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ZASILANIE I STEROWANIE PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH  

W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH WĘGIEL 
KAMIENNY Z WYKORZYSTANIEM NOWEJ GENERACJI 

ŁĄCZNIKÓW 
 

POWER SUPPLY AND CONTROL OF BELT CONVEYORS THAT USE NEW 
GENERATION OF SWITCHING EQUIPMENT AND ARE OPERATED AT 

MINING ENTERPRISES THAT DEAL WITH EXTRACTION OF HARD COAL 
 

Abstract: This paper presents a new generation of thiristor-based starters of explosion-proof design along 
with operation experience gained by the Hard Coal Colliery ‘Budryk’ where such thiristor-based starters have 
been being applied to the haulage systems.  
 
1. Wstęp 
 

WyposaŜenie elektryczne - w tym aparatura za-
silająca i łączeniowa dla maszyn górniczych - 
jest warunkiem ich  sprawności ruchowej i po-
prawności działania oraz bezpieczeństwa ob-
sługi i eksploatacji w warunkach wprowadzanej 
koncentracji wydobycia urobku i polityki eko-
nomicznej. Ciągłe dąŜenie do ograniczenia wy-
sokich jeszcze kosztów pozyskania urobku po-
woduje, Ŝe coraz częściej niezbędne staje się 
wykorzystywanie nowych technologii w ukła-
dach zasilania i sterowania maszyn oraz urzą-
dzeń stosowanych w górnictwie. Niezbędnym 
warunkiem do osiągnięcia powyŜszych celów 
staje się zastosowanie niezawodnych urządzeń 
przy moŜliwie niskich kosztach  ich pozyskania 
i eksploatacji z jednoczesnym zapewnieniem  
bezawaryjnej pracy [1] .  
Tylko takie urządzenia - a w tym przenośniki 
taśmowe odpowiedzialne za odprowadzenie  
urobku z oddziału wydobywczego - mogą za-
gwarantować wzrost wydajności zakładów gór-
niczych, tym samym umoŜliwić ograniczenie 
ilości zatrudnionych pracowników, a są to juŜ 
bardzo wymierne  korzyści. Nie dziwi więc fakt 
stosowania przez słuŜby techniczne zakładów 
górniczych przenośników z nowoczesnymi re-
gulowanymi układami napędowymi [6]. Nowe 
rozwiązania techniczne umoŜliwiają zastoso-
wanie regulacji prędkości, w tym ograniczenie 
prądu rozruchu, w czasie rozruchu maszyny lub 
ciągłą regulację prędkości w zaleŜności od 
nadawy urobku. Przyjęcie określonego rozwią-
zania wymaga przeprowadzenia szczegółowej 
analizy przez słuŜby techniczne zakładu górni- 

 
 

czego. Stosowanie nowej generacji łączników 
bezstykowych powoduje równieŜ konieczność 
odpowiedniego doboru urządzeń zasilających, 
które zapewnią nie tylko poprawność zasilania, 
ale takŜe prawidłowe wykrywanie stanów za-
kłóceniowych.   
 

2. Rozruszniki tyrystorowe w układach 
zasilania maszyn i urządzeń górniczych 
 

Do problemów związanych z eksploatacją  
przenośników taśmowych naleŜy zaliczyć [2]: 
• nadmierne spadki napięcia sieci zasilającej w 
czasie rozruchu, 
• opory statyczne spowodowane długością 
przenośnika taśmowego i/lub konieczność roz-
ruchu załadowanego przenośnika, 
• odstawę urobku w większości przy załadowa-
nym przenośniku, 
• zbyt wysokie napięcie taśmy na przenośniku, 
 
Rozwiązaniem problemów związanych z cięŜ-
kim rozruchem jest zastosowanie regulowanych 
układów napędowych z wykorzystaniem np. 
silników dwubiegowych, sprzęgieł VOITHA, 
rozruszników tyrystorowych lub przekształtni-
ków częstotliwości. 
Biorąc pod uwagę zalety i wady w/ w układów 
napędowych firma Elgór+ Hansen z Chorzowa 
juŜ w 1999 roku  skoncentrowała się na zapro-
jektowaniu i wdroŜeniu rozruszników tyrysto-
rowych na napięcie 500V i 1000V zarówno do 
zasilania przenośników taśmowych jak i zgrze-
błowych z powodzeniem wdraŜając je do za-
kładów górniczych.  
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Z kolei doświadczenia zdobyte na tym polu po-
zwoliły firmie na opracowanie i wdroŜenie roz-
ruszników tyrystorowych na napięcie 3,3kV do 
zasilania i sterowania przenośników zgrzebło-
wych ścianowych i podścianowych w wysoko-
wydajnych kompleksach ścianowych zasila-
nych napięciem 3,3kV.  
Rozruszniki tyrystorowe z uwagi na rozwój 
energoelektroniki i systemów sterowania mi-
kroprocesorowego są obecnie bardzo interesu-
jącą propozycją zasilania i sterowania wysoko-
wydajnych przenośników taśmowych nie gene-
rującą zbędnych kosztów (porównywalny jest 
koszt nowego i wysoce technologicznie za-
awansowanego rozrusznika tyrystorowego w 
stosunku do zestawu manewrowego zasilają-
cego np. przenośnik taśmowy napędzany silni-
kami dwubiegowymi).  
Rozruszniki tyrystorowe budowy przeciwwy-
buchowej są obecnie tak popularnymi urządze-
niami, Ŝe ich uŜytkownicy stawiają im coraz to 
nowe zadania do realizacji i wyzwania. Stan-
dardem staje się wymóg monitorowania  
i transmisji danych o pracy maszyny na po-
wierzchnię kopalni w dowolnym systemie 
transmisji stosowanym na kopalniach. Rozrusz-
niki muszą być bezwzględnie niezawodne na-
wet w ekstremalnych sytuacjach przeciąŜeń na-
pędów głównych przenośników taśmowych. 
Rozruszniki muszą niezawodnie i – co naleŜy 
podkreślić - wielokrotnie realizować łagodny 
rozruch tyrystorowy silników napędów głów-
nych przenośników taśmowych. Systemy zasi-
lania przenośników muszą zapewniać absolutną 
 
 
 

odporność na zakłócenia sieciowe, a same roz-
ruszniki nie mogą absolutnie generować zakłó-
ceń na sieć elektroenergetyczną z której są za-
silane. Aby zaspokoić zapotrzebowanie prze-
mysłu wydobywczego na róŜnorodne układy 
zasilania silników napędzających taśmociągi, 
moŜliwe jest zastosowanie następujących 
rozruszników tyrystorowych:   
a) rozruszniki tyrystorowe niskiego napięcia z 
jednym blokiem tyrystorowym o prądzie zna-
mionowym 450A, który zapewnia realizację 
łagodnego rozruchu tyrystorowego dwóch sil-
ników napędu głównego przenośnika taśmo-
wego (rys. 2.1).  

Rys. 2.1. Schemat ideowy rozrusznika tyrysto-

rowego typu EH-KK A1 

b) rozruszniki tyrystorowe niskiego napięcia z 
dwoma blokami tyrystorowymi o prądzie 
znamionowym 450A lub 630A, z których kaŜdy 
zapewnia realizację łagodnego rozruchu tyry-
storowego dwóch silników napędu głównego 
przenośnika taśmowego (rys.2.2). 

 

Rys. 2.2. Schemat ideowy rozrusznika tyrystorowego typu EH-d02-W/1,0/II/02.01 oraz EH-d02-

W/1,0/II/03.01
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c) zintegrowany rozrusznik tyrystorowy 
niskiego napięcia typu EH-d02-W/1,0/II/04.01 
(rys.2.3) przeznaczony do zasilania czterech 
silników napędu głównego przenośnika taśmo-
wego o łącznym prądzie 450A oraz EH-d02-
W/1,0/II/05.01 przeznaczony do zasilania czte-
rech silników napędu głównego przenośnika 
taśmowego o łącznym prądzie 630A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) KaŜdy z nich wyposaŜony w układ do zasi-
lania z moŜliwością rewersji dwusilnikowej 
stacji napinającej przenośnika, wyposaŜony w 
układ zasilania hamulców i instalacji oświetle-
niowej przenośnika. Rozruszniki te są rozru-
sznikami dwutorowymi, w którym na jednym 
torze umieszczono układ zasilania napędów 
głównych przenośnika a drugi tor słuŜy do zasi-
lania stacji napinającej, hamulców, luzowników 
i oświetlenia,  
W rozrusznikach serii d02 zastosowano na kaŜ-
dym torze rozrusznika przełącznik rozłączni-
kowy - aparat, który zapewnia wyjątkową pew-
ność ruchową urządzenia, 
e) ognioszczelny rozrusznik tyrystorowy 
dwuodpływowy typu EH-dG3-3,3RT przezna-
czony do zasilania dwóch silników przenośnika 
zgrzebłowego ścianowego lub podścianowego 
w wysokowydajnych kompleksach ścianowych 
zasilanych napięciem 3,3kV, jego rozbudowaną 
wersję (rys. 2.4) zastosowano m.in. w komplek-
sie strugowym na JSW S. A. KWK Zofiówka 
[6] do zasilania przenośnika ścianowego i pod-
ścianowego.  

f) rozruszniki tyrystorowe przeznaczone do 
zasilania napędów głównych przenośników 
taśmowych z silnikami 6kV, rozruszniki te z 
powodzeniem pracują w ciągach odstawy 
głównej w kopalniach koncernu Workuta Ugol 
w Federacji Rosyjskiej. Na rys. 2.5 przedsta-
wiono schemat ideowy rozrusznika tyrystoro-
wego typu EH dG3-6R/2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rys. 2.4. Schemat ideowy wyłączniko-rozrusz-

nika zastosowanego na KWK Zofiówka. 

 
g) nowoczesny niskonapięciowy rozrusznik 
tyrystorowy wyposaŜony w dwa bloki tyry-
storowe o prądzie znamionowym 630A kaŜdy 
do zasilania przenośników taśmowych duŜej 
mocy na odstawie głównej kopalni, typu EH-
d03-R/1,0/III/01.01. 
 

 
Rys. 2.3. Schemat ideowy rozrusznika tyrystorowego typu EH-d02-W/1,0/II/04.01  

oraz EH-d02-W/1.0/II/05.01 
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Rys. 2.5. Schemat ideowy rozrusznika tyrystorowego 6kV typu EH dG3-6R/2 

 
2.1. Rozrusznik o dwóch blokach tyrysto-
rowych typu EH-d03-R/1,0/III/01.01 
 
Rozrusznik tyrystorowy typu EH-d03-
R/1,0/III/.01.01, dzięki zastosowaniu dwóch 
wielkomocowych bloków tyrystorowych 630A, 
odpowiednich styczników próŜniowych HR-VS 
630A w akceptowalnej i rynkowo uzasadnionej 
cenie realizuje w całej rozciągłości zadania po-
stawione przed nowo zakupionymi przenośni-
kami taśmowymi.  
Rozrusznik tyrystorowy typu EH-d03-
R/1,0/III/01.01 [7] mimo swej powtórzonej fi-
lozofii budowy w stosunku do innych niskona-
pięciowych rozruszników jest urządzeniem 
spełniającym w całej rozciągłości wymagania 
kopalni. Jest on wyposaŜony w separator 
transmisji danych typu EH-O/03/02, który 
przekazuje na zewnątrz urządzenia w standar-
dzie RS 485 iskrobezpiecznym sygnały o pracy 
urządzenia, w szczególności: stan pracy pod-
stawowych podzespołów, stan pracy zabezpie-
czeń oraz wartości parametrów napięcia i prą-
dów obciąŜeń poszczególnych odpływów. Tak 
zaproponowany system umoŜliwia dostosowa-
nie się do dowolnego – stosowanego przez do-
wolną kopalnię- systemu transmisji danych na 
powierzchnię. Dzięki temu moŜna dowolnie 
zwizualizować maszynę zasilaną i sterowaną 
wg systemu który kopalnia eksploatuje. Nowy 
rozrusznik posiada zaaplikowane wszelkie  

 
 
 
 
układy wymagane do zasilania stacji napinają-
cych, hamulców oświetlenia oraz posiada dwa 
niezaleŜne wyjścia do zasilania napięciem 42V 
układów automatyzacji przenośników czy pod-
trzymania obwodów systemu hamowania prze-
nośników. Istotny jest takŜe fakt, Ŝe słuŜby 
techniczne kopalni w trakcie eksploatacji no-
wego rozrusznika nie stwierdzają zmian w kon-
strukcji i zmian w sposobie analizowania pracy 
rozrusznika. Z informacji uzyskanych z kopalni 
wynika, Ŝe rozrusznik tyrystorowy 2xI = 630 A 
w pełni sprawdza się technicznie, jest nieza-
wodny i pewny ruchowo. Na rys 3.1. zapre-
zentowano schemat ideowy rozrusznika.  
 

Rys. 3.1. Schemat ideowy rozrusznika tyrysto-

rowego 2 x I = 630 A typu EH-d03-

R/1,0/III/01.01 
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3. Rozruszniki tyrystorowe w układach 
zasilania przenośników taśmowych w 
JSW S. A. KWK Budryk 
      

Rozruszniki tyrystorowe znalazły swoje istotne 
miejsce w zasilaniu napędów przenośników ta-
śmowych odstawy głównej i oddziałowej w 
JSW S.A. KWK „Budryk” począwszy od 1998 
roku. W następnych latach zostały dopuszczone 
i zastosowane zintegrowane rozruszniki tyrysto-
rowe. W chwili obecnej kopalnia eksploatuje w 
sumie 20 sztuk róŜnego typu rozruszników ty-
rystorowych produkcji firmy Elgór + Hansen w 
Chorzowie. Zestawienie typów rozruszników 
tyrystorowych pracujących w JSW S.A. KWK 
„Budryk” przedstawia tabela nr 1. 
 

                                                                                                         Tabela nr 1.  

Rozruszniki tyrystorowe eksploatowane w JSW 

S.A. KWK „Budryk” 
 

Lp. TYP ILOŚĆ 

1 EH-KKA1 5 

2 EH-KKA1/2 1 

3 EH-dG A6 1 

4 EH-dG A6/1 8 

5 EH-dG A6/2 5 

 

RAZEM: 20 sztuk 
 

Najstarszy rozrusznik tyrystorowy, pracujący 
do chwili obecnej w KWK „Budryk” został 
wyprodukowany w 1998 roku. 
Rozruszniki tyrystorowe stosowane w KWK 
„Budryk” zasilają napędy przenośników ta-
śmowych wyposaŜone w silniki o mocy 132 lub 
250 kW, a dodatkowo silniki stacji napinania o 
mocy 15kW oraz agregaty hamulcowe.  
Szczególnie naleŜałoby przybliŜyć niektóre z 
układów przenośników taśmowych pracujących 
w JSW S.A. KWK „Budryk” zasilanych i ste-
rowanych przy pomocy rozruszników tyrysto-
rowych. 
 
Przenośnik taśmowy nr 8 zabudowany w 
chodniku B-11 badawczym pokład 358/1:  
a) rok zabudowy 2009, 
b) długość przenośnika 1760 m, 
c) upad 0,54o, 

d) moc zainstalowana - napęd 2x 250kW, 
1000V,  
- stacja napinania 15kW, 1000V, 
- agregat hamulcowy ZRHT 1,5kW, 220V. 
  
Przenośnik taśmowy zabudowany w chodniku 
Bw-1 pokład 358/1: 
a) rok zabudowy 2009, 
b) długość przenośnika 1040 m, 
c) upad 4,55o, 
d) moc zainstalowana - napęd 2x 250kW, 
1000V,  
- stacja napinania 15kW, 1000V, 
- agregat hamulcowy ZRHT 1,5kW, 220V. 
  
Przenośnik taśmowy nr 13b zabudowany w 
pochylni wschodniej badawczej pokład 358/1: 
a) rok zabudowy 2006, 
b) długość przenośnika 1125m (napęd 
pośredni), 
c) upad -3,99o, 
d) moc zainstalowana - napęd 2x 132 kW, 
1000V,  
- stacja napinania 15kW, 1000V, 
- agregat hamulcowy ZRHT 1,5kW, 220V. 
  

4. Wnioski 
 

Zastosowanie rozruszników tyrystorowych 
stało się jednym z częściej stosowanych sposo-
bów realizacji  rozruchu silników napędów 
głównych przenośników taśmowych na więk-
szości instalowanych  przenośnikach taśmo-
wych, które wymagają ograniczenia i regulacji 
prądu rozruchowego. Zapewniają one obecnie 
zarówno wysoką pewność ruchową, bezawaryj-
ność, gwarantują prostą obsługę i umoŜliwiają 
przekazywanie danych o pracy przenośnika ta-
śmowego zgodnie z potrzebami słuŜb technicz-
nych zakładu górniczego. Specyfika  układów 
transportowych wymaga jednak działań mają-
cych na celu dedykowanie rozwiązań pod 
szczegółowe wymagania określonego uŜytkow-
nika. 
Rozruszniki tyrystorowe nowej generacji  – 
wydają się być obecnie – optymalną  propozy-
cją zasilania i sterowania przenośników taśmo-
wych [7]. Stosunkowo proste rozwiązanie tech-
niczne bez zbędnych  skomplikowanych ukła-
dów, ale przed którym stawia się bardzo kon-
kretne zadania eksploatacyjne szczególnie w 
kontekście ciągłego kurczenia się słuŜb ener-
gomaszynowych, wykazało poprawność w za-
kresie budowy i doboru w określonych warun-
kach górniczych. Pomocą w diagnostyce ma-
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szyny jest moŜliwość monitorowania i parame-
tryzowania jej zdalnie, co takŜe staje się stan-
dardem w warunkach zakładów górniczych. 
NaleŜałoby się zastanowić, co dalej moŜna zro-
bić w zakresie poprawy funkcjonowania od-
staw. Z pewnością naleŜy prowadzić działania, 
które pozwolą na realne wprowadzenie w pełni 
układów z ciągłą regulacją prędkości  przeno-
śników. JednakŜe warunkiem koniecznym 
wprowadzenia takich układów musi być wy-
mierność ceny systemów w przeliczeniu na 
osiągane zyski. Rodzi się więc pytanie: kiedy 
oraz jakim kosztem ekonomicznym dla kopalni 
w obecnej sytuacji branŜy, gdzie nie ma abso-
lutnie miejsca na podejmowanie decyzji ryzy-
kownych ekonomicznie, gdzie nie trafiona de-
cyzja moŜe skończyć się niekorzystnymi skut-
kami dla całego zakładu górniczego. Wydaje 
się, Ŝe w obecnej sytuacji rynkowej prowadze-
nie kolejnych rozwiązań doświadczalnych jest  
z pewnością ryzykowne.  
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