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1. Wstęp
W celu poprawy dokładności wier-

cenia, a co za tym idzie – skuteczności 
odmetanowania, rozpoznania zabu-
rzeń i zwalczania zagrożeń konieczne 
są urządzenia wiertnicze, umożliwiają-
ce wiercenie długich otworów z pełną 
kontrolą przebiegu i korelacji trajektorii 
w trakcie wykonania wiercenia. Aktu-
alnie w górnictwie stosowane są takie 
urządzenia. JSW SA wybrała z pośród 
wielu ofert urządzenie wiertnicze firmy 
VLI DRILLING PTY LTD, jako najbar-
dziej odpowiadające potrzebom kopalni 

„Pniówek” [1].

2. Wiercenie otworów  
w celu odmetanowania  
na KWK „Pniówek” i w świecie

Odmetanowanie przyczynia się do 
zmniejszenia zagrożenia metanowego, 
a tym samym do poprawy bezpieczeń-
stwa pracy, zwiększenia zdolności wy-
dobywczych ścian i lepszego wykorzy-
stania majątku produkcyjnego. Dlatego 
zwiększenie efektywności odmetanowa-
nia stanowi jeden z głównych celów tech-
nicznych KWK „Pniówek” i całej JSW 
[2, 3]. Kopalnia stosuje odmetanowa-
nie eksploatacyjne (rys. 1), prowadzone 
równocześnie z eksploatacją pokładów 
węgla, w górotworze, w którym natural-
na równowaga złoża została naruszona 
eksploatacją, w skałach o zmieniającym 
się w czasie stanie naprężeń [2]. 

Wiercenia otworów odmetanowania 
prowadzone są bez bieżącej kontroli 
krzywizny, azymutu i bardzo często wy-
stępują duże różnice pomiędzy projek-
tem a faktycznie uzyskanym kierunkiem 
otworów. Wiercenia z kontrolą położenia 
narzędzia wiercącego umożliwiają zasto-
sowanie odmetanowania wyprzedzające-
go, prowadzonego przed rozpoczęciem 
eksploatacji węgla, w górotworze nieod-
prężonym, w którym panuje pierwot-
ny, naturalny stan naprężeń. Możliwość 

Modułowy system wiertniczy VLI drilling  
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Streszczenie: W artykule przedsta-
wiono budowę modułową maszyny, 
opisano system zarządzania wierce-
niami kierunkowymi DDMS, zasady 
projektowania otworów kierunkowych 
oraz zadania i cele postawione modu-
łowemu systemowi wiertniczemu VLI 
serii 1000 produkcji australijskiej.

Rys. 1. Rozmieszczenie otworów drenażowych przy systemie przewietrzania na „Y” 

wykorzystania otworów kierunkowych 
do odmetanowania górotworu podczas 
eksploatacji ścian potwierdzają próby 
przeprowadzone w KWK „Pniówek”. Za-
stosowanie takiego sposobu odmetano-
wania ścian o wysokiej i bardzo wysokiej 
metanowości wymagałoby odwiercenia 
kilkudziesięciu równoległych otworów 
o długości kilkuset metrów każdy. Do-
świadczenia w świecie potwierdzają, że 
jest to możliwe [2, 3].

Rozwój techniki wiertniczej umożli-
wił wykonywanie wierceń kierunkowych 
z wyrobisk podziemnych w celu odme-
tanowania pokładów węgla. Technologie 
te są stosowane między innymi w kopal-
niach USA, Chin, Australii [4, 5, 6].

Największą ilość długich otworów kie-
runkowych odwiercono z wyrobisk do-
łowych w Australii i USA, a w Chinach 
pracuje jednocześnie ponad 60 zespołów 
wiertniczych na dużych głębokościach 
i w trudnych warunkach górniczo-geolo-
gicznych (rys. 2). Długie otwory kierun-
kowe wykorzystywane są przede wszyst-
kim do odmetanowania wstępnego oraz 
jako otwory badawcze do rozpoznania 
zalegania pokładów oraz występujących 
zaburzeń geologicznych [7].

3. Modułowy system wiertniczy 
VLI drilling, seria 1000 – 
charakterystyka urządzenia

Modułowy system wierceń kierunko-
wych VLI serii 1000 jest przeznaczony 
do wykonywania wierceń w złożu i po-
między złożami [4, 7].

Za pomocą modułowego systemu 
wiertniczego wykonywane są długie 
otwory kierunkowe (rys. 3). 

Modułowy system wierceń kierunko-
wych VLI serii 1000 umożliwia następu-
jące rodzaje wierceń:
zl poziome kierunkowe w pokładach wę-
gla dla odmetanowania wyprzedzają-
cego zrobowego i międzypokładowego 
oraz ujmowania i wykorzystania meta-
nu kopalnianego;
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Rys. 3. Rysunek przedstawia zasady pracy turbowiertu oraz możliwości dokumentowania pokładu

Rys. 4. Moduł posuwu

Rys. 2. Rozmieszczenie utworów kierunkowych w górnictwie zagranicznym (Chiny)

Nazwa (typ) VLI 1000

1. Moc silnika elektrycznego [kW] 90 kW

2. Napięcie [V] 1000 V / 500 V

3. Średnica, długość żerdzi [mm] 90 m, 3000 mm

4. Maksymalna głębokość otworu [m] 1000 m

5. Średnica otworu [mm] 98 mm

6. Skok posuwu [mm] 1600 mm

7. Szybki posuw [m/min] 0–20 m/min

8. Precyzyjny posuw [m/min] 0–2,5 mm/min

9. Siła docisku [kN] 125 kN

10. Pompa wody [l/min] 298 l/min (praca ciągła)

11.

Wymiary dł. × szer. × wys. [mm]
Rama posuwu

Moduł zasilania 
Moduł sterowania

 
3000 × 1530 × 1364 mm
3000 × 1300 × 1330 mm
2015 × 1300 × 1600 mm

12.

Masa wiertnicy [kg]
Rama posuwu

Moduł zasilania 
Moduł sterowania 

3950 kg
4200 kg
1500 kg 

Tabela 1. Dane techniczne wiertnicy kierunkowej

zl poziome kierunkowe z odgałęzienia-
mi dla rozpoznania geologicznego, jak 
i wczesnego wykrycia zagrożeń wod-
nych, gazowych i wyrzutowych;

zl techniczne kierunkowe (pełne i rdze-
niowe) – otwory poszukiwawcze, od-
wadniające i wyrzutowe.
W tabeli nr 1 przedstawiono dane 

techniczne wiertnicy kierunkowej.

4. Budowa systemu  
wiertniczego VLI

System wiertniczy VLI składa się 
z trzech modułów:
zl posuwu;
zl sterowania;
zl zasilania.
Wyżej wymienione moduły są wza-

jemnie połączone za pomocą węży hy-
draulicznych. Maszyna jest wyposażo-
na w rozrusznik oraz silnik elektryczny 
o mocy 90 kW, który jest sprężony z ze-
stawem trzech pomp hydraulicznych, po-
dających olej do układów realizujących 
poszczególne funkcje maszyny. 

4.1. Moduł posuwu
Modułowy system wiertniczy VLI se-

rii 1000 jest wyposażony w przejezdną 
ramę posuwu i jest napędzany za pomo-
cą jednego dwustopniowego siłownika 
hydraulicznego dwustronnego działania. 

Rama posuwu może zostać przechy-
lona o kąt ±10° względem płaszczyzny 
poziomej, co umożliwia wykonywanie 
wierceń po wzniosie i po upadzie. 

Moduł obrotowy jest napędzany sil-
nikiem hydraulicznym z wałem giętkim 
oraz posiada moduł hamowania typu 
ciernego w celu niezawodnego zabloko-
wania mechanizmu napędowego pod-
czas wykonywania wiercenia przy użyciu 
głowicy otworowej (rys. 4). 
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Rys. 5. Moduł sterowania

b) zawory sterowania wiertnicy kierunkowej.

Rys. 6. Elementy systemu DDMS i przepływ danych

a) wskaźniki zamontowane na wiertnicy kierunkowej

4.2. Moduł sterowania
Moduł sterowania (rys. 5) podobnie 

jak moduł posuwu jest zamontowany 
na sztywnej ramie, wraz z hamulcem 
postojowym. Zasadniczym elementem 
jest pulpit sterowania, składający się z:
zl rozdzielacza roboczego z zestawem 
zaworów; 

zl dźwigni sterowania ciśnieniem zaworu 
proporcjonalnego;

zl panelu wskaźników;
zl miernika przepływu wody;
zl półki wzmocnionej do podłączenia 
węży hydraulicznych.
Rozdzielacz roboczy jest zasilany przez 

pompę pomocniczą i kieruje olej na ste-
rowane mechanicznie, kierunkowe za-
wory sterownicze. Na pulpicie operatora 
znajdują się dźwignie sterujące funkcja-
mi maszyny.

4.3. Moduł zasilania
Moduł zasilania systemu wiertniczego 

serii 1000 jest zamontowany na sztyw-
nej ramie. W module zamontowana jest 
grupa pomp hydraulicznych, bezpo-
średnio sprzężona z ognioszczelnym sil-
nikiem elektrycznym o mocy 90 kW za 
pośrednictwem wysokomomentowego 
sprzęgła elastycznego. Wiertnica może 
pracować w dwóch trybach, tj. gotowości 
i wiercenia. W trybie gotowości ciśnienie 
pompy pomocniczej jest stabilizowane 
na poziomie 100 barów, a pompa służy 
do zasilania obwodu stabilizacji. Po wy-
braniu trybu wiercenia ciśnienie pompy 
pomocniczej jest stabilizowane na mak-
symalnym poziomie (240 barów) i jest 
kierowane do głównego rozdzielacza 
w celu realizacji funkcji wiercenia i funk-
cji pomocniczych. 

5. DDMS – System zarządzania 
wierceniami kierunkowymi

System DDMS [5] (rys. 6), stworzony 
i produkowany przez firmę DPI, jest sys-
temem służącym do pomiarów geode-
zyjnych i zapewnia gromadzenie danych 
dla wykonywanych wierceń zbieranych 
w czasie rzeczywistym, w celu zwiększa-
nia pewności i precyzji działania opera-
tora. System ten wykorzystano do wier-
ceń z użyciem systemu wiertniczego VLI 
serii 1000.

System zapewnia wiercenie według 
planu, tzn. pozwala operatorowi na prze-
glądanie danych w czasie rzeczywistym, 
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gdy są one odbierane przez system, i po-
równanie z projektem otworu w celu 
sprawdzenia, czy odebrane wartości 
mieszczą się w granicach dopuszczal-
nych tolerancji. Dzięki temu zapewnio-
na jest lepsza dokładność i wydajność 
wiercenia.

System ten składa się z następujących 
elementów:
zl zespół sondy otworowej DDMS (pa-
kiet czujników i bateria) (rys. 7), skła-
dający się z elementów:

 – świder (wiertło),
 – turbowiert,
 – komputerowy podzespół sondy 
otworowej,

 – część niemagnetyczna,
 – żerdzie;

zl system łączników żerdzi wiertniczej 
(RCS);

zl główny komputer wiertniczy, na któ-
rym pracuje oprogramowanie systemu 
DDMS;

zl iskrobezpieczny komputer podręczny;
zl iskrobezpieczny zewnętrzny moduł 
pamięci na USB, korzystający z me-
nedżera plików DDMS;

zl komputer (laptop) w wykonaniu prze-
mysłowym, na którym pracuje opro-
gramowanie systemu DDMS, wyposa-
żony w łącze Bluetooth;

zl baza danych zarządzania przez system 
DDMS z dostępem przez Internet za 
pośrednictwem oprogramowania 
DDMS Web Portal.

6. Projektowanie otworów 
kierunkowych

Projektowanie otworów kierunkowych 
opiera się na wprowadzeniu danych po-
trzebnych do uzyskania celu – osiągnię-
cia określonych zadanymi współrzędny-
mi miejsc w górotworze. Do programu 
wpisujemy następujące dane:
zl azymut otworu głównego;
zl nachylenie otworu kierunkowego;
zl współrzędne punktu posadowienia 
wiertnicy;

zl miąższości warstw oraz ich nachylenie; 
zl odchylenie (przesunięcie) otworu 
głównego względem wyrobisk przy-
ścianowych;

zl stopień zakręcania żerdzi wiertniczej, 
która wynosi 0–1,6° / 6 m otworu.
Azymut główny to kąt zawarty pomię-

dzy kierunkiem północnym a osią mo-

Rys. 7. Zespół sondy otworowej DDMS

Rys. 8. Odchylenie boczne otworu kierunkowego. Kolorem czerwonym oznaczono projektowany 

otwór kierunkowy, natomiast kolor niebieski przedstawia otwór wykonany

Rys. 9. Przemieszczenie pionowe otworu kierunkowego. Kolorem czerwonym oznaczono projekto-

wany otwór kierunkowy, natomiast kolor niebieski przedstawia otwór wykonany

dułu wiertniczego w miejscu posadowie-
nia wiertnicy. Nachylenie wynosi ±0–16°.

Po wpisaniu danych do programu 
zostają wygenerowane współrzędne 
punktów (co szósty metr otworu), na 
podstawie których można wrysować 
projektowany otwór na mapę pokłado-
wą. Program również wykreśla przebieg 
otworu kierunkowego w rzucie pozio-
mym i pionowym.

Dokonując zmian nachylenia wiertni-
cy kierunkowej, azymutu otworu głów-
nego, jak i  stopnia zakręcania żerdzi, 
można wpływać na zmianę lokalizacji 
(przesunięcia) otworu kierunkowego 
w rzutach poziomym i pionowym. 

Podczas wiercenia można wykony-
wać tzw. odgałęzienia (zmiany kierunku 
wiercenia) z uwagi na różne przeszkody, 
np. uskoki.



138 l Nr 7/8 l Lipiec–Sierpień 2015 r.

SY
ST

EM
Y 

A
U

TO
M

AT
YZ

A
C

JI
 W

 G
Ó

R
N

IC
TW

IE

artykuł recenzowany

   Grzegorz Brudny, Krzysztof Filipowicz, 

Arkadiusz Frymarkiewicz –  

Jastrzębska Spółka Węglowa SA – KWK 

„Pniówek”

Projektowane odgałęzienia powinny 
znajdować się za uskokiem, aby było 
możliwe wykonanie tzw. wiercenia pre-
cyzyjnego. W tym celu na podstawie 
współrzędnych odczytanych z mapy 
pokładowej określamy miejsce odgałę-
zienia. 

Po wykonaniu projektu otworu kie-
runkowego wprowadza się dane do 
wiertnicy. 

Na rysunkach 8 i 9 przedstawione są 
planowane trajektorie otworów (kolor 
czerwony) wraz z systematycznie nano-
szonym (kolor niebieski) torem faktycz-
nie prowadzonego otworu.

7. Cele i zadania
Obecnie maszyna wykonuje odwier-

ty w celu zwiększenia efektywności od-
metanowania. Dotychczas stosowane 
wiertnice nie są w stanie wykonać tak 
długich i tak precyzyjnie zaprojektowa-
nych otworów.

W każdym miejscu wykonywanego 
otworu można pobrać rdzeń skalny, któ-
rego badanie daje nam cenne informacje 
na temat rodzaju skały, przez którą prze-
chodzi świder.

Przyszłościowo kopalnia planuje usta-
wienie wiertnicy w rejonie bardzo słabo 
rozpoznanym geologicznie, gdzie wyko-
nanie długich otworów pozwoli dokład-
nie rozpoznać złoże, warunki geologicz-
ne i ewentualne zaburzenia. 

Kopalnia „Pniówek” już parokrotnie 
przekonała się, co znaczy nierozpoznane 

dokładnie złoże (pokład), kiedy ponosiła 
bardzo duże koszty, wykonując niewyko-
rzystane roboty przygotowawcze.

8. Podsumowanie i wnioski
zl Bardzo duża metanowość, słabo roz-
poznany górotwór oraz duże kosz-
ty ponoszone w kopalni „Pniówek” 
w związku z tradycyjnym odmetano-
waniem – to argumenty przemawia-
jące za stosowaniem długich otworów 
kierunkowych, z których prowadzo-
ne będzie odmetanowanie wstępne 
lub rozpoznanie górotworu. Otwory 
kierunkowe są alternatywą dla chod-
ników drenażowych.

zl Pierwsze odwierty kierunkowe prze-
prowadzone przez oddział kopalniany 
wraz z efektami w postaci pozyskiwa-
nego metanu pokazują duże możliwo-
ści i potencjał wiertnicy. Można z du-
żym prawdopodobieństwem sądzić, że 
wraz z nabywanym przez załogę do-
świadczeniem wykorzystanie wiertni-
cy będzie większe.
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