Le-
onarda prostowników rtęciowych, w miejscu 
zespołu przetwornicy.  Pierwsze realizacje tych 
rozwiązań  wprowadzono w 1936 roku. Napęd 
elektryczny z prostownikami rtęciowymi nie 
rozpowszechnił się z powodu znacznych spad-
ków napięć oraz wielkich wymiarów zespołów 
prostownikowych. 
 

Rozwoju napędu maszyn wyciągowych w ukła-
dzie Leonarda nastąpił po zastosowanie  
wzmacniaczy maszynowych i magnetycznych, 
dla układów regulacji i automatyzacji napędu. 
Rotacyjne wzmacniacze - amplidyny zostały 
zastosowane dla stabilizacji prądu oraz do 
układu regulacji.  Obejmowały one wzmacnia-
cze magnetyczne, lampy elektronowe z termo-
katodą oraz tranzystory.  Te wszystkie układy 
wymagały konserwacji oraz regulacji, aby sys-
tem działał zgodnie z wymaganym cyklem 
pracy. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
powstały rozwiązania w pełni zautomatyzo-
wane, umożliwiające coraz dokładniejsze od-
wzorowanie prędkości ruchu. Pozwoliło to 
skonstruować maszyny wyciągowe, w pełni 
zautomatyzowane, w których rola maszynisty 
sprowadziła się do nadzoru prawidłowości 
funkcjonowania.  
Po wynalezieniu w 1891 roku przez M. Doliwo-
Dobrowolskiego trójfazowego silnika asyn-
chronicznego rozpoczęto próby stosowana  
trójfazowych silników pierścieniowych  w na-
pędzie maszyn wyciągowych. Rozwiązania 
były jednak niedogodne, gdyż charakterystyki 
silników nie pozwalały na skuteczne stosowa-
nie regulatorów jazdy z krzywkami mającymi 
już wtedy zastosowanie w maszynach paro-
wych. Przy większych mocach do obracania na-
stawników stosowano serwomotory. Jedną z 
pierwszych maszyn wyciągowych o napędzie 
silnikiem asynchronicznym wykonano na szy-
bie „Albert” w Zagłębiu Karwińsko-Cieszyń-
skim. Wysokość podnoszenia wynosiła 225 m, 
ciężar użyteczny 2,8 ton, prędkość ciągnienia 
4,5 m/s. 

 

 
Rys. 1. Maszyna wyciągowa kop Mysłowice 

 
 

Rys. 2. Maszyna wyciągowa firmy AEG, kopal-

nia Wujek 1912 rok 
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4. Budowa maszyn wyciągowych w Pol-

skich kopalniach w okresie powojennym 

W 1938 roku, w polskich kopalniach węgla pa-
rowe maszyny wyciągowe stanowił 65,6% 
mocy zainstalowanej, natomiast napęd elek-
tryczny maszyn wyciągowych stanowił tylko 
34,4%. Okres powojenny po 1945 roku cha-
rakteryzował się dużą aktywnością wydobycia i 
zapotrzebowaniem na maszyny wyciągowe. 
Rozwój górnictwa w Polsce Ludowej, w ra-
mach realizacji 6-cioletniego Planu Gospo-
darczego, obejmował wymianę parowych ma-
szyn wyciągowych, na nowoczesne maszyny o 
napędzie elektrycznym. Potrzeby w zakresie 
maszyn wyciągowych do roku 1954 zaspaka-
jano przeważnie z importu. Dużą ilość maszyn 
importowanych zainstalowano dla potrzeb gór-
nictwa rud żelaznych i metali kolorowych. Do 
roku 1976 wymieniono lub zlikwidowano 103 
parowe maszyny wyciągowe.  
Konstrukcję wyciągów szybowych w Polsce od 
roku 1952 wykonywał Zakład Maszyn Wycią-
gowych przy ZKMPW w Gliwicach pod kie-
rownictwem Tadeusza Zmysłowskiego. Wyko-
nawcami urządzeń do tych maszyn była Ryb-
nicka Fabryka Maszyn oraz Zakłady Urządzeń 
Technicznych „Zgoda” w Świętochłowicach. 
Rozszerzenie produkcji w „ZUT-Zgoda” dla 
potrzeb przemysłu okrętowego spowodowało 
przejęcie produkcji asynchronicznych maszyn 
wyciągowych o mocy do 500 KW przez rozbu-
dowaną Rybnicką Fabrykę Maszyn. Produkcja 
dużych maszyn pozostała  nadal w „ZUT-
Zgoda”. W zakresie maszyn elektrycznych   
głównym producentem był  Zakład  M-5 we 
Wrocławiu przemieniony w okresie później-
szym na DOLMEL –Wrocław. Montaż układu 
elektrycznego maszyn wyciągowych w kopalni 
wykonywało Przedsiębiorstwo Montażu Urzą-
dzeń Elektrycznych PMUE w Katowicach. Do 
roku 1961 w Polsce  wyprodukowano i uru-
chomiono  120  elektrycznych maszyn wycią-
gowych. 
Następny zasadniczy krok w rozwoju elek-
trycznych maszyn wyciągowych dokonał się po 
zastosowaniu elementów półprzewodnikowych, 
zarówno do urządzeń sterujących, jak i układów 
do przetwarzania energii elektrycznej. Powstały 
wtedy pierwsze maszyny z prostownikami tyry-
storowymi. Pierwsze konstrukcje z prostowni-
kami tyrystorowymi powstały w latach pięć-
dziesiątych i były to napędy z silnikami prądu 
stałego, co umożliwiało łatwą modernizację ist-

niejących instalacji z układem Leonarda. Zalety 
napędów prostownikowych umożliwiły rozwój 
nowych kierunków związanych z zastosowa-
niem silników prądu przemiennego, asynchro-
nicznego i synchronicznego.  
W Polsce pierwszą maszynę wyciągową typu  
4L–5550 / 2 x 3400  z  napędem  tyrystorowym 
uruchomiono w 1971 roku przez  firmę ASEA  
przy współpracy ZUT–Zgoda w  kopalni Lenin 
w Mysłowicach – Wesołej.  Pierwszą polską 
konstrukcję maszyny wyciągowej z napędem 
prostownikowym opracowało Biuro Projektów 
Górniczych w Gliwicach i została zainstalo-
wana w szybie I kopalni Staszic w 1974 roku. 
W latach siedemdziesiątych zainstalowano 
również wiele maszyn z napędem prostowni-
kowym produkcji firmy ASEA oraz silnikami 
produkcji DOLMEL – Wrocław serii PW-100. 
Część tych rozwiązań była zainstalowana w ko-
palniach miedzi Zagłębia Lubińskiego. 
Bardzo duże zastosowanie znalazły w Polsce 
elektryczne maszyny wyciągowe małej i śred-
niej mocy napędzane silnikiem asynchronicz-
nym. Względna prostota i taniość napędu z sil-
nikiem asynchronicznym  pierścieniowym spo-
wodowała duże jego rozpowszechnienie. 
Rozpowszechnione w napędach maszyn wycią-
gowych o mniejszych mocach silniki asynchro-
niczne, charakteryzują się trudnością w uzyska-
niu stabilnej prędkości jazdy. Zmiana kierunku 
jazdy  jest wykonywana za pomocą styczników 
rewersyjnych w torze zasilania. Prędkość ob-
rotowa jest regulowana zmianą  rezystancji w 
obwodzie wirnika. Modernizowane układy na-
pędu asynchronicznego zastępuje się układem 
kaskady zaworowej. Wadą układu kaskady za-
worowej jest trudność uzyskania stabilnej pracy 
w całym zakresie prędkości. Rozwiązanie ka-
skady wdrożył EMAG - Katowice w KWK  
Dymitrow w 1986 roku oraz w KWK Kazi-
mierz – Juliusz w 1989 roku.    
Współczesne napędy maszyn wyciągowych w 
układach Leonarda w miejscu wzmacniaczy 
elektromaszynowych amplidyn wykorzystują 
energoelektroniczne przekształtniki zasilane z 
sieci prądu przemiennego i pozwalające na sze-
roką regulację napięcia prądnicy sterującej  oraz 
wzbudzenia silnika wyciągowego. Zastosowane 
sprzężenia zwrotne pozwalają  na dokładne 
odtworzenie zadanego wykresu prędkości. 
Rozwiązanie te stosuje się podczas moderniza-
cji istniejących maszyn wyciągowych. Oprócz  
rozwiązań takich firm jak: Siemens, ABB, oraz 
AEG opracowano układ polski – JANTAR przy 
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współpracy AGH- Kraków, Elta - Łódź, BPG – 
Gliwice oraz PMUE Katowice. Pierwsze pol-
skie zastosowanie miało miejsce w  KWK Cze-
czot w 1983 roku. Zmodernizowano  dwuklat-
kową  maszynę 2L–5000/2000 o ciężarze użyt-
kowym 10 Mg i prędkości jazdy 11 m/s. Do za-
silania obwodu wzbudzenia prądnicy sterującej 
zastosowano rewersyjną wzbudnicę tyrysto-
rową.      
Dalszy postęp w technice przetworników ozna-
czał wprowadzenie silników prądu zmiennego 
ze sterowaniem cyklokonwertorowym, które 
zastosowano w kilku wyciągach szybowych. 
Zastosowanie cyklokonwertora do napędu  sil-
nika indukcyjnego daje dokładne odwzorcowa-
nie prędkości obrotowej proporcjonalnej do 
częstotliwości zasilania silnika. Opracowany w 
1992 roku przez CMG – KOMAG zastosowano 
w szybie Hołdunów KWK Ziemowit oraz w 
KWK Jankowice w roku 1994. 
Silnik synchroniczny z częstotliwościową re-
gulacją prędkości po raz pierwszy w maszynie 
wyciągowej zastosowano w 1981 roku w ko-
palni Neu Monopol w Westfalii. W silniku   
zastosowano   podwójne uzwojenia stojana 
zasilane z osobnych cyklokonwertorów.  W 
1988 roku dla maszyn wyciągowych skon-
struowano specjalny rodzaj budowy  silnika 
synchronicznego tzw. silnik zintegrowany bę-
dący jednocześnie silnikiem i kołem pędnym. 
Wał silnika jest nieruchomy, a na obrotowym 
korpusie stojana umieszczono koła pędni lino-
wej. Pierwszy egzemplarz takiego silnika, wy-
produkowany przez firmy Siemens i GHH- 
MAN zastosowano w 1988 roku  w kopalni  
Haus Aden w Niemczech. Silnik zintegrowany 
o 48 biegunach wzbudzenia ma moc 2200 kW, 
częstotliwość znamionową  14,1 Hz o trzykrot-
nej przeciążalności i pracuje z czterema kołami 
linowymi. 
W Kopalni Wieczorek w Katowicach na szybie 
Giszowiec uruchomiono w 1992 roku napęd 
cyklokonwertorowy z silnikiem GXW–2032 o 
mocy 900 kW i napięciu 1600 V w którego 
konstrukcji wykorzystano wykroje z blach ty-
powe dla silników synchronicznych. Silnik ten 
o częstotliwości 12,3 Hz posiada 32 bieguny 
oraz prędkość znamionową 45,8 obr/min. 
Wśród polskich inżynierów zajmujących się 
rozwojem napędów elektrycznych maszyn wy-
ciągowych w okresie powojennym należy wy-
mienić inżynierów: Zbigniew Borówka, Cy-
prian Brudkowski, Józef Grzyśka, Jan Jelonek,  
Eugeniusz Kosonocki, Janusz Łaszcz, Jan 

Manitius, Jan Obrąpalski, Ludger Szklarski, 
Władysław Sztwiertnia, Włodzimierz Wojto-
wicz, Jacek Zarudzki, Tadeusz Zmysłowski,  
Henryk Zygmunt. 

5. Wnioski 

Napęd maszyn wyciągowych i jego możliwość 
ciągnięcia urobku decyduje o wielkości wydo-
bycia kopalni. Z rozwojem napędu elektrycz-
nego maszyn wyciągowych doskonalono pozo-
stałe układy składające się na całość instalacji. 
W współczesnych maszynach wyciągowych 
wykorzystuje się technikę mikroprocesorową  
i osiągnięcia informatyki. Układ maszyny wy-
ciągowej  przeobraża się z układu automatycz-
nego na układ robotyczny. 
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