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STRESZCZENIE
W artykule zwrócono uwagę na inny tryb wprowadzania
do przepisów obowiązujących w Polsce dyrektywy
dotyczącej materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego niż innych dyrektyw. Podano niektóre
ważniejsze różnice w ujęciu tej problematyki, w dyrektywie
i w naszych przepisach. Zaproponowano kierunki
niektórych konkretnych zmian oraz sformułowano uwagi
odnośnie trybu opracowywania projektów nowych
uregulowań prawnych w tym zakresie.

Propozycje kierunków zmian w przepisach
dotycz¹cych cywilnych zastosowañ MW

dr hab. inż. Paweł BATKO
prof. nadzw.
Akademia Górniczo-Hutnicza

dr inż. Jacek SOBALA
Główny Instytut Górnictwa,
Katowice, Kopalnia Doświadczalna
„BARBARA”

mgr inż. Erwin BADURA
Główny Instytut Górnictwa,
Katowice, Kopalnia Doświadczalna
„BARBARA”

1. Wprowadzenie

Pojęcie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego zostało
wprowadzone w Polsce w 2002 roku i związane było z przy-
gotowaniami do naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. W ramach
tych przygotowań, zgodnie z art. 100 a ust. 3 Traktatu ustana-
wiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, byliśmy zo-
bowiązani do dostosowania przepisów krajowych do odpowie-
dnich dyrektyw unijnych, które określają zasady harmonizacji
rozbieżnych przepisów krajowych celem zapewnienia swobodnego
przepływu produktów, bez obniżania optymalnych poziomów
bezpieczeństwa i ochrony [4]. Niemal wszystkie dyrektywy Unii
zostały wprowadzone do stosowania w Polsce, poprzez podanie
ich oficjalnego tłumaczenia w rozporządzeniach odpowiednich
ministrów.

W obrębie Unii Europejskiej omawianą problematykę reguluje
Dyrektywa Rady nr 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w
sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do
obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego. Postanowienia tej Dyrektywy wprowadzono w
Polsce jako kanwę odpowiedniej polskiej ustawy [1]. Miała ona szereg
mankamentów, które częściowo zostały usunięte nowelizacjami z
2002 [2] i 2004 [3] roku. Nadal jednak obowiązujące uregulowania
ustawowe są dalekie od doskonałości oraz różnią się w pewnych
fragmentach od postanowień Dyrektywy nr 93/15/EWG. Na ten stan
nakładają się pewne postanowienia przepisów wykonawczych,
dotyczących używania MW w różnych działach gospodarki, które
nie odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i wymagają pilnego
uzupełnienia lub zmiany. Wszystko to powoduje szereg problemów
w stosowaniu aktualnych przepisów w praktyce.

2. Propozycje zmian

Propozycje zmian w przepisach dotyczących cywilnych za-
stosowań MW można podzielić na dwie kategorie:
– propozycje uwzględniające najpilniejsze korekty obecnych

uregulowań,
– propozycje zmian bardziej gruntownych, wymagające nieco dłuż-

szego okresu przygotowywania i uzgadniania, ale zmierzające
do ustanowienia podobnych, racjonalnych zasad używania MW
do użytku cywilnego, we wszystkich gałęziach gospodarki,
uwzględniające nie tylko jednolite wymogi bezpieczeństwa we
wszystkich jego aspektach, ale również aktualny stan wiedzy
i wieloletnie doświadczenia licznych specjalistów z tego zakresu.
Przedstawienie propozycji należy jednak rozpocząć od zmian

gruntownych, docelowych, gdyż zmiany zmierzające do dokonania
jedynie korekt, mogą być traktowane jako tymczasowe, w przy-

szłości uwzględniane w rozwiązaniach docelowych. W przypadku
woli dokonania w najbliższym czasie zmian gruntownych można by
zrezygnować ze zmian jedynie korygujących obecne uregulowania
i wszystkie potrzebne zmiany przeprowadzić w jednym etapie prac.

Listę propozycji zmian gruntownych otwierać musi postulat
podania w formie rozporządzenia, pełnego i zgodnego z oryginal-
nym w treści i układzie, tekstu dyrektywy Rady nr 93/15/EWG
(zwanej dalej dyrektywą). W ramach przygotowań do jego ogłosze-
nia, konieczne jest przygotowanie nowego brzmienia ustawy o ma-
teriałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(zwanej dalej ustawą), uwzględniającego wyłączenie z jej treści
tych wszystkich fragmentów, które jednoznacznie regulowane są
przez dyrektywę. W szczególności z rozdziałów 3 do 5 ustawy
proponujemy przenieść dyrektywę do nowego rozporządzenia
zachowując treść i układ dyrektywy oryginalnej. [4, 5]. Ogłoszenie
obu wymienionych aktów prawnych powinno być tak skoordy-
nowane, aby zaczęły obowiązywać tego samego dnia.

W szczegółowych postanowieniach nowa ustawa powinna
nawiązywać do postanowień lub zaleceń dyrektywy oraz kom-
pleksowo regulować zagadnienia związane z używaniem MW
przeznaczonych do użytku cywilnego, bazując na dziesięcioleciach
doświadczeń ruchowych i funkcjonowania uregulowań obowią-
zujących w górnictwie oraz wieloletnich doświadczeń z prowa-
dzenia robót strzałowych i kilkuletnich – z okresu obowiązywania
obecnych uregulowań prawnych, dotyczących innych sektorów
gospodarki narodowej. Wprowadzone kilka lat temu przepisy chyba
zbyt pochopnie odcięły się od dziesięcioleci doświadczeń górni-
ctwa, proponując uregulowania odmienne, co nie znaczy, że lepsze.
Zapomniano przy tym, że około 99% wszystkich MW do użytku
cywilnego zużywa górnictwo i specjalistom związanym z tą branżą
gospodarki, posiadającym sprawdzoną w działaniach praktycznych
wiedzę, w równym stopniu zależy na spełnianiu wszystkich wymo-
gów bezpieczeństwa i fachowości, jak i pozostałym osobom i insty-
tucjom, zainteresowanym wprowadzeniem nowych uregulowań.

Podstawowym założeniem nowych uregulowań prawnych
powinno być zmniejszenie wymogów administracyjnych tam, gdzie
przepisy unijne tego nie wymagają oraz skorygowanie lub
uzupełnienie obecnych przepisów w taki sposób, aby nie obniżały
pewnych standardów bezpieczeństwa i wymogu wysokiej rzeczy-
wistej fachowości wszystkich posługujących się MW. Ważne jest
również, aby nowo sformułowane przepisy przez zbyt sztywne
ujęcie, nie stanowiły hamulca dla bardzo szybkiego postępu
technicznego i organizacyjnego w tym zakresie.

W nowym ujęciu przepisów celowe byłoby skorygowanie lub
uzupełnienie pewnych definicji. Jako jedna z pierwszych powinna
być skorygowana definicja materiału wybuchowego, poprzez jej
zbliżenie do definicji podawanej w dyrektywie. Mogłaby ona mieć
brzmienie: materiały wybuchowe, zwane również środkami
strzałowymi, są to wszelkie materiały i wyroby, uznane za takie
w zaleceniach Narodów Zjednoczonych dotyczących transportu
towarów niebezpiecznych i należące do klasy 1 określonej w tych
zaleceniach.

W przepisach obowiązujących w górnictwie, które zużywa
około 99% MW przeznaczonych do użytku cywilnego, stosowane
jest od lat pojęcie środki strzałowe, obejmujące zarówno same
materiały wybuchowe, jak i wszystkie wyroby wypełnione mate-
riałami wybuchowymi. To pojęcie nie budzi wątpliwości interpre-
tacyjnych ze strony wszystkich zainteresowanych. Natomiast przy
obecnej definicji ustawowej materiałów wybuchowych wymaga
dodatkowego wyjaśniania, czy rozmówca ma na myśli substancję
będącą materiałem wybuchowym, czy wyrób wypełniony mate-
riałem wybuchowym.
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Z obecnej ustawy powinny być wyłączone, zgodnie z dyre-
ktywą, materiały i wyroby pirotechniczne, które powinny być
przedmiotem oddzielnych uregulowań prawnych, dostosowanych
do ich specyfiki. Dotychczasowe połączenie tych bardzo różniących
się materiałów, wydaje się być bardzo niefortunne, pełne
niekonsekwencji. Ich przykładem może być wymaganie praktyki dla
uzyskania dostępu do materiałów i wyrobów pirotechnicznych, przy
jednoczesnym braku specyficznych wymagań w zakresie szkole-
nia i egzaminowania osób z tego zakresu. Z kolei dla dostępu do MW
wymagania w zakresie szkolenia i egzaminowania zostały okre-
ślone, ale brak wymagań w zakresie praktyki zawodowej.

Kolejną definicją wymagającą skorygowania jest pojęcie prze-
mieszczania. Definicja zamieszczona w dyrektywie z pojęciem
przemieszczania łączy wszelki fizyczny ruch materiałów wybucho-
wych w ramach terytorium Wspólnoty, z wyjątkiem ruchu w obrębie
jednej i tej samej lokalizacji.

Natomiast odpowiednia definicja zamieszczona w ustawie mówi,
że przez przemieszczanie należy rozumieć każde rzeczywiste
przekazanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego na obszarze Unii Europejskiej oprócz przekazania w
obrębie działania jednego przedsiębiorcy. W myśl tej definicji
przemieszczaniem jest przejęcie MW przez zakład górniczy, który
swój skład materiałów wydzierżawił lub sprzedał podmiotowi
zajmującemu się obrotem i z tego składu dowozi środki strzałowe,
nawet niekiedy nie wyjeżdżając z nimi na drogi publiczne, a prze-
mieszczaniem nie jest przewożenie przejętych przez przedsię-
biorcę materiałów kilkaset kilometrów, w inny rejon Polski.

Dlatego zmieniona definicja mogłaby mieć brzmienie: należy przez
to rozumieć wszelki fizyczny ruch materiałów wybuchowych
w ramach terytorium Wspólnoty, z wyjątkiem ruchu nie wykracza-
jącego poza terytorium Polski. Wprowadzenie takiej zmiany definicji
przemieszczania nie narusza postanowień dyrektywy, a w sposób
istotny usuwa jeden z etapów procedur administracyjnych, który
faktycznie nie wnosi żadnych dodatkowych informacji rzutujących
na bezpieczeństwo. Wcześniej przecież wiadomo, na podstawie
udzielonego zezwolenia na nabywanie, kto może stać się właści-
cielem materiału wybuchowego, a sam przewóz podlega procedu-
rom zgłaszania, ochrony i kontroli, określonym między innymi w
przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych. W tym miejscu
należy również zaznaczyć, że postanowienia art. 9 dyrektywy,
regulujące omawianą problematykę, mówią o przemieszczaniu
pomiędzy krajami Unii.

Wskazana jest również zmiana procedur dotyczących
zgłaszania przewozów MW. Przy obecnym rozpowszechnieniu
komunikacji internetowej, zgłaszający powinien mieć możliwość
wypełnienia elektronicznej wersji ustalonego formularza zgłosze-
niowego i przesłania go drogą internetową do systemu informaty-
cznego wskazanej instytucji, a przesyłane zwrotnie przez system
informatyczny potwierdzenie takiego zgłoszenia, powinno być
uznawane jako dokument upoważniający do dokonania przewozu.
Sam układ formularza i funkcjonowanie systemu mógłby być tak
skonstruowane, aby odpowiednie instytucje kontrolujące automa-
tycznie otrzymywały wysyłane przez system powiadomienie
o zgłoszeniu takiego przewozu. Niezależnie od posiadania wydruku
potwierdzenia zgłoszenia przewozu, przewoźnik powinien posia-
dać kopię zezwolenia na nabywanie odbiorcy danego transportu.

W ustawie powinna być podana definicja dostępu do MW.
Mogłaby ona brzmieć: przez dostęp do MW należy rozumieć
wykonywanie wszelkich czynności w czasie przewozu, składowania
lub przechowywania oraz używania materiałów wybuchowych,
w trakcie których możliwy jest fizyczny kontakt z samym materiałem
wybuchowym lub opakowaniem zawierającym materiał wybuchowy,
a także bezpośredni nadzór nad wymienionymi czynnościami. Brak
takiej definicji w obecnych przepisach wywołuje wiele wątpliwości
i problemów interpretacyjnych.

Uprawnienia w zakresie dostępu do MW przeznaczonych do
użytku cywilnego, powinny posiadać wszystkie osoby mające do
nich dostęp, zdefiniowany jak wyżej. Jednak uprawnienie
w zakresie dostępu, powinno być wyraźnie odróżnione od upra-
wnień zawodowych związanych z używaniem MW. Uprawnienie
do dostępu powinno dotyczyć osób, które nie posiadają uprawnień
zawodowych związanych z używaniem MW. W zakładach górni-
czych takie uprawnienia zawodowe na szczeblu dozoru posiadają
osoby o stwierdzonych kwalifikacjach w specjalności górniczej
technika strzałowa. Oprócz tego wymagane kwalifikacje w oma-
wianym zakresie posiadają w zakładach górniczych: wydawcy MW,
strzałowi, górnicy strzałowi i instruktorzy strzałowi. Natomiast osoby

mające stwierdzone kwalifikacje w innych specjalnościach
górniczych lub upoważniające do zatrudniania na innych
stanowiskach nie powinny być uznawane za posiadające
uprawnienia w zakresie dostępu do MW. W tej kwestii obecny zapis
art. 20 ust. 7 ustawy jest bardzo nieprecyzyjny.

Znowelizowana ustawa powinna zawierać ogólne ustalenie, że
osoba, która miałaby mieć dostęp do MW, powinna spełniać wy-
magania ogólne i zawodowe, określone w odrębnych przepisach,
a także powinna wskazywać ministra właściwego do wydania ta-
kich przepisów. Wydaje się, że umieszczanie w ustawie tak szcze-
gółowego zapisu jak obecnie nie jest konieczne, a również może być
kłopotliwe w razie potrzeby dokonania zmian. Ogólnie można powie-
dzieć, że wymagania takie, dla wszystkich obszarów cywilnych za-
stosowań MW, powinny być porównywalne z obecnie obowią-
zującymi w górnictwie.

Wszystkie „cywilne” działy gospodarki posługują się dla
wykonywania robót strzałowych tymi samymi MW. Jednak sprawy
ich używania rozdzielone są w chwili obecnej pomiędzy trzy ustawy,
a wydane na podstawie tych trzech ustaw przepisy wykonawcze
są czasami nawet sprzeczne. Wskazane jest zatem podjęcie prac
nad ujęciem w jednej ustawie wszystkich zagadnień dotyczących
cywilnych zastosowań tych materiałów. Po wyłączeniu z obecnej
ustawy przepisów dyrektywy osiągnięcie tego celu wydaje się być
nieco prostsze. Nowe uregulowania powinny i mogą oczywiście
uwzględniać specyfikę poszczególnych działów gospodarki, jednak
ujęcie całości zagadnienia cywilnych zastosowań MW powinno być
istotnym postępem w ujednolicaniu i porządkowaniu tych zagadnień.

Oprócz prac nad znowelizowaniem uregulowań ustawowych,
konieczne jest również wprowadzenie zmian w obecnie obowią-
zujących przepisach wykonawczych. Zmiany takie są potrzebne
w przepisach dotyczących różnych zastosowań MW i różnych
zagadnień. Przykładowo można tutaj wymienić:
1. Niejasności lub wręcz nieprawidłowości i sprzeczności, jakie

zawierają przepisy dotyczące wykonywania prac z użyciem
MW w budownictwie, gdzie nadal formalnie obowiązuje, budzący
zdziwienie specjalistów-praktyków, rozdział 19 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych [5]. Postanowienia
całkowicie zmienionego wspomnianego rozdziału 19 powinny
być skorelowane z przepisami rozporządzenia tegoż Ministra w
sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych
metodą wybuchową [6], a oba te akty – m. in. z Prawem
budowlanym i ustawą o MW.

2. Pilnego uzupełnienia wymagają przepisy dotyczące stosowania
MW w zakładach górniczych, które przykładowo całkowicie pomija-
ją stosowanie (już od szeregu lat) nieelektrycznych systemów
inicjowania ładunków. Także np. zasady wyznaczania niektórych
stref zagrożeń, mają wiele niejasności i wymagają korekty.

3. Uwagi ogólne

W zakończeniu należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem.
W opracowywaniu nowych uregulowań prawnych uczestniczą
specjaliści z danego obszaru, którego mają dotyczyć nowe przepisy
oraz specjaliści z zakresu zagadnień ogólnoprawnych i dotyczą-
cych procesu legislacyjnego, w tym językoznawcy. W zależności
od udziału przedstawicieli każdej z tych grup, efekt końcowy ich
współpracy (projekt nowego aktu prawnego), może posiadać
pewne skrajne cechy dominujące:
– jest merytorycznie bardzo poprawny, ale ma pewne defekty

prawne lub legislacyjne, które ujawniają się jeszcze w procesie
uzgodnień lub dopiero w trakcie stosowania przepisów, po ich
wejściu w życie,

– jest pod względem prawnym i legislacyjnym bez zarzutu, ale
zawiera ewidentnie błędne lub niefortunne, niezgodne z wiedzą
fachową sformułowania, czyniące poszczególne zapisy nadmier-
nie uciążliwymi lub wręcz niemożliwymi do stosowania.
Przy tworzeniu nowych aktów prawnych optymalną byłaby więc

współpraca wszystkich zainteresowanych stron, w trakcie której, w
początkowym okresie wiodącą rolę odgrywaliby specjaliści z danego
obszaru wiedzy. Na tym etapie rola specjalistów z zakresu zagadnień
ogólnoprawnych i z zakresu zagadnień procesu legislacyjnego, jest
oczywiście istotna i nadzwyczaj pożyteczna, jednak powinni oni być
raczej konsultantami niż decydentami. Natomiast po opracowaniu
kompletnego projektu aktu prawnego, role powinny ulec odwróceniu,
jednak rola specjalistów „merytorycznych” nie powinna być
marginalizowana lub wręcz pomijana.
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O sposobach okreœlania
sk³adu ziarnowego urobku po strzelaniu

STRESZCZENIE
W artykule poruszono problematykę określania granulacji
urobku po strzelaniu. Po przedstawieniu ograniczeń i do-
tychczasowych sposobów określania składu ziarnowego
urobku, omówiono sposób wykonywania analiz przy
zastosowaniu programu komputerowego Split-Desktop.

The proposals of directions
,
 changes in regulations related witch civil uses of explosives

The paper shows different procedure of putting into practice regulations which are valid in Poland, instructions related with civil uses
of explosives directive than different instructions. There are also shown the proposals of directions

,
 changes and some propositions of

changes.

W roli specjalistów „merytorycznych” powinni wystąpić przed-
stawiciele różnych branż, instytucji i organizacji zawodowych.
W organizowanie i pracę zespołu takich specjalistów powinno być
włączone Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Strzałowych,
skupiające osoby zajmujące się różnymi aspektami i obszarami
zastosowań MW przeznaczonych do użytku cywilnego.

Warunkiem jednak rozpoczęcia jakichkolwiek prac jest wola od-
powiednich organów administracji centralnej. Na wyrażenie takiej woli
oczekuje liczna grupa osób, które w Polsce posługują się w różnych
pracach materiałami wybuchowymi. Osobom tym najbardziej zależy,
aby uregulowania prawne przede wszystkim ułatwiały bezpieczne
prowadzenie takich prac. Jednak równocześnie, aby obowiązujące
przepisy, przez swoje niefortunne lub nieadekwatne do wciąż pod-
wyższającego się stanu wiedzy uregulowania, nie stanowiły admi-
nistracyjnego utrudnienia lub wręcz bariery dla fachowego i bez-
piecznego wykorzystywania MW w cywilnych działach gospodarki.
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1. Wprowadzenie

Podstawowym celem i zadaniem robót strzałowych jest
pokruszenie urabianej calizny, przy czym urobek powinien mieć
granulację możliwie najlepiej dostosowaną do potrzeb konkretnego
zadania. Znanych jest wiele czynników, które mogą wpływać na
parametry urobku po strzelaniu, jednak określenie dokładniejszych
ilościowych zależności jest bardzo utrudnione. Podstawą wszelkich
analiz, mających na celu powiązanie konkretnego elementu techniki
strzelniczej z granulacją urobku po strzelaniu, jest w miarę precy-
zyjne określenie jego składu granulometrycznego.

W odniesieniu do projektantów i wykonawców strzelań
oczekuje się, aby granulacja urobku po strzelaniu mieściła się w
pewnym przedziale wielkości ziarn. Dolna granica tego przedziału
(granica wymiaru podziarna) jest zależna od możliwości wyko-
rzystania urobku dla produkcji podstawowych, najcenniejszych
asortymentów, a górna – wielkością bryły nadwymiarowej. W
przeszłości występowały przypadki, że udział podziarna okresowo
dochodził do 40%, a udział brył nadwymiarowych przekraczał 20%
ogólnej masy urobku. Powodowało to nieracjonalne wykorzystanie
kopaliny i stwarzało bardzo poważne problemy w funkcjonowaniu
zakładów górniczych. Obecnie problem ten nie występuje aż w takiej

skali, jednak na problem uzyskiwania optymalnej, w danych
warunkach, granulacji urobku zwraca  się coraz większą uwagę.

W zakładach górniczych wydobywających surowiec dla wypału
cementu problem podziarna może nie występować, a jedyną frakcją
niepożądaną są wtedy bryły nadwymiarowe. W takich przypadkach
ma pewne uzasadnienie pogląd, że materiał wybuchowy (MW)
może być traktowany jako „najtańsza kruszarka”. Pogląd ten ma
jednak swoje ograniczenia technologiczne, gdyż uzyskiwanie
drobniejszego urobku uwarunkowane jest zwiększaniem zużycia
MW, co w konsekwencji wpływa na wzrost niekorzystnych
oddziaływań robót strzałowych na otoczenie. Przy istniejących
w niemal każdym zakładzie górniczym pewnych ograniczeniach
wielkości tych oddziaływań takie podejście ma swoje trudne do
przekroczenia bariery.

2. Dotychczasowe sposoby okreœlania sk³adu
ziarnowego urobku

Ocena pokruszenia calizny dokonywana jest jednak zwykle
w oparciu o szacunkowo określaną zawartość w urobku podziarna
lub brył nadwymiarowych. Rezygnacja z analizowania składu
ziarnowego urobku, na rzecz szacowania udziału frakcji niepo-
żądanych, wynika z wielkich trudności w określaniu składu ziarno-
wego urobku po strzelaniu. Dokładne uzyskanie takich informacji
byłoby możliwe po przesianiu całego urobku przez zestaw wielu sit
o odpowiednio dobranych wielkościach oczek. Takie działanie jest
jednak z oczywistych względów niewykonalne. W zakładach
przeróbczych, w których ma miejsce wstępne (przed kruszarką
wstępną) oddzielanie na ruszcie stałym większości frakcji
drobniejszych, można uzyskać pewne, na ogół mało precyzyjne
informacje, odnośnie zawartości tych frakcji w urobku. Coraz

Artykuł recenzował dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
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powszechniejsze w zakładach przeróbczych stosowanie przy-
rządów umożliwiających „ważenie” strumienia urobku, również nie
daje jednoznacznych informacji, gdyż ważony jest urobek poddany
już, przynajmniej w części, procesowi kruszenia.

Pomimo istniejących trudności wykonawczych już od dawna
poszukiwane są sposoby oceny stopnia pokruszenia urobku.
Jednym ze starszych sposobów było określanie wielkości średniej
bryły w masywie, wielkości średniej bryły w urobku oraz średniego
stopnia rozdrobnienia dla urobku po strzelaniu. J. Gliński (1974)
posługuje się pojęciem średnioważonej bryły i podaje ogólny sposób
określania jej wielkości. Polegał on na wyznaczaniu na ociosie oraz
na powierzchni usypu linii pomiarowych (zwykle była to rozciągnięta
w kilku kierunkach taśma), a następnie zliczaniu wzdłuż tak
wyznaczonych linii pomiarowych odcinków odpowiadających
wymiarowi poszczególnych brył. Na tej podstawie można było
wyliczyć wielkość średnioważonej bryły (w masywie i w urobku),
a następnie średni stopień rozdrobnienia urobku po strzelaniu.
Wykonywanie potrzebnych pomiarów w kopalniach było jednak
bardzo czasochłonne i niebezpieczne, gdyż związane było
z poruszaniem się po usypie oraz w rejonie ociosu. Ponadto na
powierzchni usypu zwykle zalegają bryły o największych
wymiarach, co powodowało zmniejszenie wiarygodności tak
uzyskanych wyników.

Znacznym postępem w tym zakresie było opracowanie pod
koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w ówczesnym
Instytucie Górnictwa Odkrywkowego AGH, przyrządu umożliwia-
jącego pewną mechanizację procesu określania zawartości
poszczególnych frakcji i wielkości średniego ziarna (bryły).
Głównym pomysłodawcą idei budowy i zasady działania przyrządu
był R. Morawa, a konstrukcję i zasadę wykonywania pomiaru
omawia w swojej publikacji R. Rostocki (1984), który był również
wykonawcą prototypu przyrządu. W celu wykonania pomiarów
należało wykonać fotografie (ściany, powierzchni usypu bezpo-
średnio po strzelaniu, przekrojów usypu w trakcie wybierania),
umożliwiające określanie skali zdjęcia. Dla umożliwienia określania
skali w kadrze zdjęcia umieszczana była np. łata miernicza.
Następnie na poszczególnych zdjęciach wyznaczane były linie
pomiarowe (ich liczba i lokalizacja zależały od wykonującego
pomiar), wzdłuż których prowadzona była igła czytnika, przesu-
wana precyzyjną śrubą mikrometryczną. Wielkość przesunięcia,
czyli wymiar bryły mierzony wzdłuż wyznaczonej linii, po prze-
tworzeniu przez przetwornik analogowo-cyfrowy, odczytywany
był na wyświetlaczu.

Przez zastąpienie bezpośrednich pomiarów terenowych w miarę
szybką analizą fotografii, a także poprzez umożliwienie analizo-
wania składu ziarnowego urobku w przekrojach usypu, sposób ten
stanowił znaczny postęp w określaniu składu ziarnowego urobku
po strzelaniu.

W tamtym okresie prowadzone były również rozważania na
temat możliwości określania składu ziarnowego urobku poprzez
mierzenie i zliczanie wszystkich ziarn widocznych na wykonanych
fotografiach usypu, jednak wielka uciążliwość praktycznie
„ręcznego” wykonywania takich analiz przesądziła o zaniechaniu
kontynuacji tych sposobów. Niestety brak środków uniemożliwił
kontynuowanie prac nad doskonaleniem w Polsce wspomnianych
metod.

3. Okreœlanie sk³adu ziarnowego urobku
z zastosowaniem programu Split-Desktop [3][3][3][3][3]

Rozpowszechnianie się techniki komputerowej umożliwiło
opracowanie narzędzi badawczych, umożliwiających szybkie
i w miarę precyzyjne określanie składu ziarnowego urobku po
strzelaniu. W różnych zagranicznych ośrodkach badawczych
opracowano kilka metod i programów komputerowych, umożliwia-
jących szybki pomiar brył urobku znajdujących się w polu widzenia
czujnika (obiektywu kamery) lub na wykonanym zdjęciu i na tej
podstawie program sam wykonuje potrzebne obliczenia, podając
jako wynik końcowy: skład ziarnowy urobku, udziały poszczegól-
nych frakcji i ewentualnie inne parametry, wykresy i rysunki.

Jednym z takich narzędzi badawczych jest program kompu-
terowy Split-Desktop, służący do wykonywania analiz na podsta-
wie obrazów cyfrowych przetworzonych w skali szarości. Pro-
gram ten został zakupiony przez AGH dla realizacji programu
badawczego.

Technika pozyskiwania obrazów

Obrazy do analizy w programie SPLIT można otrzymać poprzez
wykonanie odpowiedniej jakości fotografii cyfrowych,
wychwycenie pojedynczej klatki z filmu (np. w przypadku
filmowania urobku na taśmie przenośnika) lub skanowanie zdjęć.
Fotografie należy wykonywać we właściwy sposób, uwzględniając
szereg czynników mających wpływ na jakość pozyskiwanych
obrazów. Przede wszystkim zdjęcia powinny być wyraźne, tak aby
fragmenty skały były rozróżnialne na obrazie. Zdjęcia wykonuje się
prostopadle do usypu urobku, pomijając w możliwie największym
stopniu te elementy, które nie będą podlegały analizie, np. niebo czy
maszyny w tle obrazu (rys.3.1.). Każdy zbędny szczegół spowoduje
w późniejszym procesie przetwarzania obrazu, konieczność jego
dodatkowej edycji.

Rys. 3.1. Fotografie usypu urobku: a) – nieprawidłowa, b)
- prawidłowa

Materiał ujęty na zdjęciu powinien być zróżnicowany pod
względem wielkości, co będzie miało istotny wpływ na wiarygo-
dność wyników końcowych przeprowadzanej analizy (rys.3.2).

Rys. 3.2. Sposób przedstawienia urobku w obrazie

Na rysunku 3.2a został sfotografowany materiał o zróżnicowanej
frakcji, dzięki temu analizie będą podlegać zarówno cząstki mniejsze
jak i większe. Krzywa składu ziarnowego opracowana dla tego
przykładu w programie SPLIT odda rzeczywistą wielkość
uziarnienia otrzymanego urobku. Na rysunku 3.2b na pierwszym
planie przedstawiona jest duża bryła skalna, natomiast pozostałych
frakcji prawie w ogóle nie widać. W tej sytuacji wykonywanie
analizy składu ziarnowego z zastosowaniem programu SPLIT
prowadziłoby do uzyskania błędnych i nieprawdziwych wyników
o całości usypu.

W przypadku urobku składającego się z drobnych frakcji,
podczas fotografowania zaleca się podejście do usypu na tyle
blisko, aby móc określić dystrybucję wielkości lepszego materiału
(rys.3.3).

a b

Rys. 3.3. Wykonywanie fotografii drobnych frakcji
materiału

Oświetlenie obrazu

Nie bez znaczenia jest również właściwe oświetlenie materiału
skalnego podczas wykonywania zdjęć. Światło słoneczne nie
stanowi przeszkody w pobieraniu obrazów, jednak nierówne
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oświetlenie (tj. jasne światło słoneczne na jednej części urobku z
cieniami rzucanymi na inne partie materiału) może spowodować, że
badana frakcja nie zostanie dobrze nakreślona, co będzie wymagało
poświęcenia znacznie więcej czasu na wyodrębnianie obszarów
zdjęcia, dla których wykonanie analizy jest możliwe (rys.3.4.).

w formatach JPEG (JPG) i TIFF (TIF). Maksymalna wielkość obrazu,
którą SPLIT może przetworzyć to 1680x1400 pikseli. Ponadto
program automatycznie zmienia zdjęcia kolorowe na obrazy w skali
szarości.

Za pomocą odpowiednich narzędzi można wyciąć z obrazu
niepotrzebne elementy, które nie są przedmiotem analizy, jak również
dobrać wielkość obrazu.

Rys. 3.4. Wpływ światła słonecznego na jakość
pobieranych obrazów

Bardzo korzystne warunki do uzyskania zdjęć z właściwie
oświetlonym urobkiem, można osiągnąć w pochmurne dni,
ponieważ dostarczają one bardziej stałego oświetlenia, bez
zbędnych cieni (rys.3.5.).

Rys. 3.5. Korzystne oświetlenie urobku

Oprócz wyżej wymienionych czynników wpływających na
jakość uzyskiwanych obrazów, ważne jest to, aby były one
wychwytywane w sposób systematyczny, a obliczone wyniki
określały rzeczywisty rząd wielkości frakcji skalnych, będących
przedmiotem zainteresowania.

Usyp urobku można sfotografować jako jedno zdjęcie, bądź jako
serię zdjęć minimalnie zachodzących na siebie tak, aby uniknąć
ewentualnych powtórzeń. Dużą zaletą programu SPLIT jest
możliwość przetwarzania całej serii pobranych obrazów, a
następnie zebranie poszczególnych wyników i wykonanie
wspólnej analizy, której uwieńczeniem jest krzywa składu
ziarnowego badanego materiału.

Skala obrazu

Dla materiału usypu bierze się pod uwagę 3 skale obrazu:
1) duża skala, obejmująca głazy (największe otoczaki) i powierz-

chniową drobnicę,
2) średnia skala, typowa dla materiału o średnicy rzędu 2 do 10

cali (5 do 25 cm),
3) mała skala, którą są powiększone obrazy reprezentowane przez

próbki materiału drobnego.
W celu określenia interesujących nas frakcji, zaleca się, aby obra-

zy pobierać dla danej powierzchni usypu w trzech skalach. W nastę-
pstwie otrzymane dane zostaną, w końcowym etapie analiz, połą-
czone w jedną łączną krzywą składu ziarnowego.

4. Zastosowanie programu Split – Desktop [3]

Przygotowanie obrazu

Pierwszym etapem pracy w programie SPLIT jest przygotowanie
obrazu do obróbki. Do analizy mogą zostać otworzone obrazy

Rys. 4.1. Przygotowanie obrazu do analizy

Skalowanie obrazu

Program Split-Desktop jest narzędziem pomiarowym i do
skalowania obrazu wykorzystywane są narzędzia skalujące (np.
piłki) o znanych średnicach. Odpowiednie wyskalowanie obrazu
jest niezbędne w celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych
informacji co do wielkości uziarnienia badanego urobku.

Rys. 4.2. Narzędzia skalujące

Wyznaczanie konturów odłamków skalnych

Kiedy obraz jest przycięty i wyskalowany, program SPLIT może
rozpocząć szkicowanie konturów cząstek (rys.4.3. a). W celu ich
zidentyfikowania i obliczenia wielkości, konwertuje obraz w skali
szarości na obraz binarny (rys.4.3. b). Należy pamiętać, że cząstka
będzie poprawnie zwymiarowana tylko wtedy, gdy całkowicie
zostanie otoczona linią ciągłą. Jakiekolwiek przerwy w konturach
pomiędzy cząstkami spowodują, że obliczenie końcowe będzie
traktowane jak dla jednej dużej cząstki.

Rys. 4.3. a) delineacja cząstek skalnych, b) obraz binarny

Po wykonaniu i zatwierdzeniu procesu delineacji fragmentów
skalnych, program SPLIT zmieni obraz w skali szarości na obraz
binarny (rys. 4.3. b). W opcjach programu korzystne jest zaznaczenie
wariantu umożliwiającego dokonywanie ewentualnych poprawek
przed zwymiarowaniem cząstek oraz odznaczenie białym kolorem
elementów (np. piłki skalujące), które nie będą podlegały analizie
mającej określić dystrybucję wielkości urobku. Na rysunku 4.3. b)
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widać obraz binarny w wersji ostatecznej, gdzie odłamki skalne są
zaznaczone kolorem białym, natomiast narzędzia skalujące, które
zostaną pominięte w dalszych obliczeniach, są koloru szarego.

Obliczenie wielkości ziarn

Wykorzystując obraz binarny wyliczane są wielkości znajdu-
jących się na nim odłamków skalnych. Po wybraniu odpowiednich
opcji program SPLIT wykona skanowanie obrazu binarnego,
znajdując poszczególne okruchy, wcześniej okonturowane, oblicza-
jąc ich wielkości. Dużą zaletą programu SPLIT jest możliwość
skanowania i obliczania wielkości frakcji materiału na wielu
obrazach równocześnie.

Graficzne przedstawienie wyników analizy

Wszystkie informacje dotyczące wielkości ziarn urobku, uzyska-
ne podczas przetwarzania obrazów, są zgromadzone w pamięci
komputera. Teraz zadaniem użytkownika jest wybranie opcji
tworzenia wykresu, dobranie odpowiednich parametrów w po-
szczególnych zakładkach i uruchomienie procesu związanego
z wygenerowaniem wykresu.

Otrzymany obraz graficzny będzie przedstawiał krzywą składu
ziarnowego wraz z danymi określającymi wielkości analizowanych
frakcji, jak również parametry dobranych serii „sit”.

5. Podsumowanie

Określanie z dużą dokładnością składu ziarnowego urobku,
aczkolwiek wymagające wykonywania wielu zdjęć fotograficznych

Rys. 4.4. Wygenerowana przez program Split-Desktop
krzywa składu ziarnowego

usypu, spełniających określone wymagania oraz stosowania
specjalistycznych programów komputerowych, jest możliwe.
Wykonawcy badań dotyczących wpływu różnych czynników na
ten ważny efekt strzelania, otrzymali więc skuteczne narzędzie.
Jego użyteczność wymaga jednak współpracy z poszczególnymi
kopalniami. Efekty tej współpracy mogą jednak być bardzo
pożyteczne, zarówno od strony badawczej, jak i dla konkretnego
zakładu górniczego.
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Artykuł przygotowano w ramach programu badawczego nr 4 T12A 010 29, finansowanego ze środków budżetowych na naukę.

About procedures to determine the size analysis of output after blasting works

The problems of determination of output granulation after blasting works was shown in this paper. There was shown the way to run
analysis using computer programme - Split Desktop.
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Problem doboru materia³ów wybuchowych
do wykonania strzelañ a zmiany w wielkoœci

i strukturze ich u¿ycia w Polsce w latach 1999–2006

STRESZCZENIE
W artykule ogólnie omówiono problematykę doboru MW
do wykonania strzelań w nawiązaniu do różnie definio-
wanego pojęcia efektu strzelania. Rozważając potencjalne
zakresy badań nad wpływem właściwości strzelniczych
MW na różne efekty strzelania, zwrócono uwagę na
możliwości i pewne ograniczenia takich badań, wśród
których należy wymienić dostępność zarówno odpowie-
dniej aparatury badawczej, jak i środków strzałowych o
możliwie szerokim zakresie zmienności poszczególnych
najważniejszych parametrów. W dalszej części podano
zmiany wielkości użycia oraz asortymentów materiałów
wybuchowych i zapalników, jakie miały miejsce w anali-
zowanym okresie, w górnictwie odkrywkowym i podziem-
nym. W podsumowaniu stwierdzono, że zarówno zmien-
ność właściwości oferowanych przez różnych producentów
MW, jak i dostępność specjalistycznej aparatury stwarzają
możliwości prowadzenia badań nad omawianym zaga-
dnieniem.

1. Wprowadzenie

Dobór materiału wybuchowego (MW) do wykonania strzelania
jest zagadnieniem trudnym. Na decyzję o wyborze konkretnego
materiału nakłada się wiele czynników, które można zaliczyć do
następujących grup:
– uszeregowane (dla danego zakładu górniczego i dla danego

strzelania) kryteria oceny efektu strzelania,
– dostępne informacje o wpływie poszczególnych parametrów

MW na efekt strzelania, zwłaszcza pierwszoplanowy,
– czynniki o charakterze techniczno-organizacyjnym, preferujące

lub ograniczające możliwość zastosowania konkretnego MW.
Każda z poszczególnych grup czynników może zawierać wiele

elementów, analizowanych i branych pod uwagę w różnej kolejności,
zależnej od miejscowych i chwilowych uwarunkowań.

2. Uwagi dotycz¹ce pojêcia efektu strzelania

Pojęcie efektu strzelania jest bardzo obszerne i może między
innymi obejmować:
– ilość urobku po strzelaniu oraz kształt i wymiary usypu,
– skład ziarnowy urobku po strzelaniu, charakteryzowany zwykle

udziałem frakcji najbardziej pożądanych oraz/lub udziałem frakcji
niepożądanych (zbyt drobnych, zbyt grubych),

– stan ociosu po strzelaniu, brak lub wystąpienie progów przyspą-
gowych i spękań wstecznych,

– intensywność niekorzystnych oddziaływań robót strzałowych
na otoczenie lub zachowanie warunku nieprzekroczenia
wyznaczonych zasięgów oddziaływań szkodliwych,

– koszt wykonania konkretnego strzelania, w miarę możliwości
uwzględniający wszystkie czynniki mające na niego wpływ;
zwykle jest on przeliczany na pewną ilość masy urobku, np. na
1000 Mg.

Hierarchia ważności poszczególnych efektów strzelania może
być różna, nie tylko w różnych zakładach górniczych, ale także w
różnych rejonach i dla różnych strzelań tego samego zakładu
górniczego. Jeżeli ta hierarchia jest niezmienna od dłuższego czasu,
zwykle pracownicy zakładu górniczego znają, określone na
podstawie dostępnej wiedzy i zweryfikowane metodą „prób
i błędów”, sposoby wykonywania strzelań zapewniające osią-
gnięcie efektu zbliżonego do zakładanego. Jednak każda zmiana
w pewnym systemie uwarunkowań, przy braku informacji o ilo-
ściowych związkach pomiędzy przyczynami a efektem strzelania,
zaczyna powodować problemy. Problemy te są tym łatwiejsze do
opanowania, im większa wiedza na temat związków przyczy-
nowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi wielkościami
charakteryzującymi proces urabiania skał robotami strzałowymi.
Stan tej wiedzy zależy od wielu czynników, z których chyba jako
najważniejsze należałoby wymienić:
– możliwość liczbowego scharakteryzowania związku pomiędzy

zmienianym czynnikiem (tutaj – parametrem MW) a danym efektem
strzelania,

– możliwość określenia rzeczywistej wielkości tego parametru
MW w warunkach wykonywania strzelań.
Drugi z czynników ma kluczowe znaczenie, gdyż przy analizo-

waniu wymienionych wcześniej związków posługiwanie się wielko-
ściami określonymi, nawet doświadczalnie, ale w warunkach
laboratoryjnych (głównie inna średnica, gęstość, osłonka, a także dłu-
gość i masa ładunku), może prowadzić do całkowicie błędnych
rezultatów.

Z różnych parametrów charakteryzujących właściwości strzel-
nicze MW największe znaczenie mają: prędkość detonacji, ciepło
wybuchu, gęstość ładunku. Znając te wielkości, możemy określić
dodatkowo: koncentrację energii, ciśnienie wybuchu, a dla kon-
kretnych warunków wykonywania strzelania – także gęstość
strumienia energii (por. Batko, 1993; Batko, 2002).

Prędkość detonacji jest parametrem najczęściej wykorzy-
stywanym do charakteryzowania właściwości różnych MW. Może
ona być zarówno obliczana, jak i stosunkowo łatwo mierzona, w tym
i w otworze strzałowym. Ta ostatnia możliwość jest coraz bardziej
dostępna dzięki stałemu rozwojowi technik pomiarowych.
Przyrządami takimi dysponują niektóre jednostki naukowo-
badawcze, w tym AGH, a także niektóre duże firmy, świadczące
usługi w zakresie robót strzałowych.

Badania wpływu właściwości strzelniczych stosowanego MW
na różnie definiowany efekt strzelania od szeregu lat prowadzone
są w AGH. Pomijając pierwsze prace z tego zakresu, prowadzone
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
w ostatnich kilku latach wykonano i prowadzonych jest również
obecnie kilka tematów badawczych, w których wykorzystywana
jest coraz nowocześniejsza aparatura, umożliwiająca precyzyjne
liczbowe określanie zarówno przyczyn, jak i różnorodnych skutków
(efektów) strzelania. Przykładowo można tutaj wymienić badania
poligonowe (prowadzone w warunkach kopalnianych) nad
wpływem właściwości detonowanego MW na efekt sejsmiczny
strzelania czy realizowany obecnie w warunkach strzelań
technologicznych cykl badań nad wpływem wybranych elementów
technologii robót strzałowych na skład ziarnowy urobku po
strzelaniu oraz na intensywność niekorzystnych oddziaływań robót
strzałowych na otoczenie.

Większość wymienionych wcześniej efektów strzelania może
być scharakteryzowana liczbowo. Badanie wpływu różnych
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czynników na te efekty zależy od możliwości aparaturowych,
środków na badania i współpracy z kopalniami, w których mogłaby
być realizowana zakładana metodyka badawcza. W tym miejscu
należy z satysfakcją podkreślić dobrą wolę i otwartość kierownictw
i dozoru ruchu wielu zakładów górniczych na prowadzenie badań
w warunkach ruchowych i przy na ogół napiętych zadaniach
produkcyjnych. Jednak niekiedy na przeszkodzie podjęciu takich
badań w konkretnej kopalni stają czynniki niezależne, np. warunki
terenowe, asortyment dostępnych w danej kopalni środków
strzałowych czy wreszcie ograniczenia przepisów. Przykładem
tego ostatniego są trudności przeprowadzenia strzelań
doświadczalnych, jeżeli strefa szkodliwych oddziaływań, okre-
ślonych według aktualnych zasad, miałaby przekroczyć granicę
terenu górniczego, pomimo braku w tej zwiększonej strefie
jakichkolwiek obiektów podlegających ochronie.

3. Czynniki o charakterze techniczno-
organizacyjnym wp³ywaj¹ce na mo¿liwoœæ
zastosowania konkretnego MW

Jeżeli zakład górniczy sam wykonuje wszystkie czynności
związane z prowadzeniem robót strzałowych, możliwość zasto-
sowania konkretnego MW, o znanych i oczekiwanych (dobranych
odpowiednio dla uzyskania określonego efektu strzelania)
parametrach, jest zależna od łącznego spełnienia następujących
warunków:
– MW musi być dopuszczony do obrotu (w krajach Unii Europejskiej),
– MW musi mieć w Polsce nadany numer identyfikacyjny i być

wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego [4],

– organ nadzoru górniczego wydaje zezwolenie lub pozwolenie na
używanie określonych MW w konkretnym zakładzie górniczym.
Oprócz tego, zakład górniczy musi oczywiście mieć pozwolenie

na nabywanie oraz zgodę na przemieszczanie nabywanych MW.
W przypadku zlecania prowadzenia robót strzałowych podmio-

towi zewnętrznemu dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z oferty
tego podmiotu. Jeżeli ta oferta jest dosyć szeroka, zmiana właści-
wości stosowanego MW jest organizacyjnie łatwiejsza, a na decyzję
ostateczną w niemal każdym przypadku ma wpływ rachunek
ekonomiczny. Przeanalizowanie tego ostatniego czynnika jest jednak

bardzo trudne, gdyż dostawcy środków strzałowych stosują
zasadę cen negocjowanych, a wyniki negocjacji stanowią tajemnicę
handlową obu stron kontraktu.

W przypadku propozycji przeprowadzenia badań z zastosowa-
niem MW, który nie jest wymieniony w posiadanych przez zakład
górniczy zezwoleniach i dokumentach, konieczne jest spełnienie
wszystkich warunków formalnych. Uzyskanie wszystkich niezbę-
dnych dokumentów, warunkujących zastosowanie innego MW jest
czasochłonne, wymaga przedkładania dosyć obszernej dokumenta-
cji i wnoszenia pewnych opłat administracyjnych. Dlatego też
zakłady górnicze niezbyt chętnie godzą się na wszczynanie niezbę-
dnych w takim przypadku procedur, choć przekonywane o celo-
wości tego rodzaju działań, zwykle godzą się na ich podjęcie.

4. Zmiany w strukturze u¿ycia MW w latach 1999–2006

Ostatnie dziesięciolecie jest okresem bardzo gruntownych zmian
w strukturze użycia oraz w asortymencie dostępnych na krajowym
rynku MW. Bez wątpienia związane jest to z udzielaniem w tym
okresie nowym podmiotom koncesji na wytwarzanie i obrót
materiałami wybuchowymi, ale także z otwarciem naszego
krajowego rynku na oferty innych producentów, działających w
pozostałych krajach Unii Europejskiej. Największe zmiany związane
są z coraz szerszym wprowadzaniem mechanicznego sporzą-
dzania niektórych materiałów na miejscu strzelania, z niewybu-
chowych składników lub półproduktów, z równoczesnym mechani-
cznym załadunkiem gotowego produktu, często uzyskującego
właściwości wybuchowe dopiero w otworze strzałowym.

W tabeli 1 podano zmiany w wielkości i strukturze użycia MW
w latach 1999–2006, w rozbiciu na odkrywkowe i podziemne
zakłady górnicze. Daje się zauważyć znaczny, o 31,5%, wzrost
użycia MW w górnictwie odkrywkowym i nieco mniejszy, o 21,4%
– w górnictwie podziemnym. W górnictwie odkrywkowym w latach
2001–2002 nastąpił znaczący spadek ilości użytych MW, który
liczony do roku poprzedniego, wyniósł: w 2001 – 11,3%, a w roku
2002 dalsze 8,2%. Dopiero od roku 2003 obserwowany jest syste-
matyczny wzrost użycia. Udział górnictwa odkrywkowego w łą-
cznym użyciu MW wzrósł w analizowanym okresie z 41% do 43%.

Strukturę użycia MW w górnictwie odkrywkowym cechuje duża
dynamika w latach 1999–2004 i pewna stabilizacja w latach 2005

Tabela 1. Wielkość i struktura zużycia MW w odkrywkowych i podziemnych zakładach górniczych
w latach 1999–2006.

Table 1. The quantity and structure of explosives’ consumption in opencast and underground mining
in years 1999–2006

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.
Zużycie MW w 
odkrywkowych 
zakładach górniczych 

kg 9 064 862 10 016 452 8 887 751 8 156 835 9 796 064 10 035 973 11 340 958 11 923 958

a)
Udział w zużyciu:
Saletrole

% 51,1 48,3 43,8 54,49 60,64 58,70 54,61 54,39

b) Amonity % 24,4 18,1 12,4 8,47 2,54 2,10 2,22 2,59

c) Dynamity % 5,2 4 2,3 1,31 2,16 1,90 2,30 1,91

d) Emulsyjne % 6 11,6 21,4 29,44 28,7 34,70 39,00 39,57

e) Saletroty % 9,8 14,4 15,9 2,55 4,23 2,00 1,62 1,23

f) Trotyl % 3,5 3,6 3,6 2,88 1,12 0,40 0,05 0,08

g) Inne % * * 0,5 0,86 0,6 0,20 0,20 0,23

2.
Zużycie MW w 
podziemnych 
zakładach górniczych 

kg 13 032 741 13 329 481 14 468 709 14 400 701 14 004 679 14 748 209 14 601 006 15 824 381

h)
Udział w zużyciu:
Metanity specjalne

% 10,6 9 7,9 6,7 6,95 5,92 5,91 5,4

i) Metanity % 3,4 1,7 1,9 1,6 1,22 1,58 0,69 0,9

j) Barbaryty 0,25 0,59 0,99 0,7

k) Dynamity % 61,8 58,7 54,6 47,2 44,83 39,83 37,03 34

l) Karbonity % 3,3 1,9 1,6 1,3 1,18 0,69 1,04 1

m) Amonity % 2,4 4,2 2,1 2,1 0,26 2,20 2,14 2,6

n) Emulsyjne % 14,3 20,5 26,7 35,2 40,25 44,53 48,03 50,7

o) Saletrole % 4,2 4 5,2 6 5,01 4,63 4,17 4,7
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i 2006. Jest to jednak prawdopodobnie stabilizacja przejściowa, gdyż
pojawienie się w ostatnim okresie oferty MW zawiesinowych
spowoduje z pewnością zmiany i o pewnej stabilizacji struktury
użycia będzie ewentualnie można mówić dopiero za kilka lat.

W górnictwie podziemnym, poza niewielkimi spadkami w latach
2002, 2003 i 2005, używanie MW systematycznie rosło. W zakresie
struktury użycia najistotniejszymi zmianami był spadek udziału
dynamitów, z 61,8% do 34%, oraz wzrost udziału MW emulsyjnych,
z 14,3% do 50,7%, w skrajnych latach ocenianego okresu. Mający
tendencję spadkową udział pozostałych MW ulegał dla poszcze-
gólnych ich rodzajów kilkuprocentowym wahaniom i łącznie zmalał
z 23,9% w roku 1999 do 15,3% w roku 2006.

Także i w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych
niewiadomą jest wielkość przyszłego użycia MW zawiesinowych.
Mogą one być stosowane również w podziemnych zakładach
górniczych, ale wyłącznie przy braku zagrożenia pyłem węglowym
i metanem. Czy więc ich wejście do tych zakładów odbędzie się
kosztem dalszego zmniejszenia udziału MW nitroestrowych czy też
emulsyjnych? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.

W tabeli 2 podano zmiany w wielkości i strukturze użycia
zapalników w latach 1999–2006, również w rozbiciu na odkrywko-
we i podziemne zakłady górnicze. W przypadku tych środków
strzałowych górnictwo odkrywkowe zużywało w 1999 roku
jedynie 8% łącznej liczby używanych zapalników, a w roku 2006
udział ten spadł do zaledwie 5,1%. W tym czasie nastąpił również
ilościowy spadek użycia zapalników w górnictwie odkrywkowym,
aż o prawie 43%. Wyjaśnienie można uzyskać, analizując strukturę
użycia zapalników w tej branży górnictwa. W omawianym okresie
nastąpił bardzo znaczący spadek użycia ZE natychmiastowych,
stosowanych głównie w strzelaniach pomocniczych. W liczbach
bezwzględnych, był to spadek użycia o ponad 392 tys. sztuk
zapalników.

W analizowanym okresie nastąpił natomiast gwałtowny wzrost
użycia zapalników nieelektrycznych (z 1,94% do 49,69%), przy
jednoczesnym wyraźnym spadku udziału ZE milisekundowych
(z 47,2% do 29,91%) w łącznym użyciu zapalników w tej branży
górnictwa.

W analizowanym okresie nastąpił niewielki, zaledwie około
dziesięcioprocentowy spadek użycia zapalników w górnictwie
podziemnym, przy niewielkich wahaniach tempa tego spadku. W tym
czasie o kilka procent zmalały udziały ZE natychmiastowych
i milisekundowych, znacząco zmalał udział ZE półsekundowych
(z 56% do 37,5%) i wielokrotnie wzrosło użycie zapalników nieele-
ktrycznych (o ponad 2.847 tys. sztuk).

W strukturze zużywania środków inicjujących w najbliższym
okresie należy spodziewać się jeszcze dalszych zmian. Częściowo

będzie to związane z przygotowywanym wprowadzeniem na
rynek polski zapalników elektronicznych. Działania takie podejmuje
przynajmniej trzech producentów. Ich oferty są bardzo interesujące
i aczkolwiek początkowo pewne opory może budzić nieco wyższa
cena takich zapalników, jednak ich zalety są oczywiste, a ze
wzrostem produkcji i z dalszym rozwojem elektroniki powinny
zmaleć ceny „wkładów” elektronicznych i gotowych zapalników.

Struktura użycia poszczególnych rodzajów środków strzało-
wych jest ściśle związana z aktualną ofertą tych środków ze stro-
ny producentów. W tym zakresie sytuacja na naszym rynku jest
bardzo interesująca, co ilustrują dane zestawione w tabeli 3. Swoje
wyroby, jedynie te najczęściej używane lub perspektywiczne środki
strzałowe (saletrole, MW emulsyjne, MW zawiesinowe, zapalniki
elektryczne i nieelektryczne) oferuje w Polsce aż 16 producentów.
W przypadku każdego z wymienionych środków strzałowych są
one oferowane przez kilku producentów, co w większości może
bardzo korzystnie stymulować atrakcyjność techniczną i ekono-
miczną ofert.

Analizując informacje o właściwościach poszczególnych
materiałów wybuchowych, udostępniane przez producentów oraz
zamieszczane w literaturze (np. Maranda, 2006) i porównując je
z charakterystykami materiałów dostępnych w okresie bezpo-
średnio poprzedzającym analizowany (por. Batko i inni, 1998), można
stwierdzić, że aktualna oferta charakteryzuje się szerokim zakre-
sem zmienności właściwości strzelniczych, natomiast ogólnie –
znacznie korzystniejszymi parametrami użytkowymi. Jednak jak
wspomniano, podstawą wszystkich dokładniejszych analiz i badań
powinny być właściwości strzelnicze MW, określone w warunkach
takich samych, jak występujące w czasie strzelań technologicznych,
a najlepiej – zmierzone w czasie tych strzelań.

5. Podsumowanie

W asortymentach oraz strukturze użycia środków strzałowych
w zakładach górnictwa odkrywkowego i podziemnego zaszły
w ostatnich latach bardzo duże zmiany. Udział w użyciu ogólnym
niektórych MW, znanych i stosowanych od dziesięcioleci (np.
amonitów, karbonitów, metanitów czy saletrotów), został ogra-
niczony do zaledwie kilku procent, a innych (np. dynamitów w gór-
nictwie podziemnym) znacząco zmniejszył się. Natomiast wpro-
wadzone kilka lat temu MW emulsyjne zdobyły bardzo mocną
pozycję zarówno w górnictwie odkrywkowym, jak i podziemnym.
Jednak obecna struktura użycia MW, zarówno w górnictwie
odkrywkowym, jak i podziemnym, będzie podlegać dalszym zmianom,
głównie za sprawą wprowadzanych na nasz krajowy rynek MW
zawiesinowych.

Tabela 2. Wielkość zużycia zapalników w odkrywkowych zakładach górniczych w latach 1999–2006.
Table 2. The quantity and structure of fuses in opencast mining in years 1999–2006

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.
Zużycie zapalników 
w odkrywkowych 
zakładach górniczych 

szt. 994 851 975 869 650 853 577 196 528 382 570 371 569 371 554 877

a) Udział w zużyciu:
ZE natychmiastowe

% 50,8 38,6 51,4 34,1 30,7 30,8 27,00 20,34

b) 
ZE milisekundowe % 47,2 51,2 34,53 45,1 37,3 34,10 32,50 29,91

c) 
ZE półsekundowe % 0,06 - 0,17 2,1 0,9 0,40 0,06 0,06

d) 
Zapalniki nieelektryczne % 1,94 10,2 13,9 18,7 31,1 34,7 40,44 49,69

2. 
Zużycie zapalników w 
podziemnych zakładach 
górniczych 

szt. 11 366 544 10 710 762 10 857 143 9 996 094 9 832 295 9 992 051 9 866 450 10 243 377

e) Udział w zużyciu:
ZE natychmiastowe

% 5,4 2,9 2,9 2,23 3,06 3,2 4,37 2,8

f) 
ZE milisekundowe % 34,9 35,5 34,1 30,2 27,51 27,3 28,68 27,8

g) 
ZE półsekundowe % 56 55 54,2 60,7 59,52 53,2 45,09 37,5

h) 
Zapalniki nieelektryczne % 3,7 6,6 8,8 6,87 9,89 16,3 21,86 31,9
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Tabela 3. Oferta wybranych środków strzałowych, mających zakresy stosowania określone w numerze
identyfikacyjnym [4] jako P, D oraz DS – według [5] stan na 24.05.2007

Table 3. The offer for chosen blasting means, having the ranges of usage definite in identification number [4] as P, D
as well as the DS – according to [5] status on 24.05.2007

Oznaczenia:
* jedna pozycja w wykazie [5] – oferta z dwóch zakładów produkcyjnych

Również w obrębie zapalników można się spodziewać dalszych
zmian struktury ich użycia. Oprócz umacniania się pozycji zapal-
ników nieelektrycznych, swojej szansy u odbiorców będą szukać
producenci zapalników elektronicznych. Zalety tych zapalników
będą przynajmniej częściowo równoważyć, ciągle jeszcze wyższą,
również w porównaniu z zapalnikami nieelektrycznymi, cenę.

Na obserwowane zmiany w strukturze użycia wpływ miały przede
wszystkim korzystne właściwości strzelnicze i parametry użytkowe
wprowadzanych nowych wyrobów. Szeroka zmienność tych
właściwości i parametrów pozwala projektować i prowadzić badania
nad określeniem ilościowych związków pomiędzy właściwościami
stosowanych środków strzałowych, a również ilościowo określanymi,
różnymi efektami strzelań. Badania takie, pomimo okresowych utrudnień
dla zakładów górniczych, godzących się na ich przeprowadzanie,
mogą znacznie rozszerzyć naszą wiedzę, a ich wdrożenie może
przynieść wielu zakładom wymierne korzyści.
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Artykuł przygotowano w ramach programu badawczego nr 4
T12A 010 29 finansowanego ze środków budżetowych na naukę.

The problem of explosives’ selection for blasting works, changes in quantity and structure
of explosives’ consumption in Poland, in years 1999–2006

The paper shows the issues of explosives’ selection for blasting works, with reference to concept of blasting effect. The changes of
quantity of explosives’ consumption and assortment of explosives and fuses were shown. In summary authors affirmed, that both: variation
of offered explosives’ properties and the accessibility of specialist measuring apparatus, give the possibilities to conduct researches on
talked over problem.

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Artur Bęben
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1. Austin Detonator s.r.o., Jasenice, Republika Czeska 13 4

2. BAZALT-NITRON Sp. z o.o.,Wilków 1

3. BLASTEXPOL Sp. z o.o. Chocianowiec (Duninów) 4 15

4. DYNO NOBEL POLAND Sp. z o.o., Wrocław 1 2

5. DYNO NOBEL SWEDEN AB, GYTTORP, SZWECJA 7

6. EXPLOMINEX Sp. z o.o., Rogów Sobócki 3 2

7. EXPLOSIA a.s., Pardubice-Semtin, Republika Czeska 1

8.
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w 
Krupskim Młynie

2

9.
MAXAMCORP, S.A.U. Fabrica de Galdacano, Galdacano, 
Hiszpania

3

10.
MAXAMCORP, S.A.U. Fabrica de Paramo de Masa, Quintanilla 
Sobresierra, Hiszpania

2*

11. MAXAMCORP, S.A.U., Madryt, Hiszpania 1

12. MAXAMCORP S.A.U., SPAROMEX Victoria, Rumunia 1*

13. NITROERG S.A., Zakład produkcyjny w Bieruniu 1 6 14 6

14. NITROERG S.A., Zakład produkcyjny w Krupskim Młynie 1 1 3 6

15. Orica Eesti OÜ, Jöhvi, Estonia 1

16.
UNIÓN EXPLOSIVOS ENSIGN BICKFORD SISTEMAS DE 
INICIACIÓN, S.L., Galdacano, Hiszpania

6 4

Razem 12 5 28 38 27
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Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Rozwa¿ania o energetycznym aspekcie
rozdrabniania bry³ nadwymiarowych

w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych

STRESZCZENIE
W artykule omówiono zmiany w metodach robót strzało-
wych, zachodzące w górnictwie skalnym w Polsce po
drugiej wojnie światowej i na tym tle – skalę problemu,
jakim są bryły nadwymiarowe po strzelaniu. Następnie,
wychodząc z hipotezy objętościowej F. Kicka, rozważano
różne możliwości i aspekty mechanicznego rozdra-
bniania takich brył. W podsumowaniu zwrócono uwagę
na konieczność dostosowywania już w przodkach
granulacji urobku do możliwości stosowanych w danym
zakładzie kruszarek.

1. Wstêp

Kryterium bryły nadwymiarowej, często występujące w oce-
nach efektu masowego urabiania skał robotami strzałowymi, jest
względne i uzależnione od kilku czynników, takich jak możliwości jej
załadowania, przetransportowania i pokruszenia. Zależne jest ono
od parametrów maszyn i urządzeń, jakimi dysponuje zakład
górniczy. Może więc zmieniać się w czasie, a także jest na ogół ró-
żne w różnych zakładach górniczych.

Jeżeli układ spękań dzieli złoże na fragmenty o wymiarach
większych od przyjętego w danym zakładzie górniczym kryterium
bryły nadwymiarowej, to w urobku praktycznie po każdym strzelaniu
również mogą występować takie bryły. Jednak ich ilość zależy
głównie od technologii i parametrów robót strzałowych, w tym od
właściwości stosowanego materiału wybuchowego (MW) i może
się zmieniać w dosyć szerokich granicach.

W technologiach masowego urabiania surowców skalnych w
Polsce w okresie po drugiej wojnie światowej można wyróżnić kilka
etapów. Były one ściśle związane z możliwościami technicznymi w
zakresie wykonywania otworów strzałowych. Bezpośrednio po
wojnie, ze względu na braki sprzętu do wiercenia otworów,
stosowane było strzelanie ładunkami w kawernach, szczelinowe,
w otworach krótkich oraz w otworach z poszerzonym dnem [1].
Metody te pozwalały na odspojenie od calizny stosunkowo niedużych
ilości urobku. Również o sterowaniu granulacją urobku raczej trudno
było mówić, co przy powszechnym w tych latach załadunku ręcznym,
stwarzało duże problemy z bryłami nadwy-miarowymi.

Wzrastające zapotrzebowanie na kruszywa skłaniało do poszu-
kiwania innych metod robót strzałowych, pozwalających uzyski-
wać z jednego strzelania duże ilości urobku. Niewątpliwym postę-
pem w tym zakresie było zastosowane w Polsce po raz pierwszy
w 1947 roku strzelanie komorowe, a w dalszych latach również
strzelania szybikowe i chodnikowe [1]. Istota tych strzelań polegała
na detonowaniu jednego lub kilku, bardzo dużych (o masie kilku Mg)
ładunków skupionych, a w przypadku strzelania chodnikowego
również wydłużonych, ale o liniowej koncentracji ładunku MW w
chodniku, wynoszącej co najmniej kilkadziesiąt kilogramów MW na
jeden metr chodnika.

Detonacja ładunków o takim kształcie i wielkości powodowała
wytworzenie stożka działania, który obejmował jedynie dolną część
urabianego danym strzelaniem bloku. Skała w obrębie stożka
działania była na ogół drobno pokruszona i przemieszczona,
natomiast górna część urabianego bloku była pokruszona w

znacznie mniejszym stopniu i osypywała się pod wpływem
wstrząsu powodowanego detonacją ładunku w komorze lub
chodniku. Z tej części urabianego bloku pochodziło najwięcej brył
nadwymiarowych, które zalegały na wierzchu usypu, utrudniając
wybieranie urobku.

Udział brył nadwymiarowych w ogólnej masie urobku, po niektórych
strzelaninach wykonywanych takimi metodami, wynosił kilkadziesiąt
procent. W niektórych złożach bryły miały objętość kilkunastu i więcej
metrów sześciennych, a ich rozkruszanie było bardzo niebezpieczne
dla wykonawców i trwało w niektórych przypadkach wiele miesięcy,
a nawet lat. Przy takiej technologii robót strzałowych uzyskanie
jednorazowo nawet ponad 100 tys. Mg urobku było dopiero początkiem
poważnych problemów wykonawczych.

Znaczącym postępem w rozwoju technologii masowego urabia-
nia skał robotami strzałowymi było dopiero wprowadzenia wiertnic,
co w naszych warunkach nastąpiło w roku 1954 [1]. Początkowo
były to urządzenia mogące wiercić jedynie otwory pionowe,
a ponadto ich średnica była nieregularna, sięgająca nawet 400 mm.
Należało więc stosować dzielenie ładunków w otworach na części,
gdyż ładunek ciągły wypełniałby jedynie kilka metrów otworu. Nie
zape-wniałoby to koniecznych warunków urobienia całego bloku,
a powstające nawisy uniemożliwiałyby wybieranie urobku. Ponadto,
w tym czasie w projektowaniu parametrów rozmieszczenia otwo-
rów powszechnie wykorzystywano tzw. wzory amerykańskie,
w wyniku czego względne odległości między otworami miały małe
wartości, rzędu 0,6–0,7. Otwory w szeregu były rozmieszczone
względnie gęsto, a cały szereg był cofnięty w głąb calizny.
W wyniku tego część urabianego bloku, sąsiadująca z szeregiem
otworów, była drobno pokruszona, a z pozostałej, przyociosowej
części, uzyskiwano urobek zawierający dużo brył nadwymia-
rowych. Ponadto, przy dużych zabiorach, stosowana była również
większa przybitka1 , co dodatkowo zwiększało liczbę dużych brył,
zalegających na powierzchni usypu i skutecznie utrudniających jego
wybieranie. Bardzo częste powstawanie spękań wstecznych było
dodatkową komplikacją przy wykonywaniu dalszych wierceń
i strzelań w danym miejscu frontu roboczego.

W latach 60. ubiegłego wieku wiele kopalń zakupiło nowe
wiertnice, mogące wiercić otwory nachylone, o średnicach 60–160
mm [1]. W miarę ich wprowadzania do stosowania odpowiednio
korygowano parametry geometryczne rozmieszczenia otworów.
Stopniowo zwiększano odległości między otworami i zmniejszano
zabiory, co korzystnie wpływało zarówno na granulację urobku, jak
i na zmniejszanie intensywności drgań gruntu powodowanych
robotami strzałowymi. Jednak jeszcze w latach 90. autorzy publikacji
[3] podają, że w około 32% strzelań względna odległość między
otworami wynosi poniżej 0,9.

Oprócz zmian parametrów geometrycznych rozmieszczenia
otworów zbierano również doświadczenia odnośnie wpływu
właściwości stosowanego materiału wybuchowego na granulację
urobku. W jednej z publikacji, przedstawiającej wyniki prób
przemysłowych w tym zakresie, jest mowa o zmniejszeniu ilości brył
nadwymiarowych w urobku z 21 szt./100 t urobku do 10,7 szt./100
t urobku [4]. W publikacji nie podano informacji odnośnie stosowanego
w danym przypadku kryterium bryły nadwymiarowej, jednak podane
ilości brył świadczą o wadze problemu występującego w niemal
wszystkich kopalniach urabiających surowce skalne metodami
techniki strzelniczej.

W ostatnich latach, w związku ze zmianami własnościowymi
licznych kopalń, zmodernizowany został park maszynowy w wielu

1 w pojedynczych przypadkach dochodziła ona nawet do 14 m [2].
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V – objętość bryły, m3,
E – moduł sprężystości skały, MPa.

Z powyższego wzoru wynika, że energia rozdrabniania jest propo-
rcjonalna (w granicach ważności prawa Hooke’a) do objętości bryły.
Jeżeli odpowiednia wartość energii nie spowoduje rozdrobnienia
bryły zadanym uderzeniem, wtedy rozdrabnianie można uzyskać
przez narastające odłupywanie i wzrost rozłamu przy ponownych
uderzeniach. Szczególny nacisk powinno się kłaść na wartość
energii uderzenia, a nie na dostarczaną (wejściową) moc całkowitą.

Przykładowo, większy efekt osiągnie się przez stosowanie wyso-
koenergetycznych uderzeń o stosunkowo małej częstotliwości, niż
w przypadku uderzeń o małej wartości energii  Eu i z większą
częstotliwością z, ale z tą samą mocą wejściową  (N = Eu . z).

W kopalniach odkrywkowych surowców skalnych przez wiele
dziesiątków lat w procesach urabiania i ładowania dominowały
mechaniczne koparki łyżkowe, z linowym podwieszeniem łyżki i wy-
ładowywaniu urobku przez otwarcie klapy lub zasuwy. Pojemności
stosowanych łyżek nie przekraczały w zasadzie 3,0 m3. Załado-
wany do łyżki urobek, w czasie jej opróżniania, czyli rozładunku, po
otwarciu klapy musiał przejść przez wnętrze łyżki (rys. 2). Dlatego
też określanie bryły nadwymiarowej było związane z tym bez-
spornym faktem.

z nich. Wprowadzenie większych, bardziej wydajnych maszyn
załadowczych, transportowych i przeróbczych pociągnęło za sobą
zmiany wielkości brył uznawanych za nadwymiarowe. Jednak
w niemal każdym zakładzie urabiającym surowce skalne bryły uzna-
wane za nadwymiarowe nadal występują w urobku po strzelaniu.
Maleje tylko ich ilość, jednak nadal trzeba je kruszyć.

Podstawowym sposobem kruszenia brył nadwymiarowych było
stosowanie strzelań rozszczepkowych. Problemem było ręczne
wiercenie otworów strzałowych w bryłach, przy którym często do-
chodziło do wypadków, a także zbyt duża masa naboi MW, co z kolei
powodowało niepotrzebny wzrost rozrzutu odłamków. Dlatego,
wobec obowiązującego zakazu dzielenia pojedynczych naboi MW,
przez szereg lat wnioskowano o uruchomienie produkcji naboi o
masie 50 g, a nawet 25 g. Częściowym rozwiązaniem było między
innymi wprowadzenie możliwości stosowania detonatorów2  do
strzelań rozszczepkowych [5], a także wprowadzenie strzelań
ładunkami w otworach bez przybitki, tzw. metodą klinową. Obie te
możliwości nie eliminowały jednak uciążliwego wiercenia otworów
strzałowych w bryłach uznawanych za nadwymiarowe.

Z energetycznego punktu widzenia zupełne wyeliminowanie brył
nadwymiarowych w procesie urabiania skały materiałem wybuchowym
byłoby nieekonomiczne ze względu na energochłonność procesów
wydobywczo-przeróbczych, które w warunkach kopalni surowców
skalnych są funkcją wielkości średniego ziarna w odstrzelonym usypie.

Rozbicie każdej nadwymiarowej bryły powinno być traktowane
w zasadzie jako indywidualny przypadek. Energia, która musi być
użyta do rozbicia nieregularnie ukształtowanej sześcianopodobnej
bryły skalnej na części, jest ogólnie funkcją wielkości bryły.

Wychodząc z hipotezy objętościowej F. Kicka (opartej na
sprężystych właściwościach ciał, a więc na prawie Hooke’a), jeżeli
znamy doraźną wytrzymałość materiału i wymiary ciała, energię
(pracę), jaką należy wykonać, aby doprowadzić do podziału ciała,
przy założeniu prostej proporcjonalności pomiędzy obciążeniem
i odkształceniem, możemy określić ze wzoru

 (1)

gdzie : E0 – energia odkształcania (potrzebna do rozkruszenia bryły), J,
Rc – wytrzymałość skały na ściskanie, MPa,

Rys. 1. Widok brył zgromadzonych do rozdrobnienia
Fig. 1. The pile of blocks before disintegration

2 obecna nazwa: pobudzacze wybuchowe.

Rys. 2. Ładowanie urobku koparką mechaniczną z łyżką
otwieraną klapą

Fig. 2. Loading of material by mechanical excavator with
opened flap bucket

Wartość graniczną tego wymiaru, powyżej której bryłę należało
uznać za nadwymiarową, wyliczano wówczas z następujących
podawanych w literaturze wzorów:

(2)

(3)

gdzie: d – największy wymiar liniowy ładowanej bryły, m,
V – objętość łyżki koparki, m3

Wprowadzane współcześnie do kopalń odkrywkowych surow-
ców skalnych hydrauliczne koparki łyżkowe, z zamknięciem klapo-
wym, a najczęściej z tak zwaną łyżką ładowarkową (rys. 3), zmieniło
nieco technologię urabiania, zaczerpywania i wyładowywania
urobku.

Rys. 3. Koparki łyżkowe hydrauliczne: a) z łyżką o zamknięciu klapowym, b) z łyżką ładowarkową
Fig. 3. Hydraulic bucket excavators: a) with flap closed bucket, b) with leader bucket
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Szerokości otwarcia łyżek z zamknięciem klapowym są impo-
nująco duże, bo przykładowo dla koparek firmy Hitachi EX 1100, o
pojemności łyżek V od 5,6 do 6,5 m3, mają szerokość otwarcia aż
1920 mm. Łyżki ładowarkowe koparek hydraulicznych (rys. 2b) nie
mają zamknięć, a ich rozładowanie następuje przez obrót łyżki
względem ramienia wysięgnika.

Z powyższego wynika, że koparki hydrauliczne, wyposażone
w łyżkę z otwarciem klapowym lub łyżkę ładowarkową, nie limitują
wielkości brył nadwymiarowych w procesach technologicznych,
bowiem wymiary liniowe brył nadwymiarowych znacznie przekra-
czają wymogi stawiane przez paszcze wlotowe kruszarek (tab. 1).

Jeśli więc łyżki koparek hydraulicznych mogą przenosić bardzo duże
bryły, a energia, która do tego musi być użyta, jest ogólnie funkcją
wielkości bryły, z energetycznego punktu widzenia potrzeba więc
w jej rozdrobnienie włożyć dużą energię, aby w sposób szybki i racjonalny
podzielić ją, niekoniecznie na bardzo drobne kawałki [10], (rys. 4).

Praktyka jednak dowodzi, że istotnym parametrem mającym
znaczny wpływ na efektywność kruszenia bryły skalnej, jest masa
narzędzia roboczego. Niszczenie struktury skalnej uwarunkowane
jest przeto nie tylko wielkością energii uderzenia, ale również
wielkością impulsu siły, z jaką narzędzie oddziałuje na urabianą bryłę
skalną. Wielkość tego impulsu można określić z twierdzenia Kelvina
i wyrazić zależnością [6]:

(4)

gdzie : Π – wielkość impulsu, Ns ,
Eu – wielkość energii uderzenia, J,
mn – masa narzędzia, kg.

Zastosowanie powszechnie używanych młotów hydraulicznych
o energii uderzenia do 14000 J może być mało racjonalne w przypadku
rozdrobnienia dużej bryły, ponadto zastosowanie bardzo ciężkiego
młota wymaga odpowiedniego dla niego nośnika (maszyny), którym
jest najczęściej ładowarka lub koparka.

Może więc wykorzystać energię spadającej kuli? Odmienne,
oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne zastosowane w koparce
hydraulicznej BÖLA LB 500 (rys.6), wyposażonej w łyżkę typu

Kruszarki firmy
Makrum Typ kruszarki Wymiary wlotu do kruszarki

[mm]

Maksymalna wielkość 
materiału wejściowego

[mm]

Szczękowa 40.20 1200 × 1500 1000 × 1350

Stożkowa 40.90 szer. paszczy 875 850

Walcowa 40.50A ∅ 2000 × 1800 800

Młotkowa 40.98 ∅ 2000 × 1500 800

Młotkowa 40.80 ∅ 2500 × 1700 1400

Młotkowa 40.99 ∅ 2720 × 2250 1400

Tabela 1. Niektóre kruszarki firmy Makrum w wyposażeniu największych
zakładów cementowo-wapienniczych w Polsce

Table 1. Crushing machine produced by Makrum in equipment of the largest lime-cement companies in Poland

Rys. 4. Odstrzelona duża bryła skalna. Zaznaczona
podziałka na listwie, co 200 mm

Fig. 4. Blastem big rock block. The scale denoted on the
line 200 mm

Jeśli tak, to zgodnie z przedstawioną formułą, im większe bryły,
tym więcej energii jednostkowej uderzenia trzeba użyć, a więc
trzeba zastosować ciężkie młoty (rys. 5).

Rys. 5. Rozdrabnianie bryły skalnej przy pomocy młota
hydraulicznego

Fig. 5. Disintegration of the rock block with hydraulic hammer

Rys. 6. Rozdrabnianie bryły spadającą kulą: a) sposób rozdrabniania bryły spadającą kulą, b) kula rozdrabniająca bryłę
Fig. 6. Disintergration of the block with dropped ball: a) the way of the block dosintergration by dropping ball, b) the

ball disintegrating the block
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ładowarkowego o pojemności 5,4 m3, pozwala na uchwycenie
przez łyżkę i uniesienie stalowej kuli o masie do 6 Mg, która następnie
zostaje zrzucona z wysokości nawet kilku metrów i uderza w bryłę
nadwymiarową z energią przekraczającą kilkunastokrotnie energię
uzyskiwaną w najcięższych hydraulicznych młotach bijakowych.

Koparka hydrauliczna z łyżką ładowarkową wyposażona w kulę
prawie sześciotonową umożliwia osiągnięcie energii uderzenia
dochodzącej do 200 000 J [9]. Tak ogromna wartość energii ude-
rzenia jest nieosiągalna przy rozdrabnianiu brył z zastosowaniem
najcięższych młotów hydraulicznych.

Podsumowanie

Faktem bezspornym jest, że aby nie dopuszczać do zatrzymań
i postojów kruszarek wstępnych z powodu udziału w nadawie brył
nadwymiarowych, należy ogólnie stosować zasadę dostosowy-
wania granulacji urobku już w przodkach ścianowych. Dodatkowe
koszty rozdrabniania brył w przodkach są wielokrotnie mniejsze od
strat, jakie powstają wskutek niewłaściwej pracy kruszarek i
ograniczania ich wydajności, wywołanych obecnością w nadawie
brył nadwymiarowych.

Przedstawione przez autorów inne spojrzenie na energetyczny
aspekt rozdrabniania brył nadwymiarowych porusza zagadnienia,
które wymagają szerokiej dyskusji i powinny być rozważane
indywidualnie, w odniesieniu do aktualnych warunków eksploata-
cyjnych w danej kopalni.
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Considerations on Energetic Aspect of Disintegration of large Size Blocks in Rock Mate-
rials Open Mines.

In the paper are discussed changes in blasting operations in rock mining in Poland after the II-nd Word War and the scale of the problem
of oversized rock shown on that background. Forwardly coming from the volume hypothesis of F. Kick are considered various possibilities
of mechanical disintegration of such rocks. In the summary there is underlined the necessity to accomplish the material granulation in mining
fronts to possibilities of crushing machines used in the factory.
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Ocena wielkoœci wp³ywów dynamicznych
generowanych robotami wyburzeniowymi

na przyk³adzie likwidacji komina EC
kopalni soli Wieliczka

STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje pewien punkt widzenia w zakresie
metodyki szacowania wielkości wpływów dynamicznych,
wywołanych robotami wyburzeniowymi prowadzonymi na
powierzchni terenu, na górotwór oraz stateczność płytko
posadowionych wyrobisk podziemnych. Asumptem do
podjęcia tematu była planowana rozbiórka z wykorzy-
staniem techniki strzelniczej żelbetowego komina
elektrociepłowni kopalni soli Wieliczka i związana z tym
przedsięwzięciem potencjalna możliwość niekorzystnych
oddziaływań na zlokalizowane w sąsiedztwie wyrobiska,
ze szczególnym uwzględnieniem wielkogabarytowych
komór objętych trasą turystyczną.

Na podstawie rozważań analitycznych opracowano
algorytm pozwalający na określanie stanu przemie-
szczeń i naprężeń w górotworze na skutek przyłożonego
do powierzchni impulsowego, związanego z uderzeniem
masy, obciążenia zewnętrznego. W oparciu o zapropo-
nowany algorytm przeprowadzono obliczenia numery-
czne modelujące dwa, uzasadnione wymogami natury
technicznej, warianty wykonania kładu przedmiotowego
obiektu. Analizy rezultatów podjętych symulacji doko-
nano w odniesieniu do czterech wyrobisk komorowych
i trzech korytarzowych, znajdujących się najpłycej i w
najmniejszej odległości poziomej od rejonu realizo-
wanych robót.

Artykuł recenzował dr inż. Józef Lewicki
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1.  Wprowadzenie

Zadaniem pracy była próba oszacowania wpływu rozbiórki me-todą
wybuchową naziemnego obiektu przemysłowego (żelbetowy komin
elektrociepłowni kopalni soli Wieliczka) o wysokości około 100 m i masie
całkowitej 1312 Mg (średnica zewnętrzna 6,6–4,2 m, kubatura 2490 m3)
na stateczność wyrobisk podziemnych zlokalizowanych w sąsie-
dztwie planowanych robót wyburzeniowych, a w szczególności komór
wielkogabarytowych objętych trasą turystyczną.

Z geomechanicznego punktu widzenia wyburzenie obiektu
skutkować powinno wystąpieniem impulsowego, wygenerowa-nego
upadkiem masy, dociążenia przyłożonego do powierzchni terenu, które
przenosić się będzie w postaci drgań na otaczający ośrodek skalny.
W konsekwencji tego zjawiska w rejonie potencjalnych oddziaływań
powstaną dodatkowe naprężenia (zarówno ściskające jak i rozcią-
gające), które nakładając się na panujący w górotworze pseudo-
pierwotny stan naprężeń, oddziaływać będą niekorzystnie na istniejące
wyrobiska górnicze, a także możliwość intensyfikacji, istotnych dla złóż
solnych, ewentualnych przejawów zagrożenia wodnego.

2.  Charakterystyka warunków geologicznych
w rejonie planowanych robót

W obszarze projektowanych robót likwidacyjnych występują
utwory czwarto- i trzeciorzędowe (rys. 1). Czwartorzęd o miąż-
szości 8–10 m, zbudowany głównie z polodowcowych glin

pylastych lokalnie z wkładkami pyłów, przykryty jest warstwą gleby
oraz utworów nasypowych (około 0,4–1,0 m). Następnie zalegają
warstwy glin pylastych żółtych (7–9m) z wkładkami pyłów (utwory
lessopodobne) miejscami z okruchami piaskowca (zwietrzeli-
nowymi). Utwory trzeciorzędowe wykształcone są w postaci
warstw chodenickich, otuliny iłowo-gipsowej oraz soli kamiennej.

Warstwy chodenickie o średniej miąższości 3 m zbudowane są
z iłowców ciemnopopielatych, natomiast otulina iłowo-gipsowa
(około 20 m miąższości) jako struktura residualna wykształcona jest
w postaci iłowców z żyłami gipsu włóknistego, konkrecjami gipsu
alabastrowego oraz niewielkimi kawernami wypełnionymi gipsem
selenitowym. Sól kamienna posiada charakterystyczną budowę
dwudzielną składającą się z tzw. złoża bryłowego, które posa-
dowione jest na złożu pokładowym.

Złoże bryłowe, zalegające od głębokości około 30 m ppt.,
wykształcone jest w postaci skał płonnych typu iłowców margli-
stych i zubrów solnych (z kryształami halitu) z rozmieszczonymi w
nich bryłami soli zielonej o zróżnicowanej wielkości (do kilku-
dziesięciu metrów). W wyniku ruchów górotwórczych złoże
pokładowe uformowane zostało w trzy główne łuski tektoniczne
wciskające się w złoże bryłowe (rys. 1). Zbudowane jest z szeregu,
zróżnicowanych litologicznie, pokładów soli kamiennej poprze-
dzielanych przerostami skał płonnych typu iłowców anhydryto-
wych. Szczytowe partie łusek mogą sięgać do głębokości
trzydziestu kilku metrów, przy czym w analizowanym rejonie
występuje łuska centralna, która do głębokości około 60 m
wykształcona jest w postaci kompleksu soli spiżowych.

Rys. 1

Rodzaj skały

Wytrzymałość
na ściskanie [MPa] Wytrzymałość 

na rozciąganie 
[MPa]

Wytrzymałość na ścinanie [MPa]

Średnica nom. próby Kąt nachylenia
φ = 110mm φ = 58mm α = 60o α = 75o α = 90o

sól zielona bryłowa (P1÷P6/VII) 24,83 29,70 1,67 11,97 4,13 2,0

sól zielona bryłowa (k.Wałczyn) 27,04 30,41 1,81 12,33 4,94 2,89

sól zielona bryłowa (k.Sartory) 29,74 28,15 1,47 12,60 4,92 3,02

sól szybikowa 32,29 31,31 1,80 b.d. b.d. b.d.

sól zielona pokładowa 29,00 29,57 1,72 11,89 4,94 2,55

sól spiżowa drobnoziarnista 33,91 28,29 0,93 11,0 5,37 2,02

piaskowiec solny b.d. 47,04 5,29 b.d. b.d. b.d.

Tablica 1
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W rozpatrywanym obszarze zwierciadło czwartorzędowego
poziomu wodonośnego występuje na rzędnej około +230 m npm.
i związane jest z wkładkami utworów pylastych umiejscowionych
w partii glin polodowcowych.

Wartości średnich parametrów wytrzymałościowych poszcze-
gólnych skał w profilu litologicznym zamieszczono w tablicy 1 (dane
z badań laboratoryjnych).

3. Teoretyczne podstawy metody okreœlania wp³ywu
obci¹¿eñ dynamicznych na górotwór i wyrobiska
podziemne

Dla celów pracy wykorzystano rozwiązanie zagadnienia
geomechanicznego dotyczącego rozchodzenia się fal sprężystych
w przestrzeni nieskończonej z pustką kulistą (o promieniu a)
będących skutkiem oddziaływania, zmiennego w czasie, obciążenia
aperiodycznego q(t), przyłożonego do powierzchni ograniczającej
półprzestrzeń (brzegu) w punkcie R = a. Założono, że na skutek
obciążenia modelującego uderzenie (upadek) obiektu wyburzanego,
w półprzestrzeni jednorodnej, sprężystej i izotropowej (R ≥ a)
propagować będą fale podłużne kuliste. Ponieważ w tak
sformułowanym zagadnieniu pole przemieszczeń - a tym samym
naprężeń - zależy jedynie od promienia i czasu (zmienne: R i t), toteż
wektor przemieszczenia pojedynczej cząstki górotworu ograniczać
się będzie do składowej radialnej uR. Rozwiązania zagadnienia
poszukiwać można w postaci potencjału pola falowego
transportującego ruch drgający ośrodka skalnego Φ(R,t):

 spełniającego równanie:

   

Uwzględniając brzegowy warunek równowagi na granicy pustki
kulistej w punkcie przyłożenia obciążenia zewnętrznego:

oraz założenie, że obciążenie zadano na brzegu w chwili t = 0+

(dla  t = 0 układ nadal pozostawał w równowadze), jak również
warunek wypromieniowania (zaniku fali) dla R→∝, otrzymujemy
różniczkowe równanie zwyczajne drugiego rzędu dla funkcji
czasowej f(t):

gdzie:
µ, λ – stałe Lamego,
c1 c2 – prędkość odpowiednio fali podłużnej i poprzecznej,
ρ – gęstość ośrodka,

Es – moduł sprężystości,
ν – współczynnik Poissona.

,   ,  ,   ,  ,

, 

Po wykonaniu na równaniu wyjściowym (przebiegu czaso-
wego) transformacji Laplace’a wraz z odpowiednimi przekształce-
niami algebraicznymi otrzymujemy rozwiązanie w postaci:

Uwzględniając warunek równoważności pędu (pochodzącego
od upadku likwidowanego obiektu) i impulsu (siła Fo), obciążenie
zewnętrzne rozpatrywanego układu q(τ) zamodelowano funkcją:

gdzie:
H(τ) – jednostkowa funkcja Heaviside’a,
Fo – siła skupiona będąca skutkiem upadku masy,
M – całkowita masa obiektu,
v – prędkość końcowa spadania,
to – czas oddziaływania obciążenia,
H – wysokość obiektu,
m – parametr opisujący rozpiętość czasową oddziaływania impulsu.

uzyskując poszukiwany, stanowiący bazę dalszych rozważań,
wzór na potencjał pola falowego:

Na podstawie powyższego, wykorzystując związki definiujące
pole przemieszczeń i naprężeń w funkcji czasu i promienia
(odległości interesującego nas obiektu podziemnego od miejsca
upadku komina na powierzchni terenu):

otrzymano w postaci zamkniętej formuły określające wektor
przemieszczenia uR(R,t) oraz składowe (radialną i obwodową)
tensora naprężenia: σR(R,t), σϕ (R,t) w dowolnym punkcie góro-
tworu opisanym promieniem R.

4. Rezultaty symulacji numerycznych

Obliczenia numeryczne przeprowadzono w oparciu o algorytm
opracowany na bazie przytoczonych w poprzednim rozdziale
formuł, w środowisku aplikacyjnym Mathematica ver. 5.1 (Wolfram
Research Inc.) w sposób dwuwariantowy (rys. 2):
– wariant 1 charakteryzuje kład komina w kierunku południowym

z możliwością odchylenia toru spadania w przedziale kątowym
±20o,

– wariant 2 – odnosi się do upadku obiektu w kierunku północno-
zachodnim z zawężonym odchyleniem kąta ±5o, co wynika z
uwarunkowań technicznych związanych z wymaganym, z uwa-
gi na zabudowę kubaturową powierzchni terenu, miejscem kładu
pomiędzy kotłownią a warzelnią I.
Dla każdego z wariantów przeanalizowano 7 przypadków cha-

rakteryzujących oddziaływanie projektowanych robót wyburze-
niowych na wybrane, istotne z uwagi na przeznaczenie, wyrobiska
korytarzowe i komorowe zlokalizowane w obszarze potencjalnych
wpływów (rys. 2). Rozpatrzono przy tym najbardziej niekorzystną,
z geomechanicznego punktu widzenia sytuację, polegającą na
uwzględnieniu następujących założeń dodatkowych:
– obciążenie zewnętrzne układu zdefiniowano jako siłę skupioną

wygenerowaną upadkiem całej masy obiektu,
– miejsce przyłożenia obciążenia dynamicznego znajduje się

możliwie najbliżej wyrobisk będących przedmiotem oceny:
• w wariancie 1: współrzędna odpowiadająca rzutowi

(kładowi) końca komina (100m); punkty: K(-20o), K(-10o), K(0o),
K(+10o), K(+20o),

• w wariancie 2: współrzędna odpowiadająca 85 m od
podstawy utwierdzenia (z uwagi na przypuszczalne
załamanie struktury żelbetowej komina na obiekcie
powierzchniowym); punkty K(-5o), K(0o), K(+5o),

– wpływy określano dla najmniejszej odległości (promienia R)
pomiędzy punktem przyłożenia siły, a rozpatrywanym wyro-
biskiem górniczym; każdorazowo była to odległość pomierzona
w linii prostopadłej od źródła drgań (przyłożenia obciążenia) do
stropu komory lub chodnika; odcinki: x(-20o) ÷ x(+20o) dla wariantu
1 oraz: x(-5o) ÷ x(+5o) dla wariantu 2,

– analizie poddano, a zarazem jako punkt wyjścia prognozy potra-
ktowano maksymalne wartości otrzymanych wyników obliczeń
(przykładowe przebiegi czasowe zilustrowano na rys. 3, 4) za-
równo w odniesieniu do przemieszczeń (radialnych) jak i naprę-
żeń (radialnych i obwodowych).
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Rys. 2
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Rys. 3 Rys. 4

Rezultaty przeprowadzonych symulacji i obliczeń numerycz-
nych ilustrują:
– w odniesieniu do wariantu 1: zestawienie ekstremalnych warto-
ści przemieszczeń radialnych uR [mm] oraz składowej radialnej
i obwodowej stanu naprężenia σR, σj [MPa] w pięciu przypadkach
przyłożonego obciążenia (punkty: K(-20o) ÷ K(+20o)) dla nastę-
pujących wyrobisk górniczych (rys. 2):
• komora Kazimierza Wielkiego (tablica 2),
• komora Piaskowa Skała (tablica 3),
• kaplicy Świętej Kingi (tablica 4),
• komora Skoczylas (tablica 5),
• chodnik rozpoznawczy w dolnej partii komory Piaskowa Skała

(tablica 6),
• chodnik rozpoznawczy z podszybia szybiku Kunegunda (tablica 7),
• chodnik rozpoznawczy z komory Skoczylas (tablica 8).

Ka Kazimierza Wlk. K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 63,0 46,0 31,0 23,0 26,0

R
k
 (min) [m] 75,22 61,69 51,48 47,10 48,63

u
R
 (max) [mm]

+3,60 +4,41 +5,30 +5,81 +5,62

-0,53 -0,61 -0,69 -0,73 -0,72

σ
R
 (max) [MPa]

-1,91 -2,34 -2,81 -3,07 -2,98

+0,86 +1,04 +1,23 +1,34 +1,30

σϕ (max) [MPa]
-0,69 -0,84 -1,00 -1,09 -1,06

+0,35 +0,43 +0,52 +0,57 +0,55

Ka Piaskowa Skała K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 74,0 57,0 40,0 25,0 11,0

R
k
 (min) [m] 87,29 73,43 61,19 52,62 47,59

u
R
 (max) [mm]

+3,09 +3,69 +4,44 +5,19 +5,75

-0,47 -0,54 -0,62 -0,68 -0.73

σ
R
 (max) [MPa]

-1,65 -1,96 -2,36 -2,75 -3.04

+0,75 +0,88 +1,05 +1,21 +1.33

σϕ (max) [MPa]
-0,59 -0,71 -0,85 -0,98 -1.08

+0,30 +0,36 +0,43 +0,51 +0.57

Kaplica Św. Kingi K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 91,0 85,0 85,0 91,0 100,0

R
k
 (min) [m] 112,77 107,98 107,98 112,77 120,15

u
R
 (max) [mm]

+2,38 +2,49 +2,49 +2,38 +2,24

-0,38 -0,39 -0,39 -0,38 -0,36

σ
R
 (max) [MPa]

-1,27 -1,33 -1,33 -1,27 -1,19

+0,58 +0,61 +0,61 +0,58 +0,55

σϕ (max) [MPa]
-0,46 -0,48 -0,48 -0,46 -0,43

+0,23 +0,24 +0,24 +0,23 +0,21

Ka Skoczylas K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 32,0 47,0 64,0 82,0 99,0

R
k
 (min) [m] 71,91 79,73 90,79 104,27 118,10

u
R
 (max) [mm]

+3,77 +3,39 +2,97 +2,58 +2,28

-0,55 -0,51 -0,46 -0,41 -0,37

σ
R
 (max) [MPa]

-2,00 -1,80 -1,58 -1,38 -1,21

+0,90 +0,81 +0,72 +0,63 +0,56

σϕ (max) [MPa]
-0,72 -0,65 -0,57 -0,50 -0,44

+0,37 +0,33 +0,29 +0,25 +0,22

Ch./Piaskowa Skała K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 59,0 44,0 28,0 13,0 0,0

R
k
 (min) [m] 91,70 82,85 75,58 71,39 70,20

u
R
 (max) [mm]

+2,94 +3,26 +3,58 +3,80 +3,86

-0,45 -0,49 -0,53 -0,55 -0,56

σ
R
 (max) [MPa]

-1,57 -1,74 -1,90 -2,02 -2,05

+0,71 +0,79 +0,86 +0,91 +0,92

σϕ (max) [MPa]
-0,57 -0,64 -0,69 -0,73 -0,74

+0,28 +0,31 +0,35 +0,36 0,37

Ch./sz. Kunegunda K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 25,0 12,0 14,0 23,0 34,0

R
k
 (min) [m] 74,52 71,22 71,58 73,87 78,00

u
R
 (max) [mm]

+3,63 +3,81 +3,79 +3,67 +3,47

-0,53 -0,55 -0,55 -0,54 -0,51

σ
R
 (max) [MPa]

-1,93 -2,02 -2,01 -1,95 -1,85

+0,87 +0,91 +0,90 +0,88 +0,83

σϕ (max) [MPa]
-0,70 -0,73 -0,73 -0,70 -0,67

+0,35 +0,37 +0,36 +0,36 +0,34

Chodnik/Skoczylas K (-20o) K (-10o) K (0o) K (+10o) K (+20o)
x

k
 (min) [m] 26,0 43,0 60,0 74,0 88,0

R
k
 (min) [m] 74,86 82,32 92,35 102,00 112,57

u
R
 (max) [mm]

+3,62 +3,28 +2,92 +2,64 +2,39

-0,53 -0,49 -0,45 -0,41 -0,38

σ
R
 (max) [MPa]

-1,92 -1,75 -1,56 -1,41 -1,27

+0,87 +0,79 +0,71 +0,64 +0,58

σϕ (max) [MPa]
-0,69 -0,63 -0,56 -0,51 -0,46

+0,35 +0,32 +0,28 +0,25 +0,23

Tablica 8

Tablica 2

Tablica 3

Tablica 4

Tablica 5

Tablica 6

Tablica 7

Ka Kazimierza Wlk. K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 190,0 194,0 197,0

R
k
 (min) [m] 194,39 198,31 201,24

u
R
 (max) [mm]

+1,38 +1,35 +1,33

-0,23 -0,23 -0,23

σ
R
 (max) [MPa]

-0,74 -0,72 -0,71

+0,34 +0,33 +0,33

σϕ (max) [MPa]
-0,27 -0,26 -0,26

+0,13 +0,13 +0,13

– w odniesieniu do wariantu 2: zestawienie ekstremalnych
wartości przemieszczeń radialnych uR [mm] oraz składowej
radialnej i obwodowej stanu naprężenia σR, σϕ [MPa] w trzech
przypadkach przyłożonego obciążenia (punkty: K(-5o) ÷ K(+5o))
dla analogicznych, jak w wariancie 1, wyrobisk górniczych (rys.
2, tablice 9÷15):

Tablica 9
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Ka Piaskowa Skała K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 185,0 187,0 190,0

R
k
 (min) [m] 190,71 192,65 195,56

u
R
 (max) [mm]

+1,40 +1,39 +1,37

-0,24 -0,24 -0,23

σ
R
 (max) [MPa]

-0,75 -0,74 -0,73

+0,35 +0,34 +0,34

σϕ (max) [MPa]
-0,27 -0,27 -0,27

+0,13 +0,13 +0,13

Tablica 10

Kaplica Św. Kingi K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 233,0 238,0 244,0

R
k
 (min) [m] 242,33 247,14 252,93

u
R
 (max) [mm]

+1,10 +1,08 +1,06

-0,19 -0,19 -0,18

σ
R
 (max) [MPa]

-0,59 -0,58 -0,57

+0,27 +0,27 +0,26

σϕ (max) [MPa]
-0,22 -0,21 -0,21

+0,10 +0,10 +0,10

Tablica 11

Komora Skoczylas K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 144,0 151,0 157,0

R
k
 (min) [m] 157,75 164,16 169,70

u
R
 (max) [mm]

+1,70 +1,63 +1,58

-0,28 -0,27 -0,27

σ
R
 (max) [MPa]

-0,91 -0,87 -0,84

+0,42 +0,40 +0,39

σϕ (max) [MPa]
-0,33 -0,32 -0,31

+0,16 +0,16 +0,15

Tablica 12

Chodn./Piaskowa Skała K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 163,0 166,0 168,0

R
k
 (min) [m] 177,47 180,23 182,08

u
R
 (max) [mm]

+1,51 +1,49 +1,47

-0,25 -0,25 -0,25

σ
R
 (max) [MPa]

-0,81 -0,79 -0,79

+0,37 +0,37 +0,36

σϕ (max) [MPa]
-0,30 -0,29 -0,29

+0,14 +0,14 +0,14

Tablica 13

Chodn./sz. Kunegunda K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 163,0 167,0 172,0

R
k
 (min) [m] 177,47 181,16 185,78

u
R
 (max) [mm]

+1,51 +1,48 +1,44

-0,25 -0,25 -0,24

σ
R
 (max) [MPa]

-0,81 -0,79 -0,77

+0,37 +0,37 +0,36

σϕ (max) [MPa]
-0,30 -0,29 -0,28

+0,14 +0,14 +0,14

Tablica 14

Chodnik/Skoczylas K (-5o) K (+0o) K (+5o)
x

k
 (min) [m] 99,0 104,0 109,0

R
k
 (min) [m] 121,36 125,48 129,65

u
R
 (max) [mm]

+2,22 +2,14 +2,07

-0,36 -0,35 -0,34

σ
R
 (max) [MPa]

-1,18 -1,14 -1,11

+0,54 +0,52 +0,51

σϕ (max) [MPa]
-0,43 -0,42 -0,40

+0,21 +0,20 +0,20

Tablica 15

5. Ocena wp³ywu projektowanych robót
wyburzeniowych na wyrobiska podziemne

Pseudopierwotny stan naprężenia panujący w górotworze,
a zwłaszcza koncentracja naprężeń w bezpośrednim sąsiedztwie
konturów wyrobiska górniczego, ma decydujący wpływ na jego
stateczność. W przypadku kopalni Wieliczka mamy do czynienia
z występowaniem starych, częstokroć wielkogabarytowych wyro-
bisk posadowionych w górotworze solnym na stosunkowo niewie-
lkiej głębokości pod powierzchnią terenu (niskie wartości naprężeń
pierwotnych), wobec czego proces ustalania się równowagi wtó-
rnej w ich otoczeniu został przypuszczalnie dawno temu
zakończony. Celem niniejszej oceny jest próba udzielenia odpowie-
dzi na pytanie, czy projektowane roboty naziemne związane
z likwidacją - z wykorzystaniem techniki strzelniczej - komina EC
mogą przyczynić się do wytworzenia w ośrodku skalnym stref kon-
centracji naprężeń o takim nasileniu, aby mogło zostać osiągnięte
wytężenie krytyczne górotworu implikujące możliwość powsta-
wania obszarów spękanych, zagrażających stateczności wyrobisk
podziemnych.

Uzyskane wyniki przeprowadzonych obliczeń numerycznych
wskazują, iż dynamiczne dociążenie wywołane wyburzeniem
obiektu nie będzie skutkować powstaniem bardzo dużych (co do
wartości bezwzględnej) naprężeń dodatkowych w utworach
sąsiadujących z istniejącymi wyrobiskami, niemniej jednak będziemy
mieć do czynienia z wystąpieniem, niekorzystnych dla ośrodka
skalnego, naprężeń rozciągających (utożsamianych ze znakiem
dodatnim w tablicach 2–15). Biorąc pod uwagę wartości wytrzy-
małości na rozciąganie utworów solnych (tablica 1), najbardziej
niesprzyjający z punktu widzenia kształtowania się stanu
naprężenia jest wariant 1 dla kąta odchylenia kładu w przedziale
0–+20° (punkty przyłożenia obciążenia: K(0°), K(+10°), K(+20°)),
szczególnie w aspekcie oddziaływania na komory wielkogaba-
rytowe:
– Kazimierza Wielkiego: σR

max = +1,34 – –3,07MPa (tablica 2),
– Piaskowa Skała: σR

max = +1,33 – –3,04MPa (tablica 3).
Dla pozostałych przeanalizowanych wyrobisk wartości maksy-
malne naprężeń, zarówno rozciągających jak i ściskających, są
niższe i wynoszą odpowiednio:
– chodnik w dolnej partii komory Piaskowa Skała:

σR
max = +0,92– –2,05MPa,

– chodnik z podszybia szybiku Kunegunda:
σR

max = +0,91– –2,02MPa,
– komora Skoczylas:

σR
max = +0,90 – –2,00MPa,

– chodnik z komory Skoczylas:
σR

max = +0,87 – –1,92MPa,
– kaplica Świętej Kingi:

σR
max = +0,61 – –1,33MPa.

Co prawda przytoczone wielkości naprężeń są maksymalnymi,
wyinterpolowanymi z uzyskanych przebiegów czasowych i nie
przekraczają średnich wytrzymałości na rozciąganie (tym bardziej
na ściskanie, tablica 1), niemniej jednak ze względu na specyfikę
złoża solnego a także wiek analizowanych wyrobisk, istotnego
znaczenia zaczyna nabierać problem możliwości naruszenia
struktury warstw przypowierzchniowych w aspekcie migracji wód
podziemnych.

Z przyczyn oczywistych (większa odległość od źródła drgań)
zdecydowanie mniejsze wartości obliczeniowe dodatkowych
naprężeń radialnych i obwodowych w otoczeniu rozpatrywanych
wyrobisk górniczych uzyskano dla wariantu 2 i to bez względu na
zakładany kąt odchylenia kładu. Dla tego przypadku najwyższe
naprężenia lokalizują się (tablice: 15, 12) w sąsiedztwie chodnika
rozpoznawczego wykonanego na północny-wschód z komory
Skoczylas (σR

max = +0,54 – –1,18 MPa) oraz samej komory Skoczylas
(σR

max = +0,42 – –0,91 MPa), czyli wyrobisk nie objętych trasą
turystyczną. Dla celów porównawczych średnie wartości
(maksymalne) wszystkich obliczonych parametrów dla obu modeli
wariantowych zestawiono w tablicy 16.

Na korzyść wariantu 2 najjaskrawiej przemawiają procentowe
udziały charakteryzujące kształtowanie się uśrednionych wartości
maksymalnych dla wariantu 2 w stosunku do wartości analo-
gicznych uzyskanych w wariancie 1. Na podstawie tak zdefini-
owanego współczynnika można oszacować, o ile mniejsze wpływy
na wyrobiska podziemne wywołane będą przy zastosowaniu
wariantu 2. W odniesieniu do obu składowych stanu naprężenia
wartości te przedstawiają się następująco:
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Wyrobisko górnicze
Wariant 1 Wariant 2

u
R

max (śr)
[mm]

σ
R

max (śr)
[MPa]

σϕ
max (śr)

[MPa]
u

R
max (śr)
[mm]

σ
R

max (śr)
[MPa]

σϕ
max (śr)

[MPa]

Ka. Kazimierza Wlk.
+4,95
-0,66

-2,62
+1,15

-0,94
+0,48

+1,35
-0,23

-0,72
+0,33

-0,26
+0,13

Ka. Piaskowa Skała 
+4,43
-0,61

-2,35
+1,04

-0,84
+0,43

+1,39
-0,24

-0,74
+0,34

-0,27
+0,13

Kaplica Św. Kingi
+2,40
-0,38

-1,28
+0,59

-0,46
+0,23

+1,08
-0,19

-0,58
+0,27

-0,21
+0,10

Ka. Skoczylas
+3,00
-0,46

-1,59
+0,72

-0,58
+0,29

+1,64
-0,27

-0,87
+0,40

-0,32
+0,16

Ch./Ka. Piaskowa Skała
+3,49
-0,52

-1,86
+0,84

-0,67
+0,33

+1,49
-0,25

-0,80
+0,37

-0,29
+0,14

Ch./szybik Kunegunda
+3,67
-0,54

-1,95
+0,88

-0,71
+0,36

+1,48
-0,25

-0,79
+0,37

-0,29
+0,14

Ch./Ka. Skoczylas
+2,97
-0,45

-1,58
+0,72

-0,57
+0,29

+2,14
-0,35

-1,14
+0,52

-0,42
+0,20

chodnik / Komora Skoczylas:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 72,2%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 73,7%,

komora Skoczylas:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 55,6%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 55,2%,

kaplica Św. Kingi:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 45,8%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 45,7%,

chodnik / Komora Piaskowa Skała:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 44,0%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 43,3%,

chodnik / szybik Kunegunda:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 42,0%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 40,8%,

komora Piaskowa Skała:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 32,7%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 32,1%,

komora Kazimierza Wlk.:
σR

max (wrnt.2/wrnt.1) = 28,7%, σϕ
max (wrnt.2/wrnt.1) = 27,7%.

6.  Podsumowanie i wnioski

Celem pracy była próba rozwiązania zagadnienia inżynierskiego
dotyczącego oceny wpływu projektowanych robót likwidacyjnych
związanych z wyburzeniem techniką strzelniczą komina przemy-
słowego o znacznej wysokości i masie na istniejące, wybrane,
płytko posadowione wyrobiska podziemne kopalni soli Wieliczka.
W oparciu o rozwiązanie analityczne opracowano uproszczony
algorytm obliczeniowy pozwalający na określanie stanu przemiesz-
czeń i naprężeń w dowolnym punkcie górotworu wskutek przyłożo-
nego do powierzchni terenu, impulsowego obciążenia zewnętrzne-
go. Uwzględniając dodatkowe założenia zmierzające generalnie
w kierunku zwiększającym zapas bezpieczeństwa zamodelowano
dwa, uzasadnione zabudową kubaturową, warianty wykonania
kładu przedmiotowego obiektu, a mianowicie: w kierunku południo-
wym z odchyleniem ±20° (wariant 1) oraz północno-zachodnim
z odchyleniem ±5° (wariant 2). Ocenie poddano 7 wyrobisk górni-
czych (4 komorowe i 3 korytarzowe) znajdujących się najbliżej (tzn.
najpłycej i w najmniejszej odległości poziomej) rejonu potencjalnych
wpływów, wychodząc z założenia, iż poziom oddziaływań na
pozostałe wyrobiska, bardziej oddalone, będzie mniejszy.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych
i opracowanej w oparciu o ich rezultaty oceny można sformułować
następujące wnioski o charakterze ogólnym:
– Wykonanie przedmiotowych robót wyburzeniowych nie powin-

no spowodować wystąpienia naprężeń dodatkowych o warto-

Tablica 16

ściach mogących skutkować utratą stateczności rozpatrywa-
nych wyrobisk podziemnych.

– Wywołany upadkiem masy obiektu ruch drgający górotworu
przyczyni się do powstania niekorzystnych dla ośrodka skalne-
go naprężeń rozciągających. Ponieważ najsłabszym ogniwem
w profilu litologicznym są sole spiżowe drobnoziarniste (tablica
1), toteż w warstwach tych nie można wykluczyć lokalnych
rozwarstwień i zniszczenia struktury, szczególnie w obszarach
położonych najbliżej projektowanych robót wyburzeniowych.

– W przypadku kładu komina zgodnie z wariantem 1 największych,
co do wartości bezwzględnej oraz istotnych w kwestii znaku,
naprężeń dozna najbliższe otoczenie objętych trasą turystyczną
komór: Kazimierza Wielkiego i Piaskowa Skała oraz chodnika w
dolnej partii komory Paskowa Skała (rys. 2).

– W sytuacji kładu obiektu według wariantu 2 największe wpływy
zaznaczą się w sąsiedztwie: chodnika rozpoznawczego wyko-
nanego na północny-wschód z komory Skoczylas i samej komory
Skoczylas (rys. 2), czyli wyrobisk zlokalizowanych poza trasą
turystyczną.

– Analiza zestawienia porównawczego wartości wszystkich
obliczonych parametrów dla obu modeli wariantowych (tablica
16) wskazuje, że wielkość dodatkowych naprężeń genero-
wanych wykonaniem robót wyburzeniowych w oparciu o wa-
riant 2 będzie zdecydowanie mniejsza. Udziały procentowe
charakteryzujące kształtowanie się uśrednionych wartości
maksymalnych naprężeń dla wariantu 2 w stosunku do wartości
analogicznych uzyskanych w wariancie 1 zmieniają się w
przedziale od 73% dla chodnika wyprowadzonego z komory
Skoczylas do 28,2% dla komory Kazimierza Wielkiego.
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The size of dynamic influences generated by demolishing works evaluation in the example
of EC chimney liquidation in the Wieliczka salt mine

The paper presents a point of view in the rage of methodology regarding estimating the size of dynamic influences, caused by demolishing
works undertaken on the surface of the area, on the rock mass, and shallowly placed the excavations’ stability. The motive to undertake
this topic was a planned demolishment, with using a blasting technique of the reinforced concrete chimney of the heat and power generating
plant in the Wieliczka salt mine, and connected to this enterprise a potential possibility of unfavourable influences on the excavations, located
nearby, with a particular attention to large-size chambers, included in the tourist route.

Based on the analytical solutions, there was worked out an algorithm, enabling to determine the state of displacement and stress in the
rock mass, as a result of applied to the surface, impulse external load, connected with the mass blow. On the basis of the proposed algorithm
numeric calculations have been performed, which modeled two, justified by the technical requirements, variants of performing subjective
system of the object. The analysis of the undertaken simulations’ results were performed in reference to four chamber excavations, and
three dog headings, placed in the most shallow and the smallest horizontal distance from the area of the performed work.

Artykuł recenzował dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
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System zapalników elektronicznych i-kon
firmy Orica

1. Wstêp

Jednym z elementów prawidłowo wykonanej roboty strzałowej jest
dobranie stosownych zwłok zapalników w otworach strzałowych.
Dotychczasowa praktyka to wykorzystywanie zapalników zwłocznych,
jakie wyprodukował producent zapalników, co w zasadzie było
wystarczające do wykonania poprawnie robót strzałowych. Wydaje się
aktualnie, że parametrem bardzo ważnym przy wykonywaniu roboty
strzałowej, który zasadniczo wpływa na ocenę strzelania, jest określenie
dla konkretnego złoża wielkości opóźnienia inicjowania MW, pomiędzy
otworami strzałowymi, w szeregu i między szeregami. W celu uzyskania
technicznych możliwości nadania otworom strzałowym stosownych
opóźnień opracowano zapalniki elektroniczne, które obecnie dają
możliwość nadania opóźnienia z dokładnością 1 ms.

2. Odpalanie milisekundowe w górnictwie
odkrywkowym

Wybór odpowiedniego opóźnienia w sąsiednich otworach rozmie-
szczonych w jednym szeregu wynosi (Korzeniowski, Onderka 2006):

to= (3-7) milisekund na metr odległości między otworami (2.1)

Praktyka wykazuje, że wartość opóźnienia rośnie wraz z łatwo-
ścią urabialności skały, a przy strzelaniu wielorzędowym opóźnienie
między rzędami powinno wynosić:

ts= (2-3) to                                                      (2.2)

Istnieje wiele opracowanych wzorów pozwalających na obliczenie
optymalnego czasu opóźnienia, jednak wydaje się, że najbardziej przy-
datne są wytyczne opracowane przez praktyków. Przedstawione w
tabelach 2.1. i 2.2. wytyczne doboru opóźnień są bardzo przydatne dla
wstępnego opracowania dokumentacji strzałowej.

Czas opóźnień otworów włomowych:

to= K1· a                                    (2.3)
gdzie:
a – odległość między otworami w szeregu, m.

Czas opóźnień między rzędami otworów:

ts = K2·b                                       (2.4)
gdzie:
b – odległość między rzędami, m.

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wstępny opis systemu inicjo-
wania MW przy użyciu zapalników elektronicznych i-kon
produkowanych przez firmę Orica, wspomaganego pro-
gramem komputerowym SHOTPlus®-i.

Lp. Rodzaj skały Wskaźnik Kt 
s 
ms/m

1. Piaski, gliny, margle, węgiel 6-7

2. Wapienie, sól kamienna, łupki 5-6

3. Dolomity, marmur, granit, bazalt, gnejs, gabro 4-5

4. Skały silnie zwięzłe, porfir, diabaz, magnezyt 3-4

Tabela 2.1. Współczynnik optymalnego czasu opóźnień
otworów włomowych (Modrzejewski 2006)

Table 2.1. Factor of optional deley time of cut holes

mgr inż. Krzysztof PIETKIEWICZ
mgr inż. Marcin SZUMNY
Orica-Mining Services
Dyno Nobel Poland, Wrocław

Lp. Efekt odstrzału Wskaźnik K
2
 ms/m

1. Duża wysokość usypu, niewielkie spękania 
wsteczne

6,6-10

2. Prawidłowa wysokość usypu, niewielkie 
odsunięcie urobku od ściany, umiarkowane 

spękania wsteczne

10-13

3. Płaski i odsunięty usyp, minimalne spękania 
wsteczne

13-20

4. Płaski i rozrzucony usyp 23-46

Tabela 2.2. Stała czasowa opóźnień pomiędzy rzędami
otworów (Modrzejewski 2006)

Table 2.2. Time deley constant between rows of
blastholes.

Przedstawione powyżej wzory oparte są na założeniu, iż znana
jest odległość między otworami, którą określa się zazwyczaj na
podstawie strzelań technologicznych. Istnieje wiele opracowań
określających sposoby obliczenia odległości między otworami lub
rzędami otworów, jednak najbardziej przydatne są te, które były
sprawdzone w kopalniach. Znajomość podstawowych parametrów,
a szczególnie określenie zabioru, jako podstawowego parametru,
pozwoli na wstępne wyznaczenie opóźnień czasowych między
otworami strzałowymi, które jest zależne od takich parametrów, jak
średnica otworu strzałowego i wysokość ściany dla poszcze-
gólnych rodzajów skały (Bednarczyk, Jonkisz, Modrzejewski, 2001).

W górnictwie podziemnym, a w szczególności w górnictwie rud
metali, zapalniki milisekundowe powinny być używane w znacznie
szerszym zakresie, przede wszystkim w otworach włomowych.
Wymaga to jednak zdecydowanej poprawy jakości wiercenia
i stosowania włomów z otworami równoległymi.

3. Opis systemu

System inicjowania MW przy użyciu zapalników elektro-nicznych
firmy Orica składa się z programowanego zapal-nika i-kon
i urządzeń peryferyjnych, takich jak i-kon Logger i i-kon Blaster,
jak również oprogramowania wspomagającego Shotplus-i.

Rys. 3.1. System i-kon
Fig. 3.1. System i-kon
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3.1. Zapalniki

Zapalniki zostały opracowane celem uzyskania dokładnej,
elastycznej i pewnej sekwencji opóźnień przy strzelaniach w górni-
ctwie odkrywkowym i podziemnym. Zapalnik bezpośrednio inicjuje
MW nabojowany lub ładunki pobudzające. Zapalniki i-kon są w pełni
programowalne i posiadają wbudowany układ czasowy oraz
przechowujący energię, umożliwiający im niezależne działanie  w
momencie, gdy zostanie przesłany sygnał inicjujący. Zapalniki te
posiadają miedziano-cynkowe łuski zapewniające wysoki stopień
zabezpieczenia przed uderzeniem. Zapalniki i-kon  zawierają wrażli-
we materiały wybuchowe: ładunek pierwotny 90 mg azydku ołowiu,
a ładunek wtórny 750 mg pentrolitu. W zapalniku elektronicznym
mikroprocesor na podstawie informacji określa czas opóźnienia, a
energia potrzebna do detonacji jest magazynowana w kondensato-
rze. Każdy zapalnik posiada numery identyfikacyjne umieszczone
na metce informacyjnej, co pozwala na identyfikację zapalnika. Firma
Orica produkuje zapalniki elektroniczne i-kon VSTM, i-konTM  i  i-konTM

RX .
Dane zapalnika i-konTM:
– zapalnik standardowy z przewodami o długości 6m, 15m, 25m,
– dwukierunkowa komunikacja,
– dowolnie programowalny 0 do 15000 ms,
– odporny na prądy błądzące i elektryczność statyczną,
– wygodne w użyciu klipsy łączące,
– zapalnik może być inicjowany tylko zapalarką systemu i-kon,
– odchyłka czasu detonacji < 0,01%
– klasyfikacja UN 0225, 1.4 B,
– przewody zapalnika 0,6 mm stalowe,
– izolacja przewodów polipropylenowa 1,35 mm.

Dane Loggera:
– samotestujący,
– programowanie 200 zapalników,
– ustawianie czasów opóźnień,
– pomiar i kontrola zapalników i obwodu,
– stały monitoring i pomiar upływu prądu,
– drukowanie zapisanych danych,
– programowanie zapalników odbywa się tylko w połączeniu

z zapalarką i-kon.

Rys. 3.2. Zapalnik i-kon
Fig. 3.2. Initiatior i-kon

3.2. Logger (programator)

Logger jest używany do przekazywania sekwencji opóźnień
oraz przeprowadzania funkcji kontrolnych. W momencie podłączenia
do zapalnika Logger rejestruje ten zapalnik. Może on programować
200 zapalników w sposób ręczny, automatyczny, stopniowy lub
przy użyciu programu SHOTPlus-i. Programowanie ręczne polega
na ustawieniu opóźnienia zapalnika przy pomocy przycisków
znajdujących się w loggerze; dla ułatwienia logger pokazuje
opóźnienie poprzedniego zapalnika. W systemie automatycznym
wielkość opóźnienia będzie porównywalna do nastawionego
opóźnienia poprzedniego zapalnika. System stopniowy pozwala
przydzielić każdemu zapalnikowi numer i określić stały interwał
czasowy między zapalnikami. W przypadku zastosowania
programowania przy użyciu programu komputerowego SHOTPlus,
czas inicjacji zostaje przepisany automatycznie na podstawie planu
sieci strzałowej. Dane te są przesyłane bezpośrednio z komputera
do loggera, a następnie do zapalnika. Logger weryfikuje
funkcjonowanie elementów elektronicznych zapalnika i sprawdza
obwód strzałowy pod kątem zwarcia lub upływu prądu.

Firma Orica produkuje dwa typy loggerów: Logger i Logger VS.

Rys. 3.3. Programator Logger
Fig. 3.3. Logger programator

3.3. Blaster (zapalarka)

Blaster jest używany w celu przeprowadzenia kontroli końcowej
zaprogramowanego odstrzału oraz odpalenia. W zależności od typu
zapalarki, Blaster zarządza maksymalnie 12 Loggerami, co daje
liczbę 2400 zapalników; Loggery do zapalarki są podłączone
równolegle.

Firma Orica produkuje kilka typów zapalarek: Blaster 400, Blaster
2400 S, SURBS i CEBS.

Dane blaster Blaster 400:
– samotestująca,
– kontroluje i weryfikuje 2 loggery (400 zapalników),
– komunikuje się z loggerami przy pomocy standardowej linii strza-
łowej o długości do 1000 m,

– kontrola linii strzałowej i możliwość drukowania raportu,
– klucz kodowy chroniący zapalarkę przed nieautoryzowanym użyciem,
– odpalanie zapalników.

Rys. 3.4. Zapalarka
Fig. 3.4. Blaster

3.4. Oprogramowanie Shotplus-i

Oprogramowanie Shotplus-i jest przeznaczone do wspomagania
procesu projektowania sieci strzałowej. Jest ono w pełni kompa-
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tybilne z systemem i-kon. Po zaprojektowaniu sieci strzałowej za
pomocą Shotplus-i dane można przesłać do Loggera, co znacznie
przyspiesza proces programowania sieci strzałowej; ma to
szczególne znaczenie przy bardziej skomplikowanej sieci strza-
łowej. Po przeprowadzeniu strzelania możliwe jest również przesy-
łanie danych ze strzelania z Loggera do komputera.

4. Bezpieczeñstwo systemu

System i-kon spełnia wymogi ,,Ingerent Safety” (Nieodłącznego
Bezpieczeństwa), co oznacza, że system ten nie jest zdolny do
zainicjowania zapalników nawet w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek błędów. System ten wymaga od użytkownika
stosownej wiedzy i praktycznie może być używany przez osoby,
które zostały przeszkolone i uznane za kompetentne. Uzbrajanie, jak
i inne czynności muszą być wykonywane w taki sposób, aby
zapalnik, przewody (tzw. obwodowe), jak i linia strzałowa nie uległy
uszkodzeniu. Zapalniki powinny być umieszczane w pobudzaczu
lub naboju MW, a nie bezpośrednio w otworze strzałowym lub w
wężu załadowczym. Zapalnik i-kon generalnie powinien być
skierowany denkiem w kierunku wylotu otworu strzałowego.

5. Podsumowanie

System inicjowania MW przy użyciu zapalników elektronicznych
firmy Orica jest systemem, który wymaga od użytkownika stosownej

Rys. 3.5. Program komputerowy Shotplus-i
Fig. 3.5. Computer programm Shotplus-i

wiedzy, przez co nie może być wykorzystany w sposób przy-
padkowy i niezgodnie z przeznaczeniem. Wydaje się, że ze
względów bezpieczeństwa ogólnie pojętego powinien on być
stosowany w górnictwie.

System i-kon powinien być stosowany nie tylko w górnictwie
odkrywkowym, ale i podziemnym, szczególnie w kopalniach,
w których jednym z elementów walki z zagrożeniem tąpaniami są
metody grupowych strzelań urabiających (materiały niepubliko-
wane firmy Orica).
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I-kon initiation system produced by Orica

The article shows short description of the i-kon initiation system produced by Orica which is supported by Shotplus-i software.

Artykuł recenzował dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.
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Wybrane elementy i czynniki ryzyka zwi¹zanego
z pr¹dami b³¹dz¹cymi przy robotach strzelniczych

1. Wstêp

Występowanie w wyrobiskach zakładów górniczych źródeł
prądu błądzącego1  stwarza różnorodne zagrożenia, z których na
pierwszy plan wysuwa się zagrożenie przy robotach strzelniczych
prowadzonych z użyciem zapalników elektrycznych. Zagrożenie to
polega na możliwości przedostania się prądu błądzącego do
obwodu strzałowego i – przy odpowiedniej wartości tego prądu –
spowodowaniu przedwczesnego, niekontrolowanego odpalenia
zapalnika. Niezbędne jest zatem, w ramach zarządzania bezpie-
czeństwem, prowadzenie analizy i oceny ryzyka związanego z tym
zagrożeniem. Ryzyko jest skomplikowaną funkcją, w analizie której
niezbędna jest wiedza i doświadczenie z różnych dziedzin.
W zagadnieniu można wyróżnić dwie niezależne grupy problemów:
analizę i ocenę prawdopodobieństwa występowania źródeł prądu
błądzącego (w kompetencji służb elektrycznych) i analizę oraz
ocenę prawdopodobieństwa przedostania się niebezpiecznych
prądów do obwodu strzałowego (w kompetencji służb
strzałowych). W artykule ograniczono się do podania zasad analizy
problemów należących do tej drugiej grupy.

2. Elementy ryzyka zwi¹zanego z pr¹dami
b³¹dz¹cymi przy robotach strzelniczych

W analizie ryzyka celowe jest wyróżnienie czynników i eleme-
ntów ryzyka. Czynnikami ryzyka są podlegające analizie (ocenie)
niezależne pojedyncze zjawiska, zdarzenia, cechy, czynności lub
zachowania  składające się w odpowiednim połączeniu na
zaistnienie wypadku lub powstanie warunków wpływających na
jego skutki. Odpowiednio zgrupowane czynniki ryzyka składają się
na elementy ryzyka, czyli niezależne zjawiska lub zdarzenia
złożone, których jednoczesne wystąpienie w wystarczającym
stopniu opisuje ciężkość skutków lub prawdopodobieństwo
zaistnienia określonego zagrożenia w określonych warunkach.

Ryzyko wynikające z występowania prądów błądzących przy
robotach strzelniczych można przedstawić jako kombinację
ciężkości skutków niekontrolowanego odpalenia zapalnika
elektrycznego i prawdopodobieństwa takiego odpalenia (rys.1).

Na ryzyko składa się zatem pięć niezależnych elementów:
– ciężkość skutków niekontrolowanego odpalenia zapalnika,
– prawdopodobieństwo wystąpienia źródeł prądu błądzącego,

STRESZCZENIE
W artykule zdefiniowano elementy i czynniki ryzyka oraz
przedstawiono zasady analizy niektórych z nich.
Szczególną uwagę zwrócono na elementy zależne od
osób organizujących i wykonujących roboty strzelnicze.
Przedstawione zasady mogą być wykorzystane w analizie
i ocenie ryzyka związanego z wykonywaniem robót
strzelniczych w zakładach górniczych.

– prawdopodobieństwo przedostania się prądów błądzących do
obwodu strzałowego,

– możliwości ograniczenia względnych wartości prądu błądzą-
cego w obwodach strzałowych,

– częstość i czas wykonywania robót strzelniczych.
Skutki wypadków spowodowanych niekontrolowanym odpale-

niem zapalnika należą do najcięższych. W przypadku znalezienia się
człowieka w zasięgu oddziaływania detonującego zapalnika nie
umieszczonego jeszcze w otworze strzałowym (np. podczas
łączenia obwodu strzałowego) lub w pobliżu detonującego materiału
wybuchowego wprowadzonego już do otworu strzałowego nie
można wykluczyć poważnych uszkodzeń ciała i skutków śmiertel-
nych. Należy się również liczyć z możliwością zaistnienia
wypadków zbiorowych. W ramach aktualnie istniejącej techniki
wykonywania robót strzelniczych z użyciem tradycyjnych zapalni-
ków elektrycznych nie ma, praktycznie, możliwości ograniczenia
ciężkości tych skutków.

Częstość i czas wykonywania robót strzelniczych wynika ze
specyfiki zakładu górniczego. W każdym przypadku użycia
zapalnika elektrycznego, choćby sporadycznym, poziom ryzyka
powinien być odpowiednio mały. W dłuższym przedziale czasowym
częstość wykonywania robót strzelniczych może mieć wpływ na
wybór środków zmierzających do ograniczenia zagrożeń,
natomiast sam proces oceny ryzyka w niewielkim stopniu zależy od
częstości i czasu wykonywania robót strzelniczych, tym bardziej
że występowanie prądów błądzących stwarza również inne
zagrożenia. W zarządzaniu bezpieczeństwem należy więc
zwracać szczególną uwagę na pozostałe elementy ryzyka.

Prawdopodobieństwo wystąpienia źródeł prądu błądzącego
związane jest przede wszystkim z powstawaniem i rozprze-
strzenianiem się prądów błądzących. Wyróżnić można 13 czynni-
ków ryzyka podlegających ocenie, w związku z czym miarą pra-
wdopodobieństwa zdarzenia P{Z1}, polegającego na możliwości
wystąpienia w miejscu wykonywania robót strzelniczych źródeł
prądu błądzącego, będzie wskaźnik (Gawor 2005):

                                                     (1)

1 W warunkach kopalnianych celowe jest rozróżnienie źródeł prądu
błądzącego od przyczyn prądów błądzących. Jako źródło prądu
błądzącego traktowane są dwa dowolne punkty w wyrobisku, które mogą
znaleźć się pod napięciem spowodowanym rozpływem prądów błądzących.
Przyczynami prądów błądzących są natomiast środki techniczne i zjawiska
pozatechniczne przyczyniające się do powstawania prądów błądzących.

Rys. 1. Elementy ryzyka związanego z prądami
błądzącymi przy prowadzeniu robót strzelniczych

Fig. 1. Risk elements related to stray currents during
blasting works

gdzie:
Cz1 – czynnik ryzyka,
k – liczba ocenianych czynników (k = 13).

Prawdopodobieństwo przedostania się prądów błądzących do
obwodów strzałowych i możliwości ograniczenia względnych
wartości prądu błądzącego w obwodzie strzałowym wynikają
natomiast w głównej mierze z organizacji i sposobu wykonywania
robót strzelniczych, jakości i stanu użytych środków strzałowych
oraz stosowanych środków ochronnych.
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3. Ocena prawdopodobieñstwa przedostania siê
pr¹dów b³¹dz¹cych do obwodu strza³owego

Podczas wykonywania robót strzelniczych z wykorzystaniem
tradycyjnych zapalników elektrycznych nie można uniknąć stykania
się elementów obwodu strzałowego z dowolnymi punktami w
wyrobisku, które potencjalnie mogą być zaciskami źródła prądu
błądzącego. W takiej sytuacji możliwość przedostania się prądów
błądzących do obwodu strzałowego uwarunkowana jest przede
wszystkim uszkodzeniem (lub brakiem) izolacji przewodów
zapalnikowych lub stanowiących linię strzałową. Obwód strzałowy
różni się zasadniczo od każdej typowej instalacji elektrycznej,
w związku z czym nie jest możliwe zastosowanie w nim znanych
w energo- lub teleelektryce technicznych metod bieżącego
kontrolowania izolacji. Stan izolacji linii strzałowej powinien być
oczywiście kontrolowany przez strzałowych, ale efektywność
takiej kontroli uzależniona jest przede wszystkim od tzw. czynnika
ludzkiego, jako jednego z czynników wpływających na ryzyko.

W tym kontekście prawdopodobieństwo przedostania się
prądów błądzących do obwodu strzałowego można szacować,
odnosząc je do zastosowanych środków ostrożności w sposób
przedstawiony w tabeli 1.

4. Ocena mo¿liwoœci ograniczenia wzglêdnych
wartoœci pr¹du b³¹dz¹cego w obwodach
strza³owych

O możliwości pojawienia się w obwodzie strzałowym prądu
błądzącego przekraczającego wartość prądu bezpiecznego
zapalnika elektrycznego (lub w przypadku prądów błądzących
krótkotrwałych – energii przekraczającej minimalny impuls
zapłonowy) decyduje szereg czynników zależnych od:

- czułości użytego zapalnika elektrycznego,
- sposobu wykonywania pomiarów okresowych i doraźnych oraz

oceny ich wyników,
- sposobu prowadzenia robót strzelniczych dopuszczalnych

warunkowo,
- zastosowanych dodatkowych środków profilaktycznych.

Logiczne powiązanie poszczególnych czynników wynika
z odpowiedniego drzewa niezdatności (Gawor 2005). Tylko część
zdarzeń wynika z zaniedbań technicznych i organizacyjnych. Wię-
kszość pozostałych związana jest w większym lub mniejszym stopniu
z trudnym do ilościowego określenia czynnikiem ludzkim. Szczególną
rolę w profilaktyce mającej na celu ograniczenie poziomu ryzyka
związanego z prądami błądzącymi przy wykonywaniu robót strzel-
niczych odgrywają pomiary okresowe i doraźne. Wykonuje się je
obowiązkowo, zgodnie z wymaganiami przepisów (Rozporządzenie
2002) i norm (PN-G 2000). Od wyników pomiarów zależy m.in. wybór
prądu bezpiecznego zapalników, decyzja o przystąpieniu do robót
strzelniczych dopuszczalnych warunkowo albo konieczność za-
stosowania określonych środków profilaktycznych. W tabeli 2
przedstawiono propozycje szacowania prawdopodobieństwa
pojawienia się w obwodzie strzałowym prądu błądzącego o wartości
przekraczającej prąd bezpieczny stosowanego zapalnika.

5. Podsumowanie

Proponowane zasady oceny wybranych elementów i czynników
ryzyka mogą być pomocne w ocenie doraźnej i długofalowej ryzyka
związanego z wykonywaniem robót strzelniczych w warunkach
zagrożenia spowodowanego występowaniem prądów błądzących.
Równolegle należy prowadzić ocenę prawdopodobieństwa po-
wstawania i rozprzestrzeniania się prądów błądzących w kon-
kretnych warunkach zakładu górniczego.

Selected elements and factors associated with tray currents during blasting works
Elements and factors of hazards associated with shooting works are defined and analyzed, with special focus on the elements dependent

on the staff organizing and performing shooting works. Principles applicable to the analysis and assessment of the hazards associated
with the shooting works conducted in coal companies are presented.

Artykuł recenzował prof. dr hab inż. Paweł Krzystolik.

Tabela 2. Zasady szacowania prawdopodobieństwa pojawienia się w obwodzie strzałowym prądu błądzącego o wartości
przekraczającej prąd bezpieczny stosowanego zapalnika

Table 2. Principles of estimating the probability of the occurrence of a stray current in the shoot circuit, the value of which
exceeds the safety current of the electrical detonators

Tabela 1. Zasady szacowania prawdopodobieństwa przedostania się prądów błądzących do obwodu strzałowego
Table 1. Principles of estimating the probability of the penetration of stray currents to the shooting circuit

*) np. przez ograniczenie ruchu lokomotyw elektrycznych, wyłączenie zasilania określonego odcinka sieci trakcyjnej

Zastosowane środki ostrożności

Prawdopodobieństwo przedostania się prądów 
błądzących do obwodu strzałowego P{Z2}

określenie przewidywanego 
prawdopodobieństwa

wartość wskaźnika liczbowego 
prawdopodobieństwa p

Z2
 

Rezygnacja z użycia zapalników elektrycznych lub wykonywanie robót strzelniczych 
dopuszczalnych warunkowo (wg PN-G-02700-3:2000) lub/i właściwa kontrola 
izolacji (stanu) linii strzałowej

nieprawdopodobne 0

Wykonywanie robót strzelniczych przy użyciu zapalników elektrycznych bez 
zastosowania dodatkowych środków ostrożności

częste 1

Zastosowane środki ostrożności
P{Z3} = P{I

pb 
> I

bZE 
lub E

pb 
> K

zmin
}

określenie przewidywanego 
prawdopodobieństwa

wartość wskaźnika liczbowego 
prawdopodobieństwa p

Z3
 

Ekwipotencjalizacja punktów stanowiących niebezpieczne źródła prądów błądzących 
lub eliminacja przyczyny prądów błądzących*)  potwierdzona wynikami ponownie 
wykonanych pomiarów okresowych i doraźnych lub zastosowanie zapalników 
elektrycznych o wyższym prądzie bezpiecznym

nieprawdopodobne 0

Brak możliwości zastosowania jednego z powyższych środków częste 1
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Metoda prognozowania zasiêgu strefy rozrzutu
przy prowadzeniu robót strza³owych

STRESZCZENIE
W referacie podano metody prognozowania zasięgu strefy
rozrzutu przy wykonywaniu robót strzałowych na podsta-
wie wybranych wzorów z literatury i zaproponowanej
przez autorów metody numerycznej.

1. Wstêp

Przy wykonywaniu robót strzałowych występują ogólnie znane
zagrożenia związane z posługiwaniem się środkami strzelniczymi.
Głównie jednak wskutek oddziaływania detonacji ładunków MW na
otoczenie występują skutki negatywne w postaci rozrzutu
odłamków skalnych, uderzeniowej fali powietrznej i drgań gruntu
zwanych parasejsmicznymi. Dla zmniejszenia negatywnego
oddziaływania detonacji odpowiednie przepisy regulują zasady
i sposób wyznaczania stref zagrożenia wokół miejsca strzelania [9].
Niemniej jednak z uwagi na zależność wielkości tych stref od
szeregu zmiennych czynników geologiczno-górniczych, często
zachodzi konieczność dostosowania wielkości stref zagrożenia do
lokalnych warunków. Chodzi bowiem o to, że małe strefy stwarzają
różne zagrożenia dla ludzi i obiektów oraz otoczenia kopalń, a za
duże często uniemożliwiają eksploatację.

Jeżeli chodzi o rozrzut odłamków skalnych, jest to problem trudny do
ustalenia z uwagi na uzależnienie go od takich zmiennych czynników jak:
budowa skały, zanieczyszczenia (przerosty), spękania, kawerny,
sytuacja terenowa, sposób strzelania czy dokładność wykonywania
robót. Dlatego rozrzut można uznać za niekontrolowane zjawisko
towarzyszące strzelaniu i w zasadzie jest on głównym źródłem
zagrożeń dla ludzi i otoczenia, a tak naprawdę w każdym strzelaniu
nawet na tym samym wyrobisku jego zasięg jest różny.

Duży wpływ na wielkości rozrzutu ma dokładność wykonywania
robót przez personel strzałowy. Często zdarza się, że nieumiejętne
lub niedbałe dobieranie parametrów strzelania czy wielkości ładun-
ków dla warunków lokalnych powoduje znaczny rozrzut, przekra-
czający nawet strefy wyznaczone w przepisach.

Wiadomo, że na ograniczenie rozrzutu wpływa na przykład:
stosowanie słabszych MW, odpowiednia przybitka ładunków, tak co
do długości jak i materiału przebitkowego, wielkość zabioru ładunku,
koncentracja energii ładunku MW, odpowiedniej średnicy otwory
strzałowe oraz właściwe opóźnienie międzystrzałowe. Dlatego
dobranie i zabezpieczenie właściwej strefy rozrzutu jest możliwe,
ale też trudne do utrzymania w codziennej praktyce robót strzel-
niczych.

Urabianie skały wyjaśnia falowa teoria zruszenia calizny, według
której po detonacji MW rozprzestrzenia się tak zwana „fala
naprężeń”, której początkowa wartość przekracza wytrzymałość
skały, powodując powstanie sieci spękań promieniowych i obwodo-
wych. Wysokie ciśnienie w otworze powoduje, że gazy odstrza-
łowe wnikają w te szczeliny oraz szczeliny naturalne występujące
w skale, powodując wyrzucenie (nadanie energii kinetycznej)
oderwanym kawałkom skały. W zależności od odległości danego
odłamka skalnego od powierzchni odsłonięcia otrzymuje on różną
prędkość początkową, od której zależy odległość rozrzutu.
O rozrzucie odłamków skalnych decyduje położenie danej bryły
skalnej w stożku wyrzutu (rys. 1.1), jej masa oraz prędkość począ-
tkowa wyrzutu. Wysokością stożka wyrzutu jest długość przybitki,
która powinna być taka, aby wskaźnik działania ładunku nie był
większy od jedności, a kąt wierzchołkowy stożka wyrzutu α ≤ 900

lub stożek jako funkcja zabioru (najmniejszego oporu). Dla tak
przyjętego schematu robót strzałowych przeprowadzono analizę
rozrzutu odłamków po strzelaniu.

dr inż. Ryszard MORAWA
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

2. Teoretyczna analiza zasiêgu lotu kamienia

Analiza przebiegu ruchu kamienia o masie „m” wyrzuconego pod
kątem a w ośrodku stawiającym opór (w powietrzu) z prędkością
Vo, odbywającego się w płaszczyźnie pionowej ze stałym
przyspieszeniem ziemskim „g” przedstawiono na rysunku 2.1.

Rys. 1.1. Schemat geometrycznego rozmieszczenia
otworu strzałowego

Fig. 1.1. The scheme of geometrical distribution of shot-hole

Rys. 2.1. Rzut ukośny, 1 – rzut w próżni - tor parabola;
2 – rzut w ośrodku stawiającym opór - tor krzywa balistyczna

Fig. 2.1. Oblique projection, 1 - throw in vacuum –
parabola trajectory; 2 - throw in centre resister -

trajectory ballistic curve

Linią ciągłą na rysunku 2.1 zilustrowano tor ruchu w przypadku
braku oporu powietrza. W przypadku gdy uwzględniamy opór
powietrza, to na kamień o masie m działa dodatkowo siła oporu R. Siła
ta jest kolinearna z wektorem prędkości V–. W przyjętym układzie
odniesienia, jako układzie osi współrzędnych Oxy, dynamiczne
równania poruszającego się punktu opisane są zależnościami:

                                                          2.1)

                                (2.2)

gdzie:
m – masa kamienia, kg

– rzut wektora przyśpieszenia na oś x; m/s2,
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– rzut wektora prędkości na oś x; m/s,

– rzut wektora przyśpieszenia na oś y; m/s2,

– rzut wektora prędkości na oś y; m/s,

k – współczynnik oporu powietrza; Ns/m.

Po dwukrotnym scałkowaniu powyższych różniczkowych
równań, wyrażających składowe siły w przyjętym kartezjańskim
układzie osi otrzymamy cztery równania z czterema stałymi całko-
wania. Stałe całkowania wyznaczamy z warunków początko-
wych ruchu dla czasu t=0. Warunki początkowe mają postać:

                      (2.3)

                       (2,4)

                                (2.5)

                              (2.6)

Wyznaczone stałe całkowania pozwalają zapisać równania
ruchu kamienia w postaci:

                     (2.7)

  (2.8)

gdzie:
e – podstawa logarytmu naturalnego, 2.71828

Rzuty wektora prędkości mają postać:

                                  (2.9)

                    (2.10)

Jeżeli z równań 2.7 i 2.8 wyrugujemy parametr czasu „t”, to
otrzymamy równanie toru rzutu kamienia w ośrodku stawiającym
opór – powietrzu.

 (2.11)

Równanie toru (2.11) interpretujemy jako: y=f(x).
Jest to równanie toru nazywanego krzywą balistyczną. Krzywa

ta jest niesymetryczna. Zwykle w problemach związanych z rzutem
ukośnym, przy danych parametrach początkowych, wyznaczany
jest zasięg rzutu ukośnego. Parabola opisana równaniem (2.11)
przecina oś Ox w dwóch punktach. Pierwsze rozwiązanie
odpowiada dla czasu t=0 chwili początkowej ruchu, a drugie

wyznacza tak zwany zasięg poziomy rzutu ukośnego opisanego
poniższą zależnością:

                               (2.12)

Ze względu na złożony charakter wzoru opisującego tor ruchu
oraz krzywą balistyczną (2.11) uwzględniającą opór powierza,
możliwe jest wyznaczenie zasięgu poziomego rzutu ukośnego R’
(rys. 2.1) tylko poprzez numeryczne rozwiązanie równania toru.
Wysokość rzutu otrzymujemy, obliczając pochodną z wyrażenia
„2.11” względem x i przyrównanie jej do zera.

Znaczący wpływ na ruch ciała (np. kamienia) wywiera siła oporu
powietrza R (rys. 2.1).

Z definicji siły oporu Rp wynika, że jest ona kolinearna z wektorem
prędkości i ma zwrot przeciwny do wektora prędkości V. Współ-
czynnik oporu powietrza zależy od: kształtu kamienia, pola powie-
rzchni przekroju poprzecznego prostopadłego do wektora pręd-
kości, warunków atmosferycznych. Wraz ze wzrostem gęstości
powietrza wzrasta wielkość siły oporu, z kolei gęstość powietrza
uzależniona jest od wielkości ciśnienia, temperatury i wilgotności
powietrza. Gęstość powietrza zwiększa się wraz ze wzrostem
ciśnienia i zmniejsza się po podwyższeniu temperatury. Natomiast
zwiększenie wilgotności względnej powietrza odpowiada zmniej-
szeniu gęstości powietrza. Tak więc wzrost wilgotności powietrza
powoduje wzrost zasięgu rzutu ukośnego. Siła oporu powietrza
zmienia się wraz z prędkością rzutu kamienia (prędkość w kwa-
dracie), choć w obliczeniach przyjmuje się, że ma ona wartość stałą
niezależną od zmieniającej się wartości wektora prędkości.
Zazwyczaj kierunek wiatru nie jest zgodny (nie leży) w płaszczy-
źnie rzutu ukośnego (Oxy), ale tworzy z nią pewien kąt .

Generalnie można stwierdzić, że siła oporu powietrza powoduje,
iż zasięg rzutu jest krótszy, a wysokość toru jest mniejsza (rys.2.1).

2.1. Zasięg lotu kamienia w powietrzu

Na przykładzie jednej z kopalń dokonano symulacji obliczeń dla
powyższych rozważań. Za wiadomą przyjęto masę kamienia, który
po strzelaniu upadł na odległość 249 m i 297 m . Wiadomym jest, że
prędkość początkowa wyrzucanego kamienia zależna jest od wielu
parametrów przeprowadzonego strzelania i może się zmieniać
w granicach od 0 do 100 m/s i więcej, jak również kąt rzutu
ukośnego kamienia á zmienia się w granicach od 30° do 70° (rys. 2.1).

Wartości obliczeń wynikających z symulacji komputerowych dla
różnych wartości współczynnika oporu powietrza k = 0,5 Ns/m i
k = 0,3 Ns/m zestawiono w tabeli 2.1.1.

Na podstawie otrzymanych obserwacji trudno udzielić jednozna-
cznej odpowiedzi, jaki opór powietrza oddziaływuje na lecący kamień.

Gdy prędkość początkowa rzutu kamienia wzrośnie przy
niezmienionych wartościach pozostałych parametrów, to współ-
czynnik oporu powietrza (przy tym samym kształcie kamienia)
będzie miał wartości większe. Przykładowo przy wzroście pręd-
kości z wartości 88,713 m/s o 34,86% wartość współczynnika
oporu powietrza wzrasta o 100%. Przy kolejnym wzroście prędko-
ści początkowej o 136,85% wartość współczynnika oporu powie-
trza wzrasta o następne 100%. Wówczas prędkość początkowa
kamienia powinna wynosić 210,12 m/s.

Zasięg, m Kąt  α Prędkość początkowa V
0
, m/s Energia kinetyczna, J Siła d’ Alemberta, N

1 2 k = 0,5 k = 0,3 k = 0,5 k= 0,3 k = 0,5 k = 0,3

297,38

70 88,713 79,168 16598 17515 50,8 62,750

60 72,038 65,911 11584 12444 57,4 66,740

50 65,021 60,452 9462,0 10454 61,9 69,463

40 63,131 59,416 8867,5 10079 65,7 71,709

30 65,595 62,401 9746,5 11266 69,7 73,879

249,4

70 79,290 71,488 14088,0 14782 53,0 64,292,

60 64,732 59,700 9861,5 10534 59,0 67,948

50 58,631 54,863 8097,0 8882,5 63,5 70,436

40 57,074 54,005 7638,0 8591,5 67,1 72,480

30 59,439 56,793 8425,0 9620 70,6 74,439

Tabela 2.1. Parametry rzutu kamienia wyznaczone na podstawie symulacji komputerowych przy współczynniku oporu
powietrza k = 0.5 Ns/m i k = 0,3 Ns/m

Table 2.1. Parameters of throw of stone evaluated on the computer simulations with parameter of air resistance
coefficient k = 0.5 Ns/m i k = 0,3 Ns/m
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Gdy natomiast wartość współczynnika oporu powietrza będzie
mniejsza, to aby kamień o zadanej masie doleciał i upadł w okre-
ślonym miejscu, powinien on mieć mniejszą prędkość początkową
Vo.

Przeprowadzone symulacje komputerowe wykonano przy
założeniu, że kamień upadł na tym samym poziomie, z którego został
wyrzucony.

W kontekście rozwiązywanego problemu nasuwa się kolejne
jakże istotne podstawowe pytanie: Jakie skutki może spowodować
upadający kamień o zadanej masie 8.3 kg? W tabeli 2.1.1 obliczono
wartości energii kinetycznej, jaką mógł mieć wyrzucony kamień
z rejonu detonacji ładunków MW. Podano także wartości siły d´
Alemberta (siła bezwładności).

3. Okreœlenie zasiêgu rozrzutu od³amków
wywo³anych detonacj¹ MW w ocenie praktyki
górniczej

Promień rozrzutu odłamków jest zależny do zabioru i zależy od
wskaźnika działania wybuchu (w praktyce wyrażany jest warto-
ścią jednostkowego zużycia MW określanego w danych warunkach
górniczo-geologicznych). W literaturze spotykamy wiele wzorów
pozwalających obliczyć strefę rozrzutu odłamków; są one poda-
wane dla ładunków skupionych lub przy strzelaniach inżynierskich.
Najczęściej spotykany w literaturze [1,4,8] wzór uwzględniający
ww. zależności przyjmuje postać (oznaczenia we wzorach podano
jak w materiałach źródłowych):

                                 (3.1)
gdzie:
n – wskaźnik działania ładunku MW,
z – zabiór [m]
lub wzór dla długich otworów i innych strzelań inżynierskich [2],

R = 2/3 z ( 1 + n2 )4 (3.2)

Wskaźnik działania ładunku zaleca się obliczać według poniższej
zależności

                            (3.3)

gdzie:
Q – wielkość ładunku oddziaływująca na element skalny

(najczęściej ładunek w otworze strzałowym), [kg]
ρs  – masa objętościowa skały [kg/m3].

Praktycznie powyższy wzór można wykorzystywać do progno-
zowania rozrzutu tylko dla zabiorów do 3 metrów i strzelań w ma-
łych średnicach otworów .

Czernigórski [2], a także Puckov [1], łącząc elementy teorii
i wyników doświadczeń, opracowali wzór na obliczenie rozrzutu
dla strzelania otworami w piętrach w warunkach dwóch powie-
rzchni swobodnych w postaci (3.4). Jest to ogólna postać zale-
żności, która została zweryfikowana doświadczalnie.

Na różnice w odległościach rozrzutu oprócz prędkości począ-
tkowej wpływają wielkości odłamków skalnych i te różnice są tym
większe, im mniejszy jest odłamek. Po analizie można dla przypadku
strzelania długimi otworami powiedzieć, że zachodzi warunek:

                   (3.4)

gdzie:
R – odległość rozrzutu, m
x – wykładnik uwzględniający opory powietrza, w granicach 0,4

– 0,75)
a – odległość między otworami, m
Q – ładunek MW, kg
z – zabiór, m
l – długość przybitki, m
ρg – gęstość skały, kg/m3

Ppr– wskaźnik urabialności m3/kg
k – współczynnik proporcjonalności.

Wpływ powyższych parametrów na rozrzut wyznaczono
doświadczalnie przy ponad 50 odstrzałach doświadczalnych

w różnych skałach. Analiza statystyczna wykazała, że wyniki tych
badań mogą być aproksymowane za pomocą nieznacznie
zmodyfikowanego wzoru (3.4) który ostatecznie przyjął postać:

                      (3.5)

Dokładność korelacji wyniosła 0,85. Ponieważ dla dokładności
obliczenia rozrzutu potrzebna jest wysoka dokładność rzędu 0,99,
wprowadzono poprawkę, według której:

R=R + 3δs                                                                 (3.6)

gdzie: δs – odchylenie średnie standartowe.

Ostatecznie wzór na odległość rozrzutu odłamków wyrzuca-
nych pod kątem 45° przyjmuje postać:

               (3.7)

gdzie: R – odległość rozrzutu.

Jeżeli chodzi o wskaźnik urabialności „Ppr”, to przyjmuje on
następujące wartości dla różnych skał ( w m3/kg) [2]:

Bazalty, diabazy, kwarcyty, porfiry  2·10-3

Granity  3·10-3

Wapienie, dolomity, mocne piaskowce  5·10-3

Słabe piaskowce, marmury  7·10-3

Przykładowo wykonano obliczenia dla dolomitów i wapieni,
zakładając gęstość ρg = 2500 kg/m3 oraz Ppr = 5·10-3, oraz parametry
strzelania z = 3,5 m, a = 3 m, lp = 3 m. Dla analizy podstawiono do wzoru
(3.7) kolejno różne długości przybitki, dla których obliczono rozrzut.
Wyniki są następujące:

Przy lp = 0,5 m – R0 = 331,47 m
Przy lp = 1,0 m – R0 = 241,37 m
Przy lp = 2,0 m – R0 = 188,30 m
Przy lp = 3,0 m – R0 = 167,77 m
Przy lp = 5,0 m – R0 = 149,38 m
Przy lp = 8,0 m – R0 = 137,68 m

Z przedstawionych rozważań wynika, że o odległości rozrzutu
decyduje także długość przybitki, której wielkość powinna spełniać
warunek, aby był to stożek o wskaźniku działania.

Mając na uwadze tak istotną rolę przybitki, należy wykonywać
ją z materiałów stawiających w otworze znaczny opór dla ciśnienia
gazów odstrzałowych. Jak wykazały badania, może to na przykład
być przybitka z drobnego kruszywa zmieszanego z piaskiem
w odpowiednim stosunku. Przybitka ze zwiercin nie zabezpiecza
w pełni przed wyrzutem odłamków skalnych, gdyż nie stwarza
wystarczających oporów.

Długość przybitki powinna spełniać warunek:

                                   (3.8)

Ważną rolę odgrywa też czas odpalania kolejnych ładunków. Przy
zbyt dużych opóźnieniach istnieją warunki dla powstania rozrzutu
na boki i do tyłu poza ścianę. Obliczone optymalne opóźnienie
międzystrzałowe wynosi:

                                    (3.9)

gdzie: 3 ≤ k ≤ 6
z0 – zabiór obliczeniowy.

Z doświadczeń kopalń szwedzkich [3,4] wynika, że przy strze-
laniu w granicie wzór na rozrzut ma postać:

                                (3.10)

gdzie: B – współczynnik oporów powietrza.

                                   (3.11)
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Odległość lotu odłamka skalnego zależy od prędkości po-
czątkowej wyrzutu z calizny, co można obliczyć następująco:

                                             (3.12)

gdzie:
d – średnica otworu strzałowego w calach,
ξs – gęstość skały w kg/m3

Tb – średni rozmiar bryły w urobku, m.

Przy strzelaniu otworami pionowymi z jedną powierzchnią odsło-
niętą można korzystać ze wzoru:

                          (3.13)
gdzie:
UMW – energia właściwa, kJ/kg
q – jednostkowe zużycie MW, kg/m3

TB – przeciętny rozmiar bryły urobku, m

Promień rozrzutu odłamków jest proporcjonalny do zabioru i za-
leży od wskaźnika działania wybuchu (w praktyce wyrażany jest
wartością jednostkowego zużycia MW określanego w danych
warunkach górniczo-geologicznych).

Według Pokrowskiego [6,8] zasięg strefy rozrzutu odłamków
uzależniony jest od początkowej jego prędkość „um”, nadanej mu
przez wybuch w kierunku linii najmniejszego oporu. Zależność taką
można obliczyć ze wzoru:

                             (3.14)

gdzie:
u – prędkość ruchu odłamka skalnego obliczana z zależności:

                           (3.15)

gdzie:
z – zabiór,
g – przyspieszenie ziemskie,
B – współczynnik zależny od rodzaju skały (Bmax = 3),
n – wskaźnik działania obliczony ze wzoru (3.3).

Po wykonaniu pewnych przekształceń wzór na promień strefy
rozrzutu określany jako zależność wg Pokrowskiego przyjmuje
postać:

            (3.16)

Uzyskuje się wielkości, które przy prawidłowo dobranych parametra-
ch strzelania (q, z i a) dają wyniki zgodne z obserwacjami stref rozrzutu.

Promień strefy rozrzutu można też obliczyć wzorem:

                         (3.17)

gdzie:
kw i α – współczynniki zależne od warunków górniczo-geologicznych

strzelania; w literaturze [4] zaleca się odpowiednio przyjąć:
∝ = 177,
kw – 1,5

Podane wcześniej wzory dla obliczenia strefy rozrzutu
odłamków pozwalają określić prawdopodobną wielkość strefy
zagrożenia. Wartości współczynników są w literaturze podawane
bardzo ogólnikowo, stąd korzystanie z nich jest bardzo utrudnione.
Dla korzystania z tych wzorów należy także przyjąć pewne
założenia. Do obliczenia należy przyjąć, że na elementarną cząstkę
skały oddziaływuje energia wywołana detonacją nie całego ładunku
rozmieszczonego w otworze strzałowym, lecz jej część. Zakładając,
że strzelamy ładunkiem normalnym (n = 1), ilość MW przyjęta do
obliczeń powinna być określana na długość ładunku w otworze
równą zabiorowi. Na element skały „A” rozmieszczonej w strefie
urabiania (zabiór) działa energia wywołana detonacją ładunku MW
ograniczona jego długością „lł”. Ładunek zdetonowany w dolnej
części otworu nie ma znaczącego wpływu na energię wyrzutu
elementu skały będącego w górnej części ściany eksploatacyjnej.
Dlatego też do obliczeń przyjmuje się ilość MW, która oddziałuje na
wyrzucany element „A” skały i wypełnia otwór na długości „lx” = „lz”.
Jego maksymalną długość wyznaczają odpowiednio przyjęte
parametry geometryczne strzelania (z, a, oraz zapotrzebowanie

energii na urobienie jednostki objętości skały „q”). Warunki jakie
przeanalizowano powyżej spełnia wzór Pokrowskiego (3.16) na
obliczenie wielkości rozrzutu wywołanego detonacją MW.

Na różnice w odległościach rozrzutu wpływają oprócz prędkości
początkowej wielkości odłamków skalnych. Różnice te są tym
większe, im mniejszy jest odłamek skalny W przypadku strzelania
długimi otworami można powiedzieć, że zachodzi warunek okre-
ślany wg wzoru 3.5.

Doświadczalnie ustalono, że dla ograniczenia takiego rozrzutu
trzeba stosować dolne odpalanie ładunku MW. Przy dwóch ładunkach
udarowych oba powinny być umieszczane w dolnej części otworu.

4. Uwagi i wnioski koñcowe

Detonacja ładunku MW powoduje powstanie w ośrodku skalnym
fali naprężeń, której skutki widzimy w postaci urobienia (pokruszenia)
skały, rozrzutu odłamków, drgań gruntu czy podmuchu uderzeniowej
fali powietrznej. Te trzy ostatnie zjawiska są negatywną formą
oddziaływania detonacji na otoczenie. Wielkość i zasięg negatywnego
oddziaływania uzależniona jest od warunków górniczo-geologi-
cznych urabianego ośrodka, technologii strzelania, ale w głównej
mierze zależy od prawidłowo przyjętych parametrów strzelania oraz
dokładności wykonania czynności poprzedzających  strzelanie. Dla-
tego rozrzut jako główne źródło zagrożenia dla ludzi i otoczenia powini-
en być szczególnie analizowany w prognozowaniu efektów strzelania.

Przytoczone wzory dla prognostycznych obliczeń zasięgu rozrzutu
zostały wybrane z mnogości spotykanych w literaturze fachowej
zaleceń. Każdy z nich może być stosowany w warunkach opty-
malnego (właściwego) przyjęcia parametrów strzelania (z, lp, q, Qo).
Z praktycznej obserwacji negatywnych skutków strzelania, np. duży
rozrzut, mocne rozdrobnienie itp., można powiedzieć, że występuje:
– w przypadku przeładowania otworu strzałowego – n > 1, q - za duże,
– niewłaściwa ocena warunków geologicznych (budowa złoża,

kawerny przerosty, uławicenia) strzelanego ośrodka i błędne
przyjęcie parametrów strzelania,

– niestaranne wykonanie czynności strzałowych w czasie zała-
dowywania otworów strzałowych, np. skrócenie długości przybitki.
Otwory nachylone do poziomu w miarę zmniejszania kąta

nachylenia mają tendencje do zwiększonego zarywania wstecznego
calizny po strzelaniu. Przejawia się to poszerzeniem istniejących
szczelin, popękaniem stropu i rozluźnieniem górnych warstw urabia-
nego poziomu. W czasie wykonywania wierceń w takich partiach złoża
jest to wyraźnie widoczne, gdyż mamy mniejsze postępy wiercenia
i często zaklinowanie się koronek. Obsługa powinna zgłaszać takie
nieprawidłowości dozorowi strzałowemu, który w czasie ładowania
MW w takim otworze powinien rejon ten załadować przybitką.

Powtarzające się strzelanie jednym szeregiem otworów, w któ-
rych załadowano za dużo MW w otworach, jest też powodem zary-
wania wstecznego, czyli rozluzowania górnych partii calizny.
Kolejne strzelanie w tych partiach złoża może być powodem nad-
miernego (pozanormatywnego) rozrzutu odłamków.

Przy pracach strzałowych wymagana jest duża dokładność
i staranność ładowania otworu strzałowego oraz użycie właści-
wego przybicia MW, a więc zastosowanie wytrzymałej przybitki
z wykluczeniem drobnych zwiercin. Tak przeprowadzone strzelanie
znacznie ograniczy zasięg rozrzutu odłamków stanowiący zagro-
żenie dla otoczenia.

Artykuł przygotowano w ramach programu badawczego nr 4
T12A 010 29, finansowanego ze środków budżetowych na naukę.
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The method of forcecasting the range dispersal of fragments during blasting works

This paper contains the method of forecasting the range of dispersion during blasting works. There were used some formulas from
literature and there was a numeric method proposed by the authors.

1. Wstêp

Najtańszą i najszybszą metodą likwidacji kominów żelbetowych
jest kierunkowe powalenie komina metodą strzałową. Nie wszędzie
jednak jest wystarczająco dużo miejsca na taki sposób likwidacji.
W takich przypadkach rozwiązaniem może być złożenie komina
poprzez wykonanie dwóch przeciwstawnych włomów na różnych
wysokościach tak, aby po ich usunięciu, na skutek działania ciężaru
i wywołanych sił i momentów, komin złożył się wpół. Rozwiązanie
takie wiąże się z ryzykiem technologicznym, ale ze względu na małą
ilość potrzebnego do wyburzenia miejsca jest bardzo atrakcyjne.
W Polsce brak jest doświadczeń praktycznych ze składaniem
kominów żelbetowych, dlatego koledzy z Pracowni Techniki
Strzelniczej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zachęcili
autorów do symulacji numerycznej jego przebiegu. Dalej przed-
stawiono uproszczoną, wariantową symulację numeryczną
składania komina żelbetowego z zastosowaniem Metody Elementów
Odrębnych i systemu 3DEC.

2. Metoda Elementów Odrêbnych i system 3DEC

Metoda Elementów Odrębnych (Distinct Element Method, DEM)
jest znana i stosowana na świecie przede wszystkim jako metoda
analizy geomechanicznej (Itasca 1998; Jakubowski 2004). Była
pierwszą metodą, która opisywała masyw skalny jako zbiór
sztywnych lub odkształcalnych bloków oddziałujących na siebie
poprzez odkształcalne powierzchnie kontaktu. Algorytmy
obliczeniowe DEM są oparte na jawnym w czasie schemacie całko-
wania dynamicznych równań ruchu. W równaniach równowagi
uwzględniane są związki opisujące oddziaływania pomiędzy
blokami w funkcji ich wzajemnego położenia. Do analizy odkształceń
wewnątrz bloków wykorzystywana jest metoda różnic skończo-
nych. Metoda Elementów Odrębnych jest zatem metodą pseudo-
statycznej i dynamicznej analizy odkształceń i naprężeń, ale wydaje
się również stworzona do dynamicznej analizy dyskretnych
układów mechanicznych, takich jak obiekty z cegieł, bloków beto-
nowych czy skalnych. DEM może być stosowana zarówno do
modelowania układów płaskich, jak i trójwymiarowych. Najbardziej

dr inż. Jacek JAKUBOWSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

mgr inż. Krzysztof REIMAN
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Numeryczna symulacja
obalenia komina ¿elbetowego przez z³o¿enie

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki symulacji wyburzenia
komina żelbetowego metodą strzałową, przez złożenie,
z zastosowaniem dwóch włomów na różnych wysoko-
ściach. Budowę modeli i obliczenia numeryczne zrealizo-
wano przy pomocy Metody Elementów Odrębnych
i systemu 3DEC. Przeprowadzono symulację numery-
czną dziesięciu wariantów wyburzenia komina o wyso-
kości 94 m różniących się kolejnością i czasem usuwania
włomów.

zaawansowaną implementacją tej metody jest system 3DEC firmy
Itasca.

3. Budowa modelu obliczeniowego

Geometrię modelu komina żelbetowego i jego fundamentu
zbudowano, wzorując się na kominie stojącym niegdyś na terenie
Zakładu Koksowniczego Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie
(Lewicki, Batko, Morawa 1997). Komin miał wysokość 94,07,
średnicę u podstawy 6,42 m, średnicę u szczytu 3,96 m.

Oprócz komina i fundamentu model obliczeniowy obejmuje
obszar podłoża gruntowego, na którym posadowiony jest funda-
ment (rys. 1). Na zewnętrznych brzegach tego obszaru  przyłożono
odpowiednie warunki brzegowe (zerowe prędkości węzłów siatki
różnic skończonych w odpowiednich kierunkach). Zadano globalne
przyspieszenie grawitacyjne. Komin zamodelowano jako jedno-
warstwowy płaszcz o zmiennej średnicy i grubości. W obliczeniach
pominięto opory powietrza.

Zamodelowano dwa włomy: dolny na wysokości 1,8 m, górny na
wysokości środka ciężkości komina, tj. 38,57 m. Przy obliczaniu
wielkości powierzchni stóp oporowych zastosowano współczyn-
nik bezpieczeństwa k = 6, który według doświadczeń praktycznych
wyklucza osiadanie komina w początkowej fazie ruchu. Zasięg
strefy włomów oraz obliczone powierzchnie stóp oporowych dla
współczynnika bezpieczeństwa k = 6 ilustruje rysunek 2. Każdy
z włomów jest usuwany w całości w jednym kroku czasowym.
Uwzględnienie efektu etapowego urabiania włomu nie jest
problemem, jednak na tym etapie symulacji nie odgrywa ono istotnego
znaczenia. Na wysokościach włomów utworzono w modelu
płaszczyzny nieciągłości, umożliwiające pęknięcie konstrukcji,
obserwowane przy obalaniu kominów żelbetowych. W praktyce
efekt ten otrzymuje się poprzez przepalenie na wysokości włomu
zbrojenia w płaszczu zewnętrznym komina. Założono, że rozerwa-
nie płaszcza może nastąpić wzdłuż tych powierzchni osłabienia na
wysokości włomów.

Model składa się z bloków odkształcalnych o liniowo-sprężystej
charakterystyce materiałowej. Na stykach pomiędzy blokami zadano
zdolność do normalnych i stycznych odkształceń sprężystych
i plastycznego poślizgu oraz ograniczono wytrzymałość na rozcią-
ganie. Dane materiałowe charakteryzujące elementy modelu
obliczeniowego podano w tabeli 1, przyjmując je za Schlegelem i
Rautenstrauchem (2004a, 2004b) i za podanymi w spisie literatury
normami.

4. Eksperyment numeryczny

Przeprowadzono symulację numeryczną dziesięciu wariantów
wyburzania różniących się kolejnością i czasem usuwania włomów
(tab. 2). Badano przypadki równoczesnego usunięcia obydwu
włomów, usunięcia najpierw włomu górnego, później dolnego i na
odwrót. Na rysunku 3 pokazano fazy składania komina dla jednego
z wariantów.

Dla kilku wariantów obliczeń, przed odpaleniem drugiego włomu
zaobserwowano przedwczesne rozerwanie płaszcza w prze-

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Artur Bęben
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ρ   [kg/m3]
K 

[MPa]
G    

[MPa]
Kn  

[MN/m3]
Ks  

[MN/m3]
Φ/ψ     
[˚]

c  
[MPa]

T   
[MPa]

Płaszcz komina 2500 16700 15200 - - - - -

Fundament 2700 16700 15200 - - - - -

Grunt 1890 53,3 32 - - - - -

Powierzchnie osłabienia - - - 764300 246700 39/12 2,37 2,00

Tabela 1. Zadane własności ośrodka
Table 1. Applied material properties

Rys. 1. Model komina z zaznaczonym położeniem
w łomów

Fig. 1. Chimney model domain and breaches locations

Rys. 2. Włom dolny i górny
Fig. 2. Upper and lower breach cross-sections

krojach osłabionych (rys. 4). W przypadku odpalania najpierw włomu
górnego, później dolnego z czasem opóźnienia 3s i dłuższym
rozerwanie obserwowano na wysokości włomu dolnego. W przy-
padku odpalania najpierw włomu dolnego, później górnego z czasem
opóźnienia 6s i dłuższym rozerwanie obserwowano na wysokości

włomu górnego. Przypadki, w których następuje przedwczesne
rozerwanie płaszcza w przekrojach osłabionych na wysokości
nieodpalonego jeszcze włomu, należało odrzucic. W ten sposób
określono maksymalne odstępy pomiędzy odpaleniem włomów i tym
samym granice rozpatrywanych opóźnień.

Celem składania komina żelbetowego jest uzyskanie jak
najmniejszego zasięgu obalonego komina (rys. 5 i tab. 2). Najmniejszy
uzyskany promień zasięgu wyniósł 40 m, co jest wynikiem
interesującym, biorąc pod uwagę, że komin ma wysokość 94 m.
Odpalenie włomu dolnego, a następnie górnego z opóźnieniem 5 s
i dłuższym nie powoduje złożenia komina, cały komin przechyla się
i obala w jednym kierunku.

Podczas projektowania wyburzeń dąży się do uzyskania jak
największej kontroli nad ruchem wyburzanego obiektu. Jedno-
czesne odpalenie włomów uwalnia w tej samej chwili znaczną
liczbę stopni swobody konstrukcji komina i tym samym zwiększa
możliwość jego niekontrolowanego obalenia. Wcześniejsze
odpalenie włomu dolnego wywołuje ruch całego komina, wraz
z siecią strzałową i ładunkami we włomie górnym. Pociąga to za
sobą niebezpieczeństwo ich przemieszczeń i mechanicznych
uszkodzeń. Usunięcie najpierw górnego włomu daje większe
bezpieczeństwo poprawnego wykonania zadania.

Nr
Usuwanie włomów Czas 

upadku 
[s]

Rozerwanie 
płaszcza 

Zasięg
[m]

Uwagi technologiczne
1.

Zwłoka 
[s] 

2.

1. górny 3 dolny 13 Tak 45 Rozerwanie płaszcza przed odpaleniem wł.

2. górny 2 dolny 9 Nie 43 Wariant bezpieczny

3. górny 1 dolny 7 Nie 40 Wariant bezpieczny

4. jednoczesne 6 Nie 40 Jednoczesne uwolnienie wielu st. swobody

5. dolny 1 górny 9 Nie 40 Ruch sieci strzałowej z włomem górnym

6. dolny 2 górny 13 Nie 40 Ruch sieci strzałowej z włomem górnym

7. dolny 3 górny 10 Nie 40 Ruch sieci strzałowej z włomem górnym

8. dolny 4 górny 12 Nie 40 Ruch sieci strzałowej z włomem górnym

9. dolny 5 górny 12 Nie 93 Ruch sieci strzałowej z włomem górnym

10. dolny 6 górny 12 Tak 95 Ruch sieci strzałowej z włomem górnym

Tabela 2. Podsumowanie wyników symulacji
Table 2. Simulation results summary

Rys. 3. Wizualizacja jednego z wariantów symulacji
wyburzania komina żelbetowego

Fig. 3. Chimney felling visualization; one of considered
modelling cases
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5. Podsumowanie

Przeprowadzenie numerycznej symulacji wyburzenia może być
bardzo przydatne w procesie projektowania robót wyburze-
niowych, szczególnie w przypadku trudnych i nowatorskich ope-
racji wyburzeniowych, czego przykładem jest składanie komina
żelbetowego, Eksperyment numeryczny może pomóc w ich
optymalizacji i zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

Zawsze istotnym problemem przy numerycznej analizie
skomplikowanych zagadnień jest budowa odpowiedniego modelu
numerycznego. Kluczowa jest równowaga pomiędzy prostotą
modelu a uwzględnieniem istotnych z punku widzenia celu analizy
cech i zjawisk. Wydaje się, iż w prezentowanym tu rozwiązaniu taką
równowagę osiągnięto. Nie ma przeszkód, aby dalej zwiększać
złożoność numeryczną modelu, dokładność obliczeń i odwzorować
kilka czynników tutaj pominiętych lub uproszczonych, jeżeli tylko
będzie to miało uzasadnienie praktyczne.

Na dalszym etapie badań autorzy planują przeprowadzić
symulację oddziaływania obalenia komina na otoczenie poprzez
analizę drgań parasejsmicznych, generowanych podczas padania
komina na podłoże. Wydaje się, że wyniki tej analizy mogą dostarczyć
kluczowych przesłanek wyboru optymalnego wariantu złożenia
komina. Przeprowadzona będzie również symulacja wyburzenia
komina murowego (rys. 6).

Doświadczenie i intuicja inżynierska są niezastąpione przy
projektowaniu i realizacji robót strzałowych i wyburzeń, lecz wydaje
się, że metody symulacji numerycznej mogą je w efektywny sposób
wspomagać.

Rys. 4. Miejsca przedwczesnego zerwania płaszcza
w wariancie 1 (po prawej) i 10 (po lewej)

Fig. 4. Plains of chimney shell premature failure; case 1
(on the right) and 10 (on the left)

Rys. 5. Wyniki symulacji. Położenie segmentów po
obaleniu komina

Fig. 5. Simulation results. Final segment positions

Rys. 6. Wizualizacja symulacji numerycznej wyburzenia
komina murowego metodą strzałową

Fig. 6. Numerical simulation of pulling down brick
chimney with the use of explosives
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Metoda czêœciowego odmetanowania i jednoczesnego
odprê¿enia pok³adu na wybiegu œciany

STRESZCZENIE
Wieloletnie obserwacje w trakcie wykonywania profilaktyki
tąpaniowej za pomocą techniki strzałowej oraz prze-
myślenia nad opracowaniem metody, która w znacznym
stopniu zminimalizowałaby współwystępujące za-
grożenia: tąpaniami, metanowe i pożarowe, zain-
spirowały twórców do opracowania metody zwalczania
zagrożeń współwystępujących, których wzrost nastąpił
przy przechodzeniu frontem ściany przez uskoki,
znajdujące się na jej wybiegu, powodujące zwiększone
wydzielanie się metanu do przestrzeni ściany,
zwiększoną ilość wstrząsów oraz zwiększony wychód
ziaren poniżej średnicy 1 mm, do niebezpiecznego
poziomu.
Przedstawiona w pracy metoda łączy szczelinowanie
górotworu za pomocą materiałów wybuchowych i na-
wadnianie calizny pod ciśnieniem. Metoda nie polega
jednak na uzyskaniu techniką strzałową jak najwię-
kszego, kontrolowanego wstrząsu, a głównie na
uzyskaniu w naprężonej strefie szczelin pozwalających
na skuteczne oddzielenie metanu od struktury węgla i w
dalszej kolejności, na wypchnięcie go z calizny do
obiegowego prądu powietrza.
Autorzy zwracają uwagę na uniwersalność metody
i proponują jej przyjęcie do stosowania w pokładach silnie
zagrożonych pożarami endogenicznymi jako obo-
wiązkowej podczas strzelań wstrząsowych prowadzonych
z dużą częstotliwością i na szeroką skalę.

1. Wstêp

Ingerując w ukształtowany na przestrzeni milionów lat górotwór,
człowiek generuje szereg zagrożeń, będących skutkiem naruszenia
tektoniki, równowagi gazów uwięzionych w strukturach skalnych
czy też utraty stabilności hydrogeologicznej. W trakcie wybierania
kopaliny palnej dostarcza tlenu niezbędnego do rozwoju procesu
samonagrzewania, a w konsekwencji do pożaru endogenicznego.
Coraz bardziej zaawansowane technologie urabiania i transportu
urobku zwiększają wytwarzanie pyłu węglowego, który jest przy-
czyną wielu górniczych katastrof.

Kurczenie się zasobów kopalin użytecznych powoduje sięganie
po ich złoża na coraz większą głębokość. Wraz z jej wzrostem oraz
zwiększeniem intensywności eksploatacji rosną zagrożenia natu-
ralne: tąpaniami, wybuchem metanu, pyłu węglowego oraz zagro-
żenie pożarami.

Coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem współwystępo-
wania poszczególnych zagrożeń, znanym pod pojęciem „zagrożeń
skojarzonych”. Zagrożenia te zmuszają technologów do opraco-
wania nowych, bardziej skomplikowanych, a przede wszystkim
skuteczniejszych metod profilaktyki. W badaniach nad metodami
zwalczania zagrożeń należy poszukiwać tych, które oparte są na
stosunkowo prostych, tanich i skutecznych rozwiązaniach. Nie
powinno się również zapominać o metodach już sprawdzonych,
modyfikując je i dostosowując do obecnie panujących warunków.

Wieloletnie obserwacje w trakcie wykonywania profilaktyki
tąpaniowej za pomocą techniki strzałowej skłoniły do opracowania
metody, która w znacznym stopniu zminimalizowałaby współ-
występujące zagrożenia: tąpaniami,  metanowe, wybuchem pyłu
węglowego i pożarowe.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek” otrzymała, na mocy
Uchwały Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., do
dalszej eksploatacji część pokładu 510, obejmującego I i II warstwę
pola wschodniego, wykrojonego z obszaru górniczego
KWK „Staszic”, poza tym jest w trakcie wybierania partii wschodniej
pokładu 620 oraz partii zachodniej pokładu 510. Biorąc pod uwagę
zaliczenie tych części pokładów do poszczególnych kategorii

Artykuł recenzował dr inż. Józef Lewicki
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i stopni zagrożeń oraz doświadczenia z dotychczasowej ich
eksploatacji, należy się spodziewać problemów, związanych
z wysoką metanowością i skłonnością tych pokładów do tąpań.

2. Charakterystyka obszaru górniczego KWK
„Wieczorek”

Obszar górniczy (rys. 1 i 2) wynosi 16,21 km2, z czego:
– tereny leśne i rekreacyjne – 7,5 km2,
– zwarta zabudowa mieszkaniowa – 2,11 km2,
– tereny z zabudową przemysłową – 6,6 km2,
– w tym filary ochronne – 4,0 km2.

powyższego został określony zakres niezbędnych działań pro-
filaktycznych: torpedowania skał stropowych za pomocą ładunku od
20 do 30 kg dynamitu, w odległości nie mniejszej niż 20 m przed frontem
ściany, umieszczonego w otworze długości 30 m, skierowanego do
parceli ściany, pod kątem około +45°. Torpedowanie stropu było
kontynuowane do czasu zakończenia ściany, energia wstrząsów
uzyskanych z odpalenia ładunków nie przekroczyła 2*103 J.

Przed zbliżeniem się ściany 309 na odległość 60 m do uskoku
została wzmocniona obudowa obu dowierzchni poprzez zabudo-
wanie podciągów stalowych, spinających stropnice ŁP, podbudo-
wanych na przemian stojakami stalowymi i drewnianymi.

4.2. Zagrożenie metanowe

Pokład 620 w rejonie ściany 309 zaliczony jest do IV kategorii
zagrożenia metanowego na podstawie decyzji Dyrektora Okręgo-
wego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 23.09.1986 r. (l.dz.
II – 722/3/86) oraz decyzji z dnia 25.11.1999 r. (l.dz. II-0239/4/Och/99).
Badania metanonośności przeprowadzone przez Główny Instytut
Górnictwa, Kopalnię Doświadczalną „Barbara”, Ośrodek Badawczo-
Usługowy Wentylacji w Katowicach i Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach wykazały maksy-
malną zawartość metanu pochodzenia naturalnego w pokładzie 620,
w partii wschodniej wynoszącą 15,862 m3 CH4/MgCSW. Wartości
charakterystyczne dla warstwicy -350 m:

w partii zachodniej: 7,029 m3  CH4/MgCSW,
w partii środkowej: 10,486 m3  CH4/MgCSW,
w partii wschodniej: 13,042 m3  CH4/MgCSW.

Wartości te w pełni potwierdzały zasadność zaliczenia wymie-
nionych pokładów do przedstawionych kategorii zagrożenia.
Rozkład wartości metanonośności wykazuje tendencję wzrostową
z kierunku zachodniego do wschodniego oraz z kierunku północnego
do południowego. Ściana jest objęta obserwacjami metanometrii
automatycznej, stanowiącej wraz z kontrolą stężenia CO i ilości
przepływającego powietrza, element systemu dyspozytorskiego
ZEFIR.

Celem maksymalnego ograniczenia ilości metanu wydzielanego
z przestrzeni zrobów do przestrzeni roboczej wyrobiska ściano-
wego, w dowierzchni 3–371 na północ od chodnika 343, zabudo-
wany został tzw. upust metanu. Konstrukcję upustu stanowiła tama
(korek) z wbudowanym przepustem tamowym o średnicy 800 mm,
wyposażonym dodatkowo w obudowę przeciwwybuchową.
Uruchomienie procesu sterowanego upustu metanu do prądu
zużytego powietrza odprowadzanego do szybu wydechowego
(przez chodnik 343 na zachód od dowierzchni 3–371), nastąpiło
równocześnie z chwilą rozpoczęcia bieżącej likwidacji dowierzchni
3–371, na odcinku na południe od ściany 309.

4.3. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

Pokład 620 zaliczony jest do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego decyzjami z dnia 30.04.1998 r. (l.dz. II-0239/3/Ot/98) oraz
z dnia 02.11.1999 r. (l.dz. II-0239/3/99), w związku z tym ściana
została zabezpieczona przez zabudowę zapór przeciwwybucho-
wych pyłowych i wodnych oraz wyznaczenie i utrzymywanie stref
zabezpieczających przed możliwością powstania i przeniesienia
wybuchu pyłu węglowego o długości minimum 200 m od miejsc

Rys. 1. Podział obszaru górniczego KWK „Wieczorek” na pola
eksploatacyjne w warstwach siodłowych i porębskich
Fig. 1. Division of mining area KWK “Wieczorek” on

mining fields in saddle and “clearing” layers

Rys. 2. Przekrój geologiczny przez obszar górniczy KWK „Wieczorek”
Fig. 2. Soil profile through mining area KWK “Wieczorek”

3. Charakterystyka zagro¿eñ naturalnych i
zastosowana profilaktyka

4.1. Zagrożenie tąpaniami

Pokład 620 w rejonie ściany 309 jest zaliczony, decyzją Dyrektora
Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 27.03.1998
r. (l.dz. II-0239/1/Ko/98) oraz decyzją z dnia 04.06.2002 r. (l.dz. 002/
0239/0001/02/01038/Mi), do I stopnia zagrożenia tąpaniami.

Utrudnieniem przy prowadzeniu ściany były istniejące na jej
wybiegu uskoki, przejście przez chodnik 335 oraz występujące
krawędzie eksploatacji pokładu 510, w postaci resztki R-1/R-7. Wobec
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możliwego zapoczątkowania wybuchu, czyli od ściany 309.
W strefach zabezpieczających prowadzono zmywanie wodą i opy-
lanie pyłem kamiennym na całym obwodzie wyrobiska, łącznie
z obudową. Częstotliwość zmywania lub opylania wyrobisk objętych
strefami zabezpieczającymi oraz sposób ich prowadzenia ustalił
kierownik ruchu zakładu górniczego.

W celu zabezpieczenia przed zapoczątkowaniem wybuchu pyłu
węglowego robót strzałowych – urabiających, dla wymuszenia za-
wału stropu w ścianie oraz przy wykonywaniu robót strzałowych
w luźnych bryłach, ładunkami materiału wybuchowego umieszczo-
nego w otworach strzałowych, jak również w przybierkach stropu i
spągu – każdorazowo usuwano pył węglowy przez zmywanie wodą.

4.4. Zagrożenie pożarowe

Eksploatowany pokład 620 został zbadany przez jednostkę nau-
kowo-badawczą w celu określenia skłonności węgla do samoza-
palenia. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań
zaliczono węgiel pokładu 620 w rejonie ściany 309 do II, III i IV grupy
samozapalności i określono jako słabo zagrożony:
– wskaźnik samozapalności – Sza 81 – 100 [oC/min.],
– energia aktywacji – A 37 – 58 [kJ/mol],
– prognozowany okres inkubacjipożaru endogenicznego – t

47 – 89 [dni],
– wskaźnik PS do 117.

Profilaktyka pożarowa polegała na obserwacji parametrów atmo-
sfery kopalnianej w związku z ewentualnym wystąpieniem w niej
tlenku węgla oraz węglowodorów aromatycznych. Obserwacje były
realizowane za pomocą czujników do pomiaru ciągłego, wpiętych w
system obserwacyjny VENTURON (element wspomnianego systemu
ZEFIR) oraz poprzez pobieranie prób przez próbobiorców i późniejszą
analizę składu powietrza wykonywaną przez zakładowe labora-
torium.

4.5. Zagrożenie wodne

W rejonie ściany 309 pokład 620 zaliczony został do I i II stopnia
zagrożenia wodnego, na podstawie decyzji Dyrektora Okręgowego
Urzędu Górniczego w Katowicach, z dnia 15.12.1999 r. (l.dz. II-0239/
5/Krz/99).

Rejon II stopnia zagrożenia wodnego wyznaczony został wokół
zbiornika wodnego W 114/XIV (1997), dla którego wyznaczono 45-
metrowy filar bezpieczeństwa.

Z uwagi na rozeznanie warunków hydrogeologicznych kiero-
wnik ruchu zakładu górniczego nie ustalił dodatkowych rygorów i
zabezpieczeń, koniecznych do stosowania w trakcie prowadzenia
ściany 309 w rejonie II stopnia zagrożenia wodnego. Podczas
prowadzenia ściany były prowadzone obserwacje hydrogeolo-
giczne.

4.6. Zagrożenia skojarzone

W rejonie ściany 309 należało powiązać wzajemny wpływ
zagrożeń naturalnych, które współwystępując, wpływają na
obniżenie górnej granicy bezpieczeństwa. W tym rejonie wysoki
poziom jednego zagrożenia powoduje podwyższenie poziomu
pozostałych rodzajów zagrożeń.

4. Metoda zwalczania zagro¿eñ wspó³wystêpuj¹cych

Metoda, która stanowi przedmiot pracy, jest wieloetapowym
działaniem, które łączy metody profilaktyki z wykorzystaniem
materiałów wybuchowych i instalacji do nawadniania pokładów.
Pozwala w poważnym stopniu na ograniczenie każdego z zagro-
żeń: metanowego, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego oraz
zagrożenia pożarowego, wygenerowanego głównie przez dostar-
czenie tlenu do górotworu szczelinami powstałymi w wyniku
działania materiałów wybuchowych.

4.1. Środki użyte do realizacji profilaktyki

4.1.1. Środki strzałowe:
– materiał wybuchowy – Barbaryt 4HM w ładunkach 200 g,

o średnicy 32 mm i długości 170 mm,
– lont detonujący pentrytowy metanowy NITROKORD 8,
– górnicze zapalniki elektryczne, metanowe, natychmia-

stowe (ERGODET) klasy 0,45 A 10 m Cu.

4.1.2. Elektryczny sprzęt strzałowy:
– zapalarka elektryczna kondensatorowa ZK-100/045 lub

TZK-250,
– omomierz strzałowy OSI-M,
– wskaźnik rezystancji obwodu strzałowego WRZOS,
– omomierz miliamperomierz wielofunkcyjny OMW-2,
– atestowana taśma izolacyjna polwinitowa.

4.1.3. Nieelektryczny sprzęt strzałowy:
– piasek do przybitki, w otoczkach papierowych o długości

400 mm,
– otoczki poliwinylowe do wykonywania ładunków,
– nabijaki drewniane.

4.1.4. Sprzęt do nawadniania:
– agregat pompowy zasilający AZ-2sM,
– pompa ciśnieniowa T-100,
– wiertarki hydrauliczne lub wiertnica MDR,
– rurki wtłaczające wodę w caliznę,
– instalacja wężowa, właściwa dla agregatu.

4.2. Kolejność wykonywania robót

4.2.1. Roboty strzałowe:
– wywiercenie otworów strzałowych według metryki strza-
łowej, przedstawionej na rys. 4 i 5, stanowiącej również
element dokumentacji strzałowej,

– zabezpieczenie stref wokół otworów strzałowych przed
wybuchem pyłu węglowego przez zmycie wodą,

– wykonanie ładunków rozdzielonych, których konstrukcja
pokazana jest na rysunku 6 i 7,

– załadowanie otworów strzałowych ładunkami rozdzielo-
nymi,

– wykonanie połączeń obwodu strzałowego,
– wycofanie załogi do wyznaczonych wcześniej miejsc wy-

czekiwania,
– rozciągnięcie i podłączenie linii strzałowej,
– odpalenie otworów strzałowych,
– szczegółowa kontrola otworów dla stwierdzenia całkowitej

detonacji materiału wybuchowego.

4.2.2. Nawadnianie calizny
Wtłaczanie wody w celu nawodnienia calizny węglowej, a tym

samym w celu powiększenia szczelin i uwolnienia metanu do
przestrzeni ściany, jest wykonywane według opracowanej techno-
logii robót, opartej na instrukcjach obsługi sprzętu, doświadczeniu
dozoru i załogi oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Generalnie czynności związane z wtłaczaniem wody do calizny
można ująć w następujących punktach:
– uzbrojenie otworów po odpaleniu ładunków MW w rurki służące

do nawadniania calizny, a w przypadku zniszczenia otworu de-
tonacją materiału wybuchowego wywiercenie w bliskiej odle-
głości od otworu strzałowego nowego otworu i uzbrojenie go
rurką,

– wykonanie połączenia magistrali wysokociśnieniowej agregatu
pompowego z głowicą nawilżającą,Rys. 3. Diagram współwystępowania zagrożeń naturalnych

Fig. 3. The scheme of co-appearance of natural threats
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Rys. 4. Metryka strzałowa – strona 1
Fig. 4. Blasting certificate – page 1

– głowice uszczelniające rozprężne mają być hydrauliczne lub
mechaniczne. W celu głębszego osadzenia nabojnic stosuje się
rurki przedłużające,

– na magistrali ciśnieniowej, w odległości nie mniejszej niż 40 m od
otworu, do którego wtłaczana będzie woda, należy umieścić
manometr przelotowy,

– agregat pompowy należy zasilać w wodę  z rurociągu
przeciwpożarowego poprzez filtr,

– nawadnianie wykonywać otworami o długości około 10-12 m i
średnicy minimum 48 mm,

– do nawadniania należy wykorzystać otwory strzałowe pod
warunkiem, że nie uległy one zniszczeniu oraz po uzyskaniu
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Rys. 5. Metryka strzałowa – strona 2
Fig. 5. Blasting certificate – page 2

Rys. 6. Konstrukcja ładunku jednokolumnowego rozdzielonego
(naboje MW ładowane parami, rozdzielone 1–2 nabojami przybitki piaskowej w otoczkach papierowych o długości 400 mm)

Fig. 6. The structure of uniaxially separated charge
(blasting cartridge loaded in pairs, separated with 1–2 cartridges of sand wadding in paper envelope of length 400 mm)

całkowitej pewności kompletnego odpalenia ładunków materiału
wybuchowego,

– jeżeli otwór strzałowy został zniszczony, należy wywiercić
otwór nawadniający w odległości ok. 20–30 cm od otworu
strzałowego, natomiast jeżeli stwierdzimy niewypał w otworze,
należy go najpierw zlikwidować metodami opisanymi instrukcją
likwidacji niewypałów, stanowiącej załącznik do dokumentacji,
po czym należy wywiercić otwór nawadniający, podobnie jak w

przypadku otworu zniszczonego,
– w trakcie wtłaczania wody oraz 40 minut po jego zakończeniu

załoga winna być wycofana co najmniej 100 m od ściany, do
prądu świeżego powietrza, za zaporę przeciwwybuchową. Za
wycofanie załogi ze strefy wtłaczania wody oraz
za zabezpieczenie dróg dojścia do miejsca wykonywania robót
odpowiedzialna jest osoba dozoru nadzorująca zarówno roboty
strzałowe, jak i proces nawadniania,
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Rys. 7. Konstrukcja ładunków tradycyjnych
Fig. 7. The structure of traditional charges

– od rozpoczęcia profilaktyki do jej zakończenia osoba dozoru
musi być w stałym kontakcie z kopalnianą Stacją Geofizyki oraz
z dyspozytorem metanometrii,

– należy przyjąć początkowe ciśnienie wtłaczania 20–30 MPa,
– woda musi być wtłaczana tak długo, aż nastąpi spadek wartości

ciśnienia do 5 MPa lub do czasu, gdy po wzroście stężenia
metanu na czujniku wylotowym ze ściany, nastąpi jego spadek
do wartości dopuszczalnej,

– w godzinę po zakończeniu nawadniania można przystąpić do
likwidacji otworu. Likwidacja powinna polegać na zacemen-
towaniu wlotu otworu, wypełnieniu go piaskiem lub zaczopo-
waniu wlotu.

5. Wnioski koñcowe

Opracowanie opisanej wyżej metody zwalczania zagrożeń
współwystępujących, a mianowicie zagrożenia tąpaniami,
wybuchem metanu, wybuchem pyłu węglowego oraz zagrożenia
pożarem zostało wymuszone przez wzrost tych zagrożeń przy
przechodzeniu frontem ściany przez uskoki, znajdujące się na jej
wybiegu. Uskoki spowodowały zwiększone wydzielanie się metanu
do przestrzeni ściany, wzrosło również oddziaływanie uskoku na
górotwór w sąsiedztwie resztki R1/R7, w postaci zwiększonej ilości
wstrząsów. Węgiel ociosu ściany stał się bardzo twardy, a przez
urabianie kombajnem wychód ziaren poniżej średnicy 1 mm, czyli

pyłu węglowego, gwałtownie zwiększył się do nie-bezpiecznego
poziomu.

Istotą metody jest połączenie szczelinowania górotworu za
pomocą MW i nawadniania pod ciśnieniem spękanej w wyniku
strzelania calizny. Należy jednak nadmienić, iż celem metody nie jest
uzyskanie jak największego, kontrolowanego wstrząsu w góro-
tworze, a głównie wytworzenie w naprężonej strefie szczelin, po-
zwalających na skuteczne oddzielenie metanu od struktury węgla
i w dalszej kolejności, na wypchnięcie go z calizny do przestrze-
ni wyrobiska ścianowego, czyli do obiegowego prądu powietrza.

Podczas zbliżania się frontem ściany do uskoku nastąpiły prze-
kroczenia dopuszczalnych zawartości stężeń metanu. Stosując
opisaną metodę, w wyniku przeprowadzonych działań profila-
ktycznych w tym rejonie, w dniu 17 maja 2006 r. o godzinie 437 uzy-
skano wstrząs górotworu o energii 4 x 103 J i stwierdzono za po-
mocą metanomierza indywidualnego M-1c oraz przez zareje-
strowanie czujnikami metanometrii automatycznej zwiększone
wydzielenie się metanu do obiegowego prądu powietrza w trakcie
nawadniania. Czujnik na wylocie ze ściany zarejestrował stężenie
CH4 = 3,2% i taki stan utrzymywał się przez około 12 minut.

Od chwili wykonania czynności profilaktycznych i przewie-
trzenia rejonu do czasu przejścia frontem przez strefę uskoku ani
razu nie zanotowano już zwiększonego wydzielania się metanu.
Prowadząc strzelania torpedujące skał stropowych na wybiegu
ściany, mające na celu przeniesienie strefy wzmożonego ciśnienia



41

M
IE

SI
ÊC

ZN
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I/

20
07

nad obszar zawału, zarejestrowano wstrząsy górotworu o
wartościach przedstawionych w poniższej tabeli. Obok wielkości
wstrząsów przedstawiono wartości stężeń metanu wydzielonego
do atmosfery kopalnianej.

Po zastosowaniu powyższej metody aktywność górotworu
zmalała do bezpiecznego poziomu i nie przekroczyła wartości
typowych dla procesu urabiania. Dokonano zruszenia calizny,
osiągając zdecydowanie większy wychód grubych ziaren, co
stwierdzono, obserwując proces urabiania. Wobec powyższego
należy uznać, iż strefa uskokowa pokładu 620 w tym rejonie została
odmetanowana i odprężona, co potwierdza skuteczność opisanej
metody. Dodatkową korzyścią było takie nawodnienie calizny, które
(w połączeniu z zabezpieczeniami kombajnu) w znacznej mierze
pozbawiło wytwarzany pył węglowy jego lotności.

Z uwagi na  niskie zagrożenie samonagrzewaniem się węgla
pokładu 620 opisywana metoda miała niewielki wpływ na stopień
zagrożenia pożarowego w tym rejonie. Jednak w wyniku doświad-
czenia ze strzelań wstrząsowych w mocno zagrożonej partii za-
chodniej pokładu 510, gdzie strzelania stały się przyczyną wzrostu tego
zagrożenia, można nabrać przekonania o uniwersalności tej metody
i wręcz zaproponować przyjęcie jej stosowania w pokładach silnie
zagrożonych pożarami endogenicznymi, jako obowiązkowe podczas
strzelań wstrząsowych, prowadzonych z dużą częstotliwością i na
szeroką skalę.

Oczywiście, w przypadku nagłego i silnego zagrożenia tąpaniami
można zamiast małych ładunków rozdzielonych użyć ładunków
wydłużonych, o konstrukcji przedstawionej na rys. 7, tj. ładunku
trójkolumnowego lub jednokolumnowego, lecz z uwagi na silne
oddziaływanie detonacji dużego ładunku na strukturę skały należy
być przygotowanym na brak możliwości uzbrojenia otworów w
rurki do wtłaczania wody, a nawet na niemożność wywiercenia
otworów w bezpośredniej bliskości odpalonych ładunków.
Wykonując takie strzelanie, będziemy mieli do czynienia z typowym
strzelaniem wstrząsowym, z ewentualnym wygenerowaniem
kontrolowanego wstrząsu i możliwym wypływem metanu. W takim
przypadku zalecane jest cykliczne, naprzemienne stosowanie
strzelania wstrząsowego i nawadniania. Podczas cyklicznego
strzelania torpedującego skały stropowe przed frontem ściany, obok
wygenerowanych wstrząsów, regularnie odnotowywano krótko-
trwałe wypływy metanu, o wielkościach nie przekraczających 2,5%
CH4. Jedynie przy strzelaniu połączonym z nawadnianiem zaobser-
wowano tak skuteczne odmetanowanie.

Na podstawie wieloletnich obserwacji zjawisk opisanych w
pracy i własnego doświadczenia uważamy, że zaproponowana

metoda jest o wiele skuteczniejsza niż metody dotychczasowe,
zwłaszcza ze względu na działanie względem metanu i pyłu
węglowego, ale również dlatego że pozwala na uzyskanie zwię-
kszonego wychodu grubych sortymentów węgla, co w znaczny
sposób wpłynie na efekt ekonomiczny wydobycia, głównie z parceli,
które do tej pory dawały uziarnienie o profilu miałowo-groszkowym.

Wadą opisanej metody jest niewątpliwie czasochłonność.
Wykonanie pełnego cyklu profilaktyki zajmuje prawie całą zmianę,
a przede wszystkim na czas strzelania i nawadniania wymagane
jest wycofanie załogi na dużą odległość i do prądu świeżego
powietrza. Taki zabieg znacznie komplikuje wykonanie różnego
rodzaju prac związanych z przygotowaniem przodka czy też
ściany do produkcji. Problemem jest również transport i kolejne
przebudowy wiertnicy oraz urządzeń do nawadniania, a także
utrzymanie magistrali w odpowiednim stanie.
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L.P. Data
Wartość wygenerowanej energii

[J]

Wartość stężenia metanu 

[%]

1. 22.04.2006 r. 1 x 103 2,4

2. 12.05.2006 r. 1 x 103 2,5

3. 17.05.2006 r. 4 x 103 3,2

4. 23.05.2006 r. 8 x 102 2,1

5. 22.06.2006 r. 1 x 103 1,8

6. 17.07.2006 r. 2 x 103 1,4

7. 01.08.2006 r. 1 x 103 1,2

8. 23.08.2006 r. 6 x 102 2,1

Tabela 1. Zestawienie wstrząsów i stężeń metanu w wyniku strzelań profilaktycznych
Table 1. The setting-up of shock and concentrations of methane in result of preventive blasting

The method of partial demethanization and simultaneous stress relieving
of bed on coasting of wall

The long-term observations in crump preventive treatment using blasting works as well as consideration over study of method which
in considerable stages would minimalize the co-appearanced threats: crumps, methane and fire, inspired authors to create the method of
threats’ control.

Presented method connects slotting of rock mass using explosives and irrigation of unmined coal under pressure.
Authors propose to use this method in beds with strong fire hazard, as obligatory during shock-blasting operated with large frequency

and in a great way.

Artykuł recenzował dr hab. inż. Paweł Batko, prof. nadzw.
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STRESZCZENIE
W referacie przedstawiono metodę zwiększania dokła-
dności powalania kominów. Podstawowym celem opra-
cowanej metody jest prognoza ewentualnego odchylenia
komina od planowanego kierunku upadku, mogącego
nastąpić w wyniku nierównomiernej wytrzymałości pła-
szcza nośnego, skrzywienia komina lub działania wiatru.
Zostały również podane rozwiązania zwiększające pe-
wność kierunkowego powalania kominów.

dr inż. Paweł KRZYWORĄCZKA
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Metoda bezpiecznego wyburzania kominów
¿elbetowych z zastosowaniem techniki strzelniczej

1. Wprowadzenie

W wyniku prowadzonych obecnie na szeroką skalę modernizacji
infrastruktury przemysłowej wiele obiektów budowlanych staje się
zbędnych i należy je likwidować. W tej grupie obiektów wyróżnić
należy kominy przemysłowe, które – z uwagi przede wszystkim na
swoją wysokość – w czasie powalania mogą stanowić duże
zagrożenie dla otoczenia (Krzyworączka 2001).

Projektowanie technologii likwidacji obiektów budowlanych
z zastosowaniem techniki strzelniczej powinno jako priorytet
traktować bezpieczeństwo wykonania prac (Lewicki i in. 1985–
2007).

Rozbiórka obiektów budowlanych przy użyciu materiałów
wybuchowych generuje w otoczeniu rozbieranego obiektu różnego
typu zagrożenia. Do najważniejszych należą (Lewicki 2004):
– rozrzut odłamków,
– drgania parasejsmiczne wywołane detonacją MW i uderzeniem

dużych mas o podłoże,
– powietrzna fala uderzeniowa,
– upadek obiektu w nieplanowanym kierunku.

Podczas powalania kominów najistotniejsze jest zachowanie
planowanego kierunku padania (Chudzikiewicz 2004). Pozwoli to
przygotować odpowiednie zabezpieczenia, które wytłumią
znaczną część energii upadku i tym samym zminimalizują szkodliwe
oddziaływanie na otoczenie (Krzyworączka 2002). W przypadku
nawet niewielkich od-chyleń od planowanego kierunku padania
wszelkie zabezpieczenia stają się mniej użyteczne, a obiekty
otaczające zagrożone są nie tylko bezpośrednim upadkiem komina,
ale również drganiami wywołanymi jego uderzeniem o podłoże. Tak
więc precyzyjne kierunkowe powalenie komina jest zazwyczaj
zadaniem priorytetowym.

Przeprowadzona analiza stanu wiedzy z zakresu wyburzania
kominów metodą wybuchową wykazała, że:
– technologia powalenia komina, która jest stosunkowo prosta,

jest szeroko i wyczerpująco opisana w literaturze; dla przykładu
można podać m.in. publikacje Kisiela i in. (2006), Meltzera (2003),
Lewickiego i in. (2004),

– dotychczasowe analizy zachowania się kominów w trakcie
wyburzania odnosiły się tylko do sytuacji w momencie po wy-
konaniu włomu obalającego, bez analizy procesów zacho-
dzących w stopie oporowej,

– nie przeprowadza się badań wytrzymałości płaszcza kominów,
z góry zakładając pewną średnią wytrzymałość,

– nie natrafiono na analizy wpływu takich czynników, jak
zmienność wytrzymałości płaszcza, wiatr lub skrzywienie
komina na zmianę kierunku jego upadku.

2. Metoda bezpiecznego wyburzania kominów
¿elbetowych

Mając na uwadze istotne braki w projektowaniu bezpiecznego
wyburzania kominów żelbetowych, opracowano metodę
uwzględniającą wszystkie istotne czynniki, mające wpływ na
kierunek upadku komina. Opracowanie metody polegało na:
– rozpoznaniu sił i momentów powodujących powalenie komina,
– poznaniu rzeczywistej wytrzymałości płaszcza oraz zmien-

ności tej wytrzymałości na obwodzie komina,
– przeanalizowaniu naprężeń w stopie oporowej komina, wystę-

pujących po wykonaniu włomu obalającego,
– opracowaniu programów komputerowych automatyzujących

obliczenia.

2.1. Rozkład sił i momentów sił występujacych podczas
powalania komina

Podczas powalania kominów występuje 6 podstawowych
momentów sił (Krzyworączka 2004), które determinują upadek
komina (rys. 2.1). Momenty te podzielono na momenty sprzyjające
i przeciwdziałające powalaniu.

Rys. 2.1. Schemat ogólny rozkładu momentów sił
występujących w trakcie powalania komina

Fig. 2.1. The schema of forces and moments of forces
which are changing in time of chimneys overthrowing

Momentami sprzyjającymi są:
– moment pochodzący od ciężaru komina (M1 – rys. 2.1),
– moment pochodzący od ciężaru zawieszonego na linie i od ciężaru

własnego liny (M2). Na uwagę zasługuje fakt uwzględnienia
ciężaru własnego liny, który dotychczas był pomijany.
Momenty przeciwdziałające to:

– moment pochodzący od zbrojeń znajdujących się w strefie
włomowej (M3),

– moment pochodzący od betonu i zbrojeń znajdujących się
w stopie oporowej (M4),

– moment związany z oporami powietrza (M5).
Moment siły pochodzący od ewentualnego wiatru (M6) może

mieć – w zależności od kierunku wiatru – różny charakter:
sprzyjający, przeciwdziałający powalaniu lub zmieniający kierunek
upadku komina.

Dla umożliwienia przeprowadzenia analizy dokonano umo-
wnego podziału:
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– budowy komina na plastry o wysokości 0,1 m,
– upadku komina na odcinki, co 0,1 stopnia.

Następnie korzystając z podstawowego równania na ruch
obrotowy bryły sztywnej:

                                        (1)
gdzie:

I – moment bezwładności bryły, kgm2,
ε – przyspieszenie kątowe, 1/s2,
ΣM – suma momentów sił działających na bryłę, Nm,
zbudowano matematyczno-fizyczny model upadku komina.

2.2. Badanie wytrzymałości płaszcza komina
Zmiana planowanego kierunku upadku komina może wystąpić w

wyniku nierównomiernego miażdżenia płaszcza. Dlatego konieczne
jest poznanie faktycznej wytrzymałości płaszcza i jej zmienności na
obwodzie komina.

Dotychczas przeprowadzono badania płaszcza zewnętrznego
12 kominów żelbetowych. Średnia wytrzymałość płaszczy
zbadanych kominów była zróżnicowana, jednak najistotniejszą
informacją – z punktu widzenia opracowanej metody – była
zmienność wytrzymałości płaszcza. Zbadane kominy cechowała
stosunkowa duża zmienność wytrzymałości na obwodzie. Na
rysunku 2.3 pokazano wytrzymałość betonu na obwodzie jednego
ze zbadanych kominów. Analiza przeprowadzona z użyciem
opracowanej metody pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, czy tak
duże różnice wytrzymałości betonu na obwodzie komina mają
znaczący wpływ na wyznaczony kierunek upadku.

2.3. Procesy zachodzące w stopie oporowej komina podczas
jego powalania

Kolejnym etapem było opracowanie metodyki określania
naprężeń występujących w stopie oporowej komina, po wykonaniu
włomu obalającego, z wykorzystaniem uzyskanych wcześniej
wyników wytrzymałości płaszcza.

Określając siły i naprężenia występujące w stopie oporowej, nie
można traktować stopy jako całości. Dlatego postanowiono dokonać
umownego podziału płaszcza nośnego u podstawy komina na
elementy, wymiarami zbliżone do kwadratu o boku 2 cm. Każdy
element jest oddzielnie analizowany, przy uwzględnieniu przypi-
sanej mu wytrzymałości na ściskanie.

Dla przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w sto-
pie oporowej niezbędne jest poznanie rzeczywistych wartości sił
i naprężeń, występujących w płaszczu, związanych z  naprężeniami
pochodzącymi od:
– ciężaru komina (z uwzględnieniem ewentualnego skrzywienia

komina),
– ciężaru zawieszonego na linie oraz od ciężaru własnego liny,
– betonu i zbrojeń znajdujących się w stopie oporowej,
– wiatru.

Analiza procesów zachodzących w stopie oporowej komina jest
wysoce skomplikowana i dokładne jej liczbowe scharakteryzowanie
byłoby bardzo trudne. Dlatego dokonano uproszczenia zachodzą-
cych zjawisk, wykorzystując metodę stanów granicznych.

Połączenie 3 przedstawionych badań i analiz, tj. analizy sił
i momentów działających na komin, badania wytrzymałości płaszcza
oraz analizy naprężeń występujących w stopie oporowej, umożliwiło
opracowanie kompleksowej metody, uwzględniającej wszystkie
istotne czynniki mające wpływ na proces wyburzania komina
metodą strzałową. W razie wystąpienia uzasadnionych wątpliwości
co do pewności kierunkowego powalenia komina należy zasto-
sować środki pomocnicze.

W trakcie robót wyburzeniowych, prowadzonych od ponad 20
lat przez zespół Pracowni Techniki Strzelniczej AGH w Krakowie,
sprawdzano wiele różnych sposobów zwiększania pewności
kierunkowego powalania kominów. Najlepsze rezultaty osiągano,
stosując:
– wzmocnienie (podbudowę) stopy oporowej,
– przecięcie betonu i zbrojeń w stopie oporowej,
– podsypanie stopy oporowej komina.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze z ww. rozwiązań
(Lewicki, Krzyworączka 2005).

Wychodząc z założenia, że przyczyną miażdżenia stopy opo-
rowej jest w głównej mierze zbyt niska wytrzymałość płaszcza
nośnego, opracowano technologię służącą zwiększeniu tej wytrzy-
małości. Wzmocnienie płaszcza zewnętrznego daje gwarancję
precyzyjnego, kierunkowego powalenia komina. Wzmocnienie
komina polega na dobudowaniu dodatkowej warstwy żelbetu wokół
stopy oporowej, zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz płaszcza,
związanej konstrukcyjnie ze wzmacnianym płaszczem. Dzięki temu
wytrzymałość stopy oporowej wzrasta, a jej miażdżenie jest zna-
cznie redukowane.

Wzmocnienie płaszcza zostało zastosowane w praktyce, pod-czas
likwidacji kominów zlokalizowanych w Wieliczce i Chorzowie. Kominy
te znajdowały się w bardzo trudnej sytuacji terenowej. Nawet niewielkie
odchyłki od wyznaczonego kierunku padania mogły być katastrofalne
w skutkach. Wzmocnienie płaszcza w praktyce sprawdziło się
doskonale – obiekty upadły precyzyjnie w wyznaczonym kierunku.

Opracowana metoda umożliwiła przeprowadzenie analiz wpływu
różnych czynników na precyzję upadku komina. Poniżej przedsta-
wiono wyniki wybranych analiz, przeprowadzonych przy użyciu
opracowanej metody i programów komputerowych Komin 2.0
i Schmidt dla kominów 1.0. Przeprowadzono analizy przy założeniu

Rys. 2.2. Młotek Schmidta typu N z zapisem cyfrowym,
zastosowany w badaniach:

a) w komplecie z rejestratorem cyfrowym i kamieniem ściernym,
b) z trzpieniem wysuniętym,
c) z trzpieniem wsuniętym

Fig. 2.2. Schmidt hammer type N (normal) used in
researches:

a) complete equipment with data logger,
b) advanced gauge plunger
c) hidden gauge plunger

Zdecydowano się na przeprowadzanie badań metodą nieni-
szczącą z użyciem młotka Schmidta, wykorzystującą stwierdzoną
korelację pomiędzy powierzchniową twardością betonu a jego
wytrzymałością na ściskanie (Brunarski, Runkiewicz 1975). Do
badań został użyty młotek Schmidta typu N wyposażony w reje-
strator cyfrowy (rys. 2.2).

Proponowana metoda pomiarowa jest bardzo szybka: kilkaset
pomiarów można wykonać w ciągu kilkudziesięciu minut. Został
także opracowany program komputerowy całkowicie automaty-
zujący obliczenia. Bardzo istotne jest właściwe przygotowanie
miejsc pomiarowych. Odpowiednia metodyka przeprowadzania
pomiarów i ich opracowywania daje możliwość uzyskania miaro-
dajnych i wiarygodnych wyników.

Wykonano badania wytrzymałości płaszcza na wysokości 0,5–
1,5 m. Odległość miejsc pomiarowych od siebie w poziomie powinna
wynosić od 0,5 do 1,0 m. Takie rozłożenie miejsc pomiarowych
pozwala równomiernie i dokładnie zbadać cały płaszcz komina.

Rys. 2.3. Wytrzymałość betonu na obwodzie jednego ze
zbadanych kominów

Fig. 2.3. The concrete shell durability of exemplary chimney
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różnej wytrzymałości prawej i lewej części płaszcza komina.
Wykonano obliczenia w 2 wariantach: bez podbudowy i z pod-
budową stopy oporowej.

Dzięki wzmocnieniu stopy oporowej, pomimo występowania
znacznych różnic wytrzymałości płaszcza komina, odchyłka komina
została niemal całkowicie zniwelowana (rys. 2.4). Przy różnicy
wytrzymałości prawej i lewej części płaszcza na poziomie 20 MPa
(w praktyce tak duża różnica nie jest spotykana), po zastosowaniu
podbudowy odchylenie końcówki komina wyniesie niespełna 1 m.

Ewentualny wpływ wiatru na precyzję powalania komina był
dotychczas jednym z tych zagrożeń, których bardzo się obawiano.
Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy zabraniają prowadzenia
prac rozbiórkowych, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

Analizy wykazały, że wiatr ma niewielki wpływ na kierunek
upadku komina. Dla przykładowego 100-metrowego komina, przy
maksymalnej dopuszczalnej prędkości wiatru, odchyłka końcówki
komina wyniesie zaledwie 1,5 m. Wyniki te potwierdzone są
obserwacjami; podczas powalania kominów często występuje
wiatr i nie zaobserwowano znaczących odchyleń od wyzna-
czonego kierunku upadku kominów powalanych w takich wa-
runkach.

Przy większych prędkościach wiatru (rzędu 20 m/s i więcej)
wpływ wiatru na kierunek upadku jest znaczący, jednak w takich
warunkach pogodowych, wyburzeń obiektów budowlanych nie
powinno się przeprowadzać.

2.4. Podsumowanie

Zastosowanie opracowanej metody do przeprowadzenia analizy
możliwości bezpiecznego wyburzenia komina z wykorzystaniem
opracowanych programów jest bardzo proste i nie wymaga ani
gruntownej wiedzy informatycznej, ani poznania podstaw
teoretycznych jej funkcjonowania. Wykonanie analizy opracowaną
metodą polega na:
– przeprowadzeniu opisanych wcześniej pomiarów,

umożliwiających określenie wytrzymałości płaszcza komina,
wprowadzeniu wyników pomiarów do programu Schmidt dla
kominów 1.0 oraz dokonaniu ewentualnych korekt otrzymanych
wyników,

– wprowadzeniu wymaganych parametrów analizy do programu
Komin 2.0,

– uruchomieniu algorytmu obliczeniowego,
– zapoznaniu się z raportem z przeprowadzonej analizy.

Podstawowym celem opracowanej metody jest ocena pewności
kierunkowego powalenia komina. Innymi słowy, metoda ta pozwala
przewidzieć wpływ różnych czynników mogących spowodować
zmianę planowanego kierunku upadku komina. W razie wystąpienia
uzasadnionych wątpliwości co do pewności powalenia komina
w wyznaczonym kierunku lub w przypadku konieczności ścisłego
zachowania planowanego miejsca upadku, należy zastosować
rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo powalenia komina.

Zdaniem autora, możliwe jest bezpieczne powalenie metodą
strzałową praktycznie każdego komina żelbetowego, jeśli tylko
pozwala na to sytuacja terenowa. Należy jednak każdorazowo
dokładnie rozpoznać warunki terenowe, budowę komina
i opracować technologię uwzględniającą ewentualne zasto-
sowanie dodatkowych środków, zwiększających pewność
kierunkowego powalenia.

Przyszłość rozwiązań umożliwiających symulowanie procesów
wyburzania obiektów budowlanych należy, zdaniem autora, do
metod numerycznych (Reiman 2006). Zastosowanie metody
elementów skończonych, różnic skończonych lub elementów
odrębnych oraz użycie komputera i odpowiedniego oprogra-
mowania umożliwi tworzenie dowolnych modeli obliczeniowych,
symulujących zarówno działanie MW w otworach strzałowych, jak
i naprężenia i procesy zniszczenia konstrukcji wyburzanego obiektu.

Rys. 2.4. Odchylenie końcówki 100-metrowego komina
od planowanego miejsca upadku, w funkcji różnicy

wytrzymałości prawej i lewej części płaszcza
Fig. 2.4. Deviation of the 100-meters high chimney in

function of the concrete shell durability

Przeprowadzenie nieniszczących badań wytrzymałości pła-
szcza kilkunastu kominów żelbetowych pozwoliło przeprowadzić
analizę możliwości ich kierunkowego powalenia z użyciem
opracowanej metody. Obliczenia wykonano w dwóch wariantach:
z optymalną i najgorszą stopą oporową, z punktu widzenia
zmienności jej wytrzymałości (rys. 2.5).

Odchyłka końcówki komina od planowanego miejsca jej upadku
mieści się dla zbadanych kominów w szerokim zakresie, od kilku
cm do niemal 10 m. Różnice pomiędzy odchyłką przy optymalnej
i najgorszej stopie są dla niektórych kominów niewielkie, a dla
innych znaczne.

Rys. 2.5. Prognozowane odchylenie upadku końcówki
zbadanych kominów od planowanego miejsca, w dwóch

wariantach: z najlepszą i najgorszą stopą oporową
Fig. 2.5. The forecast of deviation of the 100-meters high

chimney in two variants: with the best and the worst
surface of resistance

Uzyskane wyniki świadczą o tym, że opracowana metoda ma
istotne praktyczne zastosowanie. Nieuwzględnianie w prognozach
kierunku padania komina zmienności wytrzymałości betonu
płaszcza może doprowadzić – w przypadku niezastosowania
dodatkowych środków bezpieczeństwa – do zmiany planowanego
kierunku upadku komina.

Wykazano, że skrzywienie komina może mieć znaczący wpływ
na kierunek jego padania. Na rysunku 2.6 pokazano zależność
odchylenia końcówki 100-metrowego komina od planowanego
miejsca upadku w zależności od wielkości skrzywienia.

Należy dodać, że odchylenie komina – jeżeli w ogóle występuje
– najczęściej nie przekracza kilkunastu cm. Stąd odchylenie
końcówki komina od planowanego miejsca upadku spowodowane
skrzywieniem komina nie powinno przekroczyć kilku metrów.

Rys. 2.6. Odchylenie końcówki 100-metrowego komina
od planowanego miejsca upadku, w funkcji wielkości

skrzywienia komina
Fig. 2.6. Declination of the 100-meters high chimney in

function of deviation of the chimney
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Problematyka ochrony otoczenia
przed skutkami strzelañ wyburzeniowych

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono w zarysie główne elementy
technologii wyburzania różnych grup obiektów; elementy
te zostały opracowane na podstawie wieloletnich
doświadczeń autora. W artykule przedstawiono również
usystematyzowaną problematykę ochrony otoczenia
przed skutkami strzelań i upadku, z wypunktowaniem
tych zjawisk i problemów, które wymagają najpilniejszego
rozwiązania, tak by projektantowi dać do ręki dobre i
pewne narzędzie pozwalające na w miarę dokładne
prognozowanie skutków.

1. Zamiast wstêpu

To, co dalej przedstawiam, jest formą pośrednią pomiędzy esejem
a artykułem czysto „technicznym”. Wynika to z moich przemyśleń,

doświadczeń i analiz. Albowiem niektóre problemy trzeba oswajać,
przybliżać, zbierać zwolenników dla ich rozwiązania, zarażać nimi
odpowiednich ludzi, inne zaś trzeba jasno formułować, w przy-
stępnej i zrozumiałej formie, bo czas ich rozwiązywania może być
długi, a opór materii zbyt wielki. Spostrzeżenia wynikające
z doświadczeń spisywane są dlatego w formie w niektórych
elementach dość nietypowej… Pisząc, korzystałem z wielu
opracowań, głównie niepublikowanych, wykorzystując różne
elementy w różnych miejscach i nie będzie odnośników do literatury;
zbyt to zagmatwałoby treść…

MW znane są od wielu wieków. Zawsze towarzyszył im strach
przed ich możliwościami, a elitarność tego produktu nie umożliwiała
poznania go bliżej. Wszystkie władze w mniejszym lub większym
stopniu bały się materiałów wybuchowych i dbały, aby ten „groźny”
produkt nie dostał się w niepowołane, Boże broń, ręce, szczególnie
w ręce przeciwników władzy. Czasy ostatnie w ten schemat się
doskonale wpisują…

A przecież materiał wybuchowy jest produktem przyjacielskim,
oswojony i poznany jest niegroźny, może służyć w wielu
dziedzinach gospodarki, nie tylko w technice wojskowej (co stało
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się przekleństwem tego produktu) czy górniczej. Proch czarny,
odkryty w Chinach, najprawdopodobniej w 662 r. n.e., z początku
służył do zabawy, potem (rok 1226) do obrony Pekinu przed
Mongołami, a następnie w Europie, przez długie lata – już tylko do
celów wojennych (od 1339 r.). Nawet car Rosji Iwan IV Groźny użył
blisko 13 ton prochu do zniszczenia tatarskiej twierdzy podczas
podboju chanatu krymskiego. Ale podobno (w jego czasach)
w latach 1548–1552 używano prochu do likwidacji skalnych
porohów na rzece. Natomiast na pewno w górnictwie po raz
pierwszy użyto prochu do drążenia podziemnych wyrobisk
korytarzowych w środkowej Słowacji. I znana jest dokładna data:
8 lutego 1627 r., zaledwie 380 lat temu. I tak, jak nie jest dokładnie
znany europejski mnich, który wymyślił przyrząd do zabijania za
pomocą prochu (podobno Francuz o nazwisku Schwartz), tak
znany jest ten, któremu udokumentowano, że jako pierwszy użył
prochu dla celów pokojowych: Kaspar Weindl.

O możliwościach MW narosło wiele mitów i wyolbrzymień.
W niefachowych rękach mogą być groźne. W rękach osób
znających się „na rzeczy” są to środki pożyteczne i nieszkodliwe.
Nie jest bowiem rzeczą przypadku, że przy robotach rozbiórkowych
prowadzonych z użyciem MW w praktyce nie ma wypadków, a przy
stosowaniu innych metod – wypadków jest sporo i to śmiertelnych.
O MW w konkluzji można powiedzieć krótko: im więcej wiedzy o nich
– tym mniej mitów i strachu. A kiedy już „oswoi” się MW, to trzeba
pamiętać, że jest się na zawsze odpowiedzialnym za to, co się
oswoiło. Nie moje to sformułowanie, ale dokładnie oddaje charakter
współzależności i odpowiedzialności.

Nieumiejętne strzelanie jest na ogół groźne dla otoczenia,
umiejętne – groźne nie bywa, niczemu nie szkodzi, wykonuje
założone zadanie. To w Akademii Górniczo-Hutniczej zastosowano
w praktyce, przy robotach strzałowych prowadzonych w budo-
wnictwie, stare lekarskie hasło: primum non nocere; strzelić, ale nie
zaszkodzić otoczeniu. Ale aby to wykonać, trzeba wiedzieć jak i jakie
MW stosować, by wynik strzelania był zadowalający. Z górnictwa
do strzelań w innych, cywilnych dziedzinach przenoszono zasady
techniki strzelniczej, środki strzałowe i metody ochrony otoczenia
przed skutkami strzelań. Górnictwo z racji kilkuwiekowych
doświadczeń w zakresie ochrony otoczenia przed skutkami swoich
działań jest bazą, na której można budować konstrukcje wyjściowe
do zastosowań MW w innych działach, w szczególności
w budownictwie; takoż i uczyniono. Tu, w górnictwie opracowano
stosunkowo dobrze sprawdzające się prognozy oddziaływań
wybuchu i metody zapobiegania negatywnym skutkom strzelań,
przenosząc je do warunków strzelań w budownictwie, modyfikując,
sprawdzając i weryfikując. W ciągu ponad 20 lat pracy wyburzono
kilkaset obiektów budowlanych, nieraz w skrajnie trudnych
warunkach, nawet wtedy gdy odległość obiektu chronionego od
potężnego obiektu likwidowanego wynosi ła 1,5 cm. Jest to
niewątpliwie praca bardzo stresująca: po zainicjowaniu ładunków
już nikt na nic nie ma wpływu – jest to proces dynamiczny, już nie
do odwrócenia, nie do zatrzymania, powtórzenia. Popełniony błąd
skutkuje szkodami, ale jeśli przewidziano i obliczono wszystko co
istotne, wówczas można (choć w wielkim stresie) patrzeć, jak
potężny komin kładzie się dokładnie w wyznaczonym kierunku,
a skutki upadku są w przybliżeniu takie jak przewidziano. Jednakże,
co jasno trzeba powiedzieć, nigdy nie zna się dokładnych,
rzeczywistych parametrów wytrzymałościowych burzonego
obiektu (szczególnie jeśli idzie o kominy ceglane), nie potrafi się
wszystkiego przewidzieć. To wszystko uczy pokory wobec
niewiadomego, powinno uświadamiać niedostatki własnej wiedzy;
im więcej się wie o jakiejś dziedzinie, tym coraz bardziej dociera
świadomość, że wie się o niej trochę za mało.

2. Cywilne zastosowania materia³ów wybuchowych

Materiał wybuchowy miał i ma dwa główne zastosowania:

– w wojsku,
– w górnictwie.

W obu tych działach rozpoznanie możliwości MW jest największe.
O ile w wojsku badania idą w kierunku konstruowania coraz
doskonalszych ładunków i tworzeniu systemów wybuchowych
o skrajnie wysokich parametrach ciśnienia, temperatury i prędkości
pewnych procesów, o tyle w technice górniczej (tak podziemnej, jak
i odkrywkowej) badania idą w kierunku bezpieczeństwa i porę-
czności ich stosowania oraz w kierunku największej ekonomicznej
efektywności. Tak więc, zarówno w wojskowości, jak i w

górnictwie, badania związane z materiałami wybuchowymi
prowadzono w kierunkach dla tych branż najistotniejszych. Niejako
na uboczu tych dwóch wielkich zastosowań, materiały wybucho-
we mogą być stosowane również w innych działach gospodarki.
W szczególnych przypadkach materiały wybuchowe mogą być
stosowane do:
– gaszenia szybów naftowych (A. Ford, USA, 1924 r.),
– gaszenia lasów i stepów,
– utwardzania powierzchni metali,
– tłoczenia wybuchowego,
– utwardzania powierzchni gruntów oraz nasypów i obwałowań,
– osuszania bagien,
– karczowania drzew i pni,
– kruszenia lodu, kry, zatorów lodowych,
– czyszczenia elementów stalowych z osadów, glonów lub rdzy,
– udrażniania perforowanych rur w studniach,
– perforacji rur w wiertnictwie i górnictwie otworowym,
– strzelań torpedujących  w wiertnictwie,
– cięcia stali,
– wykonywania wykopów podwodnych,
– strzelania na zrzut i wyrzut (drogi i tamy),
– strzelań dla celów geosejsmicznych,
– strzelań wyburzeniowych w budownictwie.

Z wyjątkiem strzelań w budownictwie i strzelań dla celów
geosejsmicznych, pozostałe zastosowania MW są sporadyczne.
Z wymienionych strzelania wyburzeniowe stanowią najciekawszą
i najbardziej widowiskową grupę zastosowań MW.

Roboty wyburzeniowe prowadzone są głównie przez specja-
listów wyszkolonych przez wojsko lub specjalistów pochodzących
z górnictwa. Każda z obu wymienionych grup wprowadziła do
praktyki nawyki nabyte w toku wykonywania swojego podstawo-
wego zawodu: wojsko strzelające na poligonach w komfortowych
warunkach terenowych znacznie mniejszą uwagę zwraca na
zagrożenie otoczenia przed skutkami strzelań (a większą na
pewność wykonania zaplanowanego zniszczenia obiektu), górnicy
zaś, posiadający ogromną praktykę i obycie ze środkami strza-
łowymi, są jednak przyzwyczajeni do powtarzalności i rutyny
strzelań eksploatacyjnych. W rzeczywistości strzelania wyburze-
niowe różnią się znacznie tak od strzelań wojskowych, jak i strzelań
górniczych. I dobrze by było, aby wszyscy prowadzący strzelania
o tym pamiętali: to jest zupełnie inny typ strzelań. Różnic między
strzelaninami wyburzeniowymi i górniczymi jest sporo i w innym
miejscu zostały wypunktowane.

W Polsce w zasadzie nie prowadzi się kompleksowych i długo-
trwałych badań z zakresu wpływu robót strzałowych wyburzenio-
wych na otoczenie – w ograniczonym (do danego zadania) zakresie
badania takie prowadzi AGH. Wynika to z braku czasu, braku
funduszy oraz braku powtarzalności warunków badań. Tylko
niektóre rodzaje strzelań muszą być (z mocy prawa) opomiaro-
wane.

Ideę ochrony otoczenia przed skutkami strzelań wyburze-
niowych sformułowano w AGH w latach osiemdziesiątych i roz-
wijano w latach dziewięćdziesiątych XX w. Wówczas to,
przystępując do wyburzenia określonego obiektu, oceniano wpływ
robót wyburzeniowych na otoczenie, a technologia robót wybu-
rzeniowych podporządkowana była bezpieczeństwu otoczenia.
Zmuszało to do poszukiwania odpowiednich narzędzi, pozwa-
lających na prawidłowe prognozowanie skutków działań wyburze-
niowych, w tym głównie przez adaptację działań i metod zapoży-
czonych z górnictwa. Ochrona otoczenia wymusiła rozwój takich
technologii robót wyburzeniowych, by były one bezpieczne dla
otoczenia z uwagi na:
– rozrzut odłamków,
– fale powietrzne: uderzeniowe i akustyczne,
– drgania parasejsmiczne,
– upadek wielkich mas.

Zagrożeń jest znacznie więcej, ale nie dotyczą one otoczenia, a
tylko wykonawców strzelań.

Z przykrością należy stwierdzić, że ostatnio obserwuje się
pojawienie jeszcze jednego zagrożenia. Jest to powstanie i rozwój
pewnej nieetycznej postawy, polegającej na wyłudzaniu nienale-
żnych odszkodowań za rzekome szkody. Szczególnie przykre jest
to, że przed strzelaniem wykonawca jest informowany, że obiekt
z najbliższego sąsiedztwa będzie wyburzany i nie należy go
chronić, a po jego uszkodzeniu – okazuje się, że jest bardzo
potrzebny i właściciel pilnie go remontuje (nie dopuszczając
sprawcy uszkodzenia do sprawy), przedstawiając wykonawcy
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strzelań zawyżone (nieraz dwudziestokrotnie) rachunki do
zapłacenia, co często kończy się w sądzie, gdzie wykonawca
strzelania, wiedząc, że został oszukany – sprawę przegrywa. Tego
typu „zagrożenie” należy niestety dopisać do rejestru zagrożeń
związanych z robotami wyburzeniowymi.

Dla właściwego przedstawienia problemu ochrony otoczenia w
strzelaniach wyburzeniowych należy usystematyzować
problematykę. Obejmuje ona trzy główne (moim zdaniem) grupy
zagadnień:
A. Problematyka związana z poszukiwaniem właściwych

technologii wykonywania zadań wyburzeniowych; systematyka
prac wyburzeniowych,

B. Problematyka związana z prognozowaniem skutków strzelań,
z dokładnością prognoz,

C. Problematyka związana z wyznaczaniem kierunków badań, ze
wskazaniem elementów działań związanych z technologią lub
prognozowaniem skutków, które jeszcze w ostrej postaci się
nie ujawniają, jednak zaniechane obecnie będą skutkować
brakiem możliwości wykonania zadania wyburzeniowego.

3. Systematyka prac wyburzeniowych

Techniki strzelnicze stosowane do likwidacji obiektów
budowlanych są dość różnorodne: od całkowicie podobnych do
strzelań w górnictwie do absolutnie różnych. Podział tych prac
przedstawiono dalej. W ciągu wielu lat prowadzenia robót wybu-
rzeniowych dopracowano się pewnych zasad, według których
prowadzić należy podstawowe prace wyburzeniowe. W zarysie
encyklopedycznym podano je niżej.

3.1. Strzelania obiektów prostych (zwartych i płaskich)

Strzelania te są najbardziej zbliżone do prostych strzelań
w górnictwie. Dotyczą żelbetowych (lub ceglanych) obiektów
prostych lub płaskich, takich jak: płyty mostowe (Brzeziny,
Warszawa – ul. Połczyńska), przyczółki mostów (Iskań), fundamenty
maszyn, urządzeń i budowli, fundamenty słupów, ściany zbiorników,
słupy i belki żelbetowe. Można do tej grupy zaliczyć wszystkie
konstrukcje zwarte, żelbetowe lub ceglane. Likwidacja takich
obiektów w zarysach podobna jest do strzelań prostych w górni-
ctwie (trzeba określić zużycie jednostkowe, rozmieszczenie
otworów, wielkość ładunku). Dochodzi do tego ochrona obiektów nie
podlegających wyburzeniu. Trzeba podać sposoby zabezpieczenia
przed rozrzutem, należy określić intensywność drgań, ciśnienie
powietrznej fali uderzeniowej, a na podstawie wielkości dopu-
szczalnych parametrów zagrożeń – podać bezpieczne wielkości
ładunków. Na podstawie tak określonych warunków brzegowych
trzeba podać sposób wykonania zadania, tak by strzelania nie
zagroziły otoczeniu w żadnym analizowanym aspekcie. Prognozo-
wanie przewidywanych skutków strzelań ma tu bodaj największe
znaczenie. Cokolwiek by jednak o tym nie mówić, te strzelania są
najprostsze i najłatwiejsze, łatwe do korekty, zadanie można podzielić
na serie absolutnie bezpieczne.

3.2. Strzelania obiektów wysokich

Obiekty wysokie to takie obiekty budowlane, których wysokość
w stosunku do podstawy (stopy podporowej) przekracza pewną,
ustaloną umownie wielkość. Na ogół obiekty, których wysokość jest
trzykrotnie większa od szerokości – dają się stosunkowo łatwo
obalać. Jeśli stosunek wysokości do szerokości obiektu (lub
średnicy komina) jest większy niż 15 – mogą wystąpić problemy
z precyzją upadku i ze sprawami wytrzymałościowymi stopy
oporowej. Ten stosunek nazywa się czasem smukłością obiektu i w
niektórych przypadkach będzie ten termin wykorzystywany. Do
grupy obiektów wysokich zalicza się kominy ceglane (Marantów,
Saturn, Makoszowy) i żelbetowe (HTS, komin nr 11, Jaworzno,
Tarnów), wysokie klatki schodowe o samodzielnej stateczności,
żelbetowe wieże szybowe (basztowe), wieże kątowe, wieże
przesypowe, niektóre typy wież węglowych (Radlin), wieże
gaśnicze, wysokie i płaskie obiekty górnicze, w tym: zbiorniki węgla
(Szombierki 99), suszarnie (Moszczenica), obiekty elektrowni lub
koksowni. Wszystkie tego typu obiekty obala się przez klasyczne
podcięcie. Podstawowymi problemami w tych pracach są:
wytrzymałość stopy podporowej (tej części obiektu, która
pozostanie po wystrzeleniu włomu, klina) na dynamiczne
przeniesienie obciążenia, dokładność kierunku obalania oraz

oddziaływanie energii upadku na chronione obiekty w pobliżu. Każdy
z tych problemów wymaga zastosowania nieraz odrębnych,
a nieraz i wspólnych rozwiązań, które, bywa, że z czystą techniką
strzelniczą wiele wspólnego nie mają. Rozwiązywanie tych
problemów wymaga – oprócz dobrej znajomości środków strza-
łowych i sprzętu strzałowego – znajomości przede wszystkim
mechaniki i wytrzymałości materiałów. Jeden z tych elementów – to
zapożyczenie z górnictwa, drugi – z budownictwa i tak obie te
branże spotykają się w połowie drogi między sobą. Wiedza czysto
budowlana o metodach budowania kominów czy wież jest mało
użyteczna (budowę likwidowanego obiektu trzeba poznać przed
przystąpieniem do prac, a do takiego poznania potrzebna jest ogólna
wiedza inżynierska), wiedza z zakresu mechaniki czy wytrzy-
małości jest bardzo potrzebna do analizy zachowania się obiektu po
strzale, ale ta wiedza przekazywana jest zarówno na studiach
z zakresu budownictwa, jak i górnictwa. Natomiast jako warunek
„sine qua non” trzeba traktować znajomość środków strzałowych,
w szczególności tych, które pozwalają na rozciągnięcie w czasie
energii wybuchu, bowiem czas wyładowania energetycznego
w sposób decydujący wpływa na wielkość oddziaływania danej
operacji wyburzeniowej na obiekty chronione. Niejako na marginesie
można dodać, że obalanie obiektów wysokich jest najbardziej
widowiskową „konkurencją” z zakresu robót rozbiórkowych;
ponadto przy użyciu niewielkiej ilości materiałów wybuchowych
uzyskuje się niewspółmiernie wielki efekt. Można też dodać, że w
ciągu wielu lat pracy w tej branży dopracowano się metod
precyzyjnego obalania takich obiektów (odchyłka końca komina
żelbetowego stumetrowego – nawet tylko 1 m, tj. do 1% wysokości,
co jest bardzo wysoką precyzją obalania komina).

Jest sprawą oczywistą, że przy kominach, z racji ich wielkiej
„smukłości” istotną rolę grają nie tylko obliczenia wytrzymałościowe,
ale też obliczenia momentów sił, oporów powietrza, określanie
dynamiki ruchu. Konieczność precyzji wymaga skrupulatnego
uwzględniania wszystkich elementów, jak i całkowitego zachowania
symetrii (względem płaszczyzny pionowej wyznaczonej przez
pożądany kierunek padania) w zakresie: wytrzymałości, momentów
sił, czasu zadziałania zapalników. Wszystko to razem powoduje, że
pominięty element może się okazać elementem bardzo ważnym.

3.3. Strzelania obiektów wielkoprzestrzennych

Do grupy tych obiektów zalicza się głównie obiekty górnicze,
energetyczne, koksochemiczne, metalurgiczne, co nie znaczy, że
inne branże nie posiadają obiektów tej grupy. Cechą charaktery-
styczną tych obiektów jest ich masa, kubatura, powierzchnia,
wysokość odniesiona do wymiaru poprzecznego. Są to obiekty zbyt
wysokie, mające zbyt dużą masę, by można je zlikwidować tylko za
pomocą maszyn budowlanych rozbiórkowych (nożyce, młot, kula).
Budowa bywa najczęściej żelbetowa, żelbetowo-stalowa (góra ze
stali). Takimi budowlami były: zakłady przeróbcze (Siersza, Niwka-
Modrzejów), płuczki (Moszczenica), flotacje (Moszczenica),
sprężarkownia (szyby III Jas-Mos), ogromne kotłownie w elektro-
wniach, wieże węglowe o wielkiej kubaturze (z wyjątkiem wież
węglowych „płaskich”). Zlokalizowane są te obiekty w pobliżu
innych obiektów czynnych. Ilość koniecznych do ich zlikwidowania
MW jest istotnym zagrożeniem dla otoczenia. Wielka masa tych
obiektów przy upadku stanowi również wielkie zagrożenie dla
otoczenia. Można te obiekty likwidować na wiele sposobów, w tym
i po odrobinie, co jest i pracochłonne, i niebezpieczne; wiele
wypadków śmiertelnych nastąpiło podczas nieprzemyślanych
likwidacji takich właśnie obiektów. Można te obiekty likwidować
przez podział na statyczne, samodzielne jednostki, nadające się do
obalenia za pomocą włomu wybuchowego (klasyczne podcięcie).
Rozcinanie wymaga nieustającej kontroli, przeliczania momentów sił
i wytrzymałości tych elementów, które są rozcinane, w końcu
energia upadku takiej części (szczególnie przy płaskich ścianach)
w sposób bardzo nieprzyjemny przetwarza się na drgania
o wysokiej amplitudzie. Przy obalaniu kierunkowym na poduszkę
z gruzu obiektu niemal dwa razy niższego i ponad 10 razy lżejszego
w porównaniu z obiektem likwidowanym inną metodą uzyskiwano
drgania kilka razy większe, bo taki bywa paradoks stosowania
różnych metod. Metoda rozcinania i obalania częściami bywa
możliwa technicznie, lecz niezbyt korzystna z punktu widzenia
ochrony otoczenia przed skutkami tak prowadzonej likwidacji
obiektu wieloprzestrzennego. Wady opisywanej metody
doprowadziły do praktycznego zastosowania metody strzelania
kaskadowego.
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Niewątpliwie, pierwsze próby takiego strzelania były obciążone
ogromnym bagażem niepewności i zwyczajnego lęku o skutek, mimo
że wszelkie analizy wskazywały na to, że to się musi udać.
Albowiem strach jest irracjonalny, a pokora wobec niewiadomego
jest najbardziej pożądaną cechą charakteru; w przeciwnym razie
o błąd będzie bardzo łatwo. Zawsze bowiem istnieje ten margines
nieprzewidywalnego: rozważania z mechaniki, wytrzymałości,
techniki strzelniczej sobie – a irracjonalna niepewność co do skut-
ków występuje zawsze. I w przeciwieństwie do górnictwa: tu
występuje ogromna i całkowita odpowiedzialność za skutek
strzelania.

Ale metoda strzelań kaskadowych zdała egzamin znakomicie.
Strzelano niemal 700 kg MW w ponad 1100 otworach, likwidowane
części obiektu ważyły po około 25 tys. Mg (ton). Obiekt ten
(likwidowany w kilku seriach) był odległy od najbliższych obiektów
chronionych o 6 m (estakada zasilająca ciepłownię), 28 m od
napowietrznych kabli energetycznych (po 6 kV każdy), kilkadziesiąt
metrów od przeszklonych biur – i uzyskano drgania oraz fale
powietrzne takie, jakby odpalono kilka tylko kg MW, a obiekt ważył tylko
sto kilkadziesiąt ton. Bo istotą strzelania kaskadowego jest chaos w
rozciągniętych w czasie detonacjach MW i porządek w sukce-
sywnym padaniu poszczególnych elementów budowli. Porządek
w padaniu pozwala na utworzenie takiego usypu gruzowiska, że
sięga ono zaledwie do 2 m poza pierwotny obrys budowli. Ten
sterowany chaos i celowy porządek tworzą taki konglomerat
oddziaływań na otoczenie, że pomierzone efekty (drgania i fale
powietrzne) są zaskakująco niskie. A więc celowe rozłożenie energii
w czasie (energii strzelań i energii upadku) umożliwia w praktyce
bezpieczne wykonanie niemal każdego zadania. Ale bez dobrych
podstaw z zakresu wytrzymałości materiałów i bez znajomości
środków strzałowych (a wiedzę tę dawał Wydział Górniczy AGH)
bezpieczne wykonywanie tego typu zadań jest utrudnione, a może
nawet niemożliwe. Ale przypomnę raz jeszcze: to dawał mój
macierzysty wydział, mojej uczelni.

3.4. Strzelania obiektów okrągłych wielkoprzestrzennych

Do takich obiektów zalicza się żelbetowe: zbiorniki węgla obcego,
silosy, chłodnie kominowe i innego typu obiekty, w których zwykle
stosunek wysokości do średnicy nie przekracza 2,0. Likwidacja
takich obiektów wymaga wykonania trudnych prac przygotowa-
wczych, często też zastosowania wielkiej ilości otworów (nawet
ponad 3 tysiące). Obiekty tego typu likwiduje się następująco:
– obalanie proste przez klasyczne podcięcie (jeśli stosunek

wysokości do średnicy przekracza 2,0), z wcześniejszym me-
chanicznym lub wybuchowym wycięciem pewnych elementów
w strefie włomowej (Sitkówka, Sosnowiec 1999),

– rozcięcie pionowe lub ukośne na samodzielne statycznie części
(tak, by stosunek wysokości do szerokości był większy niż 2,5)
i sukcesywne obalanie tych części (zbiornik Morcinek),

– wybuchowo z wymuszeniem przechylania, składania, „zwijania”
i siadania w miejscu likwidowanego obiektu (Łagisza). W tym
przypadku najistotniejsza jest ocena oddziaływania strzelania
i upadku wielkich mas na chronione otoczenie.
Nie ulega wątpliwości, że dla każdego obiektu musi być dobrana

indywidualna technologia łącząca w bezpieczne rozwiązanie środki
strzałowe, technologię i oddziaływanie na otoczenie. Toteż istnieje
znaczna liczba takich strzelań, których nie da się jednoznacznie
dopisać do określonej grupy; zwykle technologia wyburzenia
nietypowego obiektu bywa konglomeratem różnych elementów
z różnych grup przytoczonej systematyki.

3.5. Strzelania obiektów stalowych

Do grupy obiektów stalowych zaliczyć trzeba odpowiednio
wielkie maszyny i urządzenia (koparki, zwałowarki) oraz fundamen-
towane budowle stalowe (zbiorniki, załadownie, magazyny
produktów, wieże szybowe, zbiorniki kamienia, wieże – stacje
kątowe, przesypowe itp.). Cechą charakterystyczną jednych
obiektów jest brak związania z podłożem, a drugich – związanie
z podłożem poprzez istnienie żelbetowych fundamentów.

Obiekty stalowe typu koparka czy zwałowarka likwiduje się
przez rozcięcie ładunkiem kumulacyjnym podstawowych cięgien
utrzymujących cały układ w równowadze. Zwykle rozcięcie nawet
tylko jednego cięgna z dwóch znajdujących się w równowadze

wystarcza, by wysięgniki o dużych rozmiarach i masach oraz
maszty podporowe uległy obaleniu na poziom gruntu.

W przypadku obiektów fundamentowanych istnieją dwie metody
ich obalania:
– przez zastosowanie ładunków kumulacyjnych do rozcięcia stali,

co z kolei prowadzi do powstania pewnych momentów sił
wymuszających kierunkowy upadek – przy prawidłowym
założeniu o zadziałaniu ładunku kumulacyjnego wzdłużnego –
(koparka SRs 2400 w Tarnobrzegu, most w hucie „Częstochowa”),

– przez wybuchowe rozkruszenie fundamentów po wykonaniu
odpowiednich prac przygotowawczych (Jaworzno, Morcinek,
Radzionków, Skawina, ELCHO Chorzów).
Metoda pierwsza jest mniej pewna. Znane są przypadki

kilkakrotnego strzelania obalającego tego samego obiektu; złe
zadziałanie ładunków kumulacyjnych stwarzało istotne zagrożenie
dla bezpieczeństwa otoczenia. Bierze się to głównie stąd, że nie ma
dobrych, fabrycznych ładunków wzdłużnych, zdolnych ciąć stal
o grubości do 50 mm; ładunki sporządzane doraźnie konstruowane
są na bazie plastiku o zmiennych i często nieprzewidywalnych
parametrach detonacji, częstokroć bowiem taki plastik detonuje
z tzw. „niską prędkością”, co generuje zbyt niskie parametry
strumienia kumulacyjnego, co kończy się tylko nadcięciem elementu
stalowego. Wadą tego sposobu jest również i to, że ładunki
nakładane, odpalane bezpośrednio na stali generują powietrzną falę
uderzeniową (PFU) o parametrach nadciśnienia znacznie
przekraczających wielkości dozwolone, a ponadto odłamki stali
odcięte lub oderwane uzyskują wielką prędkość i ich rozrzut (ze
względu na dużą energię skumulowaną i małą powierzchnię oporu
powietrza) może być bardzo duży i groźny.

Metoda druga jest metodą absolutnie pewną, poza tym nie
generuje się w jej przypadku ogromnej powietrznej fali uderzeniowej
i nie stwarza się zagrożenia rozrzutem odłamków. W tej metodzie
obiekt może być uprzednio przygotowany do obalenia. Metoda ta
wymaga jednak od wykonawców znacznego poziomu wiedzy
z zakresu wytrzymałości materiałów. Idea tej metody polega na tym,
że po wyznaczeniu kierunku obalania i wyznaczeniu słupów
podporowych (umownie – oś tylna) należy odkryć fundamenty
słupów przednich, wykonać otwory strzałowe zdolne do całko-
witego rozbicia żelbetu, załadować i zabezpieczyć, przepalić słupy
stalowe przednie na wysokości 1,5–2,5 m nad ziemią (z włożeniem
wkładek dystansowych, by nie wywoływać nadmiernych naprę-
żeń), odpowiednio przepalić wyznaczone elementy słupów tylnych
(co i jak przepalić wynika z analizy ruchu obiektu po strzale) i odpalić
(stosując procedury górnicze) ładunki MW na żelbetowych funda-
mentach słupów przednich. W takim przypadku obiekt pada bardzo
dokładnie w wyznaczonym kierunku, nie ma rozrzutu odłamków, fala
parasejmiczna pochodząca od strzelania jest niewielka, powietrzna
fala uderzeniowa w praktyce nie istnieje (nadciśnienie na tym samym
obiekcie chronionym jest dwudziestokrotnie mniejsze niż przy
zastosowaniu metody z ładunkiem kumulacyjnym). Drgania pocho-
dzące od upadku obiektu są w obu przypadkach identyczne, co jest
oczywiste ze względu na wielkość energii potencjalnej skumulo-
wanej w wyburzanym obiekcie.

3.6. Strzelania obiektów nietypowych

Za obiekty nietypowe trzeba uznać takie obiekty, które mają
konstrukcję nie mieszczącą się w przedstawionej uprzednio
klasyfikacji, posiadają w swoim obszarze elementy innych obiektów
(Siemianowice 97) bądź są powiązane z innymi obiektami
(Szombierki 99, Wałbrzych 95), posiadają elementy czynnej
infrastruktury, oddziaływanie ich upadku na otoczenie może być
bardzo szkodliwe (szkieletor Tychy 2005, Bielsko) lub ich budowa
z różnych przyczyn utrudnia strzelania lub zagraża upadkiem
pewnych elementów obiektu w niepożądaną stronę (Bumar –
Waryński, Warszawa, 28 II 2007). W takich sytuacjach w pierwszej
kolejności należy znaleźć sposób likwidacji danego obiektu z pełną
ochroną otoczenia lub współpracujących budowli (z wykorzy-
staniem głównie znajomości mechaniki), a w następnej kolejności
znaleźć należy środki wybuchowe techniczne (materiały wybu-
chowe i środki inicjacji zwłocznej) pozwalające na realizację
zadania. Trzeba jednak powiedzieć, że w takich przypadkach kryje
się znaczna ilość niewiadomych dotyczących tak mechaniki, jak
i oddziaływania i wszystkie zagrożenia z tym związane trzeba
przewidzieć i im przeciwdziałać.
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4. Przysz³e zadania

4.1. Prawo i pragmatyka

4.1.1. Praktycy, teoretycy i prawnicy pracujący w branży
materiałów wybuchowych zechcą zapewne w przyszłości
uprościć procedury formalno-prawne związane z nabywaniem,
przewożeniem i używaniem materiałów wybuchowych. Nowo
wprowadzone pojęcie „przemieszczania” MW jakoś nie mieści się
w logicznej strukturze postępowania, ale za to jest zgodne
z odpowiednią, podobno źle przetłumaczoną dyrektywą europejską,
jakby każdy kretynizm „stamtąd” był godzien natychmiastowego
zastosowania. Zrozumiały jest zakup i zrozumiały jest transport
środka wybuchowego po drogach publicznych. Przy dzisiejszej
łatwości wyprodukowania materiałów wybuchowych (wszak
wszystkie konieczne składniki są w sklepach chemicznych)
ostrość przepisów i konieczność spełniania różnorodnych, coraz
bardziej skomplikowanych wymogów prowadzi albo do nadmier-
nych kosztów, albo do bagatelizowania prawa. Nadmierny rygoryzm
prawa utrudnia nie tylko pracę podmiotów gospodarczych, ale
prowadzi też do sytuacji (obecnie nagminnych), w których nie
wiedza, a posiadany papier urzędowy decyduje o dostępie
poszczególnych osób do MW i do prac z nimi. Za strzelanie i za skutek
tego strzelania powinna odpowiadać osoba posiadająca odpowied-
nie umiejętności, pracująca w myśl zasady: decyduję i odpowiadam.
Obserwuje się dążenie do zagęszczania przepisów, obejmowania
przepisami prawnymi najdrobniejszych elementów pracy człowieka
z MW, a dla jego wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności pozo-
stawia się pole jakby coraz mniejsze. W dalszej perspektywie
czasowej nastąpi znaczne utrudnienie tych prac – lub niemal zanik,
być może z jednym tylko monopolistą, posiadającym sztab
pracowników, za który to sztab zatrudnionych i tak w konsekwencji
zapłaci zakład górniczy lub właściciel wyburzanego obiektu. W
budownictwie (roboty strzałowe w budownictwie) uznanie roz-
biórki za równoprawną z budowaniem prowadzić będzie w
konsekwencji do wyeliminowania robót strzałowych. Czas
uzyskiwania prawomocnych decyzji staje się czynnikiem decydują-
cym o wyborze metody. A o wyborze metody powinny decydować:
koszt, bezpieczeństwo, fachowość (może „renoma” wykonawcy)
i czas wykonania zadania. Trzeba ten problem widzieć i stale go
podnosić, bo roboty rozbiórkowe będą zawsze. A już obecnie proste
roboty rozbiórkowe z użyciem MW (np. likwidacja fundamentów) są
tak sformalizowane, że zleceniodawca (który robiąc wykopy, trafił
na stare fundamenty) woli stracić pieniądze i uszkodzić sprzęt niż
stracić czas na oczekiwanie na decyzję urzędników. Może jednak
formalne dotąd przepisy należy uprościć w sytuacji obiektów
prostych i scedować więcej uprawnień na kierownika robót
strzałowych? Wszak taki kierownik posiada odpowiednie „papiery”
i zdał trudny w sumie egzamin.

4.1.2. Odpowiednie władze zechciały uregulować formalnymi
przepisami sposób postępowania przy stosowaniu MW do prac
w budownictwie. Władze, stanowiąc prawo, nie zechciały popytać
fachowców i praktyków o ich zdanie w tej materii, bowiem nie od
dziś wiadomo, że „władza wie lepiej”. Dzięki tej maksymie mamy sporo
kuriozalnych przepisów:
– o ilości osób wykonujących roboty strzelnicze na tym samym

stanowisku (raz jest to jedna osoba, innym razem stosuje się
liczbę mnogą: jeden strzałowy, kilku strzałowych),

– o wybuchowym rozdrabianiu żelbetu w specjalnie przygoto-
wanych dołach strzałowych, do których dany element należy
przetransportować (a co robić, gdy jego masa przekracza
10 tys. Mg?),

– o tymczasowym, wytrzymałym (żelbetowym) składzie MW
zlokalizowanym na terenie wyburzeń (po wyburzeniach wła-
ściwych skład też należy wyburzyć, a jeśli robić to metodą
strzałową, to MW należy chronić … w składzie zlokalizowanym
na terenie budowy… i tak aż do emerytury, albo i kilka dni
dłużej),

– o tworzeniu sieci ogniowej (z lontów wolnopalnych) inicjowanej
elektrycznie. Nie da się stworzyć sieci ogniowej z lontów wolno-
palnych, bowiem nie można przenieść palenia z jednego lontu
na drugi przez styk tych lontów. Nie da się również fizycznie
zapalić lontu wolnopalnego zapalnikiem elektrycznym.
Normowanie takich spraw prawem – ośmiesza prawo.
Ponadto, od 50 lat nie stosuje się lontów wolnopalnych ze spłonką

do zainicjowania ładunków MW, nawet w górnictwie. W szcze-

gólności w budownictwie, gdzie wymagana jest wysoka precyzja
czasowa zadziałania poszczególnych ładunków (do 0,1 s), stoso-
wanie lontów o precyzji palenia i zadziałania ładunku MW, sięgającej
do kilkudziesięciu sekund, jest nie tylko kpiną ze zdrowego rozsądku,
ale wręcz jest szkodliwe i niebezpieczne. I dalej, przy odpalaniu np.
1000 ładunków (stosuje się w praktyce i ponad 3 tys. ładunków)
trzeba by zatrudnić 100 strzałowych (jeden strzałowy na 10 ładun-
ków). Poświęcenie w przepisach temu problemowi (nie istniejącemu
w rzeczywistości) choćby kilku słów – jest to o te kilka słów za dużo.

Takich perełek w tym jednym rozporządzeniu jest więcej. Ale
również w rozporządzeniu związanym z Prawem geologicznym
i górniczym znajduje się sformułowanie o zakazie niszczenia środ-
ków strzałowych w zakładzie górniczym, natomiast 20 paragrafów
dalej pozwala się „unieszkodliwiać”. Każdy, kto w górnictwie zetknął
się z MW czy zapalnikami, unieszkodliwianie rozumie jako
zniszczenie.

4.1.3. Niewątpliwie, po chwilowym zachłyśnięciu się możliwo-
ściami tworzenia prawa, w mniemaniu prawodawców od zera
(zapominając, że dawniej też istniały regulacje prawne), z czasem
nastąpi odreagowanie i pozwoli się na tworzenie prawa przyjaz-
nego użytkownikowi, ufającemu jego fachowości i odpowiedzial-
ności, bowiem obecna „eskalacja prawa” zaczyna tworzyć wszy-
stkie symptomy strajku włoskiego. Jeżeli chcemy, aby prawo było
przestrzegane, to musimy stanowić prawo mądre, oparte na
doświadczeniach i wiedzy praktyków; i to te elementy niech
prawnicy ubiorą w sensowne artykuły, paragrafy, ustępy i punkty.

4.2. Budownictwo

4.2.1. Ocena odporności na drgania różnych obiektów
budowlanych, o różnorakiej budowie i wysokości (wygenerowane
strzelaniem lub upadkiem mas) nie jest do tej pory właściwie
opracowana. Do roku 1985 istniała tabela wielkości drgań
dopuszczalnych dla różnych grup obiektów (bez wnikania w
charakter tych drgań i ich częstotliwość), po roku 1985  dopu-
szczalne parametry drgań określa norma (skale wpływów dynami-
cznych SWD-I i SWD-II); jednakże norma dotyczy tylko budowli
małogabarytowych, ceglanych – w praktyce – domów mieszkal-
nych. Budowle żelbetowe, zbiorniki, rurociągi, drogi, nasypy, wały,
tory itp.  znajdują się poza zakresem działania normy i dla nich nadal
w praktyce stosuje się starą tabelę.

4.2.2. Z punktu widzenia bezpieczeństwa obiektów chronionych
należy w przyszłości opracować następujące zagadnienia:
– dla oddziaływań jednorazowych krótkotrwałych wyznaczyć

dopuszczalne prędkości drgań przy danych częstotliwościach
dla wszystkich rodzajów obiektów chronionych, uwzględniając
częstotliwość drgań własnych obiektu chronionego i częstotli-
wość drgań wygenerowanych strzelaniem lub upadkiem,

– opracować proste zależności umożliwiające przybliżone
wyznaczenie wygenerowanej częstotliwości drgań w zależ-
ności od wielkości energii, odległości i charakterystyki gruntu.
Istnieją wzory pozwalające obliczać spodziewaną częstotli-
wość drgań (dotyczą strzelania i upadku), jednakże wyniki
wykonywanych pomiarów wskazują na istnienie pewnego
rozrzutu wyników w stosunku do wielkości spodziewanych,

– możliwe i konieczne jest opracowanie wielkości współczyn-
ników tłumienia drgań propagowanych od miejsca strzelania do
obiektu chronionego (z wyników pomiarów na gruncie przed
budynkiem i bezpośrednio na budynku) zależnych od określo-
nych warunków propagacji,

– potrzebna jest ocena zmiany wielkości drgań odniesionych do
danego poziomu budowli chronionej (od parteru aż do najwyż-
szego piętra),

– celowe jest w niektórych przypadkach odniesienie dopuszczal-
nego przyspieszenia drgań do wielkości przyspieszenia
ziemskiego – jako metody uproszczonej służącej do określania
dopuszczalnej prędkości drgań przy spodziewanej często-
tliwości drgań wygenerowanych strzelaniem lub upadkiem.

4.3. Propagacja zagrożeń

4.3.1. Można uznać, że w chwili obecnej projektant robót
strzelniczych w budownictwie posiada narzędzia do w miarę po-
prawnego prognozowania skali zagrożeń. Mając zakres
dopuszczalnych wielkości zagrożeń odniesionych do chronionej
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budowli, może tak opracować technologię wyburzenia, by wielkość
wygenerowanych zagrożeń nie przekroczyła wielkości
dopuszczalnej. Wszystko to jednak dzieje się w sferze obliczeń i
prognoz. Można uznać, że został opracowany zarys metodyki
postępowania. W szczególności doprowadzono do możliwości
dokładnego prognozowania skutków strzelań. Jednakże informacje
służące precyzowaniu prognoz są oparte na zbyt małej ilości
wyników lub zebrane wyniki są niejednorodne. Mimo to można
uznać, że projektant już dziś posiada narzędzie do stosunkowo
wiarygodnej oceny skutków strzelania w zakresie:
– zasięgu rozrzutu odłamków,
– wielkości nadciśnienia fali powietrznej,
– intensywności drgań parasejsmicznych,
– wielkości drgań wygenerowanych upadkiem dużych mas.

Na tej podstawie może zaproponować bezpieczną dla otoczenia
technologię wykonania wyburzenia, może orzec, że w danych
warunkach bezpieczne wykonanie wyburzenia jest niemożliwe lub
może zaproponować inne środki zaradcze, pozwalające
bezpiecznie wykonać zadanie mimo wstępnie niekorzystnych
wyników prognoz.

4.3.2. W toku prowadzonych strzelań, w ciągu ponad 20 lat można
było zaobserwować, iż pewne działania mają różny wpływ na
wielkości oddziaływań pomierzone na obiektach chronionych. I tak
stwierdzono (bez podawania zależności liczbowych), że:
– w miarę wzrostu zabioru maleje wielkość nadciśnienia fali

powietrznej,
– w miarę wzrostu zabioru przy tej samej wielkości ładunku radykalnie

maleje wielkość rozrzutu, przy czym na wielkość rozrzutu znacznie
mniej wpływa wielkość ładunku, a znacznie bardziej – wielkość
oporu tworzywa wyrażona wielkością zabioru,

– upadek wielkich mas na wały chroniące nie powoduje znaczniej-
szego zmniejszenia wielkości drgań; ten sposób daje ochronę
znacznie mniejszą niż się spodziewano,

– upadek powierzchni płaskich na płaski teren generuje drgania
znacznie większe niż wynika to z wielkości energii (i prognoz),

– rowy i wszelkie nieciągłości gruntu w sposób zaskakująco
znaczny redukują wielkość drgań dochodzących do obiektów
chronionych, pod warunkiem jednakże istnienia odpowiedniej
głębokości tych rowów w stosunku do głębokości posadowienia
fundamentu budynku chronionego,

– nawodnienie gruntów uprzednio suchych, kurzawki, torfy itp.
w sposób znaczący zwiększają amplitudę drgań dochodzących
do obiektów chronionych,

– niemal dla każdego terenu można określić współczynnik warun-
ków lokalnych, pozwalający na znacznie bardziej precyzyjne
prognozowanie skutków wybuchu czy upadku.

4.3.3. Można uszeregować zagrożenia, poczynając od najwię-
kszych do najmniejszych, następująco:
– drgania wywołane upadkiem,
– odchylenie kierunku upadku w nieprzewidzianym kierunku przy

obalaniu kominów,
– drgania wywołane strzelaniem,
– niewłaściwe powalenie obiektu w miejscu,
– wielkość nadciśnienia w fali powietrznej,
– rozrzut odłamków.

4.3.4. Dokładniejsze badania powinny pozwolić na:
– określenie wpływu własności MW na wielkość nadciśnienia w

PFU,
– określenie stopnia pochłaniania energii przez wały tłumiące,
– określenie stopnia redukcji drgań na rowach przeciwsejsmi-

cznych,
– opracowanie metodyki pomiaru współczynnika warunków

lokalnych w danej sytuacji terenowej,
– doprecyzowanie stosowanych dotąd wzorów i współczynników.

Celem tych działań powinno być stworzenie dokładnego
narzędzia, zrozumiałego i dostępnego dla projektantów. W innym
przypadku strzelanie będzie uważane za niebezpieczne dla oto-
czenia i z czasem eliminowane z praktyki rozbiórkowej.

4.4. Bezpieczne technologie

4.4.1. W chwili obecnej można uznać, że opracowano
prawidłowe zasady wybuchowej likwidacji następujących grup
obiektów:

– kominów stalowych, ceglanych i żelbetowych,
– obiektów wieloprzestrzennych, zbiorników itp.,
– obiektów stalowych,
– obiektów nietypowych, wymagających indywidualnego podej-

ścia.

4.4.2. W przyszłości konieczne będzie dokonanie:
– oceny zjawisk zachodzących przy obalaniu kominów (takich

jak procesy zachodzące w stopie oporowej, opory powietrza,
kumulowanie energii, obliczanie wielkości energii, obliczanie sił
rozrywających komin, wskazywanie miejsc nieciągłych w komi-
nie lub miejsc osłabionych, miejsc złamań itp.),

– określenia warunków precyzyjnego obalania kominów,
– wprowadzenia do projektowania zachowań obiektów (po

strzale) elementów obliczeniowych opartych na metodach
elementów skończonych, odrębnych itp., a więc nowoczesnych,
naukowych metod projektowania, łączących technikę strzelni-
czą z budownictwem silniejszym niż dotąd węzłem,

– określenia metod i sposobów oceny jakości i wytrzymałości
obiektów uznawanych za trudne (wysokie kominy ceglane o
nieznanej wytrzymałości i jakości zaprawy łączącej cegły).

5. Zakoñczenie

W artykule celowo pominięto najnowsze – niekompletne – wyniki
pomiarów pozwalających na doprecyzowanie prognoz. Po
zakończeniu całego cyklu strzelań wyniki pomiarów zostaną użyte
do poprawienia wzorów prognostycznych tak, by prognozy różniły
się od rzeczywistych wyników pomiarów nieznacznie. Artykuł ma
być przeglądem problemów związanych z wybuchowym wybu-
rzaniem obiektów budowlanych, problemów, które trzeba postawić
dziś, by ich rozwiązywanie mogło przyczyniać się do zwiększania
bezpieczeństwa tego typu prac. I wreszcie, autor jako wieloletni
praktyk chce zwrócić uwagę na problemy, które realnie istnieją, są
rozwiązywane w oparciu n doświadczenie i intuicję, a powinny być
w przyszłości gałęzią nauki, w której wyliczenia, oparte na
programach komputerowych zastąpią intuicję; to, co dziś można
uważać za rzemiosło (nawet jeśli ma pozory artyzmu), ma w przy-
szłości być nauką. I wreszcie, kiedy już wszystkie konieczne
elementy procesu wyburzeniowego zostaną doprowadzone do
wystarczającej precyzji – projektant będzie mógł wizualizować
dowolne metody wykonania zadania, by wybrać metodę optymalną
i być pewnym, że nic go nie zaskoczy. Co się jednak nigdy nie zmieni?
Stres i obawa, czy wszystko przewidziano. I strach, jak dotąd –
pozostanie irracjonalny.
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Analiza pola wybuchu
i okreœlanie ³adunków równowa¿nych

dla górniczych materia³ów wybuchowych

STRESZCZENIE
Przeprowadzono analizę wzorów empirycznych określa-
jących pole wybuchu ładunków skondensowanych
materiałów wybuchowych. Rozpatrzono wzory opisujące
parametry fal nadciśnienia wytwarzanych w powietrzu
przez ładunki trotylu, pentolitu i heksogenu. Przeprowa-
dzono analizę porównawczą rozpatrywanych wzorów.
W analizie uwzględniono wyniki numerycznej symulacji
pola wybuchu oraz wyniki własnych badań eksperymen-
talnych. Wskazano na różnice występujące pomiędzy
poszczególnymi formułami oraz niepełne określenie
zakresu ważności poszczególnych wzorów.
Zaproponowano metodę oceny siły wybuchu materiału
wybuchowego poprzez ocenę parametrów wytwarzanej
przez niego fali nadciśnienia. Przedstawiono rezultaty wy-
znaczenia wielkości ładunków równoważnych dla wybra-
nych górniczych materiałów wybuchowych.

1. Wstêp

Badania fal nadciśnienia wytwarzanych w powietrzu przez
detonujące ładunki wybuchowe  prowadzone są od wielu lat. Okre-
ślenie parametrów obciążenia, jakie wybuch ładunku danego materiału
wybuchowego może wywrzeć na otoczenie, pozwala na właściwe
zaplanowanie jego działania, jak również umożliwia poprawne
prognozowanie ubocznych skutków wybuchu, tj. przeciwdziałanie
wpływowi na budynki, urządzenia czy osoby, które mogą znaleźć się
w pobliżu miejsca, gdzie prowadzone są prace z użyciem materiałów
wybuchowych.

Jednym z ważnych narzędzi przydatnych do interpretacji i pro-
gnozowania skutków działania wybuchu są wzory, które określają
wielkość nadciśnienia w fali uderzeniowej oraz wartość impulsu
obciążenia w funkcji odległości od miejsca wybuchu oraz parametrów
(masa, rodzaj) ładunku wybuchowego. Ze względu na to, że
przemiana detonacyjna materiału, szybkość i wielkość wydzielonej
energii, prężność gazów powybuchowych są różne dla poszcze-
gólnych rodzajów materiałów wybuchowych, wykorzystanie
wzorów przeznaczonych do określania parametrów pola wybuchu
powinno być poprzedzone analizą zakresu ich ważności. Niezbę-
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dnym elementem weryfikacji każdej zależności powinno być również
porównanie otrzymywanych wyników z rezultatami niezależnych
badań eksperymentalnych.

W celu oceny możliwości wykorzystania poszczególnych
zależności do interpretacji pola wybuchu przemysłowych
materiałów wybuchowych przeprowadzona została w przedsta-
wianej pracy analiza znanych wzorów empirycznych stosowa-
nych do opisu parametrów wybuchu skondensowanych materiałów
wybuchowych. Przeprowadzono porównanie rozpatrywanych
wzorów z własnym materiałem doświadczalnym.

2. Wzory empiryczne okreœlaj¹ce parametry pola
wybuchu

2.1. Wzory opisujące pole wybuchu trotylu

Bardzo duża ilość materiału doświadczalnego dotyczy pola
wybuchu ładunków trotylowych. Wzory na wielkość nadciśnienia
w powybuchowej fali uderzeniowej wytwarzanej przez ładunki
trotylu otrzymywane były przez wiele lat.

Jednymi z najszerzej udokumentowanych zależności określa-
jących pole wybuchu trotylu są wzory Sadowskiego (Staniukovicz
1976). Oryginalne wzory podane przez Sadowskiego mają postać:

                   (2.1)

gdzie:
m – masa ładunku TNT (kg),
r – promień (m).

Wzór Sadowskiego w postaci (2.1) dotyczy wybuchów
naziemnych. Wiele innych wzorów – np. wzory Henrycha (2.6) –
opracowanych zostało w wyniku badania pola wybuchu ładunków
umieszczonych nad powierzchnią ziemi (tak, że na mierzone
parametry nie miało wpływu odbicie powybuchowej fali od powie-
rzchni ziemi). Sadowski podaje następujący sposób przeliczenia: po
podstawieniu do wzoru (2.1) ładunku o dwukrotnie mniejszej masie
otrzymamy parametry powietrznej fali uderzeniowej. Po prze-
kształceniu wzoru (2.1) zgodnie z sugestią Sadowskiego i prze-
liczeniu do układu SI otrzymujemy:

            (2.2)

Wzór (2.2) podaje wartość nadciśnienia (MPa) w fali ude-
rzeniowej wytworzonej przez wybuch ładunku TNT w swobodnej
atmosferze.

Przelicznikowi ½  m, jaki został zastosowany przy przejściu od
wzoru (2.1) do (2.2), przypisać można prostą interpretację fizyczną.
Odpowiada on sytuacji, gdy powierzchnia na której umieszczono
ładunek MW, zachowuje się jak idealnie odbijająca półpłaszczyzna.

Tymczasem, przy wybuchu na powierzchni gruntu, skały, co ma
miejsce w większości wypadków praktycznych, powstaje krater,
wyżłobienie w skale, z czym związana jest utrata określonej ilości
energii. W związku z tym zaleca się (Włodarczyk 2000), aby przyj-
mować, że pole wybuchu w powietrzu równoważne jest wybu-
chowi ładunku o masie większej o kp = 1,8 – 1,9 od umieszczonego
na powierzchni ziemi. Wzór (2.1) przyjmuje wówczas postać:

              (2.3)

Wielkość kp zależeć będzie zarówno od właściwości podłoża
(piasek, grunt, skała lita), jak i materiału wybuchowego (przebieg
wybuchu: miejsce inicjacji detonacji i inne).

W monografii (Onderka 1986) przytoczony jest następujący
wzór przeznaczony do obliczania wielkości nadciśnienia dla
wybuchu w otwartej atmosferze:

                    2.4)

Ogólna postać wzoru (2.4) jest analogiczna do wzorów
Sadowskiego (zależność trójczłonowa). Natomiast analizując
wartości współczynników liczbowych we wzorze (2.4), można
zauważyć, że wzór (2.4) możemy otrzymać ze wzoru (2.1), przyj-
mując zmienne wartości współczynników kp:  kp

(1)  =  1,4465; kp
(2)  =

1,736;  kp
(3)  =  1,857. Jak widać, dwa współczynniki kp

(2) i kp
(3)  są blis-

kie wartości 1,8 postulowanej w literaturze (Włodarczyk 2000).
Przy uwzględnieniu przeliczenia do układu SI  wzór (2.4)

przyjmuje postać

          (2.5)

Wzór (2.5) określa nadciśnienie w powybuchowej fali ude-
rzeniowej w MPa.

Dla porównania, przytoczymy również wzór podawany w pra-
cy (Henrych 1979):

          (2.6)
gdzie:

     

2.2. Wzory opisujące pole wybuchu ładunków pentolitu

W badaniach prowadzonych w USA jako wzorcowy materiał
wybuchowy wytypowano pentolit (pentryt/TNT w stosunku 50/50).
Wzory otrzymane przez Stonera dla wybuchu ładunków pentolitu
w otwartej atmosferze mają postać (Cudziło, Maranda 2000):

   (2.7)
przy czym

    

Po przeliczeniu do układu SI otrzymujemy:

  (2.8)
Wzór (2.8) podaje wielkość nadciśnienia w fali uderzeniowej

wytworzonej wybuchem ładunku pentolitu w otwartej atmosferze,
w MPa.

Dla porównania, przytoczymy również empiryczny wzór
Henrycha dla ładunków pentolitu (cytowane wg Cudziło, Maranda
2000):

  (2.9)

Po przeliczeniu wzoru (2.8) do układu SI otrzymujemy:

  (2.10)

2.3. Charakterystyka pola wybuchu ładunków heksogenu

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października
2002 r. (MG 2002) jako materiał odniesienia wymieniony został
heksogen. Zgodnie z rozporządzeniem do określania wielkości
ciśnienia w powietrznej fali generowanej wybuchem ładunków
heksogenu powinien być stosowany wzór:

                          (2.11)

Wzór (2.10) określa ciśnienie w kPa. Po sprowadzeniu do
podobnej postaci jak poprzednie zależności, otrzymujemy:

                       (2.12)

gdzie r – odległość od miejsca wybuchu; m
  mHx – masa ładunku heksogenu; kg.
Obliczona wartość nadciśnienia wyrażona jest w MPa.

3. Analiza porównawcza wzorów okreœlaj¹cych pole
nadciœnienia

Wzory wynikowe podawane przez poszczególnych autorów
są rezultatem ich badań i analiz, prowadzonych zwykle przez
szereg lat. Jednakże, przy rekapitulacji wyników i publikacji
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końcowych zależności nie zawsze są opisywane i dostępne
wszystkie szczegóły, warunki, w jakich prowadzone były badania
eksperymentalne. Często również nie są wymieniane wszystkie
założenia, jakie były przyjmowane przy opracowywaniu wyników.

W związku z tym, przed przystąpieniem do praktycznego
wykorzystania rozpatrywanych zależności, niezbędne jest przepro-
wadzenie analizy ilościowej poszczególnych wzorów, w szczegól-
ności poprzez porównanie z wynikami własnych badań. W tabeli 3.1
przedstawiono porównanie wzorów określających pole nadciśnie-
nia ładunków trotylowych o masie 1 kg. Rozpatrzono wartości
nadciśnienia określone wzorem (2.2), tj. wzorem Sadowskiego dla
ładunków w swobodnej atmosferze, wzorem (2.5), cytowanym wg
pracy (Onderka  1986), oraz wzorem Henrycha (2.6).

Porównując zamieszczone w tabeli 3.1 wartości nadciśnienia
obliczone dla ładunku trotylu o masie 1 kg, możemy zauważyć, że
dużą zbieżnością charakteryzują się wzory (2.2) – Sadowskiego –
i (2.5)  – zmodyfikowany wzór z monografii (Onderka 1986).
Natomiast wzór Henrycha (2.6) wydaje się podawać zbyt duże
wartości nadciśnienia. Z obliczeń numerycznych (Papliński 2000) dla
ładunku trotylu o masie 1 kg dla odległości 1 m otrzymano
nadciśnienie wynoszące 0,95 MPa, podczas gdy dla odległości 2 m
otrzymano nadciśnienie 0,165 MPa. Jak widać z tabeli 3.1, są to
wartości bliskie prognozowanym przez wzory (2.2) i (2.5). Natomiast
na małych odległościach od ładunku wartości podawane przez
wzory (2.2) i (2.5) są bez wątpienia zawyżone. Jak można się
przekonać z rozwiązania zadania o rozpadzie dowolnej nieciągło-
ści na granicy PD/powietrze (np. Włodarczyk 2000), maksymalne
nadciśnienie w powietrzu w bezpośrednim otoczeniu ładunku
wybuchowego nie powinno przekraczać 100 MPa.

Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy zatem
sformułować wniosek, że wzory (2.2, 2.5) mogą być wykorzystane
do określania pola nadciśnienia dla zmiennej bezwymiarowej λ > 1,
podczas gdy na bardzo małych odległościach od ładunku, gdy λ < 1,
bardziej odpowiedni będzie wzór Henrycha (2.6).

W tabeli 3.2 przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych
z wykorzystaniem wzorów (2.2), (2.5) i (2.6) dla ładunków trotylu
o masie 0,2 kg. Obliczenia wykonano w celu porównania z pomie-
rzonymi wartościami nadciśnienia, które były wykonywane dla ła-
dunków trotylu o masie 0,2 kg.

Największą zgodność z wartościami nadciśnienia w fali
uderzeniowej pomierzonymi dla trotylu biegaczowanego na
odległościach r = 2 i 3 m wykazują wzory (2.2) i (2.5). Wzór (2.6)
podaje wartości nadciśnienia nieznacznie zawyżone.

W tabeli 3.3 przedstawiono wyniki obliczeń wykonane dla
ładunków pentolitu i heksogenu o masie 0,2 kg. W celu uwzględnienia
różnic w energii wybuchu przyjmowano, że 1 kg pentolitu = 0,9347
kg heksogenu (wg Papliński 2003).

r λ ∆p [MPa] ∆p [MPa]

[m] [-] wzór (2.2) wzór (2.5) wzór (2.6)
Obl. (Papliński 

2003)

0,15 0,1500 200,0589 215,7127 45,2215

0,20 0,2000 86,0672 92,8389 21,8550

0,40 0,4000 11,6499 12,5868 4,2775  

0,60 0,6000 3,7433 4,0508 1,7998

0,80 0,8000 1,7138 1,8574 1,0153

1,00 1,0000 0,9522 1,0336 0,6670 0,950

1,10 1,1000 0,7452 0,8095 0,5609

1,20 1,2000 0,5978 0,6498 0,4805

1,30 1,3000 0,4895 0,5325 0,4178

1,40 1,4000 0,4080 0,4441 0,3679

1,50 1,5000 0,3452 0,3760 0,3275

1,60 1,6000 0,2959 0,3225 0,2942

1,70 1,7000 0,2566 0,2798 0,2664

1,80 1,8000 0,2247 0,2452 0,2429

1,90 1,9000 0,1986 0,2168 0,2228

2,00 2,0000 0,1769 0,1932 0,2055 0,165

Tabela 3.1. Porównanie wartości nadciśnienia dla ładunków trotylu o masie 1 kg
Table 3.1. A comparison of overpressure magnitude generated by 1 kg TNT charges

Tabela 3.2. Porównanie wartości nadciśnienia dla
ładunków trotylu o masie 0,2 kg

Table 3.2. A comparison of overpressure magnitude
generated by 0,2 kg TNT charges

r λ ∆p [MPa] ∆p [MPa]

[m] [-] wzór (2.2) wzór (2.5) wzór (2.6) eksperyment

2,00 3,4200 0,0582 0,0639 0,0930 0,0597

3,00 5,1299 0,0283 0,0312 0,0541 0,0305

r λ ∆p [MPa] ∆p [MPa]

[m] [-] wzór (2.8) wzór (2.10)
wzór 
(2.12)

Obl. (Papliński 
2003)

0,20 0,3420 21,9018 11,6441 7,5220

0,50 0,8550 1,7224 1,1348 1,3311

1,00 1,7100 0,3019 0,2382 0,3592

1,50 2,5650 0,1224 0,1048 0,1669

2,00 3,4200 0,0687 0,0610 0,0969 0,0798

2,50 4,2749 0,0455 0,0410 0,0636

2,80 4,7879 0,0373 0,0338 0,0513

3,00 5,1299 0,0332 0,0301 0,0450 0,0422

Tabela 3.3. Porównanie wartości nadciśnienia dla
ładunków pentolitu i heksogenu o masie 0,2 kg

Table 3.3. A comparison of overpressure generated by
0,2 kg charges of pentolite and hexogene

Jak widać z otrzymanych wyników, wartości nadciśnienia dla
ładunków pentolitu podawane przez wzory (2.8) i (2.10) są podobne.
Jednakże, przy uwzględnieniu równoważnika energetycznego,
wzory (2.8) i (2.10) nie dają zadowalającej zgodności z doś-
wiadczeniem. Natomiast wzór (2.12), obowiązujący dla ładunków
heksogenu, podaje wartości nadciśnienia nieco wyższe od
otrzymanych eksperymentalnie. Przy szacowaniu wielkości stref
zagrożenia wzór (2.12) daje oszacowanie wielkości nadciśnienia
od strony bezpiecznej, tzn. rzeczywiste nadciśnienia nie powinny
przekroczyć wartości otrzymanych ze wzoru (2.12).
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4.  Okreœlenie ³adunków równowa¿nych dla
badanych materia³ów wybuchowych

Jak widać z przeprowadzonej analizy, pomimo występowania
określonych rozbieżności wśród dostępnych w literaturze wzorów
można wskazać zależności, które poprawnie opisują pole wybuchu
ładunków skondensowanych materiałów wybuchowych w powie-
trzu. Dotyczy to np. wzorów opisujących pole wybuchu trotylu,
wśród których udaje się wskazać zależności wykazujące dobrą
zgodność z danymi eksperymentalnymi. Również wzór (2.12),
określający wartość nadciśnienia ładunków heksogenu, można
wskazać jako przydatny do określania wielkości stref zagrożeń.

Zarazem, wskazane niejednoznaczności w interpretacji
rozpatrywanych wzorów są dowodem stopnia trudności, jakie
napotykamy przy podejmowaniu badań i próbach ścisłego opisu
parametrów pola wybuchu. W związku z tym, ze względu na
znaczący dorobek w opisie powietrznego pola wybuchu, jaki jest
zawarty w rozpatrywanych wzorach empirycznych, wydaje się
celowe, aby zależności te wykorzystać do opisu pola wybuchu
górniczych materiałów wybuchowych.

Porównywanie skutków działania ładunków wybuchowych
wykonanych z różnych materiałów wybuchowych wymaga
uwzględnienia szeregu czynników, w tym wielkości energii
wybuchu poszczególnych materiałów wybuchowych oraz
specyfiki rozlotu produktów detonacji badanych ładunków. Ze
względu na różnice w składach chemicznych, różne parametry
strefy detonacji i inne czynniki zawsze występują pewne różnice
w charakterystykach procesów rozprężania się produktów
wybuchu i detonacji poszczególnych materiałów wybuchowych.

Dogodną metodą wykorzystania wzorów empirycznych, które
są oparte na obszernym dorobku eksperymentalnym jest określenie
równoważnika masowego danego materiału wybuchowego
w stosunku do materiału wzorcowego, np. trotylu lub heksogenu.
Pozwala to uniknąć wnikania w szczegóły procesu detonacji,
analizy składu chemicznego produktów wybuchu itd. Umożliwia
natomiast bezpośrednie porównywanie i określanie skutków
wybuchu.

Dla zilustrowania metody przedstawimy poniżej wyznaczenie
ładunków równoważnych dla trzech górniczych materiałów
wybuchowych: metanitu specjalnego 2H, amonitu 54H i dynamitu 20
G5H.

Pomierzone wielkości nadciśnienia w odległości 2 i 3 m, dla
ładunków o masie 0,2 kg zestawione zostały w tabeli 4.1.

Jak widać z porównania wyników aproksymacji, zawartych w
tabelach 4.2 i 4.3, przy stosowaniu wzoru (2.5), otrzymujemy
mniejsze rozbieżności w wielkości ładunków równoważnych
określanych dla poszczególnych materiałów wybuchowych. Na
podstawie uzyskanych wyników można zatem sformułować
wniosek, że wzór (2.5), będący przekształceniem wzoru
podawanego w monografii (Onderka 1986), jest zależnością
dogodną do określania wielkości ładunków równoważnych dla
górniczych materiałów wybuchowych.

W przypadku heksogenu do wyznaczenia ładunku równo-
ważnego możemy wykorzystać przekształcony wzór (2.12).
Odwrócony wzór (2.12), w postaci dogodnej do bezpośredniego
wyznaczania wielkości równoważnego ładunku heksogenu
przyjmuje, postać:

Materiał
wybuchowy

∆p (2m) ∆p (3 m)

[MPa] [MPa]

metanit sp 2H 0,04397 0,02330

amonit 54H 0,06938 0,03431

dynamit 20 G5H 0,05722 0,02981

Tabela 4.1. Wartości nadciśnienia zmierzone dla badanych
materiałów wybuchowych

Table 4.1. Overpressure magnitude registered for
investigated explosives

Na rys. 4.1, 4.2 przestawiona została graficzna metoda okre-
ślania wielkości równoważnego ładunku trotylu. Do obliczenia
nadciśnienia wykorzystano wzór Sadowskiego (2.2).

Przyrównanie wartości nadciśnienia obliczonego i zmierzonego
pozwala wyznaczyć masę ładunku badanego materiału równo-
ważną masie ładunku trotylu. Wyznaczone masy równoważne
odpowiadające badanym górniczym materiałom wybuchowym
przedstawione zostały w tabeli 4.2.

W wyniku przyrównania wartości nadciśnienia, pomierzonych
w różnych odległościach od badanych ładunków, określamy
średnią masę równoważną < mTNT? >. Na tej podstawie
wyznaczamy równoważnik masowy kp.

Dla porównania, rozpatrzymy również wyznaczenie
równoważników trotylowych przy założeniu, że do opisu pola
wybuchu trotylu wykorzystany zostanie wzór (2.5). Wyniki
wyznaczenia równoważników trotylowych przy opisie pola
wybuchu trotylu wzorem (2.5) przedstawione zostały w tabeli 4.3.

Rys. 4.1. Określanie masy równoważnego ładunku
trotylowego na podstawie wielkości nadciśnienia w
odległości 2 m od ładunku. Nadciśnienie dla trotylu

obliczane ze wzoru (2.2)
Fig. 4.1. Estimation of equivalent mass of TNT charge at
the distance of 2m. TNT field evaluated from Sadowski

formula (2.2)

Rys. 4.2. Określanie masy równoważnego ładunku
trotylowego na podstawie wielkości nadciśnienia w
odległości 3 m od ładunku. Nadciśnienie dla trotylu

obliczane ze wzoru (2.2)
Fig. 4.2. Estimation of equivalent mass of TNT charge at
the distance of 3 m. TNT field evaluated from Sadowski

formula (2.2)
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                         (4.1)

Na podstawie zależności (4.1) możemy określić równoważne
masy ładunków heksogenu dla badanych materiałów wybucho-
wych. Wyniki analizy przedstawione zostały w tabeli 4.4.

5.  Wyniki pracy i wnioski koñcowe

W pracy przeprowadzono analizę parametrów fal nadciśnienia
wytwarzanych wybuchem górniczych materiałów wybuchowych.
Dokonano przeglądu wzorów empirycznych stosowanych do opisu
pola wybuchu skondensowanych materiałów wybuchowych.
Poprzez porównanie z wynikami doświadczeń oraz rezultatami
obliczeń numerycznych wskazano wzory, które cechuje największa
wiarygodność. Zaproponowano praktyczne metody określania
równoważników trotylowego lub heksogenowego w celu opisu
pola wybuchu przemysłowych materiałów wybuchowych.

Jako zależność dogodną do określania trotylowego równoważ-
nika górniczych materiałów wybuchowych wskazano wzór na

Tabela 4.2. Wyznaczenie równoważnika trotylowego dla wybranych materiałów wybuchowych.
Pole wybuchu ładunków trotylu określane ze wzoru (2.2)

Table 4.2. An estimation of the TNT equivalent for investigated explosives from the formula (2.2)

Materiał
wybuchowy

∆p (2m) mTNT (2.2) ∆p (3 m) mTNT (2.2) < mTNT > kp(TNT)

[MPa] [kg] [MPa] [kg] [kg]

metanit sp 2H 0,04397 0,1275 0,02330 0,140 0,1338 1,495

amonit 54H 0,06938 0,195 0,03431 0,220 0,2075 0,964

dynamit 20 G5H 0,05722 0,2635 0,02981 0,282 0,2728 0,733

Materiał
wybuchowy

∆p (2m) mTNT (2.5) ∆p (3 m) mTNT (2.5) < mTNT > kp(TNT)

[MPa] [kg] [MPa] [kg] [kg]

metanit sp 2H 0,04397 0,108 0,02330 0,1155 0,1118 1,790

amonit 54H 0,06938 0,1675 0,03431 0,184 0,1758 1,138

dynamit 20 G5H 0,05722 0,227 0,02981 0,2375 0,2323 0,861

Materiał
wybuchowy

∆p (2m) mHx (2.12) ∆p (3 m) mHx(2.12) < mHx > kp(Hx)

[MPa] [kg] [MPa] [kg] [kg]

metanit sp 2H 0,04397 0,05634 0,02330 0,06954 0,0629 3,178

amonit 54H 0,06938 0,11706 0,03431 0,12932 0,1232 1,624

dynamit 20 G5H 0,05722 0,08594 0,02981 0,10322 0,0946 2,115

Tabela 4.3. Wyznaczenie równoważnika trotylowego dla wybranych materiałów wybuchowych.
Pole wybuchu ładunków trotylu określane ze wzoru (2.5)

Table 4.3. An estimation of the TNT equivalent for investigated explosives from the formula (2.5)

Tabela 4.4. Wyznaczenie równoważnego ładunku heksogenu dla wybranych materiałów wybuchowych.
Pole wybuchu ładunków heksogenu określane ze wzoru (2.12)

Table 4.4. An estimation of the RDX equivalent for investigated explosives from the formula (2.12)

The analysis of blast field and determination of the equivalent charge size
for mining explosives

An analysis of empirical formulae determining the blast filed of explosion of condensed explosives is performed. A comparative analysis
with regard to results of numerical simulations as well as experimentally registered values of overpressure is performed. Some differences
between particular formulas as well as incomplete specification of the range of validity are indicated. The method of estimation of the equivalent
charge size upon the magnitude of overpressure wave is proposed. Some results of determination of equivalent charges for several mining
explosives are presented.

nadciśnienie w powietrznej fali uderzeniowej, otrzymany w wyniku
modyfikacji wzoru zamieszczonego w monografii Z. Onderka (1986).
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STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy metodyki postępowania przy ocenie od-
działywania drgań wzbudzanych odpalaniem ładunków
MW w kopalniach odkrywkowych na zabudowę w sąsie-
dztwie. Zwraca się uwagę na prace badawcze umo-
żliwiające kompleksowe ujęcie problematyki oceny szko-
dliwości drgań (aczkolwiek przybliżonej, ale wystarcza-
jącej dla celów inżynierskich) dla obiektów budowlanych.
Wzmiankuje się też o ocenie uciążliwości drgań dla ludzi
przebywających w budynkach i biernie te drgania
odbierających.

prof. dr hab. inż. Edward MACIĄG
Politechnika Krakowska

dr inż. Jan WINZER
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

mgr inż. Roman BIESSIKIRSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Metodyka postêpowania w ochronie otoczenia
w przypadku robót strza³owych

1. Wstêp

Zastosowanie materiałów wybuchowych (MW) jest w wielu
przypadkach niezbędne przy robotach udostępniających
i eksploatacyjnych odkrywkowych, ale także w podziemnych
zakładach górniczych, w budownictwie lądowym i hydrotechni-
cznym, przy prowadzeniu poszukiwawczych badań geologi-
cznych.

Odpalanie ładunków MW w kopalniach odkrywkowych,
szczególnie umieszczonych w długich otworach, jest źródłem
intensywnych drgań parasejsmicznych mogących uszkadzać
budynki w sąsiedztwie i być uciążliwe dla ludzi biernie odbie-
rających te drgania w miejscach przebywania, stwarzając stan
dyskomfortu.

Wzrasta zapotrzebowanie na surowce skalne dla budownictwa
mieszkaniowego i drogownictwa. Popyt ten może być zaspokojony
przez wzrost wydobycia w kopalniach odkrywkowych, a z tym
związana jest intensyfikacja robót strzałowych. Może to stwarzać
większe zagrożenia dla otoczenia wyrobisk górniczych. Zape-
wnienie bezpieczeństwa obiektów podlegających działaniu drgań
parasejsmicznych, rozchodzących się w podłożu gruntowym
i przekazywanych na obiekty, a także ograniczenie uciążliwości
tych drgań dla ludzi (poniżej progu dyskomfortu), stwarza ko-
nieczność podjęcia dalszych badań. Badania te obejmowałyby
swoim zakresem budowę geologiczną złoża, technikę prowadzenia
robót strzałowych, prognozę oraz rzeczywisty poziom drgań
i zagadnienie interakcji budynek-podłoże. Wymieniony niezbędny
zakres badań dotyczy ochrony środowiska przed nadmiernymi
wibracjami.

Prawo ochrony środowiska oraz Prawo geologiczne i górnicze
nakładają na zakład wydobywający kopalinę obowiązek ochrony
otoczenia kopalni przed skutkami prowadzonej eksploatacji. Dotyczy
to również negatywnego wpływu drgań wzbudzanych robotami
strzałowymi na obiekty budowlane. Przy skutecznym urabianiu złóż
z użyciem MW zawsze będą wzbudzane drgania, które będą
propagowane od miejsca odpalania ładunków w otoczenie
wyrobisk. W tej kwestii nie można mieć złudzeń. Jednak nie
wszystkie drgania rozchodzące się z wyrobiska do sąsiadującej
zabudowy i przekazywane na obiekty są szkodliwe dla tych
obiektów i uciążliwe dla ludzi w nich przebywających. Aby tak było
– niezbędna jest odpowiednia profilaktyka górnicza.

2. Profilaktyka w przypadku eksploatacji kopalñ
odkrywkowych

Ważnym elementem możliwych działań profilaktycznych jest
znajomość technologii prowadzonych robót strzałowych, jak
również analiza poziomu rozprzestrzeniających się wokół kopalni

drgań z uwagi na oddziaływania na obiekty w sąsiedztwie. Obiekty
będące w zasięgu propagowanych drgań na skutek odpalania
ładunków MW traktuje się jako obiekty chronione. Stosowanie
właściwej, a więc skutecznej profilaktyki musi wynikać z ujęcia
zagadnienia jako przyczyna – skutek. Chodzi o wyjaśnienie, czy
istnieje związek skutkowo-przyczynowy między uszkodzeniami
w danym budynku (lub kilku budynkach), a eksploatacją kopalni
odkrywkowej z użyciem MW, a niekiedy również o stwierdzenie czy
drgania budynku są uciążliwe dla ludzi. Powyższe wyraża ogólny
tok postępowania w diagnozie dynamicznej. W postępowaniu
diagnostycznym niezbędne są następujące etapy:
– rozpoznanie charakteru zabudowy w sąsiedztwie kopalni,
– rozpoznanie źródeł drgań uwzględniające warunki eksploatacji

oraz drogę propagacji drgań od źródeł do obiektów,
– ocena oddziaływania robót strzałowych na obiekty (i ewentualna

ocena ich uciążliwości dla ludzi),
– właściwa diagnoza stwierdzająca, czy istnieje związek skutko-

wo-przyczynowy między stwierdzonym stanem technicznym
przedmiotowych budynków, a drganiami wzbudzanymi w kopalni,

– ewentualny monitoring drgań.

2.1. Rozpoznanie charakteru zabudowy w sąsiedztwie
kopalni stosującej technikę strzelniczą

W zależności od zakresu zadania, rozpoznanie obejmuje np.
jeden budynek, gdy jego właściciel zgłasza roszczenia odszko-
dowawcze, dowodząc, że odpalanie ładunków MW wzbudza
drgania szkodliwe dla jego domu. Może obejmować szereg obiektów,
zabudowę całej wsi lub część osiedla mieszkaniowego, np. w przy-
padku uruchamiania eksploatacji nowego piętra w wyrobisku,
stosowania nowego materiału wybuchowego, czy częściowej
zmiany techniki strzelniczej. W obu wymienionych przypadkach
wymagana jest inwentaryzacja stanu technicznego obiektów,
zarówno konstrukcji nośnej, jak również elementów niekonstru-
kcyjnych (architektonicznych, wyposażenia), sprawdzenie, czy
obiekt (obiekty) wzniesiono zgodnie z dokumentacją, por np.
[Kawecki 2003 i 2004; Maciąg, Tatara 2004; Kawecki, Stypuła 2007].

Podstawowym elementem odniesienia jest budowlana
dokumentacja techniczna obiektu. Niestety, często właściciel czy
użytkownik obiektu nie ma dokumentacji. Jeśli nawet jest doku-
mentacja to w wielu przypadkach odbiega od stanu rzeczywistego.
Wcale nierzadko, w obiekcie są wprowadzane zmiany nie uwido-
cznione w dokumentacji. Zmiany mogą dotyczyć funkcji pomie-
szczeń, a niekiedy nawet konstrukcji. Dotyczy to szczególnie
budynków wiejskich. Budynki te często są budowane bez nadzoru
budowlanego i popełnia się w nich wiele błędów konstrukcyjnych.
Np. płyty stropowe wymagające zbrojenia w dwu kierunkach są
zazbrojone w jednym; również naroża nie są właściwie zbrojone;
grubość płyt nie spełnia warunków normowych. Z kolei stare budynki
były często wznoszone tylko na podstawie dokumentacji archite-
ktonicznej.

W takim przypadku wymagane są uzupełnienia o dane
konstrukcyjne. Zamiast oryginalnej dokumentacji użytkownik obiektu
może mieć dokumentację inwentaryzacyjną. Ta z reguły obejmuje
tylko wymiary, bez danych konstrukcyjnych – tak więc niezbędne
są tu uzupełnienia. Inwentaryzacja rzadko obejmuje dane dotyczące
posadowienia budynków. I w tym względzie potrzebne są również
uzupełnienia. Jeśli nie ma dokumentacji lub inwentaryzacji, w za-
leżności od zakresu spodziewanych dalszych prac diagno-
stycznych, wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji w za-
kresie stosownym do przeprowadzenia diagnozy. Najlepiej
wykonać inwentaryzację przy użyciu arkusza inwentaryzacyjnego,
na którym są zestawione wszystkie pozycje do wypełnienia
służące do charakterystyki obiektu.
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Dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej ustala się dalszy
program czynności niezbędnych dla przeprowadzenia diagnozy.
Celem wizji lokalnej jest ocena stanu technicznego obiektu z uwagi
na wpływające nań działania dynamiczne. W czasie wizji oprócz
uzupełnień inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych należy zidenty-
fikować źródła drgań i opisać uszkodzenia obiektu. Wstępnie ustala
się, jeśli wymagane są badania doświadczalne, jaki będzie
wymagany zakres pomiarów, jaka też będzie wymagana aparatura
pomiarowa w świetle rozpoznanych źródeł drgań. Ustala się miejsca
usytuowania aparatury pomiarowej w zależności od przewidy-
wanego zakresu pomiarów drgań. Niejednokrotnie na podstawie
wizji lokalnej można postawić wstępną diagnozę przyczyn
uszkodzeń.

2.2. Roboty strzałowe jako źródło drgań i ich wpływ na
poziom propagowanych drgań

Istotnym elementem w przygotowaniu programu badań
dynamicznych obiektu (obiektów) jest rozpoznanie źródeł drgań.
Wiadomo, że chodzi tu o roboty strzałowe. Ta kwestia wymaga
szerszego omówienia, bo w tym względzie, na ogół, można naj-
więcej zdziałać. Profilaktyka górnicza to przede wszystkim
sterowanie, na ile to możliwe, procesem technologicznym wykony-
wania robót górniczych. Roboty strzałowe wpływają na kierunki
propagacji drgań i stopień ich intensywności w otoczeniu wyrobiska
górniczego, co pozwala określać zasięg szkodliwego oddziaływania
drgań i dopuszczalne ładunki MW.

Na intensywność propagowanych drgań mają wpływ
następujące czynniki:
– budowa geologiczna w miejscu prowadzonych robót strzało-

wych i na drodze przechodzenia fal sprężystych,
– rodzaj i charakterystyka materiału wybuchowego oraz konstru-

kcja ładunku w otworze,
– kolejność odpalania ładunków MW oraz wielkość stosowanego

opóźnienia milisekundowego,
– wielkość ładunków MW: w serii otworów QC, przypadającego

na pojedyncze opóźnienie międzystrzałowe Qz oraz ładunku
otworu Q1,

– odległość punktu pomiarowego od źródła drgań.
Wprowadzenie mechanicznego załadunku MW do otworów

strzałowych przyspiesza coraz powszechniejsze zastosowanie
nieelektrycznych systemów inicjowania ładunków. Nieelektryczny
sposób odpalania podnosi bezpieczeństwo wykonywania robót.
Podstawową nowością tego systemu jest większa różnorodność
czasów opóźnień, jak i ogromna ilość ich stopni, możliwa do
zastosowania w różnych konfiguracjach. Taki sposób prowadzenia
robót strzałowych może być przyczyną zwiększenia zasięgu ich
oddziaływania na otoczenie. Drgania parasejsmiczne wzbudzane
detonacjami ładunków o coraz większej łącznej masie (w serii),
powodują wzrost zagrożenia dla środowiska i obiektów
zlokalizowanych w pobliżu kopalń, a także wzrost uciążliwości dla
ludzi. Dlatego istotne jest określenie dopuszczalnych ładunków MW
do robót strzałowych, tak dla pojedynczego opóźnienia milise-
kundowego, jak i dla całej serii otworów.

Sposób ustalania zasięgu tego oddziaływania w postaci wyzna-
czania stref zagrożenia, regulują przepisy [Rozporządzenie 2003].
Rozporządzenie uwzględnia dotychczasowe doświadczenia
oparte na elektrycznym odpalaniu serii otworów, co wiązało się
z ograniczeniem ilości ładunków w serii poprzez ilość dostępnych
stopni opóźnienia w seriach zapalników milisekundowych.

Wprowadzenie systemów nieelektrycznych stwarza możliwość
odpalania technicznie nieograniczonej liczby ładunków, co pozwala
radykalnie zwiększyć łączną masę ładunków w odpalanych
jednorazowo seriach. Prowadzone badania wskazują na znaczne
rozbieżności między rzeczywistym a ustalonym, w oparciu
o obowiązujące przepisy, oddziaływaniem robót strzałowych na
otoczenie. Planowane badania zmierzają do określenia bezpie-
cznych dla otoczenia warunków prowadzenia robót strzałowych
przy zapewnieniu wymaganej urabialności złoża.

Stanowiska gruntowe umożliwiają prowadzenie pomiarów
wzdłuż założonych profilów sejsmicznych. Pozwalają na swobodną
(nie ograniczaną położeniem budynków) lokalizację mierników
w wielu punktach w otoczeniu, w projektowanych odległościach
i punktach wybranych ze względu na spodziewaną zmienność
propagacji wynikającą z geologii podłoża (zdarza się, że dostępna
jest dokumentacja geologiczna również podłoża w otoczeniu
wyrobiska). Wyznaczenie równania lub równań propagacji drgań

w podłożu w otoczeniu jest czasem bardzo pracochłonne. W
pierwszej fazie tych badań dobrze jest stosować odpalanie poje-
dynczych ładunków MW, co umożliwia określenie charakterystyki
częstotliwościowej drgań wzbudzanych w różnych miejscach
wyrobiska jak i odbieranych w różnych punktach otoczenia. Analiza
sejsmogramów niezakłóconych milisekundowym odpaleniem wielu
ładunków MW daje informacje, które są przydatne w całym procesie
badawczym. Metoda ta daje czasem zaskakujące wyniki i pozwala
na poszukiwanie rozwiązań w zakresie optymalnych opóźnień
milisekundowych i projektowania połączeń w siatce otworów
strzałowych.

Jak duży wpływ mogą mieć opóźnienia milisekundowe na
charakter przebiegów drgań wzbudzanych odpalaniem serii
jednoszeregowych pokazano na rys 2.1. Różnice dotyczą opóźnień
milisekundowych: 17 i 67 ms. W przypadku opóźnienia 17 ms w
zapisie drgań gruntu dominują niższe częstotliwości (rys. 2.1a) niż
przy opóźnieniu 67 ms (rys. 2.1b).

Rys. 2.1. Sejsmogram drgań podłoża i fundamentu –
opóźnienie 17 i 67 ms

Fig. 2.1. Vibration records of the ground and foundation –
the delay applied is 17 and 67 ms

W przypadku potrzeby oceny szkodliwości drgań w jednym lub
dwu budynkach (wobec zgłoszenia roszczeń odszkodowa-
wczych) prowadzenie badań na tak szeroką skalę jak przed-
stawiono to wyżej nie jest potrzebne. Wówczas badania dyna-
miczne wystarczy skupić na konkretnym budynku i gruncie w jego
sąsiedztwie.

Może też zrodzić się pytanie, czy w ogóle potrzeba prowadzić
pomiary wzdłuż profili sejsmicznych. Czy nie można skorzystać
z już przeprowadzonych tego rodzaju badań? Oczywiście są prze-
prowadzane tego rodzaju badania, niekiedy bardzo interesujące (np.
Lasocki i inni 1993), ale jak dotąd są to badania cząstkowe, obejmują
propagacje drgań np. w jednym rodzaju złoża i przy określonym,
jednym sposobie odpalania ładunków MW.

Stwierdzono, że w trakcie przekazywania się drgań z gruntu na
fundamenty budynków, od różnych ich źródeł, w tym i wzbudza-
nych odpalaniem ładunków MW [Maciąg 2006; Maciąg, Tatara 2000;
Maciąg i inni 2007] następuje modyfikacja przebiegu drgań na styku
grunt – budynek.

Stanowiska lokalizowane na fundamentach budynków służą
określeniu charakterystyki drgań przekazywanych przez podłoże
do obiektów chronionych. Tam, gdzie jest to możliwe w czasie po-
miarów na profilach sejsmicznych, należy jednocześnie wykony-
wać pomiary drgań fundamentu. Po zakończeniu pierwszej fazy
pomiarów (dla określenia równania propagacji) należy uzupełniająco
w wybranych punktach przeprowadzić pomiary drgań w budyn-
kach z jednoczesnym pomiarem w podłożu. Wyniki tych pomiarów
służą do rozpoznania interakcji układu budynek – podłoże.

Pomiary drgań fundamentów budynków znajdują swoje
uzasadnienie również w powiązaniu z normą PN-85/B-02170, która
stawia taki wymóg w przypadku prowadzenia oceny oddziaływania
drgań przenoszonych przez podłoże na obiekty.

Jak istotna może być różnica między jednocześnie zarejestro-
wanymi przebiegami drgań gruntu obok budynku i fundamentu
budynku pokazuje rys. 2.2.
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Są to pomierzone drgania gruntu i ściany nośnej (w poziomie
terenu) murowego, parterowego budynku mieszkalnego, w trakcie
robót strzałowych prowadzonych w sąsiadującej kopalni
odkrywkowej. Złożem urabianym za pomocą MW jest dolomit
dewoński. Na rys. 2.2 a i b pokazano składowe poziome drgań (y)
gruntu i budynku w poziomie terenu (oś y odpowiada osi podłużnej
budynku) wywołane odpaleniem ładunków MW (Qc= 3173 kg, Qz= 144
kg, re= 340 m) z opóźnieniem milisekundowym 25 ms.

Na rys. 2.3 a i b pokazano analizy widmowe przebiegów drgań
z rys. 2.2 a i b. Przebieg drgań gruntu, w tym przypadku, zawiera tylko
składowe z wysokimi częstotliwościami (50 ÷ 60 Hz).

ładunek całkowity serii otworów, czy przypadający na opóźnienie
milisekundowe ma wpływ na intensywność propagowanych
drgań?

Jest to pytanie, na które trudno dać jednoznaczną odpowiedź.
W literaturze światowej generalnie obserwuje się tendencję do
analizowania wpływu ładunku przypadającego na opóźnienie
milisekundowe. W opracowaniach w naszym kraju można spotkać
się z analizami dotyczącymi tylko ładunku całkowitego (rzadko) lub
tylko ładunku opóźnienia, ale również analizowany jest wpływ
obydwu parametrów charakteryzujących roboty strzałowe. Ostatni
sposób jest najczęściej stosowany.

W czasie badań prowadzonych w kopalniach odkrywkowych
można zauważyć, że:
– istotny wpływ ma masa ładunku MW przypadająca na opóźnienie

milisekundowe i dlatego analiza tego zjawiska jest decydująca
w czasie badań,

– masa ładunku całkowitego serii otworów, szczególnie gdy
stosujemy do odpalania systemy nieelektryczne, nie powinna
być pomijana, gdyż prowadzi to do wniosku o możliwości odpa-
lenia w jednej serii praktycznie nieograniczonej ilości MW,

– poczynione na jednej z kopalń obserwacje efektu sejsmicznego
przy odpalaniu serii, istotnie zróżnicowanych pod względem
liczby ładunków (od 40 ÷ 200), a tym samym o różnych ładunkach
całkowitych, nie wykazały silnego wpływu QC,

– w ocenach wpływu ładunku całkowitego bardzo istotnym ele-
mentem jest budowa geologiczna złoża i otoczenia, dobór opty-
malnego opóźnienia milisekundowego i konstrukcja siatki otwo-
rów, ze szczególnym rozróżnieniem siatek jednoszeregowych,
dwu- i wieloszeregowych.
Zagadnienia te są aktualnie przedmiotem prac badawczych i

może w najbliższej przyszłości można będzie przedstawić konkre-
tne wnioski.

Dla zobrazowania problemu ograniczania liczby odpalanych
ładunków MW w celu zmniejszenia intensywności drgań na rysunku
2.4 przedstawiono wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowa-
dzonych dla sprawdzenia aktualności równań propagacji.

Analiza rysunku 2.4 wskazuje jednoznacznie, że równanie
propagacji opisywane ładunkiem opóźnienia milisekundowego Qz

precyzyjnie wyznacza zarejestrowany poziom drgań. W przypadku
ładunku serii otworów Qc widać wyraźne przesunięcie wyników
pomiarów w kierunku mniejszych wartości parametru ń. Można to
interpretować w dwojaki sposób: albo wzrosła intensywność
drgań, gdyż mniejsze ładunki Qc wzbudzają drgania o określonej
intensywności, albo ładunek Qc nie ma decydującego znaczenia.

Rys. 2.2. Drgania: (a) gruntu, (b) budynku w poziomie terenu
Fig. 2.2. Vibrations of: (a) the ground, (b) the building at

ground level

Rys. 2.3. Widmo amplitudowe drgań z rys. 2.2.
Fig. 2.3. Amplitude spectrum of vibrations from Fig.2.2.

Drgania budynku w poziomie terenu z rys. 2.2 b zawierają głównie
składowe drgań z niskimi częstotliwościami 8–12 Hz. Składowe
drgań gruntu z wysokimi częstotliwościami w trakcie przeka-
zywania się na budynek zostały zdecydowanie zredukowane.
Budynek ogrywa rolę filtru dolnoprzepustowego. Aczkolwiek ta
redukcja drgań w mniejszym stopniu jest widoczna i z rys. 2.1 b,
dominujące składowe drgań gruntu są tu niższe niż na rys. 2.2 a.
Z kolei z rys. 2.1 a widać, że dominujące niskie częstotliwości drgań
gruntu przekazują się na budynek z niewielkimi zmianami.
Szczególnie na podstawie przebiegów drgań z rys. 2.2 a i b oraz ich
częstotliwościowej analizy (rys. 2.3 a i b) widać jak bardzo
odmienna i zawyżona byłaby ocena szkodliwości drgań dla budynku,
gdyby do oceny brać przebieg drgań gruntu.

Przedstawiony powyżej przykład dodatkowo uzasadnia
konieczność jednoczesnego prowadzenia pomiarów drgań podłoża
i budynków nie tylko w celu określenia interakcji budynek – podłoże,
ale również w celu wyeliminowania błędnego wnioskowania
w zakresie optymalizacji warunków górniczych.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że przyjęcie kryterium
w postaci dopuszczalnych prędkości dla budynku (progu szko-
dliwości) nie może być bezpośrednio odnoszone jako graniczne dla
drgań gruntu, czyli powinien być uwzględniony mechanizm
przenoszenia się drgań z podłoża do obiektów chronionych.

Intuicyjnie wydaje się, że w zakresie profilaktyki można wiele
osiągnąć, wpływając na masę ładunków MW. Rodzi się pytanie: czy

Rys. 2.4. Wyniki pomiarów kontrolnych
Fig. 2.4. Test measurement data

3. Ocena oddzia³ywania robót strza³owych na
obiekty i ocena ich uci¹¿liwoœci dla ludzi

Do oceny wpływu robót strzałowych na obiekty wykorzystuje
się polską normę PN-85/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań
przekazywanych przez podłoże na budynki. Norma ta, jak i wszystkie
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inne, nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana do stosowania.
Pierwszy z autorów niniejszej pracy jest współautorem normy.
Najprostszym sposobem oceny szkodliwości drgań przeka-
zywanych z podłoża na budowle może być wykorzystanie odpo-
wiednio skonstruowanych skal. Według wybranych, istotnych
parametrów charakteryzujących wymuszenie i obiekt odbierający
drgania można na podstawie skali ocenić spodziewane skutki
działania wibracji.

Ciesielski w roku 1961 po raz pierwszy przedstawił nowe skale
wpływów dynamicznych zwane w skrócie SWD.

W opracowaniu skal SWD założono, że nie będą one dotyczyły
wszystkich, lecz tylko niektórych częściej spotykanych w praktyce
typów budynków. Dlatego też – na podstawie analizy konstrukcji
różnych budynków – wybrano dwa budynki jako wzorcowe. Dla
nich wykonano obliczenia dynamiczne, które posłużyły do skon-
struowania skal. W obliczeniach uwzględniono nie tylko różne
odmiany konstrukcji budynków, lecz także różne rodzaje podłoża, na
którym budynek jest posadowiony, stan zachowania budynku itp.
Kryteria doboru poszczególnych stopni szkodliwości oparto na
sprawdzeniu spełnienia warunków sztywności, wytrzymałości
i stateczności.

Skala SWD-I dotyczy budynków zwartych, o małych wymiarach
rzutu poziomego, jednej lub dwóch kondygnacjach oraz wysokości
nie przekraczającej żadnego z wymiarów rzutu poziomego.
Wskazania skali SWD-I odnoszą się do budynków murowanych
z cegły, pustaków, bloków z betonu komórkowego lub żużlobetonu
i podobnych.

Skala SWD-II przeznaczona jest dla budynków kilkukondy-
gnacyjnych (do 5 kondygnacji) o konstrukcji murowanej lub mie-
szanej, w których h/b min ≤ 2.

Tak więc skale SWD chociaż nie rozwiązują kompleksowo
zagadnienia oceny szkodliwości drgań na budynki, jednak obejmują
stosunkowo duży zakres obiektów.

W sąsiedztwie kopalń odkrywkowych dominuje zabudowa, która
kwalifikuje się do ocen szkodliwości drgań wg wymienionych skal.
W przypadku innych obiektów np. wysokich budynków, kościołów
należy przeprowadzać odrębną analizę dynamiczną, której mogą
dokonywać specjaliści z zakresu dynamiki konstrukcji.

Aby móc dokonać oceny wpływu robót strzałowych na obiekty,
należy poznać poziom drgań obiektów wzbudzanych tymi robotami.
Praktyka wykazuje, że jedynym obiektywnym sposobem oceny
poziomu drgań obiektów jest ich pomiar. Czujniki pomiarowe rozmie-
szcza się w ten sposób, aby możliwe było wyznaczenie nie tylko
parametrów drgań, ale i postaci przemieszczeń budynków w toku
ich ruchów w kierunku ich osi poprzecznych i podłużnych oraz
drgań skrętnych. W tym celu dokonuje się pomiaru składowych
poziomych drgań budynków jako całości w dwu wzajemnie prosto-
padłych kierunkach oznaczonych zwykle jako x i y odpowiednio
równoległych do osi poprzecznych i podłużnych budynków. Dla
określenia postaci drgań budynków trzeba wybierać kilka poziomów
pomiarowych na całej jego wysokości. Dobra znajomość dynamiki

konstrukcji ułatwia właściwe rozmieszczenie czujników pomiaro-
wych. Liczba poziomów pomiarowych zależy też od przyjmowa-
nych kryteriów oceny zachowania się obiektu i jego funkcji. W przy-
padku badania budynków podlegających drganiom przeka-
zywanym przez podłoże z zewnątrz dokonuje się też pomiaru drgań
gruntu przed budynkiem oraz w poziomie terenu budynku (np. w
okienkach ścian nośnych piwnic). Tak ustawione czujniki pozwolą
na ocenę ewentualnej redukcji (modyfikacji) drgań na styku podłoże
gruntowe – budynek.

Kierując się normą PN-85/B-02170, do przybliżonej oceny
szkodliwości drgań zgodnie ze skalami SWD wystarcza dokonać
pomiaru składowych poziomych x i y na ścianie nośnej na
wysokości terenu lub w okienkach piwnic albo poniżej na ścianach
nośnych piwnic lub fundamentach budynku.

Skale SWD zawarte w normie pozwalają na przybliżoną (bez
szczegółowej analizy dynamicznej) i stosunkowo szybką ocenę
szkodliwości drgań wzbudzanych robotami strzałowymi. Są to
nomogramy (przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia w
zależności od częstotliwości drgań) pozwalające, po naniesieniu
wyników pomiarów, na szybką orientację w stopniu szkodliwości
zarejestrowanych drgań.

Skale SWD zostały opracowane przy założeniu, że drgania mają
charakter harmoniczny i są długotrwałe, a więc uwzględniono
również efekt zmęczenia materiału. W przypadku drgań
parasejsmicznych o charakterze harmonicznym lub też okresowym,
zastosowanie skal opiera się na nanoszeniu pomierzonych
maksymalnych wartości np. prędkości drgań z uwzględnieniem ich
częstotliwości.

W przypadku drgań budynków podlegających drganiom pocho-
dzącym od wstrząsów górniczych lub wzbudzanych robotami
z użyciem MW w kopalniach odkrywkowych, do oceny szkodli-
wości tych drgań według skal SWD wymagane są zarejestrowane
całe przebiegi składowych poziomych drgań. Zarejestrowany pełny
przebieg drgań należy rozłożyć na składowe prostsze – drgania
o określonych częstotliwościach – i dopiero na tej podstawie,
uwzględniając wszystkie składowe, można dokonać oceny szkodli-
wości drgań. Opisaną analizę przebiegu drgań przeprowadza się
w pasmach tercjowych i dopiero tak otrzymane wyniki, w przypadku
budynków, które się do tego kwalifikują odnosić do skal SWD-I lub
SWD-II podanych w normie PN-85/B-02170. Mając pomierzony
poziom drgań budynku (obiektywnie, specjalistyczną aparaturą, a nie
oceniany subiektywnie przez człowieka), dopiero dokonuje się
oceny szkodliwości tych drgań budynku. Na rys. 3.1 a i b pokazano
przykładową ocenę oddziaływania drgań, wzbudzonych robotami
strzałowymi, z zastosowaniem filtracji tercjowej.

Przeprowadzenie analizy tercjowej np. jak na rys. 3.1. nie jest
wystarczające do wykonania właściwej diagnozy stwierdzającej,
że istnieje (lub nie istnieje) związek skutkowo-przyczynowy między
stwierdzonymi uszkodzeniami przedmiotowego budynku, a drga-
niami wzbudzanymi w kopalni. W ostatecznej ocenie należy jeszcze
brać pod uwagę:

Rys. 3.1. Ocena szkodliwości drgań wzbudzonych robotami strzałowymi w kopalni dolomitu
Fig. 3.1. Evaluation of the harmfulness of the vibration induced by blasting in the dolomite quarry
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– czy budynek jest w dobrym stanie i wykazuje tylko drobne uszkodzenia,
– czy w budynku są uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, np.

ścian nośnych,
– na jakim gruncie posadowiony jest budynek; na jakiej głębokości

jest posadowiony (bywa, że powyżej poziomu zamarzania),
– czy jest podpiwniczony, a jeśli tak: czy częściowo czy całkowicie,
– czas trwania przebiegów drgań; w przypadku drgań wzbudzo-

nych odpalaniem ładunków MW intensywna faza drgań, na ogół,
nie przekracza 1 sekundy,

– czy wody opadowe są właściwie odprowadzane,
– czy w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego budynku od-

bywa się ruch ciężkich pojazdów samochodowych i autobu-
sów, a nawierzchnia jest nierówna,

– jaka jest częstotliwość odpalania ładunków MW w kopalni.
Niektóre z ww. czynników mogą wpływać na przypisanie

skutków strefy niższej skal, mimo że poziom drgań kwalifikuje je do
strefy wyższej.

W przypadku wątpliwości co do ostatecznej oceny, można
wykonać dodatkowy zabieg, przez naklejanie kontrolnych plomb
szklano-gipsowych na rysach i spękaniach (powinny być właści-
wie wykonane na murze, po uprzednim odkuciu tynku) i obserwo-
wać ich zachowanie po kolejnych odpalonych seriach.

Jeśli w budynku uszkodzone są stropy, to należy dodatkowo
mierzyć składowe pionowe drgań tych stropów, zwykle w połowie
ich rozpiętości.

W zależności od warunków eksploatacji kopalni mogą być
potrzebne kilkakrotne pomiary drgań obiektu. Przykładowo, gdy
eksploatacja w kopalni odbywa się w kilku piętrach lub, gdy fronty
eksploatacyjne znajdują się w istotnie różnych odległościach
epicentralnych. Dobór zestawu pomiarowego musi uwzględniać
zakres pomiaru pasma przenoszonych częstotliwości i zależności
fazowych. Praktycznie pomiary określonych parametrów drgań
sprowadzają się do pomiaru wielkości:
- przebiegów przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń drgań

(częstotliwości drgań są zawarte w przebiegach drgań),
- kąta przesunięcia fazowego między przebiegami drgań bada-

nych punktów obiektu.
Najbardziej przydatną wielkością do oceny szkodliwości drgań

wzbudzanych robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowych
jest prędkość drgań [Maciąg i inni 2007, Zębaty, Chmielewski, 2002].

3.1. W sprawie oceny uciążliwości drgań dla ludzi

Ochrona środowiska przed nadmiernymi wibracjami dotyczy nie
tylko oddziaływania drgań generowanych odpalaniem ładunków
MW w kopalniach odkrywkowych na sąsiednią zabudowę, ale
również uciążliwości tych drgań dla ludzi przebywających w bu-
dynkach i biernie te drgania odbierających.

Drgania te mogą wpływać na obniżenie jakości życia ludzi i efe-
ktywność ich pracy. Polska norma PN-88/B-02171 – Ocena wpływu
drgań na ludzi w budynkach dotyczy tych reakcji ludzi na drgania
budynków. Pierwszy z autorów niniejszego artykułu jest współauto-
rem tej normy. Krzywe przedstawiające reakcję ludzi na drgania
budynków zawarte są w tej normie i są wzorowane na normach
ISO. Drgania brane do oceny uciążliwości powinny być przede
wszystkim mierzone w postaci przyspieszeń drgań. W pewnych
przypadkach, jak np. przy drganiach impulsowych, może być
wygodniejsze mierzenie prędkości drgań.

Norma określa dopuszczalne wartości parametrów drgań
mechanicznych w celu zapewnienia wymaganego komfortu w
różnych warunkach przebywania ludzi. Ocenie podlegają drgania
w paśmie 1 do 80 Hz. Dopuszcza się ocenę na podstawie pomiaru
wartości skorygowanej przyspieszenia (lub prędkości) drgań w
całym paśmie częstotliwości albo na podstawie pomiaru widma
wartości skutecznej (RMS) przyspieszenia (lub prędkości) drgań w
pasmach 1/3 oktawowych. Pomiary drgań przeprowadza się w
miejscach przebywania ludzi (najczęściej są to posadzki (stropy).

Pierwszą w Polsce próbą oceny uciążliwości drgań dla ludzi od
wstrząsów górniczych jest praca [Maciąg 1997]. W pracy tej
wykorzystano polską normę PN-88/B-02171, normy isowskie (ISO)

i bardzo przydatną do oceny uciążliwości dla ludzi drgań typu
wzbudzanych wstrząsami górniczymi i odpalaniem ładunków MW
w kopalniach odkrywkowych normę brytyjską [BS 1992].

4. Monitoring drgañ
Właściciele lub użytkownicy budynków wnoszący roszczenia

odszkodowawcze, w przypadku niekorzystnej z ich punktu
widzenia oceny szkodliwości drgań, bardzo często uważają, że w
trakcie prowadzenia kontrolnych pomiarów drgań kopalnia stosuje
dopuszczalne ładunki MW, natomiast w innych przypadkach są
odpalane większe ładunki MW lub stosowana jest inna technika
wykonywania robót strzałowych. Rozstrzygającym w tym
względzie jest zainstalowanie stacji monitorującej poziom
wzbudzanych drgań.

Pracujące już w kilku kopalniach odkrywkowych kopalniane
stacje monitoringu drgań (KSMD) pozwalają na automatyczne
prowadzenie rejestracji drgań z jednoczesną archiwizacją,
dokumentowaniem i oceną oddziaływania na obiekty [Winzer 2006].
Zebrane tą drogą materiały na ogół pozwalają na uniknięcie kwestii
spornych co do szkodliwości oddziaływania robót strzałowych na
otoczenie.

W takich przypadkach spory dotyczyłyby już tylko oddziaływania
drgań z przeszłości, ale jest to już inne zagadnienie.

Artykuł przygotowano w ramach projektu badawczego nr 4
T12A01029, finansowanego ze środków budżetowych na naukę.
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Methods of procedure in the protection of the environment in case of blasting works
The paper discusses the methodology of procedure in the evaluation of the harmfulness of building vibration induced by firing explosives

in quarries. Stress is put on the investigation that provides comprehensive approach to the whole range of issues arising in the approximate
evaluation of vibration harmful for buildings. The evaluation of human exposure to vibration in buildings is also mentioned.
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O niektórych zagadnieniach stosowania materia³ów
wybuchowych luzem w górnictwie podziemnym

STRESZCZENIE
W artykule omówiono wyniki badań matryc typu RP-T,
których rezultaty umożliwiły dopuszczenie ich do
transportu w cysternach po drogach publicznych.
Przedstawiono  aktualnie stosowane rozwiązania w
dziedzinie mechanicznego załadunku materiałów
wybuchowych emulsyjnych luzem w zakładach
górniczych KGHM Polska Miedź SA. W podsumowaniu
pracy wypunktowano podstawowe zalety mechanicznego
załadunku otworów strzałowych z uwzględnieniem
transportu matryc materiałów wybuchowych w cysternach.

1. Wstêp

Materiały wybuchowe emulsyjne (MWE), ze względu na swoje
właściwości reologiczne oraz bardzo niską wrażliwość na bodźce
zewnętrzne, są szczególnie predysponowane do mechanicznego
załadunku do otworów strzałowych, zarówno w warunkach
kopalń odkrywkowych, jak i podziemnych. Jedną z metod ich
stosowania jest wytwarzanie matrycy MWE w wytwórni materiałów
wybuchowych. Następnie jest ona transportowana cysternami na
teren zakładu wydobywczego, gdzie przepompowuje się ją jest do
odpowiednich urządzeń mieszalniczo-załadowczych. Podczas
załadunku otworów strzałowych następuje wymieszanie matrycy
ze środkiem uczulającym i po kilkunastu minutach materiał
wybuchowy emulsyjny formuje się w otworze strzałowym.

Podstawowym problemem, jaki należy rozwiązać, jest opra-
cowanie matrycy, która posiadałaby właściwości umożliwiające
zakwalifikowanie jej do klasy 5.1 przepisów RID/ADR. Aby określić
te właściwości, należy wykonać szereg badań wrażliwości
matrycy na ogrzewanie i falę uderzeniową. Eksperymenty w tym
kierunku są prowadzone od kilku lat, a ich rezultaty zostały
przedstawione między innymi w pracach [1–4]. Obejmowały one
badania typu 8(a), 8(b) i 8(c), opisane w kolejnych wydaniach
Recommendation on the Transport of  Dangerous Goods. Manual
of Tests and Criteria. W ich wyniku opracowano dwa typy matryc
RP-T i RP-T2.

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań matrycy MWE,
przeprowadzonych zgodnie z metodyką opracowaną na podstawie
testu typu 8(d) i stosowaną w Bundesanstalt für Materialprufüng,
przedstawioną na IGUS Explosives, Propellants and Pyrotechnics
Working Group w Ottawie w dniach 19–21 kwietnia 2004 r. Opisano
aktualnie stosowane rozwiązania w dziedzinie mechanicznego
załadunku materiałów wybuchowych emulsyjnych luzem w zakła-
dach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. i wypunktowano
podstawowe zalety mechanicznego załadunku otworów strza-
łowych, z uwzględnieniem transportu matryc materiałów wybucho-
wych emulsyjnych w cysternach.

2. Badanie matrycy RP-T2 wed³ug testu typu 8(d)

Układ badawczy składał się z: zbiornika stalowego wyposażo-
nego w zawór bezpieczeństwa na nadciśnienie 0,5 atm, wanny
wychwytowej ze stelażem do zamocowania zbiornika (rys. 2.1),
siedmiu sztuk czujników temperatury typ MTE 1xKNL 12 000 mm z
przedłużaczami typu 2 x 0,22 mm x 260 000 mm, skrzynki
łączeniowej do ochrony połączeń elektrycznych, przetwornika
danych PICO TC-08, wersja Drivera 01.01, Hardware 1, programu

rejestrującego PICO log Recorder, wersja 5.12.1 i programu
wizualizacji danych pomiarowych PICO log Player, wersja 5.12.1.

W zbiorniku umieszczono 1500 dm3 matrycy RP-T2, a w wannie
osiem opon i 400 dm3 oleju napędowego, które zostały podpalone.
Podczas testu następował ciągły pomiar temperatury na zewnątrz
i wewnątrz zbiornika. Przebieg badania rejestrowano również
kamerą cyfrową.

Rys. 2.1. Widok zbiornika i wanny wychwytowej
Fig. 2.1. View of the experimental set

Z pomiarów temperatury oraz zapisu elektronicznego wynika, że:
– maksymalna temperatura emulsji nie przekroczyła 130 0C,
– po 6 min 24 s ogrzewania nastąpiło zadziałanie zaworu

bezpieczeństwa.
Uzyskany wynik eksperymentu, prowadzonego w bardzo dużej

skali w porównaniu z testami typu 8(a) i 8(c), jest dowodem, że
badane matryce są substancjami termicznie stabilnymi.

3. Mechanizacja za³adunku materia³ów
wybuchowych emulsyjnych

Ze względu na ograniczoną możliwość stosowania saletroli w
Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. (brak odporności na
wodę, niskie parametry detonacyjne, wysoka zawartość substancji
szkodliwych w gazach postrzałowych) rozpoczęto w 2002 roku
prace nad mechanicznym załadunkiem MW emulsyjnych. Efektem
tych prac jest urządzenie mieszalniczo-załadowcze emulsyjnych
MW luzem typu RP-T, produkcji firmy Blastexpol.

Urządzenie mieszalniczo-załadowcze typu RP-T jest
przeznaczone do wytwarzania i mechanicznego załadunku do
otworów strzałowych emulsyjnego materiału wybuchowego luzem
w zakładach górniczych podziemnych niewęglowych i niemeta-
nowych. Możliwe jest pompowanie emulsji uczulonej mikrosferami
lub uczulanej chemicznie. W pierwszym przypadku urządzenie służy
tylko do załadunku gotowego materiału. W drugim przypadku dwa
komponenty, matryca emulsji i uczulacz, są mieszane razem podczas
procesu załadunku i stają się materiałem wybuchowym dopiero po
kilkunastu minutach od załadowania do otworu strzałowego.

Urządzenie to jest w pełni niezależne, posiada własny elektro-
hydrauliczny układ zasilania. Może być transportowane za pomocą
wózka widłowego lub urządzenia dźwigowego. Jest przystoso-
wane do zabudowy na wozie strzelniczym lub innym pojeździe.
Wówczas istnieje możliwość zasilania alternatywnego z napędu
pojazdu. W czasie prób urządzenie to było zabudowane na
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samojezdnym wozie transportowym typu SWT-3 i podłączane do
kopalnianej sieci o napięciu 500 V.

W celu dopasowania wozu do warunków panujących w rejonie
Rudna Północ (wysokość przodków schodząca do 2 m) opracowano
urządzenie mieszalniczo-załadowcze typu RP-T o wymiarach S´D´H
(szerokość × długość × wysokość) 1100 x 2330 x 800 mm przy
zwiększeniu pojemności do 900 kg. Urządzenie to zabudowano na
samojezdnym wozie strzałowym o wysokości 1800 mm.

Do pracy w warunkach kopalni Polkowice-Sieroszowice, gdzie
wysokość wyrobisk schodzi do ok. 1,5 m, opracowano urządzenie
mieszalniczo-załadowcze typu RP-T, o wymiarach S x D x H 1100
x 1890 x 700 mm, przy pojemności do 600 kg. Rozdzielono przy tym
komputerowy układ sterowania i przeniesiono go bliżej środka wozu.
Urządzenie to zabudowano na samojezdnym wozie strzałowym
o wysokości 1400 mm.

We wszystkich urządzeniach mieszalniczo-załadowczych typu
RP-T maksymalna wydajność wynosi 113 kg/min, a optymalnie
stosuje się 50–70 kg/min.

Materiały wybuchowe skalne, emulsyjne typu emulgit RP-T luzem,
wytworzone przez urządzenie mieszalniczo-załadowcze, chara-
kteryzują się następującymi zaletami:
– znikomą wrażliwością na bodźce mechaniczne i termiczne, przy

zachowaniu wrażliwości na środki inicjujące,
– całkowitą wodoodpornością,
– znikomą zawartością składników toksycznych w gazach po-

strzałowych,
– wrażliwością na standardowe zapalniki lub lonty detonujące,

bez konieczności stosowania dodatkowych ładunków udaro-
wych,

– wysoką koncentracją energii,
– wysokim bezpieczeństwem podczas produkcji, transportu i ła-

dowania,
– niskim stopniem zagrożenia od niewypałów w urobku,
– całkowitym wyeliminowaniem substancji (nitroestrów) wywołu-

jących ból głowy u personelu strzałowego,
– odpowiednią, dla warunków prac strzałowych, średnicą krytyczną.

4. Zalety mechanicznego za³adunku otworów
strza³owych

Mechaniczny załadunek otworów strzałowych luzem w warun-
kach zakładów wydobywczych ma wiele zalet. Wiążą się one
głównie z bezpieczeństwem prowadzenia prac strzałowych i ich
racjonalizacją. Poniżej przedstawiono podstawowe czynniki, które
powinny decydować o konieczności jak najszerszego stosowania
proponowanej metodyki prowadzenia prac za ładunkowych,
z wykorzystaniem materiałów wybuchowych emulsyjnych. O ich
bezpieczeństwie decydują:
– brak bezpośredniego kontaktu pracowników z materiałem

wybuchowym,
– wysoka odporność materiałów wybuchowych emulsyjnych na

bodźce mechaniczne,
– wielkość średnicy węża, która jest mniejsza od średnicy

krytycznej MWE i uniemożliwia przeniesienie procesu detonacji,
– uczulanie matrycy (uformowanie materiału wybuchowego)

dopiero ok. 10–30 min od momentu załadowania otworu strza-
łowego,

– minimalizacja ilości MW do masy znajdującej się w pojedynczym
otworze strzałowym,

– transport drogowy oraz przeładunek substancji wybuchowych
jest u producenta i użytkownika całkowicie wyeliminowany,

– zmniejszenie liczby górników strzałowych (osób szczególnie
narażonych na niebezpieczeństwo związane z obwałami skał)
z 4 do 2,

– skrócenie czasu załadunku jednego przodka z około 20–40 min
do 10–15 min, przez co skrócono czas przebywania górników
strzałowych w przodkach – rejonach o największym zagrożeniu
tąpaniami,

– zwiększenie odległości pracującego górnika od płaszczyzny
czoła przodka (o ok. 1 m), tj. miejsca najbardziej zagrożonego
przypadkowym odpadnięciem odłamków skalnych,

– utrata właściwości wybuchowych MWE w otworach bezpo-
średnio sąsiadujących z odpalanym natychmiast po odpaleniu,
co praktycznie eliminuje zagrożenia powodowane przez
niewypały,

– MWE uczulane chemicznie nie zawierają w swoim składzie
żadnych czynników toksycznych lub rakotwórczych i nie

wykazują jakiegokolwiek niekorzystnego oddziaływania fizjolo-
gicznego na organizm ludzki.
Natomiast na racjonalizację prac strzałowych i górniczych skła-

dają się następujące elementy:
– produkcja ograniczona do aktualnie potrzebnej ilości MW – brak

tzw. zwrotów,
– zwiększenie wydajności pracy, liczone ilością załadowanych

otworów strzałowych przez jednego górnika strzałowego, przy
zdecydowanie mniejszym obciążeniu go pracą i wysiłkiem
fizycznym, brak konieczności utrzymywania rozbudowanych
służb strzałowych,

– skrócenie czasu ładowania przodków o 30–50% w poró-
wnaniu do ładowania ręcznego,

– zdecydowanie lepsza efektywność robót strzałowych (zasada
„MW najlepszą kruszarką”) zwłaszcza w otworach o długości 4,0
i więcej metrów. Szczególnie dotyczy to otworów odprężających
caliznę, których długość wynosi 6–8 m i średnica 89 mm,

– zwiększenie stopnia załadowania otworów strzałowych z 70%
do 100%, związane ze zwiększeniem objętości MW po jego
załadowaniu, umożliwia rozszerzenie siatki otworów strzałowych,
a tym samym zmniejszenie nakładów na roboty wiertnicze o ok.
30% i optymalne wykorzystanie sprzętu wiertniczego (krótszy
czas przebywania wiertnicy z wiertaczem w przodku, a tym
samym mniejsze ryzyko narażenia na tąpnięcia),

– stosowanie dopasowanych do złoża MW, w połączeniu z nie-
elektrycznymi systemami inicjacji, powoduje zmniejszenie
naprężeń powstających w górotworze,

– możliwość zastosowania MWE w robotach strzałowych, ró-
wnież w otworach całkowicie zawodnionych, długich otworach
odprężających, w skałach zwięzłych itp.
Ponadto mechaniczny załadunek MWE luzem daje następujące

korzyści ekonomiczne:
– cena MWE luzem wraz z usługą załadowania jest o 10% do

15% niższa od ceny pozostałych MW,
– nie istnieje problem zagospodarowania opakowań, który bywa

szczególnie kłopotliwy w przypadku ich zabrudzenia resztkami
MW,

– dzięki homogeniczności wymieszania otrzymuje się najniższą,
z aktualnie uzyskiwanych, zawartość składników toksycznych
w gazach postrzałowych, co skraca czas przewietrzania przod-
ka po odstrzale,

– nakłady na magazynowanie materiału wybuchowego, jego
ochronę i transport z przeładunkiem nie są ponoszone (dotyczy
to tak producenta, pośrednika, jak i ostatecznego odbiorcy),

– brak konieczności utrzymywania kosztownych składów ma-
teriałów wybuchowych i specjalistycznych środków transportu
tych materiałów.

5. Podsumowanie

Rozwój techniki we wszystkich dziedzinach życia, w tym także
w robotach strzałowych, ma na celu racjonalizację wysiłku czło-
wieka. Zmniejszenie uciążliwości wykonywanej pracy, nakładów na
coraz droższą siłę roboczą, wzrost wydajności są jednymi z
kierunków zmian w technice strzałowej. Optymalizacja wykony-
wanych robót, uzyskiwanie urobku o zadanej granulacji są
technicznym efektem wprowadzenia postępu w technice strzałowej.
Rachunek ekonomiczny przemawia jednoznacznie na korzyść MW
wytwarzanych przy użyciu systemów mieszalniczo-załadowczych.
Przy stosowaniu nowoczesnych systemów wykonywania robót
strzałowych uzyskuje się w ramach zakładu górniczego
oszczędności sięgające minimum 30%. Na oszczędności te składają
się przede wszystkim: mniejsza pracochłonność, większa wydajność,
mniejszy koszt robót wiertniczych, zmniejszenie zużycia MW i
znacząco mniejsze koszty przeróbki. Niebagatelny problem stanowi
także ochrona środowiska, która jest w największym stopniu
zachowana przy stosowaniu MWE produkowanych przez systemy
zapewniające odpowiednią dokładność ich wytwarzania.

W ostatnich latach znaczenia nabiera także szczególny nadzór
nad obrotem MW w trakcie magazynowania, transportu i stosowania,
który w przypadku MWE produkowanych „in situ” w kopalni, zostaje
sprowadzony wyłącznie do materiału wytworzonego na miejscu
strzelania i bezpośrednio załadowanego do otworu strzałowego.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania i konieczność
dostosowania polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej,
można stwierdzić z całą stanowczością, że dla wdrażania
nowoczesnych systemów wykonywania robót strzałowych, w tym
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mechanicznego załadunku MW, nie ma alternatywy. Krajowe zakłady
górnicze, przy postępującej konkurencji na rynku, są i będą zmuszone
do szukania najbardziej ekonomicznych metod produkcji, czyli do
wdrażania nowoczesnej, sprawdzonej techniki wykonywania robót
górniczych.
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Badania doœwiadczalne i analiza modelowa
parametrów detonacji i sk³adu produktów wybuchu

górniczych materia³ów wybuchowych

STRESZCZENIE
Przeprowadzono analizę parametrów detonacyjnych oraz
składu produktów wybuchu górniczych materiałów wybu-
chowych. Zastosowano dwie metody badawcze. Rozpatrzo-
no badania doświadczalne oraz analizę obliczeniową w za-
kresie składu chemicznego produktów wybuchu i detonacji.
Przeprowadzono pomiary prędkości detonacji oraz analizę
parametrów wybuchu takich, jak objętość produktów wybuchu,
kruszność, zdolność do wykonania pracy dla wybranych
materiałów wybuchowych. Przedstawiono dyskusję zna-
czenia wartości prędkości detonacji jako charakterystyki
własności użytkowych górniczych materiałów wybuchowych,
które detonują w nieidealnym reżimie detonacji.
Przeprowadzono rozszerzoną analizę termodynamiczną
badanych materiałów wybuchowych. Do przeprowadze-
nia obliczeń wykorzystano program MWEx rozwijany
w Instytucie Przemysłu Organicznego. Program określa
skład chemiczny i parametry termodynamiczne produ-
któw przemiany wybuchowej, detonacji lub wybuchu.
Parametry detonacji i wybuchu określano dla jednakowej
gęstości badanych materiałów, wynoszącej 1,0 g/cm3 oraz
dla gęstości nominalnych, z jakimi sporządzane są
poszczególne materiały wybuchowe. Określano para-
metry w płaszczyźnie Chapmana-Jougueta: prędkość de-
tonacji, ciśnienie detonacji, energię detonacji oraz

parametry wybuchu w stałej objętości: ciśnienie wybuchu,
temperaturę wybuchu i ciepło wybuchu. Przedstawiono
przykładowe wyniki dla reprezentantów dwóch grup mate-
riałów wybuchowych, dynamitów i emulsyjnych mate-
riałów wybuchowych.

1. Wstêp

W ostatnich dekadach obserwowany jest stały wzrost zakresu
przemysłowych zastosowań oraz łącznego rocznego zużycia
materiałów wybuchowych. Dotyczy to zwłaszcza wybuchowego
urabiania skał. W związku z tym wzrasta znaczenie każdego
programu i wyniku badawczego, które mogą przyczynić się do
podniesienia efektywności techniki strzałowej. Każdy pozytywny
wynik ma bowiem swoje przełożenie gospodarcze i ekonomiczne.
Z drugiej strony, wzrastają wymagania w zakresie bezpieczeństwa
pracy oraz konieczności minimalizacji szkodliwego wpływu
w obszarze prac prowadzonych z użyciem MW.

Podstawą do poprawy efektywności stosowania materiałów
wybuchowych jest pogłębianie znajomości przebiegu procesu oraz
rozpoznanie ilościowe wartości parametrów, które charakteryzują
proces detonacji. W przedkładanej pracy przedstawiamy połączenie
metod eksperymentalnych i teoretycznych poświęconych badaniu
charakterystyk detonacyjnych przemysłowych materiałów
wybuchowych.

W pierwszym punkcie pracy przestawiamy wyniki pomiaru
prędkości detonacji wybranych przemysłowych materiałów wybu-
chowych. Zwracamy uwagę na powiązanie prędkości detonacji
z zasadniczymi charakterystykami przemiany wybuchowej, jakimi
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są wielkość ciśnienia i energii wybuchu. Przedstawione zostały
również wyniki pomiaru kruszności i zdolności do wykonania pracy.

W drugim punkcie pracy przestawiamy wyniki termodynamicznej
analizy parametrów detonacyjnych reprezentatywnej grupy
górniczych materiałów wybuchowych. Obliczenia termody-
namiczne pozwalają na określenie zdolności detonacyjnej i zasobów
energii, jakie wynikają ze składu chemicznego materiału
wybuchowego. Jednak problemem, który do tej pory nie został
rozwiązany, jest uwzględnienie w obliczeniach stopnia przereago-
wania składników w przypadku mieszanin wybuchowych
nieidealnych, do których należą górnicze MW. Dlatego wyniki obliczeń
numerycznych należy porównywać z danymi eksperymentalnymi,
uzyskując tą drogą właściwe charakterystyki materiałów wybu-
chowych.

W pracy przedstawiamy obliczone wartości prędkości detonacji
i cienienia w punkcie Chapmana-Jougueta. Ze względu na to, że w
wielu przypadkach w górniczych materiałach wybuchowych nie
dochodzi do pełnego przereagowania składników w ścisłej strefie
detonacji, przedstawiamy również wartości obliczonych parame-
trów wybuchu. Opóźnienie rozlotu produktów detonacji, powodo-
wane bezwładnością otaczającego górotworu sprawia, że
następuje doreagowanie tych elementów ładunku wybuchowego
(wewnętrzna część granul dla mieszanin wybuchowych), które nie
w pełni przereagowały w bezpośredniej strefie detonacji, pomiędzy
czołem sprężającej fali uderzeniowej a płaszczyzną Chapmana-
Jougueta.

2. Pomiar prêdkoœci detonacji

Pomiar prędkości detonacji realizowano, dokonując rejestracji
przedziałów czasowych, w jakich fala detonacyjna przemieszcza
się na ściśle określonych odcinkach (bazach). Schemat układu
pomiarowego przedstawia rys. 1.1.

Jak widać z otrzymanych wyników, spośród badanych różnych
materiałów wybuchowych najwyższą prędkość detonacji ma MW
typu dynamit – Saxit.

Znajomość prędkości detonacji, a więc maksymalnej dla danych
warunków prędkości propagacji strefy reakcji chemicznej, pozwala
określić optymalny zakres zastosowania materiału wybuchowego.
Wartość prędkości detonacji (D) jest bezpośrednio związana
z wielkością dynamicznych parametrów przemiany, tj. ciśnieniem (p)
i gęstością masową (ρ) produktów detonacji:

                                    (2.1)

Z kole, wielkość zmian p i r ma bezpośredni związek z wielkością
energii wydzielonej w czasie reakcji chemicznych zachodzących
w fali detonacyjnej:

                 (2.2)

Indeksami „0” we wzorach (2.1, 2.2) oznaczone zostały wyjścio-
we stany MW, odpowiednio ρo – początkowa gęstość masowa, p0
– wartość ciśnienia początkowego. Symbol í oznacza objętość
właściwą (v = 1/ρ). Wielkość ĺ oznacza energię wewnętrzną produ-
któw, natomiast ε0MW jest energią wewnętrzną materiału wybu-
chowego w stanie wyjściowym.

Prędkość detonacji górniczych MW zależy m.in. od: ilościowego
i jakościowego składu, tekstury, gęstości, średnicy ładunków, rodzaju
otoczki oraz temperatury i ciśnienia (Cudziło, Maranda i in. 2000,
Andreev, Babkin i in. 2004). Istotnym czynnikiem w przypadku
mieszanin wybuchowych, jakimi są zwykle górnicze materiały
wybuchowe, jest to, że w płaszczyźnie Chapmana-Jougueta nie
wydziela się całkowita energia, jaka wynika ze składu chemicznego
materiału. Stąd związek pomiędzy prędkością detonacji a energią
detonacji, jaki wynika z zestawienia wzorów (2.1, 2.2), nie zawiera
w tym przypadku pełnej informacji o własnościach wybuchowych
danego materiału. Niezbędna jest analiza jeszcze innych czynników
(parametrów) charakteryzujących przemianę wybuchową.

Dla porównania uzyskanych wyników z innymi charakterysty-
kami badanych materiałów, w tabeli 1.2 przedstawiono wartości
parametrów detonacyjnych otrzymane w pracy (Müncner i in. 2006).

Rys. 1.1. Schemat układu pomiarowego do określania
prędkości detonacji:

a – zapalnik, b – badany materiał wybuchowy, c – czujniki
wychodzące do miernika

Rys. 1.1. Scheme of measurement position to determine
of detonation velocity:

a – detonator, b – explosive tested, c – sensor entering
to appliance.

Pomiary prędkości detonacji badanych materiałów wybucho-
wych prowadzono w rurach stalowych 36/42 mm. Jako inicjatory
stosowano typowe zapalniki górnicze lub w przypadku materiałów
małowrażliwych (saletroli) ładunki pośrednie, wykonane z pla-
stycznego materiału wybuchowego o masie 20 g. Określano prę-
dkość detonacji górniczych MW wykonanych w zakładach przemy-
słowych oraz saletroli wykonanych z dwóch typów saletry
amonowej: saletrol 1 – saletra amonowa „standard”; saletrol 2 –
saletra amonowa rolnicza.

Badane saletrole zawierały 6% oleju. Rezultaty badań, które są
średnią z 6–12 pomiarów, przedstawiono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1. Wyniki pomiarów prędkości detonacji
górniczych materiałów wybuchowych

Table 1.1. The results of experimental estimation of
detonation velocity of mining explosives

Materiał wybuchowy Gęstość [g/cm3] Prędkość detonacji [m/s]
Amonit 65H 0,89 3380

Saxit 24 1,48 5590

Harmonit AD 1,07 1670

Slavit V 1,03 2490

Saletrol 1 0,80 2250

Saletrol 2 0,95 1820

Tabela 1.2. Parametry detonacyjne wybranych górniczych
MW  (Müncner i in. 2006)

Table 1.2. Detonation parameters of some mining
explosives (Müncner et al. 2006)

Parametr Dynamit 20 G5H Emulgit 82 GP
Gęstość [kg/m3] 1000 1400 1000 1200

Prędkość detonacji [m/s] 4972,9 6457,9 4839,2 5568,6

Ciśnienie detonacji [MJ/kg] 6429,7 13489,3 6087,0 9006,6

Energia detonacji [MJ/kg] 3,744 3,756 4,189 4,200

Ciśnienie wybuchu [m/s] 3000,3 6189,5 2851,6 4190,6

Temperatura 
wybuchu

[K] 2587,9 2465,5 2631,7 2583,2

Ciepło wybuchu [MJ/kg] 3,748 3,757 4,196 4,194

Prędkość detonacji 
wg producenta

[m/s] 6180 4000

Z porównania danych, pokazanych w tabelach 1.1 i 1.2,
dotyczących prędkości detonacji wynika, że uzyskano ilościowe
różnice w przypadku Amonitu 65H i Harmonitu AD. Związane są one
z warunkami, w jakich były przeprowadzane próby, a także rodzajem
otoczki, średnicą oraz gęstością ładunków.

3. Sk³ad chemiczny produktów jako podstawowe
Ÿród³o informacji o parametrach wybuchu i
detonacji

Ze względu na to, że wybuch jest co do swojej natury przemianą
chemiczną, zasadnicze znaczenie dla oceny charakteru przemiany
wybuchowej ma określenie przebiegu reakcji chemicznych, jakie
zachodzą w czasie przemiany wybuchowej.
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Zagadnienie rozpoznania procesów chemicznych, jakie zachodzą
w czasie wybuchu, jest zadaniem złożonym (Maranda i in. 2000). Na
przebieg przemiany wybuchowej składają się procesy dezintegracji
struktury chemicznej wyjściowego materiału wybuchowego oraz
reakcje pomiędzy rodnikami i fragmentami molekuł, jakie powstają w
wyniku rozpadu wyjściowej struktury materiału wybuchowego.
Procesy przemiany struktury chemicznej materiału wybuchowego
zachodzą w strefie detonacji przy prędkości przemieszczania się fali
detonacji rzędu 7 – 9 km/s dla kruszących materiałów wybuchowych
oraz 3–6 km/s dla przemysłowych MW. Ponadto sformułowanie
końcowego składu produktów następuje w warunkach wysokich
ciśnień i temperatur.

Proces przemiany wybuchowej realizuje się jako zespół reakcji
chemicznych. Przemiana struktury chemicznej materiału wybucho-
wego przebiega wieloetapowo. W pierwszym okresie następuje
rozkład wyjściowego materiału wybuchowego. Powstają fragmenty
molekuł, rodniki. Następnie zachodzą reakcje pomiędzy produktami
rozkładu wyjściowego materiału wybuchowego i substancjami
przejściowymi. Kształtowanie się końcowego składu chemicznego
następuje zgodnie z warunkami równowagi termodynamicznej (np.
Gumiński 1980).

Proces ustalania się położenia równowagi danej reakcji, zacho-
dzącej w produktach wybuchu:

A + B  ⇔  C  +  D                               (3.1)

spełnia warunek minimalizacji potencjału termodynamicznego
układu:

                     (3.2)

gdzie:
Gi = Hi – TSi – potencjał chemiczny „i-tej” substancji chemicznej,
yi – ilość moli.

Wartości stężeń molowych yi powinny spełniać równania bilansu
masy

                 (3.3)

gdzie:
aij – współczynniki określające ilość atomów i-tego pierwiastka

w związku chemicznym o numerze j,
bi – ilość moli i-tego pierwiastka w rozpatrywanej ilości miesza-

niny (jednostce masy),
m – ilość pierwiastków występujących w związkach tworzących

mieszaninę.

Przeprowadzenie minimalizacji potencjału termodynamicznego
mieszaniny reaktywnej, jaką tworzą produkty wybuchu, prowadzi

(Papliński 2007). W oparciu o przedstawioną powyżej metodykę
przeprowadzono analizę numeryczną, w wyniku której wyzna-
czone zostały parametry detonacyjne i skład chemiczny produktów
przemiany badanych MW.
4. Wyniki obliczeñ

Przeprowadzono badania numeryczne parametrów detona-
cyjnych obszernej grupy materiałów wybuchowych. Poniżej przed-
stawiamy wyniki przykładowe dla materiałów wybuchowych z
grupy dynamitów i emulsyjnych materiałów wybuchowych. Wybra-
ne przykłady pozwalają w szczególności zwrócić uwagę na
różnice w składzie chemicznym produktów przemiany materiałów
wybuchowych należących do obydwu tych grup.

W tabeli 4.1 przedstawiamy obliczone na podstawie składu
chemicznego wyjściowych materiałów wybuchowych parametry
detonacji i wybuchu badanych materiałów. W celu porównania
wpływu składu chemicznego na parametry przemiany wybuchowej

Parametr
Materiał wybuchowy

Amonit 65H Slavit V
Harmonit 
AD

Gęstość [kg/m3] 1140 1100 1100

Bilans tlenowy [%] 8,0 2,2 3,5

Ciepło wybuchu [kJ/kg] 3003 3100 2070

Temperatura wybuchu [oC] 2151 1900 1535

Objętość produktów wybuchu 
[dm3/kg]

939 625 570

Prędkość detonacji [m/s], w 
ładunku o średnicy [mm]

2986
32

2500
28

1900
30

Kruszność wg Hessa [mm] - 12 5,8

Zdolność do wykonania pracy
- blok Trauzla [cm3]
- wahadło balistyczne [%]

281
74

230
55

120
35

Tabela 4.1. Parametry detonacji górniczych wybuchu
wybranych górniczych MW obliczone programem MWEx
Table 4.1. Detonation and explosion parameters of some

mining explosives as evaluated by the MWEx program

przedstawiamy wyniki dla jednakowej gęstości obydwu roz-
patrywanych materiałów, wynoszącej 1 g/cm3 oraz dla gęstości
masowych bliskich nominalnym gęstościom, z jakimi sporządzane są
fabryczne ładunki badanych materiałów.

Jak widać z otrzymanych wyników, zmiana gęstości materiału
wybuchowego wpływa przede wszystkim na uzyskiwane warto-
ści prędkości detonacji i ciśnienia. W mniejszym stopniu zależy od
gęstości temperatura wybuchu.

Nie występuje natomiast znaczący wpływ gęstości masowej na
energię przemiany wybuchowej. Wynika to w szczególności z tego,
że rozpatrywane materiały wybuchowe charakteryzują się zró-
wnoważonym bilansem tlenowym.

  Występują natomiast różnice w wartościach prędkości
detonacji podawanych przez producenta i otrzymywanych z obli-

czeń. Wynika to stąd, że roz-
patrywane materiały wybuchowe
sporządzane są jako mieszaniny
wybuchowe, a zatem w pła-
szczyźnie Chapmana-Jougueta,
której parametry wyznaczane są
w obliczeniach, nie następuje
pełna przemiana materiału wybu-
chowego.

W tabeli 4.2 przedstawione
zostały składy produktów wybu-
chu, otrzymane w wyniku obliczeń
wykonanych dla badanych mate-
riałów wybuchowych. Dla każde-
go z badanych materiałów przed-
stawiono dwa warianty składu
chemicznego produktów wybu-

chu. W pierwszym przypadku jest to skład produktów obliczony dla
wybuchu w stałej objętości, zachodzącego przy gęstości masowej
odpowiadającej nominalnej (odpowiednio 1400 kg/m3 dla dynamitu
20 G5H i 1200 kg /m3 dla emulgitu 82 GP). Następnie wyznaczono
składy dla produktów wybuchu przy założeniu, że uległy one
rozprężeniu do ciśnienia atmosferycznego. Przyjęto zamrożoną
temperaturę rozprężonych produktów równą 1800 K.

(3.4)

do rozwiązującego układu równań o postaci (Papliński 2006 – 2008):
Końcowy układ równań składa się z n + m + 1 równań, gdzie n

– ilość substancji (składników) występujących w produktach, m –
ilość pierwiastków, z których składa się wyjściowy materiał wybu-
chowy oraz produkty przemiany.

Szczegóły rozwiązania zadania o wyznaczeniu składu miesza-
niny reaktywnej o zadanym składzie atomowym znaleźć można w
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Tabela 4.2. Składy chemiczne produktów wybuchu
wybranych górniczych MW obliczone programem MWEx
Table 4.2. Chemical composition of explosion products of

some mining explosives as evaluated by the MWEx program

Ograniczeniami występującymi przy teoretycznych obliczeniach
parametrów wybuchu lub detonacji są duża ilość substancji
występujących w produktach oraz trudności napotykane przy
uwzględnieniu jednoczesnego występowania w mieszaninie
substancji w stanie gazowym, ciekłym i stałym.

Metoda oparta na minimalizacji potencjału termodynamicznego
produktów, przyjęta przy opracowywaniu programu MWEx (Papliński
2007), jest metodą uniwersalną. Opracowane algorytmy pozwalają
na wykonywanie obliczeń dla zmiennej liczby reagentów,
występujących zarówno w fazie gazowej, jak również ciekłej lub
stałej. Przewidziano możliwość wykonywania obliczeń dla różnych
warunków fizycznych: określanie parametrów w punkcie Chapmana-
Jougueta, wybuch w stałej objętości i inne. Powyższa metodyka wraz
z oprogramowaniem komputerowym dopracowywana jest w ramach
programu badawczego w Instytucie Przemysłu Organicznego.

Wyniki obliczeń za pomocą wersji testowej programu MWEx
i eksperymentalnych pomiarów prędkości detonacji różnią się
w określonym stopniu. Wynika to z faktu, że w ramach falsyfikacji
numerycznych nie uwzględnia się trudnego do oszacowania stopnia
przereagowania składników w mieszaninach nieidealnych, jakimi są
górnicze materiały wybuchowe. Dlatego w ramach kontynuacji prac
badawczych w zakresie badania produktów wybuchu w gazach
postrzałowych MW zamierza się przeprowadzić porównanie
wyników uzyskanych podczas badań eksperymentalnych (badania
składu gazów postrzałowych) i danych uzyskanych poprzez
szacowanie numeryczne przedstawione w niniejszej pracy.
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Substancja 
chemiczna

Dynamit 20 G5H Emulgit 82 GP
ρ

0MW  
[kg/m3] p = 0,1 MPa ρ

0MW  
[kg/m3] p = 0,1 MPa

1400 T = 1800 K 1200 T = 1800 K

mol/kg mol/kg

 O 0,00108204 0,00000463

 O2
  1,95363121 1,97492944 0,0000100 0,00003597

 H 0,00016897 0,00267611

 H2    0,00003013 0,00554891 0,32662952 1,38632744

 OH 0,04603096 0,00310496

 H2
O   23,08311175 23,05445427 26,09570280 24,53221277

 HO
2 0,00007590 0,00000002

 H2
O

2 0,00000463 0,00000002

 N2    10,02052136 10,04930077 9,75426561 9,76485528

 NO     0,10316769 0,04555181 0,00011042 0,00019163

 NO
2     0,00000193 0,00005779

 NH
3    0,00000006 0,02126435 0,00000373

 HNO     0,00000018

 CO     0,00125755 0,00496430 1,62330691 0,69028553

 CO
2   5,38060046 5,37689753 1,64172917 3,18438598

 CH
3 0,00000318

 CH
4 0,02204887

 C2
H

4 0,00006290

 CH
2
O     0,00019463

 CH
3
OH     0,00028463

 HCOOH     0,00000383 0,00458838 0,00000017

 Na
2
O 0,00001723

 NaOH 0,0000128 1,14465800

 Na
2
O

2
H

2 0,01004458

  

40,54232597 40,55906710 39,49019364 40,71880414

 Al
2
O

3
s   0,74124917 0,74124917

 Na
2
CO

3
s 0,58239017   –    

Tlenek 
żelaza

1 g 1 g

Experimental study and model analysis of detonation performance
and chemical composition of explosion products of mining explosives

The analysis of detonation parameters and estimation of chemical composition of explosion products of mining explosives is performed.
Two methods of investigation are employed. Experimental results are inspected as well as numerical analyses are carried out.

Measurements of detonation velocity values are performed. Values of such explosion parameters as explosion products volume, brisance,
work capacity for several explosives are also referred.

 The relation and significance of the detonation velocity magnitude as the parameter characterizing the yield efficiency of mining explosives
that are to detonate in nonideal regime is discussed.

An extending thermodynamical analysis of the investigated explosives is performed. The parameters of detonation and explosion are
evaluated by the MWEx program being developed in the Institute of Industrial Organic Chemistry. The program estimates the detonation and
explosion parameters upon solving the problem of evaluation of equilibrium composition and thermodynamical parameters of reacting medium.

Detonation and explosion parameters were estimated for similar mass densities of 1 g/cm3 as well as for nominal densities, at which
the production lots are completed. The parameters in Chapman-Jouguet point like detonation velocity, detonation pressure and detonation
energy as well as parameters of constant volume explosion: explosion pressure, temperature and heat of explosion were evaluated. Exemplary
results for explosives belonging to group of dynamites and emulsion explosives are presented.

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Zbigniew Onderka

5. Wyniki pracy i wnioski koñcowe

Wykorzystanie obliczeń numerycznych pozwala na określenie
kompletu parametrów (prędkości, ciśnienia i energii detonacji oraz
ciepła przemiany wybuchowej) charakteryzujących proces
detonacji danego MW. W wyniku pomiarów eksperymentalnych
otrzymuje się wartości tylko niektórych z tych parametrów.
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Pomiar parametrów fali podmuchu
jako sposób oceny zdolnoœci do wykonania pracy

przez produkty wybuchu
górniczych materia³ów wybuchowych

STRESZCZENIE
Opisano sposób pomiaru wybranych parametrów fali
podmuchu generowanej detonacją górniczych materiałów
wybuchowych. Na podstawie zmierzonej intensywności
fali wyznaczono tzw. równoważnik trotylowy i heksoge-
nowy badanych materiałów. Wskazano na zalety zastoso-
wanej metody.

1. Wstêp

O zakresie stosowania górniczych materiałów wybuchowych
decyduje przede wszystkim ich bezpieczeństwo stosowania i
efektywność wykonania pracy urabiania górotworu przez produkty
wybuchu [1-3]. Łatwo zauważyć, że metody oceny zdolności do
wykonania pracy ulegają modyfikacjom w miarę poszerzania
asortymentu stosowanych materiałów wybuchowych. Istnieje
tendencja, żeby parametry przeprowadzania testu były jak
najbardziej zbliżone do rzeczywistych warunków stosowania
danego wyrobu. Nie bez powodu, metoda wahadła balistycznego
i bloku Trauzla zastępowane są tzw. testem cylindrycznym
i podwodnym. Oba testy wymagają jednak dla ich stosowania
specyficznej aparatury i odpowiedniej infrastruktury. Wydaje się
racjonalne, żeby dla porównawczej oceny omawianego parametru
używać wyników badań intensywności powietrznej fali
podmuchowej, generowanej detonacją ładunków umieszczanych
nad powierzchnią ziemi [4-11]. Metoda oferuje szeroki zakres
gabarytów ładunków, rodzaju ich otoczek oraz sposobów
inicjowania. Pozwala na pomiar intensywności fali, jej prędkości
propagowania się w powietrzu, określania impulsu w dodatniej fazie
fali oraz badania fali padającej lub odbitej. Warto zaznaczyć, że
metoda fali podmuchu zyskuje na znaczeniu z powodów
legislacyjno-admnistracyjnych. W obowiązujących obecnie aktach
prawnych, dotyczących magazynowania materiałów wybucho-
wych, istnieje kryterium intensywności fali uderzeniowej jako
determinanta dla ustalania bezpiecznych stref zagrożeń i
minimalnych dopuszczalnych odległości. Poza tym, każde od-
stępstwo od ustalonych wielkości, może być dokonane po
przeprowadzeniu badań modelowych, uwzględniających kryteria
dla dopuszczalnej wielkości nadciśnienia fali uderzeniowej.

2. Opis bazy pomiarowej

Wszystkie prezentowane wyniki eksperymentów uzyskano po
przeprowadzeniu badań poligonowych. W zależności od
dostępności warunków, badano falę podmuchu generowaną przez
detonację ładunków od 100 g do 400 g. Ładunki materiałów
wybuchowych posiadały kształt charakterystyczny dla ich postaci
komercyjnej lub nadany jako cylindryczny. Ładunki wieszano nad
powierzchnią ziemi na wysokości 1,5 m. Inicjowano zapalnikiem

elektrycznym przyłożonym od góry wzdłuż podłużnej osi ładunku.
Pomiaru intensywności fali podmuchu dokonywano na
odległościach od 2 m do 10 m. Używano do tego celu czujników
ciśnienia firmy PCB. Są to przyrządy wykorzystujące zjawisko
piezoelektryczne do generowania potencja łu elektrycznego
wskutek zmian obciążenia aktywnego elementu kwarcowego. W
przeprowadzonych eksperymentach, mając na uwadze
spodziewany profil fali podmuchu i konstrukcję czujnika, tak
sytuowano położenie elementu pomiarowego, żeby dokonywać
pomiaru fali przechodzącej. Z doświadczenia wynika, że najbardziej
wygodna do tego celu jest tzw. wydłużona postać czujnika. Taki
kształt czujnika i sposób jego usytuowania w stosunku do ładunku
materiału wybuchowego przedstawiono na rys. 2.1.

Rys. 2.1. Sposób umieszczenia czujnika ciśnienia
w stosunku do ładunku materiału wybuchowego.

Fig. 2.1. Location of pressure sensor and charge of
explosive.

W większości przeprowadzonych eksperymentów dokony-
wano pomiarów na dwóch różnych odległościach. Przykład
zarejestrowanych zmian nadciśnienia w fali podmuchu genero-
wanej w odległości 2 m i 3 m, detonacją 200 g materiału
wybuchowego o nazwie ergodyn 30E przedstawiono na rys. 2.2.

Pomiar nadciśnienia na odległościach przewyższających
wysokość zawieszenia ładunku obarczony jest wpływem fali
odbitej od powierzchni ziemi. Dokonano szeregu pomiarów na
różnych odległościach (od 2 m do 10 m) i nie stwierdzono jednak
istotnych różnic w wartościach zmierzonych i obliczonych wg
zależności dla tzw. ładunków swobodnych. Zaobserwowano
bardzo dobrą powtarzalność uzyskiwanych profili nadciśnienia w
fali podmuchu dla tej samej geometrycznej konfiguracji eksperymentu
– rys. 2.3.
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3. Wyniki badañ

3.1. Wyznaczanie równoważnika trotylowego

Dla omawianej metody porównywanie energii wybuchu różnych
materiałów wysokoenergetycznych oparto na założeniu, że cała
energia wyzwolona podczas wybuchu zamieniana jest na energię
fali podmuchu. Pomiar parametrów wykonywany był na takiej
odległości od ładunku, żeby zapewnić brak oddziaływania
produktów wybuchu na parametry fali. Wyznaczano maksymalne
nadciśnienie na froncie fali podmuchu Pmax oraz impuls dodatniej fazy
fali I+ na odległości 2,25 m i 3,25 m od detonującego ładunku.
Otrzymane wyniki porównano z danymi obliczonymi na podstawie
wzorów teoretyczno-eksperymentalnych opracowanych dla
ładunków trotylowych o gęstościach zbliżonych do maksymalnych.

W tabeli 3.1 przedstawiono wyniki powyższych analiz dla
heksogenu, trotylu, amonitu 54H i metanitu 2H.

3.2. Wyznaczanie równoważnika heksogenowego

Obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa magazyno-
wania materiałów wybuchowych nakazują wyznaczenie dopu-
szczalnego obłożenia w przeliczeniu na masę heksogenu. Dlatego
zasadnym jest poszukiwanie ekwiwalentu heksogenowego wśród
wielu dostępnych metod, zwłaszcza dla materiałów wybuchowych
nowo wprowadzanych do eksploatacji. Poniżej są prezentowane
parametry fali podmuchu dla szeregu materiałów wybuchowych
i ich porównanie z efektami detonacji heksogenu – tabela 3.2.

Rys.2.2. Zmiany nadciśnienia w odległości 2 m i 3 m po
detonacji ładunku materiału wybuchowego o nazwie

ergodyn 30E; oś pozioma – czas [ms];
– linia górna: 2 m
– linia dolna: 3 m

Fig.2.2. Overpressure profiles at distance of 2 m and 3 m
for ergodyn 30E explosive; horizontal axis – time, ms
– upper line: 2 m
– lower line: 3 m

Rys.2.3. Ilustracja powtarzalności eksperymentu;
odległość 3 m; wybuch 200 g materiału o nazwie emulgit

82GP.
Fig. 2.3. Repeatability of experiment for two explosion of

emulgit 82GP; measurements at distance of 3 m.

Lp.
Materiał 

wybuchowy  
[g/cm3]

Gęstość, 
[g/cm3]

Stosunek ciśnień
P

max
/P

TNT
  dla 

odległości 2.25 m

Stosunek impulsów
I

+
/I

TNT
  dla 

odległości 2.25 m
1. Heksogen 1,0 1,16 1,32

2. Amonit 54H 1,2 0,94 0,91

3.
Trotyl 

(łuskowany)
0,8 0,74 0,61

4. Metanit 2H 1,3 0,64 0,53

Tabela 3.1. Równoważniki trotylowe
Table 3.1. TNT equivalents

Lp.
Materiał 

wybuchowy

Stosunek ciśnień
P

max
/P

HX
  dla odległości 
3,0 m

Stosunek impulsów
I

+
/I

HX
  dla 

odległości 3,0 m
1. Emulgit LWC Alanl 0,69 0,62

2. Emulgit LWC 0,68 0,62

3. Ergodyn 37SE 0,66 0,62

4. Saxit 24 0,61 0,55

5. Emulgit 82GP 0,61 0,53

6. Ergodyn 30E 0,58 0,54

7. Emulinit 2 0,56 0,51

8. Slavit 5 0,50 0,42

Tabela 3.2. Równoważniki heksogenowe
Table 3.2. HX equivalents

4. Wnioski

Badanie parametrów fali podmuchu, generowanej detonacją
kruszących materiałów wybuchowych, jest wygodnym narzędziem
do szacowania użytkowych charakterystyk tych materiałów. Analiza
otrzymanych wyników wskazuje na istnienie tych samych tendencji
w uszeregowaniu materiałów wybuchowych i zdolności produktów
wybuchu do wykonania pracy mechanicznej, dokonanym metodą
wyżej opisaną i innymi sposobami oceny.

Z przeprowadzonych badań wynika, że emulsyjne materiały
wybuchowe takie jak emulgit LWC Alan1 i emulgit LWC mają
parametry porównywalne z dynamitem o nazwie ergodyn 37SE.
Natomiast intensywność fali podmuchu, wygenerowanej detonacją
emulinitu 2, jest o około 10% niższa. Wynika to między innymi
z większej w nim zawartości wody.

Dostępność aparatury i stosunkowo prosta infrastruktura dla
wykonywania badań czynią z pomiaru parametrów fali podmuchu
metodę rozwijającą się. O zwiększającym się zakresie jej
stosowania decydują także wymogi prawno-administracyjne.
Nakazują one bowiem dokonywania oceny zagrożeń od obiektów
z materiałami wybuchowymi na podstawie kryteriów wyznaczo-
nych przez intensywność fali uderzeniowej, wygenerowanej
ewentualnym wybuchem. Konieczność doskonalenia metody
wynika także z prawnego dopuszczenia stosowania wyników
badań modelowych opartych na rejestracji fali podmuchu w
zakresie oceny bezpieczeństwa przy produkcji i magazynowaniu
materiałów wybuchowych.
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Investigation of blast wave parameters for estimating performance of mining explosives.

The measurements of some blast wave parameters have been carried out. The blast wave was generated by detonation of emulsion
mining explosives. Experimental results were used for calculating TNT and HX-equivalent. The advantages of  the method have been
presented.
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Mo¿liwoœci i sposoby zwiêkszania ufnoœci
prognozowania zasiêgów oddzia³ywañ

parasejsmicznych powodowanych robotami
strza³owymi w górnictwie odkrywkowym

STRESZCZENIE
Zaprezentowano sposób uwzględniania zmienności
geologiczno-górniczych warunków propagacyjnych isto-
tnie wpływających na zasięg zagrożeń w prognozowaniu
oddziaływań parasejsmicznych. Omówiono metody
opracowania niepewności przy cechowaniu zależności
korelacyjnych propagacji drgań i wpływ zwiększania
ufności prognozy na wielkości dopuszczalnych ładunków
materiału wybuchowego. Przedstawiono metodę korygo-
wania ryzyka związanego z określeniem odporności
sejsmicznej obiektów chronionych w obliczeniach stref
oddziaływań.

1. Wstêp

Problem prognozowania oddziaływań parasejsmicznych wywo-
łanych robotami strzałowymi prowadzonymi w górnictwie odkryw-
kowym stanowi podstawowe zagadnienie decydujące o technologii
urabiania skał zwięzłych. Konieczność ochrony przyległych do
zakładów wydobywczych obiektów przed wpływem drgań skutkuje
w przeważającej liczbie przypadków ograniczeniem wielkości odpa-
lanych ładunków materiału wybuchowego (MW) oraz stosowaniem
mniej efektywnych technologii strzelania. Określenie optymalnych
warunków technologicznych przeprowadza się w oparciu o pomiary
propagacji parasejsmicznej i wyznaczonym na tej podstawie modelu
funkcyjnym kryterium szkodliwości (odporności obiektów na oddzia-
ływanie parasejsmiczne), jakim jest prędkość drgań wg formuły [1]:

        [cm/s]                   (1)

którą po uwzględnieniu warunków strzelań w górnictwie odkryw-
kowym można przekształcić do postaci:

V = a ρb               [cm/s]                   (2)
gdzie:
V – prognozowana prędkość drgań parasejsmicznych, cm/s ,
Κ, α β – współczynniki charakteryzujące warunki emisji i propagacji

  drgań,
a, b – współczynniki empiryczne wyznaczone na podstawie

cechowania statystycznego (np. metodą najmniejszych
kwadratów),

ρ – ładunek zredukowany określony zależnością:

             [kg1/2 m-1]               (3)

w której:
Q – ładunek odpalanego materiału wybuchowego, kg,
d – odległość pomiędzy miejscem odpalenia ładunku Q i wystą-

pienia drgań V, m.

W ten sposób otrzymuje się zależność matematyczną pomiędzy
skutkiem (V) jako zmienną zależną a zmiennymi niezależnymi (Q)
i (d). Przykładowy obraz graficzny tej formuły przedstawiono na rys.
1. Warunki geologiczno-górnicze emisji i propagacji drgań zostają
w ten sposób opisane wzajemnie skorelowanymi współczynnikami
a i b wyznaczonymi empirycznie oraz parametrami Q i d [8].

Zakładając stałość parametrów technologicznych strzelania
w danych warunkach geologiczno-górniczych i odporność obiektu
na wymuszenie parasejsmiczne (cecha stała obiektu dla okre-
ślonego przedziału częstotliwościowego i czasu oddziaływania

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005–2008 jako projekt badawczy rozwojowy.

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Zbigniew Onderka
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Rys. 1. Zależność między  ładunkiem Qz, odległością od
miejsca strzelania d i prędkością drgań sejsmicznych V

drgań [7]) oraz uwzględniając lokalizację miejsca prowadzenia robót
strzałowych względem danego obiektu, zależność (2) przyjmuje
postać:

                    [kg]             (4)

Z powyższego wynika, że wielkość odpalanego ładunku Q jest
zmienną zależną od kwadratu odległości danego obiektu od miejsca
strzelania i kwadratu jego odporności na drgania. Dla danych warun-
ków (przy założeniu stałej odległości obiektu od miejsca strzelania)
przykładowy przebieg zależności (4) przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Zależność wielkości odpalonego ładunku MW
w funkcji odporności obiektu na oddziaływanie

parasejsmiczne

Z powyższego wynika, że podstawowy wpływ na wielkość
odpalanego ładunku oprócz odległości ma odporność przyległych
obiektów na drgania. Stąd przy projektowaniu technologii robót
strzałowych konieczność precyzyjnego określania odporności na
wpływy parasejsmiczne przyległych obiektów. Niedokładne
wyznaczenie zależności (2) i (4) oraz odporności przyległych
obiektów na wymuszenia parasejsmiczne, zarówno przy
niedoszacowaniu, jak i przeszacowaniu, powoduje nieuzasadnione
ograniczenia wielkości odpalanych ładunków MW lub uszkodzenia
obiektów. Ze względu na wpływ czynników losowych przy
empirycznym wyznaczaniu zależności (2) należy uwzględnić
w obliczeniach ryzyko cechowania tej zależności.  Dokładne
określenie zależności propagacyjnej przyjmowanej do prognozo-
wania drgań, jak i dopuszczalnej prędkości drgań (odporności)
przyległych obiektów ma decydujące znaczenie dla projektowanej
technologii strzelania [6].

2. Obliczenie niezbêdnej wielkoœci zbioru
pomiarowego

Przedstawiona metoda musi uwzględniać ufność wyznaczonej
statystycznie zależności (2) zależnie od współczynnika korelacji,

będącego między innymi funkcją wielkości próby (ilości pomiarów).
Niezbędna jest też interpretacja otrzymanych zakresów zmienności
zależności na podstawie statystyk rozkładu zmiennych losowych
i oszacowania ryzyka [10], w sposób zapewniający bezpiecze-
ństwo przyległych obiektów.

Liczbowe wyznaczenie wielkości zbioru rozpatrywanych wyni-
ków pomiarowych można określić w oparciu o definicję testu „t”
Studenta, istotności korelacji między zmiennymi y i x, wg wzoru:

                                    (5)

w którym:
r – współczynnik korelacji między zmiennymi,
N – ilość pomiarów, na podstawie których wyznaczono r.

Z przekształcenia wzoru (5) i określenia „t” na założonym
poziomie ufności wynika, że niezbędna ilość par pomiarów V i ρ
powinna wynosić:

                                        (6)

Wzór ten ma tę niedogodność, że rozkład „t” Studenta zależy od
stopni swobody n = N – 2, dlatego zagadnienie rozwiązuje się w
sposób przybliżony drogą kolejnych iteracji, określając statystykę
Studenta na wymaganym poziomie istotności.

Z przedstawionych rozważań wynika, że emisja i propagacja
parasejsmiczna, pomimo wpływu wielu czynników zmienności,
mogą być sprowadzone do określenia niepewności prognozy w
oparciu o serię bezpośrednich pomiarów V, Q i d, które uwzględniają
równoczesny ich wpływ na wielkość rejestrowanych drgań [9].
Przykładowe wyniki takich par pomiarów V i ρ przedstawiono na
rysunku 3 i 4, przy czym przyjęty model propagacji ma postać:

V = aρ + b               [cm/s]                (7)

W praktyce zachodzi konieczność oszacowania ryzyka
uszkodzenia obiektu (co wiąże się z określeniem wielkości
dopuszczalnego ładunku MW) według przedstawionej metodyki. W
przypadku analizy regresji dla modelu  = ax + b (7) warunkową (dla
postulowanej „dokładnej” wartości x = x0) prognozę przedziałową
i przedziały ufności oblicza się za pomocą estymatora [4]:

S ( ) = S[ 1 + N-1 + (x0 - )2 / NΣ (xi - )2 ]                (8)

odchylenia standartowego błędów prognozy. Typową postać
przedziału ufności podano na rys. 3 i 4.

½

Rys. 3. Wykres regresji liniowej prędkości drgań
parasejsmicznych od ładunku zredukowanego

przypadającego na jedno opóźnienie milisekundowe
(linia przerywana niebieska oznacza przedział ufności
99%, linia przerywana czerwona przedział ufności 95%)
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Rys. 4. Wykres transformowany regresji potęgowej
prędkości drgań parasejsmicznych od ładunku

zredukowanego przypadającego na jedno opóźnienie
milisekundowe

3. Interpretacja zale¿noœci korelacyjnych

Z analizy przedstawionych zależności wynika, iż w celu
prognozowania skutków oddziaływania parasejsmicznego należy
zapewnić ufność obliczeń zapewniającą bezpieczeństwo obiektów,
na poziomie 99% lub 95%, zależnie od przeznaczenia danego
obiektu, tj. ryzyka spowodowania uszkodzenia 1% lub 5%.
Przykładowo, dla obiektu o odporności np. V0 = 0,22 cm/s i założeniu
99% ufności prognozy niezbędne będzie zachowanie warunku
ρ ≤ 0,028 kg 1/2 m-1. Przekształcając zależność (7) z uwzględnieniem
(3) dla rozpatrywanego przypadku (rys. 3), obliczono wzór na
określenie wielkości dopuszczalnego ładunku przypadającego na
jeden stopień opóźnienia milisekundowego, zapewniającej wielkość
oddziaływujących drgań Vo = 0,22 cm/s z ufnością 99%:
QZ = 7,8 × 10-4 d2; z ufnością 95%: QZ = 8,4 × 10-4 d2, a dla zależności
podstawowej (średnia) V = 9,5018 ρ – 0,0742: QZ = 9,6 × 10 -4 d2,
gdzie: d – odległość obiektu o odporności Vo = 0,22 cm/s od miejsca
robót strzałowych, m.

Przedstawione obliczenia wykazują, że zmniejszenie ryzyka
przekroczenia dopuszczalnego oddziaływania z 5% do 1% pociąga
za sobą konieczność ograniczenia w rozpatrywanym przypadku
wielkości odpalanego ładunku MW przypadającego na jeden stopień
opóźnienia milisekundowego o 7%. Ograniczenie to jest jeszcze
większe, jeżeli odniesie się je do średniej, a mianowicie aż 18%.
Przytoczone obliczenia pokazują, że zapewnienie wiarygodności
prognozowanego zasięgu stref niebezpiecznych drgań oraz
bezpieczeństwa przyległych obiektów na określonym poziomie
ufności wymaga ograniczenia wielkości odpalanych ładunków MW,
a wielkość tego ograniczenia jest funkcją niepewności zależności
korelacyjnej, zmienności parametrów technologicznych strzelania
i warunków geologicznych. Obrazem tej zmienności jest wielkość
rozrzutu punktów pomiarowych od średniej widoczny na rys. 3 i 4
oraz przedziały zmienności dla określonych ufności. Uwzględnienie
bezpieczeństwa obiektów oraz zasięgu strefy niebezpiecznych
drgań sejsmicznych wymaga przyjęcia w obliczeniach propaga-
cyjnych nie średniej, ale granic przedziałów dla założonego poziomu
ufności.

4. Wspó³czynnik bezpieczeñstwa sejsmicznego
obiektów

Określenie rzeczywistej odporności obiektów na oddziaływanie
parasejsmiczne jest zagadnieniem skomplikowanym, a równo-
cześnie niezmiernie ważnym i jak wspomniano, wpływającym
bezpośrednio na technologię robót strzałowych w aspekcie doboru
wielkości i sposobu odpalania ładunku MW. Stąd istotne jest dokładne
wyznaczenie dopuszczalnego progu oddziaływań z zapewnieniem
pełnego bezpieczeństwa obiektów. Jako podstawowy wskaźnik
porównawczo-diagnostyczny stosowana jest prędkość drgań lub
przyspieszenie [7]. Wyznaczenie kryterium odpornościowego
opiera się na  obliczeniu wartości progowej, przy której występują
uszkodzenia oraz współczynnika bezpieczeństwa. Wykorzystując

metodę probabilistyczną, ogólny warunek bezpieczeństwa można
zapisać:

Vo ≤ Vb                                                                (9)
gdzie:
Vo – wartość obliczeniowa (prognozowana) oddziaływań na

obiekt,
Vb – obliczeniowa wartość odporności obiektu na oddziaływanie

(wymuszenie) parasejsmiczne.

Warunek ten musi być skorygowany wskaźnikiem nieza-
wodności β, ujmującym niepewność wyznaczania Vo i Vb wg
wzoru [5]:

                                     (10)

gdzie:
σb i σo – odchylenia standardowe (miary rozrzutu) odporności
i oddziaływań,

 i – średnie wartości odporności i oddziaływań.

W przypadku zastosowania rozkładów normalnych w obli-
czeniach wskaźnik niezawodności może być kojarzony z prawdo-
podobieństwem zawodności pf poprzez zależność:

pf = Φ (−β)                                      (11)

gdzie Φ jest funkcją dystrybuanty tego rozkładu.
Przykładową dystrybuantę rozkładu oddziaływujących prędkości

drgań parasejsmicznych i jej cechy statystyczne przedstawiono na
rysunku 5.

Rys. 5. Dystrybuanta rozkładu wymuszenia
parasejsmicznego

W oparciu o analogię przy określaniu współczynników bez-
pieczeństwa, stosowaną w ocenie wpływów kopalń na obiekty
w aspekcie deformacji powierzchni [5], dokonano klasyfikacji
wskaźników cząstkowych. Ogólnie z uwzględnieniem (10)
warunek (9) przyjmie postać:

Vo ≤ β Vb                                                                 (12)

W praktyce rezygnuje się często z jednolitej miary niezawodności
β, wyróżniając wskaźniki cząstkowe odnoszące się do odporności
βb = αb β i oddziaływań βo = αo β [5].

Stąd wartość obliczeniowa (prognozowana) oddziaływań na
obiekty i ich odporność wyraża się wzorami [3]:

Vo = γo                                                                   (13)

                                     (14)

gdzie:
γ0 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa oddziaływań,
γb – częściowy współczynnik bezpieczeństwa obiektu,

– średnia wartość oddziaływań,
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– średnia wartość odporności obiektu na drgania,
– współczynnik zmienności odporności obiektu,

Vc – charakterystyczna wartość odporności obiektu.

Wzajemne relacje pomiędzy różnymi wartościami wskaźników
(prędkości) oddziaływań (wymuszeń) i odporności obiektów
przedstawiono na rys. 6 [5].

stosowane jest często uproszczenie problemu poprzez wyzna-
czenie odporności obiektu Vb w oparciu o różnego rodzaju skale
i kryteria. Z ogólnego przeglądu tych skal, które mogą być stosowane
w warunkach polskich, wynika, że ze względu na różnorodność
kryteriów oceny (prędkość, przyspieszenie, amplituda, często-
tliwość, czas działania itp.) i zróżnicowane warunki ich stosowania
mamy często do czynienia z dużą rozpiętością odporności danego
obiektu, w zależności  od zastosowanych kryteriów i skal.

Jest to przyczyną częstych rozbieżności w ocenie skutków
oddziaływania robót strzałowych na obiekty oraz w wielu przypad-
kach prowadzi do nieuzasadnionego ograniczania wielkości
odpalanych ładunków MW. Stąd przy opracowaniu technologii robót
strzałowych konieczne jest dokładne wyznaczenie odporności
sejsmicznej przyległych obiektów.

5. Podsumowanie

W większości kopalń odkrywkowych prowadzenie robót strza-
łowych musi uwzględniać warunki ochrony przyległych obiektów.
W ocenie skutków oddziaływań parasejsmicznych na te obiekty
i określanie związku przyczynowo-skutkowego rozpatruje się
probabilistyczną zmienność stosowanych parametrów i odpor-
ności obiektów na wymuszenia parasejsmiczne. Ze względu na
dużą ilość czynników istotnie wpływającą na ich wartość oraz
w wyniku uogólnień zależności funkcyjnych niezbędne jest wpro-
wadzenie współczynników zapewniających ufność obliczeń
i prognoz, wykluczających wystąpienie przypadkowych niezgod-
ności czy uszkodzeń. Dlatego dla obiektów nie wymagających
szczególnej ochrony ufność wykonywanych obliczeń musi być
większa niż 95%, a dla obiektów specjalnych 99%. W oparciu
o analizę statystyczną wyników pomiarów propagacji i oddziaływań
parasejsmicznych, traktowanych jako zjawisko losowe, można
określić zależności korelacyjne i sposób wyznaczania współczyn-
ników bezpieczeństwa. Wykazano, że w obliczeniach zasięgu stref
niebezpiecznych drgań parasejsmicznych za podstawę należy
przyjmować skorygowaną o wskaźnik bezpieczeństwa (ufność)
zależność funkcyjną propagacji, a nie jej wartość średnią. Tak
uzyskane wyniki obliczeń są podstawą do optymalizacji technolo-
gicznych parametrów strzelania, głównie zabioru, przewiertu,
wielkości odpalanych ładunków MW i rodzaju MW oraz schematów
odpalania i czasów opóźnień milisekundowych. Obecna dostę-
pność środków strzałowych (przede wszystkim systemów nie-
elektrycznych odpalania) umożliwia sterowanie procesami efekty-
wnego urabiania z uwzględnieniem ochrony przyległych obiektów.
Natomiast zmienność geologiczno-górniczych warunków propa-
gacji drgań, wynikająca między innymi z postępu frontów eksplo-
atacyjnych, wymaga okresowych pomiarów kontrolnych. Prezen-
towana metoda pozwala na efektywne prowadzenie urabiania złóż
surowców skalnych techniką strzelniczą z równoczesnym ograni-
czeniem niekorzystnych oddziaływań środowiskowych.
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Rys. 6. Obliczeniowe wartości oddziaływań i odporności

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa oblicza się wg
wzorów:

                                    (15)

                                     (16)

gdzie vp – współczynnik zmienności prognozowanych drgań.

Występujące w przedstawionych wzorach współczynniki
liczbowe αb = 0,8 i αo = 0,7 przyjęto według Eurokodu 1 [3] i DIN [2],
natomiast współczynnik 1,65 wynika z założenia, że wartość
charakterystyczna odporności obiektu jest kwantylem odporności
rzędu 0,05. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, warunek
równowagi bezpieczeństwa sejsmicznego obiektów (oblicze-
niowy) z uwzględnieniem eliminacji ryzyka uszkodzeń przyjmuje
postać:

Vo = Vb                                         (17)

Przyjęcie warunku Vo = Vb jest z punktu racjonalnego doboru
wielkości dopuszczalnego ładunku nieuzasadnionym „zapasem
bezpieczeństwa”, natomiast zastosowanie w obliczeniach warun-
ku =  powoduje przekroczenie progu bezpieczeństwa obiektu.
Wzajemne uzależnienie przedstawionych uwarunkowań bezpie-
czeństwa parasejsmicznego obiektów narażonych na drgania
emitowane przez urabianie złóż w odkrywkowym górnictwie
skalnym przedstawiono poniżej:

Rys. 7. Uwarunkowania zagrożenia obiektu w funkcji
doboru wartości drgań progowych i oddziałujących

Jest sprawą niezmiernie ważną wyznaczenie oddziałujących
na obiekty analogicznych współczynników w przypadku oddziały-
wań drgań wzbudzonych w trakcie odkrywkowego urabiania złóż
metodami strzałowymi, ponieważ pozwolą one na oszacowanie
zagrożenia i matematyczne wyznaczenie poziomu ryzyka pow-
stawania szkody.

Zagadnienie zapewnienia niezawodności prognozy bezpiecze-
ństwa propagacji parasejsmicznej sprowadza się do prawidło-
wego określenia parametrów Vo i Vb. W konsekwencji przekłada się
to bezpośrednio na technologiczne warunki strzelania. W praktyce
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Possibilities and methods of confidence level increase of forecasting
of paraseismic impacts caused by shooting in surface mining

Methods of taking paraseismic impact of changing geological and mining conditions of propagation (which have an essential influence
on hazards range) into consideration in forecasting have been presented.

Methods of uncertainty elaboration at marking correlation dependences of propagation of vibrations and the influence of confidence level
increase on the size of permissible explosive charges have been discussed. Methods of correction of calculations of an impact zone of
risk connected with definition of seismic resistance of protected objects have been presented.
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Rola spektrum odpowiedzi w procesie oceny drgañ
w budynkach przy robotach strza³owych

STRESZCZENIE
W procesie ochrony przed szkodliwością drgań para-
sejsmicznych powodowanych robotami strzelniczymi
można korzystać z tak zwanych spektrów odpowiedzi.
Pozwalają one na ocenę szkodliwości oraz umożliwiają
obliczanie dodatkowych sił działających na budynek,
które powinny być uwzględnione przy opracowywaniu
projektu konstrukcji.

W przypadku oceny szkodliwego wpływu wstrząsów powo-
dowanych detonacją ładunków MW na budynki istotną rolę
odgrywają pomiary, na podstawie których uzyskuje się dane o
drganiach podłoża, stanowiących wymuszenie kinematyczne drgań
budynku przyjmowane w obliczeniach lub diagnozie. W wyniku
pomiarów uzyskuje się zapis w dziedzinie czasu zmian parametru
cechującego wymuszenie, który może być określony przez
amplitudę przemieszczenia (prędkości, przyspieszenia) i często-
tliwość lub przez tak zwane – spektrum odpowiedzi (prze-
mieszczenia, prędkości, przyspieszenia). Najczęściej, gdy chodzi
o charakterystykę wymuszenia kinematycznego o przebiegu
zbliżonym do harmonicznego (np. z pracy maszyn), korzysta się
z pierwszego sposobu. Natomiast do opisu wymuszenia o prze-
biegu nieregularnym lepiej nadaje się drugi sposób [2].

Na podstawie pomiarów drgań wyznacza się analitycznie siły
bezwładności dodatkowo obciążające konstrukcję budynku.
W przypadku budynku projektowanego z pomiarów drgań podłoża
w miejscu jego posadowienia oblicza się dodatkowe siły, jakie będą
występowały, co umożliwia właściwe zaprojektowanie konstrukcji.

Ogólnie mówiąc, spektrum odpowiedzi jest to funkcja podająca
maksymalne bezwzględne wartości odpowiedzi modeli oscyla-
torów o jednym stopniu swobody dynamicznej (jss) na wymuszenie
kinematyczne, w zależności od częstotliwości drgań własnych tych
oscylatorów przy założonej wartości tłumienia [2]. Dotyczy to
budynków jedno- lub dwukondygnacyjnych. W przypadku
wyższych budynków liczba stopni swobody jest większa.

Zasadą idei spektrum odpowiedzi jest przyjęcie modelu obiektu
o jednym stopniu swobody (jss) w postaci oscylatora, którego
drgania są wymuszone ruchami podłoża, jak to przedstawia schemat
na rys. 1.

Równanie różniczkowe ruchu poziomych drgań, kiedy obiekt
podlega drganiom podłoża jest następujące:

                                                              (1)

gdzie:
– rzeczywiste przyspieszenie układu o masie m,

c1 – współczynnik tłumienia,
– prędkość masy względem gruntu,

k – liniowa stała sprężystości (współczynnik sprężystości),
δ – względne przemieszczenie obiektu w stosunku do podłoża

(według rysunku 1).

Ponieważ względne przemieszczenie δ = x – u, to powyższe
równanie przyjmuje postać:

                           (2)

Własna częstotliwość kołowa nietłumionego układu sprężyna –

masa: . Ułamek tłumienia krytycznego . Jeżeli

masę wyprowadzi się z położenia równowagi, to wróci bez

oscylacji do takiego położenia, kiedy  będzie równe .

Rys. 1. Model struktury o jednym stopniu swobody
Fig. 1. Single degree of freedom with rubber bandv

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Artur Bęben

Pracę wykonano w ramach projektu badawczego 4T12A00228
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W takich warunkach układ ma tłumienie krytyczne.
Kątowa częstotliwość własna tłumionego układu jest równa:

Równanie (2) można zapisać też w postaci:

                              (3)

uwzględniając ułamek tłumienia krytycznego β oraz częstotliwość
własną ω. Natomiast  jest przyspieszeniem wymuszającym drgania
danego układu.

Na korzyść takiego postępowania przemawia fakt, że parametry
ω i β można stosunkowo łatwo wyznaczyć z zapisu drgań wła-
snych budynku, podczas gdy obliczane wartości m, k i c1 są trudne
do dokładnego określenia.

Zapis zmierzonych drgań budynku, wyrażony w prędkościach
przemieszczeń na składowej Y, przedstawiono przykładowo na
rysunku 2. Faza drgań swobodnych pozwala na określenie
podstawowej częstotliwości i postaci drgań własnych budynku.

lub uproszczonym wzorem:

   lub  

gdzie: N – liczba kondygnacji.

Dla N = 1 oraz 2 częstotliwość ta wynosi 10 i 5 Hz.

Jeżeli chodzi o tłumienie, to w znacznym stopniu zależy ono od
konstrukcji budynku i intensywności drgań, dlatego nie da się wy-
razić tak prosto jak częstotliwość. Z pomiarów wynika, że budynki
cechują się szerokim zakresem tłumień: od zera do 10%, a prze-
ciętne wynosi około 5%.

Langan [3,4] chcąc sprawdzić, w jakich warunkach spektrum
odpowiedzi jest korzystne, przeprowadził szereg pomiarów przy
strzelaniu tak w kopalniach odkrywkowych, jak i przy robotach
wyburzeniowych. Porównywał parametry drgań konstrukcji z para-
metrami wynikającymi z modelu (jss). Stwierdził, że przy niskich
częstotliwościach występuje wystarczająca korelacja parametrów,
natomiast w miarę wzrostu częstotliwości narastają różnice i spe-
ktrum odpowiedzi lepiej przedstawia zachowanie się budynku pod
wpływem drgań niż bezpośredni pomiar. Dlatego przy pomiarach
przy strzelaniach przemysłowych (roboty wyburzeniowe), gdy
rejestrują się drgania o znacznie wyższych częstotliwościach
i prędkościach niż przy strzelaniu w kopalniach, ocenę szkodliwości
powinno się przeprowadzać metodą spektrum odpowiedzi. Przy
małych wartościach tych parametrów drgań można korzystać
w zależności od potrzeby z pomiarów drgań budynku czy wyników
analizy spektralnej.

Spektrum odpowiedzi jest szczególnie użyteczne, gdy rozpatruje
się wpływ ruchów podłoża na różne elementy budynków i możli-
wości powodowania spękań. W takich przypadkach wyznacza się
spektrum odpowiedzi we względnych przemieszczeniach z zapisu

Rys. 2. Typowe drgania budynku na jednej ze składowych
Fig. 2. Tipical vibration response of a buil-ding

Okres tłumionych drgań własnych w stosunku do nietłumionej
częstotliwości własnej określa zależność:

                              (4)

Ułamek tłumienia krytycznego wyznacza się na podstawie
zanikania drgań własnych budynku:

                                (5)

gdzie: , – kolejne amplitudy.

W rzeczywistości poszczególne elementy budynku cechują
różne drgania. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowo rozmie-
szczenie punktów pomiarowych w badaniach Dowdinga [3].
Zaznaczały się różne drgania takich elementów, jak: podłoga, ściana,
strop czy cały szkielet po przejściu drgań z gruntu. Wyróżniają się
zwłaszcza ruchy ścian, mających tendencję do drgań własnych
o wyższej częstotliwości i amplitudzie w porównaniu do całej kon-
strukcji.

Częstotliwość drgań ścian była w granicach 12 do 20 Hz,
podczas gdy całej konstrukcji tylko od 5 do 10 Hz. Drgania własne
zmniejszały się szybko, co świadczy o znacznym tłumieniu, które
wahało się od 2 do 10% – krytycznego. Górne części budynku miały
częstotliwości zbliżone do drgań własnych obiektu, zaś dolne do
drgań przekazywanych z podłoża na fundament. Odpowiedź bu-
dynku może więc być wyznaczona ze zmierzonych drgań gruntu,
gdy znana jest częstotliwość drgań własnych budynku i wielkość
tłumienia. Jeżeli nie było pomiaru lub drgania własne budynku się nie
zapisały, to parametry te można określić z fizycznej charakterystyki
konstrukcji [2].

Z licznych doświadczeń wynika, że częstotliwość własna
budynków może być określona wyrażeniem:

                              

gdzie: L, h– szerokość i wysokość budynku,

Rys. 3. Charakterystyczne punkty pomiaru drgań
budynku i podłoża – a oraz zapis drgań – b

Fig. 3. Superstructure and Wall response: a – Transducer
placement, b – motions
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na przykład prędkości drgań gruntu, co wyraża wynikający
z równania (3) wzór w postaci:

   (6)

gdzie:  i  są równe 0 przy t = 0.

Jeżeli weźmie się za podstawę obliczeń zapis prędkości drgań

gruntu , to wzór (6) pozwala obliczyć odpowiedź budynku we
względnych przemieszczeniach całego szkieletu (konstrukcji). Gdy

zaś maksymalne przemieszczenie  pomnoży się przez ω
(lub ), otrzymuje się tak zwaną pseudoprędkość:

                                     

która nieznacznie różni się od względnej prędkości  przemie-
szczenia budynku, jeżeli zapis drgań w miejscu  jest w przybliżeniu
sinusoidalny [3, 4].

Na rysunku 4 przedstawiony jest zapis prędkości drgań gruntu
na jednej ze składowych przy odstrzale milisekundowym siedmiu
ładunków MW.

Spektrum odpowiedzi w postaci nomogramu o czterech osiach
odniesienia przedstawia współzależności występujące między
parametrami drgań w ruchu harmonicznym. Pozwala na szybkie
określenie wszystkich parametrów, gdy dwa z nich są znane.

Przykładowo punkt 1 dla 10 Hz i przemieszczenia  = 0,25 mm
wyznacza pseudoprędkość – 16 mm/s oraz pseudoprzyspieszenie
– 0,1 g. Mówi się w tym przypadku o pseudowartościach, ponieważ
są przybliżeniem sinusoidalnym, ale zmierzają do wartości
rzeczywistych tym bardziej, im mniejsze jest β.

Przykładowo na rysunku 5 pokazano dwa spektra drgań
spowodowane odpaleniem jednego i siedmiu ładunków MW
momentalnie i milisekundowo ze stałym opóźnieniem.

Maksymalne prędkości drgań są podobne, ale w drugim
przypadku częstotliwość drgań zmienia się z 20 Hz na 33 Hz, co
odpowiada zastosowaniu opóźnienia milisekundowego – 30 ms.

Rys. 4. Spektra odpowiedzi przy strzelaniu
momentalnym

Fig. 4. Construction of a response spectrum and
associated excitation time history

 Jeżeli teraz weźmie się pod uwagę dwa różne elementy
budynku, na przykład konstrukcję o częstotliwości własnej f = 10 Hz
i ścianę o f = 20 Hz, to przy β = 3% z równania (6) wynika, że:
– w pierwszym przypadku  oraz  = 0,25 mm, co daje

względną prędkość (up)10=ω•δmx=15,7mm/s

– w drugim przypadku ω=2π•20 oraz δ=0,5mm/s,dlatego

(up)20=63,5mm/s.
Te dwa punkty zaznaczono na wykresie na rysunku 4. Jeżeli

teraz przeprowadzi się podobne obliczenia dla szeregu różnych
częstotliwości przy stałej wartości β, otrzymuje się spektralny
wykres w postaci linii ciągłej.

Rys. 5. Spektra odpowiedzi przy strzelaniu
momentalnym i milisekundowym

Fig. 5. Change in response spectra with numbers of
millisecond – delayed explosive detonations

Na rysunku 6 przedstawiono z kolei porównanie spektrów
odpowiedzi otrzymanych przy strzelaniu w skałach osadowych
nadkładu węgla brunatnego oraz przy pracach krótkimi otworami w
granicie. W pierwszym przypadku odstrzelono 12 600 kg ANFO przy
Qz= 240 kg MW, a otwory były rozmieszczone w czterech rzędach.
W drugim – odstrzelono 9 kg dynamitu przy  Qz= 2,3 kg MW. Pierwszy
pomiar wykonano w odległości 825 m, rejestrując prędkości  ux= 3,3
mm/s, uy= 2,3 mm/s, uz=4,6 mm/s przy dominujących
częstotliwościach 18 do 20 Hz, a drugi w odległości 15 m, przy tym
ux= 3,8 mm/s, uy=4,1 mm/s, uz= 7,1mm/s przy dominujących
częstotliwościach 7 do 13 Hz.

Mimo że zmierzone prędkości ux oraz względne ładunki

były podobne, to spektra różnią się zasadniczo. Ta różnica jest
największa w zakresie częstotliwości własnych ochranianego
budynku, i jego elementów, tzn. w granicach 5–20 Hz, gdzie
spektralne prędkości ze strzelania w nadkładzie były prawie 10 razy
mniejsze niż ze strzelania w granicie.

Zasadniczą zaletą metody spektrów odpowiedzi jest analityczne
wyznaczenie sił bezwładności dodatkowo obciążających
konstrukcję budynku, lub w przypadku projektowania budynku, z
pomiaru drgań gruntu w miejscu planowanej budowy, określenie
charakterystyki wymuszenia kinematycznego projektowanego
obiektu, co z kolei pozwala na wyznaczenie dodatkowych sił
występujących w czasie trwania drgań.

Kończąc, wyjaśnia się, że gdy chodzi tylko o wyznaczenie
dominującej częstotliwości drgań to można korzystać zarówno
z analizy Fouriera, tercjowej, jak i metody spektrum odpowiedzi,
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Rys. 6. Porównanie spektrów drgań z propagacją prędkości
Fig. 6. Change in response spectrum with propagation

velocity

z tym, że w tym ostatnim przypadku otrzymuje się pełny przegląd
możliwości powstawania spękań.

Metoda spektrów odpowiedzi znalazła zastosowanie w sze-
rokim zakresie przy analizie drgań pochodzących od trzęsień ziemi
i wybuchów nuklearnych, ale także przy robotach strzelniczych w
zagranicznych kopalniach odkrywkowych. Natomiast w kraju jest
mało jeszcze znanym sposobem analizy drgań. Tymczasem opis
zachowania się budynku na podstawie spektrum odpowiedzi nie
tylko umożliwia projektowanie budynków na terenach zagrożonych
wstrząsami, ale stanowi też dokładną charakterystykę drgań
budynków w badaniach, także przy prowadzeniu robót strzelni-
czych w górnictwie i przemyśle.

Artykuł pzygotowano w ramach projektu badawczego nr
4T12A01029, finansowanego ze środków budżetowych na naukę

Literatura

[1] Anderson D. E.: Blast Monitoring – Reglations Metods and Control
Techniques. Compresive Rock Egineering. Principia, Practice
and Project Program Press England 1993.

[2] Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.: Ocena wpływu wibracji na
budowle i ludzi w budynkach. ITB Warszawa 1993.

[3] Dowding C., Blast Vibration Monitoring and Control 1985 by
Prentice – Hall, INC Englewood Cliffs NJ 07632.

[4] Dowding C.: Blast and Vibrations Monitoring for Rock
Engineering. Comprehensive Rock Engineering, London
Pergamon Press 1993.

[5] Dowding C., Construction Vibrations, USA 2000.
[6] Oriard L.: The Effects of Vibrations and Environmental Forces.

Society of Explosives Engineers, USA 1999.
[7] Siskind D. i inni: Vibration From Blasting, USA 2000.

Estimation of Response Spectrum in the Damage Process of Buildings
by Quarry Blast Vibrations

The response spectrum approach accounts for the transient motions which cannot be modeled through traditional closed-form solutions
to continuous sinusoidal excitation. The now famous, but still mysterious response spectrum of single-degree-of freedom model is explained
in terms of the model can construct to test the effects of excitation frequency of structural response.
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Wp³yw robót strzelniczych
na otoczenie kopalñ odkrywkowych

1. Wstêp

Urabianie skał za pomocą MW powoduje, że wokół miejsca
strzelania rozprzestrzeniają się intensywne fale parasejsmiczne
oraz powietrzne – uderzeniowe i dźwiękowe. Mogą one oddzia-
ływać szkodliwie na obiekty (budynki) znajdujące się w sąsiedztwie
kopalń oraz być uciążliwe dla ludzi tam zamieszkałych.

STRESZCZENIE
Roboty strzelnicze powodują powstawanie fal powie-
trznych i sejsmicznych, które rozprzestrzeniając się
wokół miejsca detonacji ładunków MW, mogą być
uciążliwe dla mieszkańców i wpływać szkodliwie na
budynki okolicznych miejscowości.
W artykule przedstawiono problem oceny intensywności
drgań, przypadki typowych uszkodzeń budynków, ich
rozpoznawanie, a także zakres uciążliwości dla ludzi.
Zwrócono też uwagę na konieczność posiadania nie tylko
odpowiedniej wiedzy, ale także i praktyki w procesie oceny
szkodliwości.

Energia detonacji ładunków MW tylko w 20 do 30% wykorzy-
stywana jest na pracę użyteczną, czyli urabianie. Większość
pozostaje stracona na wytworzenie wymienionych fal. Dlatego
bardzo ważnym problemem dla kopalń jest właściwa ocena
intensywności drgań gruntu oraz fal powietrznych, która zależy od
rodzaju robót i wielkości stosowanych ładunków.

Badania wpływów strzelania na otoczenie wskazują, że wrażli-
wość ludzka na drgania i hałas jest znacznie większa niż szkodli-
wość tych oddziaływań, a to psychologiczne zjawisko odgrywa
znaczną rolę we wzajemnych stosunkach kopalń i mieszkańców z
sąsiedztwa. Ludzie odczuwając drgania i słysząc hałas, sądzą, że
występują szkodliwe oddziaływania na budynki, czego skutkiem są
liczne skargi.

Wpływy dynamiczne są w pewnym sensie wykrywaczem
usterek budowlanych czy wykonawczych, a wady wykonania
muru, wyprawy, osadzenia stolarki czy zatynkowania dylatacji mogą
wystąpić pod wpływem nagłego oddziaływania dynamicznego,
niekoniecznie pochodzenia strzałowego.

Często ludzie mają słabe rozeznanie stanu własnych budynków
i dopiero w chwili rozpoczęcia robót strzelniczych zwracają uwagę
na nawet najmniejsze uszkodzenia. Zwykle wynika to z chęci
uzyskania odszkodowania, nawet w przypadku minimalnych
wpływów. Tymczasem wiadomo, że budynki podlegają różnym
oddziaływaniom: zewnętrznym (osiadanie, zmiana wytrzymałości
gruntu, porywy wiatru, przejeżdżające pojazdy, wiek budynku) oraz

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Artur Bęben
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wewnętrznym (skoki, trzaskanie drzwiami, zmiany temperatury
i wilgotności), dlatego drgania porównywalne z takimi wpływami nie
powinny być uznawane za szkody spowodowane strzelaniem.
Ocena szkód nie jest łatwa z uwagi na złożoność zagadnienia
i wymaga fachowego i kompleksowego działania, tym bardziej, że
w pewnej odległości od miejsca strzelania występuje łączne
oddziaływanie fal sejsmicznych i powietrznych, co trudno rozróżnić.
W takich przypadkach, formułując błędne wnioski, winą za szkody
obciąża się na ogół drgania sejsmiczne, nawet gdy są bardzo małe.

Analizując wpływ strzelania na otoczenie, stwierdzono, że ruchy
podłoża i powietrza powodujące krótkotrwałe drgania budynków są
zazwyczaj bardziej odczuwalne wewnątrz niż na zewnątrz, ponie-
waż dodatkowym źródłem hałasu są drgania różnych przed-
miotów (naczyń, szklanek), a także drzwi czy szyb okiennych, zwła-
szcza słabo umocowanych. Wrażliwość ludzi na takie oddzia-
ływania zależy od wieku, zdrowia, wykształcenia, a także od czę-
stości strzelania. Na przykład produkcyjne, częste odstrzały na ogół
są mniej zauważalne w sąsiedztwie niż pojedyncze, rzadko wyko-
nywane.

Należy też podkreślić, że infradźwiękowe fale powietrzne, same
niesłyszalne, mogą jednak oddziaływać szkodliwie na budynki

2. Fale powietrzne

W rezultacie detonacji ładunku MW powstają gazy odstrzałowe
o wysokiej temperaturze, ciśnieniu i gęstości, które rozszerzając się,
gwałtownie uderzają w powietrze, ogrzewając je i sprężając do
wysokiej temperatury. Powstaje więc fala powietrzna rozprze-
strzeniająca się w postaci skoku ciśnienia i gęstości, która nosi
nazwę fali uderzeniowej. Do czasu gdy warstwa sprężonego po-
wietrza wspierana jest przez gazy odstrzałowe, intensywność
takiej fali jest znaczna. W miarę rozszerzania się gazów odstrza-
łowych prędkość ich szybko spada i fala uderzeniowa, niepodpie-
rana przez gazy odstrzałowe, rozprzestrzenia się dalej tylko dzięki
działaniu sił bezwładności (rys.1).

W odbieraniu hałasu infradźwiękowego występują duże różnice
osobnicze dochodzące do 40–50 dB przy f = 1 Hz, ale szybko
malejące przy wyższych częstotliwościach. Za granicę bólu uważa
się 140 dB przy f = 20 Hz oraz 160 dB przy f = 2 Hz. Wrażliwość ucha
ludzkiego na odbiór infradźwięków zależy nie tylko od ciśnienia, ale
także od częstotliwości, która im wyższa, tym niższe ciśnienie
wywołuje wrażenia słuchowe (rys 3).

Ze wzrostem odległości ciśnienie w fali uderzeniowej zmniejsza
się do ciśnienia w powietrzu niezakłóconym, a prędkość fali
zmniejsza się do prędkości dźwięku i wreszcie cała fala ude-
rzeniowa przekształca się w falę akustyczną.

Dźwięk słyszalny przy strzelaniu jest częścią spektrum fali w
zakresie od 20 do 20000 Hz, podczas gdy sama fala uderzeniowa
cechuje się częstotliwością mniejszą niż 20 Hz.

Cechą infradźwięków jest znaczna długość fali, sprawiająca, że
jest słabo tłumiona przez powietrze oraz przegrody i swobodnie
przenosi się na większe odległości. Wraz z odległością przebiegu
zmienia się też częstotliwość od f = 0,2–2 Hz do f = 16–20 Hz.
Szkodliwy wpływ zależy od rodzaju i konstrukcji budynku, a
pierwszym skutkiem ich działania jest zazwyczaj pękanie szyb oraz
uszkodzenia lekkich dachów.

Granicę uciążliwości dla ludzi określa się na 115 do 125 dB. W
tabeli 1 przedstawiono skutki oddziaływania fal powietrznych
według różnych źródeł literaturowych, a na rysunku 2 w postaci skali
decybelowo-ciśnieniowej.

Rys. 1. Rozprzestrzenianie się fal powietrznych
Fig. 1. Propagation of Air Waves

Tabela 1. Efekty oddziaływania fal powietrznych
Table 1. Effects of Air Blast

Ciśnienie PFU
Prawdopodobne szkody

dB kPa
180 20 uszkodzenie ścian domów

170 6,3
wybicie wszystkich szyb okiennych, 

spękania tynków

150 0,63 wybicie większych szyb okiennych

140 0,20 prawdopodobieństwo wybicia szyb

136 0,13
powszechne skargi na uciążliwość 

strzelania

120 0,02 skargi na uciążliwość strzelania

115 0,0112 początek wpływów

Rys. 2. Oddziaływanie fal powietrznych przy różnych
ciśnieniach

Fig.2. Typical overpressure criteria

Rys. 3. Progi słyszalności infradźwięków
Fig.3. Human Response to Airblast

Cechą infradźwięków jest też możliwość powodowania drgań
rezonansowych w narządach i strukturach ludzkiego organizmu. Na
przykład wyczuwalne nieprzyjemne uczucie wewnętrznego
wibrowania zaczyna się już przy około 130 dB, a przy 160 dB mogą
wystąpić już pewne zniszczenia. Granice szkodliwego oddzia-
ływania infradźwięków dla ludzi przedstawiono na rysunku 4, a w
tabeli 2 – charakterystyczne częstotliwości rezonansowe.
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Do obliczenia ciśnienia (FU) można stosować wzór:

                     

gdzie: r – odległość, Q – ładunek MW.
Można też posłużyć się wykresem (rys 5).

a gdy jest umieszczony w caliźnie skalnej, współczynnik we wzorze
jest w granicach 1865 do 5895, w zależności od głębokości
umieszczenia ładunku MW.

Dodać należy, że występują czasem szczególne warunki
pogodowe sprzyjające rozprzestrzenianiu się fal powietrznych,
kiedy mogą one być bardziej szkodliwe niż drgania podłoża. Dotyczy
to inwersji temperatury powietrza i silnego wiatru (rys. 6).

Nazwa organu Częstotliwość rezonansowa, Hz

Głowa

Szyja
Krtań, oskrzela

Klatka piersiowa
Kończyny górne

Kręgosłup
Narządy jamy brzusznej

Wątroba
Pęcherz moczowy
Kończyny dolne

Człowiek 

4–5
i 17–25

6–8
12–16
5–9
3
8

4–10
3–4

10–18
5

4–12

Tabela 2. Charakterystyczne częstotliwości
rezonansowe dla organizmu ludzkiego

Table 2. Human Response as a function of the frequency

Rys. 4.  Granice szkodliwego oddziaływania
Fig.4. Air Pressure Criteria

Rys. 5. Ciśnienie fal powietrznych jako funkcja względnej
odległości

Fig.5. Overpressure Versus Scaled Distance

Tutaj dla ładunku położonego na powierzchni ziemi nadciśnienie:

                              

Rys. 6. Propagacja fal powietrznych w różnych
warunkach meteorologicznych

Fig.6. Effects of temperature and wind speed on sound
wavefront propagation

Dlatego najkorzystniejszą porą dnia dla strzelania są godziny
południowe, gdyż wtedy inwersja rzadko występuje. Niektóre
zagraniczne przepisy zalecają nawet wykonywanie odstrzałów
dużych ładunków MW przy wietrze o prędkości powyżej 6 m/s tylko
w przerwach między porywami [2].

Na ograniczenie zasięgu fal powietrznych, oprócz wielkości
odstrzelonego ładunku MW, mają wpływ:
– odległość punktu obserwacyjnego od miejsca detonacji MW,
– głębokość umieszczenia ładunku w caliźnie,
– długość i jakość przybitki (przybitka ze zwiercin nie jest odpo-

wiednio wytrzymała),
– odpalanie milisekundowe, przy tym opóźnienia międzystrzałowe

powinny być większe od 3,5 ms/m odległości między ładunkami
(przy opóźnieniu τo > 50 ms ładunki detonują oddzielnie).

Intensywne fale powietrzne stanowią problem psychologiczny
ze względu na wrażenia słuchowe, a także pewien dyskomfort dla
ludzi mieszkających w sąsiedztwie. Ponadto przypadkowość
zjawiska wraz z wieloma zmiennymi czynnikami, które mogą
oddziaływać na ludzi i budynki (w różnych odległościach od miejsca
strzelania), powoduje, że jest ono nieprzewidywalne i może być
dokładnie określone tylko przez odpowiednie pomiary w danych
warunkach górniczych i terenowych. Przy tym pomiary powinny
być wykonywane równocześnie, tak aby można było rozdzielić
skutki wpływu sejsmicznych drgań podłoża i uderzenia powie-
trznych fal uderzeniowych.

3. Fale parasejsmiczne

Jeżeli chodzi o fale parasejsmiczne, to zagadnienie szkodliwości
bardziej się komplikuje i dotyczy znacznie większych odległości od
miejsca strzelania. Propagacja i intensywność takich fal zależy od:
– warunków geologicznych w miejscu detonacji, na drodze fal

i w punkcie obserwacyjnym,
– rodzaju i parametrów strzelania,
– odległości od budynku, wielkości ładunków i sposobu ich

odpalania.
Ocenę szkodliwego wpływu drgań parasejsmicznych na budynki

przeprowadza się za pomocą różnych skal, dostosowanych do
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lokalnych warunków danego kraju. Podstawą oceny są zmierzone
parametry drgań podłoża lub samego budynku (np. prędkości i
częstotliwości) na składowych poziomych, składowej pionowej czy
przestrzenne wektory rzeczywiste lub pseudowektory.

We wszystkich bardziej skomplikowanych przypadkach (na
przykład, gdy wymuszenia kinematyczne mają przebieg
nieregularny) nie wystarcza używanie do oceny szkód tylko pro-
stego kryterium – prędkości i częstotliwości drgań. Dlatego często
stosuje się metodę spektrum odpowiedzi. Spektrum takie stanowi
charakterystykę przebiegów ułatwiającą interakcję układu podłoże
– budynek, a co ważniejsze, umożliwia odniesienie się do drgań
poszczególnych elementów budynku (ścian, stropów), w których
drgania mogą spowodować szkody trudne do przewidzenia. Metoda
ta jest za granicą szeroko stosowana, natomiast w kraju wciąż
jeszcze stanowi mało znane kryterium oceny drgań.

Jeżeli chodzi o pomiary drgań, to wykonuje się je na ścianach
nośnych w poziomie terenu oraz na gruncie w pewnej odległości
od budynku. W budynkach niskich wystarczy taki jeden poziom
pomiarowy. Zalecane jest zastosowanie drugiego poziomu w górnej
części obiektu, co pozwala na określenie przyrostu drgań z wyso-
kością oraz wyznaczenie częstotliwości i tłumienia drgań własnych.
Pomiary w poziomie terenu pozwalają na określenie sposobu
przekazywania drgań z podłoża i ich ewentualnej redukcji czy
wzmocnienia, co dotychczas nie jest jeszcze jednoznacznie usta-
lone.

W przypadku skarg związanych ze szkodliwym wpływem drgań
na budynki konieczne jest przeprowadzenie oględzin budynku.
Czynność taka może wiele wyjaśnić, chociaż nie zawsze wycią-
gane są właściwe wnioski co do szkodliwości strzelań. Występu-
jące bowiem spękania ścian wcale nie muszą być skutkiem
wstrząsu, ponieważ takie same występują przez nierównomierne
osiadanie.

Charakterystyczne spękania od strzelania zwykle występują w
miejscu otworów drzwiowych i okiennych i są ukośne oraz syme-
tryczne. Pojedyncze pionowe pęknięcia cechują osiadanie. Bardzo
rzadko spękania podłóg i sufitów są skutkiem strzelania i raczej
powodowane są codzienną eksploatacją budynku. Obserwowane
czasem uszkodzenia kominów w postaci pęknięć poziomych mogą
pochodzić od wstrząsów. Natomiast pionowe są skutkiem innych
przyczyn.

Często obserwuje się odspojenie ganku czy budynku gospodar-
czego dobudowanego do budynku mieszkalnego. Powinna być
między nimi szczelina dylatacyjna, aby oba takie obiekty mogły
pracować oddzielnie, a gdy jej nie ma, to po pewnym czasie wytwo-
rzy się sama, ale nie jest to pęknięcie typu strukturalnego powodują-
ce obniżenie wytrzymałości konstrukcji i nie ma wiele wspólnego
z drganiami podłoża [5].

W budynkach z drewnianymi stropami występują często typowe
spękania na styku ścian i stropów, które przy niskim poziomie drgań
nie powinny być oceniane jako powstałe na skutek strzelania.

Przy ocenie stanu budynku trzeba także wziąć pod uwagę fakt,
że podlega on różnym drganiom wynikającym z codziennej eksplo-
atacji, które nieraz są większe niż powodowane strzelaniem.
Według Bureau of Mines [11] różnym czynnościom odpowiadają
prędkości dochodzące przykładowo do:
– 0,7 mm/s – chodzenie,
– 0,8 mm/s – skakanie,
– 12mm/s – trzaskanie drzwiami,
– 20mm/s – wbijanie gwoździ.

Fakt występowania pęknięcia (szczeliny) to nie dowód, że
spowodowały go strzelania. Oprócz normalnej eksploatacji wszy-
stkie budynki poddawane są oddziaływaniom zewnętrznych
czynników związanych ze stanem podłoża, okresowymi zmianami
zawodnienia, temperaturą, wiatrem. Szerokość starych pęknięć
zmienia się także sezonowo, a ich liczba rośnie z wiekiem budynku.

Można wprawdzie spróbować określenia wieku spękań (stare
czy nowe), oceniając utlenienie i zanieczyszczenie wewnętrznej
powierzchni, ale w zasadzie odróżniają się tylko świeże zarysowa-
nia. Nie da się określić, czy rysa istnieje kilka miesięcy czy lat [5].

Powyższe przykłady świadczą, że dla jednoznacznego
wskazania przyczyny uszkodzeń muszą być przeprowadzone od-
powiednie pomiary intensywności drgań przy strzelaniu. Podkreślić
należy też, że dokładnym sposobem pomiarów jest tak zwany
monitoring drgań, wraz z równoczesną ich identyfikacją ze skargami
ludzi na szkody czy uciążliwość strzelania oraz konfrontacje
z własnymi obserwacjami stanu budynku.

Przy ocenie szkodliwości drgań powodowanych strzelaniem
dużym problemem może być równoczesne występowanie
wpływów fal powietrznych i sejsmicznych oraz trudności ich
oddzielnej oceny zwłaszcza, gdy zastrzeżenia co do szkodliwości
opierają się na odczuciach osób zamieszkałych w budynku.
Mieszkańcy często wiążą szkodliwość ze strzelaniem ładunkami
położonymi na powierzchni (np. strzelania rozszczepkowe,
wyburzeniowe), któremu towarzyszą silne fale powietrzne. Tym-
czasem fale sejsmiczne są wtedy najsłabsze. Odwrotnie jest na
przykład przy strzelaniu długimi otworami, gdy występują słabsze
fale powietrzne, a silne drgania sejsmiczne. Często więc nie wiado-
mo, który rodzaj oddziaływań jest szkodliwy, a który tylko uciążliwy
dla ludzi.

Drgania szkodliwe dla ludzi występują niezmiernie rzadko, dlatego
zwykle chodzi o dyskomfort i odczuwalność drgań, które są przy-
czyną licznych skarg. Poziom odczuwalności jest zróżnicowany i
na przykład człowiek siedzący odczuwał drgania budynku rzędu 0,5
mm/s przy częstotliwości 5–20 Hz, podczas gdy pierwsze rysy
ścian wystąpiły przy prędkości około 5mm/s. Przeciętną wrażliwość
ludzi na drgania przedstawiono w tabeli 3.

Lp. Wrażliwość Prędkość drgań, mm/s
1 Zauważalna 0,5

2 Kłopotliwa 5,0

3 Wysoka 15,0

Tabela 3. Wrażliwość ludzi na drgania
Table 3. Typical Human Response

Dodać trzeba, że częstotliwość drgań własnych większości
narządów człowieka jest w granicach 7 do 20 Hz, a na przykład
głowy 4 i 25 Hz, szczęki 6–8 Hz, kończyn górnych 3 Hz czy jamy
brzusznej 4–10 Hz, dlatego często występują drgania
rezonansowe tym bardziej szkodliwe, im dłużej trwają. Przy 20–30
Hz występuje nieprzyjemny rezonans głowy. Przy f < 2 Hz ciało
ludzkie zachowuje się jak jednolita masa, a na odbiór drgań ma
wpływ jego pozycja: siedząca, stojąca czy leżąca.

Ocenę biernego odbioru drgań przez ludzi w budynkach można
określić, posługując się empiryczną zależnością, obliczając z
pomiarów współczynnik K[3]:

                                

gdzie: u i f – prędkości i częstotliwość drgań.
Skutki drgań według tego współczynnika podane są w tabeli 4.

Tabela 4. Odczuwalność drgań według wartości K
Table 4. People sensibility according to value K

K Poziom percepcji

< 0,10
0,10
0,25
0,63
1,60
4,00
10,00

nieodczuwalne
prawie nieodczuwalne
zaledwie odczuwalne

odczuwalne
łatwo odczuwalne
bardzo odczuwalne

bardzo niebezpieczne

W pewnym sensie zastosowanie może mieć też norma PN-88B-
02171, z tym, że dotyczy ona drgań ciągłych.

Praktyczny problem polega często na tym, jak przekonać ludzi
zamieszkujących w sąsiedztwie kopalń, że drgania odczuwalne
wcale nie muszą być szkodliwe. Nierzadko więc dla uspokojenia
otoczenia dopuszcza się do strzelania ładunki wyznaczone z
warunku odczuwalności drgań, a nie takie, które mogą być
przyczyną szkód, co znacznie ogranicza skalę robót.

Po pobieżnym zapoznaniu się z odpowiednią literaturą można
odnieść wrażenie, że łatwo uniknąć szkód w budynkach, przyjmując
bezpieczne prędkości drgań w oparciu o jedną ze znanych skal.
Tymczasem problem jest złożony i wymaga umiejętności oceny
szkodliwości z uwzględnieniem czynników geologicznych,
budowlanych i górniczych, a także długoletniej praktyki. Proste
posługiwanie się normami pozwala czasem na unikanie
nadmiernych drgań czy zabezpiecza przed skargami, ale nie stanowi
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kompleksowego rozwiązania problemu. Dlatego często dopu-
szczalne ładunki do strzelania wyznaczane są z warunków nad-
miernej ostrożności lub jej braku. Trudno też określić motywacje ska-
rżących się ludzi, czy są spowodowane właściwymi intencjami.
Zwykle ludzie mają słabe rozeznanie stanu własnych budynków i
wiedząc o strzelaniu, uważają, że odkryli przyczynę szkód.

Na koniec podkreślić trzeba, co powiedział prof. Richter [11]:
„Wielką szkodą jest uboga wiedza i doświadczenie ludzi, którzy
pospiesznie, bez odpowiedniego rozeznania formułują przed-
wczesne wnioski, które tylko są przeszkodą dla odpowiednich
badań i właściwej oceny problemu”.

4. Zakoñczenie

Reasumując przedstawione uwagi odnośnie szkodliwości fal
powietrznych i sejsmicznych dla ludzi i budynków, podkreśla się, że:
– powietrzne fale uderzeniowe mogą być szkodliwe, a ich zasięg

zależy głównie od umieszczenia (zamknięcia) ładunków MW
w urabianej skale i maleje w miarę zwiększania głębokości
położenia lub długości czy wytrzymałości przybitki,

– powietrzne fale akustyczne mają większy zasięg i są najczę-
stszą przyczyną skarg ludzi na uciążliwość czy szkodliwość
strzelania,

– fale parasejsmiczne są główną przyczyną szkód, dlatego tak
ważne jest prawidłowe zbadanie wszystkich czynników
mogących mieć wpływ na stan budynku.
Należy też pamiętać, że ocena dynamicznej pracy budynku jest

znacznie trudniejsza niż ocena zachowania się go pod wpływem
obciążeń statycznych, dlatego powinna być szczególnie wnikliwie
analizowana [4].

Seismic and Air Effects of Quarry Blasting

Quarry blasts are relatively well-confined blasts intended to fragment and move rock. However, they do produce some ground vibrations
and air-blast as wasted energy. Questions frequently arise about blast vibration effects and specifically about whether vibrations can or
could have caused cracking and other damage in homes. The answer depend primarily on vibration levels and frequencies and to a lesser
degree on site – and structure – specific factors.
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1. Historia

Początek działalności firmy Orica ma swoje źródła w Europie i Australii. W 1864 roku szwedzki wynalazca Alfred
Nobel rozpoczął produkcję nitrogliceryny, dając początek działalności firmy w Europie. Dwa lata później rozpoczął
produkcję dynamitu, a zyski z  jego sprzedaży inwestował w rozwój firmy. W ten sposób powstawały nowe
wytwórnie materiałów wybuchowych w różnych krajach w Europie. W tym samym czasie w Australii
rozpoczęto dostawy materiałów wybuchowych na złotonośne pola Victorii. Przez dziesiątki lat działalność
związana z produkcją materiałów wybuchowych, zapalników, sprzętu strzałowego oraz usług strzałowych
stale się rozwijała. Firmy powstawały na wszystkich kontynentach, łączyły się z innymi firmami tej samej branży
(Ensign-Bickford, Dynamit Nobel) aż do roku 2006, kiedy to nastąpiło połączenie firm Dyno Nobel i Orica pod jedną
nazwą ORICA. Aktualnie obecna na polskim rynku firma Dyno Nobel Poland wchodzi w skład firmy ORICA, a dokładnie
jej grupy nazwanej Orica Mining Services, która działa w branży górniczej.

Orica Mining Services – Polska, Europa, œwiat

2. Nowoczesne technologie

Wdrożenie nowoczesnych i bezpiecznych technologii zawsze
było dla nas priorytetem. Wszystkie istotne zmiany technologiczne
w zakresie produkcji środków strzałowych i sprzętu strzałowego
na całym świecie zostały wdrożone właśnie przez naszą firmę bądź
firmy, które później stały się naszą częścią. Jesteśmy dumni z tego,
że nasza szeroka wiedza i wieloletnie doświadczenie zebrane na
wszystkich kontynentach pozwalają nam dalej podążać drogą
prekursora i lidera innowacji w dziedzinie techniki strzałowej, za-
równo w górnictwie odkrywkowym, jak i podziemnym.

Również rozpoczęcie naszej działalności w Polsce związane
było z przełomem, polegającym na wdrożeniu nieelektrycznych
systemów inicjacji, najpierw w podziemnych kopalniach rud miedzi,
a później w górnictwie odkrywkowym. Następnym istotnym krokiem
było wdrożenie technologii wytwarzania materiałów wybucho-
wych luzem, bezpośrednio przed załadowaniem ich do otworów
strzałowych. Aktualnie prowadzimy działania związane z pro-
mowaniem systemów bezprzewodowego odpalania (technologia
DynoRem) oraz zapalników elektronicznych i-kon.

3. Specyfika wyrobów i us³ug

Nasz główny wysiłek skupiamy na propagowaniu, wdrażaniu i
optymalizowaniu w szczególności tych technologii, które
poprawiają efektywność i bezpieczeństwo. Chcielibyśmy poniżej
przedstawić te z nich, które są szczególnie godne polecenia z
uwagi na swoją niezawodność, jakość oraz korzyści, jakie
przynoszą użytkownikowi.

Zapalniki nieelektryczne Systemu Nonel, technologia NPED
Całkowicie nowa konstrukcja, gdzie bardzo czuły, pierwotny

materiał wybuchowy (azydek ołowiu) został zastąpiony przez
bardzo bezpieczną kompozycję, nie stwarzającą w praktyce
zagrożenia niezamierzoną inicjacją. Elektryczne przewody
zastąpiono plastykową rurką, co całkowicie wyeliminowało
wszelkie ryzyko związane z elektrycznością.

Istnieją trzy odmiany zapalników (MS, LP, Unidet), które różnią się
przede wszystkim odpowiednio dobranymi do predysponowanych
zastosowań opóźnieniami czasowymi oraz sposobem łączenia
w sieć. Zapalniki Nonel są polecane szczególnie tam, gdzie istnieją
duże ograniczenia co do wielkości ładunku, w warunkach gdzie są
intensywnie narażone na działanie czynników zewnętrznych, jak

System Nonel został wprowadzony na rynek w 1973 roku i po
wielu udoskonaleniach jest produkowany do dziś, będąc naj-
bardziej popularnym systemem zapalników nieelektrycznych
na świecie. Zapalniki nieelektryczne niemalże całkowicie wy-
parły zapalniki elektryczne z polskiego górnictwa odkrywkowe-
go oraz podziemnego rud miedzi. Praktycznie nieograniczone
możliwości tworzenia sieci strzałowych, w połączeniu z wysoką
precyzją oraz niezawodnością zjednały sobie ogromną rzeszę
zwolenników. W Polsce używa go większość zakładów górni-
czych, w szczególności odkrywkowych.

Komunikat
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podczas mechanicznego załadunku czy przy grupowym odpalaniu
przodków, kiedy liczy się niezawodność.

Materiały wybuchowe emulsyjne i ANFO dla górnictwa
odkrywkowego

Początkowo używano materiałów wybuchowych luzem
zawiesinowych, które z biegiem lat zostały wyparte i zastąpione
stosowanymi do dziś nowoczesnymi materiałami wybuchowymi
emulsyjnymi. Materiały takie są produkowane za pomocą odpo-
wiednio wyposażonych pojazdów ciężarowych, bezpośrednio na
wyrobisku. W czasie składowania surowców, transportu, a nawet
podczas samego załadunku nie mamy do czynienia z materiałem
wybuchowym, gdyż proces uczulania do postaci wybuchowej
kończy się kilka minut po załadowaniu do otworu strzałowego.

Technologia materiałów wybuchowych produkowanych mobilnie
ma liczne zalety. Oprócz znaczącego wzrostu poziomu bezpie-
czeństwa poprzez wyeliminowanie styczności strzałowego
z gotowym MW, materiały te są wodoodporne (emulsyjne), silne
i mają możliwość zmiany gęstości (emulsyjne), co pozwala nam
regulować ilość MW w otworze oraz prędkość detonacji.

MW luzem doskonale sprawdzają się także podczas dużych
strzelań, gdyż wysoka wydajność produkcyjna i załadowcza
urządzeń do produkcji i załadunku pozwala w krótkim czasie
załadować bardzo duże ilości. Możliwość regulacji parametrów
oraz stopnia wypełnienia otworu strzałowego w przekroju
poprzecznym pozwalają na precyzyjny dobór techniki wypełniania
otworu strzałowego do specyficznych potrzeb.

Materiały wybuchowe typu ANFO są także wytwarzane za
pomocą pojazdów ciężarowych. Podstawowa różnica polega na
tym, że w  odróżnieniu od MW emulsyjnych nie są one wodoodporne.
Natomiast poziom bezpieczeństwa, prędkość załadunku oraz siła
działania są podobne. Nie mamy natomiast możliwości zmiany
parametrów wybuchowych. Jednak największą zaletą MW typu

oraz środków transportu przystosowanych do ich przewozu.
Przekłada się to także na zmniejszenie ilości niezbędnego personelu.

Materiały wybuchowe emulsyjne górnictwa podziemnego
Materiały wybuchowe emulsyjne luzem są coraz częściej

stosowane z powodzeniem w zakładach podziemnych. Wszystkie
ich zalety, które wymieniono wcześniej, są również właściwe dla
górnictwa podziemnego. W szczególności prędkość załadunku ma
tutaj istotne znaczenie, gdyż dzięki temu znacznie skrócono czas
przebywania górnika w strefie dużego zagrożenia, jakim jest
przodek. Urządzenia do produkcji materiałów wybuchowych luzem
są montowane na specjalistycznych podwoziach maszyn
górniczych, odpowiednich do poruszania się w wyrobiskach
tunelowych, gdzie przestrzeń robocza dla maszyny jest bardzo

ograniczona. Przy użyciu takich urządzeń można
stosować różne specjalistyczne techniki łado-
wania, m.in. niepełnego wypełnienia MW w prze-
kroju poprzecznym w otworze poziomym bądź ła-
dowania długich otworów zawierconych w stro-
pie o długości nawet kilkudziesięciu metrów.

Elektroniczne zapalniki systemu i-kon
Cyfrowo obsługiwany i sterowany system

elektronicznych zapalników i-kon pozwala na
niespotykaną dotychczas skalę na precyzyjną
kontrolę, zarówno na etapie planowania, jak i w

trakcie wykonywania prac strzałowych. Mamy możliwość pro-
gramowania poszczególnych zapalników z dokładnością do
1 milisekundy w zakresie od 1 do 15.000 milisekund. Komputerowe
programowanie jest bardzo proste. Dwukierunkowa komunikacja

pomiędzy zapalnikami w sieci a zapalarką pozwala nam mieć
pewność, że sieć jest połączona prawidłowo. W jednej sieci
możemy użyć nawet 4800 zapalników. Zapalniki są całkowicie
bezpieczne wobec elektryczności oraz odporne na działanie
mechanicznych czynników zewnętrznych. Są pakowane w klasie
1.4B (ADR). Zapalniki elektroniczne sprawdzą się wszędzie tam,
gdzie chcemy mieć najwyższy
stopień kontroli nad takimi
niepożądanymi efektami od-
strzału, jak drgania, rozrzut
odłamków oraz pozwolą nam
znacznie lepiej panować nad
rozdrobnieniem urobku oraz
kształtem usypu. Swoje zasto-
sowanie powinny znaleźć
również w górnictwie podzie-
mnym, gdzie zależy nam na
maksymalnej ochronie stropu oraz ociosów, a także przy strzelaniu
na bloki. Przyniesie nam to znaczące oszczędności na wszelkich
robotach pomocniczych oraz w trakcie kolejnych etapów
wydobywania skał (odstawa oraz mechaniczne kruszenie urobku,
zabezpieczenie stropu i ociosów oraz mniejsze straty w blokach
skalnych).
www.oricaminingservices.com

ANFO jest ich niższa cena, co pozwala nam na ekonomiczne
prowadzenie strzelań w warunkach suchych. Pojazdy ciężarowe
oraz składowanie surowców do produkcji obu wymienionych
materiałów wybuchowych wymagają przygotowania odpowiedniej
infrastruktury technicznej. Koszty jej budowy i utrzymania są
nieporównywalnie mniejsze od kosztu funkcjonowania tradycyjnej
wytwórni materiałów wybuchowych nabojowanych, składów MW



83

M
IE

SI
ÊC

ZN
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I/

20
07

mgr inż. Dorota POWAŁA
Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa

prof. dr hab. inż. Andrzej MARANDA
Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa

dr inż. Andrzej ORZECHOWSKI,
Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa

Badanie wra¿liwoœci na bodŸce zewnêtrzne
nowoczesnych materia³ów wybuchowych

STRESZCZENIE
Nowoczesne wysokoenergetyczne materiały wybuchowe
charakteryzują się dużą odpornością na bodźce
mechaniczne, temperaturowe i wybuchowe, co jest
szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa
ich stosowania. Większość prac koncentruje się na
materiałach takich jak FOX, TEX, TATB, TACOT, HNS, PYX,
NTO. Materiały te będą składnikami mieszanin lub
zastąpią w przyszłości obecnie produkowane MW tj. RDX,
TNT, PETN w ładunkach kumulacyjnych, detonatorach,
ładunkach burzących. Przeprowadzono badania na
bodźce mechaniczne i wybuchowe kompozycji
prasowanych i plastycznych zawierających ww. MW. Do
badań przygotowano odpowiednie postacie krystaliczne
MW gwarantujące uzyskanie dużych gęstości i wysokich
parametrów detonacyjnych. Zarówno odpowiednia
flegmatyzacja jak również stosowanie dodatków
nowoczesnych MW zdecydowanie zwiększa odporność
na bodźce mechaniczne i wybuchowe, co potwierdza
możliwość ich przyszłych zastosowań.

1. Wstêp

W pracy przedstawiono rezultaty badań małowrażliwych
kompozycji wybuchowych o wysokich parametrach detonacyjnych
stwarzających możliwość zastosowania w różnego rodzaju
pracach strzałowych w górnictwie odkrywkowym, otworowym jak
również podziemnym niewęglowym.

Materiały wybuchowe o wysokich parametrach detonacyjnych
znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wysoka
energia w nich zawarta pod warunkiem, że względy bezpie-
czeństwa pozwalają na zastosowanie tego typu MW. Głównymi
kryteriami decydującymi o doborze MW do konkretnej techniki
wybuchowej są: parametry detonacyjne, bezpieczeństwo stoso-
wania, odpowiednia forma użytkowa, jak również stabilność
fizyczna i chemiczna, która powinna być zachowana w normalnych
warunkach stosowania MW. Aspekt bezpieczeństwa jest istotny od
chwili powstawania materiału w procesie jego produkcji poprzez
elaborację ładunków, następnie ich przechowywanie i transport aż
do momentu użycia. Dlatego też materiały wybuchowe o zmniej-
szonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne stwarzają perspekty-
wy zastosowania. W ostatnich latach jednym z kierunków rozwoju
materiałów wybuchowych są badania nad uzyskaniem form użytko-
wych o obniżonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne poprzez za-
stosowanie indywidualnych małowrażliwych MW.

Kompozycje małowrażliwe można otrzymać, stosując miesza-
niny klasycznych MW (heksogen, oktogen) z małowrażliwymi MW
takimi jak nitroguanidyna (NQ), 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO), 1,2-
diamino-1,2-dinitroetylen (FOX-7), 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzen
(TATB), teranitrodibenzo-1,3a,4,6a-tetrazapentalen (TACOT).

Do badań wybrano materiały wybuchowe o stosunkowo pro-
stych metodach otrzymywania, których zastosowanie w przyszło-
ści jest najbardziej prawdopodobne, tj. NQ, NTO, FOX-7.

Nitroguanidyna charakteryzuje się stosunkowo najprostszą
metodą syntezy. Zaliczamy ją do grupy MW wysokoenergetycznych.
Gęstość kryształów wynosi 1,72 g/cm3. W literaturze podawane są
różne dane dotyczące prędkości detonacji nitroguanidyny. Według
T. Urbańskiego maksymalna wartość tego parametru wynosi 6775
m/s przy gęstości 1,20 g/cm3 (mierzona w rurach stalowych 27/34
mm) [1], natomiast według J. Köhlera i R. Meyera prędkość detonacji
nitroguanidyny wynosi 8200 m/s przy maksymalnej gęstości 1,71 g/
cm3 [2]. Zdolność do wykonania pracy określana metodą Trauzla 305
cm3 [3]. Nitroguanidyna jest substancją o bardzo niskiej wrażliwości
na bodźce zewnętrzne, której wrażliwość na tarcie wynosi do 353
N i uderzenie do 49 Nm. Nitroguanidyna topi się z jednoczesnym
rozkładem w temperaturze 246°C [4].

Jednym z najbardziej odpornych na bodźce mechaniczne
materiałów wybuchowych jest 3-Nitro-1,2,4-triazole-5-on [4-8].
Wrażliwość na uderzenie wynosi 50 J, wrażliwość na tarcie wynosi
353 N. Gęstość jego kryształów wynosi1,93 g/cm3, prędkość deto-
nacji 8200 m/s przy maksymalnej gęstości 1,71 g/cm3

. NTO topi się
z rozkładem w temperaturze około 260 °C.

Do nowych małowrażliwych materiałów wybuchowych o wyż-
szych parametrach detonacyjnych niż NTO i NQ zaliczyć należy 1,1-
diamino-2,2-dinitroetylen (FOX-7). Parametry FOX-7 opisano w
pracach [9-11]. Prędkość detonacji wynosi 8870 m/s przy gęstości
1,88 g/cm3 [12]. Obliczona prędkość detonacji jest wyższa niż hekso-
genu. Wrażliwość na uderzenie FOX-7 wynosi 24 Nm, natomiast
wrażliwość na tarcie jest powyżej 36 kg.

2. Czêœæ doœwiadczalna

Wybrane do badań MW (NQ, NTO, FOX-7) nie są produkowane
w Polsce. W związku z tym wykonano syntezy i rekrystalizacje tych
związków, otrzymując ok. 3 kg każdego MW. Następnie przeprowa-
dzono rekrystalizacje w celu uzyskania odpowiedniej topologii
ziarna.

Nitroguanidynę krystalizowano z NMP. Uzyskano sferyczne
polikryształy o wymiarach od 80 do 200 ěm (rys. 1.), o gęstości
nasypowej ok. 1 g/cm3. Rozkład wielkości ziarna przedstawiono na
rys. 2.

Rys. 1. NQ krystalizowana z NMP
Fig. 1. Crystals of NQ obtained by crystallization from NMP
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Rys. 2. Charakterystyka granulometryczna
nitroguanidyny

Fig. 2. Particle size distribution of NQ

NTO krystalizowano z mieszaniny etanolu i wody (9:1) poprzez
intensywne chłodzenie roztworu. Uzyskano izometryczne kryształy
(rys. 3.) Analizę granulometryczną przedstawiono na rys. 3.4.

Rys. 4. Charakterystyka granulometryczna NTO
Fig. 4. Particle size distribution of NTO

Rys. 3. NTO krystalizowany z mieszaniny etanol/ H2O
Fig. 3. Crystals of NTO obtained by crystallization from

ethanol/ H2O

FOX krystalizowano z mieszaniny DMSO/H2O. Uzyskano
izometryczne kryształy o wielkości ok. 150 µm (rys. 5). Analizę
granulometryczną przedstawiono na rys. 6.

2.1. Przygotowanie form użytkowych

Do badań wytypowano fluoropolimer – politetrafluoroetylen jako
składnik mieszanin prasowanych. W ładunkach prasowanych
fluoropolimer w postaci zawiesiny wodnej by ł dodawany do

Rys. 5. FOX krystalizowany z mieszaniny DMSO/H2O
Fig. 5. Crystals of FOX obtained by crystallization from

DMSO/H2O

Rys. 6. Charakterystyka granulometryczna FOX
Fig. 6. Particle size distribution of FOX

heksogenu, mieszany i suszony. Zawartość lepiszcza wynosiła 5%.
Jako ładunki pobudzające wykorzystywano flegmatyzowany
heksogen o 5% zawartości flegmatyzatora. Masa ładunku wynosiła
10 g. MW był prasowany w ładunki o średnicy 22 mm i długości ok.
18 mm. Stosowano maksymalny nacisk prasy, który wynosił ok. 10
ton.

2.2. Badanie wrażliwości na pobudzenie wybuchowe

Gap test określa maksymalną odległość, przy której następuje
przeniesienie detonacji z ładunku pobudzającego (donoru) na
ładunek badany (akceptor) przez przegrodę. Do akceptora
dołączony jest lont detonujący, którego wybuch potwierdza
przeniesienie detonacji. Autorzy [13] stosują dwa rodzaje przegród:
pleksiglas i wodę. Do badań mieszanin małowrażliwych stosowano
wodę jako przegrodę. Jako ładunki pobudzające wykorzystywano
flegmatyzowany heksogen. Zawartość flegmatyzatora zarówno dla
ładunków pobudzających i badanych wynosiła 5%. Masa ładunku
wynosiła 10 g. MW był prasowany w ładunki o średnicy 22 mm i
długości ok. 18 mm. Badano wpływ dodatku NTO, NQ i FOX, które
wprowadzano kosztem RDX. Zawartość MW była stała. Badano
wrażliwość materiałów wybuchowych prasowanych o zawartości
95% MW. Wyniki badań wrażliwości próbek PBX prasowanych
przedstawiono na rys. 7, 8.

Wraz ze wzrostem zawartości NTO, NQ, FOX maleje odległość,
przy której następuje przeniesienie detonacji z ładunku
pobudzającego na ładunek badany. Potwierdza to dużą odporność
ww. dodatków MW na pobudzenie wybuchowe. Zmniejszenie
wrażliwości na bodźce wybuchowe może być skutecznie
realizowane zarówno poprzez wzrost zawartości dodatków
małowrażliwych jak również zwiększenie ilości flegmatyzatora.
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Wzrost zawartości  NTO z 20% do 80% w PBX zawierającym 95%
MW powoduje zmniejszenie odległości przeniesienia detonacji z 26
mm na 19 mm. W przypadku materiałów prasowanych uzyskano
podobne wartości dla różnych MW małowrażliwych. Jedynie dla
próbki zawierającej 100% NQ uzyskano najmniejszy wynik 11 mm
w porównaniu do 16 mm dla NTO i 18 mm dla FOX, co może
świadczyć o niepełnym przereagowaniu próbki. Możemy wpływać
na odporność na bodźce wybuchowe poprzez zastosowanie
różnych dodatków MW, zmianę ich zawartości, zmianę zawartości
lepiszcza, co umożliwia wpływ na inne parametry fizykochemiczne
i wybuchowe.

Rys. 7. GAP test badanych MW
Fig. 7. GAP test of explosives

Rys. 8. GAP test badanych MW
Rys. 8. GAP test of explosives

Mieszanina
100% RDX

0% FOX
80% RDX
20% FOX

60% RDX
40% FOX

40% RDX
60% FOX

20% RDX
80% FOX

0% RDX
100% FOX

Prędkość 
detonacji [m/s]

8200 8010 8180 7930 8150 8200

Gęstość [g/
cm3]

1,72 1,75 1,75 1,77 1,79 1,82

2.3. Pomiar prędkości detonacji

Prędkość detonacji jest podstawowym parametrem charaktery-
zującym materiały wybuchowe. Zależy od składu, gęstości, średnicy,
rodzaju otoczki i postaci materiału wybuchowego. W niniejszej pracy
prędkość detonacji mierzono metodą czujników zwarciowych,
wykorzystując miernik elektroniczny.

Badania prędkości detonacji wykonano dla ładunków prasowa-
nych o średnicy 20 mm i długości 20 mm, w których heksogen
zastępowano innymi MW. Skład lepiszcza był stały i wynosił 5%.
Badane materiały elaborowano do otoczek z tworzywa sztucznego
o średnicy wewnętrznej 35 mm. Ładunki inicjowano detonatorem
heksogenowym.

Badano wpływ dodatku NTO, NQ i FOX, które wprowadzano
kosztem RDX. Zawartość MW była stała. Wyniki badań prędkości
detonacji próbek PBX przedstawiono w tab.1–3. Wraz ze wzrostem
zawartości NTO i NQ spada prędkość detonacji PBX. W przypadku
mieszanin RDX z FOX prędkość detonacji nie spada ze wzrostem
zawartości FOX. Próbki o zawartości 100% NTO i NQ nie detonowały.
W porównaniu do heksogenu NTO i NQ posiada zdecydowanie
większą średnicę krytyczną i graniczną.

2.4. Badanie wrażliwości na bodźce mechaniczne

Badanie wrażliwości na uderzenie polega na uderzeniu badanej
próbki przez spadający z określonej wysokości młot udarowy.
Określana jest masa i wysokość spadku młota. Próbka umieszczana
jest w tulei pomiędzy stalowymi wałeczkami.

W pracy określano wpływ dodatku NTO, NQ i FOX, który wpro-
wadzano kosztem HX, na wrażliwość PBX na bodźce mecha-
niczne. Zawartość MW była stała, wynosiła 95%. Wyniki badań
próbek wrażliwości na uderzenie i tarcie PMW przedstawiono na
rys. 9. Wzrost zawartości NTO, NQ i FOX zmniejsza wrażliwość PBX
na bodźce mechaniczne. Największy wzrost odporności na
uderzenie otrzymano, stosując NTO i NQ jako zamienniki RDX.

3. Podsumowanie

Wzrost zawartości NTO, NQ wpływa na obniżenie prędkości
detonacji PBX. Natomiast dodatek FOX praktycznie nie powoduje
zmiany tego parametru.

Wraz ze wzrostem zawartości NTO, NQ, FOX maleje odległość,
przy której następuje przeniesienie detonacji z ładunku

Mieszanina
100% RDX

0% NTO
80% RDX
20% NTO

60% RDX
40% NTO

40% RDX
60% NTO

20% RDX
80% NTO

0% RDX
100% NTO

Prędkość 
detonacji [m/s]

8200 7970 7930 7900 7520
Detonacja 
gasnąca

Gęstość [g/
cm3]

1,72 1,74 1,75 1,76 1,82 1,78

Tabela 3. Wartości prędkości detonacji dla PBX o zawartości 95% MW z FOX
Table 3. Detonation velocity of PBX containing FOX

Mieszanina
100% RDX

0% NQ
80% RDX
20% NQ

60% RDX
40% NQ

40% RDX
60% NQ

20% RDX
80% NQ

0% RDX
100% NQ

Prędkość 
detonacji [m/s]

8200 8000 7930 7690 6740
Nie 

zdetonowała

Gęstość [g/
cm3]

1,72 1,73 1,71 1,71 1,70 1,67

Tabela 1. Wartości prędkości detonacji dla PBX o zawartości 95% MW z NQ
Table 1. Detonation velocity of PBX containing NQ

Tabela 2. Wartości prędkości detonacji dla PBX o zawartości 95 % MW z NTO
Table 2. Detonation velocity of PBX containing NTO
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pobudzającego na ładunek badany, co potwierdza dużą odporność
ww. dodatków MW na pobudzenie wybuchowe.

Wzrost zawartości NTO, NQ, FOX korzystanie wpływa na
zmniejszenie wrażliwości na tarcie i uderzenie. Największą
odporność uzyskujemy, stosując NTO i NQ.

Możemy wpływać na odporność na bodźce zewnętrzne poprzez
zastosowanie różnych dodatków MW, zmianę ich zawartości,
zmianę zawartości lepiszcza, co umożliwia wpływ na inne ważne
parametry fizykochemiczne i wybuchowe.

Opracowane formy krystaliczne i użytkowe zawierające badane
materiały wybuchowe mogą być w przyszłości zastosowane jako
nowoczesne małowrażliwe wyroby typu IHE.
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Research of sensibility to external stimuli of new explosives

In this paper, the method of crystallization of NQ, NTO, FOX are presented. The obtained NQ, NTO, FOX-7 was applied to the preparation
of plastic bonded explosives (PBX). These PBX were tested in respect of explosive properties and sensitivity to external stimuli. The PBX
composition and method of obtaining of usable form were selected after several experiments. The measurement results of detonation velocity,
Gap-test and sensitivity to impact of pressed charges are described.

Artykuł recenzował dr inż. Jacek Sobala
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Wykorzystanie pojazdów specjalistycznych EX
jako przenoœnych sk³adów materia³ów wybuchowych
– krytyczna ocena obowi¹zuj¹cych norm i zwyczajów

Artykuł dyskusyjny

mgr inż. Marek RÓŻYCKI
Zespół Doradców ds. Bezpieczeństwa, Mikołów

STRESZCZENIE
Zmieniająca się praktyka funkcjonowania zakładów górni-
czych górnictwa podziemnego, związana z wydłużeniem
dróg komunikacji podziemnej od składów MW do miejsca
prac, zmusza kopalnie do zmian w zakresie praktyki
magazynowania środków strzałowych. Coraz więcej
kopalń jest zainteresowanych mobilnym magazynowa-
niem środków strzałowych dla swoich potrzeb oraz
możliwością ich przemieszczania po powierzchni. Ze
względu na stwarzane zagrożenia, operacje te powinny
być przedmiotem regulacji prawa górniczego, przepisów
transportowych oraz aktów prawnych związanych z za-
pewnieniem bezpieczeństwa i ochroną. W artykule
zostanie podjęta próba podsumowania obowiązującej
praktyki w celu stworzenia wspólnego katalogu wymagań
dla podmiotów zainteresowanych wykorzystywaniem
przenośnych składów materiałów wybuchowych w pra-
ktyce magazynowej i transportowej.

1. Sk³ad, magazyn czy zaparkowany pojazd?

Podstawę prawną w zakresie operacji związanych z gro-
madzeniem środków strzałowych określa rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1 ) z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych
i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych. Określa ono szcze-
gółowe zasady przechowywania i używania środków strzałowych
oraz sprzętu strzałowego w zakładach górniczych. Należy zatem
domniemywać, że normy rozporządzenia obejmują zarówno
warunki składowania MW pod ziemią, jak i magazyny (lub raczej,
posługując się nomenklaturą rozporządzenia, składy) znajdujące się
na powierzchni – pod jednym wszakże warunkiem. Jest nim
znajdowanie się danego miejsca na terenie zakładu górniczego.
Zgodnie z § 5. 1. rozporządzenia wszystkie czynności związane
z odbiorem, przechowywaniem, przewożeniem, przenoszeniem
i używaniem środków strzałowych w zakładzie górniczym wyko-
nują i dozorują osoby upoważnione przez kierownika ruchu zakładu
górniczego, posiadające odpowiednie kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach. Zwrócić należy w tym momencie uwagę
na drobną grę słów. W przypadku zakładów górniczych nie mówimy
o magazynowaniu, lecz przechowywaniu środków strzałowych.
Jaka jest zatem różnica pomiędzy przechowywaniem a maga-
zynowaniem?

W powszechnym znaczeniu różnica jest istotna. Zgodnie
z definicjami podawanymi przez słownik języka polskiego (wyd.
PWN) składowanie oznacza proces przechowywania towarów

w takich warunkach, by nie zagrażały ludziom i środowisku natural-
nemu. Magazynowanie jest pojęciem szerszym. Magazynować
oznacza bowiem „składać, przechowywać coś w jakimś pomie-
szczeniu lub pojemniku” lub też „gromadzić, odkładać coś w celu
późniejszego wykorzystania”. W ustawie – Prawo geologiczne i gór-
nicze pod pojęciem magazynowania występuje jedynie „bezzbior-
nikowe magazynowanie substancji w górotworze”, a zatem środki
strzałowe są jedynie składowane, czyli przechowywane w takich
warunkach, by nie stwarzały zagrożenia. Cel przechowywania nie
ma tu znaczenia. Generalną zasadą jest, by środki strzałowe w
zakładzie górniczym przechowywane były w przeznaczonych do
tego celu, odpowiednio przystosowanych i zlokalizowanych
składach materiałów wybuchowych, zapewniających bezpiecze-
ństwo ludzi i ochronę mienia przed skutkami wybuchu środków
strzałowych. Składy (zgodnie z § 12) podzielone zostały na stałe,
tymczasowe, podręczne (z czasem składowania ograniczonym do
24 godzin). Dodatkowy podział praktyczny dzieli składy na
interesujące nas: ruchome – urządzone na pojeździe przystosowa-
nym do przewożenia, przechowywania i wydawania środków
strzałowych oraz sprzętu strzałowego, a także składy podziemne,
naziemne i wgłębne.

2. Czy zgodnie z przepisami górniczymi pojazd
dopuszczony do przewozu MW na podstawie
innych przepisów mo¿e byæ u¿ywany jako sk³ad?

Trochę światła na to zagadnienie rzuca § 26 pkt 1 wspomnia-
nego rozporządzenia. Zgodnie z nim w zakładzie górniczym środki
strzałowe przewozi się na dwa sposoby. Po pierwsze specjalnymi
wozami lub pojazdami kopalnianymi – szynowymi lub oponowymi,
a także ruchomymi składami materiałów wybuchowych,
dopuszczonymi do stosowania w zakładach górniczych lub
pojazdami samochodowymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w
odrębnych przepisach. Ze względu na brak ich enumeratywnego
wykazu prawodawca dopuszcza stosowanie innych, nie określo-
nych szczegółowo przepisów. Postawić należy tezę, że
przewożenie środków strzałowych po terenie zakładu górniczego
dla własnych potrzeb tego zakładu, innym niż górniczym środkiem
transportu jest dopuszczalne, pod warunkiem spełniania przez ten
pojazd przepisów, np. w zakresie przewozu MW zgodnie z prawem
krajowym i umową ADR. Zgodnie z § 28 rozporządzenia niedozwo-
lone jest przewożenie luzem paczek naboi i środków inicjujących
oraz ładunków materiałów wybuchowych, a także materiałów
wybuchowych razem ze środkami inicjującymi.

Ograniczenie dla przewozu razem nie znajdzie zastosowania do
przewożenia środków strzałowych w składach ruchomych,
pojazdach samochodowych oraz w pojazdach oponowych, dopu-
szczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych,
z przeznaczeniem do przewozu środków strzałowych. Będą miały
tutaj zastosowanie przepisy transportowe. Szczegółowe wyma-
gania dla ruchomych składów określa załącznik 1 do rozporzą-
dzenia. Zgodnie z nim środki strzałowe przechowuje się w składach
materiałów wybuchowych zlokalizowanych w miejscach zabezpie-
czonych przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami górniczymi
i wyładowaniami atmosferycznymi. Składy te powinny znajdować
się w takiej odległości od siebie, aby ewentualny wybuch środków
strzałowych w jednym składzie nie mógł spowodować wybuchu w
innym składzie. Załącznik jednak wiąże nam ręce. Precyzuje on
bowiem, że naziemne składy materiałów wybuchowych dzieli się

1 Rozporządzenie w § 22 pkt 1. wprowadza możliwość dla zakładów górnictwa odkrywkowego, by
środki strzałowe potrzebne do jednorazowego odstrzału były przechowywane w innym odpowiednim
miejscu, poza składem materiałów wybuchowych, przez okres nie przekraczający 24 godzin.
Określono ponadto dodatkowe warunki w postaci obowiązku ogrodzenia terenu składowania na
odległość 10 m od złożonych środków strzałowych; chronione posterunkiem, oznaczone tablicami
ostrzegawczymi, oświetlone w porze nocnej oraz usytuowane w odległości co najmniej 100 m od
obiektów przemysłowych i 300 m od obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych i
składów materiałów łatwopalnych.
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(ze względu na budowę) na budynki wolno stojące, względnie
szafki pancerne lub opancerzone. Innej możliwości nie ma. Czy
zatem pojazd może być szafką? Takie rozumowanie raczej nie
wydaje się wskazane i właściwe, a wszelkie pojazdy, służące jako
składy MW na kopalni, powinny mieć zatem zastosowanie w
warunkach podziemnych. Podsumowując zatem, pojazd przezna-
czony do przewozu MW zgodnie z wymaganiami przepisów w
zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, może na pewno
służyć do przewożenia środków strzałowych. Czy jednak można
w nim przechowywać te środki? Odpowiedź w zasadzie wydaje
się prosta. Będzie twierdząca, jeśli pojazd zostanie zakwalifiko-
wany jako „skrzynia” lub „budynek” – czyli w praktyce odpowiedź
powinna być negatywna. Tyle przepisy górnicze.

Z jakiego wiec powodu w praktyce górniczej interesującym
wydaje się stosowanie pojazdów do czasowego przechowywania
środków strzałowych? Przemawiać mogą za tym względy ekono-
miczne i bezpieczeństwa. Tych pierwszych w zasadzie nie trzeba
komentować, a te drugie zasadzają się na kilku przesłankach.

Po pierwsze – unikamy zbędnego przepakowywania materiałów
– jest zatem mniejsze prawdopodobieństwo ich uszkodzenia, utraty
lub zniszczenia.

Po drugie – pojazd dopuszczony do przewozu towarów nie-
bezpiecznych spełnia stosunkowo ostre normy związane z warun-
kami przewozu, możliwymi zagrożeniami oraz postojami.

Dla przykładu pojazd typu EX-II powinien charakteryzować się
między innymi prędkością spalania elementów konstrukcji pojazdu
nie większą niż 100 mm/min zgodnie z normą ISO 3795:1989
„Pojazdy drogowe i ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Określenie
stopnia palności materiałów”. Pojazdy te powinny być tak
zaprojektowane, zbudowane i wyposażone, aby przewożone
materiały wybuchowe były zabezpieczone przed zagrożeniami
zewnętrznymi i wpływami atmosferycznymi. Wydaje się zatem
właściwym wskazanie jako podstawy do wykorzystania pojazdów
jako powierzchniowych składów czasowych zapisów art. 78 § 4
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z nim w przy-
padkach uzasadnionych (a w tym przypadku z pewnością ta
przesłankę mamy spełnioną), gdy jest to niezbędne do wprowa-
dzenia postępu technicznego, prowadzenia prac naukowo-
badawczych lub doświadczalnych, Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego, na wniosek przedsiębiorcy, może ustalić w drodze
decyzji zezwolenie na zastosowanie innych, nie sprecyzowanych
w prawie rozwiązań. Wydaje się zatem koniecznym spowodowanie
dyskusji mającej na celu dopasowanie przepisów w tym zakresie
do oczekiwań branży górniczej. Logiczne i proste rozwiązanie –
polegające na racjonalizacji ekonomicznej oraz zapewnianiu
bezpieczeństwa procesów dostaw środków strzałowych powinno
być uregulowane w sposób konkretny. W dniu dzisiejszym sprawa
jest uznaniowa. Jak pokazuje praktyka, Prezes WUG, przed
wydaniem decyzji musi uzyskać opinię w zakresie możliwych
zagrożeń, wydawaną przez uprawnioną jednostkę naukową. Ta
zaś, z braku uregulowań górniczych, przyjmuje jako podstawę
rozważań zapisy aktu prawnego dotyczącego magazynowania
materiałów wybuchowych. Jest to rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1)z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w
tym wyrobów pirotechnicznych. Pewną ironią jest § 1 pkt 2.1 tego
aktu, w którym stwierdzono, że nie ma on zastosowania do zakła-
dów górniczych, ale tylko w zakresie transportu wewnątrzza-
kładowego materiałów wybuchowych. Bez problemu można zatem
zastosować ten akt w innych obszarach – jak na przykład podczas
określania norm dla – tu posłużę się neologizmem – „czasowych
powierzchniowych składów MW”. A zatem praktyka górnicza jest
uregulowana także i tym aktem. Rozporządzenie reguluje miedzy
innymi zasady magazynowania MW w „obiektach” oraz warunki dla
tego procesu. Pod pojęciem: „obiekt” rozumiemy jednak obiekt
budowlany, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.)
– a wiec nie będzie to pojazd. Przedstawione w rozporządzeniu
normy wskazują na konieczność ustalenia stref ochronnych, czyli
obszaru terenu otaczającego obiekt zagrożony wybuchem lub
spaleniem materiału wybuchowego, w którym nie powinny pojawiać
się czynniki zwiększające ryzyko powstania wybuchu lub spalenia
materiału wybuchowego w obiekcie. Normy właściwe w przypadku
budynku nie do końca będą zatem odpowiednie dla pojazdów. Co
ważne, nawet w przypadku wydania pozytywnej decyzji i przy-
znaniu zakładowi górniczemu prawa do odstępstwa, nastąpi to na

czas oznaczony. Jaki on będzie? To zależy od uznania urzędnika,
który nie może wydać takiej decyzji bez ograniczania jej ważności.

3. Wymagania w zakresie przewozu

Podstawę rozważań w zakresie wymagań technicznych same-
go pojazdu stanowi umowa ADR – The European Agrement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
oraz przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych. Przepisy te nakazują speł-
nianie odpowiednich wymagań w zakresie klasyfikacji, oznaczania
pojazdu i towaru, wymagań dla załogi oraz jej szkolenia, posiada-
nego podczas przewozu wyposażenia oraz parametrów techni-
cznych pojazdu. Przepisy wprowadzają też ograniczenia: wskazują
dopuszczalne i bezpieczne sposoby postępowania z towarami
uznanymi za stwarzające zagrożenia w transporcie.

Materiały wybuchowe i środki strzałowe klasyfikowane są jako
materiały i przedmioty wybuchowe w klasie 1 ADR. Podstawowe
dane o klasyfikacji zostały przedstawione poniżej.

Rys 1. Właściwości materiałów w klasie 1 ADR
Źródło: Umowa ADR – Opracowanie własne.

Fig. 1. The characteristics of explosives in class 1 ADR
Source: Contract ADR - own project

Do przewozów materiałów klasy 1 w ilościach wymagających
oznaczenia pojazdu konieczne jest stosowanie pojazdu EX II lub EX
III. Typ pojazdu (EX) określa parametry eksploatacyjno-techniczne,
skutkujące ograniczeniami w zakresie dopuszczalnych ilości
przewożonych materiałów. Poniżej zaprezentowano najważniejsze
parametry dla pojazdów.

Pojazdy EX/II
Pojazdy te powinny być tak zaprojektowane, zbudowane i wypo-

sażone, aby przewożone materiały wybuchowe były zabezpie-
czone przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami atmosfery-
cznymi. Pojazdy powinny być zamknięte lub kryte opończą. Opończa
powinna być wykonana z materiału odpornego na rozdarcie,
nieprzepuszczalnego i trudno zapalnego. Opończa powinna być
napięta tak, aby zakrywała skrzynię ładunkową ze wszystkich
stron. W przypadku pojazdów zamkniętych przedział ładunkowy nie
powinien mieć okien, a wszystkie otwory w przedziale ładunkowym
powinny być wyposażone w zamykane, szczelne drzwi lub
pokrywy. Kabina kierowcy powinna być oddzielona pełną ścianą od
komory ładunkowej.

Pojazdy EX/III
Pojazdy te powinny być tak zaprojektowane, zbudowane i

wyposażone, aby przewożone materiały wybuchowe były zabez-
pieczone przed zagrożeniami zewnętrznymi i wpływami atmosfery-
cznymi. Pojazdy powinny być zamknięte. Kabina kierowcy powinna
być oddzielona pełną ścianą od przedziału ładunkowego. Powie-
rzchnia ładunkowa powinna być jednolita. Dopuszcza się monto-
wanie stałych punktów kotwiczenia. Wszystkie szczeliny powinny
być wypełnione. Wszystkie otwory powinny być zamykane na
zamki. Zamknięcia powinny być wykonane „na zakładkę”. Przedział
ładunkowy powinien być wykonany z materiału o grubości co
najmniej 10 mm, odpornego na ciepło i ogień. Wymaganie to uważa
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się za spełnione, jeżeli materiał zaliczony jest do klasy B-S3-d2,
zgodnie z normą EN 13501-1:2000. Jeżeli przedział ładunkowy
wykonany jest z metalu, to jego wnętrze powinno być pokryte
materiałem spełniającym te same wymagania.

Pozostałe wymagania. W obu przypadkach (EX-II i EX-III) do
budowy nadwozia nie powinny być używane materiały, które w
kontakcie z przewożonymi materiałami wybuchowymi mogą
tworzyć niebezpieczne związki. Silnik w pojazdach do przewozu
MW powinien być umieszczony przed przednią ścianą przedziału
ładunkowego. Dopuszcza się umieszczenie silnika pod przedziałem
ładunkowym pod warunkiem, że ciepło wydzielane przez ten silnik
nie spowoduje wzrostu temperatury wewnętrznej powierzchni
przedziału ładunkowego powyżej 80°C. Układy wydechowe oraz
ich inne elementy w pojazdach kompletnych lub skompletowanych
powinny być tak zbudowane i umiejscowione, aby wydzielane
przez nie ciepło nie powodowało wzrostu temperatury
wewnętrznej powierzchni przedziału ładunkowego powyżej 80°C.
Nominalne napięcie instalacji elektrycznej nie powinno przekraczać
24 V. Oświetlenie w przedziale ładunkowym pojazdów EX/II powinno
być zainstalowane na suficie i być zakryte, tj. bez wystających
przewodów lub żarówek. W przypadku przewozu towarów w
grupie zgodności J, elektryczna instalacja powinna mieć stopień
ochrony co najmniej IP65 (tj. ognioodporność Eex d). Wszystkie
instalacje elektryczne wewnątrz przedziału ładunkowego powinny
być wystarczająco chronione przed mechanicznymi uderzeniami z
wewnątrz. Instalacja elektryczna wewnątrz przedziału ładunko-
wego powinna być pyłoszczelna (stopień ochrony co najmniej IP54
lub równoważny), a w przypadku grupy zgodności J, co najmniej
IP65 (np. ognioodporność Eex d).

Dopuszczalne jest montowanie w pojazdach typu EX ogrze-
waczy spalinowych. Tu jednak muszą zostać spełnione następują-
ce wymagania:
a) wyłącznik ogrzewacza może być umieszczony na zewnątrz

kabiny kierowcy;
b) ogrzewacz może być wyłączany z zewnątrz przedziału

ładunkowego;
c) nie wymaga się wykazania, że zastosowany wymiennik ciepła

jest odporny na ograniczenie cyklu wybiegu.
Jeżeli pojazd przeznaczony jest do przewozu towarów

niebezpiecznych, dla których wymagane są nalepki zgodne ze
wzorami nr: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 lub 5.2, to w przedziale
ładunkowym nie powinny być instalowane następujące elementy
niezbędne do pracy ogrzewacza: zbiorniki paliwa, źródła energii,
wloty powietrza potrzebnego do spalania lub ogrzewania oraz
wyloty spalin. Wylot ogrzanego powietrza nie powinien być
zasłaniany przez ładunek. Temperatura, do której mogą ogrzać się
sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 50°C. Urządzenia
grzewcze zainstalowane wewnątrz przedziału ładunkowego
powinny być zaprojektowane tak, aby uniemożliwić zapłon
atmosfery wybuchowej wskutek ich działania.

Do przewozu MW mogą być stosowane także duże kontenery2 .
Powinny one spełniać wymagania przewidziane dla nadwozi
pojazdów podane w przepisach, stosownie do przewożonego
ładunku; w takim przypadku nadwozie pojazdu może nie spełniać

tych wymagań. Duże kontenery przewożone pojazdami, których
jakość izolacji i odporność cieplna platform spełniają wymagania,
o których mowa, same nie muszą spełniać tych wymagań. Przepis
ten dotyczy również małych kontenerów przeznaczonych do
przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych klasy 1.

Ze względu na różnice konstrukcyjne przepisy wprowadzają
ograniczenia ilości netto materiałów, które mogą być przewożone
w poszczególnych pojazdach. Poniżej zaprezentowano ograni-
czenia ilości netto materiału, która może być transportowana:

Pojazdy EX/II, EX/III powinny być poddawane corocznym
badaniom technicznym w kraju ich rejestracji, w celu potwierdzenia
zgodności z odpowiednimi przepisami oraz ogólnymi przepisami
bezpieczeństwa (dotyczącymi układów hamulcowych, oświetlenia,
itp.) obowiązującymi w kraju ich rejestracji. W przypadku przyczep
lub naczep połączonych z pojazdem ciągnącym pojazd ciągnący
powinien być poddany analogicznym badaniom technicznym. Nie
dotyczy to przyczep EX/II lub EX/III, które mogą być ciągnięte przez
pojazdy samochodowe niespełniające tych wymagań.

Po wykonaniu badania stacja diagnostyczna wydaje
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu. Na jego podstawie
wydawane jest Świadectwo Dopuszczenia Pojazdu, tzw.
„Czerwony Pasek”

Jednostka transportowa załadowana towarami niebezpiecznymi
nie może w żadnym wypadku posiadać więcej niż jedną przyczepę
(lub naczepę).

4. Przyk³ad praktyczny

Na podstawie badan i ekspertyz właściwa władza w zakresie
dopuszczenia – IPO dopuszcza przewożenie (i czasowe
przechowywanie) w standardowym pojeździe EX II następujących
ilości materiałów wybuchowych:
– środki inicjujące (1.1B, 1.2B lub 1.4B) – 720 szt. – co odpowiada

ok. 0,720 kg netto materiału wybuchowego;
– materiały wybuchowe (grupa zgodności „D”) – 500 kilogramów

netto.
Zgodnie z ekspertyzami przewóz może następować w sposób

bezpieczny, pod warunkiem zastosowania niezależnych skrzyń
ładunkowych, wykonanych z drewna o grubości co najmniej 5 cm
i oddzielonych miedzy sobą pustą przestrzenią, co najmniej 0,85 m.
W takim przypadku, konstrukcja pojazdu oraz zabezpieczenia
zastosowane na wypadek pożaru, powinny ograniczyć skutki
wybuchu do przestrzeni ładowni. Dla potrzeb postoju przewidziano
obowiązek zachowania odległości pomiędzy stojącymi pojazdami,
wynoszącej co najmniej 50 m (przepis S1). Obliczenie odległości,
które muszą zostać zachowane podczas postoju pojazdu na terenie
kopalni – jeśli traktowalibyśmy pojazdy jako „obiekty” – należałoby
zastosować wzory określone w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń
magazynowych i obiektów do przechowywania materia łów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

Dla uproszczenia przyjmijmy, że w pojeździe będziemy
przewozić tylko materiał wybuchowy – a więc czynnik stwarza-
jący największe zagrożenie. Zdolność danego materiału
wybuchowego do generowania fali uderzeniowej, określa się
porównawczo w stosunku do wzorcowego materiału wybucho-
wego (krystalicznego heksogenu) współczynnikiem zagrożenia
(RZ). Współczynnik RZ wyznacza się doświadczalnie w drodze
badań modelowych lub oblicza (zgodnie z rozporządzeniem)
według wzoru:

RZ = 4,71 x 10-4 x (Q x V)0,5,

gdzie:
Q – ciepło wybuchu danego materiału wybuchowego w kJ/kg,
V – objętość właściwa produktów wybuchu danego materiału
wybuchowego w dm3/kg.

Dla potrzeb obliczenia ilości materiału dopuszczonego do maga-
zynowania, koniecznym będzie wyliczenie równoważnika hekso-
genowego. Zgodnie ze wzorem nr 7 ze wspomnianego rozporządzenia
równoważnik heksogenowy (G) wyrażony w kg wzorcowego
heksogenu magazynowanego ładunku, zdolnego do generowania
przy wybuchu fali uderzeniowej, wyznacza się doświadczalnie,
w drodze badań modelowych lub określa według wzoru:

Typ pojazdu

Podklasa Grupa zgodności EX/II EX/III

1.1
1.1A 6,25 kg 18,76 kg

pozostałe 1 000 kg 16 000 kg

1.2 3 000 kg 16 000 kg

1.3 5 000 kg 16 000 kg

1.4
1.4 S bez ograniczeń

pozostałe 15 000 kg 16 000 kg

1.5 5 000 kg 16 000 kg

1.6 5 000 kg 16 000 kg

Nieczyszczone 

opakowania
bez ograniczeń

Tabela 1. Ograniczenia ilościowe pojazdów EX
Table 1. The limitations of quantity for vehicles EX

2 Zgodnie z ADR – 1.2.1 „duży kontener” oznacza:
a) kontener o pojemności większej niż 3 m3;
b) w rozumieniu przepisów CSC, kontener takiej wielkości, że powierzchnia wyznaczona

czterema zewnętrznymi dolnymi narożami jest równa co najmniej:
i)  14 m2 (150 stóp kwadratowych); lub
ii) 7 m2 (75 stóp kwadratowych), jeżeli jest wyposażony w górne naroża zaczepowe.
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G = RZ x M,
gdzie: M – masa netto materiału wybuchowego zawartego w
magazynowanym ładunku w kg.

Minimalną dopuszczalną odległość w metrach (Ld) od
nieobwałowanego obiektu magazynowego do innych zagrożonych
obiektów określa się według wzoru:

Ld = 38,25 x Pf
-0,529 x G1/3,

gdzie:
 (Pf) – oznacza nadciśnienie fali uderzeniowej powstającej przy
wybuchu zgromadzonego w magazynie ładunku.

Minimalną dopuszczalną odległość w metrach (Ld) od obwało-
wanego magazynu do innych zagrożonych obiektów określa się
według wzorów zależnych od planowanych odległości granicznych,
zgodnie ze wzorem 15. załącznika do rozporządzenia. Przy zakładanej
odległości powyżej 10 m do 80 m odległości szczegółowe określa wzór:

Ld = 14,96  x  Pf
-0,629  x  G0,396,

PARAMETRY JEDNOSTKI EMULGIT 82GP EMULINIT 2 RIOGEL EP
RIOGEL 
TRONER 
PLUS

D Y N A M I T 
20G5H

Podklasa ADR 1.1D 1.1D 1.1D 1.1D 1.1D

UN 0241 0241 0241 0241 0081

Dane o materiale

Średnica (mm) 40 – 80 32 - 90 26 – 45 26 - 200 25 – 120

Gęst. zanabojowana (g/cm³) 1,033 -1,135 1,267 1,15 – 1,20 1,22 – 1,34 1,3 - 1,4

Objętość wł. gazów (dm³/kg) 879 853 854 886 908

Energia właściwa (kJ/kg) 906,44 712,4 1029 998 ?

Ciepło wybuchu (kJ/kg) 3937 2746 4430 4279 3480

Prędkość detonacji (m/s) 3950 - 4108 4342
powyżej 

4500
powyżej 

5000
powyżej 

4500

Ilość składników 
toksycznych w gazach 
postrzałowych

CO%(V/V) 0,065 0,051 0,073 0,031 0,076

NOx%(V/V) 0,029 0,055 0,011 0,006 0,053

Przenoszenie detonacji (cm) 3 3 >2 >4 >3

Inicjowanie - Spłonka ZnT Spłonka ZnT No 8 No 8 No 8

Średnica krytyczna (mm) 40 32 <26 <26 25

Pf - Nadciśnienie fali 
uderzeniowej*

kPa 35 35 35 35 35

*) przyjęto za wartościami maksymalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 
r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz 

wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dane obliczeniowe

Zakładana ilość w kg/netto 500 [kg] 500 [kg] 500 [kg] 500 [kg] 500 [kg]

Rz 0,876189515 0,720851 0,916119 0,917084 0,837247

G 438,0947577 360,4257 458,0593 458,5418 418,6234

Ld
w [m] bez 

obwałowania
44,2 [m] 41,4 [m] 44,9 [m] 44,9 [m] 43,5 [m]

Ld
w [m] 

obwałowane
17,8 [m] 16,5 [m] 18,1 [m] 18,1 [m] 17,5 [m]

Wymagania 
transportowe

Odległość 
postojowa w 

[m]
50 [m] 50 [m] 50 [m] 50 [m] 50 [m]

The utilization of specialised EX vehicles as mobile depot for explosives
– the critical opinion of binding norms and customs

Debatable article

Changes of underground mining connected with elongation of communication roads from explosives depots to workplace force the mines
to change their practice of blasting storage. More and more mines are interested in mobile depots for explosives. With regard to created hazards
these operations should be the object of control of right. The paper shows the analysis of today practice, to create the common catalogue
of requirements for interested subjects.

Tabela 2. Wyliczenia dla wybranych środków strzałowych
Table 2. Calculations for chosen blasting means

gdzie:
 (Pf) – oznacza nadciśnienie fali uderzeniowej powstającej przy
wybuchu zgromadzonego w magazynie ładunku

Zestawienie parametrów oraz wyliczeń dla wybranych
materiałów dostępnych na rynku zestawiono w tabeli:

5. Podsumowanie

Brak szczegółowych norm prawnych pozwala na uznaniowość
decyzji organów nadzoru. W każdym przypadku decyzje te będą
przekładać się na niepotrzebne lub nieuzasadnione koszty. W związku
z przewidywanym zwiększeniem zainteresowania zakładów
górniczych problematyką przenośnych składów wydaje się potrze-
bnym i celowym zaproponowanie zmian legislacyjnych, które jednozna-
cznie sprecyzują katalog wymagań i możliwości. Jak pokazała analiza,
w przypadku zastosowania pojazdu jako przenośnego składu materia-
łów wybuchowych, zachowanie wyłącznie przepisów transporto-
wych zapewnić powinno wystarczający poziom bezpieczeństwa. Po-
winno to stanowić przesłankę do ułatwień ze strony organów nadzoru.
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mgr inż. Tomasz SAŁACIŃSKI
Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa

Analiza wypadków w produkcji
cywilnych materia³ów wybuchowych

– kluczowy element systemu oceny zagro¿eñ?

STRESZCZENIE
W pracy wskazano, że podstawowym działaniem służą-
cym realizacji zapisu o konieczności stałego uaktualnia-
nia oceny stopnia ryzyka związanego z prowadzeniem
prac z użyciem materiałów wybuchowych, wymaganym
ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybu-
chowych przeznaczonych do użytku cywilnego (art. 18
ust 1 pkt 7), powinno być dokonywanie przez danego
przedsiębiorcę analizy informacji o wypadkach mających
miejsce także i u innych przedsiębiorców działających w
danej specjalności. Ogólnie dostępne tego typu dane, np.
prasowe, nie zawsze są wiarygodne lub uzyskanie ich
wymaga dużego nakładu pracy. Utrudnia to pojedyn-
czemu przedsiębiorcy dotarcie do odpowiednich dla
niego informacji. Z tego powodu uznano za konieczne
promowanie rzetelnej i aktualnej wymiany informacji o
wypadkach w produkcji i stosowaniu cywilnych materiałów
wybuchowych, analogicznej do rozwiązań międzynaro-
dowych i uwzględniającej szczególne potrzeby rynku
krajowego.

1. Wstêp

Bez względu, czy wypadek zaistniał w całkowicie zautoma-
tyzowanym węźle technologicznym w procesie wytwarzania
przemysłowych materiałów wybuchowych (MW), czy też podczas
ręcznej elaboracji wyrobów pirotechniki widowiskowej, zawsze
można wskazać wiele możliwych jego przyczyn. Mając na
względzie cel tego typu analiz, tzn. zmniejszenie prawdopodobień-
stwa wystąpienia następnego analogicznego wypadku, podstawo-
wym zagadnieniem staje się problemem wiarygodności przyjętych
założeń, co do przebiegu zaistniałego wypadku. Im będą one bardziej
wiarygodne, tym wnioski z analizy powypadkowej będą skuteczniej
chronić przed następnym wypadkiem. Często spotykane w prze-
myśle MW zniszczenia w miejscu wypadku oraz brak możliwości
poddania analizie tej części MW, która w rzeczywiści brała udział
w wypadku zmusza do uznania, że proponowane przyczyny są
zwykle tylko hipotezami.

W każdej analizie powypadkowej można uwzględniać różnoro-
dne przyczyny „bezpośrednie”, czyli ustalać, kto dokonał czynności
będącej bezpośrednią przyczyną wystąpienia stanu awaryjnego.
Takie podejście nie obejmuje pełnego obrazu sytuacji. „Pośrednie”
przyczyny wypadku, których nie da się w ten sposób ustalić,
odnoszą się np. do pytania: dlaczego doszło do zaistnienia przy-
czyny bezpośredniej.

2. Wybrane aspekty oceny zagro¿eñ

Od kilku lat producenci MW zobowiązani są do dokonywania
okresowej weryfikacji oceny stosowanych przez siebie technologii.
Wymóg oceny pod względem bezpieczeństwa wynika z art. 18 ust.
1 pkt 7 ustawy [1] stanowiącego, że należy „na bieżąco oceniać
i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem prac
przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego…”. Znane są różne formy spełnienia tego obowiązku,
niemniej w stosunku do technologii zweryfikowanej wieloletnim

doświadczeniem na funkcjonującej instalacji ograniczenie do
kryteriów standardowych może skutkować powieleniem tylko
wcześniej opracowanych dróg postępowania, a wynik tej pracy
będzie z góry znany. Są to np.:
– zachowanie wymaganych odległości,
– posiadanie wymaganych zezwoleń i koncesji,
– stosowanie materiałów o znanych właściwościach,
– zatrudnianie tylko przygotowanego personelu,
– zachowanie i przestrzeganie wymagań wewnątrzzakładowych.

Powyższe „standardowe” aspekty analizy są wymagane
przepisami ogólnokrajowymi, a zatem weryfikowanie dotychcza-
sowej oceny na ich podstawie (co i tak musi mieć miejsce) wydaje
się nie rokować dużych nadziei na obiektywną ocenę warunków
bezpieczeństwa. Tymczasem wspomniany wyżej zapis ma na celu
zapewnienie bezpieczeństwa ludziom poprzez uniknięcie
wypadków. Dokonywanie weryfikacji oceny bezpieczeństwa nie
powinno być „sztuką dla sztuki”, lecz powinno dostarczyć
informacji, czy w danej technologii istnieją inne rozwiązania
praktyczne i czy są one bezpieczniejsze niż stosowane w
ocenianej instalacji.

2.1. Ogólnie dostępne dane uzyskiwane z analizy wypadków

W warunkach krajowych podejmowane są prace nad połącze-
niem wiedzy o wypadkach z metodami pozwalającymi zawczasu
oszacować skalę zagrożenia, jak np. system TEMCLEV-Ex [2].
Utworzenie narzędzia pozwalającego na wykorzystanie wiedzy
(bazy danych) o wypadkach jest procesem:
– długotrwałym, gdyż trzeba porównywać dane z wielu lat,
– kosztownym, gdyż konieczne jest nieustanne poszukiwanie

i weryfikowanie danych,
– zawsze obarczonym nieznanym błędem, gdyż nie istnieje zbiór

informacji o wszystkich wypadkach – nie ma wiarygodnego
punktu odniesienia, tzn. możemy tylko szacować jaką część
wypadków wprowadziliśmy do bazy danych.
Nie jest możliwe także bezpośrednie porównanie danych o wy-

padkach pochodzących od różnych producentów stosujących
„identyczną” technologię do produkcji analogicznych wyrobów. Na
przeszkodzie stoją różnice technologiczne – nie ma dwóch
identycznych i identycznie funkcjonujących instalacji oraz –
zachowanie poufności danych przed konkurencją. Nie jest możliwe
oddzielenie wiedzy o bezpieczeństwie produkcji od opisu
szczegółów technologicznych.

Powstaje zatem pytanie, jakie dane o wypadkach mogą być
ogólnie dostępne i które z nich mogą być użyteczne w ocenie
bezpieczeństwa instalacji służących wytwarzaniu MW. Generalnie
można przyjąć, że ogólnie dostępne dane, czyli najczęściej
podawane to:
– data i ewentualnie godzina wypadku,
– typ zakładu produkcyjnego lub instalacji,
– rodzaj MW produkowanego w danej instalacji i ewentualnie typ

urządzenia,
– liczba ofiar śmiertelnych i rannych,
– zasięg i skala zniszczeń, prezentowane w formie opisowej

(zwykle opisuje się tylko wybrane, spektakularne elementy, np.
huk wybuchu było słychać w odległości kilku km od miejsca
zdarzenia) lub podając oszacowaną kwotę określającą wartość
zniszczonych urządzeń i obiektów,

– działania powypadkowe.
Zwykle brak jest szczegółowego opisu instalacji, postępowania

z daną partią MW przed wypadkiem, czynności wykonywanych
przez personel. Nie jest także podawany sposób, w jaki można
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skontaktować się z osobą mogącą udzielić innych dodatkowych
informacji.

3. • ród³a danych o wypadkach w przemyœle
chemicznym

Wypadki, do których dochodzi przy wytwarzaniu MW, stanowią
tylko część wypadków powstających w przemyśle chemicznym.
W latach 1989–2004 wypadki w przemyśle MW stanowiły 13%
wypadków zarejestrowanych w przemyśle chemicznym w Korei
Południowej [3]. Najważniejsze źródło wiedzy w tym zakresie
stanowi w Unii Europejskiej Major Accident Hazards Bureau (MAHB),
mieszczące się w Ispra (Włochy). Instytucja ta prowadzi bazy
danych m.in.: Major Accident Reporting System (MARS) oraz Seveso
Plant Information Retrieval System (SPIRS) [4]. W USA zbieraniem
danych o wypadkach z udziałem substancji niebezpiecznych
zajmuje się Chemical  Safety and Hazard Investigation Board (CSB).
Jest to niezależna agencja federalna współpracująca z U.S.
Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) oraz z U.S. Environmental Protection Agency (EPA) [5].
Bardzo wygodna w korzystaniu baza danych [6] została
opracowana przez Japan Science and Technology Agency (JST).

3.1. Źródła danych o wypadkach w produkcji i stosowaniu MW

W bazach danych omówionych powyżej wypadki z udziałem MW
przeplatają się z innymi, bez udziału MW. Istnieją jednak i źródła
specjalnie dedykowane dla użytkowników MW. Oprócz czasopism
poświęconych problematyce bezpieczeństwa i licznych stron
internetowych są to m.in.:
– sporadycznie wydawana monografia – najnowsze dostępne

wydanie [7],
– baza danych udostępniana członkom organizacji non-profit,

SAFEX INTERNATIONAL [8].
W kraju brakuje opracowań dotyczących wypadków w produkcji

MW. Być może też dlatego, że producenci krajowi są w dużej mierze
członkami SAFEX. Istniejące źródła, z których można uzyskać
informacje o sytuacji w przemyśle MW w Polsce, takie jak [9] są
jednak nieliczne, wycinkowe i – tak jak w przypadku tego źródła –
w dużej mierze historyczne. O wiele lepsza sytuacja ma miejsce w
analizie wypadków podczas robót strzałowych w zakładach
górniczych. Zagadnienie to jest analizowane pod wieloma
aspektami. Prowadzone są zarówno rozważania przekrojowe
odnoszące się do dłuższego okresu czasu, np. [10], jak i do
szczególnych wymagań w stosunku do zabezpieczeń podczas
wykonywania robót strzałowych, np. [11]. Opracowywane są także
techniki szkolenia pracowników w tym zakresie, np. [12].

4. Znaczenie danych o wypadkach w analizie
zagro¿eñ

Podstawowe zastosowanie danych o wypadkach polega na
uzyskaniu informacji o czynnikach, które należy eliminować z procesu
produkcyjnego. Oczywistym jest, że skuteczność eliminacji zagrożeń
(uniknięcie następnych wypadków) zależy od prawidłowego
wskazania przyczyny. „Statystyczna Karta Wypadku przy Pracy” [14]
wymienia ponad 200 spotykanych przyczyn wypadku. Są one
połączone w grupy:
– niewłaściwy stan czynnika materialnego (np. wady konstrukcyjne

lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika
materialnego, niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego),

– niewłaściwa ogólna organizacja pracy (np. nieprawidłowy
podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwe polecenia
przełożonych, brak nadzoru, dopuszczenie do pracy czynnika
materialnego bez wymaganych kontroli, przeglądów),

– niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (np. niewłaściwe
usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy, nieodpowiednie
rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy (surowców,
półproduktów, produktów itp.), niewłaściwy dobór ochron
osobistych,

– brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym
przez pracownika (np. używanie nieodpowiedniego do danej
pracy czynnika materialnego, użycie czynnika materialnego
niezgodnie z jego przeznaczeniem),

– nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika,
– niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika (np.

wykonywanie pracy nie wchodzącej w zakres obowiązków

pracownika), wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia
(np. niewyłączenie maszyny),

– niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika (spowodowany
np. zmęczeniem, zdenerwowaniem),

– nieprawidłowe zachowanie się pracownika (spowodowane np.
lekceważeniem zagrożenia, zaskoczeniem, niespodziewanym
zdarzeniem, niewłaściwym tempem pracy, brakiem doświadczenia).
Każda z ww. przyczyn może zaistnieć podczas wytwarzania

MW, a zatem powinna być uwzględniona w ocenie zagrożeń wystę-
pujących w danej instalacji. Odwołanie się do innych wypadków może
wskazać na częściej i rzadziej spotykane czynniki. Jak wynika z pracy
[13], zawierającej wyniki analizy wypadków z lat 1950–1997 w Wiel-
kiej Brytanii, umożliwia także weryfikację własnych doświadczeń.
Zdaniem autorów, w produkcji nowoczesnych MW zawierających
wodę (zawiesinowe, emulsyjne) nie było do czasu publikacji żadnych
wypadków w Wielkiej Brytanii. Jednak autorzy nie pozostawiają
wątpliwości co do stanu faktycznego – właśnie na podstawie pięciu
wypadków zagranicznych z 1990 r. Wskazują oni, że mimo znacznie
mniejszej wrażliwości MW zawierających wodę i ich postaci
nieuczulonej (matrycy) wypadki są możliwe. Miały one miejsce w Ka-
nadzie, Afryce, Rosji i Papui Nowej Gwinei. Przyczyną tych wypad-
ków było niedostosowanie pomp zastosowanych do przesyłu tego
typu materiałów lub nieoczekiwana zmiana ich wrażliwości na bodźce
zewnętrzne.

4.1. Wykorzystanie danych o wypadkach w ocenie czynnika
ludzkiego

Wydaje się, że podstawowym czynnikiem wpływającym na
zaistnienie wypadku jest postępowanie personelu. W ocenie
bezpieczeństwa danej instalacji trudno ocenić, czy i jak często dany
pracownik ma „zły dzień”. Ocena czynnika ludzkiego w kontekście
typowych sytuacji zaburzających utarty rytm pracy (koniec tygo-
dnia, wakacje, święta) możliwa jest tylko w oparciu o analizę wię-
kszej liczby wypadków. Przedstawione na rysunkach wykresy
opracowano na podstawie wstępnej analizy danych zebranych od
krajowych producentów MW.

Rys. 4.1. Rozkład czasowy 13 wypadków za okres 1984–
2004, w zależności od dnia tygodnia.

Fig. 4.1. Time distribution of 13 accidents in the years
1984–2004, in respect to the day of a week.

Rys. 4.2. Rozkład czasowy 27 wypadków za okres 1958–
2004, w zależności od dnia miesiąca.

Fig. 4.2. Time distribution of 27 accidents in the years
1958–2004, in respect to the day of a month.
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5. Wnioski

Jak przedstawiono na rys. 4.1 i 4.2., można zauważyć istotne
różnice w liczności wypadków w zależności od dnia tygodnia oraz
dnia miesiąca w krajowym przemyśle MW. Wskazują one na
celowość uwzględnienia informacji o możliwie jak największej liczbie
wypadków w analizie wpływu zachowań personelu na możliwość
wystąpienia wypadku. Szczególnie niekorzystne, tzn. prawdopo-
dobnie związane z wypadkami,  zachowania personelu są możliwe
pod koniec tygodnia (rys. 4.1) oraz przede wszystkim w drugiej
połowie miesiąca (rys. 4.2).

Krajowe regulacje prawne odnoszące się do materiałów
wybuchowych o przeznaczeniu cywilnym wymagają od producen-
tów stałego doskonalenia systemu oceny zagrożeń stosowanych
przez nich technologii i instalacji. Najprostszym rozwiązaniem,
szczególnie uzasadnionym w przypadku technologii stosowanych
od wielu lat jest okresowe powielanie utartych schematów oceny,
prowadzących do uzyskiwania powielających się wyników analizy.

W wyniku przeprowadzonych analiz uznano, że możliwe jest
wykorzystanie informacji o wypadkach, także zagranicznych,
w celu „wyrwania się” ze schematyzmu w ocenie bezpieczeństwa
instalacji wytwarzających MW. W tym kontekście wskazano na
istnienie rozbudowanych systemów opisu wypadków i analiz
powypadkowych wykorzystywanych za granicą oraz braki w tym
zakresie w kraju.

W zakresie analizy wypadków powstałych podczas wytwarza-
nia MW korzystne jest wzorowanie się na doświadczeniu krajo-
wych instytucji zajmujących się wypadkami w zakładach
górniczych. W tym kontekście należy skorzystać z istniejących w
kraju stowarzyszeń skupiających producentów MW oraz
przedstawicieli zakładów górniczych jako forum wymiany informacji.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach
2006–2008 jako projekt badawczy.

Literatura

[1] Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybu-
chowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. nr
117, poz. 1007, z późniejszymi zmianami).

[2] Sałaciński T., Piotrowski T., Maranda A., Witkowski W. 2006:
Unintended initiations data as a facytor of improving safety in
the explosives industry. Praca zbiorowa „Materiały
wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo.
Tom 1” Warszawa, s. 63–69.

[3] En Sup Yoon, Won Kook Kim. March 10 – 12.03.2004 : Current
Status of Fire & Safety Management in Petrochemical/Chemical
Combinat of Korea. Third NRFID Symposium “International
Symposium on Safety in the Manufacture, Storage, Use, Transport,
and Disposal of Hazardous Materials.” Japonia, s. 67–80.

[4] http://mahbsrv.jrc.it/ (strona dostępna w 2007 r.).
[5] http://www.chemsafety.gov/index.cfm (strona dostępna w

2007 r.).
[6] http://shippai.jst.go.jp/en/(strona dostępna w 2007 r.).
[7] Biasutti G. S.. 1985: History of Accidents in the Explosives

Industry. New Revised and Extended Edition. Switzerland.
[8] SAFEX ACCIDENT DATABASE Since 2002 Amsterdam

Congress
[9] http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/artykuly/px_spr_03_04b.pdf

(zał. nr 35 p. 23)
[10] Sobala J. 2002: Wnioski wynikające z niebezpiecznych

zdarzeń związanych z prowadzonymi robotami strzałowymi
w wyrobiskach polskich kopalń węgla kamiennego. Prace
Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa Nr 43, Seria
Konferencje, Bezpieczeństwo robót strzałowych w
górnictwie. Katowice, s. 9–29.

[11] Sobala J., Palarz M., 2007: Kryteria wykonywania robót
strzałowych z użyciem zapalników elektrycznych w polach
elektromagnetycznych w różnych krajach. IV Międzynarodowa
Konferencja Naukowa IPOEX 2007, Ustroń Jaszowiec,
Materiały s. 55.

[12] Fołtys J., Niechwiadowicz J., Ochman G., Pakura A. 2005:
System wizualizacji multimedialnej jako powszechna metoda
szkolenia w dziedzinie BHP. Mat. Konf. XIV Szkoły Eksploatacji
Podziemnej, Szczyrk 21 – 25.02.2005, (PAN – Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia
Górniczo-Hutnicza – Katedra Górnictwa Podziemnego)
Sympozja i Konferencje Nr 64, s. 801–806.

[13] Merrifield R., Moreton P. A. 1998: An examination of the major-
accident record for explosives manufacturing and storage in
the UK. Journal of Hazardous Materials A:63 s. 107–118.

[14] http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2672.htm

Analysis of accidents in manufacturing of explosives for civil use
– a key factor in a hazard assessment system?

In paper, the way which allows to fulfill the requirements of permanent actualization of risk assessment in the field of manufacturing of
explosives according to Polish regulations has been shown. The way consists in taking advantage of data on accidents that took place even
in the other similar plants. Broadly available such a data may be unreliable. On the other hand, collecting the precise data is a very work
consuming process. It makes many difficulties to a single manufacturer of explosives to get and to use data that may be helpful in risk
assessment procedure. In conclusion, the promotion of reliable and up-to-date exchange information on accidents in manufacturing and
handling of explosives for civil uses should be developed.

Artykuł recenzował dr inż. Jacek Sobala
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1. Wstêp

Rozwój zapalników elektronicznych wiąże się z wielkim
postępem w miniaturyzacji elementów elektronicznych w latach 90.
ubiegłego wieku oraz możliwością „szycia na miarę” specjali-
zowanych funkcjonalnie układów zwanych „chipami”. Na początku
były one bardzo drogie i tylko niektórzy producenci środków
strzałowych mogli inwestować w nową technologię, również krąg
potencjalnych użytkowników oraz zastosowań był ograniczony.
Zapalnik elektroniczny zmienił podejście konstruktorów do istoty
działania urządzenia służącego zainicjowaniu materiału
wybuchowego (MW).

W przypadku klasycznych zapalników elektrycznych (ZE) cała
potrzebna energia jest gromadzona w urządzeniu odpalającym –
zapalarce, najczęściej w kondensatorze strzałowym. Odpowiednia
wartość impulsu strzałowego oraz czas jego trwania w obwodzie
strzałowym z klasycznymi zapalnikami gwarantuje (przy prawi-
dłowych połączeniach) odpowiednie ich zadziałanie i zainicjowanie
MW w otworach strzałowych. W zapalniku elektronicznym zmie-
niono filozofię działania zapalnika i energia niezbędna do
zainicjowania główki zapalczej jest gromadzona w kondensatorach
umieszczonych w każdym pojedynczym zapalniku.

Zapalniki elektroniczne są nowym jakościowo systemem
inicjowania materiałów wybuchowych w pracach strzałowych.
Mają programowalne metodą elektroniczną czasy opóźnień i są o
wiele bardziej precyzyjne w porównaniu z konwencjonalnymi

dr inż. Jacek SOBALA
Główny Instytut Górnictwa,
Kopalnia Doświadczalna „BARBARA”, Mikołów

Nowoczesny system
inicjowania materia³ów wybuchowych –

zapalniki elektroniczne ERGONIC

STRESZCZENIE
Producenci środków strzałowych na świecie i w Europie
pracują nad nowymi technologiami, które zastosowane
w zakładach górniczych pozwalają poprawić wydajność
i bezpieczeństwo wykonywania robót strzałowych. Jedną
z nich jest opracowanie i wdrożenie kilku rodzin systemów
zapalników elektronicznych do inicjowania materiałów
wybuchowych. Pomimo iż są droższe od zapalników
klasycznych (elektrycznych czy nieelektrycznych) – to
mają bezsprzecznie kilka istotnych zalet, które doceniono
podczas ich używania. Do elitarnego grona producentów
zapalników elektronicznych dołączyła również polska
firma NITROERG S.A. – Oddział w Bieruniu. Niniejszy
artykuł przybliży zagadnienie systemów zapalników
elektronicznych.

zapalnikami z opóźniaczami zawierającymi masę pirotechniczną. Ze
względu na zawartość w łusce zapalnika elektronicznego materiału
wybuchowego w ładunku pierwotnym i wtórnym system zapal-
ników elektronicznych musi spełniać zasadnicze wymagania
bezpieczeństwa (ESR – Essential Safety Requirements) Dyrektywy
93/15/EEC dotyczącej wprowadzania na rynek i kontroli materiałów
wybuchowych do użytku cywilnego [1, 6].

2. Rodzaje zapalników elektronicznych

W początkach funkcjonowania systemów zapalników elektro-
nicznych nie było jasno sprecyzowanych wymagań konstrukcyj-
nych ze względu na nowoczesność opracowań. Aktualnie
funkcjonuje europejska specyfikacja techniczna dla zapalników
elektronicznych CEN/TS 13763-27 [2]. Są w niej zawarte podstawo-
we wymagania dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa
konstrukcji oraz użytkowania systemów zapalników elektroni-
cznych.

W dokumencie tym wyróżniono dwie możliwości połączeń
zapalników elektronicznych:
a) szynowa (magistralna) – każdy zapalnik jest podłączony

(równolegle) do wspólnej linii dwuprzewodowej, znajdującej
się na zewnątrz otworów strzałowych (na powierzchni);
zwykle na każdy zapalnik przypada jedno połączenie,

b) „stokrotki” – w tym układzie połączeń zapalnik ma wystarczająco
długi przewód  (przewody), aby być połączonym z następnym
zapalnikiem, a drugi przewód jest połączony z poprzednim
zapalnikiem. Nie ma więc oddzielnego przewodu szynowego.
Zapalnik ma zwykle jedno lub dwa połączenia.
Nawet jeśli występują inne systemy połączeń, to w konsekwencji

można je sprowadzić do tych dwóch przypadków (rys. 1a i 1b).
Przez ostatnie dekady zwiększono precyzję opóźniaczy piro-

technicznych [3]. Pomimo postępu i w tej dziedzinie – istnieją jednak
pewne ograniczenia zarówno technologiczne, jak i podczas skła-
dowania zapalników. Zapalniki klasyczne, mające pirotechniczny
element opóźnienia, posiadają rozrzuty czasów detonacji powię-
kszające się z długością nominalnego czasu opóźnienia.

Dokładność czasów detonacji musi być taka, aby zmniejszyć
ryzyko zachodzenia czasów detonacji zapalników o sąsiednich
numerach. W Szwecji na przykład są stosowane następujące
warunki:

Tu – xśr  > 1,5  s                                      (1)
xśr – T1  > 1,5  s                                      (2)

gdzie:
xśr – średnia arytmetyczna wartość czasu opóźnienia,
s – odchylenie standardowe,

Rys. 1. Elektryczne systemy połączeń:
a) szynowa, b) „stokrotki”; 1. układ odpalający (zapalarka), 2. konektory (połączenia), 3. zapalniki elektroniczne, 4.

przewód powierzchniowy
Fig. 1. Electric systems of connections

a) rail – connection, b) “daisy – connection”; 1. exploder, 2. connectors, 3. electronic detonators, 4. surface
conductor



95

M
IE

SI
ÊC

ZN
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I/

20
07

Tu – górna granica akceptacji (nominalny czas opóźnienia Tn + 0,5
interwał Ti),

T1 – dolna granica akceptacji (nominalny czas opóźnienia Tn – 0,5
interwał Ti).

Przy spełnieniu powyższych warunków (1 i 2) prawdopo-
dobieństwo niezachodzenia czasów detonacji dla dwóch otworów
strzałowych z zapalnikami klasycznymi z sąsiadującymi numerami
zwłok czasowych będzie większe niż 98%.

Na przykłąd dla klasycznych zapalników 25 ms całkowite
odchylenie standardowe wynosi około 1,5% czasu opóźnienia. Dla
dłuższych czasów opóźnień należy odchylenie standardowe
powiększyć do około 2,5% (dla czasów opóźnienia: 2–6 s).

Zapalnik elektroniczny posiada znacznie większą dokładność
czasu opóźnienia. Na przykład dla czasu opóźnienia 6 s odchylenie
standardowe wynosi ok. l ms, co odpowiada 0,02% czasu opóźnienia.
Jest to o 100 razy lepiej niż w przypadku zapalników klasycznych
z opóźniaczem pirotechnicznym. W zapalnikach elektronicznych
odchylenie standardowe jest utrzymywane na niskim poziomie także
wtedy, gdy całkowity czas opóźnienia jest duży. Wprowadzenie
zamiast opóźniacza pirotechnicznego – opóźnienia realizowanego w
układzie elektronicznym radykalnie poprawiło precyzję utrzymania
zadanego czasu (dokładność rzędu µs).

Na zewnątrz budowa zapalnika elektronicznego niewiele różni
się od klasycznego. Na rys. 2 przedstawiono schematycznie prze-
krój zapalnika klasycznego i elektronicznego. Zapalnik elektroniczny
w zasadzie składa się z elektronicznej części opóźnienia w połą-
czeniu z zapalnikiem natychmiastowym.

Rys. 2. Konstrukcja zapalnika klasycznego i elektronicznego [3]
Fig. 2. Scheme of classic and electronic detonators

„Chip” tworzy serce zapalnika elektronicznego, kondensator
służy zgromadzeniu energii do pracy układu i dla główki zapalczej,
posiada oddzielne obwody zabezpieczające od strony wejściowej
(przewodów), tak aby ochronić zapalnik przed wpływem różnych
form elektrycznego oddziaływania (obce napięcia, prądy błądzące
i fale elektromagnetyczne).

Każdy system zapalników elektronicznych posiada unikalny kod,
który uaktywnia zapalnik, umożliwiając jego programowanie i/lub
detonację. Dlatego zwykłe zapalarki służące do odpalania
klasycznych zapalników w tych systemach nie mogą być używane.
Do współpracy z zapalnikami elektronicznymi są konstruowane –
w oparciu o mikroprocesory – specjalizowane zapalarki. Dlatego nie
wolno mieszać elementów różnych systemów, zarówno zapalarek,
jak i zapalników elektronicznych różnych producentów. Nie wolno
odpalać zwykłych zapalników zapalarką przeznaczoną do
zapalników elektronicznych. Każdy system jest unikalny ze względu
na przyjętą architekturę systemu elektroniki, sprzęt komputerowy
i protokół transmisji.

Nietrudno zauważyć, że dzięki możliwości zaprogramowania
zapalnika, czy z zapalarki czy też z komputera przez specjalne
przystawki, istnieje dla wprawionych osób duża łatwość projekto-
wania metryk strzałowych z użyciem zapalników elektronicznych.

Rozwój i poszerzające się zastosowanie zapalników elektroni-
cznych zmieniają dzisiaj znacznie sposób projektowania i złożoność
robót strzałowych. Nowa technologia dająca duże możliwości
projektowania na pewno będzie stanowić nowe wyzwania. Zapal-
niki elektroniczne przy ich pełnym i racjonalnym zastosowaniu
w konsekwencji mogą poprawić efektywność strzelań, zwiększyć

poziom bezpieczeństwa (np. prądy błądzące, fale elektroma-
gnetyczne) i elastyczność projektowania siatki strzałowej itd.
Jednakże, system zapalników elektronicznych w rękach osób
nieprzeszkolonych w tym zakresie może tylko dostarczyć
wyższego poziomu frustracji i niepowodzeń.

Zapalniki elektroniczne różnych producentów posiadają
następujące cechy:
– zapalnik w stanie spoczynku nie posiada w sobie żadnej energii,
– zapalnik nie zdetonuje bez unikalnego kodu aktywacji,
– zapalnik otrzymuje energię ładującą jego kondensator (kon-

densatory) i kod aktywacji ze specjalizowanej zapalarki,
– zapalnik posiada zabezpieczenia przepięciowe. Niskie napięcia

są zwierane przez układ bezpieczeństwa. Wyższe napięcia (>
1000 V) są ograniczane przez bezpiecznik iskrowy (np.
warystor). Natomiast duże ładunki elektryczne uszkadzają we-
wnętrzny bezpiecznik zapalnika – nie powodując jego detonacji,

– ze względu na wiele układów zabezpieczających oraz kod
aktywacji zapalniki elektroniczne są bezpieczne w wypadku
przypadkowych napięć stałych i zmiennych, prądów błądzących,
fal elektromagnetycznych, a więc odporne na wpływ pracy
telefonów komórkowych, radiostacji CB czy innych urządzeń
radiowych (np. pilotów sterujących pracą urządzeń mieszal-
niczo-załadowczych MW luzem itp.),

– systemy zapalników elektronicznych działają przy niskim
napięciu (< 50 V), co zapobiega ewentualnym upływnościom,
jak ma to czasem miejsce przy klasycznych zapalnikach,

– posiada dużą elastyczność w tworzeniu metryk strzałowych
dla różnych strzelań.

3. Praktyczne zastosowanie zapalników
elektronicznych

Ochrona obiektów budowlanych zmusza aktualnie odkrywkowe
zakłady górnicze do ograniczania intensywności drgań para-
sejsmicznych podczas wykonywania robót strzałowych [4].
Najprostszym sposobem zmniejszenia szkodliwości drgań jest
ograniczenie wielkości ładunków, ale jak wiadomo, jest to najmniej
korzystne i w wielu przypadkach trudne do zaakceptowania.

Podstawową rolę odgrywa w tym przypadku odpalanie milise-
kundowe o odpowiednio dobranym opóźnieniu międzystrzałowym,
pozwalającym na wyjście z obszaru rezonansowego. Problem jest
jednak trudny, ponieważ rejestrowane drgania mają różne często-
tliwości, a ograniczenie jednej z nich może wzmocnić inną.

W praktyce zdarza się, że pojedynczy ładunek MW lub pierwszy
w serii długich otworów powoduje znaczny wstrząs, większy niż
dwa lub trzy kolejne odpalane milisekundowo. Wpływa na to tak
zwany efekt dodatkowej powierzchni odsłoniętej po detonacji
pierwszego ładunku, który tworzy włom ułatwiający pracę
następnych. Dlatego opóźnienie międzystrzałowe nie powinno być
wyznaczane tylko z warunku interferencji fal naprężeń, ale również
należy uwzględnić czas potrzebny do odsłonięcia dodatkowej
powierzchni, a więc ruchu urobku na pewną odległość (5–10 mm).
Włom wykonuje się większym ładunkiem niż pozostałe lub przy
mniejszym zabiorze, co się zresztą często stosuje w praktyce.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawdza się spostrzeżenie, że rezultat
strzelania w odpowiednim rozdrobieniu i przemieszczeniu urobku
jest przyczyną powstawania stosunkowo słabszych fal sejsmi-
cznych, a każdy nadmierny zabiór, choćby jednego otworu w serii,
może być przyczyną wzmocnienia drgań. Przez pomiar intensy-
wności drgań można więc określić prawidłowość wykorzystania
energii detonacji ładunków na pracę użyteczną – urabianie.

Intensywność drgań, jak wiadomo, zależy od wielkości ładunku
pojedynczego opóźnienia milisekundowego. Często jednak
zachodzi pytanie, ile takich ładunków można odstrzelić w serii, a
więc jaki może być dopuszczalny całkowity ładunek. Problem
sprowadza się do doświadczalnego sprawdzenia zmian wielkości
drgań wraz ze wzrostem liczby ładunków w serii MW.

4. Przyk³ady systemów zapalników elektronicznych

4.1. Światowe systemy zapalników elektronicznych

Na świecie systemy zapalników elektronicznych produkuje tylko
kilkanaście firm. Dla przykładu system DAVEYTRONIC (fot. 1) jest
produkcji Davey Bickford (Francja) [7].

Podstawowe parametry techniczne systemu DAVEYTRONIC:
– czasy opóźnień programowalne od 1 do 4.000 ms (co 1ms),
– maksymalna ilość zapalników możliwa do jednorazowego

odpalenia 1.500 szt.,
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– komunikacja i transmisja – na dwużyłowej szynie magistralnej,
– programowanie ze specjalizowanej zapalarki lub PC,
– tryb ręczny, automatyczny (z użyciem media wejścia PCMCIA),
– kontroler mikroprocesorowy (w technologii ASIC),
– zasilanie zapalarki z baterii albo zewnętrznego zasilacza.

zapalnika klasycznego polega na umieszczeniu układu elektro-
nicznego pomiędzy przewodami a główką zapalczą, co zastępuje
funkcjonalnie opóźniacz pirotechniczny. Schemat blokowy układu
elektronicznego zapalnika ERGONIC został przedstawiony na rys. 3.

Proces uzbrajania i odpalania zapalnika przedstawia skrótowo
następujący opis. Po podaniu napięcia na przewody zapalnika poprzez
linię strzałową ze specjalnej zapalarki  zamknięty zostaje klucz (7)
i blokuje ładowanie kondensatora (5). Po przesłaniu do zapalnika kodu
uzbrajania klucz (7) otwiera się i kondensator (5) ładuje się do wartości
napięcia linii. W tym czasie zostaje przesłana również informacja
o zadanym opóźnieniu czasowym. Po określonym czasie (po poleceniu
operatora „odpal”) zostaje przesłane do zapalnika polecenie odmie-
rzenia zaprogramowanego czasu i odpalenia zapalnika. Odpalenie
zapalnika następuje przez przekazanie energii zgromadzonej
w kondensatorze (5) do główki zapalczej (9) po zamknięciu klucza (8).
Zaniechanie wysłania do zapalnika polecenia odpalenia powoduje
rozbrojenie zapalnika przez rozładowanie kondensatora (5) kluczem
(7).  Czas opóźnienia w zapalniku jest programowany w przedziale od
0 do 2000 ms z dokładnością do 1 ms. Rezystory testowe (10) służą
do testowania poprawności montażu i ciągłości mostka w główce
zapalczej.

Na rys. 4 przedstawiono przebiegi napięć na przewodach
zapalnika i na kondensatorze odpalającym podczas całego procesu
programowania czasu opóźnienia detonacji i odpalania.

Fot. 1. Widok zewnętrzny elementów systemu
zapalników elektronicznych DAVEYTRONIC

Photo 1. Electronic detonators DAVEYTRONIC (pictoral
view)

Innym producentem jest ORICA z Australii posiadająca w swojej
ofercie system zapalników elektronicznych i-kon Electric Detonators
(występujący również pod nazwą PBS 2000 lub Globaldet –
w zależności od kraju zastosowania) [7].

4.2. Zapalnik elektroniczny systemu ERGONIC

System zapalników elektronicznych typu ERGONIC produkcji ZTS
„ERG-BIERUŃ” S.A. składa się z części polowej, dostępnej dla
użytkownika oraz części produkcyjnej, dostępnej wyłącznie dla
producenta [8].

Część polowa systemu składa się z następujących elementów:
– samych zapalników elektronicznych  typu ERGONIC,
– specjalistycznej zapalarki typu ERGONIC-Z1,
– oprogramowania dla komputera klasy PC do łatwego przygoto-

wywania parametrów obwodu strzałowego.
Część produkcyjna zapalnika elektronicznego składa się z:

– testera-programatora układu elektronicznego,
– testera produktu końcowego.

4.2.1. Opis konstrukcji i zasada działania

Zapalnik elektroniczny „ERGONIC-1” zbudowany jest w oparciu
o typowe podzespoły natychmiastowego górniczego zapalnika
elektrycznego. Różnica w zapalniku elektronicznym w stosunku do

Rys. 3. Schemat blokowy układu elektronicznego
zapalnika ERGONIC

1. rezystor separujący, 2. bariera ESD, 3. prostownik
pełnookresowy, 4. procesor, 5. kondensator, odpalający

6. rezystor rozładowujący, 7. klucz rozładowujący, 8. klucz
odpalający, 9. główka zapalcza, 10. rezystory testowe

Fig. 3. Block diagram of ERGONIC detonator’s electronic system
1. separation resistor, 2. barrier ESD, 6. unloading

resistor, 7. unloading key, 8. detonation key,
9. firing head, 10. testing resistors

Rys. 4. Przebiegi czasowe układu elektronicznego
w zapalniku ERGONIC

Fig. 4. Time sequence of ERGONIC detonator’s electronic
system

Zapalarka ERGONIC-Z1 jest integralną częścią systemu
zapalników elektronicznych ERGONIC i służy do aktywacji,
programowania czasów opóźnień, jak również do odpalania
maksymalnie do 200 szt. zapalników elektronicznych jednocześnie.
Jest wyposażona w wyświetlacz LCD, klawiaturę, zaciski do
podłączenia linii strzałowej oraz gniazdo klucza odpalającego. Gniazdo
umożliwia również podłączenie zapalarki do komputera oraz
ładowanie wewnętrznego akumulatora. Zaciski wyjściowe zapalarki
i zapalniki elektroniczne są łączone równolegle. Polaryzacja
przewodów zapalników i zapalarki jest dowolna. Maksymalna długość
linii strzałowej jest określona w ten sposób, by łączny, maksymalny
spadek napięcia na przewodach nie przekraczał 7 V (przy
maksymalnej liczbie zapalników prąd zapalarki będzie wynosił 700
mA). Oprogramowanie PC współpracujące z zapalarką służy do
przygotowywania zestawu czasów zapalników. Przygotowane
dane w postaci cyfrowej są przetransmitowane do zapalarki. System
zapalników elektronicznych ERGONIC przedstawiono na fot. 2.

4.2.2 Konfigurowanie czasów opóźnienia

Każdy zapalnik typu ERGONIC w procesie produkcji otrzymuje
adres identyfikacyjny. Adresy zapalników mogą mieć wartości od
1 do 30. W procesie tworzenia projektu sieci strzałowej należy
założyć, że zapalniki o tych samych adresach zostaną zaprogra-
mowane dla takiego samego czasu opóźnienia odpalenia.
W przykładzie (tabela 1) przedstawiono siatkę strzelań
z opóźnieniami dla 109 otworów strzałowych (zapalników).
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Poszczególnym adresom zapalników elektronicznych (4, 12, 3
itd.) przypisano (zaprogramowano) odpowiednie czasy opóźnień
(2, 5, 25 ms itd.).

W pozycji 4 i 5 widać, że potrzeba było 43 szt. (20 + 23 szt.)
zapalników o tym samym czasie opóźnienia 150 ms. Z powodu braku
wymaganej ilości zapalników (43 szt.) o adresie 6 (lp. 4) uzupełniono
je zapalnikami o adresie 25.

W czasie uzbrajania zapalników podłączonych do zapalarki
następuje wysłanie na linię strzałową informacji o adresach i
czasach opóźnienia. Zapalnik porównuje adres własny z adresem
wysyłanym na linię. Gdy adresy są zgodne, informacja z linii strza-
łowej o czasie opóźnienia zostanie zapamiętana w zapalniku.
W przypadku, gdy zapalnik nie znajdzie własnego adresu w
transmitowanych danych, przyjmuje wartość czasu opóźnienia
równą 0 ms.

W zapalarce ERGONIC Z-1 istnieje możliwość wyboru czterech
programowalnych zestawów i jednego dodatkowego, dla którego
zapalniki o kolejnych adresach zostaną zaprogramowane
zdefiniowanymi czasami opóźnienia o interwale 25 ms.

Zapalnik o adresie 1 zostanie zaprogramowany na czas
opóźnienia 25 ms. Zapalnik 2 na 50 ms, 3–75 ms itd.

4.2.3. Dane techniczne systemu ERGONIC

W Polskich warunkach będzie można sprawdzić i modyfikować
technikę strzałową, aby osiągnąć np. lepszą fragmentację urobku,
zredukowany poziom drgań, mniejsze uszkodzenia pozostających
części masywu.

5. Wnioski

1. Zastosowanie zapalników elektronicznych w odkrywkowych
zakładach górniczych wymagać będzie nowego myślenia i
podejścia do metryk strzałowych oraz zmiany niektórych
empirycznych wzorów, które od lat są stosowane w praktyce.

2. Dzięki technologii elektronicznej – ze względu na dużą dokładność
czasów opóźnienia poszczególnych stopni w zapalnikach
elektronicznych – zupełnie eliminowane jest zjawisko
zachodzenia czasów detonacji i umożliwione jest wydłużenie
maksymalnego czasu opóźnienia (możliwość programowania
czasów detonacji w niektórych systemach zapalników nawet
do 6000 ms).

3. Polski system zapalników elektronicznych ERGONIC po
wdrożeniu do użytku podniesie przede wszystkim bezpie-
czeństwo i precyzję wykonywania robót strzałowych.

4. Zalety zapalników elektronicznych to:
– bezpieczeństwo użytkowania (niewrażliwe na obce napięcia

i prądy, fale elektromagnetyczne, obecność działających
telefonów komórkowych, radiotelefonów CB itd.),

– redukcja drgań gruntu podczas strzelania z precyzyjnie
dobranymi zwłokami czasowymi,

– lepsze rozdrobnienie urobku, przez co zmniejsza się koszt
powtórnego dzielenia nadgabarytów, ładowania i transportu
oraz kruszenia,

– mniejsze spękania w robotach tunelowych od otworów obry-
sowych,

– nowe możliwości przy modyfikacji metod urabiania.

6. Literatura

[1] Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the
provisions relating to the placing on the market and supervision
of explosives for civil uses.
Dyrektywa Rady 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w
sprawie harmonizacji przepisów wprowadzania do obrotu i

Lp.
Czas opóźnienia 

[ms]
Adres Ilość zapalników

1. 2 4 8

2. 5 12 15

3. 25 3 18

4. 150 6 20

5. 150 25 23

6. 220 30 25

Tab.1. Przykładowa siatka strzelań z opóźnieniami

Fot. 2. System inicjowania materiałów wybuchowych
składający się z zapalnika elektronicznego ERGONIC (a)

oraz specjalizowanej zapalarki ERGONIC Z-1 (b).

Minimalne napięcie linii dla normalnej pracy 14 V

Maksymalne napięcie linii dla normalnej pracy 18 V

Maksymalne nieniszczące napięcie linii DC 24 V

Rezystancja zapalnika dla napięcia linii  < 1V 202 kΩ

Czas ładowania kondensatora < 3 s

Programowalny czas opóźnienia od 0 do 2000 ms

Długość przewodów wg potrzeb klientów

Główka zapalcza klasy 0,20 A

Łuska miedziana

Dno łuski litera E

Spłonka
klasycznego zapalnika 
natychmiastowego

Tab. 2. Podstawowe parametry zapalnika elektronicznego
ERGONIC:

Zasilanie akumulator 12V NiMH

Maksymalna ilość podłączonych zapalników 200 szt.

Maksymalny czas opóźnienia detonacji 2000 ms (0..2000 ms) – programowalny

Maksymalny adres zapalnika 30 (1..30)

Maksymalna ilość adresów w zestawie 20

Maksymalna ilość zaprogramowanych 
zestawów

4 + 1 (o zdefiniowanym czasie 25 ms)

Zakres temperatury pracy od - 25°C do + 55°C

Zakres wilgotności względnej od 0% do 95% bez kondensacji

Stopień ochrony obudowy IP 65

Wymiary zewnętrzne 210 x 125 x 60 mm

Masa 1 kg

Tab. 3. Podstawowe parametry zapalarki ERGONIC Z-1:

System zapalników elektronicznych przeszedł w GIG, Kopalni
Doświadczalnej „Barbara”, wszystkie badania oraz testy i po
uzyskaniu numeru identyfikacyjnego będzie mógł być stosowany w
odkrywkowych oraz w podziemnych niewęglowych i nie-
metanowych zakładach górniczych.
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The modern initiation system of explosives - electronic detonators ERGONIC

The paper presents electronic initiation systems which are being made in NITROERG S.A. Company. It’s the first company in Poland, which
produce electronic initiation systems of explosives. The article contents some information about those modern initiation systems and shows
their advantages on electric and nonelectric initiation systems.
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mgr inż. Andrzej SZULIK
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

mgr inż. Jan KRZELOWSKI
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

Stosowanie materia³ów wybuchowych w górnictwie
w aspekcie zapewnienia bezpieczeñstwa pracy

i bezpieczeñstwa powszechnego

STRESZCZENIE
W referacie przedstawiono zakres stosowania środków
strzałowych w zakładach górniczych, kompetencje
organów nadzoru w stosunku do podmiotów wprowa-
dzających do obrotu i używających środki strzałowe,
opisano wybraną działalność tych organów, zagrożenia
związane ze stosowaniem materiałów wybuchowych oraz
przedstawiono wypadkowość w reprezentatywnym
okresie czasu. Autorzy referatu w oparciu o analizę
przedstawionego materiału, doświadczeń z przeprowa-
dzanych inspekcji i kontroli proponują podjęcie
odpowiednich działań profilaktycznych w celu ogranicze-
nia i wyeliminowania zdarzeń związanych ze stosowa-
niem środków strzałowych w zakładach górniczych.

1. Wstêp

Stosowanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego
stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy i bezpie-
czeństwa powszechnego.

Według danych uzyskanych od producentów materiałów
wybuchowych zużycie środków strzałowych w zakładach górni-
czych w roku 2006 stanowiło ok. 99% całkowitego zużycia mate-
riałów wybuchowych dla celów cywilnych.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy 10 okrę-
gowych urzędów górniczych i dyrektor specjalistycznego urzędu
górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów
górniczych.

W roku 2006 nadzór sprawowany był nad:
• 46 zakładami górniczymi podziemnymi, w tym:

– 33 kopalniami węgla kamiennego,
• 4276 zakładami górniczymi odkrywkowymi, w tym:

– 103 wydobywającymi kopaliny podstawowe,
– 4173 wydobywającymi kopaliny pospolite,

• 59 zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny otworami
wiertniczymi,

• 405 oddziałami wykonującymi prace geologiczne.

2. Zakres stosowania materia³ów wybuchowych
w zak³adach górniczych

Podstawowe definicje:
– materiał wybuchowy – substancja chemiczna zdolna do

reakcji chemicznej z wytworzeniem gazu o takiej temperaturze
i ciśnieniu i z taką szybkością, że może powodować zniszczenie
w otaczającym środowisku, a także przedmioty wypełnione
materiałem wybuchowym.

– środki strzałowe – materiały wybuchowe, w tym przedmioty
nimi wypełnione, stosowane w zakładach górniczych.

– sprzęt strzałowy – przyrządy, przybory oraz urządzenia
służące do bezpiecznego stosowania środków strzałowych,
używane w zakładach górniczych.

W roku 2006 środki strzałowe stosowane były w:
– 132 odkrywkowych zakładach górniczych,
– 44 podziemnych zakładach górniczych,
– górnictwie otworowym, gdzie specjalistyczne roboty strzałowe

wykonywały trzy przedsiębiorstwa specjalistyczne.
W  roku 2006 w zakładach górniczych zużyto następującą ilość

środków strzałowych:
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– 27 753 329 kg materiałów wybuchowych,
– 10 804 346 szt. zapalników, w tym 3 542 567 szt. zapalników

nieelektrycznych
oraz
– 973 330 mb lontów detonujących,
– 158 476 szt. ładunków specjalistycznych i pobudzaczy,
– 547 szt. specjalistycznych środków inicjujących.

Analiza zużycia środków strzałowych w zakładach górniczych
w latach 1996–2006 wykazała, że do roku 1998 zużycie środków
strzałowych miało tendencję malejącą. Zużycie materiału
wybuchowego z 31,3 mln kg zmalało do 21,9 mln kg, a zużycie
zapalników z 23,4 mln szt. zmalało do 14,4 mln szt. Od roku 1999
zużycie materiałów wybuchowych zaczęło rosnąć od 22,1 mln kg
do 27,7 mln kg w 2006 roku. Zużycie zaś zapalników w tym czasie
malało, a od roku 2003 utrzymywało się na prawie stałym poziomie
i wynosiło w 2006 roku 10,8 mln szt.

W zakładach górniczych środki strzałowe stosowane były do
wykonywania następujących robót strzałowych:
– strzelań urabiających,
– strzelań specjalistycznych
– strzelań pomocniczych.

Środki strzałowe wykorzystuje się przede wszystkim do
urabiania skał. Wykonuje się również strzelania specjalistyczne,
w tym w celu zwalczania zagrożeń naturalnych, takich jak
zagrożenia tąpaniami i zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

Dla zwalczania zagrożenia tąpaniami wykonywane były
strzelania w kopalniach węgla kamiennego oraz strzelania grupowe
w wyrobiskach eksploatacyjnych zakładów górniczych KGHM
Polska Miedź S.A.

W roku 2006 w KGHM Polska Miedź S.A. wystąpiło 872
wstrząsów o energii równej lub większej od 105 J, z czego 424
wstrząsy były wstrząsami samoistnymi. Za pomocą robót
strzałowych wywołano 448 wstrząsów, które spowodowały 7
odprężeń i jedno tąpnięcie. Wystąpienie tych wstrząsów w okresie,
kiedy w rejonach eksploatacyjnych nie przebywała załoga,
przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa prowadzonych robót.
W celu zwalczania zagrożenia wyrzutami gazów i skał stosowane
było odpalanie grupowe otworów strzałowych z powierzchni
w Kopalni Soli „Kłodawa”.

Strzelania pomocnicze wykonywane są w ramach stosowanych
technologii robót górniczych (np. rozstrzeliwanie nadgabarytów,
strzelanie w łatach przystropowych, pobierki spągu itp.).

3. Przepisy reguluj¹ce stosowanie materia³ów
wybuchowych w zak³adach górniczych

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi nabywanie,
przechowywanie i używanie  materiałów wybuchowych (środków
strzałowych) w zakładach górniczych są :
– ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego [1],
– ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze

[2],

– ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
[3],

– akty wykonawcze do ww. ustaw.
Ustawa [1] wprowadziła do polskiego porządku prawnego

dyrektywę 93/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. dla zharmoni-
zowania postanowień wprowadzenia do obrotu i kontroli materiałów
wybuchowych przeznaczonych do celów cywilnych.

Zgodnie z ustawą o materiałach wybuchowych przeznaczo-
nych do użytku cywilnego:
– materiały wybuchowe mogą być wprowadzane do obrotu, jeżeli

spełniają zasadnicze wymagania i są oznakowane znakiem CE
oraz posiadają nadany numer identyfikacyjny,

– oceny zgodności materiałów wybuchowych z zasadniczymi
wymaganiami dokonuje jednostka notyfikowana krajowa (GIG
KD „Barbara”) lub zagraniczna,

– Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadaje materiałom
wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego numer
identyfikacyjny,

– przedsiębiorcy górniczy mogą nabywać i przechowywać mate-
riały wybuchowe w oparciu o decyzję właściwego dyrektora
okręgowego urzędu górniczego,

– przemieszczanie materiałów wybuchowych dozwolone jest po
uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. gospodarki,

– dozwolone jest nabywanie materiałów wybuchowych od
przedsiębiorcy posiadającego koncesję na obrót materiałami
wybuchowymi.
Zasady i warunki przechowywania materiałów wybuchowych

w zakładach górniczych określa rozporządzenie Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych
i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych [4].

Zasady i warunki używania materiałów wybuchowych w zakła-
dach górniczych określa wymienione wyżej rozporządzenie oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabe-
zpieczenia przeciwpożarowego w poszczególnych rodzajach
zakładów górniczych [5].

Warunki szczegółowe dla poszczególnych materiałów wybu-
chowych określone są w świadectwach  nadania numeru identy-
fikacyjnego.

Przedsiębiorcy mogą używać środków strzałowych w zakła-
dach górniczych po uzyskaniu pozwolenia na ich używanie
udzielonego przez  dyrektora właściwego okręgowego urzędu
górniczego, zachowując warunki i zakres używania, które określone
zostały w tym pozwoleniu.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy
okręgowych urzędów górniczych posiadają kompetencje
wynikające  z ww. ustaw w następujących  sprawach:
– zatwierdzania planu ruchu zakładu górniczego,
– nadawania numeru  identyfikacyjnego wszystkim materiałom

wybuchowym,
– prowadzenia rejestru materiałów wybuchowych,
– wydawania pozwoleń na nabywanie i przechowywanie

materiałów wybuchowych,

Wykres 2.1 Zestawienie ilości zużywanych środków strzałowych w zakładach górniczych w latach 1996–2006
Graph 2.1 Statement of quantity of used up blasting means in mining plants in years 1996–2006
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– wydawania pozwoleń na używanie materiałów wybuchowych,
– wydawania zezwoleń na używanie sprzętu strzałowego,
– dopuszczania sprzętu strzałowego do stosowania w zakładach

górniczych,
– sprawowania funkcji wyspecjalizowanego organu nadzoru

rynku, w tym także w zakresie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego.
W związku ze stosowaniem materiałów wybuchowych Prezes

Wyższego Urzędu Górniczego w 2006 r. wydał:
– 67 świadectw nadania numerów identyfikacyjnych dla MW,
– 72 kart rejestrowych w formie książkowej,
– 72 kart rejestrowych w formie dokumentu elektronicznego,
– 41 pism informujących wnioskodawców o wpisie MW do rejestru

bądź też wykreśleniu z rejestru,
– 24 decyzji dopuszczających do stosowania sprzęt strzałowy.

W 2006 r., wykonując zadania wynikające ze sprawowania
przez Prezesa WUG funkcji wyspecjalizowanego organu nadzoru
rynku, po przeprowadzonych czynnościach wstępnych w zakła-
dzie górniczym przez pracownika OUG lub uzyskaniu innych
sygnałów, pracownicy Departamentu przeprowadzili cztery
kontrole u producentów materiałów wybuchowych i jedną
u użytkownika. Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
środków strzałowych, wykorzystując uprawnienia wyspecjalizo-
wanej jednostki nadzoru rynku, doprowadzono do uzupełnienia
zastosowanych procedur oceny zgodności dla MW o dodatkowy
moduł wybrany przez producenta i wymagany ustawą – kontrolę
jakości produkcji przez jednostkę notyfikowaną. Powyższe
zapewnia powtarzalność wytwarzania materiałów wybuchowych,
a tym samym bezpieczeństwo ich użytkowania. Spowodowano
wycofanie z zakładów górniczych materiałów wybuchowych nie
posiadających oznakowania CE oraz zaprzestanie produkcji
jednego materiału wybuchowego, dla którego nie przeprowadzono
oceny zgodności.

4. Zagro¿enia zwi¹zane ze stosowaniem œrodków
strza³owych

Zagrożenia związane ze stosowaniem środków strzałowych
wynikają z ich właściwości, a zagrożenie to jest spotęgowane
w wyniku stosowania ich w zakładach górniczych, gdzie wystę-
pują zagrożenia naturalne, takie jak zagrożenie wybuchem pyłu
węglowego, metanowe, tąpaniami, wyrzutami gazów i skał czy
zagrożenie wodne.

Zagrożenie wynikające z właściwości środków strzałowych
występuje w przypadku  niezamierzonej ich detonacji, której
towarzyszy: wysoka temperatura, wysoki przyrost ciśnienia oraz
wydzielenie się dużej ilości toksycznych gazów. Do takiej
niezamierzonej detonacji może dojść w wyniku:
– nieodpowiedniej obsługi,
– występowania niekontrolowanego przepływu energii elektrycznej,

który może spowodować detonację zapalnika elektrycznego,
– złej jakości środków strzałowych,
– nieodpowiednich warunków przechowywania lub używania

materiałów wybuchowych.
W okresie 1990–2006 w zakładach górniczych zaistniało 70

wypadków związanych ze stosowaniem środków strzałowych, w
których poszkodowanych zostało 137 osób, z czego 18 uległo
wypadkom śmiertelnym.

Stosowanie środków strzałowych było przyczyną szeregu
katastrof związanych z:
– wybuchem pyłu węglowego,
– zapaleniem i wybuchem metanu,
– wyrzutem gazów i skał,
– tąpnięciem.

Na wykresach 4.1 i 4.2 przedstawiono dane dotyczące zdarzeń
związanych z zapaleniami, wybuchami pyłu węglowego i metanu
w wybranych reprezentatywnych okresach czasu, z wyszcze-
gólnieniem ilości zdarzeń.

Wykres 4.1 Zapalenia i wybuchy pyłu węglowego w latach 1972–2006
Graph 4.1 Ignitions and explosions of coal dust in years 1972–2006

Wykres 4.2 Zapalenia i wybuchy metanu, wypadki i liczba tych zdarzeń zainicjowanych robotami strzałowymi
Graph 4.2 Ignitions and explosions of methane, incidents and quantity of these events caused by blasting works
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5. Dzia³ania organów nadzoru górniczego w zakresie
zapewnienia bezpieczeñstwa pracy w zwi¹zku
ze stosowaniem œrodków strza³owych
w zak³adach górniczych

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy organy nadzoru
górniczego podejmowały następujące działania:
– administracyjne, związane z kompetencjami organów zape-

wniające możliwość sprawowania nadzoru nad gospodarką
środkami strzałowymi, weryfikacją osób mających dostęp do
środków strzałowych w zakładach górniczych,

– inspekcyjne, związane z kontrolą składów materiałów wybu-
chowych oraz miejsc wykonywania robót strzałowych, w tym
kontrolą osób mających dostęp do środków strzałowych oraz
osób kierownictwa i dozoru ruchu sprawujących nadzór nad
robotami strzałowymi,

– inspirujące wprowadzanie bardziej bezpiecznych emulsyjnych
materiałów wybuchowych i zapalników nieelektrycznych,

– profilaktyczne, polegające na wdrażaniu wniosków wynikają-
cych z badań okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych
w związku ze stosowaniem środków strzałowych w zakładach
górniczych.

6. Dzia³ania organów nadzoru górniczego dla
zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego organy
nadzoru górniczego podejmowały następujące działania:
– dopuszczono do stosowania w zakładach górniczych systemy

wytwarzające materiały wybuchowe w otworach strzałowych,
z substancji nie będących osobno materiałami wybuchowymi,
zmniejszając tym samym ilość materiałów wybuchowych
transportowanych po drogach publicznych,

– poddawano bieżącej weryfikacji dokumentacje strzałowe,
szczególnie w odkrywkowych zakładach górniczych w
aspekcie bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w
stosunku do środowiska oraz obiektów będących w pobliżu
wykonywanych robót strzałowych,

– kontynuowano działania organizacyjne podjęte dla ograniczenia
przenikania środków strzałowych w ręce osób niepowołanych,

– kontynuowano współpracę z Centralnym Biurem Śledczym
polegającą na wymianie informacji w zakresie przenikania
środków strzałowych w ręce osób niepowołanych,

– prowadzono współpracę z organem monitorującym system
kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, tj. Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Podsumowanie

1. Celowym byłoby scedowanie wszystkich uprawnień w zakresie
nabywania, przechowywania i używania materiałów wybu-
chowych do użytku cywilnego w kraju na rzecz organu nadzo-
rującego największy rynek tych materiałów, tj. Prezesa Wyż-
szego Urzędu Górniczego. Podobne rozwiązanie stosowane
jest w szeregu państw będących członkami Unii Europejskiej
(Niemcy, Czechy, Słowacja).

2. Należy inspirować działania mające na celu zastosowanie w
warunkach zagrożeń metanowego i wybuchem pyłu węglo-
wego bardziej bezpiecznych materiałów wybuchowych, tj. MW
emulsyjnych.

3. Należy kontynuować działania prowadzące do ograniczenia
skutków zagrożeń w górnictwie węgla kamiennego i rud miedzi
m.in. poprzez:
a) zwiększenie udziału mechanizacji procesów wytwarzania

i ładowania bezpiecznych MW wytwarzanych w miejscu
prowadzenia robót strzałowych oraz bezpiecznych techno-
logii ich inicjacji

b) zwiększenie skuteczności strzelań dla prowokowania wstrzą-
sów w warunkach zagrożenia tąpaniami i wyrzutami gazów
i skał poprzez szersze zastosowanie mechanicznego zała-
dunku długich otworów strzałowych, przy użyciu do tego
celu bardziej bezpiecznych emulsyjnych materiałów wybu-
chowych.
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(Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947).
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przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu
strzałowego w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 72, poz. 755).
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The usage of explosives in mining in aspect of assurance of work safety and general safety

This paper shows the range of blasting means usage in mining plants, the competences of supervision organs in relation of blasting means,
it was described chosen activity of these organs, hazards connected with usage of explosives and the accident rate. The authors of paper
show suitable solutions to prevent and eliminate accidents.

Artykuł recenzował prof. dr hab. inż. Zbigniew Onderka
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mgr inż. Andrzej TREPKA
Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Bukowno

Wykonywanie robót strza³owych w ZGH „Boles³aw” S.A.
 kopalnia „Olkusz-Pomorzany”

STRESZCZENIE
Eksploatacja złóż cynku i ołowiu w ZGH „Bolesław” S.A.
jest procesem technologicznym, który na przestrzeni
kilkudziesięciu lat ulegał ciągłym przemianom. W kopalni
„Olkusz-Pomorzany” podstawową technologią urabiania
złóż cynku i ołowiu są roboty strzałowe. Elementami
mającymi zasadniczy wpływ na wykonywanie robót
strzałowych był zarówno postęp technologiczny – w takich
dziedzinach jak materiały wybuchowe, maszyny i urzą-
dzenia górnicze – jak również zmieniające się uregulo-
wania prawne w zakresie wykonywania robót strzałowych,
a także stosowania systemów eksploatacji złóż (doty-
czące np. sposobu likwidacji zrobów).
W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie podsta-
wowe systemy eksploatacji, stosowane w kopalni „Olkusz
- Pomorzany”, jak również stosowane obecnie techno-
logie wykonywania robót strzałowych.

1. Wstêp

W okresie powojennym pierwszymi systemami eksploatacji złóż
były systemy zabierkowe na zawał, systemy zabierkowe
z podsadzką hydrauliczną oraz systemy komorowo-filarowe
z likwidacją zrobów na zawał (rys. 1.1) lub z zastosowaniem
podsadzki hydraulicznej. Roboty strzałowe w tych systemach

wykonywano każdorazowo w przodkach o wymiarach max. 5,0 m
x 5,0 m i zabiorze ok. 1,6 m, co pozwalało na uzyskanie max. 90 ton
urobku z jednego odstrzału. Systemy te nie pozwalały na uzyskanie
większej koncentracji wydobycia oraz efektywne wykorzystanie
maszyn wiercących i ładująco-odstawczych.

2. Systemy masowe

2.1. System komorowy z wypuszczaniem rudy lejami

W roku 1964, w celu uzyskania zdecydowanie większej koncen-
tracji wydobycia, rozpoczęto eksploatację złóż tzw. systemem
komorowym z dennym wypuszczaniem rudy. System ten stoso-
wano przy eksploatacji złoża o miąższości powyżej 8 m, w rejonach,
gdzie możliwa była likwidacja na zawał przestrzeni poeksplo-
atacyjnych.

Eksploatacja systemem komorowym z dennym wypuszczaniem
rudy polegała na drążeniu szeregu równoległych komór oddzie-
lonych między sobą ciągłymi filarami podporowymi podtrzy-
mującymi strop (rys. 2.1).

W ramach robót przygotowawczych w systemie komorowym
wykonywano następujące wyrobiska:
– chodniki przewozowe polowe (łączące chodniki podkomorowe),
– chodniki podkomorowe (wykonywane ok. 6 m poniżej zalegania

złoża) bez obudowy, w obudowie kotwowej lub podporowej
wraz z wcinkami i lejami zsypczymi o średnicy ok. 5,0 m (rys. 2.1
i 2.2),

– chodniki nadkomorowe – wykonywane w złożu (rys. 2.1),
– chodniki podfilarowe,
– chodniki łączące nadkomorowe.

Rys. 1.1. System komorowo-filarowy na zawał z cykliczną likwidacją filarów
Fig. 1.1. Room - pillar mining method with caving and cyclic liquidation of pillars



103

M
IE

SI
ÊC

ZN
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I/

20
07

Po wykonaniu wyżej wymienionych wyrobisk, a także wyrobisk
umożliwiających przewietrzanie i transport urobku, przystępowano
do właściwej eksploatacji złoża systemem komorowym.

Rys. 2.2. Cykle wykonywania leja zsypczego
Fig. 2.2. Performing cycles of drawing cones

Rys. 2.1. System komorowy
Fig. 2.1. Block caving mining method

Eksploatacja złoża przebiegała w sposób następujący:
– w pierwszej kolejności w komorze wykonywano przestrzeń

kompensacyjną, której zadaniem było pomieszczenie urobku
z pierwszego odstrzału,

– po wykonaniu ww. przestrzeni przystępowano do wiercenia
wachlarzy długich otworów strzałowych z chodników nadko-
morowych (schemat wiercenia przedstawiono na rys. 2.3).
Po załadowaniu tak odwierconych otworów strzałowych mate-

riałem wybuchowym (stosowano MW typu saletrol inicjowany
lontem detonującym i zapalnikami elektrycznymi) w ilości kilkuset
kilogramów i ich odpaleniu urobiona ruda wysypywała się przez leje
wykonane w dnie komór (stąd nazwa system komorowy z dennym
wypuszczaniem rudy) do chodników podkomorowych, skąd odsta-
wiana była urządzeniami zgarniającymi do punktów załadowczych
zlokalizowanych na skrzyżowaniach chodników podkomorowych
z polowymi chodnikami przewozowymi.

Tarcza przodka komory posiadała wysokość równą miąższości
złoża. Długość komory uzależniona była od rozmiarów złoża i
dopuszczalnych wielkości elementarnych pól eksploatacyjnych,
szerokość komór zależała od własności fizyko-mechanicznych skał.
Odległość między komorami (szerokość filarów) równa była 7 m.

W przypadku kopalni „Olkusz” pola elementarne zostały okre-
ślone jako kwadraty o boku 100 m, w przypadku kopalni „Bolesław”,

Rys. 2.3. Schemat wiercenia otworów strzałowych w
systemie komorowym

Fig. 2.3. The pattern of blasting-holes drilling in the block
caving mining method

ze względu na zdecydowanie większą wytrzymałość skał oraz
korzystniejszy stosunek wysokości filara (max. 12 m) do jego
grubości, możliwe było wykonywanie komór o długości 200 m lub
nawet nieco powyżej (w kierunku do granic złoża) – pod warunkiem
pozostawiania filarów międzykomorowych (w przypadku tej kopalni
nie zachodziła potrzeba wyznaczania pól elementarnych).

W sytuacji, gdy powierzchnia pola złoża przeznaczona do
eksploatacji systemem komorowym posiadała większą powie-
rzchnię niż określone pole elementarne, drugie i następne pola
oddzielano filarami, które zapewniały stabilność wyrobisk w nowym
polu nawet po zburzeniu  filarów metodą „co drugi”.

Szerokość filarów odgradzających uzależniona była od wła-
sności wytrzymałościowych skał złożowych, głębokości eksplo-
atacji i miąższości eksploatowanego złoża. Dla komór o wysokości
20,0 m wyznaczano filary odgradzające o szerokości 14,0 m. Biorąc
pod uwagę wymiary ww. komór, tj.
– szerokość ok. 10–12 m,
– wysokość ok.  20,0 m,
– wybiegi 100–200 m,

łatwo sobie wyobrazić, jaką uzyskiwano koncentrację wydo-
bycia z zastosowaniem ww. systemu.

W latach siedemdziesiątych był to podstawowy system eksplo-
atacji w kopalniach ZGH „Bolesław” – udział w ogólnym wydobyciu
w roku 1973 kopalni „Bolesław”, kopalni „Olkusz” oraz kopalni
„Pomorzany” wynosił odpowiednio 32%, 70% oraz 45%.

2.2. System podfilarowy

System ten był jakby „podsystemem” systemu komorowego – po-
zwalał na wybieranie (po wyeksploatowaniu komór) pozostawio-
nych filarów międzykomorowych. Podstawowym elementem tego
systemu były wykonane wcześniej chodniki podfilarowe o wys. 3,0
m i szer. 2,5–3,0 m i długości równej długości chodników
podkomorowych (rys. 2.4). Wyrobiska te wykonywano w obudowie
kotwowej lub w przypadku skał zwięzłych bez obudowy.

W celu wyburzenia filarów międzykomorowych wiercono
w stropie chodników podfilarowych otwory strzałowe o długości
równej wysokości wyeksploatowanej komory. Do załadunku
otworów strzałowych stosowano, podobnie jak w przypadku sy-
stemu komorowego, materiał wybuchowy typu saletrol inicjowany
lontem detonującym i zapalnikami elektrycznymi.

W zależności od warunków górniczo-geologicznych stosowane
były dwa sposoby eksploatacji:
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a) burzenie filarów „co drugi” – w pierwszej kolejności wyburzano
„co drugi” filar do granic eksploatacji, co nie powodowało jeszcze
powstania zawału, w następnym etapie wyburzano pozostałe
filary w kierunku od granic złoża (co mogło mieć miejsce dopiero
po wyeksploatowaniu wszystkich komór w polu elementarnym)
i dopiero wówczas powstawał zawał,

b) burzenie filarów metodą wszystkie jednocześnie – w wyniku
odstrzelenia wszystkich filarów powstawał najczęściej pełny
i wysoki zawał.
W obydwu ww. rozwiązaniach ruda urobiona w filarach zsypy-

wała się do wyeksploatowanych komór i dalej poprzez leje do cho-
dników podkomorowych, skąd ładowarkami zgarniakowymi była
ładowana do wozów.

Pomiędzy polem przeznaczonym do burzenia filarów i wywołania
zawału a polem, w którym prowadzona była eksploatacja komór,
pozostawiano filary ciągłe o szerokości 30,0 m (rys. 2.5) i długości
równej długości pola.

3. Systemy eksploatacji po roku 1995 r.

W związku z obowiązującym od roku 1995 wymogiem likwidacji
przestrzeni poeksploatacyjnych przez ich szczelne wypełnienie
(zakaz prowadzenia eksploatacji z zawałem stropu) od połowy lat
dziewięćdziesiątych XX w. prowadzi się eksploatację złóż wyłą-
cznie systemami z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej.

Są to dwa podstawowe systemy eksploatacji:
a) system komorowo-filarowy (przedstawiony na rys. 3.1):

w systemie tym wykonywane są w pierwszej kolejności komory
odstawcze, następnie z wyrobisk tych prowadzone są komory
eksploatacyjne, a jako ostatnie wykonuje się przecinki eksplo-
atacyjne. Po wykonaniu wszystkich przecinek eksploatacyjnych
buduje się w odpowiednich miejscach tamy podsadzkowe
i podsadza się wyeksploatowaną przestrzeń,

b) system zabierkowy z płotem (przedstawiony na rys. 3.2): w opisy-
wanym systemie w pierwszej kolejności wykonywany jest chodnik
zabierkowy, z którego prowadzone są jedno- lub dwuskrzydłowo
zabierki. Po wykonaniu zabierki rozbierane są tzw. płoty, tj. filary
oddzielające zabierkę od wyeksploatowanej i podsadzonej
wcześniej przestrzeni. Po wyeksploatowaniu złoża pochodzącego
z płotów (filarów) zabudowuje się, w zależności od przyjętego
modelu, tamę podsadzkową w zabierce (system jednoskrzy-
dłowych zabierek) lub w chodniku zabierkowym (system dwu-
skrzydłowy) i podsadza się wyeksploatowaną przestrzeń.
Wszystkie wymienione wyrobiska wykonuje się z zastosowa-

niem zabioru 1,6 – 3,0 m. W zależności od wymiarów wyrobiska oraz
parametrów wytrzymałościowych skał wierci się od 25 do 46 otwo-
rów strzałowych o średnicy 45 mm. Na jeden odstrzał zużywane
jest od 30 do 120 kg MW.

Do roku 1991 otwory strzałowe wiercono za pomocą wozów
wiercących z wiertarkami pneumatycznymi, obecnie stosowane są
nowoczesne wozy wiercące firm Monomatic, Face Master, Axera
oraz Boart (z zabudowanymi wiertarkami elektrohydraulicznymi).

4. Wprowadzenie zabiorów 3,0 m

W kopalni „Olkusz-Pomorzany” do końca lat dziewięćdzie-siątych
XX w. stosowano wyłącznie technologię urabiania przodków z za-
stosowaniem zabiorów nie przekraczających 2,0 m. Stosowane
wówczas wiertnice, tj. SWW z wiertarkami WUP 70 oraz wiertnice
elektrohydrauliczne wyposażone w wiertarki COP firmy Atlas-
Copco, umożliwiały uzyskanie efektywnego zabioru na poziomie
1,6 m. Z jednego odstrzału uzyskiwano max. 100 ton urobku przy
wymiarach przodka 6,0 x 5,0 m.

W roku 1999 podjęto decyzję o przeprowadzeniu strzelań
próbnych z zastosowaniem zabioru 3,0 m. W tym celu poddano
modyfikacji jedną z wiertnic SWW (z napędem elektro-hydrau-
licznym), w wyniku której uzyskano możliwość wiercenia otworów
strzałowych o długości 3,0 m i średnicy 45 mm. W okresie od
22.11.1999 do 13.04.2000 r. wykonano kilkadziesiąt strzelań
próbnych, w wyniku których uzyskano zamierzony efekt, tj. zabiór
3,0 m i 200 ton urobku z jednego odstrzału (przykładową metrykę dla
zabioru 3,0 m przedstawiono na rys. 4.1).

Wyniki uzyskane podczas tych strzelań potwierdziły możliwość
wdrożenia w warunkach kopalni „Olkusz-Pomorzany” nowej
technologii wykonywania robót strzałowych, a mianowicie zasto-
sowanie zabiorów 3,0 m. Wprowadzenie do eksploatacji w roku
2000 wiertnic Monomatic 105-40 firmy Tamrock pozwoliło na

Rys. 2.4. System podfilarowy
Fig. 2.4. Sublevel caving mining method for pillar

extraction

Rys. 2.5. Pola eksploatacyjne w systemie komorowym
Fig. 2.5. Exploitation panel in the block caving mining

method

2.3. System podpółkowy

Trzecim systemem, w którym stosowano długie otwory
strzałowe, był tzw. system podpółkowy (rys. 2.6). System ten w
założeniu miał umożliwić eksploatację złoża z tzw. chodników
podpółkowych, tj. wyrobisk wykonanych pod zalegającym złożem.

Eksploatacja polegała na odwierceniu w stropie ww. chodników
wachlarzy otworów strzałowych o długości od kilku do kilkunastu
metrów, mających na celu urobienie rudy występującej powyżej
tych chodników. W wyniku odstrzału otworów strzałowych urobiona
ruda wsypywała się do przestrzeni chodników podpółkowych, skąd
była transportowana ładowarkami kołowymi do stacji zasypowych.

Rys. 2.6. System podpółkowy
Fig. 2.6. Sublevel caving mining method
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Rys. 3.2. System zabierkowy z płotem
Fig. 3.2. Shortwall mining method with a rib pillar

Rys. 3.1. System komorowo-filarowy
Fig. 3.1. Room and pillar mining method

zastosowanie na skalę przemysłową takich zabiorów oraz
uzyskanie średnio 200 ton urobku z każdego odstrzału.

W wyniku analizy efektów wprowadzenia zabiorów 3,0 m oraz
eksploatacji wiertnic Monomatic (wraz z kotwiarkami automa-
tycznymi Robolt 320-22C) podjęto decyzję o zastosowaniu ww.
zabioru we wszystkich oddziałach wydobywczych kopalni
„Olkusz-Pomorzany”. Działania te wpłynęły w sposób zdecydo-
wany na:
– zwiększenie koncentracji wydobycia,
– zwiększenie stopnia wykorzystania maszyn wiercących i

ładująco-odstawczych,

– poprawę organizacji robót w oddziałach wydobywczych,
– obniżenie zatrudnienia,
– obniżenie kosztów wydobycia rudy.

5. Roboty strza³owe prowadzone z zastosowaniem
emulsyjnych materia³ów wybuchowych
(MW typu emulgit i emulinit) oraz materia³ów
zawiesinowych (MW typu Riogel EP)

Od roku 2002 rozpoczęto próby z zastosowaniem materiałów
innych niż dynamity – które do niedawna stanowiły 100% używa-
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nych materiałów wybuchowych. W pierwszej kolejności wpro-
wadzono do użycia MW typu Emulgit LWC Alan 1 oraz Emulinit 2.

Analiza zastosowania w robotach strzałowych emulsyjnych
materiałów wybuchowych (MW typu emulgit i emulinit) oraz ostatnio
(rok 2006) materiałów zawiesinowych (MW typu Riogel EP) pozwoliła
na wyciągnięcie następujących wniosków:
– emulsyjne materiały wybuchowe oraz MW zawiesinowe wyka-

zały się niższą skutecznością urabiania górotworu w poró-
wnaniu ze stosowanymi obecnie materiałami wybuchowymi
typu dynamit,

– materiały te sprawowały się poprawnie wyłącznie w góro-
tworze jednorodnym, słabo i średniozwięzłym oraz w przypadku
robót strzałowych w wyrobiskach wykonywanych „na war-
stwie” (dodatkowa płaszczyzna odsłonięcia).
Biorąc po uwagę również to, że górotwór w kopalni „Olkusz-

Pomorzany” jest w przeważającej części zwięzły, zbrekcjowany,
niejednorodny, a także uwzględniając stosowaną organizację robót
strzałowych, sposób dystrybucji MW (zamawianie MW dzień
wcześniej) oraz uwzględniając fakt, że obecnie 80% wyrobisk
wykonywanych jest w „caliźnie” (jedna płaszczyzna odsłonięcia),
można zauważyć, że selektywne zastosowanie ww. materiałów,
w wyrobiskach spełniających warunki dla jego użycia jest obecnie
bardzo problematyczne.

6. Zastosowanie do wykonywania robót strza³owych
systemu RP-T

W roku 2004 postanowiono przeprowadzić próby z materiałem
wybuchowym, który posiadając wszystkie zalety emulsyjnych
materiałów wybuchowych, pozbawiony byłby jednocześnie „wad”
materiałów nabojowanych. Materiałem tym był emulsyjny materiał
wybuchowy luzem, wytwarzany i zatłaczany do otworów strzało-
wych za pomocą systemu mieszalniczo-załadowczego typu RP-T.
W wyniku prób przeprowadzonych w roku 2004 z urządzeniem typu

RP-T produkcji firmy Blastexpol, wprowadzono do ruchu samojezdny
wóz strzałowy typu  SWS-E (rys. 6.1) z zabudowanym systemem
typu RP-T. Zastosowanie pojazdu SWS-E pozwoliło m.in.:
– wyeliminować transport materiałów wybuchowych na trasie:

wytwórnia – miejsce wykonywania robót strzałowych,
– skrócić o połowę czas ładowania przodków w porównaniu z

ładowaniem MW nabojowanych,
– zwiększyć stopień bezpieczeństwa wykonywania robót

strzałowych (substancja wyprodukowana przez moduł RP-T
uzyskuje właściwości wybuchowe po ~30 min od załadowania
do otworu strzałowego),

– uprościć ewidencję oraz dystrybucję materiału wybuchowego.
Uwzględniając te i inne zalety systemu RP-T, podjęto decyzję o

wprowadzeniu do stosowania w roku 2007 drugiego egzemplarza
wozu typu SWS-E. Obecnie trwają prace związane z uruchomie-
niem stacji załadowczej półproduktów do produkcji emulsyjnych MW
luzem. Oddanie do ruchu tej stacji uprości w sposób zdecydowany
załadunek półproduktów do pojazdów typu SWS-E.

7. Podsumowanie

Stosowane w latach ubiegłych w ZGH „Bolesław” systemy
eksploatacji z zawałem stropu zapewniały z jednej strony
uzyskanie znaczącej koncentracji wydobycia przy relatywnie
niskich kosztach, jednak z drugiej strony były źródłem powstawania
bardzo znaczącej degradacji powierzchni terenu. Obowiązujący od
roku 1995 wymóg wypełniania przestrzeni poeksploatacyjnych
spowodował konieczność prowadzenia systemów eksploatacji z
podsadzką hydrauliczną, a także rezygnację z technologii
wykonywania robót strzałowych z zastosowaniem długich
otworów strzałowych.

Obecnie, w celu zwiększenia koncentracji wydobycia, a także w
celu dalszego doskonalenia organizacji robót strza łowych
wprowadza się do ruchu kolejne nowoczesne wozy wiercące,
umożliwiające wiercenie otworów strzałowych o długości 3,0 m
oraz kolejne systemy do produkcji i zatłaczania MW luzem.

Jednocześnie, w bieżącym roku planowane jest zastosowanie
przy wykonywaniu robót strzałowych najnowszych rodzajów
nitroglicerynowych MW oraz następnych elementów
nieelektrycznego systemu inicjacji.

Rys. 4.1. Metryka strzałowa dla zabioru 3,0 m
Fig. 4.1. Blasting pattern for 3 m burden

Rys. 6.1. Samojezdny wóz strzałowy typu SWS-E
Fig. 6.1. The blasting car of SWS-E type

Blasting works in ZGH “Boles³aw” S. A.  “Olkusz – Pomorzany” Mine

The exploitation of zinc and lead deposits in ZGH “Bolesław” S. A. is a technological process which for a few dozens years has been
going through continuous transformations.

In the “Olkusz – Pomorzany” Mine, the basic mining technology for deposits of zinc and lead are blasting works. The essential impact
factor for the  blasting works in the past were as well as technological advance in explosives technology , mining machines and equipment
and also mining law in relation to blasting works and mining methods (regarding for example backfilling methods).

The paper shows the basic mining methods used in “Olkusz – Pomorzany” Mine as well as practical blasting works technologies used
recently.

Artykuł recenzował dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski
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Materia³y wybuchowe do urabiania bloków skalnych
– badania, w³aœciwoœci i zastosowanie

STRESZCZENIE
Od kilkunastu lat obserwuje się wzrost zastosowania
materiałów naturalnych w budownictwie, szczególnie
reprezentacyjnym i mieszkaniowym. Elewacje budynków,
posadzki oraz elementy ścian coraz częściej wykony-
wane są z płyt kamiennych. Dlatego też zakłady produ-
kujące bloki i płyty kamienne przeżywają duży rozkwit.
Dotychczas bloki kamienne były wydobywane dwoma
metodami – wycinane palnikami gazowymi lub przy
użyciu prochu czarnego. Wysokie koszty produkcji w
przypadku obu metod i niezadowalająca jakość uzyska-
nych bloków (powstawanie dużych naprężeń i niszczenie
w trakcie cięcia) wymusiły konieczność zmiany techno-
logii wydobycia bloków kamiennych.
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę procesu
urabiania skał do postaci bloków i sprecyzowano kryteria
możliwości zastosowania innych materiałów wybucho-
wych. Ze względu na bliskość kryteriów tego typu mate-
riały wybuchowe mogą być również zastosowane do
strzelania gładkościennego przy drążeniu tuneli i wyrobisk.
Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz badań rynku
określono parametry materiałów wybuchowych mogących
mieć zastosowanie do urabiania bloków skalnych.
Przeprowadzone badania składu szeregu materiałów
wybuchowych doprowadziły do opracowania technologii
produkcji i elaboracji czterech materiałów wybuchowych,
różniących się parametrami użytkowymi. Opracowane
składy mogą być produkowane z łatwo dostępnych
surowców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Przedstawiono również dokumentację przeprowadzo-
nych próbnych strzelań w kamieniołomach.

1. Wstêp

Podczas projektowania materiałów wybuchowych (MW) za-
chodzi konieczność:
a) spełnienia szeregu wymagań określonych przez obowiązujące

normy europejskie i polskie oraz specyficzne oczekiwania klienta,
b) przeprowadzenia badań zgodnie z modułem B Dyrektywy

93/15/WE, dotyczącej wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów
wybuchowych do użytku cywilnego w celu uzyskania certyfikatu CE,

c) uzyskania numeru identyfikacyjnego zezwalającego na stoso-
wanie materiału wybuchowego w Polsce, które wydawane jest
przez Wyższy Urząd Górniczy,

d) zachowania bezpieczeństwa i ekonomiki produkcji.

2. Cel pracy

a) zaprojektowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych
do strzelań obrysowych (gładkościennych) i urabiania skał
bocznych,

b) zastosowanie typowych surowców stosowanych w przemyśle MW,
c) zastosowanie technologii gwarantujących bezpieczeństwo pro-

dukcji.
Charakterystyka projektowanych materiałów wybuchowych:

a) niskie ciepło wybuchu,

b) mała objętość gazów postrzałowych,
c) mała energia na metr bieżący ładunku (związek z gęstością

zanabojowania i średnicą ładunku).

3. Zakres stosowania

3.1. Strzelanie gładkościenne (obrysowe)

3.1.1. Cel

a) maksymalne zmniejszenie naprężeń i spękań skał poza
projektowaną linią urabiania,

b) dokładne zachowanie projektowanego przekroju wyrobiska,
c) zmniejszenie stopnia chropowatości powierzchni skał, co

przyspiesza postęp drążenia i obniża koszty robót,
d) zmniejszenie oporu aerodynamicznego przy przepływie

powietrza wentylującego wyrobisko,
e) zmniejszenie nadmiernego urabiania skały przy prowadzeniu

wyrobisk (ilość niepotrzebnie urobionej skały wynosi średnio
15%, ale sięga czasami 30 do 40%).

3.1.2. Warunki realizacji

a) umieszczenie w obrysowych otworach strzałowych słabych
ładunków MW na całej długości otworów,

b) mniejsze odległości między otworami obrysowymi,
c) zmniejszenie działania wybuchu w kierunku masywu skalnego

poza linią projektowanego obrysu wyrobiska.

3.1.3. Sposób realizacji

a) używanie MW o niskich charakterystykach energetycznych,
b) wykonywanie większego radialnego odstępu pomiędzy nabo-

jami MW i ściankami otworów strzałowych (otwory o średnicy
36–41 mm, ładunki o średnicy 16–24 mm),

c) stosowanie ładunków o specyficznej konstrukcji,
d) dobór odpowiedniego zabioru,
e) stosowanie właściwej kolejności odstrzeliwania.

3.1.4. Stosowane techniki

a) otwory obrysowe umieszczone wzdłuż lub bardzo blisko
projektowanej linii urabiania są odstrzeliwane w ostatniej serii
jednym strzałem. Przy tym sposobie stosuje się otwory puste
(nie załadowane), będące kombinacją z otworami załadowanymi
MW (co drugi otwór pusty, co trzeci otwór pusty itp.),

b) odstrzeliwanie otworów obrysowych położonych bardzo blisko
siebie w pierwszej kolejności. Utworzona szczelina tworzy
równe, o bardzo małej chropowatości ścianki wyrobiska. W tym
przypadku stosuje się również często kombinacje otworów
załadowanych i otworów pustych.

3.2. Urabianie skał do postaci bloków

3.2.1. Cel

Urabianie skał do postaci bloków za pomocą ładunków MW
polega na odspojeniu od calizny bloków skalnych, a następnie na
ewentualnym dzieleniu ich na mniejsze części. Ten typ strzelania
stosuje się w skałach zwięzłych o dobrej podzielności, zazwyczaj
w granitach, rzadziej w piaskowcach, marmurach i zbitych wapie-
niach.
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3.2.2. Warunki realizacji

Prace strzałowe służą tutaj do osiągnięcia dwóch celów: naj-
pierw przygotowuje się złoże do wydobywania bloków, a następnie
do właściwego ich odspojenia. Przygotowanie złoża polega na
wykonaniu w caliźnie włomów pionowych i poziomych dla utwo-
rzenia dodatkowych powierzchni odsłonięcia, które dopiero umożli-
wią wydobycie bloków. Samo odspajanie bloków przeprowadza się
małymi ładunkami łagodnie działającymi na caliznę i nie powodu-
jącymi jej skruszenia ani powstania mikrospękań uniemożliwiających
dalszą obróbkę bloków.

Po przygotowaniu złoża przystępuje się do odspajania bloków
od calizny jednym lub kilkoma ładunkami. Umiejscowienie ładunków
zależy od właściwości skały, grubości warstw, podzielności oraz
zamierzonego efektu strzelania. Ładunki umieszcza się zwykle w
pionowych otworach, a w poziomych tylko wtedy, gdy zachodzi
potrzeba odspajania bloku od spodu. Otwory muszą ściśle odpowia-
dać grubości odspajanego bloku, gdyż zbyt krótkie powodują
nieprawidłowe odspajanie, a zbyt długie uszkadzają dolne warstwy.
Korzystne jest, gdy blok od spodu oddziela szczelina. Jeżeli strzela
się kilkoma ładunkami, to rozmieszcza się je wzdłuż linii
zaplanowanego podziału skały.

Na rysunku 3.1. pokazano schematy strzelań szeregami
ładunków w celu oddzielenia bloków z ław granitowych. Podstawo-
wym warunkiem takiego strzelania jest równoczesne odpalenie
ładunków we wszystkich otworach za pomocą zapalnika elektry-
cznego lub lontu detonującego w celu doprowadzenia do równego
pęknięcia i odsunięcia od calizny. Podział złoża na bloki i w tym
przypadku przeprowadza się, wykorzystując w miarę możliwości
naturalne szczeliny i pęknięcia.

Do strzelania można stosować proch czarny, ładunki RockSplit
lub lont detonujący, które wprowadza się do otworów suchych. Dla
zwiększenia efektywności działania ładunków RockSplit lub lontu
detonującego otwory wypełnia się wodą.

Materiały wybuchowe o niskim cieple wybuchu i małej objętości
gazów postrzałowych (RockSplit) stosuje się w nabojach o zmniej-
szonej średnicy, wynoszącej od 16 do 24 mm, z zastosowaniem
pustki powietrznej. Polega ona na tym, że średnica otworu jest
odpowiednio większa (15–20 mm) od średnicy naboju MW.
Pozostawiona wolna przestrzeń między nabojem i otworem łagodzi
oddziaływanie MW na caliznę.

W celu uzyskania centrycznego położenia naboju w otworze
oraz jego zamocowania w pionie stosuje się łączniki tworzywowe,
które jednocześnie pozwalają na łączenie ładunków w kolumny.

Rys. 3.1. Oddzielenie bloków od calizny szeregami ładunków
(widok z góry)

Fig. 3.1. Splitting of rock blocks using charges (overview)

4. Zakres i metodyka pracy

W celu zapewnienia, iż zaprojektowane MW będą spełniały
wymogi bezpieczeństwa, jak również wymagania klienta,
opracowano poniższy algorytm postępowania.

4.1. Algorytm postępowania przy projektowaniu MW

a) przyjęcie założeń,
b) wytypowanie składu chemicznego MW,
c) obliczenie parametrów termodynamicznych MW,
d) wykonanie próbnej szarży laboratoryjnej MW (100 g) i badanie

parametrów decydujących o bezpieczeństwie produkcji i sto-
sowania MW: wrażliwość na uderzenie i tarcie, test Abla,

e) sporządzenie szarży w skali półtechnicznej (12 kg),
f ) elaboracja MW do rur tworzywowych,
g) badanie parametrów użytkowych i strzałowych,
h) wykonanie szarży w skali technicznej (300 kg), elaboracja MW

do rur tworzywowych i badanie parametrów użytkowych
i strzałowych,

i) procedura uzyskania certyfikatu CE.

4.2. Realizacja

a) przyjęcie założeń – założenia do opracowania MW o
określonych parametrach przyjmuje się na podstawie danych
marketingowych i wymagań klienta,

b) wytypowanie składu chemicznego MW – wytypowanie
wstępnego składu chemicznego jest najczęściej intuicyjne,
oparte na wieloletnich doświadczeniach wynikających
z projektowania innych MW. Kolejne badania MW pozwalają
skorygować skład i uzyskać założony efekt,

c) obliczanie wybranych parametrów termodynamicznych
MW – ciepło wybuchu oraz objętość normalną gazów
postrzałowych obliczano według PN-EN 13631-15,

d) sporządzenie próbnej szarży laboratoryjnej MW (100 g)
– próbną szarżę laboratoryjną MW sporządzano poprzez ręczne
wymieszanie składników w misie porcelanowej z zachowaniem
odpowiedniego czasu mieszania (12 minut). Surowce używane
do sporządzenia szarży pochodziły z bieżącej produkcji,

e) wykonanie szarży MW w skali półtechnicznej (12 kg) –
próbne szarże materiałów wybuchowych do badań wykonano
na mieszalniku planetarnym typu A-25 firmy Drais. Surowce,
pochodzące z bieżącej produkcji, odważono i wsypywano lub
wlewano do wanny mieszalnika w następującej kolejności:
surowce sypkie, mieszanina nitrogliceryna/nitroglikol lub
mieszanina nitrogliceryna/nitroglikol z dwunitrotoluenem. Czas
mieszania każdej szarży wynosił 12 minut,

f ) elaboracja MW do rur tworzywowych – MW elaborowano
na stole wibracyjnym do rur tworzywowych o średnicy
zewnętrznej 17 mm, średnicy wewnętrznej 16 mm i długości
500 mm. Czas elaboracji rur wynosił 4 minuty,

g) badanie parametrów użytkowych i strzałowych:
– gęstość zanabojowanego MW – oznaczano wg PN-EN 13631-13,

przyjmując średnią z 50 sztuk,
– oznaczanie testu Abla (stałości termicznej metodą Abla) – stałość

termiczną metodą Abla oznaczano wg PN-C-86013:1994.
Założono, że minimalny czas próby, jaki musi spełniać badany
MW, wynosi 15 minut,

– oznaczenie wrażliwości na uderzenie – wrażliwość na
uderzenie (metoda Kasta) oznaczono wg PN-EN 13631-4. Jako
parametr przyjęto górną granicę niewrażliwości, tzn. wyrażoną
w J największą energię uderzenia młota o określonej masie,
spadającego swobodnie z największej wysokości, przy której
w żadnej z 6 prób nie zaszła przemiana wybuchowa.
Ze względów bezpieczeństwa określano górną granicę
niewrażliwości badanych MW i przyjęto, że dla badanych MW
nie może być ona niższa niż 3 J,

– oznaczenie wrażliwości na tarcie metodą Koenena – oznaczano
wg PN-EN 13631-3 na aparacie Petersa. Jako parametr przyjęto
górną granicę niewrażliwości, tzn. wyrażoną w N największą
wielkość bodźca tarciowego, przy której w żadnej z 6 prób nie
zaszła przemiana wybuchowa. Ze względów bezpieczeństwa
przyjęto, że górna granica niewrażliwości na tarcie badanych
MW nie może być niższa niż 118 N,

– oznaczenie prędkości detonacji – oznaczono wg PN-EN 13631-14.
Badanie wykonano przy użyciu urządzenia do pomiaru prędkości
detonacji MW i lontów detonujących typu EXPLOMET-
MULTIMODE. Badanie wykonano na gotowym ładunku MW o
średnicy 17 mm i długości 500 mm, stosując odcinek rozbiegowy
(od zapalnika do sondy startowej) 100 mm i odcinek badany
300 mm. Badanie przeprowadzono w seriach po 3 próby,

– oznaczenie zdolności wykonania pracy w bloku ołowianym –
badania przeprowadzono wg PN-C-86037:2000,

– oznaczenie względnej zdolności do wykonania pracy na
wahadle balistycznym – wykonano wg PN-C-86035:1999. Jako
wzorzec stosowano heksogen,

– oznaczenie wrażliwości na inicjowanie spłonką – wykonano
wg PN-EN 13631-10,
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– oznaczenie wrażliwości na inicjowanie lontem detonującym –
badanie polega na stwierdzeniu, czy nastąpiła detonacja
wszystkich naboi (w 10 próbach), zainicjowanych lontem
detonującym zawierającym określony ładunek MW, rozciągniętym
wzdłuż ładunku,

– oznaczenie sprawności detonacji pięciu połączonych ładunków
– wykonano w celu sprawdzenia, czy nie następuje przerwanie
detonacji na odcinku kilku metrów. Badanie polega na
sprawdzeniu, czy w 5 próbach każdorazowo pięć połączonych
ładunków zainicjowanych spłonką zdetonowało całkowicie.

5. Przedstawienie wyników

Jako założenia do projektowania MW przyjęto parametry
użytkowe 4 typów MW stosowanych w krajach skandynawskich.
W trakcie badań przetestowano łącznie 14 składów MW. Szcze-
gólnym problemem było uzyskanie właściwej gęstości zanabojo-
wania, wrażliwości na inicjowanie i prędkości detonacji, odpowie-
dniej dla danego typu MW.

Przyjęte założenia oraz wyniki uzyskane w trakcie prowadzenia
prac przedstawiono w tabeli nr 5.1.

W trakcie badań nad opracowaniem odpowiednich składów MW
przeanalizowano możliwości właściwego i szybkiego umieszcza-
nia ładunków w otworach. Wspólnie z przyszłymi użytkownikami
opracowano dwa typy złączek. Złączka typu H umożliwia łączenie
ładunków w kolumny, a złączka centrująca dodatkowo umożliwia
centryczne umieszczenie i zawieszenie ładunku w otworze.

Parametry techniczne ładunków RockSplit przedstawiono
w tabeli nr 5.2.

6. Próby strza³owe w kamienio³omie

Próby zastosowania ładunków RockSplit przeprowadzono w
kamieniołomie wydobywającym bloki granitowe. Ze względu na

Tabela 5.1. Założenia i wyniki
Table 5.1. Assumptions and results

Nazwa RS white RS yellow RS blue RS red

Parametr J.m. założenia
wynik 
finalny

założenia
wynik 
finalny

założenia
wynik 
finalny

założenia
wynik 
finalny

Gęstość zanabojowania g/cm3 1,0 ± 0,1 1,01 1,0 ± 0,1 1,06 1,15 ± 0,1 1,15 1,10 ± 0,1 1,08

Ciepło wybuchu MJ/kg 3,40 3,42 1,50 1,47 1,60 1,65 1,50 1,52

Objętość gazów dm3/kg 930 930 160 168 370 366 170 170

Prędkość detonacji m/s 2400 ± 200 2470 1800 ± 200 1720 1600 ± 200 1570 2000 ± 200 1950

Skład chemiczny

NGLC/NGLK i DNT % 10 18 12 21

Składniki tlenonośne % 82 7 40 -

Składniki węglonośne % 4 2 4 -

Składniki modyfikujące % 4 10 8 79

Chlorek sodu % - 63 36 -

Test Abla min 15 35 15 34 15 33 15 32

Wrażliwość na tarcie N 118 353 118 353 118 353 118 353

Wrażliwość na 
uderzenie

J 3 4 3 5 3 5 3 5

Block Trauzla cm3 - 330 - 50 - 70 - 54

Wahadło balistyczne % Hx - 76 - 10 - 13 - 11

Inicjowanie spłonką g 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3

Inicjowanie LD
LD 

6 g/m
+ + + + + + + +

Sprawność - + + + + + + + +

Ilość wykonanych prób - 2 5 4 3

Tabela 5.2. Parametry techniczne ładunków RockSplit
Table 5.2. Technical parameters of RockSplit charges

Parametr J.m. RS white RS blue RS red RS yellow

Kolor rurki biały niebieski czerwony żółty

Waga ładunku g 115 130 120 120

Waga netto MW g 95 110 100 100

Waga MW na 1 m 
ładunku

g/m 210 240 215 215

Energia na 1 m ładunku MJ/m 0,71 0,40 0,33 0,31

Rys 5.1. Ładunki do urabiania skał blocznych
Fig. 5.1. Charges for splitting rock blocks

Rys 5.2. Złączka łącząca kolejne naboje i centrująca je
w otworze strzałowym

Fig. 5.2. Connectors centring charges in blast-holes
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pierwsze zastosowanie kierownictwo kopalni nie wyraziło zgody
na wykonanie próbnego strzelania w głównym złożu wydobyw-
czym. Próby zostały przeprowadzone na bardzo zaburzonym złożu,
w trudnych warunkach geologicznych. Według opinii kierownictwa
kopalni wyniki były satysfakcjonujące i pozwoliły na podjęcie decyzji
o szerszym zastosowaniu RockSplitów. Warunki i wyniki prób
przedstawiono w tabeli 6.1.

Według otrzymanych informacji blok o wymiarach: 4 m szero-
kości, 4 m wysokości i 8 m głębokości jest standardem przy
wydobyciu z zastosowaniem tego typu MW. W tych warunkach
średnie zastosowanie MW wynosi 60–80 g/m3 w otworach
pionowych i 50–70 g/m3 w otworach poziomych. Całkowita ilość
MW wynosi 100–150 g/m3. Uzyskane wyniki odbiegają od
standardów ze względu na trudne warunki wydobywcze i geolo-
giczne.

Rodzaj 
skały

Wymiary 
bloku [m]

Objętość 
bloku [m3]

Zastosowane środki strzałowe Koszt 
jednostkowy 

[EUR/m3]

Jednostkowe zużycie 
MW [g/m3]

RockSplit 
red [kg]

LD 12 g 
[m]

LD 20 g 
[m]

Wynik 
uzyskany

Standard

granit 6,7 x 4,0 x 1,5 40 7,8 200 - 8,03 255 100÷150

granit 3,5 x 4,2 x 3,0 44 7,8 200 - 7,33 232 100÷150

granit 3,5 x 5,0 x 9,0 158 15,6 200 450 7,22 171 100÷150

Explosive Charges for Splitting Rock Blocks - Testing, Properties, Application

The increase of using of natural materials in housing and representative construction can be noticed during last ten years. Elevations,
floors and parts of walls are more and more often made from slabs. Therefore, companies that produce rock blocks and slabs are developing
their business activity. Rock blocks were extracted in two ways – they were cut out with a gas burner or black powder. However, in both
methods, high production costs and unsatisfactory quality of rock blocks (great stresses occurs, as well as a large number of losses during
cutting) forced producers to change extraction technology.

In presented work an analysis of rock hewing was carried out as well as criterions of using of explosives were specified. Because
of similarity between criterions, this type of explosives may also be used in flatwall blasting during drilling tunnels and excavations.

The parameters of explosives, which can be used for splitting rock blocks, are based on market research and analysis mentioned above.
A number of tests led to development of production technology of four kind of explosives with different usage parameters. Prepared
compositions can be produced from easily available raw materials, retaining the safety rules at the same time.

The documentation from trial shootings, that had been carried out in quarry, was also presented.

Tabela 6.1. Porównanie kosztów wydobycia
Table 6.1. Comparison of extraction costs

Obecnie ładunki RockSplit są stosowane również w typowych
warunkach, a otrzymywane wyniki nie odbiegają od standardów.

7. Podsumowanie

Partie próbne wszystkich zaprojektowanych MW zostały
przetestowane u odbiorców krajowych oraz zagranicznych i
uzyskały pełną ich akceptację. Jest to dowód na to, że zaproje-
ktowano MW zgodnie z założeniami i oczekiwaniami klientów.

Realizacja niniejszej pracy pozwoliła na rozszerzenie oferty
handlowej „Nitroerg” S.A. o nowe asortymenty MW, które dotych-
czas nie były oferowane i stosowane w Polsce.

Każdorazowe nowe zastosowanie ładunków RockSplit wyma-
ga dopracowania technologii urabiania pod kątem budowy złoża i
rodzaju urabianej skały.

Artykuł recenzował dr inż. Jacek Sobala
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Potencjalne zastosowania ³adunków kumulacyjnych
w pracach in¿ynieryjnych

Komunikat

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono aktualne i rozwijane kierunki
stosowania ładunków kumulacyjnych dostępnych na
polskim rynku. Zaproponowano również nowe możliwości
wykorzystania tych ładunków w pracach inżynieryjnych
związanych z wydobywaniem kopalin, wyburzeniami,
demontażem oraz działaniami ratowniczymi.

1. Wstêp

Ładunki kumulacyjne stosowane są w Polsce przede wszystkim
w górnictwie nafty i gazu oraz w niewielkich ilościach w kopalniach
odkrywkowych. W ostatnim czasie znajdują one coraz szersze
zastosowanie w pracach wyburzeniowych. W bardzo małych
ilościach stosowane są także do neutralizowania butli z gazem i
niewybuchów. Nie są to jednak jedyne prace, w których ładunki
kumulacyjne mogą znaleźć zastosowanie – można je stosować
również do prac związanych z demontażem maszyn i urządzeń czy
też do prac związanych z ratownictwem.

Najczęściej stosowanymi wymogami dla ładunków kumulacyj-
nych stosowanych w Polsce są: odporność na wysokie temperatu-
ry (w niektórych przypadkach do 250°C) i ciśnienie (do 100 MPa)
oraz wodoodporność, a także określona maksymalna (w sytuacjach,
gdy niedopuszczalne jest uszkodzenie materiału za przebijaną
przeszkodą) lub minimalna zdolność przebicia/cięcia. Są to
wymagania związane z zastosowaniem ładunków w górnictwie
otworowym. Obecnie na polskim rynku dostępny jest cały szereg
ładunków spełniających powyższe wymagania [1, 2].

Z prac dotychczas prowadzonych w Instytucie Przemysłu
Organicznego – Oddział w Krupskim Młynie wynika, że możliwe jest
wykonywanie ładunków kumulacyjnych spełniających inne
wymagania, a co za tym idzie, ich nowe zastosowania. Wymagania
nowe, jakie są możliwe do spełnienia, to: znaczne obniżenie masy
materiału wybuchowego niezbędnego do wykonywania danej
pracy, ograniczenie efektu odłamkowania obudowy ładunków
i impulsu fali uderzeniowej do poziomu bezpiecznego dla osób
znajdujących się w bliskim sąsiedztwie wybuchu czy też możliwość
stosowania ładunków kumulacyjnych liniowych na niepłaskich
powierzchniach.

2. £adunki osiowo-kierunkowe

Ładunki te stosowane są przede wszystkim w górnictwie
otworowym i odkrywkowym do perforowania orurowań i złoża,
usuwania stanów awaryjnych i kruszenia głazów narzutowych.
Zdolność perforacji najpopularniejszych modeli ładunków
przekracza 200 mm w stali i 720 mm w rdzeniu skalnym.

Obecnie stosowane technologie umożliwiają także perforowanie
złoża połączone z jednoczesnym mikroszczelinowaniem kanałów
perforacyjnych, co może przyczynić się do ograniczenia liczby
kolejnych zabiegów wykonywanych na otworze w celu jego
udostępnienia.

2.1. Potencjalne nowe  zastosowania

Mechanizm działania ładunków kumulacyjnych i wiedza na temat
zjawisk towarzyszących użyciu ładunków kumulacyjnych suge-
rują, że możliwe jest ich stosowanie w innych działach gospodarki
i ratownictwie. W niewielkich ilościach stosowane są do neutra-

lizowania butli z gazem i niewybuchów, mogą być stosowane do
otwierania pieców  hutniczych. Można je także stosować do łupania
i kruszenia skał (rys 2.1), np. nadgabarytowych bloków, zbyt dużych
do podania na kruszarkę lub do transportu. Przy zastosowaniu
odpowiedniej osłony tłumiącej falę uderzeniową i falę ciśnienia (tego
typu osłony są z powodzeniem stosowane do ochrony ważnych
obiektów i osób postronnych przed skutkami działania niewy-
buchów) oraz technologii bezodłamkowej ładunki osiowo-kierun-
kowe mogą być stosowane np. do prac ratowniczych wymagają-
cych rozłupania lub pokruszenia betonowej lub skalnej przeszkody.
Do inicjowania ładunków użyty może być lont detonujący lub
dowolnego typu zapalniki, dzięki czemu można dowolnie dobierać
kolejność ich odpalania.

Rys. 2.1. Ładunki osiowo-kierunkowe – zestaw do
łupania skał i zestaw do kruszenia skał

Fig. 2.1. Axial-directional shaped charges – rock split
set and rock grinding set

3. £adunki pierœcieniowo-kierunkowe

Ładunki pierścieniowo-kierunkowe stosowane są przede
wszystkim w górnictwie nafty i gazu oraz w górnictwie odkrywko-
wym do obcinania wybuchowego rur okładzinowych, wydoby-
wczych oraz studni odwadniających. Rury mogą być obcinane
w dwojaki sposób – od wewnątrz lub od zewnątrz – przykład obci-
naczy tego typu przedstawiono na rys.3.1.

Rys. 3.1. Widok ładunków pierścieniowo-kierunkowych
Fig. 3.1. View of tubing cutters

Obcinaczami zewnętrznymi można obcinać rury o grubości
ścianek do 30 mm i o dowolnej średnicy (wykonywane są one
indywidualnie na potrzeby konkretnych prac wybuchowych), mogą
być wykonywane w wersji modułowej. Stosowane są obecnie do
cięcia rur okładzinowych w odwiertach i na powierzchni do likwidacji
elementów instalacji wiertniczych.

3.1. Potencjalne nowe zastosowania

W przypadku obcinaczy zewnętrznych potencjalnym sposobem
ich zastosowania może być wykonywanie cięcia lin nośnych
podczas prac wyburzeniowych – wiedza i doświadczenie, którym
dysponuje kadra IPO w Krupskim Młynie, wskazują na możliwość
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wykonywania ładunków, które będą w stanie ciąć liny stalowe
o grubości powyżej 10 cm. Istnieje także możliwość wykonywania
obcinaczy bezodłamkowych na bazie plastyfikowanego heksogenu
(RDX), oktogenu (HMX) lub innych materiałów. Obcinacze ze-
wnętrzne mogą być także stosowane podczas prowadzenia prac
wyburzeniowych oraz do demontażu maszyn i urządzeń (tj. ruro-
ciągi i zbiorniki po materiałach niebezpiecznych, łatwopalnych).

4. £adunki liniowe

Ładunki liniowe są to ładunki przeznaczone do cięcia blach i płyt
stalowych. Pod względem użytkowym można je podzielić na ładunki
giętkie i sztywne. Ładunki liniowe giętkie charakteryzują się tym, że
użytkownik może je samodzielnie przycinać i dopasowywać do
kształtu ciętych powierzchni, ładunki sztywne wykonywane są na
wymiar.

Ładunki liniowe giętkie stosowane są do cięcia blach stalowych
o grubości do 16 mm, a ładunki sztywne do cięcia elementów
stalowych o grubości do 50 mm. Ładunki sztywne są stosowane
z powodzeniem podczas wyburzania obiektów stalowych (rys.
4.1.), giętkie do cięcia wybuchowego cienkościennych konstrukcji
i drobnych elementów stalowych (rys. 4.2.).

4.1. Potencjalne nowe zastosowania

Jednoczesne zastosowanie ładunków tnących główne elementy
konstrukcji i ładunków wycinających elementy drobne – np. blachy
– umożliwi skrócenie czasu wykonywania prac rozbiórkowych
i ograniczy ilość zużywanych gazów technicznych i narzędzi przy
zaledwie niewielkim wzroście ilości zużywanego materiału wybu-
chowego. Do wykonania 1 m.b. cięcia blachy stalowej o grubości 1,5
mm wystarcza zaledwie 10 g materiału wybuchowego, a blachy
o grubości 6 mm – 32 g materiału wybuchowego. Istnieją także
możliwości wytwarzania ładunków tnących w wersji bezodłamko-
wej oraz możliwości takiego zabezpieczania detonujących
ładunków, by zminimalizować powstające fale uderzeniowe
i ciśnieniowe, co może umożliwić ich stosowanie w ratownictwie.
Możliwe jest także rozszerzenie stosowania ładunków sztywnych
na cięcie elementów o kształcie walca o grubości ścianki do 50 mm
(rys. 4.3.) oraz zastosowanie ładunków dwustronnych (rys. 4.4.)
w górnictwie do strzelania konturowego. Ładunki kumulacyjne
z efektem dwustronnym o gramaturze ok. 400 g/m.b. i średnicy 32
mm mogą wykonywać nacięcia w skale o głębokości około 50–70
mm.

Rys. 4.1. Ładunek liniowy sztywny                  Rys. 4.2. Ładunek liniowy giętki
  Fig. 4.1. Non-flexible linear shaped charge         Fig. 4.2. Flexible linear shaped charge

Rys. 4.3. Idea cięcia konstrukcji o kształcie
Rys. 4.4. Dwustronny ładunek liniowy

 walca za pomocą ładunków liniowych sztywnych do
strzelania konturowego

Fig. 4.3. The idea of cylindrical construction cutting
Fig. 4.4. Biconcave linear shaped charge

 by non-flexible linear shaped charges for contour
blasting

5. Podsumowanie

W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz większe
zainteresowanie różnego rodzaju podmiotów wykonywaniem prac
z użyciem ładunków kumulacyjnych – mamy nadzieję, że niniejszy
artykuł zachęci kolejne przedsiębiorstwa do ich stosowania oraz
umożliwi rozwijanie współpracy w zakresie projektowania i
stosowania ładunków kumulacyjnych w coraz to nowych
zastosowaniach.
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Potential applications of shaped charges in engineering works

This article shows actual and being developed ways of accessible on polish market shaped charges usage. There is also a proposition
of new potentional usage of such shaped charges in engineering works during minerals exploration, demolition works and rescue works.
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Monitorowanie oddzia³ywania robót strza³owych
na obiekty w otoczeniu

STRESZCZENIE
W artykule omówiono problematykę dokumentowania
oddziaływania drgań wzbudzanych robotami strzałowymi
na otoczenie kopalń odkrywkowych. Monitorowanie
poziomu drgań w obiektach chronionych przedstawiono
jako działanie mające na celu ochronę obiektów, a jedno-
cześnie stwarzające możliwość uniknięcia odpowiedzial-
ności za niezawinione szkody. Przedstawiono propozycję
organizacji laboratorium zajmującego się analizami i opi-
niami w tym zakresie.

1. Wprowadzenie

Zastosowanie materiałów wybuchowych w procesie urabiania
złóż surowców skalnych jest, szczególnie przy stosowaniu
ładunków w długich otworach, źródłem wzbudzania drgań, które
mogą oddziaływać na zabudowania w otoczeniu odkrywkowego
wyrobiska górniczego. Fakt, że mogą oddziaływać wcale nie
oznacza, że muszą. Długoletnie prace badawcze (również finanso-
wane przez kopalnie) prowadzone przez Katedrę Górnictwa
Odkrywkowego AGH oraz działania na rzecz rozpowszechnienia
w zakładach górniczych idei działalności profilaktycznej w tym
zakresie pozwoliły z jednej strony wypracować określone pro-
cedury badawcze, z drugiej zaś osiągnąć pewien poziom świado-
mości dozoru górniczego. Skutkuje to bieżącymi konsultacjami,
prowadzeniem pomiarów kontrolnych czy nawet pełnym monitoro-
waniem oddziaływania robót strzałowych w otoczeniu, co zdecy-
dowanie wpływa na podniesienie komfortu psychicznego zarówno
dozoru jak i prowadzących badania i analizy [Winzer 2006, Winzer
i inni 2006].

Obecnie wyznaczanie dopuszczalnych ładunków MW do robót
strzałowych jest praktycznie początkiem drogi w działalności
profilaktycznej kopalń odkrywkowych. Coraz więcej kopalń zaczy-
na prowadzić szerokie działania mające na celu bezpieczne
wykonywanie robót strzałowych z jednoczesnym cyklicznym lub
ciągłym dokumentowaniem oddziaływania na zabudowania w
otoczeniu. Działania takie powoli stają się rutynowymi, a młodzi
inżynierowie traktują to jako rzecz naturalną, związaną z odpowie-
dzialnym prowadzeniem ruchu zakładu górniczego.

Mimo że działania profilaktyczne w tym zakresie oparte są o
nowoczesne rozwiązania zarówno techniczne jak i organizacyjne,
to ich efekt trudno czasem obronić dzięki opiniom pozostawiającym
wiele do życzenia i to zarówno pod względem merytorycznym jak
i normalnej ludzkiej odpowiedzialności za słowo pisane.

Niejednokrotnie opinie zamawiane przez sądy, a dotyczące
oceny wpływu drgań na obiekty budowlane, sporządzane są na
podstawie prognoz oddziaływania opartych na pomiarach wykona-
nych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Sięga się
czasem nawet do pseudoefektu sejsmicznego wzbudzanego strze-
laniem rozszczepkowym, wykorzystując go w równaniu propagacji
drgań wzbudzanych odpalaniem ładunków MW w długich otworach.
Dokonane na takiej podstawie prognozy można nazwać tylko
nieodpowiedzialnym przypuszczeniem i nadinterpretacją.

Drugie zagadnienie to publikacje i zawarta w nich wiedza. Już
kiedyś zauważono, że chcąc zjeść bułkę niekoniecznie należy
budować piekarnię, bo wystarczy pójść do sklepu i bułkę kupić.
Odnosząc tę prawdę do wiedzy zawartej w czasopismach nauko-
wych należy podkreślić nie tylko chęć zbierania przez autorów
punktów za publikacje, ale również odpowiedzialność za to, że inni
będą chcieli z tej wiedzy korzystać i ją stosować. Niekoniecznie musi

się być specjalistą w określonej dziedzinie wiedzy, bo można
korzystać z publikowanej wiedzy innych. W końcu nauka czy
fachowość to również umiejętne korzystanie z wiedzy innych,
których czasem z wielkim szacunkiem nazywamy Nauczycielami.
Jednak trudno jest użyć tego określenia do autorów publikacji, którzy
własną wiedzę dostosowują do bieżących potrzeb.

Są to ważne problemy, istotne zarówno dla kopalń prowadzą-
cych roboty strzałowe jak i właścicieli budynków zlokalizowanych
w otoczeniu wyrobisk górniczych, narażonych na wpływy drgań
wzbudzanych użyciem MW w robotach eksploatacyjnych. Są to
również bardzo ważne problemy dla jednostek naukowobadaw-
czych prowadzących badania pozwalające na wyznaczenie
dopuszczalnych ładunków MW jak i opracowujących opinie o od-
działywaniu drgań na obiekty. Brak jednoznaczności w postępo-
waniu analitycznym i ocenach powoduje dowolne interpretacje
nawet treści norm, co niejednokrotnie stanowi przedmiot sporów w
najmniej do tego przysposobionym miejscu, a mianowicie w sądzie.

Słyszy się czasem opinie, że najlepszym rozwiązaniem w takiej
sytuacji jest dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na
obiekty z wykorzystaniem monitoringu drgań i dlatego temu
zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Problem jest ważny również ze względu na lawinowo wzra-
stające zapotrzebowanie na surowce skalne dla budownictwa
mieszkaniowego i drogownictwa. Popyt ten może być zaspokojony
przez wzrost wydobycia w kopalniach odkrywkowych, a z tym nie-
rozerwalnie związana jest intensyfikacja robót strzałowych. Może
to stanowić istotne zagrożenie dla otoczenia wyrobisk górniczych.

2. Aparatura do monitorowania drgañ wzbudzanych
u¿yciem MW

Ważnym elementem działań profilaktycznych jest odpowiedni
dobór koniecznych, a jednocześnie skutecznych działań, zmierza-
jących do udokumentowania oddziaływania na obiekty w otoczeniu.
Z wyborem tym związany jest również dobór aparatury pomiarowej
w myśl zasady, że im większy stopień zagrożenia tym doskonalszy
winien być sposób zbierania informacji. Dlatego też należy w tym
przypadku brać pod uwagę następujące czynniki:
– stopień zagrożenia posadowionych w otoczeniu obiektów, ich

liczba i przeznaczenie (obiekty przemysłowe, budownictwo
mieszkalne i gospodarcze, obiekty zabytkowe),

– częstotliwość wykonywania robót strzałowych,
– sposób prowadzenia robót strzałowych (system wewnętrzny

czy zewnętrzny).
W kopalniach odkrywkowych stosowane już są systemy

monitorujące Explo 504 (rys. 2.1) i Kopalniana Stacja Monitoringu
Drgań (rys. 2.2).

Rys. 2.1. Explo 504 – widok ogólny
Fig. 2.1. Explo 504 – general view
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Rys. 2.2. KSMD – widok ogólny
Fig. 2.2. KSMD – general view

W wymienionych powyżej zestawach zastosowano takie same
rozwiązania techniczne w zakresie pomiarowym (mierniki
prędkości) oraz sposób zbierania danych. Natomiast różnią się one
zasadniczo w sposobie komunikacji i przekazywania danych.

Explo 504 jest typowym rejestratorem czuwającym z możliwo-
ścią ciągłej pracy i pamięcią o pojemności 15 zdarzeń o 5 sekundo-
wym czasie trwania. Parametry pracy urządzenia pozwalają,
w zależności od częstotliwości wykonywania robót strzałowych,
na minimum miesięczną bezobsługową pracę. Explo 504 umożliwia
bieżącą kontrolę wyników pomiarów przez bezpośredni odczyt
z wyświetlacza wartości maksymalnych i korygowanych zgodnie
z normą PN-85/B-02170 oraz transmisję danych w postaci pełnych
przebiegów czasowych dla umożliwienia dokładnej analizy.

Oczywiście zainstalowanie aparatury pomiarowej na każdym
obiekcie chronionym jest nierealne, ale już nawet w jednym lub kilku
punktach jest celowe i uzasadnione. Bardzo istotnym elementem
takich pomiarów kontrolnych jest stała obecność aparatury
pomiarowej w konkretnym obiekcie oraz bezobsługowe wykony-
wanie pomiarów. Aparatura pracuje w sposób ciągły, rejestrując datę
i czas zachodzących zdarzeń z jednoczesną ich archiwizacją.

Urządzenie wymaga okresowej obecności operatora, którego
zadaniem jest dokonanie transmisji zawartych w pamięci danych do
komputera, wyczyszczenie pamięci i ponowne uruchomienie, czyli
postawienie w stan czuwania. Bardzo często Explo 504 jest
używana przez zespoły, które wykonują roboty strzałowe w kilku
kopalniach. Prostota montażu miernika pozwala na łatwe przeno-
szenie z obiektu do obiektu.

Efektem pracy nawet pojedynczej stacji Explo 504, wyko-
rzystywanej w sposób przemyślany, jest wykonanie 521 pomiarów
w okresie siedmioletniej pracy. Każdy zarejestrowany przebieg
drgań jest poddany szczegółowej analizie i stanowi podstawę do
oceny oddziaływania robót strzałowych dla 23 obiektów
budowlanych (tabela 2.1). W tym czasie w kopalni odpalono 1409
serii długich otworów, co oznacza, że prawie 37% wstrząsów
wzbudzonych robotami strzałowymi zostało zarejestrowanych i
poddanych ocenie. Informacja ta wskazuje jednocześnie, że ponad
63% serii długich otworów spowodowało drgania na poziomie
nieodczuwalnym. Jest to bardzo ważna informacja, świadcząca o
sporadycznym oddziaływaniu drgań wzbudzanych robotami
strzałowymi na obiekty w otoczeniu, informacja o istotnym znaczeniu
w sprawach o szkody górnicze.

Dla odkrywkowych zakładów górniczych o dużym wydobyciu
i wysokiej częstotliwości prowadzenia robót strzałowych
zaproponowano komputerowy system pomiarowo-kontrolny
wykorzystujący łączność radiową lub komórkową – KSMD. W pełnej
wersji obejmuje on projektowanie robót strzałowych, rejestrację

Tabela 2.1 Zestawienie ilości odstrzałów i pomiarów w poszczególnych latach
Table 2.1. Juxtaposition of the number of blasting works and measurements in particular years

drgań, komunikację radiową lub komórkową oraz transmisję danych
do komputera, jak również dokumentowanie przyczyn i skutków
oddziaływania robót na otoczenie [Biessikirski i inni 2001, Sieradzki
1997, Winzer 2006].

W kopalniach pracuje już 9 systemów KSMD, które w trzech
przypadkach wyposażone są w łączność radiową, a w sześciu
przypadkach w system telefonii komórkowej.

Niestety bardzo często ograniczenia kadrowe nie pozwalają na
pełne wykorzystanie możliwości systemu i część projektowa jest
pomijana. Korzysta się natomiast z funkcji pomiarowej, archiwi-
zacyjnej i przede wszystkim analitycznej, która pozwala na doko-
nywanie, we własnym zakresie, wstępnych ocen oddziaływania
robót strzałowych na otoczenie.

Ważnym elementem wyposażenia KSMD jest system łączności,
gdyż w przypadku telefonii komórkowej istnieje możliwość nie tylko
przesyłania na odległość danych w postaci maksymalnych wartości
parametrów drgań, ale również pełnych ich przebiegów, co jest
bardzo ważne w przypadku prowadzenia pełnych analiz oddziały-
wania z zastosowaniem filtrowania tercjowego. Drugą ważną
zaletą tego systemu jest praktycznie już nieograniczony zasięg
łączności, który stwarza możliwości przesyłania pełnych danych na
dowolną odległość. To, co jest zaletą systemów GSM, jest oczywi-
ście wadą i ograniczeniem w przypadku stosowania komunikacji
radiowej bliskiego zasięgu. Szczególnie dotyczy to możliwości
przesyłania na odległość pełnych przebiegów drgań.

Rejestrowane przez KSMD zdarzenia są archiwizowane. Wyniki
pomiarów, po odczytaniu, zapisywane są na kilku poziomach
systemu:
– w archiwum pracy KSMD,
– w raporcie końcowym,
– w bazie danych obiektów chronionych, czyli wyniki pomiarów

stanowią część składową informacji o obiekcie, w którym
aktualnie jest zainstalowana stacja pomiarowa,

– mogą być również wysyłane do serwera centralnego, gdzie
poddawane są szczegółowym analizom przez zewnętrzne
zespoły specjalistów.
Chcąc podać przykład zastosowania KSMD w warunkach te-

renowych, można przytoczyć efekt rocznej pracy systemu w jednej
z kopalń odkrywkowych – prawie 700 zarejestrowanych zdarzeń
na kilku stanowiskach pomiarowych. Analizę oddziaływania na
jeden z obiektów chronionych przedstawiono na rys. 2.3 a i b w
postaci wyników pomiarów naniesionych na skalę SWD-I, jako
wartości maksymalnych (a) oraz po filtracji tercjowej, dla zdarzenia
o najwyższej intensywności drgań w analizowanym okresie (b).

Jak wynika z powyższego, szereg kopalń odkrywkowych pro-
wadzi coraz lepiej zorganizowany monitoring (dokumentowanie)
oddziaływania robót strzałowych na otoczenie, dzięki czemu buduje
się powoli system, który może stanie się normalnym wyposażeniem
każdego zakładu stosującego materiały wybuchowe w robotach
eksploatacyjnych. Jest to proces trudny, wymagający określonych
nakładów finansowych z jednej strony i przełamania pewnych
stereotypów myślowych prezentowanych przez zarządzających
zakładami górniczymi.

3. Propozycja utworzenia centralnego systemu
analizy oddzia³ywania robót strza³owych

Coraz częściej kopalnie, posiadające na wyposażeniu systemy
monitorujące, zlecają jednostkom zewnętrznym wykonanie
specjalistycznych analiz zarejestrowanych drgań i ocen
oddziaływania na obiekty. Działania te spowodowane są z jednej
strony brakiem w kopalniach specjalistów w tej dziedzinie, a z drugiej
chęcią pełnego uwiarygodnienia ocen oddzia ływania przez
wykonywanie ich przez zewnętrzny zespół specjalistów. Już
całkowicie prozaiczną przyczyną jest obciążenie dozoru kopalń
i brak rezerw czasowych na wykonywanie tego typu analiz, a ilość

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Łącznie

Ilość 
odstrzałów

108 193 178 173 168 173 209 207 1409

Ilość 
pomiarów

18 74 76 82 91 64 56 60 521

Liczba 
budynków

2 5 3 3 4 2 2 2 23
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informacji zawarta w wynikach monitoringu jest rzeczywiście
ogromna. Przedstawione powyżej przykłady dwóch zakładów
górniczych są najlepszym tego dowodem.

Jakie są możliwości rozwoju tego rodzaju usługi świadczonej na
rzecz kopalń odkrywkowych?

Wprowadzenie łączności z wykorzystaniem telefonii komór-
kowej daje bardzo duże możliwości przesyłania danych na dowolną
odległość. Pełne przebiegi drgań mogą być pobierane nawet przez
odległe laboratorium i poddawane zarówno archiwizacji jak
i szczegółowym analizom i ocenom. Laboratorium może być wy-
posażone w serwer przygotowany do automatycznego zbierania
danych z terenu. Zorganizowanie zespołu specjalistów z dziedziny
górnictwa i budownictwa zdolnego do prowadzenia analiz i ocen
oddziaływania nie powinno stanowić problemu. Rysująca się już
współpraca Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH i Instytutu
Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej może zaowocować
powołaniem takiego zespołu wyposażonego w niezbędne
uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności i to zarówno od
strony górniczej jak i budowlanej.

Katedra Górnictwa Odkrywkowego dokonała już zakupu
Kopalnianej Stacji Monitoringu Drgań z dwoma stanowiskami
terenowymi, co pozwoli na zdalną obsługę stacji będących na
wyposażeniu kopalń jak i na świadczenie usługi przez okresowe
wynajmowanie stacji terenowych zainteresowanym kopalniom.

Jest rzeczą zrozumiałą, że praca takiego laboratorium wymaga
szeregu uzgodnień i przygotowania różnych wariantów współ-
pracy z kopalniami.

Ilość pracujących już w kopalniach odkrywkowych systemów
KSMD pozwala na optymistyczne traktowanie takiej propozycji.

Jakie warianty współpracy mogą być brane pod uwagę ?
Wariant I – kopalnia we własnym zakresie dokonuje obsługi KSMD

z bieżącą archiwizacją i analizą danych oraz wstępną oceną oddzia-
ływania drgań na obiekty w otoczeniu. Okresowo w uzgodnionych
terminach rejestracje o określonym poziomie intensywności drgań
przesyłane są do laboratorium (pocztą elektroniczną) celem wykonania
analiz szczegółowych i wydania opinii o wpływie drgań na wskazane
obiekty budowlane (okresowe raporty i oceny).

Wariant II – kopalnia we własnym zakresie dokonuje obsługi KSMD
tylko na poziomie uruchamiania stacji terenowych, na czas wyko-
nywania robót strzałowych, pozostawiając w gestii laboratorium
zbieranie danych, a w dalszej kolejności jak w wariancie I – wyko-
nanie analiz szczegółowych i wydania opinii o wpływie drgań na
wskazane obiekty budowlane (okresowe raporty i oceny).

Wariant III – kopalnia przekazuje pełną obsługę KSMD do
laboratorium.

Wariant IV – kopalnia wynajmuje na określony czas stację
terenową KSMD z pełną obsługą.

Jakie warianty mogą być w praktyce realizowane wskażą
zebrane doświadczenia. Wariant I już działa w kilku przypadkach i
stanowi dobre przygotowanie do dalszego rozwijania współpracy
między uczelnianym laboratorium a kopalniami odkrywkowymi.

4. Podsumowanie

Działania profilaktyczne kopalń odkrywkowych w zakresie
oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu
wymagają dopracowania szczególnie w zakresie monitorowania,
czyli dokumentowania zdarzeń. Organizacja laboratorium,
wyposażonego w odpowiednią aparaturę pomiarową, może
stanowić przyczynek do wypracowania jednolitych procedur
analitycznych i uporządkowania zagadnień związanych z oceną
wpływu drgań na obiekty.
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Rys. 2.3. KSMD – ocena oddziaływania drgań na obiekt chroniony
Fig. 2.3. KSMD – assessment of the vibration impact on a protected edifice

Monitoring the blasting impact on surrounding structures

The paper discusses documenting the blasting induced vibration impact on the structures surrounding quarries. Monitoring the vibration
level is presented as an activity aiming at the structures protection, while at the same time avoiding responsibility for uncommitted damages.
A proposal is put forward to arrange a laboratory to handle analyses and opinions in this matter.
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Nowelizacja przepisów dotycz¹cych
dopuszczania materia³ów wybuchowych
do stosowania w górnictwie podziemnym

w odniesieniu do badañ gazów postrza³owych
zgodnie z Dyrektyw¹ 93/15/EEC i norm¹ europejsk¹

STRESZCZENIE
W referacie przedstawiono sposób dopuszczania w kraju
materiałów wybuchowych do stosowania w górnictwie
podziemnym w odniesieniu do badania gazów po-
strzałowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/15/
EEC i normą europejską.
Na podstawie wykonanych na przestrzeni lat 1999–2007
wyników badań gazów postrzałowych, powstających po
detonacji wszystkich typów górniczych materiałów
wybuchowych dopuszczonych do stosowania w górnictwie
podziemnym, przedstawiono stan prac nad wdrożeniem
nowej laboratoryjnej metody badania gazów
postrzałowych zgodnie z ww. wymaganiami europejskimi.
Prezentowany materiał badawczy stanowi przygotowanie
do nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczania
materiałów wybuchowych, tj. określenia nowych
dopuszczalnych poziomów toksycznych tlenków azotu
oraz tlenku węgla występujących w produktach detonacji,
oraz względnej toksyczności ogólnej – parametru
określanego w nowej metodzie badawczej dla materiałów
stosowanych w górnictwie podziemnym.

1. Wstêp

1.1. Wprowadzanie MW do użytku cywilnego zgodnie z Dy-
rektywą 93/15/EEC

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obowiązuje nowy tryb
wprowadzania materiałów wybuchowych (MW) do użytku cy-
wilnego w myśl Dyrektywy 93/15/EEC zawierającej postanowienia
i warunki wprowadzania MW do obrotu (na rynek), określającej
bezpieczną eksploatację i podstawowe wymagania przy badaniach
zgodności dla MW [1]. Wymagania te określają warunki dotyczące
określonych cech MW, badanych w laboratoriach lub w warunkach
jego używania. W zakresie badania gazów postrzałowych została
ustanowiona zharmonizowana z Dyrektywą Norma Europejska EN
13631-16:2004 [2]. Z tego względu Kopalnia Doświadczalna
„Barbara” jako jednostka badawcza podjęła prace zmierzające do
wdrożenia nowej ujednoliconej metodyki badawczej gazów
postrzałowych, przedstawionej w ww. normie.

Klasyfikacja MW na podstawie oznaczonych ilości szkodliwych
tlenków odbywa się w każdym kraju w oparciu o wymagania
krajowe. Dyrektywa 93/15/EEC na temat gazów postrzałowych
podaje zapis zawarty w jej załączniku I pkt. II.2A.c, mówiącym, że:

„Dymy wytwarzane przez kruszące materiały wybuchowe
przeznaczone do użytku podziemnego mogą zawierać jedynie takie
ilości tlenku węgla, gazów azotowych, innych gazów, par lub stałych
pozostałości unoszących się w powietrzu jedynie w ilościach
niewpływających ujemnie na zdrowie w normalnych warunkach
działalności”.

Dla spełnienia powyższych wymagań zaleca się zastosowanie
zharmonizowanej z dyrektywą ww. normy europejskiej.

1.2. Celowość podjętej tematyki badawczej

Badania gazów postrzałowych powstających po detonacji gór-
niczych (MW), prowadzone od lat w Głównym Instytucie Górnictwa
– Kopalni Doświadczalnej „Barbara” – mają na celu określenie
zawartości toksycznych składników w produktach detonacji, tj.
tlenku węgla CO oraz mieszaniny tlenków azotu NO/NO2 oznacza-
nych ogólnie jako NOx. Spośród wszystkich górniczych MW tylko
część z nich jest dopuszczona do stosowania w górnictwie
podziemnym na podstawie wyników uzyskanych podczas badania
gazów postrzałowych.

Polskie wymagania dotyczące dopuszczania MW do użytku
podziemnego uwzględniają zgodnie z normą PN-C-86067:1997
nieprzekraczające zawartości dla:
– tlenku węgla CO: 0,135 % obj., tj. 27 l / kg MW,
– tlenków azotu NOx: 0,080 % obj., tj. 16 l / kg MW,
i uważane są za wartości graniczne, przy oddzielnym rozpatry-
waniu każdego oznaczonego składnika w mieszaninie gazów
podetonacyjnych [3]. Podane wymagania odnoszą się do warunków
badania przeprowadzanego zgodnie z własną procedurą bada-
wczą, podczas której detonowane są ładunki górniczych MW
o masie 500–600 g w komorze żelbetowo-stalowej o pojemności
10 m3. Próbki pobranych po detonacji gazów postrzałowych
poddawane są analizie na zawartość ww. toksycznych tlenków.

Z uwagi na konieczność dostosowania metodyki badawczej
gazów postrzałowych do wymagań normy europejskiej, konieczne
jest sprecyzowanie warunków do szacowania ogólnej toksyczno-
ści dla gazów postrzałowych względem tlenku węgla – parametru
w Polsce do tej pory nieokreślanego.

Ilość toksycznych składników wchodzących w skład mieszaniny
gazowej po detonacji MW można określić ze stężenia poszczegól-
nych składników w mieszaninie. Najbardziej prawdopodobne są
przybliżone metody oznaczania ogólnej ilości gazów powstających
po detonacji, wyliczone poprzez stężenie toksycznych gazowych
składników względem tlenku węgla. Poszczególne stężenia tlenków
wylicza się z odniesienia ich ilości do objętości strefy,
w której zachodzi detonacja [4].

1.3. Wymagania stawiane badanym MW do zastosowania
w górnictwie podziemnym w różnych krajach

Badania gazów postrzałowych realizowane są w warunkach
rzeczywistych robót strzałowych bądź za pomocą opracowanych
laboratoryjnych metod symulujących warunki kopalniane. W Europie,
w tych krajach, w których prowadzone są prace strzałowe w gór-
nictwie podziemnym, istnieją jednostki badawcze uprawnione do
badań MW, zajmujące się ich dopuszczaniem do stosowania w
oparciu o istniejące przepisy i normy. Jednak nie wszystkie
posiadają laboratoryjne stanowisko badawcze i opracowaną na
podstawie normy europejskiej metodykę badawczą. W związku
z czym nie posiadają także nowych wymagań, na podstawie których
powinna odbywać się procedura dopuszczania MW dla górnictwa
podziemnego. Wtedy kontrole powstających w gazach postrza-
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łowych toksycznych tlenków prowadzone są bezpośrednio na
stanowiskach pracy w kopalniach, w odniesieniu do poziomów
najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych
oznaczonych jako NDS (NDS dla CO i NDS dla NO2) [5, 6].

W tabeli 1.1 przedstawiono warunki dopuszczania MW
w różnych krajach na podstawie ilości wygenerowanych po
detonacji toksycznych tlenków w gazach postrzałowych [7].

Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że
dopuszczalna ilość tlenku węgla i tlenków azotu jest inna w każdym
kraju i wynika z obowiązujących w nich przepisów.

Tylko we Francji, Hiszpanii i Niemczech funkcjonuje nowy sposób
oznaczania toksycznych tlenków w gazach postrzałowych [7].

2. Czêœæ eksperymentalna

2.1. Wyniki badań zawartości toksycznych składników
w gazach postrzałowych

Na podstawie przeprowadzonych w KD „Barbara” w latach
1999–2007 badań dopuszczeniowych i kontrolnych, a po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej badań typu WE materiałów
stosowanych w górnictwie podziemnym, dokonano analizy wy-
ników zawartości toksycznych składników w gazach postrza-
łowych powstających po detonacji MW. Wyniki poszczególnych
oznaczeń dla danego MW, jako średnie procentowe zawartości
tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2) oraz tlenku węgla CO,
wyrażono w litrach na kilogram MW (l/kg). Z oznaczonych podczas
badania stężeń toksycznych tlenków azotu i węgla oszacowano
sumaryczną ilość toksycznych tlenków zwaną toksycznością
ogólną.

Z uwagi na różnorodne działanie toksycznych produktów
detonacji na organizm ludzki wprowadzony parametr toksyczności
ogólnej w praktyce wyrażany jest jako równoważny (względny)
parametr toksyczności, określony względem tlenku węgla.

Według nowej europejskiej metodyki badawczej gazów
postrzałowych sumaryczna ilość powstających toksycznych

tlenków, liczona na podstawie stosownych wzorów przyjętych
w większości krajów, decyduje o dopuszczeniu badanego MW w
górnictwie podziemnym. W Polsce parametru ogólnej toksyczności
względnej dotąd nie szacowano, gdyż polskie wymagania
dotyczące dopuszczania MW do stosowania w górnictwie pod-
ziemnym zawarte są w obowiązującej normie PN-C-86067:1997,
zalecającej szacowanie każdego toksycznego składnika gazowego
oddzielnie (wymagania przywołane we wstępie artykułu).

Przedstawione w artykule wyniki uzyskano podczas badań
gazów postrzałowych MW przysłanych przez krajowych produ-
centów oraz firmy zagraniczne działające na terytorium Polski
i stanowią materiał przeglądowy, mający posłużyć jako przygoto-
wanie do wprowadzenia nowej laboratoryjnej metody
oznaczania gazów postrza łowych, zgodnej z wymaganiami
europejskimi.

W tabeli 2.1 zamieszczono wyniki badań gazów postrzałowych,
obliczone jako średnie zawartości wszystkich oznaczeń
toksycznych tlenków w gazach postrzałowych MW dla różnych
grup, natomiast w tabeli 2.2 dla różnych podgrup MW.

Niewielka ilość toksycznych składników w gazach postrza-
łowych MW emulsyjnych, a tym samym niska wartość toksyczności
ogólnej, wyróżnia je najbardziej wśród wszystkich MW grupy
materiałów skalnych oraz grup materiałów: węglowych, meta-
nowych i metanowych specjalnych (podział materiałów wybucho-
wych na podstawie bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu węglo-
wego – por. tabela 2.1).

Podobnie przedstawia się ilość toksycznych składników w
gazach postrzałowych MW emulsyjnych z niską wartością
toksyczności ogólnej wśród podgrup materiałów wybuchowych
(podział MW ze względu na strukturę i ich skład chemiczny – por.
tabela 2.2). MW emulsyjne charakteryzują się najlepszymi ww.
parametrami, co widać także na poniższych wykresach (rysunek
2.1 i 2.2). Pozytywne wyniki uzyskano również dla materiałów
wybu-chowych typu saletroli. Posiadają one niską zawartość
zarówno tlenków azotu, jak i tlenku węgla (rysunek 2.1).

Kraj Wymagania normatywne dla CO i NO
x

Bułgaria *
Nie więcej niż 100  l tlenków: CO i NO

x
 sumarycznie z 1 kg MW

L
CO wzg

. = [X
CO

] + 6,5 [Y
NOx

]

Francja
Nie więcej niż 50  l tlenków: CO i NO

x
 sumarycznie z 1 kg MW

L
CO

 
wzg

. = [X
CO

] + 5 [Y
NOx

]

Rosja *
Nie więcej niż 50  l  CO i 5  l  NO

x
 z 1 kg MW

L
CO wzg.

 = [X
CO

] + 6,5 [Y
NOx

]

Włochy*
Nie więcej niż 60  l tlenków: CO i NO

x
 sumarycznie z 1 kg MW

L
CO

 
wzg

. = [X
CO

] + 8 [Y
NOx

]

Hiszpania

MW na podstawie całkowitej ilości toksycznych tlenków wytworzonych po detonacji 
przydzielany jest do odpowiedniej klasy:
A - poniżej 22,7  l  CO i NO

x
 / kg MW,

B - 22,7 ÷ 46,7  l  CO i NO
x
 / kg MW,

C - powyżej 46,7  l  CO i NO
x
 / kg MW.

Niemcy Nie więcej niż 40  l  CO i 5  l  NO
x
 z 1 kg MW

Czechy *
Nie więcej niż 50  l  tlenków: CO i NO

x
  sumarycznie z 1 kg MW

L
CO

 
wzg

. = [X
CO

] + 6,5 [Y
NOx

]

Słowacja *
Nie więcej niż 50  l  tlenków: CO i NO

x
 sumarycznie z 1 kg MW

L
CO

 
wzg

. = [X
CO

] + 6,5 [Y
NOx

]

Rumunia * Nie więcej niż 50  l  tlenków: CO i NO
x
 sumarycznie z 1 kg MW

Polska **
Nie więcej niż 27  l  tlenków węgla CO i 16  l NOx 
w przeliczeniu na NO2  z 1 kg MW (nie uwzględniając równania na toksyczność ogólną)

Tabela 1. 1. Zestawienie dopuszczalnych ilości toksycznych tlenków w gazach postrzałowych.
Table 1. 1. Regulations comparison of toxic oxides in after-detonation gases.

gdzie:
* – brak własnego nowego stanowiska badawczego do badania gazów postrzałowych zgodnie z EN-13631-16, dopuszczanie MW odbywa się na

podstawie ustanowionych krajowych wymagań,
** – nowa metodyka badawcza zgodnie z EN-13631-16 jest aktualnie wdrażana, a prezentowane wymagania zostaną znowelizowane,
[XCO], [YNOx] – oznaczają ilości wygenerowanych po detonacji MW toksycznych składników na podstawie ich stężeń w mieszaninie gazowej, l/

kg MW,
LCOwzg. – ogólna toksyczność względna - ilość wygenerowanych toksycznych tlenków sumarycznie, l/kg.
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Tabela 2.1. Średnia zawartość toksycznych tlenków w gazach postrzałowych dla różnych grup MW
Table 2.1. Average content of toxic oxides in after-detonation gases for different explosives groups

 

 

Materiał wybuchowy

 

Zawartość NOx
w przeliczeniu na NO

2

Zawartość CO 
Toksyczność

ogólna (względna)

% objętościowy / 

500 g MW

l/kg

 

% objętościowy / 

500 g MW

l/kg

 

l/kg
 

Amonity 0,056 11,1 0,091 18,1 129,5

Dynamity 0,059 11,7 0,104 20,8 138,2

Saletrole 0,055 11,0 0,065 13,0 122,6

Emulsyjne 0,029 5,9 0,070 13,9 72,4

Karbonity 0,060 12,0 0,111 22,2 141,9

Barbaryty 0,038 7,5 0,099 19,8 94,8

Metanity 0,044 8,8 0,092 18,4 106,3

Metanity specjalne 0,043 8,7 0,091 18,2 104,8

średnia: 0,048 9,7 0,090 18,0 114,834

STD 0,012 2,4 0,017 3,4 25,374

Tabela 2.2. Średnia zawartość toksycznych tlenków w gazach postrzałowych dla różnych podgrup MW
Table 2.2. Average content of toxic oxides in after-detonation gases for different explosives subgroups

 

Materiał wybuchowy

 

Zawartość NO
x

w przeliczeniu na NO
2

Zawartość CO 
Toksyczność

ogólna (względna)

% objętościowy / 

500 g MW
l/kg

% objętościowy / 

500 g MW
l/kg l/kg 

Amonity 0,056 11,1 0,091 18,1 129,5

Metanity 0,043 8,6 0,092 18,3 104,4

Karbonity 0,060 12,0 0,111 22,2 141,9

Barbaryty 0,038 7,5 0,099 19,8 94,8

Dynamity 0,059 11,7 0,104 20,8 138,2

Saletrole 0,055 11,0 0,065 13,0 122,6

Emulsyjne 0,029 5,9 0,070 13,9 72,4

średnia: 0,048 9,7 0,090 18,0 114,8

STD 0,012 2,4 0,017 3,4 25,4

Rys. 2.2. Średnia wartość oszacowanej toksyczności ogólnej
(względnej) dla różnych grup MW w odniesieniu do wartości

granicznych dla dopuszczania MW
Fig. 2.2. Average value of the relative total toxicity
calculated for different explosives groups in the

reference to values limit for admitting explosives

Rys. 2.1. Średnia zawartość toksycznych tlenków w gazach
postrzałowych dla różnych grup MW  w odniesieniu do

wartości granicznych dla dopuszczania MW
Fig. 2.1. Average content of toxic oxides in after-

detonation gases for different explosives groups in the
reference to limit values for admitting explosives

2.2. Charakterystyka metody oznaczania gazów postrzałowych
w oparciu o normę  EN 13631-16:2004

Nowa laboratoryjna metoda oznaczania gazów postrzałowych
została opracowana na podstawie normy europejskiej EN 13631-

16:2004. Zgodnie z jej wymaganiami badania gazów postrzałowych
w KD „Barbara” prowadzone są w komorze strzałowej o pojemności
15 m3, odpornej na wielokrotne detonacje materiałów wybuchowych.
Komorę stanowi grubościenny stalowy zbiornik w kształcie walca,
zaopatrzony w szczelny, zamykany właz, pozwalający na wpro-
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wadzenie do wewnątrz stalowego moździerza. Na szczycie
zbiornika znajdują się trzy kanały służące do: wentylacji, pobierania
próbek gazów postrzałowych, osadzenia czujników temperatury i
ciśnienia oraz wyprowadzenia przewodów zapalnikowych.
Zbiornik – komorę (rysunek 2.3) wyposażono w efektywny system
mieszający, zapewniający w komorze atmosferę homogeniczną w
ciągu 3 minut po detonacji MW.

Do odstrzału przygotowuje się trzy ładunki badanego MW,
stosując naboje o najmniejszej średnicy przewidzianej do stoso-
wania na rynku. Materiały nienabojowane detonuje się w rurkach
szklanych, również o średnicy odpowiadającej najmniejszej średnicy
MW przewidzianej do stosowania na rynku.

Ilość MW użytego do sporządzania ładunku zależy od rozmiaru
komory strzałowej. Minimalna wielkość MW wynosi 500 g, a
minimalna długość ładunku 700 mm. Zaleca się, aby ilość MW nie
przekraczała 50 g/m3 objętości komory strzałowej. W celu zde-
tonowania ładunku MW umieszcza się go w centrycznym otworze
średnicy 50 mm stalowego moździerza (rys. 2.4). Moździerz w
kształcie walca składa się z zewnętrznego stalowego płaszcza (1)
o średnicy 500 mm i stalowego rdzenia (2) o średnicy 250 mm.
Głębokość otworu (a) w rdzeniu wynosi 1300 mm, długość mo-
ździerza (b) 1600 mm. Umieszczony w otworze moździerza ładunek
inicjuje się zgodnie ze specyfikacją producenta, przy czym materiały
małowrażliwe inicjuje się pobudzaczem wybuchowym, a materiały
wrażliwe zapalnikiem elektrycznym. Środek inicjujący w ładunku
osadza się w pierwszym naboju od dna otworu moździerza.
Zastosowanie wewnętrznego wentylatora ma na celu ustabilizo-
wanie w komorze ciśnienia i temperatury po detonacji. Pomiar
zawartości toksycznych składników w gazach postrzałowych
wykonuje się w czasie nie krótszym niż 20 minut.

Zasadniczymi jednostkami nowego stanowiska badawczego do
oznaczania gazów są, instalowane poza komorą strzałową, dwa
analizatory do ciągłego pomiaru toksycznych składników – tlenku
węgla (CO) oraz tlenków azotu NO/NO2 (w tym sumy tlenków NOx).
Gazy postrzałowe przed wprowadzeniem do wyżej opisanych
analizatorów pobiera się z komory strzałowej za pomocą pompy i
transportuje przez linię grzewczo-chłodzącą, konieczną do
przygotowania próbki badawczej przed wprowadzeniem do
analizatorów. Poniższy rysunek 2.5 przedstawia schemat
kompletnego laboratoryjnego stanowiska badawczego do badania
gazów postrzałowych.

Na podstawie oznaczonych stężeń tlenku węgla i tlenków azotu
oblicza się ich ilości w l/kg MW (jako średnie wartości z trzech
strzałów), każdego badanego gazu w warunkach normalnych
temperatury i ciśnienia. Istotne w obliczeniach są: pojemność komory
strzałowej oraz masa odpalanego ładunku w każdym strzale.

Rys. 2.3. Schemat komory strzałowej o pojemności 15 m3

w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”
Fig. 2.3. Scheme of 15 m3 volume test chamber in

Experimental Mine „Barbara”

Rys. 2.4. Moździerz z centrycznym otworem
Rys. 2.4. Centric opening mortar

Rys. 2.5. Schemat stanowiska badawczego do badania gazów postrzałowych
Fig.2.5. Research stand for testing of after-detonation toxic gases
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3. Podsumowanie

Obecnie w Kopalni Doświadczalnej „Barbara” zakończono
testowanie nowego stanowiska badawczego wg nowej metodyki
badawczej gazów postrzałowych zgodnie z PN-EN 13631-16:2005.
Wykonywane są badania gazów dla wszystkich typów MW do
stosowania w górnictwie podziemnym. Docelowo opracowany i
przedstawiony sposób szacowania toksyczności ogólnej
względem tlenku węgla stanowić będzie istotny parametr do
rozważania przy projektowaniu wentylacji podczas prowadzenia
robót strzałowych oraz przy dopuszczaniu MW do stosowania w
górnictwie podziemnym. Prace w zakresie badania gazów
postrzałowych można podsumować następującymi wnioskami:
1. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN–EN 13631-

16:2006 dostosowano metodykę badania gazów postrzałowych
do wymagań zawartych w Dyrektywie 93/15/EEC dotyczącej
MW przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Konieczność nowelizacji przepisów dotyczących dopuszczania
materiałów wybuchowych, tj. określenia nowych dopuszczal-
nych poziomów toksycznych tlenków azotu oraz tlenku węgla
występujących w produktach detonacji oraz względnej
toksyczności ogólnej – parametru określanego w nowej metodzie
badawczej, dla materiałów stosowanych w górnictwie podziem-
nym, jest konsekwencją wdrożenia nowej metodyki badawczej.

3. Nowa metoda badań gazów postrzałowych MW pozwoli na
skrócenie czasu wykonywania procedury oznaczania gazów
w stosunku do metody obowiązującej i stosowanej w Polsce
dotychczas.

4. Badanie nową metodą, w której ładunki bez osłon z rur odpala
się w moździerzu, pozwoli na wyeliminowanie kosztownych

Amendment of regulations relating to explosives admitting to applying in the underground
mining in the reference to the investigations after-detonation gases

according to the Directive 93/15 EEC and European Standard

The way of admitting in the country of explosives to applying in the underground mining in the reference to the investigation of after-
detonation gases was introduced in the paper, according to the requirements of the Directive 93/15 / EEC and European norm.

Based on the toxic gases tests results of the all types of mining explosives admitted to applying in the mining underground, the state of
work before applying of the new laboratory method, in the reference to European requirements was presented.

The investigative material makes up the preparation to the amendments of regulation to admitting explosives - the qualification of the new
admissible levels of the toxic nitrogen oxides and the carbon oxide in detonation products and relative total toxicity - the parameter defined
in the new investigative method, for explosives applied in the underground mining.

grubościennych stalowych rur stosowanych do każdego
odstrzału MW w metodzie dotychczas stosowanej.

5. Zastosowanie nowej metody umożliwi rozwijanie tematyki
naukowo-badawczej oraz przyczyni się do współpracy z
zagranicznymi jednostkami badawczymi w zakresie badań
materiałów wybuchowych objętych ww. Dyrektywą.
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To nie powinno siê zdarzyæ
Wypadki, katastrofy

W Kopalni Wêgla Kamiennego
„Pokój”

3.07.2007 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej wydarzył się wypadek śmiertelny,
któremu uległ ślusarz oddziału mechanicznego.

Wypadek miał miejsce w komorze demontażowej ze-
stawów sekcji obudowy zmechanizowanej, zlokalizowanej
w  likwidowanej ścianie 182 w pokładzie 418 na poziomie
790 m. Pokład 418 zaliczony był do II kategorii zagrożenia
metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
III stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia
wodnego. Ściana 182 wyposażona była w 187 sekcji obudowy
zmechanizowanej typu PUMAR-12/32-Poz. Komora demo-
ntażowa o długości 8 m zlokalizowana  była w ścianie od sekcji
nr 4 do sekcji nr 9. Obudowę komory stanowiły stropnice
stalowe o profilu V, budowane poprzecznie, po dwie na każdej
stropnicy sekcji obudowy zmechanizowanej i podbudowane,
od strony ociosu ścianowego, stojakami stalowymi typu
Valent. Komora wyposażona była w urządzenia dźwignicowe
– trzy pneumatyczne wciągniki łańcuchowe typu PWŁ-3/6,
zawieszone na łańcuchach górniczych. Urządzenia dźwi-
gnicowe były sprawne, poddane odbiorowi technicznemu
i badane przez uprawnioną jednostkę. Komora oświetlona
była sześcioma lampami, które zapewniały prawidłowe
parametry oświetlenia.

W dniu zdarzenia na zmianie „D”, trwającej od godziny 030

do godziny 630, sztygar zmianowy oddziału maszynowego
skierował do komory demontażowej w likwidowanej ścianie
182 zespół trzech ślusarzy. Przodowym zespołu wyznaczony
został doświadczony pracownik, posiadający upoważnienie
do obsługi obudów zmechanizowanych i wciągników
łańcuchowych.  Zadaniem zespołu było zdemontowanie se-
kcji obudowy zmechanizowanej ustawionej w komorze. Do
nadzoru prac w komorze wyznaczony został dozorca. Dozorca
nakazał rozpoczęcie prac w komorze demontażowej,
pomimo że jej wysokość wynosiła od 1,6 do 1,9 m, zamiast
co najmniej 2,7 m, jak określał to projekt techniczny.
Wysokość komory uniemożliwiała wykorzystanie wciągników
łańcuchowych do demontażu sekcji obudowy zmechanizo-
wanej.

Około godziny 200 zespół ślusarzy, w obecności dozorcy,
rozpoczął demontaż osłon bocznych osłony odzawałowej
ściany. Po zdemontowaniu osłon dozorca opuścił rejon
komory, a dalsze prace w komorze demontażowej były
wykonywane bez stałego i bezpośredniego nadzoru osoby

dozoru ruchu. Demontaż sekcji obudowy zmechanizowanej
prowadzony był niezgodnie z ustaleniami projektu techni-
cznego, zamiast stropnicy zdemontowano najpierw osłonę
odzawałową sekcji. Osłona odzawałowa została wsparta na
dwóch kawałkach drewna, o długości ok. 0,4 m, zamiast na
podkładzie kolejowym, co nie zapewniało jej stabilności.
Następnie zdemontowano stropnicę. Stropnica i osłona
odzawałowa nie zostały zabezpieczone przed przemie-
szczeniem. Około godziny 425 jeden ze ślusarzy wszedł pod
niezabezpieczoną osłonę odzawałową, która przemieściła
się i docisnęła jego głowę do stojaka demontowanej sekcji
obudowy. Ślusarza uwolniono po podniesieniu stropnicy za
pomocą wciągnika ręcznego łańcuchowego typu WRŁ-30,
a następnie transportowano w kierunku podszybia szybu
wyjazdowego na poziomie 600 m. W trakcie transportu lekarz
stwierdził zgon ślusarza.

Przyczyną wypadku  było dociśnięcie głowy ślusarza do
stojaka obudowy zmechanizowanej zdemontowaną, prze-
mieszczającą się osłoną odzawałową.

Przyczyna ta była następstwem:
– przebywania ślusarza pod niezabezpieczoną przed prze-

mieszczeniem się osłoną odzawałową demontowanej
sekcji,

– wykonywania demontażu sekcji w komorze demonta-
żowej o wysokości 1,6 do 1,9 m, zamiast 2,7 m, przez co
niemożliwe było zastosowanie wciągników typu PWŁ-3/6
do podnoszenia i zabezpieczania demontowanych
elementów sekcji,

– prowadzenia demontażu sekcji w komorze demonta-
żowej, niezgodnie z projektem technicznym, w związku
z postanowieniami instrukcji demontażu sekcji obudowy
PUMAR-12/32-POz, co polegało na:

• wsparciu osłony odzawałowej na dwóch okrąglakach
drewnianych, o długości około 0,4 m, zamiast na jednym
podkładzie kolejowym,

• niezachowaniu kolejności demontowania elementów
sekcji.
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Wypadek miał miejsce w ścianie 37-W3 w pokładzie 505/1,
o miąższości 2,5–4,1 m, na poziomie -400 m, w rejonie
sekcji nr 50 obudowy zmechanizowanej. Ściana 37-W3,
o średniej wysokości około 3,6 m, prowadzona była z zawałem
stropu w warunkach: IV kategorii zagrożenia metanowego,
I stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wod-
nego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Na-
chylenie podłużne w rejonie miejsca wypadku wynosiło 13°,
a poprzeczne 8°. Wyposażenie ściany stanowiły: kombajn
typu JOY, przenośnik zgrzebłowy typu PATENTUS oraz 114
sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW-17/43-POz2 W.I.

W dniu zdarzenia, na zmianie IV rozpoczynającej się
o godzinie 2400, sztygar zmianowy oddziału G-5 skierował do
prowadzenia robót eksploatacyjnych w ścianie 37-W3
14-osobowy zespół pracowników. O godzinie 348, gdy

kombajn znajdował się pomiędzy sekcjami nr 94 i 103, a pętla
przewodu kombajnowego – na wysokości sekcji nr 52,
nastąpiło odspojenie  się brył węgla z ociosu w rejonie sekcji
nr 49–54 na głębokość do 1,5 m oraz opad skał stropowych
na wysokość do 0,6 m. Jedna z brył węgla, o wymiarach
2,20 x 1,70 x 0,45 m, wypadając spoza rozpartych osłon czoła
ściany i przesuwając się po nadstawkach przenośnika,
uderzyła górnika-operatora przewodu kombajnowego,
przebywającego w rejonie sekcji nr 50. Poszkodowany został
wytransportowany na noszach przez współpracowników do
punktu opatrunkowego na powierzchni. O godzinie 610 lekarz
zakładowy stwierdził zgon poszkodowanego.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika-operatora
przewodu kombajnowego przesuwającą się po nadstawkach
przenośnika ścianowego bryłą węgla, odspojoną z ociosu.

W Kopalni Wêgla Kamiennego
„Budryk”

28.07.2007 r. w KWK „Budryk” S.A. w Ornontowicach wydarzył się wypadek śmiertelny, któremu uległ górnik.

Wypadek zaistniał w przygotowywanej do likwidacji
ścianie B-6 w pokładzie 358/1, zlokalizowanej poniżej
poziomu 900 m. Pokład 358/1 o grubości od 1,9 do 2,1 m,
nachyleniu od 2o do 6o, zaliczony został do IV kategorii
zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu
węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana o dłu-
gości około 250 m prowadzona była pomiędzy chodnikami
B-5 i B-6 z zawałem stropu, na całą grubość pokładu.
Wyposażona była w przenośnik typu JOY, kombajn typu KSW-
460 NE oraz 163 sekcje obudowy zmechanizowanej typu
Glinik 09/23 POz. W ścianie wykonywany był przedział
transportowy, w oparciu o technologię zatwierdzoną przez
kierownika ruchu zakładu górniczego. Obudowę przedziału
transportowego stanowiły stropnice drewniane i stropnice
stalowe, podbudowane stropnicami obudowy zmechanizo-
wanej oraz stojakami drewnianymi. Strop i ocios opięty był
siatką ogrodzeniową oraz drewnem.

W dniu zdarzenia na zmianie nocnej, rozpoczynającej się
o godz. 2400, sztygar zmianowy oddziału G-2 skierował do

ściany zespół trzech pracowników w celu wykonania
transportu materiałów przenośnikiem zgrzebłowym.

Pracownicy, po ułożeniu materiału przeznaczonego do
transportu na korpusie napędu zwrotnego przenośnika,
ścianowego oraz połowicy drewnianej zabudowanej
w poprzek trasy przenośnika, rozpoczęli transport. Podczas
transportu jedna z załadowanych stropnic stalowych zsunęła
się z trasy przenośnika w kierunku ociosu ścianowego.
Pracownik zespołu transportowego usiłował ułożyć stropnicę
na przenośnik będący w ruchu. W czasie tej czynności
poślizgnął się, a jego noga została pochwycona przez
zgrzebło przenośnika, wskutek czego doznał urazu wielo-
narządowego, a po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Przyczyną wypadku  było pochwycenie nogi pracownika
przez będący w ruchu przenośnik zgrzebłowy i wciągnięcie go
pod znajdujące się na przenośniku materiały przeznaczone
do transportu.

W Kopalni Wêgla Kamiennego
„Jas-Mos”

11.07.2007 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju wydarzył się wypadek
śmiertelny, któremu uległ górnik-operator przewodu kombajnowego.

Szkic miejsca wypadku str. 126
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KWK „Budryk” S.A.
Szkic miejsca wypadku zaistniałego

o godz. 255 w dniu 28. 07. 2007 r.
w obcince ściany B-6 w pokładzie 358/1
któremu uległ pracownik oddziału G-2
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Zapalenie metanu

W Kopalni Wêgla Kamiennego
„Pokój”

28.07.2007 r.  w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej miało miejsce zapalenie metanu
i wypadek zbiorowy – cztery wypadki lekkie.

Zapalenie metanu i wypadek zbiorowy miał miejsce
w rejonie skrzyżowania ściany 183 z dowierzchnią 18/3a
w pokładzie 418 na poziomie 790 m. Pokład 418 o grubości
od 2,0 m do 3,0 m, nachyleniu od 6° do 12°, zaliczony został
do II kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia
tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana 183 o długości 249 m
prowadzona była pomiędzy dowierzchniami 18/3a i 18/4 na
wysokość do 2,7m z zawałem stropu. Ściana 183 prze-
wietrzana była prądem powietrza z poziomów 600 m i 790 m,
płynącym w ilości około 550 m3/min, wzdłuż calizny węglowej
dowierzchnią 18/3a, ścianą, dowierzchnią 18/4 oraz
chodnikiem nadścianowym 18b i drogami wentylacyjnymi do
szybu wydechowego „Lech II”. Metanowość bezwzględna
ściany nie przekraczała    7,0 m3CH4/min.

W dniu zdarzenia, na zmianie nocnej rozpoczynającej się
o godz. 030, w ścianie 183 przy dowierzchni 18/3a zatrudniony
był zespół trzech pracowników pod nadzorem nadsztygara
górniczego, a przy dowierzchni 18/4 górnik strzałowy pod

nadzorem sztygara zmianowego oddziału górniczego.
Zadaniem zespołów było wykonanie robót strzałowych dla
wywołania zawału skał stropowych w wyrobiskach przyścia-
nowych. O godz. 545 górnik strzałowy, ze stanowiska
w ścianie, odpalił 5,0 kg materiału wybuchowego umie-
szczonego w czterech otworach strzałowych w dowierzchni
18/4, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 183. Po odpaleniu
ładunków MW nastąpiło zapalenie metanu, którego skutki
objęły 4 pracowników zatrudnionych na skrzyżowaniu ściany
z dowierzchnią 18/3a. Pracownicy ulegli wypadkom lekkim
wskutek oparzeń II stopnia obejmujących od 12% do 25%
powierzchni ciała.

Wstępnie ustalono, że prawdopodobną przyczyną
zapalenia metanu były roboty strzałowe wykonane dla
wywołania zawału skał stropowych.

 Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na
pracowników otwartego ognia i gorących gazów powstałych
wskutek zapalenia się metanu.

Szkic miejsca wypadku str. 128
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Opracował  mgr inż. Jan MIGDA
Materiał przygotowała  Wanda SŁUPIANEK



129

M
IE

SI
ÊC

ZN
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I/

20
07

KRONIKA

Wizyta delegacji WUG w s³owackim
G³ównym Urzêdzie Górniczym

Na zaproszenie Prezesa słowackiego Głównego Urzędu Górniczego Petera Kúkelčíka w dniach 16–17 sierpnia 2007 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Buchwald oraz dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Złożem Zdzisław Kulczycki złożyli wizytę w siedzibie słowackiego urzędu w Bańskiej Szczawnicy.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia organizacji
i kompetencji słowackich organów nadzoru górniczego i ge-
ologicznego, podstaw prawnych i nadzoru nad eksploatacją
wód geotermalnych oraz eksploatacji kruszyw. Ponadto
delegaci WUG zwiedzili kopalnię magnezytu „Jelšava”,
w której zapoznali się z monitoringiem stateczności góro-
tworu.

Główny Urząd Górniczy (Hlavný banský úrad – HBU)
podlega Ministerstwu Gospodarki. HBU sprawuje nadzór
m.in. nad: realizacją przepisów ustawy o ochronie i wyko-
rzystaniu surowców mineralnych (ustawy górniczej) oraz
wydanych na jej podstawie rozporządzeń, zabezpieczeniem

obiektów chronionych przed wpływami działalności
górniczej, działalnością pirotechniczną i sprzedażą wyrobów
pirotechnicznych, wykorzystaniem materiałów wybuchowych
do celów cywilnych, szkoleniami pracowników wykonu-
jących roboty strzałowe, produkcją materiałów wybuchowych,
zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia praco-
wników oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w ko-
palniach. W pierwszej instancji zadania słowackiego
nadzoru górniczego wykonują okręgowe urzędy górnicze
w Bratysławie, Priewidzy, Bańskiej Bystrzycy, Spiskiej Nowej
Wsi i Koszycach. W sumie w strukturach słowackiego urzędu
górniczego zatrudnionych jest 79 osób.

W Głównym Urzędzie Górniczym w Bańskiej Szczawnicy. Od lewej: Vladimír Nárožný – inspektor górniczy, Ivan Sýkora
– dyrektor Departamentu Ochrony Złoża i Materiałów Wybuchowych, Zdzisław Kulczycki – dyrektor Departamentu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG, Erich Veselényi – dyrektor Kancelarii Prezesa HBU, Piotr Buchwald –
Prezes WUG, Peter Kúkelčík – Prezes HBU

Informacja na temat pracy w miesiącu sierpniu komisji problemowych
 powołanych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Z prac komisji problemowych

W dniu 10 sierpnia 2007r. w Wyższym Urzędzie Górniczym
w Katowicach odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem
w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Tematyka posiedzenia obejmowała:
1. Wręczenie nominacji członkom Komisji.
2. Uchwalenie regulaminu pracy Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu nowelizacji przepisów punktu 4 załącznika

nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw-
pożarowego w podziemnych zakładach górniczych po zmianach
wprowadzonych przez Departament Energomechaniczny.
Uchwałą Nr 1/2007 z dnia 10.08.2007 r. Komisja jednomyślnie

uchwaliła treść Regulaminu pracy Komisji. Uchwałą Nr 2/2007 z
dnia 10.08.2007 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt
nowelizacji przepisów punktu 4 Załącznika nr 4.
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ZE ŒWIATAZE ŒWIATAZE ŒWIATA

Fakty... Wydarzenia... Opinie...

Opracował Zbigniew BOŻEK

Œmiertelne „¿niwo” fali powodziowej
w chiñskich kopalniach

Ulewne deszcze jakie nawiedziły wschodnie i południowe
Chiny wyrządziły  ogromne straty, nie tylko materialne. W kilku
kopalniach węgla woda wdarła się w ich podziemia. Do naj-
większej tragedii doszło 17 sierpnia br. w mieście Xintai (Sin-
thaj) we wschodniochińskiej prowincji Shandong. Wezbrane
wody rzeki Wenhe przerwały tamy zalewając dwumetrową falą
szyby kopalni, w której pracowało w tym czasie  765 górników.
584 górnikom udało się wydostać na  powierzchnię, jednak
181 znalazło się w potrzasku, w podziemiach kopalni.

Z informacji agencji Xinhua, a także telewizyjnych relacji
wynika, że w  natychmiast podjętej akcji ratunkowej uczest-
niczyło dwa tysiące ratowników, żołnierzy, policjantów i eks-
pertów, wspartych specjalistycznym sprzętem  m. in. 11 pom-
pami i wysokoobrotowymi wiertłami. Generalny dyrektor
kompanii węglowej Huayuan Mining Co. Ltd - Xu Qinyn oraz
szef Generalnej Administracji Bezpieczeństwa Pracy Li Yizong
zapewniali rodziny uwięzionych górników, że przedsiębrane
są wszystkie możliwości dla ich ratowania. Zastrzegali jedno-
cześnie, że nie wiadomo, w jakiej części  zalanej kopalni
poszukiwani się znajdują i czy jeszcze żyją. Akcję  ratunkową
spowalniała natomiast uzasadniona obawa przed ponow-
nym zalaniem, względnie wybuchem metanu. Zdaniem eks-
pertów, niewielkie nadzieje na uratowanie ofiar zatopionej
kopalni malały z każdą dobą, z każdą godziną... Po tygodniu
akcji ratunkowej zastępca gubernatora prowincji Huang
Sheng po raz pierwszy wyraził brak nadziei, by przeżył który-
kolwiek ze 181 górników.

Pekiński dziennik „China Daily” podał, że zdaniem władz do
tragedii doszło z przyczyn naturalnych. Zapowiedziano powo-
łanie specjalnej komisji, która przeprowadzi śledztwo, zwłasz-
cza że wcześniej oskarżano o opieszałość uprzedzony o powo-
dzi zarząd kopalni. Ze względu na kategoryczne żądania i pro-
testy rodzin górniczych nie zadecydowano o przerwaniu akcji
ratowniczej.

W tym samym czasie w  kopalni Minggong, w tymże Xintai, na
skutek wdarcia się wody w podziemia, w analogicznej sytuacji
znalazło się 95 górników. Podczas jej zatapiania, z życiem uszło 86.

Agencja Xinhua podała, że decyzją władz przerwano na-
tychmiast  wydobycie we wszystkich kopalniach usytuowanych
nad rzeką Wenhe, nakazując ewakuowanie wszystkich pra-
cowników.

Szczęśliwie zakończyła się natomiast podobna akcja ra-
townicza w kopalni  Zhijian, w prowincji Henan (200 km na
zachód od jej stolicy Zhengzhou). Załoga tej  państwowej
kopalni, wydobywającej od 1958 r., zaskoczona została przez
powódź 5 sierpnia br. Po ulewnych deszczach woda wraz
z naniesionym przez nią mułem przedarła się do nieużywa-
nego szybu, odcinając wyjście 102 górnikom. Zaledwie 33
udało się wydostać na powierzchnię. Do pozostałych 69 uwię-
zionych w jednym z chodników ratownicy dotarli po trzech do-
bach, gdy wypompowano wodę która zalała część kopalni.
Wyczerpanych i przemokniętych, ale żywych, pojedynczo
wyprowadzono lub wyniesiono na noszach.

Tragiczne  t¹pniêcie w kopalni
w stanie Utah

12 dni trwała akcja ratunkowa w poszukiwaniu sześciu
górników uwięzionych w  kopalni węgla  Crandall Canyon
w Huntington, w stanie Utah na zachodzie USA. 6 sierpnia br.

środki przekazu poinformowały o bardzo silnym tąpnięciu,
w następstwie którego  na głębokości 450 metrów  zawalił
się strop podziemnego korytarza, odcinając im drogę na po-
wierzchnię. Kamera opuszczona w okolice zawału wykryła
jedynie zniszczone fragmenty sprzętu górniczego.

Ratownicy  podjęli kopanie tunelu, którym mieli nadzieję
przedostać się do zawalonej części korytarza kopalni, gdzie
mogli znajdować się uwięzieni górnicy. W trakcie tej opera-
cji doszło jednak do kolejnego wstrząsu, w następstwie
którego  część przekopu zawaliła się, pociągając za sobą
śmierć trzech ratowników, a sześciu dalszych odniosło obra-
żenia, w tym trzech ciężkie.

W trakcie całej akcji ratowniczej nie udało się nawiązać
kontaktu z odciętymi górnikami. W tej sytuacji 17 sierpnia
zawiesiliśmy bezterminowo podziemną część  akcji ratowni-
czej powiedział naczelnik Federalnego Urzędu do spraw Bez-
pieczeństwa i Zdrowia w Kopalniach Richard Stickler.

Rosyjsko-szwedzkie  supertankowce

Rosja wespół ze Szwecją podjęła budowę tankowców o no-
śności do 200 tysięcy ton. Zastępca dyrektora generalnego
„Sowkomflotu” Nikołaj Kolesnikow poinformował w wywia-
dzie dla „Rossijskoj Gaziety”, że przeznaczone one zostaną dla
potrzeb poszerzenia współpracy z rynkami USA i krajami Azji
południowo-wschodniej; z pominięciem Rotterdamu i innych
portów europejskich.

Pierwszy tankowiec wspomnianej serii o zanurzeniu 15
metrów, wypłynie na wody Bałtyku już w 2011 roku. Zdaniem
dyrektora Kolesnikowa, tankowiec prezentować sobą będzie
najnowocześniejsze rozwiązania, gwarantujące maksymal-
ne bezpieczeństwo żeglugi po wodach o szczególnej wraż-
liwości ekologicznej, jakimi są morza Bałtyckie, Północne,
Czarne i Śródziemne.

Piasek  „narodowym bogactwem”
...Arabii Saudyjskiej

Brzmi to paradoksalnie, ale piasek, który pokrywa niemal
całą powierzchnię  Arabii Saudyjskiej (obszar jej wynosi 2 240
000 km2) określony został przez saudyjską gazetę  „Er Rijad”
mianem „narodowego bogactwa” tego królestwa. W dodat-
ku państwa, które posiada na swoim obszarze 1/3 świato-
wych zasobów ropy naftowej!

W tym wypadku mowa jest nie o zwykłym piasku, ale pia-
sku jako surowcu budowlanym o szczególnych walorach -
pustynnym, nie zasolonym, czystym ekologicznie. Takim
właśnie piaskiem zainteresowany jest sąsiadujący Bahrajn,
przeżywający – podobnie jak inne państwa Zatoki Perskiej –
istny boom budowlany. Problem jednak w tym, że saudyjski
eksporter podniósł cenę swojego sypkiego towaru. Dotych-
czas  bahrajnskie kompanie budowlane płaciły 25 saudyj-
skich riali (około 7 dolarów) za tonę; obecnie wzrosła ona do
54 riali (14,5 dolara).

Usytuowany w Zatoce Perskiej Bahrajn nie dysponuje tej
klasy piaskiem budowlanym. Wykorzystanie rodzimych zaso-
bów wymagałoby zbudowania specjalnych zakładów dla
jego odsalania, co nie tylko podniosłoby wydatki budowlane,
ale stanowiło zagrożenie ekologiczne. Bahrajn nie zrezygno-
wał także z saudyjskich zakupów tego ciężkiego materiału
budowlanego ze względu na jego kosztowny transport z są-
siedniego Kataru czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
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NIEMCY

Wydobycie wêgla kamiennego
stanie siê histori¹

Gabinet kanclerza Niemiec Angeli Merkel wyraził zgodę na
zakończenie wydobycia węgla kamiennego do końca 2018 r.,
torując tym samym drogę producentowi węgla i środków che-
micznych RAG AG do sprzedaży swoich akcji w przyszłym roku.

Spółka RAG zatwierdziła w czerwcu br. utworzenie funda-
cji, która przeznaczy dochody ze sprzedaży akcji na likwida-
cję przemysłu węgla kamiennego w Niemczech. Fundacja
zostanie oddzielona od notowanego na giełdzie przedsię-
biorstwa, aby mogła prowadzić działalność związaną z gór-
nictwem w oparciu o porozumienie pomiędzy rządami fede-
ralnymi i krajowymi.

Minister gospodarki Michael Glos przekazał po spotkaniu
gabinetu, że decyzja o likwidacji górnictwa węgla kamienne-
go jest bardzo ważna dla polityki gospodarczej i energetycz-
nej oraz że zakończenie wydobycia węgla odbędzie się
w sposób nie powodujący trudności społecznych.

Do prawa wprowadzono również zapis, że parlament jest
zobowiązany do potwierdzenia w 2012 r. zamiaru rezygnacji
Niemiec ze swojego najważniejszego źródła energii pierwotnej.

W ubiegłym roku, w związku z planowanym odejściem
RAG od górnictwa, sprzedana została należąca do RAG spół-
ka DBT GmbH, produkująca sprzęt górniczy.

Glos poinformował również, że produkcja węgla kamien-
nego, która kosztowała do tej pory niemieckich podatników
od 160 do 180 mld euro, do 2018 r. pochłonie jeszcze kolej-
ne 29,4 mld euro. Kwota ta będzie przeznaczona na dotacje
do rodzimej produkcji węgla, świadczenia związane z wcze-
śniejszymi odejściami na emeryturę oraz na naprawę szkód
wyrządzonych w środowisku.

www.mining-journal.com

CHINy/TYBET

Ograniczenia dla górnictwa

Władze autonomicznego regionu Tybetu ogłosiły, że w
celu uregulowania górnictwa i minimalizacji wpływu tej bran-
ży na środowisko wprowadzają obowiązek płacenia bez-
zwrotnej kaucji przez wszystkie przedsiębiorstwa górnicze
działające w Tybecie.

W ubiegłym miesiącu chińska agencja prasowa Xinhua
podała, że w celu zachowania zasobów kopalin i ochrony
środowiska lokalny rząd zdecydował o zakazie wydobycia
złota, rtęci, arsenu oraz torfu.

W Tybecie występuje ponad 90 rodzajów kopalin, zasoby
26 udokumentowano, a 11 z nich zaliczane jest do najważ-
niejszych w Chinach.

Wysokość kaucji, którą rząd planuje pobierać od przedsię-
biorców prowadzących wydobycie innych kopalin, nie zosta-
ła jeszcze ujawniona.

Władze tybetańskie dążą do utworzenia takich regulacji, by
w równym stopniu umożliwiały ochronę środowiska, jak
i rozwój gospodarczy. Tybet jest siedliskiem rzadkich, chronio-
nych gatunków zwierząt, takich jak antylopa tybetańska, jak,
dziki osioł.

www.mineweb.net

Górnictwo na œwiecie

Opracowała  Dagmara MACHALICA

CHILE/CHINY

Medale olimpijskie
z chilijskiego z³ota i miedzi

Jak podaje chińska agencja prasowa Xinhua, prezes fir-
my BHP Metals Base Diego Hernandez poinformował, że
medale, które będą rozdawane w 2008 r. na olimpiadzie,
zostaną wyprodukowane z chilijskiego złota i miedzi. Rudy
metali będą pochodziły z kopalń Escondida i Spence i po-
służą do wytworzenia około 6 000 złotych i brązowych medali
dla najlepszych sportowców olimpijskich.

Kopalnia Cannington z australijskiego stanu Quennsland,
należąca również do BHP, dostarczy srebro stosowane do
wytwarzania zarówno złotych, jak i srebrnych medali.

Medale wyprodukowane zostaną w Szanghaju przez
Chińską Wytwórnię Banknotów i Mennicę.

www.xinhuanet.com

USA

Laboratorium podziemne
w zlikwidowanej kopalni z³ota

Najstarsza kopalnia złota w Stanach Zjednoczonych,
Homestake w Południowej Dakocie, otrzyma prawdopodob-
nie nowe życie jako pierwsze krajowe podziemne laborato-
rium naukowe na dużej głębokości.

Zlikwidowana w 2002 r. po 125 latach nieprzerwanej dzia-
łalności kopalnia Homestake była uważana za najstarszą
i najgłębszą (niemal 2 500 m głębokości) na zachodniej pół-
kuli. Zanim została zamknięta, była również miejscem, w któ-
rym badania pionierskie w dziedzinie fizyki neutrin przepro-
wadzał dr Ray Davies jr., zdobywca Nagrody Nobla w 2002 r.

Przez całą poprzednią dekadę w raportach opracowanych
przez akademie państwowe i komitety międzyresortowe
podkreślano konieczność utworzenia podziemnego labora-
torium naukowego. Koncept wywodził się z zapotrzebowania
na interdyscyplinarne laboratorium, które pozwoliłoby na-
ukowcom na stawienie czoła współczesnym pytaniom na-
ukowym.

Jeśli zamierzenia zostaną zrealizowane, laboratorium
będzie największym i najgłębszym obiektem tego typu na
świecie.

Duża głębokość i duża ilość skał może dla bardzo czułych
eksperymentów z dziedziny fizyki stanowić osłonę przed wpły-
wem innych czynników. Specjaliści w dziedzinie nauk o zie-
mi, biolodzy i inżynierowie będą mieli bezpośredni dostęp do
struktur geologicznych, procesów tektonicznych i form życia,
których nie można zbadać dokładnie w inny sposób. Aktual-
nie w USA nie istnieje obiekt o głębokości większej niż 1 km.

W ciągu najbliższych 3 lat grupa naukowców otrzyma do
15 mln USD na zaprojektowanie szczegółowego planu.
Budowa całego laboratorium może kosztować niemal 300
mln USD.

www.mineweb.net
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STWIERDZENIA KWALIFIKACJI
osób kierownictwa ruchu zak³adów górniczych

Wykaz osób kierownictwa, które uzyska³y kwalifikacje
w lipcu 2007 r.

Nazwisko i imię             Stanowisko                                                            OUG

Opracowała mgr  Maria KUCHARSKA

Jerzy BOŻEK kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakł. górn. Gliwice
wydobywających kopaliny pospolite bez użycia ma-
teriałów wybuchowych

mgr inż. Jerzy kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakładach Kielce
CYBULA górniczych

Henryk GROCHOL kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakł. górn. Gliwice
wydobywających kopaliny pospolite bez użycia ma-
teriałów wybuchowych

mgr inż. Tadeusz kierownik działu energomech. w odkrywkowych zakładach Wrocław
KUBACKI górniczych

Henryk MACHAJ kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakł. górn. Lublin
wydobywających kopaliny pospolite bez użycia ma-
teriałów wybuchowych

mgr inż. Tadeusz kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakładach Wrocław
MIELNIK górniczych

Stanisław kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakł. górn. Gliwice
OSTROWSKI wydobywających kopaliny pospolite bez użycia ma-

teriałów wybuchowych

Tomasz PAWLIK kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakł. górn. Kielce
wydobywających kopaliny pospolite w warunkach okre-
ślonych w art. 16 ust. 2a p.g.g.

inż. Adam RUTKOWSKI kierownik działu wentylacji w podziemnych zakł. górn. Gliwice
wydobywających węgiel kamienny

mgr inż. Władysław kierownik działu techniki strzałowej w podziemnych zakł. Gliwice
SUCHOŃ górn. wydobywających węgiel  kamienny

inż. Krzysztof kierownik działu bhp i szkolenia w podziemnych zakł. górn. Rybnik
SULSKI wydobywających węgiel kamienny

Marcin ŚWIDERSKI kierownik ruchu zakł. górn. w odkrywkowych zakł. górn. Gliwice                             w
wydobywających kopaliny pospolite bez użycia ma-
terłałów wybuchowych

mgr inż. Mariusz kierownik działu inwestycji w podziemnych zakł. górn. Rybnik
URBASIK wydobywających węgiel  kamienny
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Przedmiot dopuszczenia Adresat Liczba dziennika
Data dopuszczenia

DOPUSZCZENIA
do stosowania w zak³adach górniczych

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dopuścił do stosowania w zakładach górniczych następujące
maszyny, urządzenia i materiały oraz sprzęt strzałowy

Przygotowała Ewa NOWOK

Typoszeregi taśm tkaninowo- Fabryka Taśm GEM/4730/0005/07/09698/P1
gumowych Transporterowych STOMIL 2007-07-03
GM-59/07 WOLBROM SA w Wolbromiu

Rozruszniki  wiroprądowe typu Partner Serwis Sp. z o.o. w Elblągu GEM/4740/0017/07/09867/GL
WIRLEG-S 2007-07-04
GE-25/07

Taśmy gumowe z linkami stalowymi, Fabryka Taśm Transporterowych GEM/4730/0006/07/10095/P1
trudno palne typu GTP-ST-3150 STOMIL WOLBROM SA w Wolbromiu  2007-07-09
GM-63/07

Silniki zatapialne typu 6H1147c MAST-Dr Marian Strączyński GEM/4740/0018/07/10222/GL
w odmianach w Bełchatowie 2007-07-11
GE-17-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/360/2TS
GE-18-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/480/2TS
GE-19-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/620/2TS
GE-20-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/720/2TS
GE-21-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/820/2TS
GE-22-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/990/2TS
GE-23-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/1000/2TS
GE-23-07 dla silnika w wyk.
6H1147c/110/2TS

Systemy kontroli parametrów Przedsiębiorstwo Badawczo- GEM/4741/0004/07/09983/AR
bezpieczeństwa typu MICON 2PS Produkcyjne i Usługowo-Handlowe 2007-07-11
GE-26/07 MICON Sp. z o.o. w Katowicach

Silniki indukcyjne trójfazowe Dąbrowska Fabryka Maszyn GEM/4740/0019/07/10660/GL
GX-61/07 SP1 355 X4C Elektrycznych 2007-07-19
GX-6207  SP1 355 X4C DAMEL SA w Dąbrowie Górniczej

Wozy kopalniane 12-osobowe Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych GEM/4740/0008/07/10819/P1
typu WO M2 MONTANA SA w Katowicach 2007-07-23
GM-64/07

Elementy zawieszeń lin wyciągowych WAMAG SA w Wałbrzychu GEM/4706/0004/07/09146/ZL
oraz zawieszeń nośnych naczyń 2007-06-21
wyciągowych
GM-54/07

Zawieszenia nośne 4-linowe Dolnośląska Fabryka Maszyn GEM/4706/0006/07/10975/ZL
wielkość 3 i zawieszenia nośne ZANAM-LEGMET Sp. z o.o. 2007-07-31
4-linowe wielkość 4 w Polkowicach
GM-60/07
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NORMALIZACJA
Dzia³alnoœæ normalizacyjna w œwietle ustawy z dnia 12 wrzeœnia 2002 r.

o normalizacji i zwi¹zanych z ustaw¹ aktów wykonawczych

Opracowała mgr inż. Alicja OSŁAWSKA

Przegl¹d opublikowanych ostatnio norm PN
i norm europejskich uznanych za PN

Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka – Pomiary terenowe
izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego –
Metoda uproszczona

PN-EN 60034-9:2005/A1:2007 (U) Maszyny elektryczne
wirujące  – Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasu

Ergonomia

PN-EN ISO 11064-1:2007 Ergonomiczne projektowanie
centrów sterowania – Część 1: Zasady projektowania
centrów sterowania

PN-EN ISO 9241-400:2007 (U)  Ergonomia interakcji
człowieka i systemu – Część 400: Zasady i wymagania
dotyczące urządzeń wejściowych istniejących fizycznie

Ochrona  przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41:2007 (U) Instalacje elektryczne niskiego
napięcia – Część 4–41: Ochrona  dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa

Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa

PN-EN 60947-6-2:2005/A1:2007 (U) Aparatura łączeniowa
i sterownicza niskonapięciowa – Część 6–2:Łączniki wieloza-
daniowe – Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpie-
czeniowe

Akumulatory

PN-EN 50342-1:2007 Akumulatory ołowiowe rozruchowe –
Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych

PN-EN 61557-1:2007 (U) Bezpieczeństwo w niskonapię-
ciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciu prze-
miennym do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania
środków ochronnych – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 61557-2:2007 (U) Bezpieczeństwo w niskona-
pięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciu prze-
miennym do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania
środków ochronnych – Część 2 : Rezystancja izolacji

PN-EN 61557-3:2007 (U) Bezpieczeństwo w niskonapię-
ciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciu prze-

miennym do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania
środków ochronnych – Część 3: Impedancja pętli zwarcia

Oleje izolacyjne i gazy izolacyjne

PN-EN 60296:2007 Ciecze stosowane w elektrotechnice –
Świeże mineralne oleje izolacyjne do transformatorów i apa-
ratury łączeniowej

PN-EN 60376:2007 Wymagania dotyczące technicznego
sześcio-fluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach
elektrycznych

Atmosfery wybuchowe

PN-EN 50394-1:2007 Urządzenia elektryczne w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem – Grupa I – Systemy iskro-
bezpieczne – Część 1: Konstrukcja i badanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-HD 60364-5-54:007 (U) Instalacje elektryczne w obie-
ktach budowlanych – Część 5–54: Dobór i montaż wypo-
sażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne
i przewody połączeń ochronnych

Kompatybilność elektromagnetyczna

PN-EN 62041:2007 Transformatory mocy, jednostki zasila-
jące i podobne urządzenia – Wymagania EMC

Lampy i oprawy oświetleniowe

PN-EN 61347-2-1:2005/A1:2007 Urządzenia do lamp –
Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń
zapłonowych (innych niż zapłonniki tlące)

PN-EN 61347-2-2:2003/A1:2007 Urządzenia do lamp –
Część 2-2: Wyodrębnione wymagania dotyczące
przekształtników elektronicznych obniżających napięcie,
zasilanych prądem stałym lub przemiennym, do żarówek

PN-EN 61347-2-3:2005/A2:2007 Urządzenia do lamp –
Część 2-3: Wymagania  szczegółowe dotyczące stateczników
elektronicznych  prądu przemiennego do świetlówek

PN-EN 61347-2-8:2003/A2:2007 Urządzenia do lamp –
Część 2-8: Wyodrębnione wymagania dotyczące state-
czników do świetlówek
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PRZEGL¥D AKTÓW NORMATYWNYCH

opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
w lipcu 2007 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U.
Nr 109, poz. 756) – w załączniku do obwieszczenia
ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja
1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w latach 1981
– 2007.

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny skarbowy
(Dz. U. Nr 111, poz. 765) – w załączniku do obwieszczenia
ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 10 września
1999 r. – Kodeks karny skarbowy z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w latach 2000–2007.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania
interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr
112, poz. 770) – na mocy przepisów rozporządzenia
Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach,
Poznaniu i Warszawie upoważnieni zostali do wydawania,
w imieniu ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, interpretacji indywidualnych w zakresie
przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
w sprawach pozostających we właściwości naczelników
urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników
urzędów i dyrektorów izb celnych.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego rato-
wników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775) – określa
formy doskonalenia zawodowego ratowników
medycznych oraz sposób i zakres tego doskonalenia.

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 114, poz. 788)
– określa wysokość opłat za wyszukiwanie informacji,
przekształcanie informacji w formę zawartą we wniosku
o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub
danych oraz ich przesyłanie, sposób naliczania opłat,
terminy i sposób uiszczania opłat.

6. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) –
zgodnie z ustawą Centrum realizuje strategiczne
programy badań naukowych i prac rozwojowych, które
ustanawia minister właściwy do spraw nauki, w ramach
Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych w trybie określonym w ustawie z dnia 8
października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.

Ponadto Centrum może realizować programy badań i
prac rozwojowych finansowane przez inne podmioty,
może udostępniać zainteresowanym podmiotom wyniki
badań bezpłatnie, za pośrednictwem centrum może być
udzielona pomoc publiczna.

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18
czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania
informacji o środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 828) –
rozporządzenie określa sposób udostępniania informacji
o środowisku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
minimalny zakres udostępniania informacji9, formę
udostępniania informacji, częstotliwość udostępniania
informacji. Informacje, o których mowa w wym. art. 30
ust. 1, udostępnia się w postaci:
1) przetworzonych wyników pomiarów,
2) rocznych ocen jakości lub klasyfikacji sporządzonych

za rok poprzedni, wykonywanych zgodnie z przepisami
szczególnymi,

3) wieloletnich ocen jakości lub klasyfikacji określają-
cych kierunki i dynamikę zmian,

4) komentarzy, w tym metod zastosowanych przy wykony-
waniu badań i pomiarów oraz ocen jakości lub klasyfi-
kacji.

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca
2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do
składowania na składowisku odpadów danego typu
(Dz. U. Nr 121, poz. 832) – stanowi, że podstawową
charakterystykę – bez przeprowadzania badań –
sporządza się dla: odpadów obojętnych, dla których
wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia
podstawowej charakterystyki są znane i uzasadnione,
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składowania,
określonymi decyzjami właściwych organów, dla których
wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których
testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów
technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych
kryteriów dopuszczenia są niedostępne, odpadów
komunalnych.

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących
ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840) –
stanowi, że informacje o terenach, które w wyniku analizy
materiałów archiwalnych i przeprowadzonych badań
zostaną wskazane jako tereny, na których występują ruchy
masowe ziemi oraz informacje o terenach zagrożonych
tymi ruchami wprowadza się do rejestru.
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