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A contribution to the design of
powered roof support for operations

in a rockburst-hazardous environment

The paper presents an example of a numerical analysis using ANSYS to optimise
the design of powered roof support designed to operate in rock mass tremor hazard con-
ditions. The areas of excessive stress in the structure of powered roof support were iden-
tified, taking into account the increase in rock mass loading resulting from tremors.
An increase in the load impacting on the support as a result of rock mass tremors is
the cause of excessive stresses in the section structure. The paper aims to identify them
and to find ways to apply the design using numerical analysis. The analysis was con-
ducted for roof support type ZRP-15/35-POz produced in Repair and Production Plant
(ZRP-Bieruń) of Polish Mining Group S.A. (PGG S.A.) The introduction of reinforce-
ments in places of increased stress in the support section structure should increase its
operational safety in the excavation.
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1. INTRODUCTION

Powered roof support is part of the basic equip-
ment of a longwall system and is responsible, among
other things, for securing the workings against roof
rockfall into the working space. The high variability
of geological-mining conditions, including those re-
sulting from natural hazards, in particular rock mass
tremors, places high support requirements on lining
sections. These requirements include both static and
dynamic loads [1, 2]. Longwall powered roof supports
are marketed following the regulations laid down in
the Directives and Polish standards harmonised with
them. The basic directive is the Machinery Directive
[3] and Polish standards harmonised with it from the
PN-EN 1804 series [4–6]. The scope of safety require-
ments laid down in harmonised standards does not
cover the case of rock mass tremor hazards. The safe-
ty requirements for rock mass tremor hazard condi-
tions are supplemented following the Regulation of
the Minister of Energy of 23 November 2016, Journal

of Laws. No. 2017 item 1118 §523 paragraph 1, pt. 1,
and concerns yielding [7]. The provision does not
specify in detail the requirements and procedures to
be followed, leaving the problem to the discretion of
the scientific research unit preparing the evalua-
tion of the yielding of the support. Figure 1 shows
an example of the rules for the introduction of pow-
ered roof support intended for work in rock mass
tremor hazard conditions into the market and ser-
vice, based on the directives and harmonised Polish
standards.

Currently, the yielding assessment is prepared by
the Central Mining Institute (GIG) according to its
methodology. The GIG methodology assumes that
due to a rock mass tremor, the hydraulic leg of the
support must not be overloaded beyond the permissi-
ble capacity, taking into account its overload factor
[8–12]. Safety was related to the leg assuming that it
is the most important element supporting the roof.
Such assumptions allow for the overloading of indi-
vidual support elements beyond their capacity.
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The paper aims to determine the locations in the
support structure where stresses exceed the permissi-
ble values for increased strength loads on the support
using numerical modelling, which has been success-
fully used in other fields of science such as aviation,
construction, or the automotive industry [13–15].

 For the cases analysed, an increased support load
of 100� over the working values was assumed, while
the method of support loading was referred to in the
PN-EN1804-1+A1:2011 standard. Areas, where the
stress in the material of the support exceeds the per-
missible limits, should be redesigned or reinforced
for safety. Numerical methods using ANSYS [16]
were used to analyse the stresses in the support ele-
ments for different support modes and overload val-
ues. The subject of the analysis is a powered roof sup-
port type ZRP-15/35-POz. The results, in the form of
stress maps, will be used by designers when upgrading
the support, as well as in the development of the sup-
port yielding evaluation.

2. THE SUBJECT OF THE ANALYSIS –

A POWERED ROOF SUPPORT

TYPE ZRP-15/35-POz

The ZRP-15/35-POz powered roof support was
developed in the design office of Repair and Produc-
tion Plant – ZRP Bieruń (ZRP) and is manufactured
by ZRP, as well as by other companies commissioned
by Polish Mining Group S.A. (PGG S.A.) The docu-
mentation is supplemented by 2D support drawings
made using CAD software, which can be used for fur-

ther numerical analysis. An overview drawing of the
support and the basic technical parameters are shown
below in Figure 2.

Fig. 2. Outline drawing and basic technical data of
powered roof support type ZRP-15/35-POz

The designed section ZRP-15/35-POz is included
in the current program of the ZRP plant connected
with the unification and standardization of powered
supports for the needs of PGG S.A.

Fig. 1. Principles of introducing powered roof support intended for operation in rock mass tremor hazard conditions
into the Polish market and exploitation

Geometric and support data 
Geometric/ lateral range of  
support height 

1.5–3.5 m / 1.7–3.4 m 

Sectional steps 0.8 m 
Length of the canopy 3.85 m 

Type 
shield support equipped with 
two legs 

Number of legs 2 
I / II diameters of the legs ∅ 0.30/0.23 m 
Initial leg support 1.767–2.121 MN 
Working leg support 3.039 MN 
Supply pressure 25–30 MPa  
Working pressure 43 MPa 
Leg securing system type ZRP II 
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Fig. 3. A spatial model of powered roof support
ZRP-15/35-POz used in numerical calculations

3. PREPARATION OF THE MODEL

AND ITS BORDER CONDITIONS

Using drawings imported from CAD, a 3D model
was built to represent the structural form of the pow-
ered roof support in terms of the geometry of the en-
tire system. Figure 3 shows the created 3D model of
the ZRP-15/35-POz powered roof support used for
further analysis.

The kinetostatic calculations of the model were
performed with the PrsLab 1.4.5 program [17] while
the strength calculations were performed with the
ANSYS program [16]. Isotropic material with linear
deformation characteristics was assumed for the anal-
yses. The material parameters were taken as for struc-
tural steel, i.e. Young’s modulus E = 200 GPa and
Poisson’s ratio ν = 0.3. The minimum yield point of
steel grade S690QL was used as the strength criterion,
i.e. Re = 690 MPa. The mesh and number of elements
were generated by ANSYS software. Numerical calcu-
lations were performed for loads of the support ele-

ments following PN-EN 1804-1+A1:2011 [4] and as-
sumed overload coefficients of 1.05 for asymmetrical
loads, and 1.2 for symmetrical loads. Additionally, for
symmetrical and asymmetrical loads, an overload fac-
tor of 2.0 was adopted according to the GIG method
for the yielding of powered roof support [11, 12]. The
subject of analysis was supported as shown in Figure 4.

Fig. 4. Analysed ways of supporting sections: a) symmetry; b) asymmetry of the side of the canopy;
c) asymmetry on the diagonal of the floor base

a)

b)

c)
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The numerical analysis was carried out for the
three selected ways of support and for the working
height of the ZRP powered roof support for which the
highest stresses in the material of the elements occur.

4. NUMERICAL CALCULATION OF POWERED

ROOF SUPPORTS

The results of the numerical simulations carried
out are presented in the form of colour maps of
the stresses reduced in the individual elements of the
powered roof support. The simulations were carried

out separately for the basic elements of the support
(canopy, caving shield, base) and jointly for the roof
support. The publication only presents maps of re-
duced stresses that sufficiently represent the results
of the numerical analyses carried out. The analyses
were carried out for overload values resulting from
the Polish standard for different ways of supporting
the roof support (1.05 and 1.2) and for the case of
overload resulting from the yielding condition (2.0),
as a derivative of the rock mass tremor. Maps of the
reduced stresses in the roof support and their compo-
nents for different support modes and overload fac-
tors are shown in Figures 5–10.

Fig. 5. Maps of reduced stresses in the section with symmetric support according to Figure 4a

Fig. 6. Maps of reduced stresses in elements of sections with symmetric support according to Figure 4a

Fig. 7. Maps of reduced stresses in the section with asymmetric canopy support according to Figure 4b
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5. SUMMARY AND I CONCLUSION

The problem presented in this article concerns an
extremely important issue for the safety of longwall
exploitation since currently more than 60� of extrac-
tion takes place in seams exposed to rock mass trem-
ors. The occurrence of rock mass tremors results

in overloading the powered roof support structure
significantly above the coefficients (1.05 and 1.2) re-
quired by Polish standards [2, 5, 6, 11]. There is also
the possibility of a large asymmetry in the load distri-
bution on the roof support which further deterio-
rates the operating conditions of the section. This is
why the authors of the publication decided to load the

Fig. 8. Maps of reduced stresses in section elements with asymmetric canopy support according to Figure 4b

Fig. 9. Reduced stress maps in the section with diagonal asymmetry of the floor base according to Figure 4c

Fig. 10. Maps of reduced stresses in elements of sections with diagonal asymmetry of the floor base according
to Figure 4c
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roof support with twice the overload to get an indica-
tion of the extent and location in the structure of the
occurrence of increased overloads (marked in red in
Figures 5–10). As shown in Figure 6, under symmetri-
cal loading the largest overloads occur at the canopy
of the section. In the case of asymmetric roof support,
the highest overloads occur in the shield support –
Figure 8. In the case of diagonal asymmetry of the
floor base, the most overloaded elements are the ele-
ments of the base and the canopy, as shown in Figure 10.

The data obtained regarding the overloading of in-
dividual elements of the roof support allows the de-
signer to strengthen these areas by changing the
strength of the material, reinforcing them, or making
structural changes. Each such action improves occu-
pational safety and extends the failure-free operation
of the powered roof support. The numerical analyses
carried out also indicate that it is advisable to carry
out numerical calculations of the section’s structure
given the large discrepancies between the overload
coefficients required by Polish standards and the
overloads occurring. The presented procedure will be
implemented in the process of designing and manu-
facturing sections at ZRP-Bieruń.
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Przyczynek do projektowania konstrukcji
sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej

przeznaczonej do pracy w warunkach zagrożenia
wstrząsami górotworu

Przedstawiono przykład analizy numerycznej z wykorzystaniem programu ANSYS doty-
czącej optymalizacji konstrukcji sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej, przezna-
czonej do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu. Uwzględniając wzrost
obciążenia obudowy ze strony górotworu wynikający z występowania wstrząsów, okre-
ślono miejsca występowania nadmiernych naprężeń w konstrukcji sekcji zmechanizo-
wanej obudowy ścianowej. Wzrost obciążenia obudowy jako następstwo wstrząsów
górotworu jest przyczyną występowania nadmiernych naprężeń w konstrukcji sekcji.
Ich identyfikacja oraz uwzględnienie w projektowaniu z wykorzystaniem analizy nu-
merycznej przedstawia niniejszy artykuł. Analizę przeprowadzono dla obudowy typu
ZRP-15/35-POz produkowanej w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym (ZRP-Bieruń)
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Wprowadzenie wzmocnień w miejscach występowania
zwiększonych naprężeń konstrukcji sekcji obudowy powinno zwiększyć jej bezpieczeń-
stwo pracy w wyrobisku.

Słowa kluczowe: obudowa zmechanizowana, modelowanie numeryczne, wstrząsy
górotworu, obciążenia dynamiczne
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1. WPROWADZENIE

Zmechanizowana obudowa ścianowa należy do pod-
stawowego wyposażenia kompleksu ścianowego i od-
powiedzialna jest między innymi za zabezpieczenie
wyrobiska przed opadem skał stropowych do jego
przestrzeni roboczej. Duża zmienność warunków
geologiczno-górniczych, w tym wynikająca z zagrożeń
naturalnych, w szczególności wstrząsami górotworu,
stawia wysokie wymagania podpornościowe wobec
sekcji obudowy. Wymagania te zawierają się zarówno
w zakresie obciążeń statycznych, jak również dyna-
micznych [1, 2]. Sekcje zmechanizowanej obudowy
ścianowej są wprowadzane na rynek zgodnie z uregu-
lowaniami ujętymi dyrektywami oraz ze zharmonizo-
wanymi z nimi polskimi normami. Podstawową dy-
rektywą jest dyrektywa maszynowa [3] oraz polskie
normy z nią zharmonizowane z serii PN–EN 1804 [4–6].
Zakres wymagań bezpieczeństwa określony w zhar-
monizowanych normach nie obejmuje przypadku za-
grożenia wstrząsami górotworu. Uzupełnienie wy-
magań bezpieczeństwa dla warunków zagrożenia
wstrząsami górotworu następuje zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
(Dz.U. Nr 2017 poz. 1118 §523 ust. 1, pkt 1), dotyczą-
cym upodatnienia [7]. Zapis nie określa szczegółowo
wymagań i procedur postępowania, pozostawiając pro-
blem w gestii jednostki naukowo-badawczej opraco-
wującej opinię dotyczącą upodatnienia sekcji obudowy.
Na rysunku 1 przedstawiono, opierając się na dyrekty-
wach i zharmonizowanych polskich normach, zasady
wprowadzania na rynek i do eksploatacji sekcji zme-
chanizowanych obudów ścianowych przeznaczonych
do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu.

Aktualnie ocenę upodatnienia opracowuje Głów-
ny Instytut Górnictwa (GIG) według metodyki wła-
snej. Metodyka GIG zakłada, że wskutek wstrząsu
górotworu dla poszczególnych ocenianych przypad-
ków nie może nastąpić przeciążenie stojaka hydrau-
licznego sekcji ponad dopuszczalną podporność, przy
uwzględnieniu współczynnika jego przeciążenia [8–12].
Bezpieczeństwo odniesiono do stojaka sekcji, zakła-
dając, że jest najważniejszym elementem podpierają-
cym strop. Przyjęcie takich założeń dopuszcza wystą-
pienie przeciążeń poszczególnych elementów sekcji
ponad ich wytrzymałość.
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Niniejsza praca ma na celu wyznaczenie miejsc w kon-
strukcji sekcji, w których występują naprężenia przekra-
czające wartości dopuszczalne dla zwiększonych ob-
ciążeń wytrzymałościowych sekcji przy wykorzystaniu
modelowania numerycznego, które z powodzeniem jest
stosowane w innych dziedzinach nauki, takich jak lotnic-
two, budownictwo czy przemysł samochodowy [13–15].

Dla analizowanych przypadków przyjęto zwiększone
obciążenie sekcji o 100� ponad wartości robocze, na-
tomiast sposób obciążenia sekcji odniesiono do ujętego
normą PN-EN1804-1+A1:2011. Miejsca, w których
naprężenia w materiale sekcji przekroczą dopuszczal-
ne granice, w celu zachowania bezpieczeństwa powin-
ny być przeprojektowane lub wzmocnione. Do analizy
naprężeń w elementach sekcji dla różnych sposobów
podparcia oraz wartości przeciążeń wykorzystano me-
tody numeryczne z wykorzystaniem programu ANSYS
[16]. Przedmiotem analizy jest sekcja zmechanizowa-
nej obudowy ścianowej typu ZRP-15/35-POz. Wyniki
w postaci map naprężeń zostaną wykorzystane przez
projektantów podczas modernizacji sekcji, jak rów-
nież przy opracowaniu opinii upodatnienia sekcji.

2. PRZEDMIOT ANALIZY –

SEKCJA ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY

ŚCIANOWEJ TYPU ZRP-15/35-POz

Zmechanizowana obudowa ścianowa typu
ZRP-15/35-POz zaprojektowana została w biurze
konstrukcyjnym ZRP Bieruń i jest produkowana
przez zakład ZRP, jak również inne firmy na zlecenie
PGG S.A. Uzupełnieniem dokumentacji są rysunki
sekcji 2D wykonane w programie CAD, z możliwością

ich wykorzystania do dalszych analiz numerycznych.
Rysunek poglądowy sekcji oraz podstawowe parame-
try techniczne przedstawiono poniżej na rysunku 2.

Rys. 2. Rysunek poglądowy oraz podstawowe dane
techniczne sekcji zmechanizowanej obudowy

typu ZRP-15/35-POz

Zaprojektowana sekcja ZRP-15/35-POz mieści się
w realizowanym programie zakładu ZRP-Bieruń
związanym z unifikacją i normalizacją obudów dla
potrzeb PGG S.A.

Rys. 1. Zasady wprowadzania na polski rynek i do eksploatacji zmechanizowanych obudów ścianowych
przeznaczonych do pracy w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu
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3. PRZYGOTOWANIE MODELU

ORAZ JEGO WARUNKI BRZEGOWE

Wykorzystując rysunki importowane z programu
CAD, zbudowano model 3D odwzorowujący postać
konstrukcyjną sekcji obudowy pod względem geome-
trii całego układu. Na rysunku 3 przedstawiony został
stworzony model 3D sekcji zmechanizowanej obudo-
wy ZRP-15/35-POz wykorzystany do dalszych analiz.

Obliczenia kinetostatyczne modelu wykonano pro-
gramem PrsLab 1.4.5 [17], natomiast wytrzymałościo-
wym programem ANSYS [16]. Do analiz przyjęto
materiał izotropowy o liniowej charakterystyce od-
kształceniowej. Parametry materiału przyjęto jak dla
stali konstrukcyjnej tj. moduł Younga E = 200 GPa
i współczynnik Poissona ν = 0,3. Jako kryterium wy-
trzymałościowe przyjęto minimalną granicę plastycz-
ności stali gatunek S690QL, tj. Re = 690 MPa. Siat-
ka i liczba elementów została wygenerowana przez
program ANSYS. Wykonano obliczenia numerycz-
ne dla obciążeń elementów sekcji zgodnie z normą

PN-EN 1804-1+A1:2011 [4] i przyjęto współczynniki
przeciążenia 1,05 dla obciążeń niesymetrycznych oraz 1,2
dla obciążeń symetrycznych. Dodatkowo dla obciążeń
symetrycznych i asymetrycznych przyjęto współczyn-
nik przeciążenia 2,0 zgodnie z metodą GIG dotyczącą
upodatnienia sekcji obudowy [11, 12]. Przedmiotem
analiz była sekcja podparta zgodnie z rysunkiem 4.

Rys. 3. Model przestrzenny sekcji zmechanizowanej
obudowy ścianowej ZRP-15/35-POz wykorzystany

w obliczeniach numerycznych

Rys. 4. Analizowane sposoby podparcia sekcji: a) symetria; b) asymetria boku stropnicy;
c) asymetria po przekątnej spągnicy

a)

b)

c)
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Analizę numeryczną przeprowadzono dla wybra-
nych trzech sposobów podparcia i dla wysokości ro-
boczej sekcji ZRP, dla której występują największe
naprężenia w materiale elementów.

4. OBLICZENIA NUMERYCZNE

OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ

Wyniki przeprowadzonych symulacji numerycz-
nych przedstawiono w postaci barwnych map naprę-
żeń zredukowanych w poszczególnych elementach
sekcji. Symulacje przeprowadzono oddzielnie dla

podstawowych elementów sekcji (stropnica, spągni-
ca) oraz złożeniowo dla sekcji. W publikacji omówio-
no jedynie mapy złożone naprężeń zredukowanych,
które w wystarczający sposób przedstawiają wyniki
przeprowadzonych analiz numerycznych. Analizy zo-
stały przeprowadzone dla wartości przeciążeń wyni-
kających z polskiej normy dla różnych sposobów pod-
parcia sekcji (1,05 i 1,2) oraz przypadku przeciążenia
wynikającego z warunku upodatnienia (2,0) jako po-
chodna wstrząsu górotworu. Mapy naprężeń zreduko-
wanych w sekcji i jej elementach dla różnych sposobów
podparcia i współczynników przeciążenia pokazano
na rysunkach 5–10.

Rys. 7. Mapy naprężeń zredukowanych w sekcji przy asymetrycznym podparciu stropnicy według rysunku 4b

Rys. 5. Mapy naprężeń zredukowanych w sekcji przy podparciu symetrycznym według rysunku 4a

Rys. 6. Mapy naprężeń zredukowanych w elementach sekcji przy podparciu symetrycznym według rysunku 4a
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5. PODSUMOWANE I WNIOSKI

Przedstawiona w niniejszym artykule problematy-
ka dotyczy niezwykle ważnego zagadnienia dla bez-
pieczeństwa eksploatacji w ścianie z uwagi na to, że
aktualnie ponad 60� wydobycia odbywa się w pokła-
dach zagrożonych wstrząsami górotworu. Wskutek
występowania wstrząsów górotworu następuje prze-
ciążenie konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowa-
nej znacznie powyżej wymaganych polskimi normami

współczynników (1,05 i 1,2) [2, 5, 6, 11]. Występuje
również możliwość dużej asymetrii rozkładu obciąże-
nia na obudowie, co dodatkowo pogarsza warunki pracy
sekcji. Dlatego właśnie autorzy publikacji zdecydowali
się na obciążenie sekcji obudowy z dwukrotnym prze-
ciążeniem, aby uzyskać informację co do zakresu
i miejsca w konstrukcji występowania zwiększonych
przeciążeń (na rysunkach 5–10 kolor czerwony). Jak
pokazano na rysunku 6 przy obciążeniu symetrycznym
największe przeciążenia występują w stropnicy sekcji.

Rys. 8. Mapy naprężeń zredukowanych w elementach sekcji przy asymetrycznym podparciu stropnicy według rysunku 4b

Rys. 9. Mapy naprężeń zredukowanych w sekcji przy asymetrii po przekątnej spągnicy według rysunku 4c

Rys. 10. Mapy naprężeń zredukowanych w elementach sekcji przy asymetrii po przekątnej spągnicy według rysunku 4c
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W przypadku asymetrycznego podparcia stropnicy
największe przeciążenia występują w osłonie odzawa-
łowej (rys. 8). Natomiast w przypadku asymetrii po
przekątnej spągnicy najbardziej przeciążone są ele-
menty spągnicy i stropnicy, co obrazuje rysunek 10.

Uzyskane informacje odnośnie do przeciążenia
poszczególnych elementów sekcji umożliwiają kon-
struktorowi wzmocnienie tych miejsc w wyniku zmia-
ny wytrzymałości materiału, wzmocnienia ich czy do-
konania zmian konstrukcyjnych. Każda taka czynność
poprawia bezpieczeństwo pracy, powoduje również
wydłużenie bezawaryjnej pracy sekcji obudowy zme-
chanizowanej. Przeprowadzone analizy numeryczne
wskazują również na celowość dokonywania obliczeń
numerycznych konstrukcji sekcji z uwagi na duże roz-
bieżności pomiędzy współczynnikami przeciążenia
wymaganymi polskimi normami, a rzeczywiście wy-
stępującymi przeciążeniami. Przedstawiona procedu-
ra postępowania zostanie wprowadzana w procesie
projektowania i produkcji sekcji w ZRP-Bieruń.
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