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DEFORMACJAMI NIECIĄGŁYMI TYPU LINIOWEGO 

 

1. Wprowadzenie 

Podziemna eksploatacja złóż ujemnie wpływa na górotwór i powierzchnię terenu oraz 
znajdujące się na niej obiekty. Oddziaływanie to przejawia się występowaniem deformacji 
o charakterze nieciągłym i ciągłym oraz wstrząsów górotworu. Zarówno wstrząsy jak też de-
formacje nieciągłe występują wyłącznie w pewnych przypadkach związanych z niesprzy-
jającymi czynnikami geologiczno-górniczymi. 

Deformacje nieciągłe dzieli się na deformacje o charakterze powierzchniowym, czyli 
zapadliska oraz deformacje liniowe, przejawiające się w formie progów (uskoków) tereno-
wych, pęknięć, szczelin itp. Zapadliska są wynikiem samopodsadzania się pustek występu-
jących w górotworze w związku z robotami górniczymi. Zapadliska mogą występować 
w przypadkach płytkiej lokalizacji pustek. Ze względu na schodzenie z robotami górniczy-
mi na coraz niższe horyzonty wydobywcze stopień zagrożenia zapadliskami stale się zmniej-
sza. Odwrotnie rzecz ma się z deformacjami o charakterze liniowym, które występują w wy-
niku prowadzenia eksploatacji górniczej, głównie z zawałem stropu, do jednej wspólnej 
linii wyznaczonej przez filary ochronne lub graniczne. Deformacje nieciągłe stanowią duże 
zagrożenia dla stateczności obiektów budowlanych. 

2. Ocena warunków i przyczyn występowania 
deformacji nieciągłych typu liniowego 
w obrębie filara ochronnego szybów 

W rejonie szybów V i VI oraz na południowy-zachód od nich wystąpiły deformacje 
nieciągłe o charakterze liniowym, w postaci progów — uskoków terenowych na długości 
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, Gliwice 
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wynoszącej ok. 400 m (rys. 1). Wysokości progów są zróżnicowane i wynoszą od 0,3 do 
0,8 m, a charakterystyczny zróżnicowany kierunek zrzutów uskoków, powoduje, że po-
wierzchnia przypomina jakby zrąb tektoniczny. Uskoki te biegną w kierunku obiektów przy-
szybowych — obiektów stacji wentylatora, powodując pęknięcia pionowe ścian zewnętrz-
nych i wewnętrznych oraz spękań płyty fundamentowej wentylatora. Wykonane obliczenia 
numeryczne rozkładu poziomych odkształceń terenu od wpływu dokonanej eksploatacji 
górniczej wskazują, że w obrębie deformacji nieciągłych wystąpiły znaczne odkształcenia 
rozciągające, z czego można wnioskować, że stan geotechniczny gruntu w obrębie filara 
ochronnego charakteryzuje się stanem deformacyjnym generującym nieciągłe zachowanie 
się gruntu [4]. 

 
Rys. 1. Przebieg deformacji nieciągłych typu liniowego, zagrażające obiektom przyszybowym 

Przyczyną występowania deformacji nieciągłych w przedstawianym rejonie filara 
ochronnego dla szybów jest złożona budowa geologiczna górotworu oraz znaczna suma-
ryczna miąższość wybranych dotychczas pokładów węgla, która spowodowała duży, nierów-
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nomierny stopień zruszenia górotworu w wyniku prowadzenia eksploatacji górniczej, głów-
nie z zawałem stropu, do jednej wspólnej linii wyznaczonej przez granice filara ochronnego 
(rys. 2).  

 
Rys. 2. Układ krawędzi eksploatacyjnych w rejonie deformacji nieciągłych typu liniowego 

Obecnie brak jest metody prognozowania deformacji nieciągłych typu liniowego, jed-
nakże analiza warunków geologiczno-górniczych oraz obserwacje przebiegu dotychczaso-
wych deformacji, pozwalają sformułować wstępną hipotezę dotyczącą tworzenia się defor-
macji nieciągłych typu liniowego w rejonach intensywnej eksploatacji górniczej. W warun-
kach wpływów eksploatacji górniczej, pod wpływem działających sił poziomych i ciężaru 
własnego warstwa gruntu o grubości h może się ślizgać po podłożu tworzonym przez niżej 
zalegające warstwy [8], nachylonym pod kątem β (rys. 3a). 

Ten ruch (ześlizg) może wytworzyć klin odłamu, który zaczyna się przemieszczać skoś-
nie w kierunku ku górze (powierzchni terenu) (rys. 3b). 

Tak powstały klin odłamu, stanowi zaburzenie ciągłości warstw gruntu i może w za-
leżności od występujących dalszych odkształceń powierzchni terenu tworzyć strefę względ-
nych wypiętrzeń lub strefę zrzuconą. 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 3. Schemat tworzenia się deformacji nieciągłej typu liniowego: 
a) powstanie klina odłamu w warstwie przypowierzchniowej [8]; 

b) przemieszczanie się klina odłamu w deformującej się warstwie przypowierzchniowej 

Występowanie w gruncie stref nieciągłości w gruntach spoistych i silnych rozluźnień 
w gruntach niespoistych potwierdzają wykonane w tym rejonie badania geotechniczne i geo-
radarowe [5, 6]. Wykonane badania oprócz wyznaczenia podstawowych własności fizycz-
nych gruntu miały na celu rozpoznanie geotechniczne obszaru, w którym występują nieciągłe 
deformacje górnicze, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów i stanów gruntu. Badania 
[5, 6] potwierdziły, że w przedmiotowym obszarze występują różne stany zagęszczenia 
gruntu w otoczeniu nieciągłych deformacji terenowych oraz lokalne ścięcia struktury grun-
tu i płaszczyzny poślizgu, które często mają charakter zrzutowy — uskokowy. 

3. Koncepcja zabezpieczenia geotechnicznego minimalizującego 
niekorzystne oddziaływanie deformacji nieciągłych 

Koncepcja sposobu zabezpieczenia obiektów chronionych na oddziaływanie deforma-
cji nieciągłych jest oparta na założeniu, że sposób zabezpieczenia zdecydowanie zahamuje 
propagację deformacji nieciągłych i złagodzi nieciągłości w gruncie na przedpolu chronio-
nego obiektu. Termin geotechniczny odnosić się będzie do rozwiązań należących do rejestru 
akceptowalnych metod geotechniki budowlanej, służących wzmacnianiu gruntów słabych 
i zdegradowanych. Wspólną cechą tego rejestru jest lokalizacja zabezpieczeń w strefie przy-
powierzchniowej i osadów podłoża młodszego — czwartorzędu [3]. 

Z metod wzmacniania masywów gruntowych, co najwyżej kilka może być rozpatry-
wanych jako technicznie uzasadnionych. W przypadku dużych nieciągłych deformacji gór-
niczych takie skuteczne rozwiązanie powinno stanowić element usztywniający masyw skal-
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ny w kierunku poziomym i pionowym. Wysoka wytrzymałość elementu na rozciąganie po-
woduje niepożądany kruchy charakter zniszczenia. Wydaje się, że najbardziej korzystnym 
rozwiązaniem jest geomaterac [3]. Przez to pojęcie rozumie się kompozyt w postaci war-
stwy kruszywa obleczonego geosiatkami. Głównym założeniem geomateraca jest osadzanie 
kruszywa w oczkach geosiatek i ryglowanie się tych unieruchomionych okruchów w ko-
lejnych warstwach ziaren kruszywa. 

Na rysunku 4 przedstawiono wykop na przedpolu obiektów przyszybowych dla zabu-
dowy zabezpieczenia geotechnicznego w miejscu przebiegu deformacji nieciągłych. 

 
Rys. 4. Widok wykopu w miejscu wykonywanego zabezpieczenia geotechnicznego 

4. Podsumowanie 

W obrębie filara ochronnego dla szybów V i VI oraz po jego stronie południowo-za-
chodniej od szeregu lat występują deformacje nieciągłe o charakterze liniowym głównie 
w postaci progów — uskoków terenowych i szczelin. Wysokości progów są zróżnicowane 
i wynoszą od 0,3 do 0,8 m. Również w ostatnim czasie w rejonie filara ochronnego nastąpi-
ła aktywacja dotychczasowych deformacji nieciągłych, polegająca na zwiększeniu wyso-
kości progów i powiększeniu szerokości niektórych szczelin terenowych. Uskoki te biegną 
w kierunku obiektów przyszybowych — obiektów stacji wentylatora, powodując pęknięcia 
pionowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz spękań płyty fundamentowej wentyla-
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tora, w wyniku czego występują znaczne trudności w użytkowaniu tych obiektów, a w szcze-
gólności w bezawaryjnej pracy wentylatora. 

Na podstawie analizy warunków geologiczno-górniczych sformułowano założenia 
hipotetycznego modelu powstawania nieciągłych deformacji na powierzchni terenu, który 
oparty jest na założeniu, że w warunkach wpływów eksploatacji górniczej, pod wpływem 
działających sił poziomych i ciężaru własnego w warstwach nadkładu mogą tworzyć się 
kliny odłamu, przemieszczające się w kierunku powierzchni terenu, stanowiąc zaburzenie 
ciągłości warstw gruntu i w zależności od występujących dalszych odkształceń powierzchni 
terenu tworzyć strefę względnych wypiętrzeń lub stref zrzuconych. W takich warunkach 
koniecznym jest wykonywanie zabezpieczeń obiektów chronionych na oddziaływanie de-
formacji nieciągłych opartych na założeniu, że geotechniczny sposób zabezpieczenia zde-
cydowanie zahamuje propagację deformacji nieciągłych i złagodzi nieciągłości w gruncie 
na przedpolu chronionego obiektu. Wydaje się, że takim najbardziej korzystnym rozwiąza-
niem jest wykonanie tzw. geomateraca, przez który rozumie się kompozyt w postaci war-
stwy kruszywa obleczonego geosiatkami. 
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1. Perspektywy i zaszłości górnictwa węgla kamiennego 

Według stanu na 31.12.2005 r. zasoby operatywne w Górnośląskim Zagłębiu Węglo-
wym (GZW) wynoszą około 3,84 mld ton, w LZW około 205 mln ton. Wystarczalność za-
sobów węgla kamiennego jest różnie określana i w zależności od przyjętych kryteriów [1] 
szacuje się ją na 30–40 lat. Należy tu zwrócić uwagę na istotną okoliczność, która będzie 
mieć znaczenie dla żywotności kopalń. Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
nie wyznacza się filarów ochronnych. Zakłada się, że eksploatację będzie się tak projek-
tować, aby chronić powierzchnię. Przez to zasoby przemysłowe są zawyżone. Przykłado-
wo, w kopalni węgla kamiennego „Halemba”, zbudowanie autostrady A4 zamroziło około 
70 mln ton już udostępnionych zasobów operatywnych. 

Eksploatacja węgla kamiennego w GZW jest prowadzona od ponad 300 lat. Według 
przeprowadzonego szacunku za okres ostatnich siedemdziesięciu lat wyeksploatowano 
około 8,44 mld ton, co uwzględniając zasoby operatywne przewidywane do eksploatacji do 
głębokości 1000 m, stanowi około 70% wszystkich zasobów. 

Utworzenie licznych krawędzi w wielopokładowym złożu, w przybliżeniu w jednej 
płaszczyźnie pionowej, dodatkowo ograniczać będzie możliwość eksploatacji pokładów 
o znaczeniu przemysłowym z uwagi na zagrożenie powierzchni liniowymi deformacjami 
nieciągłymi. 

Problem zagrożeń powierzchni w Polsce w dzisiejszych warunkach prowadzenia in-
tensywnej eksploatacji górniczej jest analogiczny jak w górnictwie europejskim, które od 
dawna kieruje się ekonomiczną stroną produkcji, Sroka i Hejmanowski [9], Dubiński, 
Tajduś [2]. 
                                                           
  * Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
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2. Zmiana warunków prowadzenia eksploatacji 
w kopalniach węgla kamiennego 

Podstawowe dane charakteryzujące podziemną eksploatację węgla kamiennego w Polsce 
w 1990 i 2006 r. przedstawiono w tabeli 1. 

TABELA 1 
Podstawowe dane charakteryzujące eksploatację w 1990 i 2006 r. 

Rodzaj danej Rok 1990 Rok 2006 Uwagi 

Liczba kopalń 70 31  

Wydobycie, tony  147,4 94,3  

Średnia długość frontu eksploatacyjnego, m 150,6 222,3* *  z 2005 r. 

Wydobycie z jednej ściany, tony  863 3060  

Liczba ścian, m 766 134  

Liczba ścian na kopalni  10,9 4,3  

Średnia głębokość, m  – 680  

Średnia grubość, m 2,3 2,6  

Średni postęp, m/dobę 1,9 ∼4,0  

Udział wydobycia z podsadzką, % 16,7 4,4* *  z 2005 r. [5] 
 

Z tabeli 1 wynika, że warunki prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego w latach 
1990–2006 zmieniły się, zwłaszcza w zakresie wzrostu wydajności, długości i dobowych 
postępów ścian oraz zmniejszenia udziału eksploatacji z podsadzką hydrauliczną. 

Obecnie w ciągu roku kopalnia węgla kamiennego prowadzi eksploatację najczęściej 
czterema lub pięcioma ścianami z zawałem stropu. Długość ściany eksploatacyjnej wynosi 
od 150 do 400 m. Zazwyczaj są to ściany prowadzone pojedynczo, kolejno jedna po dru-
giej. Średnia głębokość eksploatacji wynosi 680 m, a wysokość 2,5 m. Eksploatacja jest 
prowadzona w górotworze naruszonym wcześniejszą eksploatacją, a także w polu gdzie 
w otoczeniu ściany znajduje się strefa uskokowa lub granica filara ochronnego albo oporo-
wego. Jest to eksploatacja prowadzona w warunkach zagrożenia tąpaniami, często z zagro-
żeniem metanowym (i pożarowym w przypadku eksploatacji grubego pokładu). Postęp 
frontu ścianowego wynosi średnio 4,0 m/dobę, co w praktyce znaczy, że w dni robocze wy-
nosi około 7 m, jeśli nie ma ograniczeń z uwagi na zagrożenia naturalne. Rekordowe postę-
py ścian wynoszą 16 m/dobę. 

Eksploatacja z podsadzką hydrauliczną zanika, obecnie (lata 2006 i 2007) z podsadzką 
taką eksploatują cztery kopalnie (5–6 ścian) pod: Bytomiem (kopalnia „Bobrek-Centrum”, 
ruch Centrum), dzielnicą Ligota w Katowicach (kopalnia „Wujek”), oraz pod autostradą A4 
(kopalnia „Wieczorek” i drogą krajową Bielsko – Katowice (kopalnia „Staszic”). 
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3. Deformacje powierzchni 
spowodowane eksploatacją frontem ścianowym 

3.1. Typowe dane ściany eksploatacyjnej 

Przeciętne dane geologiczno-górnicze charakteryzujące w 2007 r. eksploatację poje-
dynczej ściany wynoszą: 

— eksploatacja ściany jest prowadzona z zawałem stropu, dla którego współczynnik eks-
ploatacyjny wynosi a = 0,8÷0,9, 

— wysokość eksploatacji 2,5 m, 
— głębokość eksploatacji H = 680 m, zaleganie pokładu prawie poziome, 
— parametr górotworu tg β = 2,0, górotwór jest zbudowany z na przemian zalegających 

warstw iłowców i piaskowców, który był naruszony wcześniejszą eksploatacją, góro-
twór słaby, 

— długość ściany d = 275 m, 
— wybieg ściany około 1000 m, 
— postęp ściany w dni robocze 7 m, w soboty i niedziele przerwy w eksploatacji. 

3.2. Wpływ długości ściany i frontu eksploatacyjnego 
na rozkład deformacji powierzchni 

Dla wykazania wpływu długości ściany i frontu eksploatacyjnego na rozkład deformacji 
powierzchni, przeanalizowano klasyczny przykład: eksploatacji dwóch ścian, każda o długości 
275 m. Eksploatacja prowadzona w nowym polu w pokładzie, najpierw ściana 1, a po jej za-
kończeniu — ściana 2. Schemat eksploatacji i usytuowania położonej prostopadle do postępu 
ścian, linii punktów, w których  obliczono wskaźniki deformacji, przedstawiono na rysunku 1. 

Na rysunku 2 przedstawiono obliczone ustalone rozkłady odkształceń poziomych, ja-
kie wystąpią po zakończeniu eksploatacji. W obliczeniach uwzględniono ugięcie stropu 
w rejonie krawędzi eksploatacyjnej, przez zastosowanie tak zwanego obrzeża eksploatacyj-
nego, które przeciętnie wynosi p = 0,1 H [4]. 

Z rysunku 2 wynika, że nad polem eksploatacyjnym ściany 1 największe odkształcenia 
poziome (co do wartości bezwzględnej) wynoszą 4,1 mm/m (krzywa 1), a dla drugiej ścia-
ny — 5,7 mm/m (krzywa 2). Równoczesna eksploatacja tych ścian (krzywa 3) powoduje 
odkształcenia poziome analogiczne jak pod wpływem eksploatacji ściany 1. 

Sposób eksploatacji tzw. długim frontem ścianowym, złożonym z kilku ścian odpowied-
nio usytuowanych względem siebie, był podstawowym sposobem minimalizacji deformacji 
powierzchni w filarach ochronnych. Wykazano to na rysunku 3, na którym przedstawiono 
wpływ długości frontu eksploatacyjnego na kształtowanie się największych deformacji (od-
kształceń poziomych i krzywizn pionowych). Długość frontu zestandaryzowana jest para-
metrem r, promieniem rozproszenia wpływów w teorii Budryka–Knothego. 
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Rys. 1. Schemat eksploatacji pojedynczymi ścianami i frontem utworzonym z dwóch ścian 

oraz usytuowania linii punktów obliczeniowych i wyróżnionego punktu A 
do obliczenia deformacji powierzchni 
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Rys. 2. Kształtowanie się odkształceń poziomych w kierunku prostopadłym do biegu ścian 
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Rys. 3. Wpływ zestandaryzowanej długości frontu eksploatacyjnego na kształtowanie się 
największych odkształceń poziomych (i krzywizn) w środku długości frontu ścianowego 

Eksploatacja jedną ścianą, której długość jest często zbliżona do tzw. niebezpiecznego 
paska, w sposób zasadniczy (prawie o 100%) zwiększa deformacje powierzchni w porów-
naniu do eksploatacji prowadzonej długim frontem. Dla analizowanej średniej głębokości 
(H = 680 m) i tg β = 2, szerokość niebezpiecznego paska wyniesie d = 0,8 r = 272 m, co jest 
zbliżone do typowej długości ściany! 

3.3. Dynamika eksploatacji 

Problem deformacji nieustalonych (chwilowych, zależnych od czasu t) jest obecnie 
szczególnie istotny, z uwagi na dobowe prędkości eksploatacji oraz przerwy w jej 
prowadzeniu w sobotę i niedzielę oraz inne dni świąteczne. Przed 1990 r. dobowe prędkości 
wynosiły 1,5÷2,0 m, a eksploatację prowadzono w sposób prawie ciągły. Zmiany nastąpiły 
po 1990 r., kiedy wprowadzono na szeroką skalę wysokowydajne kompleksy wydobywcze. 
Na rysunku 4 przedstawiono wyniki obliczonych nieustalonych obniżeń i odkształceń 
poziomych w kierunku biegu ściany i prostopadłym do jej biegu, w punkcie A położonym 
w środku ściany 1 (rys. 1). 

Do tych obliczeń wykorzystano uogólnioną funkcję czasu oraz jej parametry dla 
górotworu słabego, wynoszące przeciętnie A1 = 0,7, A2 = 1 – A1=0,3, c1 = 350 rok–1 i c2 = 
7,3 rok–1. Postać funkcji i parametry przyjęto na podstawie badań dotyczących 
nieustalonych deformacji powierzchni prowadzonych w ostatnich piętnastu latach w 
Głównym Instytucie Górnictwa [4, 6]. 

Wyniki obliczeń deformacji nieustalonych wynoszą: 

— obniżenie końcowe 0,76 m,  
— prędkość obniżenia 12,6 mm/dobę, 
— odkształcenie poziome w kierunku prostopadłym do biegu ściany – 4,1 mm/m, 
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— prędkości odkształcenia poziomego w kierunku prostopadłym do biegu ściany od +0,01 
do –0,05 mm/m/dobę, 

— odkształcenie poziome w kierunku biegu ściany od +0,85 do –0,8 mm/m, 
— prędkości odkształcenia poziomego w kierunku biegu ściany od +0,03 do –0,06 

mm/m/dobę. 

W przypadku eksploatacji ściany 2 jako drugiej, dynamika narastania deformacji nad 
jej środkiem będzie prawie dwukrotnie większa. 

Określony współczynnik zmniejszenia największych nieustalonych poziomych odkształ-
ceń w stosunku do ustalonych wynosi nad frontem ściany 1: dla poziomych odkształceń 
o charakterze rozciągania 0,82, a dla poziomych odkształceń o charakterze ściskania 0,74. 

Z przedstawionego przykładu obliczeniowego wynika (rys. 4), że prowadzenie eks-
ploatacji z przerwami, jak potwierdzają to wyniki pomiarów wskaźników deformacji i pręd-
kości ich narastania, powoduje narastanie deformacji skokowo i w stosunkowo krótkim 
czasie po jej dokonaniu. Na rysunku 4 zaznaczono w tle szarymi liniami pionowymi dni 
postępu frontu ścianowego, oraz czarnymi liniami pionowymi dni przejścia frontu pod 
punktem i zakończenia eksploatacji. 

Jest to nowa jakość deformowania się powierzchni dla współczesnych eksploatacji 
frontem ścianowym. Problem wpływu dużych prędkości eksploatacji, a zwłaszcza przerw 
w jej prowadzeniu, na uszkodzenia zabudowy powierzchni jest jeszcze przedmiotem badań. 
Niemniej jednak ograniczanie prędkości eksploatacji i ciągłość jej prowadzenia, stają się rygo-
rami eksploatacji z uwagi na ochronę zabudowy powierzchni [6, 8]. 

4. Powstawanie liniowych deformacji nieciągłych 

Pod pojęciem nieciągłych liniowych deformacji powierzchni rozumie się nieciągłości 
w postaci szczelin i stopni, które powstają pod wpływem eksploatacji prowadzonej na śred-
nich i dużych głębokościach. Nieciągłości są zauważane głównie na drogach, placach, bois-
kach sportowych. 

W GZW złoże jest wielopokładowe, cechujące się bogatą tektoniką. Eksploatacja jest 
prowadzona od ponad 300 lat, powstało już szereg wtórnych nieciągłości w górotworze. 
Z tego powodu pod wpływem eksploatacji kolejnych pokładów na powierzchni powstają 
nieciągłości, które występują w rejonach wychodni uskoków tektonicznych, krawędzi eks-
ploatacyjnych w kilku pokładach, na granicach filarów ochronnych i pól eksploatacyjnych. 
W tych miejscach występuje sumowanie się odkształceń poziomych rozciągających, co po-
woduje przekroczenie stanów równowagi granicznej i powstawanie powierzchni poślizgów 
w górotworze lub gruncie. 

Z kwerendy przeprowadzonej w 31 czynnych kopalniach węgla kamiennego w GZW 
zostało zarejestrowane około 420 nieciągłości w 25 kopalniach, najwięcej w kopalniach daw-
nych Spółek Gliwickiej i Rybnickiej oraz w obecnej Jastrzębskiej Spółce Węglowej.  

12



7 

a) 

t, dni
w

  99.43 d  198.00 d

c1= 350.00 rok-1 c2=   7.30 rok-1

A=0.300
opóźnienie=  0.0 d

max=  760.6 mm
min=    0.0 mm b)

t, dni

vw   99.43 d  198.00 d

c1= 350.00 rok-1 c2=   7.30 rok-1

A=0.300
opóźnienie=  0.0 d

max=12.59 mm/d
min= 0.00 mm/d

 

c) 

t, dni

Eyy   99.43 d  198.00 d

c1= 350.00 rok-1 c2=   7.30 rok-1

A=0.300
opóźnienie=  0.0 d

max=  0.00 ‰
min= -4.14 ‰ d)

t, dni

vEyy   99.43 d  198.00 d

c1= 350.00 rok-1 c2=   7.30 rok-1

A=0.300
opóźnienie=  0.0 d

max=  0.0113 ‰/d
min= -0.0515 ‰/d

 

e) 

t, dni

Exx   99.43 d  198.00 d

c1= 350.00 rok-1 c2=   7.30 rok-1

A=0.300
opóźnienie=  0.0 d

max=  0.86 ‰
min= -0.81 ‰ f)

t, dni

vExx   99.43 d  198.00 d

c1= 350.00 rok-1 c2=   7.30 rok-1

A=0.300
opóźnienie=  0.0 d

max=  0.0315 ‰/d
min= -0.0620 ‰/d

 

Rys. 4. Rozkłady nieustalonych deformacji powierzchni w otoczeniu punktu w środku ściany 1 
eksploatowanej z przerwami: a) obniżenia; b) prędkości obniżeń; c) poziome odkształcenia 
w kierunku prostopadłym do biegu ściany; d) prędkości poziomych odkształceń w kierunku 

prostopadłym do biegu ściany; e) poziome odkształcenia w kierunku biegu ściany; 
f) prędkości poziomych odkształceń w kierunku biegu ściany 

Wysokości stopni wynosiły od 5 do 70 cm (sporadycznie), średnio 23 cm. Szerokości 
szczelin od 2 do 50 cm (sporadycznie), średnio 8 cm. Powstawały również struktury złożo-
ne ze stopni i szczelin. 
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Na rysunku 5 przedstawiono częstość występowania nieciągłości, to jest iloraz sumy 
Ni liczby nieciągłości, jakie wystąpiły w przedziale co 0,5 mm/m maksymalnych odkształ-
ceń poziomych od ε = 0 do εi, oraz sumarycznej liczby N analizowanych nieciągłości. 
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Rys. 5. Zależność częstości występowania nieciągłości od odkształcenia poziomego powierzchni [3] 

Powstanie nieciągłości jest uwarunkowane nie tylko wystąpieniem dużych wartości 
odkształceń poziomych powierzchni o charakterze rozciągania, ale także spoistością przy-
powierzchniowej warstwy gruntu, występowaniem uskoków tektonicznych, położeniem 
parcel eksploatacyjnych (najwięcej nieciągłości występuje w rejonie krawędzi startowej), 
krotnością eksploatacji oraz odstępem czasu między kolejnymi eksploatacjami (50% wy-
stąpiło dla odstępu jednego roku). 

Z doświadczeń niemieckich wynika, że powstanie nieciągłości może spowodować 
prędkość eksploatacji i przerwy w jej prowadzeniu [9]. 

Uwzględniając złożoność powstawania nieciągłości, prowadzone są nadal badania 
w GIG w celu ich przewidywania w ujęciu probabilistycznym. 

5. Zakończenie 

Z wykonanej syntetycznej oceny aktualnych warunków prowadzenia podziemnej 
eksploatacji górniczej w kopalniach węgla kamiennego w Polsce, pomimo zwiększania się 
głębokości eksploatacji wynika, że dzisiejsze warunki górnicze zmieniły się w porównaniu 
do okresu przed 1990 rokiem. 

Z uwagi na dynamikę deformacje występują: 

— w krótkim czasie po dokonaniu eksploatacji elementarnej (jednodniowej), 
— przerwy w prowadzeniu eksploatacji istotnie wpływają na prędkość narastania defor-

macji, które narastają w sposób skokowy, 
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— w przypadku występowania kumulacji krawędzi poeksploatacyjnych w górotworze, na 
powierzchni obserwuje się szczeliny i stopnie i złożone z nich struktury. 

Możliwości stosowania profilaktyki górniczej do minimalizacji deformacji powierzch-
ni stają się coraz bardziej ograniczone. Wynika to z następujących przyczyn: 

— występowania zaszłości eksploatacyjnych,  
— zmniejszające się zasoby operatywne, 
— zanikanie eksploatacji z podsadzką hydrauliczną, 
— koncentracji wydobycia — kopalnie prowadzą eksploatację dwoma lub trzema poje-

dynczymi ścianami, zwiększając długości i dobowe postępy ścian. 
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Jakub Mazurek*  

DEFORMACJE POWIERZCHNI  
W OTWOROWEJ KOPALNI SOLI „BARYCZ” W LIKWIDACJI. 
CZY MOGĄ JESZCZE POWSTAĆ ZAPADLISKA? 
 

1. Wstęp 

Złoże soli kamiennej „Barycz” eksploatowane metodą otworową w latach 1924–1998, 
zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta Krakowa i zachodniej części miasta 
Wieliczka, stanowi przedłużenie złoża soli „Wieliczka” eksploatowanego metodą podziem-
ną. Omawiane złoża oraz kopalnie, eksploatujące w zupełnie odmienny sposób, oddziela 
filar graniczny ustanowiony w roku 1958. Powierzchnia obszaru górniczego „Barycz” wy-
nosiła około 2,2 km2, a powierzchnia terenu górniczego około 3,3 km2. Przybliżony przebieg 
linii określających obszar i teren górniczy przedstawiono na rysunku 1 (linie zewnętrzne). 

Ukształtowanie powierzchni terenu w rejonie złoża soli „Barycz” jest bardzo urozma-
icone. Centralna część złoża zalegała pod dnem kotliny, która w części wschodniej otwiera 
się ku północy wylotem doliny potoku Malinówka. Kotlina otoczona jest wzniesieniami, pod 
którymi zalegają brzeżne partie złoża. Deniwelacje w obrębie obszaru górniczego przekra-
czają 100 m. 

W kopalni „Barycz” prowadzono eksploatację złoża soli otworami z powierzchni me-
todą podziemnego ługowania, bez ochrony stropu. Pomimo dużej zmienności budowy geo-
logicznej i złożonych warunków geologiczno-górniczych wydobyto łącznie ponad 10,5 mi-
liona ton soli, a wykorzystanie zasobów geologicznych dla całego złoża wynosiło średnio 
20%. Od ponad 9 lat nie prowadzi się eksploatacji, a od stycznia 1999 r. kopalnia „Barycz” 
jest w stanie likwidacji [4]. 

Niemożliwość wpływania na przebieg procesu ługowania komór przy stosowanej tech-
nologii oraz niekontrolowana, a okresowo chaotyczna eksploatacja w niektórych rejonach, 
oprócz deformacji o charakterze ciągłym spowodowała powstanie całego szeregu lokalnych 
zapadlisk i silne zdegradowanie powierzchni terenu. Paradoksalnie, prawdopodobnie właś-
nie to olbrzymie zdegradowanie powierzchni i brak środków na rekultywację innego typu 
oraz usilne poszukiwanie w tamtym czasie odpowiedniego miejsca pod wysypisko odpa-
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

16



2 

dów spowodowały, że dla części terenu kopalni znaleziono bardzo konkretne przeznaczenie. 
Od roku 1974 na powierzchni najbardziej zdegradowanego obszaru, nad wyeksploatowaną 
wschodnią i środkową częścią pola Centralnego, gdzie na powierzchni powstało 16 stawów 
i rozlewisk, z których największy miał ponad 2 ha, rozpoczęto składowanie odpadów ko-
munalnych miasta Krakowa. Obecnie jest to jedno z najlepiej zagospodarowanych wysy-
pisk w kraju [1]. 

W artykule przedstawiono zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicz-
nych, omówiono historyczny zarys przebiegu eksploatacji, deformacje górotworu i powierzchni 
terenu spowodowane eksploatacją oraz sposób zagospodarowania zdegradowanego terenu. 
Ponieważ od całkowitego zakończenia eksploatacji upłynęło 9 lat, ale w niektórych rejo-
nach eksploatację zakończono 30, 50, a nawet 80 lat temu, w obrębie terenu pogórniczego 
Kopalni „Barycz” w likwidacji wskazano rejony, gdzie procesy deformacyjne już uległy 
zakończeniu albo są bliskie zakończenia. Przedstawiono łączną prognozę deformacji, jakie 
wystąpiły do 2000 roku i jakie mogą wystąpić w przyszłości. Wskazano także rejony, gdzie 
należy oczekiwać występowania deformacji powierzchni charakteryzowanych dużymi war-
tościami wskaźników w, T i ε. 
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Rys. 1. Mapa ukształtowania powierzchni terenu z zarysem OG i TG  

oraz lokalizacją ulic i filarów 

2. Zarys budowy geologicznej i warunki hydrogeologiczne 

Budowa geologiczna złoża soli „Barycz” została omówiona w Dokumentacji ... [6] oraz 
w Projekcie likwidacji kopalni otworowej „Barycz” [4]. Poniżej zamieszczono jedynie opis 
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najistotniejszych elementów tej budowy. Rejon występowania złóż soli kamiennej na po-
łudniu Polski ciągnie się wąskim pasem o długości kilkudziesięciu kilometrów od Baryczy 
na zachodzie poprzez Wieliczkę, Sułków, Łężkowice, Siedlec, Moszczenicę, Łapczycę i Bo-
chnię, wzdłuż właściwego brzegu Karpat, czyli nasunięcia fliszu karpackiego na mioceńską 
formację solonośną. Część tego rejonu w Wieliczce i jej najbliższym sąsiedztwie dzieli się na 
rejony — odcinki stanowiące jakby trzy oddzielne złoża: „Barycz”, „Wieliczka” i „Sułków”.  

W budowie geologicznej złoża soli „Barycz” i jego otoczenia udział biorą [6]: 

1) Utwory jurajskie stanowiące podłoże dla utworów formacji solonośnej zbudowane  
z twardych i zbitych wapieni skalistych, spękanych i pociętych uskokami na bloki. 

2) Utwory kredowe wykształcone w postaci łupków pstrych, szarych i szarozielonych 
przeławiconych warstwami piaskowców (flisz karpacki). Utwory fliszowe stanowią 
nadkład, gdyż zostały one nasunięte z południa na mioceńską formację ewaporatową. 
Skraj nasunięcia sięga południowej części pola Pagory. 

3) Utwory trzeciorzędowe, mioceńskie (baden) o dużej zmienności litologicznej i skom-
plikowanej tektonice. Stratygraficzno-litologiczny schemat miocenu w rejonie złóż „Wie-
liczka” – „Barycz” przedstawia się następująco: 
— warstwy skawińskie (podsolne); 
— warstwy ewaporatowe (wielickie) budujące zasadnicze złoże pokładowe i bryło-

we (zubrowe) występują w postaci chlorkowej i siarczanowej. Górniczą wartość 
stanowiło złoże pokładowe z pokładem soli najstarszej o średniej miąższości oko-
ło 15 m, zespołem czterech pokładów wielkoziarnistych soli zielonych poprze-
dzielanych warstwami iłowca z anhydrytem, pokładem średnio- i gruboziarnistej 
soli szybikowej oraz kompleksem zanieczyszczonej soli spiżowej o miąższości do 
30 m, nakrytych od góry warstwą zwięzłych piaskowców anhydrytowych o miąż-
szości średniej około 5 m oraz iłowców anhydrytowych stropowych o średniej 
miąższości około 10 m; 

— warstwy chodenickie (nadsolne) o miąższości około 150 m reprezentowane przez 
iły, iłowce, mułowce, margle oraz piaskowce drobnoziarniste stanowiące nadkład 
w północnej części złoża; 

— warstwy grabowieckie jako piaski bogucickie zalegają niezgodnie na warstwach 
chodenickich. 

4) Utwory czwartorzędowe o średniej miąższości od 5 do 15 m, a lokalnie do 21,5 m.  

Wody podziemne na obszarze złoża soli „Barycz” i w jego otoczeniu występują we 
wszystkich stratygraficznie wydzielonych utworach. Eksploatacja soli, a zwłaszcza jej skut-
ki w postaci lokalnych zapadlisk, wywołała jednak poważne zmiany w górotworze, które 
w znacznym stopniu zaburzyły pierwotne warunki hydrogeologiczne. Zostały naruszone wa-
runki izolacji między utworami wodonośnymi, powstały także nowe kontakty hydrauliczne. 

Utwory ewaporatowe są bardzo słabo przepuszczalne. Lokalnie wody tu jednak 
występowały i występują, i bywają to nawet wypływy artezyjskie. Prehistoryczne ślady po 
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warzelnictwie soli w obrębie doliny potoku Malinówka i istnienie słonych źródeł wskazują, 
że przepływ wód przez ewaporaty zachodził także w górotworze nienaruszonym eksplo-
atacją, a towarzyszyło mu ługowanie soli. 

W południowej części złoże pokryte jest bezpośrednio utworami fliszowymi. Wody we 
fliszu występują głównie w spękanych piaskowcach bądź są związane ze strefami spękań 
tektonicznych.  

W części zachodniej i północnej złoża nadkład tworzą warstwy chodenickie w formie 
autochtonicznej. Ich budowa geologiczna sprzyja przepływowi wód przewarstwieniami pia-
skowcowo-piaszczystymi oraz dolomitami i tufami. Przed powstaniem zapadlisk przepływ 
prostopadły do uławicenia nie był możliwy [6]. 

3. Historyczny zarys przebiegu eksploatacji złoża „Barycz” 

3.1. Podział złoża na pola eksploatacyjne 

Złoże soli kamiennej „Barycz” zostało odkryte pod koniec XIX w. Historycznie cały ob-
szar działalności górniczej na złożu soli „Barycz” został podzielony na cztery pola eksploa-
tacyjne, których przybliżoną lokalizację przedstawiono na rysunku 1. O sposobie podziału 
decydowały głównie morfologia i hydrografia terenu, kwestie własności gruntów, uzbro-
jenie i baza techniczna terenu oraz sąsiedztwo kopalni Wieliczka: 

1) Pole Centralne stanowiło największy i najbardziej zasobny rejon eksploatacyjny na ob-
szarze górniczym „Barycz”. Jego powierzchnia wynosiła niemal 54 ha, a sumaryczna 
miąższość złoża zawarta była w przedziale od około 6 m do 120 m. Głębokość zale-
gania stropu złoża, czyli miąższość nadkładu fliszowego, wynosiła od około 140 m do 
około 270 m. W tym polu rozpoczęto eksploatację i prowadzono ją nieprzerwanie w la-
tach 1925–1965, a później w latach 80. i na początku 90. 

2) Pole Słoneczne było eksploatowane w latach 1961–1969 i 1995–1998. Obejmuje ono 
obszar o powierzchni około 16 ha, leżący pomiędzy filarem granicznym złóż „Barycz” 
i „Wieliczka” od wschodu oraz filarem ochronnym dla drogi (ul. Lipowa), którą prze-
biega granica miast Krakowa i Wieliczki. Miąższość złoża była zawarta w przedziale 
około 8÷80 m, a jego strop zalegał na głębokości 250÷300 m. 

3) Pole Soboniowice było eksploatowane od 1962 do 1998 r. Obejmuje obszar o powierzch-
ni około 10 ha, usytuowany na północnym zboczu wzniesienia Soboniowice, w części 
południowo-zachodniej obszaru górniczego „Barycz”. Teren ten jest w całości zalesio-
ny. Miąższość złoża zawarta była w przedziale około 8÷60 m, a głębokość zalegania 
jego stropu wynosiła 180÷250 m. Rejon Bielski, stanowiący niewielki wycinek tego pola, 
był eksploatowany metodą tunelową sterowaną i nadzorowaną z powierzchni [2, 4, 5]. 

4) Pole Pagory było eksploatowane w latach 1967–1996. Zajmuje ono obszar o powierzch-
ni 13,6 ha, usytuowany oddzielnie pomiędzy filarem granicznym z kopalnią „Wielicz-
ka” od wschodu a filarem ochronnym dla drogi (ul. Krzemieniecka) od południa. Miąż-
szość występującego tu złoża była zmienna i wynosiła około 8÷40 m, a głębokość za-
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legania jego stropu wynosiła około 210÷280 m. Nadkład w tym polu stanowiły utwory 
warstw chodenickich, a w stropie bezpośrednim niemal w całym polu występowały 
zwięzłe piaskowce o miąższości średniej około 5 m [6, 4]. 

3.2. Prace eksploatacyjne w początkowym okresie 

Rozmieszczenie otworów eksploatacyjnych w poszczególnych polach, na tle progno-
zowanych osiadań, przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Mapa osiadań końcowych (ostatecznych) wraz z lokalizacją ważniejszych obiektów, 

otworów eksploatacyjnych oraz zarysem OG i TG  

Eksploatację solanki rozpoczęto w roku 1924. W roku 1930 pracowało ponad 50 otwo-
rów, a w latach 1931–1945 odwiercono kolejne 82 otwory w polu Centralnym. Solankę uzys-
kiwaną z otworów firma Solvay wykorzystywała do produkcji sody. 

Eksploatację złoża solnego od samego początku prowadzono otworami wiertniczymi  
z powierzchni metodą podziemnego ługowania, bez ochrony stropu. Prosta konstrukcja 
uzbrojenia otworu, składająca się z zespołu rur okładzinowych o średnicy 5÷6”, scemento-
wanych z górotworem otaczającym i doprowadzających wodę oraz zespołem rur wolnowi-
szących o średnicy 3,5” odprowadzających solankę, niemal całkowicie uniemożliwiała wpły-
wanie na kształt ługowanych komór. 

Otwory eksploatacyjne były na ogół wiercone do spągu złoża. Siatka otworów eksploa-
tacyjnych początkowo była nieregularna, później miała kształt prostokąta o boku 50÷80 m, 
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a następnie nieregularnych trójkątów. Od lat sześćdziesiątych złoże eksploatowano otwora-
mi rozmieszczonymi w sieci trójkątów równobocznych. W polach Słoneczne i Soboniowi-
ce, gdzie bok trójkąta miał długość 30 m, założony promień ługowania komór wynosił 12 m, 
a filar międzykomorowy miał 6 m. W polu Pagory otwory wiercone były w sieci trójkąta 
równobocznego o boku 40 m, przy założonym promieniu ługowania komór 16 m i filarze 
międzykomorowym 8 m. Eksploatacja prowadzona była z przepływem ciągłym, w obiegu 
prawym lub lewym. 

W pierwszym okresie, prawdopodobnie nie zdawano sobie sprawy z trudności i kłopo-
tów oraz złożoności problemów geomechanicznych towarzyszących eksploatacji otworo-
wej — stąd duża liczba zapadlisk powstałych w tamtym okresie. Eksploatacja z założenia 
prowadzona była aż do uzyskania planowanej produkcji, wynikającej z wymiarów sieci wier-
ceń i zasobów przypisanych poszczególnym otworom. Z braku możliwości kierowania pro-
cesem ługowania eksploatacja niekiedy była przerywana wcześniej z powodu uszkodzenia 
rur eksploatacyjnych o średnicy 3,5”, zasypania komory przez obwał stropu lub powstania 
zapadliska sięgającego do powierzchni terenu. Część otworów pozwalała uzyskać znacznie 
więcej soli niż wynikało to z przypisanych zasobów. Są otwory rekordowe, z których wy-
dobyto nawet kilkanaście razy więcej soli, ale są też takie, z których wydobyto tylko nikły 
procent ich zasobów. W celu pozyskiwania solanki o odpowiednio wysokim nasyceniu 
(stężeniu), otwory łączono w zespoły po trzy – cztery w jednym ciągu technologicznym, przez 
które kolejno przepływała: w pierwszym woda, a w kolejnych solanka aż do pełnego nasyce-
nia. Wydajność otworu lub zespołu otworów połączonych szeregowo wynosiła 10÷25 m3/h. 

W początkowym okresie istnienia kopalni opomiarowanie i udokumentowanie wydo-
bycia z poszczególnych otworów było mało dokładne i niekompletne, a produkcja z otwo-
rów była podawana orientacyjnie. Dopiero od 1974 r. wprowadzono dokładniejsze i ciągłe 
pomiary ilości podawanej wody oraz wydajności solanki i stopnia jej zasolenia z każdego 
otworu. W związku z tym wszystkie wyniki produkcyjne dotyczące otworów wyeksploato-
wanych przed 1974 r. mogą być obarczone znacznym błędem. Dotyczy to wszystkich otwo-
rów pól Centralne i Słoneczne oraz otworów zlokalizowanych w północnej części pola Pa-
gory. W tamtym okresie nie przerywano pracy otworu po uzyskaniu połączeń hydraulicz-
nych między komorami. 

3.3. Eksploatacja w końcowym okresie istnienia kopalni 

Przełomem w prowadzeniu i geomechanicznym podejściu do eksploatacji otworowej 
było duże zapadlisko powstałe gwałtownie nocą 21 marca 1974 roku w obrębie pola Pa-
gory [3]. Po chaotycznym, niekontrolowanym wyeksploatowaniu kilkudziesięciu otworów 
w północno-wschodniej części tego pola, z których duża część miała połączenia hydraulicz-
ne między sobą, na powierzchni terenu powstało zapadlisko w kształcie koła o średnicy 
około 150 m (pole powierzchni około 19 000 m2). Proces powstawania tego zapadliska był 
gwałtowny, a towarzyszyło mu wyrzucenie około 35 000 m3 solanki oraz około 10 000 m3 
innych utworów nadkładowych [6]. Niemal natychmiast po wystąpieniu zapadliska jego cen-
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tralna część znalazła się około 8 m poniżej powierzchni otaczającego terenu i została zalana 
solanką. 

Solanka wyrzucona w trakcie powstawania zapadliska spłynęła po stoku i spowodo-
wała silne skażenie środowiska [4]. W celu zabezpieczenia się przed podobnymi zdarzenia-
mi w 1975 r. wykonano zbiornik awaryjny z groblą ziemną czołową i boczną o pojemności 
30 000 m3. Negatywne skutki zapadliska spowodowały pozytywne skutki technologiczne: 
wprowadzono indywidualne opomiarowanie każdego otworu, opracowano i wprowadzono 
nowe zasady wyłączania otworów z eksploatacji oraz podjęto prace mające na celu określe-
nie kształtu i wymiarów komór eksploatacyjnych powstających podczas ługowania soli. Od 
tego czasu nie powstało żadne zapadlisko o przebiegu gwałtownym.  

Z badań kształtu i wymiarów wybranych komór eksploatacyjnych przeprowadzonych 
echosondą w roku 1980 oraz w latach 1996–1998 wynikało, że miały one kształt nieregu-
larny, a ich oś geometryczna zwykle nie pokrywała się z osią otworu. Pomierzone najwięk-
sze promienie komór były zazwyczaj większe od wynikających z teoretycznych obliczeń. 
Wyługowane komory miały najczęściej kształt od nieregularnego walca do odwróconego 
stożka, a raczej nieregularnej paraboloidy. W złożach o niedużej miąższości najbardziej praw-
dopodobny był kształt nieregularnego walca. W ostatnim okresie działalności Kopalni 
„Barycz” stosowano kontrolowaną eksploatację otworów połączonych, czyli tzw. eksploa-
tację tunelową [1, 2]. 

4. Deformacje powierzchni terenu na skutek eksploatacji 

4.1. Przebieg deformacji komór w górotworze solnym 
i dokumentacja osiadań powierzchni 

Otworowa eksploatacja złoża soli „Barycz” metodą podziemnego ługowania pro-
wadzona była w latach 1924–1998. W tym czasie na obszarze o powierzchni ponad 3,3 km2 
wykonano 1024 otwory (odwierty), w tym 980 eksploatacyjnych i 44 badawcze, a ze złoża 
wydobyto około 10,5 miliona ton soli. Po zakończeniu eksploatacji średnie wykorzystanie 
złoża wynosiło około 20%. 

Skutkiem przeprowadzonej eksploatacji były deformacje powierzchni terenu o charak-
terze ciągłym i nieciągłym. Deformacje nieciągłe występowały tylko lokalnie, ale to przede 
wszystkim one negatywnie wpływały na degradację powierzchni i stan środowiska natural-
nego [1]. 

Należy podkreślić, że procesy deformacyjne będące skutkiem eksploatacji nie ustały 
po zakończeniu wydobycia. Rozpoczęły się one wraz z początkiem ługowania komór i trwać 
będą aż do całkowitego ich wypełnienia i skonsolidowania rozluzowanego materiału. Ponie-
waż sól ma znakomite właściwości reologiczne, komory podlegają procesowi powolnego 
i długotrwałego zaciskania. Na podstawie wyników pomiarów ilości solanki wyciekającej 
z kilku odosobnionych komór o znanej objętości stwierdzono, że przybliżony czas zaciskania 
pustek w górotworze kopalni „Barycz” wynosić może od około 40 do około 150 lat [5]. 
W całym tym okresie na powierzchni terenu pogórniczego mogą przebiegać deformacje, 

22



8 

a mogą także powstawać lokalne zapadliska. O możliwości zapadlisk świadczy powstanie 
dużego zapadliska w roku 2001 w zlikwidowanej kopalni otworowej Łężkowice. Miało ono 
objętość około 89 tys. m3, średnicę 90 m i głębokość 90 m, a wystąpiło w odległości zaled-
wie kilkadziesiąt metrów od zabudowań gospodarskich [8]. 

Ponieważ od całkowitego zakończenia eksploatacji upłynęło 9 lat, ale w niektórych re-
jonach eksploatację zakończono 30, 50, a nawet 80 lat temu, postawiono tezę, że w obrębie 
terenu pogórniczego Kopalni „Barycz” w likwidacji są rejony, gdzie procesy deformacyjne 
już uległy zakończeniu albo są bliskie zakończenia. 

W celu uzasadnienia tej tezy odszukano i wykorzystano: 
— mapy osiadań obejmujące obszar całej kopalni, stanowiące wynik długoletnich, wielo-

krotnie ponawianych pomiarów niwelacyjnych oraz obserwacji fotogrametrycznych 
(3 różne mapy dokumentujące osiadania w okresie 23, 50 i 80 lat), 

— wyniki pomiarów niwelacyjnych obejmujące repery rozproszone, punkty pomiarowe 
zastabilizowane wzdłuż lokalnych linii pomiarowych oraz grupy otworów (wzdłuż 
jednej z linii prowadzono pomiary przez 37 lat). 

Dokumenty te szczegółowo omówiono w opracowaniu [5]. Posłużyły one do testowa-
nia prognozy deformacji ostatecznych, określenia deformacji, jakie wystąpiły do roku 2000 
roku, oraz przedstawienia prognozy deformacji, jakie mogą wystąpić w przyszłości. Wska-
zano także rejony, gdzie należy oczekiwać występowania deformacji powierzchni charakte-
ryzowanych dużymi wartościami wskaźników w, T i ε.  

4.2. Wyniki prognozowania deformacji ostatecznych (końcowych) 

Wyniki prognozowania deformacji końcowych powierzchni, czyli takich, jakie mogą 
wystąpić po upływie nieskończenie długiego czasu od zakończenia eksploatacji, oraz szcze-
gółowe omówienie sposobu testowania współczynników i wiarygodności przedstawionych 
wyników omówiono w pracach [4, 1]. Poniżej zamieszczono jedynie te informacje, które 
uznano za niezbędne do poprawnego śledzenia dalszego ciągu artykułu. 

Prognozowanie wielkości deformacji powierzchni terenu powstałych na skutek eksplo-
atacji otworowej soli jest trudne. Nie znając kształtu, wymiarów i lokalizacji wyługowa-
nych komór wprowadzane są bowiem założenia upraszczające. Niedokładności uproszczeń 
eliminuje się poprzez precyzyjne testowanie wyników prognoz. 

Do prognozowania wpływów przeprowadzonej eksploatacji na powierzchnię terenu i ich 
zasięgu wykorzystano teorię Budrysa-Knothego, stosowaną do prognozowania deformacji 
w kopalniach „Wieliczka” i „Barycz” od lat 50. Wartości parametrów teorii w postaci kąta 
rozproszenia wpływów głównych oraz współczynników osiadania określono natomiast na 
nowo, na podstawie wyników pomiarów, informacji zawartych w opracowaniach i publika-
cjach dotyczących kopalni „Barycz” oraz wyników obliczeń testowych umożliwiających 
ich weryfikację. 

Do testowania prognozy deformacji wykorzystano wyniki pomiarów geodezyjnych, 
prowadzonych z różną dokładnością i w różnych okresach istnienia kopalni, przedstawione 
w postaci map oraz zestawień tabelarycznych omówione w poprzednim podrozdziale.  
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Po uwzględnieniu wszystkich dostępnych wyników pomiarów [1, 4–6] i przeprowa-
dzeniu całego szeregu obliczeń testowych stwierdzono, że najbardziej wiarygodne wyniki 
daje prognoza, w której kąt rozproszenia wpływów głównych wynosi β  = 61°, zaś wartości 
współczynnika osiadania wynoszą: a = 0,9 — dla rejonów o bardzo intensywnej eksploata-
cji, gdzie powstały zapadliska, oraz a = 0,7 — dla wszystkich pozostałych komór. W prog-
nozie przyjęto, że każda wyługowana komora miała kształt walca ze współczynnikiem 
kształtu 0,6, była symetryczna względem otworu, a jej objętość wyrażona w m3 wynosiła 
V = 0,559⋅Q, gdzie Q oznacza wydobycie soli w tonach przypisane danemu otworowi [1, 4]. 

Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano program BKb, jeden z programów biblio-
teki NIECKA opracowanej przez dra inż. J. Flisiaka. Umożliwia on prognozowanie, w opar-
ciu o teorię Budrysa–Knothego, deformacji powierzchni terenu oraz wnętrza górotworu 
powstałych na skutek wyeksploatowania dowolnej liczby obszarów [4]. 

Wyniki omawianej prognozy osiadań końcowych (ostatecznych), czyli możliwych do 
ujawnienia się po czasie nieskończenie długim, przedstawiono na rysunku 2 w postaci ma-
py izolinii wykonanej w układzie geodezyjnym. Naniesiono na niej lokalizację otworów 
eksploatacyjnych, zarys obszaru i terenu górniczego, lokalizację ulic i filarów ustanowio-
nych dla ich ochrony oraz przebieg linii określających filar graniczny, a także zarys wysy-
piska odpadów komunalnych podzielonego na trzy części. 

Z przedstawionej prognozy osiadań wynikało, że na skutek przeprowadzonej eks-
ploatacji na powierzchni terenu powstanie sześć lokalnych centrów obniżeniowych. Cztery 
z nich zlokalizowane są w polu Centralnym, jedno w polu Soboniowice i jedno wydłużone 
w polu Pagory. Wszystkie pokrywały się z rejonami największych osiadań wykazanymi na 
omówionych uprzednio mapach osiadań wykorzystywanych do testowania prognoz. 

Największe prognozowane osiadania o wartości do 19 m wystąpiły w polu Centralnym 
w rejonie, w którym rozpoczynano eksploatację. Potwierdzeniem poprawności prognozy 
był staw, jaki powstał w tym rejonie w przeszłości. Miał on powierzchnię ponad 2 ha, jego 
pojemność szacowano na ponad 120 000 m3, a lokalnie pomierzona głębokość wynosiła 
około 21 m [6]. W polu Pagory maksymalne prognozowane osiadania przekraczały nieco 8 
i 6 m, i wystąpiły w rejonach zapadlisk powstałych w latach 1974 oraz 1981. Głębokość 
zapadliska z roku 1974 została potwierdzona pomiarami bezpośrednimi [6]. Powstanie naj-
mniejszych osiadań, bo jedynie nieco powyżej 2 m, prognozowano w południowej części 
pola Soboniowice. 

5. Prognoza wpływów na powierzchnię 
dla potrzeb zagospodarowania terenu. 
Jakie deformacje po roku 2000? 

Opracowując nową prognozę deformacji i wskaźników deformacji, z jakimi możemy 
jeszcze mieć do czynienia na powierzchni terenu poeksploatacyjnego Kopalni „Barycz” w li-
kwidacji, w pierwszej kolejności określono różnice osiadań pomiędzy prognozą ostateczną 
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(rys. 2), a wynikami pomiarów udokumentowanymi na mapach omawianych w podrozdzia-
łach poprzednich. Wykorzystano także informacje o prędkości przebiegu osiadań w róż-
nych rejonach, wyniki pomiarów w lokalnych liniach geodezyjnych, wyniki wizji lokal-
nych itp. Do oszacowania osiadań w rejonach, gdzie w okresie 1976–1996 nie było wyni-
ków pomiarów, zastosowano także metodę analogii. 

Do przedstawienia prognozy, tak jak uprzednio, wykorzystano teorię Budrysa–Knothego 
i program obliczeniowy BKb. Dysponując prognozą osiadań ostatecznych (por. podr. 4.2) 
oraz różnicami pomiędzy tą prognozą a wynikami pomiarów osiadań udokumentowanymi 
na omawianych uprzednio mapach osiadań zamieszczonych w pracach [1, 4, 5], wynikami 
osiadań w liniach pomiarowych, wynikami pomiarów wyrastania otworów w rejonach eks-
ploatowanych w przeszłości, a także stosując metodę analogii, stworzono wiarygodny obraz 
niecki osiadania, jaka może jeszcze powstać w tym terenie licząc od roku 2000. 

W obliczeniach programem BKb założono, że współczynnik osiadania otworów zapad-
liskowych wynosił 0,0÷0,1, zaś otworów w sąsiedztwie zapadlisk 0,1÷0,2. W rejonach, 
gdzie eksploatację zakończono w odległej przeszłości lub znane były skutki eksploatacji na 
powierzchni, współczynnik ten miał wartość 0,2÷0,3. W rejonach eksploatacji prowadzonej 
jeszcze w latach 90., gdzie nie było żadnych wyników pomiarów geodezyjnych, zastosowa-
no współczynnik 0,4÷0,5. 
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Rys. 3. Prognoza przyrostu osiadań, jakie mogą jeszcze wystąpić od roku 2000.  

Na rysunku naniesiono zarysy wysypiska odpadów komunalnych, ulic i filarów oraz OG i TG 
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Prognozowane wartości osiadań, jakie powstaną na powierzchni terenu Kopalni „Ba-
rycz” w likwidacji, przedstawiono na rysunku 3, a prognozowane wartości nachyleń na ry-
sunku 4. W opracowaniu [5] zamieszczono także prognozę odkształceń powierzchni terenu. 
W przedstawionej prognozie przyjęto, że w polu Pagory stopień wypełnienia komór w re-
jonie Tomana będzie wynosił 50%.  

Na rysunku 3 naniesiono warstwicę osiadań o wartości –0,02 m. Z przeprowadzonych 
analiz wynikało, że warstwica ta prawie na całej długości znajduje się wewnątrz linii ogra-
niczających teren górniczy. Z rysunku 4 przedstawiającego prognozę nachyleń, na które na-
łożono warstwicę osiadań – 0,02 m wynikało, że warstwica ta niemal pokrywa się z izolinią 
nachyleń o wartości 0,5 mm/m. W pracy [5] zamieszczono także mapę prognozowanych 
odkształceń poziomych, na której zaznaczono izolinię odkształceń o wartości 0,3 mm/m. Ta 
izolinia także niemal pokrywa się z warstwicą osiadań –0,02 m. Takie wartości nachyleń 
i odkształceń określają górną granicę zerowej kategorii terenu ze względu na zabudowę. 
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Rys. 4. Prognoza nachyleń maksymalnych jakie mogą wystąpić po roku 2000.  

Izolinie osiadań –0,02 m i nachyleń 0,5 mm/m niemal na całej długości pokrywają się 

Z przedstawionej prognozy osiadań końcowych, jakie po roku 2000 mogą powstać na 
powierzchni terenu górniczego Kopalni „Barycz” w likwidacji, wynika możliwość wystą-
pienia sześciu lokalnych centrów obniżeniowych, ale o niezbyt dużych wartościach osia-
dań. Trzy lokalne centra powstaną w rejonie zajętym przez wysypisko odpadów komunal-

26



12 

nych, we wschodniej i środkowej części pola Centralne z osiadaniami do 4 m oraz w części 
zachodniej z osiadaniami do 3 m. W południowej części pola Pagory oraz w rejonie filara 
ulicy Lipowej, która przebiega przez pole Słoneczne, osiadania mogą dochodzić do 2,5 m. 
W południowej części pola Soboniowice osiadania mogą nieznacznie przekraczać 0,5 m. 

Przebieg procesów deformacyjnych w rejonach największych osiadań może być bar-
dzo powolny i ciągły, ale lokalnie może mieć też charakter gwałtowny (zapadliskowy). Z prze-
prowadzonych obliczeń i analiz oraz dotychczasowych doświadczeń wynika, że w obrębie 
terenu górniczego Barycz istnieje jeden rejon potencjalnie zagrożony powstaniem zapadlis-
ka; jest to tzw. rejon Tomana w południowo-wschodniej części pola Pagory. Nie można tak-
że całkowicie wykluczyć wzrostu tempa osiadania terenu i zagrożenia powstaniem defor-
macji nieciągłych w pobliżu filara ulicy Lipowej w polu Słoneczne oraz w rejonie północ-
no-zachodniej granicy III etapu składowiska w polu Centralne. 

Z układu izolinii nachyleń i odkształceń poziomych przedstawionych w prognozie 
wynika [5], że niemal w całym obszarze zawartym pomiędzy liniami ograniczającymi były 
teren i były obszar górniczy mogą jeszcze wystąpić deformacji o wartościach charakterys-
tycznych dla I kategorii terenu górniczego. Dalej w kierunku środka byłego obszaru gór-
niczego i centrum niecki osiadania, wskaźniki deformacji wzrastają osiągając wartości cha-
rakterystyczne dla IV i V kategorii. 

6. Zespół reperów pomiarowych 
i pomiary przemieszczeń od roku 1996  

Na powierzchni terenu Kopalni „Barycz” w likwidacji w różnych okresach zastabili-
zowano kilkaset reperów obserwacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia pomiarów. 
Były to repery rozproszone oraz punkty rozmieszczone w liniach pomiarowych o różnej dłu-
gości. Wykorzystywano je do wykonywania systematycznych pomiarów, z których część 
była podstawą do sporządzenia wspomnianych już wyżej map osiadań, a także do prowa-
dzenia pomiarów lokalnych o znacznie niższej randze. Linia pomiarowa Krzyszkowice-Ba-
rycz zlokalizowana w polu Pagory, zawierająca 40 punktów pomiarowych, obserwowana 
była przez 37 lat. 

Przed zakończeniem eksploatacji i rozpoczęciem likwidacji kopalni uporządkowano 
system zbierania danych pomiarowych. Większość reperów istniejących w przeszłości została 
odszukana, a repery zniszczone wznowiono. Repery rozmieszczone w liniach pomiarowych 
zagęszczono, aby możliwe było precyzyjne określanie osiadań, nachyleń i odkształceń w po-
woli pogłębiającej się niecce deformacyjnej. Do precyzyjnego śledzenia deformacji w ob-
rębie wschodniej części składowiska odpadów, kilka metrów pod powierzchnią aktualnego 
terenu, zainstalowano trzy repery wgłębne, związane z naturalną powierzchnią terenu. Po-
miary mające na celu określenie położenia wszystkich reperów są wykonywane systema-
tycznie co 5 lat, począwszy od roku 1996 [5]. Schemat rozmieszczenia sieci punktów po-
miarowych w obrębie byłego terenu górniczego przedstawia rysunku 5. 
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Rys. 5. Schemat rozmieszczenia reperów pomiarowych w Kopalni „Barycz” w likwidacji.  
Na rysunku zamieszczono zarys OG i TG, zarys dróg i filarów oraz składowiska odpadów 

Z analizy osiadań zamieszczonych w opracowaniu [5] wynika, że tempo wzrostu osia-
dań generalnie maleje. We wschodniej części pola Centralne, w okresie 2000–2005 pręd-
kość osiadań wynosiła około 35 mm/rok, zaś w polu Pagory średnia prędkość osiadań wy-
nosiła około 28 mm/rok. W innych rejonach prędkości osiadań były mniejsze. 

7. Wnioski 

1) Wykorzystując program obliczeniowy BKb przedstawiono wiarygodną prognozę niec-
ki osiadania, jaka może jeszcze powstać po roku 2000. Określono także maksymalne 
wartości nachyleń i odkształceń poziomych, czyli wskaźników deformacji wykorzys-
tywanych do określania kategorii przydatności terenu do zabudowy. 

2) Z analizy osiadań, nachyleń i odkształceń powierzchni zamieszczonych w [5] wynika, 
że w strefie pomiędzy granicą OG i TG wskaźniki deformacji przyjmują wartości cha-
rakterystyczne dla zerowej lub pierwszej kategorii przydatności terenu do zabudowy. 
W kierunku składowiska odpadów wskaźniki deformacji wzrastają osiągając wartości 
charakterystyczne dla IV i V kategorii. 

3) Pomimo upływu niemal 10 lat od całkowitego zakończenia eksploatacji soli, a w nie-
których rejonach nawet 50 lub 80 lat, wyniki prognozy wskazują, że największe osiada-
nia mogą osiągać jeszcze 2,5÷4 m. Wyniki pomiarów geodezyjnych wskazują, że w gó-
rotworze Kopalni „Barycz” w likwidacji nadal przebiegają procesy deformacyjne. 
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4) Dalszy przebieg procesów deformacyjnych może być bardzo powolny i ciągły, ale nie 
można wykluczyć, że lokalnie może mieć charakter gwałtowny (zapadliskowy). W obrę-
bie terenu górniczego Barycz zagrożony powstaniem zapadliska jest tzw. rejon Tomana 
w południowo-wschodniej części pola Pagory. Nie można także całkowicie wykluczyć 
powstania zapadliska w pobliżu filara ulicy Lipowej w polu Słoneczne oraz w rejonie 
północno-zachodniej granicy III etapu składowiska w polu Centralne. 
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1. Wprowadzenie 

Celem niniejszej pracy była analiza wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej przez 
kopalnię „Rydułtowy-Anna” w latach 2005–2007 na kościół p.w. św. Jerzego w Rydułto-
wach. W analizowanym okresie w rejonie kościoła prowadzono eksploatację ścianami I-E1 
i II-E1 w pokładzie 703/1 systemem z zawałem stropu (rys. 1). 

W zakres analizy wchodziły następujące zadania: 

— badania materiałów archiwalnych dotyczących konstrukcji i stanu technicznego koś-
cioła, 

— ocena konstrukcji i stanu technicznego budynku kościoła wraz z dokumentacją foto-
graficzną, 

— wykonanie odkrywek inwentaryzacyjnych fundamentów kościoła, 
— analiza charakterystyki drgań powierzchniowych wywołanych aktywnością sejsmiczną 

górotworu podczas prowadzenia eksploatacji, 
— prognoza poziomu drgań powierzchniowych, które mogą być wywołane planowaną 

eksploatacją ścian I-E1 i II-E1 w pokładzie 703/1, 
— ocena możliwości przejęcia wpływów dynamicznych w postaci drgań powierzchnio-

wych przez konstrukcję budynku kościoła p.w. św. Jerzego. 

                                                           
  * Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, Kraków 
  ** Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
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Rys. 1. Lokalizacja kościoła św. Jerzego względem parcel ścianowych 

2. Rys historyczny budowy i remontów kościoła 

Budowniczym świątyni i probostwa był Ludwig Schneider z Raciborza. Murowany koś-
ciół w stylu neogotyckim został zbudowany na 8 filarach. W dniu 1 czerwca 1896 r. do-
kończono budowę wieży kościelnej [3, 4, 6]. 

W 1938 roku wykonano drenaż i odwodnienie placu kościelnego i cmentarza. Pierwsze 
prace remontowe datowane są na 10 stycznia 1955 roku, kiedy to kościół zamknięto w celu 
wykonania remontu sklepień. W 1956 roku wyremontowano wieżę kościelną, a w 1957 
roku wymalowano kościół i wbudowano nowe witraże. 

W latach 1964–1965 wykonano remont spowodowany wpływem eksploatacji górni-
czej i obejmujący następujące uszkodzenia: 

— pęknięcia ścian na całej wysokości od fundamentów przez łuk okienny do gzymsu, 
— pęknięcia sklepień wzdłuż linii podparcia, 
— pęknięcia w murach wieży o szerokości 5 mm, 
— skręcenie i wychylenie od pionu drewnianej konstrukcji wieży. 

W 1971 roku nadano kościołowi nowy wystrój odpowiadający liturgii posoborowej, 
dostosowując prezbiterium do wymogów Soboru Watykańskiego II. W roku 1972 wykona-
no remont mający na celu usunięcie wybrzuszeń posadzek, spękań w schodach wejścio-
wych, uszkodzeń witraży i pokrycia dachu, spękań w sklepieniach. W latach 1986–1987 
pokryto miedzią wieżę kościelną i dach. W 1992 roku przeprowadzono różnorodne prace 
remontowe i budowlane, a stare organy zastąpiono nowymi, elektronicznymi. W 1995 roku 
w trakcie prac remontowych usunięto: pojedyncze spękania sklepień o szerokości do kilku-
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nastu milimetrów w nawach bocznych, liczne spękania sklepień w nawach głównych, sze-
rokie pęknięcie muru za organami oraz liczne pęknięcia pozostałych murów. Wzmocnienie 
i scalanie konstrukcji wykonano metodą iniekcji klejów. Ostatni remont przypada na 2005 
rok, a prace naprawcze objęły wzmocnienie konstrukcji poprzez scalenie szczelin, pęknięć 
i rys ujawnionych wewnątrz kościoła metodą iniekcji klejów [3, 4, 6]. 

3. Opis konstrukcji i aktualnego stanu technicznego obiektu 

Budynek kościoła znajduje się w centrum miasta Rydułtowy przy ul. Kolbego od stro-
ny północno-zachodniej oraz ul. Plebiscytowej od strony południowo-wschodniej. Bryłę 
obiektu oparto na planie krzyża. Zasadniczą część obiektu stanowią trzy nawy podłużne 
przedzielone między sobą rzędami filarów. Szerokości poszczególnych naw wynoszą: 10 m 
— nawa środkowa, 3 m — nawy boczne. Zakończenie nawy głównej od strony południo-
wo-wschodniej stanowi prezbiterium, za którym znajdują się pomieszczenia zakrystii oraz 
boczne ołtarze. Z drugiej strony nawa zakończona jest chórem i centralnie usytuowaną wie-
żą. Wymiary zewnętrzne budynku kościoła wynoszą: 46 m — długość, 27 m — szerokość 
i 20 m — wysokość. Wieża ma wysokość około 54 m. 

Ocenę obecnego stanu technicznego budynku kościoła przeprowadzono na podstawie 
wizji lokalnych. Konstrukcja nośna kościoła jest murowana z wyjątkiem dachu oraz hełmu 
wieży, które są wykonane w konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne nawy głównej o gru-
bości 95 cm usztywnione są zewnętrznymi przyporami o zmiennej skokowo szerokości. 
Stropy nad nawą główną, nawami bocznymi, transeptem, prezbiterium wykonane są w for-
mie żebrowych sklepień krzyżowych i łukowych. Pogrubienia sklepień występują wzdłuż 
usztywniających żeber oraz w strefach wezgłowiowych, w miejscach oparcia na filarach 
i murach. Wieża kościoła w dolnej części połączona jest ze ścianami nawy głównej [6]. 

3.1. Fundamenty 

W celu dokładnej oceny stanu technicznego fundamentów wykonano trzy odkrywki na 
głębokość około 0,5 m poniżej poziomu posadowienia. Odkrywki zlokalizowano w miej-
scach, w których ściany kościoła wykazywały największe uszkodzenia, tj. przy południo-
wo-zachodniej ścianie kościoła, w pobliżu przypory narożnej i sąsiedztwie rury spustowej 
oraz dwie w piwnicy kotłowni przy ścianie nośnej zakrystii, do której przylega przypora 
i w narożu ściany nośnej prezbiterium i zakrystii (rys. 2). 

Po wykonaniu pierwszej odkrywki fundamentu dokonano makroskopowej oceny grun-
tu zgodnie z PN-81/B-03020, pobierając grunt do analizy ze ścian wykopu. Na tej podsta-
wie stwierdzono, że od powierzchni terenu do głębokości 110 cm zalegają piaski gliniaste 
(Pg), barwy jasnobrązowej, mało wilgotne. Ich stan na podstawie prób wałeczkowania oce-
niono jako twardoplastyczny. Kolejna warstwa o grubości 20 cm to iły piaszczyste (Ip), 
barwy szarej, mało wilgotne, których stan oceniono na twardoplastyczny. Ostatnią zbadaną 
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warstwą zalegającą od głębokości 130 cm jest glina piaszczysta (Gp) barwy szarej, mało 
wilgotna, będąca w stanie twardoplastycznym (rys. 3). 

1
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Rys. 2. Rzut kościoła z zaznaczonymi miejscami wykonania odkrywek fundamentów 
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Rys. 3. Przekrój przez ścianę i fundament w odkrywce nr 1 wraz z profilem litologicznym 
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Fundament w tej części kościoła wykonany został jako fundament kamienny na zapra-
wie wapiennej. Posadowiono go na głębokości 160 cm poniżej powierzchni terenu. Wyso-
kość fundamentu wynosi 50 cm, po czym następuje zmniejszenie o ok. 10 cm szerokości 
fundamentu do szerokości ściany. Ściana fundamentowa o wysokości 90 cm wykonana jest 
także z piaskowca na zaprawie wapiennej. Bezpośrednio na ścianie fundamentowej ułożona 
jest ściana z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej. 

Budulec fundamentu i ściany fundamentowej to zbity i wytrzymały piaskowiec barwy 
szarej. Badania makroskopowe piaskowca nie wykazywały śladów korozji, złuszczeń czy 
też przebarwień. Również zaprawa wapienna, stanowiąca spoiwo dla kamienia (piaskowca), 
była w bardzo dobrym stanie technicznym, podobnie jak odkryty fragment muru z cegły. 

W odkrytym fundamencie nie stwierdzono występowania izolacji przeciwwilgociowej. 
Pomimo bezpośredniego sąsiedztwa rury spustowej i braku drenażu fundament nie wyka-
zywał śladów zawilgocenia. W trakcie oględzin fundamentu nie stwierdzono także pęknięć 
czy szczelin, pomimo tego, że podłużna ściana nośna budynku kościoła w tym miejscu 
wykazywała największe uszkodzenia zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej. 

Odkrywkę nr 2 i 3 wykonano w piwnicy pod prezbiterium. Na podstawie analizy ma-
kroskopowej gruntu stwierdzono, że od powierzchni terenu do głębokości 30 cm zalega ił (I), 
barwy szarej, wilgotny, plastyczny. Na głębokości 30 cm stwierdzono zmianę wilgotności 
i stanu iłu na mało wilgotny i twardoplastyczny. 

Jedną z przyczyn zawilgocenia iłu może być brak wykonania odpowiedniego odwod-
nienia w piwnicy, gdzie zbiera się woda deszczowa dostająca się tam przez nieosłonięte 
wejście. 

Fundament w tej części kościoła wykonany został jako fundament ceglany na zapra-
wie wapiennej. Fundament posadowiono na głębokości 35÷40 cm poniżej posadzki piwni-
cy i 255÷260 cm poniżej powierzchni terenu. Wysokość fundamentu wynosi 25÷30 cm, po 
czym następuje zmniejszenie szerokości fundamentu o około 5 cm do szerokości ściany. Od 
tego miejsca rozpoczyna się ściana właściwa z cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej. 
Ściany piwnicy są otynkowane. Posadzka w piwnicy wykonana jest z cegieł bezpośrednio 
ułożonych na gruncie. 

Budulec fundamentu stanowi mur z cegły palonej na zaprawie wapiennej. Badania ma-
kroskopowe nie wykazały śladów korozji, pomimo dużego zawilgocenia w piwnicy. W od-
krywce nie stwierdzono występowania izolacji przeciwwilgociowej. Inna budowa funda-
mentu w tej części kościoła wynika z faktu, iż piwnica kotłowni została wykonana później 
niż sam kościół [6]. 

3.2. Posadzka, ściany, stropy i dach 

W zakrystii kościoła znajduje się lastrykowa posadzka, która w wielu miejscach do-
znała szeregu spękań i zniszczeń. W części głównej kościoła posadzka wyłożona jest płyt-
kami ceramicznymi, które w wielu miejscach są popękane i zniszczone. Płytki nie są jedno-
lite, co świadczy o ich wymianie w różnych okresach. 
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Ściany kościoła stanowią konstrukcję murową wykonaną z cegły pełnej. Na ścianach 
widoczne są ślady po naprawach rys i pęknięć. Stan ogólny ścian po wykonanym remoncie 
uległ znaczącej poprawie i można go określić jako zadowalający. Lokalnie występują za-
wilgocenia ścian objawiające się odspojeniem tynków oraz uszkodzenia w formie rys i szcze-
lin niestety, często przechodzących na zewnątrz budynku. W ścianie pomiędzy prezbiterium 
a zakrystią występują pionowe zarysowania będące skutkiem zamurowania otworu drzwio-
wego i złego wiązania fragmentów muru. 

Elewacja kościoła wykonana została jako murowa z cegły licówki. Wiele z występu-
jących uszkodzeń ścian zewnętrznych powstało na skutek działania czynników atmosfe-
rycznych oraz w wyniku korozji murów, zwłaszcza w strefach narażonych na zawilgocenie. 
Większość uszkodzeń zostało naprawionych. Układ istniejących i naprawionych rys i pęk-
nięć w ścianach wskazuje, że bardzo prawdopodobną przyczyną ich powstania mogła być 
eksploatacja górnicza (rys. 4, 5). 

Stropy wykonano jako sklepienia krzyżowe i łukowe z cegły. Ze względu za zamonto-
wane siatki ochronne trudno było jednoznacznie określić, czy wystąpiły uszkodzenia skle-
pień. Miejsca ostatnich napraw oraz sposób ich realizacji można było określić podczas oce-
ny stanu technicznego więźby dachowej (który można przyjąć jako dobry). Na istniejącej 
konstrukcji drewnianej nie widać wyraźnych śladów korozji ani miejsc zawilgocenia. Jedy-
nie w miejscach oparcia belek drewnianych na murze występują lokalne uszkodzenia i zmiaż-
dżenia belek. 

 
Rys. 4. Przykład uszkodzenia ściany zewnętrznej 
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Rys. 5. Ściana wieży z widocznymi miejscami iniekcji i klejenia 

Murowa konstrukcja wieży kościoła połączona jest ze ścianami nawy głównej. Po-
wyżej nawy głównej przyjmuje kształt kwadratu o boku 4,4 m, ściany są o grubości 95 cm. 
W trakcie remontów stropów wykonano również iniekcje i klejenia ścian wieży kościoła 
(rys. 5). W wieży zabudowana jest oddzielna konstrukcja wsporcza pod dzwony.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania kościoła rozpięto siatki ochronne 
zarówno wewnątrz kościoła, jak i wokół wieży, mocując je do stalowych wsporników bel-
kowych. 

Stan kościoła oceniony został na dobry. Kościół nie posiada żadnych zabezpieczeń 
przed skutkami podziemnej eksploatacji górniczej, a w czasach historycznych pod kościo-
łem prowadzona była eksploatacja w kilku pokładach. Na dobry stan techniczny kościoła 
zapewne ma wpływ dobra współpraca pomiędzy odpowiednimi służbami kopalni a probosz-
czem, polegająca na systematycznych remontach tkanki kościoła [6]. 

4. Prognozowane poziomy drgań powierzchniowych 
wywołanych projektowaną eksploatacją złoża 
w rejonie ściany I-E1 i II-E1 w pokładzie 703/1 w latach 2005–2007 

Z danych przedstawionych w pracy [1] wynika, że w rejonie W1-E1 istotnym proble-
mem, z uwagi na zagrożenie budowlanych obiektów powierzchniowych, są wstrząsy górni-
cze generujące drgania powierzchniowe działające na te obiekty. Zagrożenie to jest zwią-
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zane z występowaniem wysokoenergetycznych wstrząsów o energiach En ≥ 1E6 J. W KWK 
„Rydułtowy-Anna” czynnikiem powodującym występowanie wstrząsów górniczych jest 
działalność górnicza naruszająca ustalony stan równowagi w górotworze [1]. O powstaniu 
wstrząsu górniczego decydują czynniki geologiczne (naturalne) i górnicze (techniczne). Zda-
niem autorów pracy [1] istotny i niekorzystny wpływ na zagrożenie sejsmiczne w rejonie 
W1-E1 ma koncentracja eksploatacji ścian w pokładach, zapewniająca założony poziom wy-
dobycia. Autorzy opracowania [1] proponowali wprowadzenie zmian w projekcie dalszego 
wybierania m.in. pokładu 703/1 w rejonie E1. Pokład ten do końca 2007 roku wybierany 
będzie równocześnie m.in. parą ścian zamykających I-E1 i II-E1, które zlokalizowane są na 
wschód od centrum miasta Rydułtowy. Przy sporządzaniu prognoz dotyczących maksymal-
nych wartości energii wstrząsów wywoływanych projektowaną eksploatacją górniczą sto-
sowano metodę analityczno-empiryczną, wykorzystującą model górotworu naruszonego. 
Prognozowana wartość maksymalnej energii wstrząsów indukowanych poprzez planowaną 
eksploatację górniczą m.in. w pokładzie 703/1, w rejonie E1 jest wysoka, lecz nie powinna 
przekroczyć En ≤ 7E7 J. Prognoza ta dotyczy energii tzw. wstrząsów eksploatacyjnych. Wy-
wołane tymi wstrząsami maksymalne wypadkowe poziome przyspieszenia drgań powierzch-
niowych mogą dochodzić do 500 mm/s2. Nie istnieją przesłanki, aby nie mogły wystąpić 
zjawiska wstrząsowe o energiach wyższych, tzw. wstrząsy regionalne. W związku z tym 
autorzy pracy [1] uważają, że energię takich najintensywniejszych zjawisk można oszaco-
wać na poziomie 5E8 J i wówczas można spodziewać się maksymalnych wartości przyspie-
szeń poziomych drgań powierzchniowych o wartości 650÷700 mm/s2. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia wstrząsu regionalnego w obszarze KWK „Rydułtowy-Anna” przyjmuje się jed-
nak jako znikome [7]. 

Poziom prognozowanych maksymalnych przyspieszeń poziomych drgań w rejonie 
przedmiotowego budynku kościoła p.w. św. Jerzego (X = 39150, Y = 32670) w związku 
z planowaną eksploatacją ścian I-E1 i II-E1 w pokładzie 703/1 jest znacznie niższy i wyno-
si ok. 210 mm/s2. Wartość prognozowanego przyspieszenia powierzchniowych drgań po-
ziomych jest znacznie mniejsza od wartości maksymalnych, obliczonych przyspieszeń ze-
stawionych w tabeli 2. 

5. Możliwość przejęcia prognozowanych wpływów dynamicznych 
w latach 2005–2007 przez budynek kościoła 
p.w. św. Jerzego w Rydułtowach 

Możliwości przejęcia prognozowanych poziomych drgań powierzchniowych przez bu-
dynek kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach określono na podstawie analiz wykona-
nych dla przedmiotowego obiektu w latach 2002 i 2004 oraz własnego doświadczenia z za-
kresu tej tematyki [7]. 

W pracach [2, 5] do analiz z wykorzystaniem spektrum odpowiedzi wykorzystano maksy-
malną wartość przyspieszenia drgań gruntu ap = 250÷330 mm/s2. 
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Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że rozpatrywana konstrukcja ma odporność dy-
namiczną określoną poprzez a = 250 mm/s2. Oznacza to, że w przypadku przyspieszeń 
o maksymalnych wartościach 330 mm/s2 odporność dynamiczna murowych sklepień i ścian 
nie jest wystarczająca. W układach nośnych pojawiają się wówczas naprężenia rozciąga-
jące, które mogą powodować pogłębianie się starych i powstawanie nowych rys i pęknięć. 
Należy podkreślić, że wyniki obliczeń są zawyżone, gdyż przyjęto zbyt niską wartość ułamka 
tłumienia krytycznego. Z drugiej strony należy również pamiętać, że wartość maksymalne-
go poziomego przyspieszenia drgań, przyjętego w obliczeniach metodą spektrum odpowie-
dzi, powinna być wiązana z pojedynczą składową poziomą drgań, a nie z maksymalną war-
tością wypadkowego poziomego przyspieszenia drgań. Wartość poziomego maksymalnego 
przyspieszenia będzie zawsze większa od maksymalnej wartości pojedynczej składowej 
poziomej drgań. Najniekorzystniejsze wartości sił i naprężeń w układach konstrukcyjnych 
obliczone metodą spektrum odpowiedzi są zawsze większe od obliczonych metodą bezpo-
średniego całkowania równań ruchu. Jak wykazały wyniki obliczeń przedstawionych w [7], 
różnice te mogą być istotne. Wyniki uzyskiwane metodą spektrum odpowiedzi należy za-
tem traktować jako ograniczenie od góry. 

Wiek analizowanej konstrukcji, jej rozczłonkowanie w rzucie oraz brak zabezpieczeń 
na wpływy deformacji powierzchni wywołanej działalnością górniczą niewątpliwie obniża-
ją odporność dynamiczną budynku kościoła. Jak wspomniano już wcześniej, podczas prze-
prowadzonej wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego elementów konstrukcyj-
nych. Uszkodzenia obecnie występujące w budynku kościoła mają w większości charakter 
powierzchniowy. Nie stwierdzono uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji. 
Widoczne wzmocnienia w miejscach uszkodzeń zaistniałych po silnych wstrząsach spełniają 
założoną rolę. W związku z powyższym można przyjąć, że odporność dynamiczna określo-
na będzie przez maksymalną wartość poziomego przyspieszenia równą aH = 300 mm/s2. 

Zakłady Górnicze oceny odporności zabudowy dokonują także poprzez skalę MSK-64. 
Jako kryterium odporności obiektów powierzchniowych na wpływy dynamiczne wynikają-
ce z występowania wstrząsów górniczych przyjmuje się wartość przyspieszenia aMSK. Oce-
na odporności dynamicznej zabudowy kubaturowej poprzez aMSK ma charakter ogólny. We-
dług oryginalnej wersji skali MSK-64, aMSK jest sumą geometryczną trzech składowych ma-
ksymalnych amplitud drgań: dwu składowych poziomych z dwu wzajemnie prostopadłych 
kierunków i składowej pionowej. Składowa pionowa na ogół może być pomijana. Składo-
we drgań brane do wyznaczenia wartości aMSK są odfiltrowane powyżej 10 Hz. Można za-
kładać, że przez aMSK rozumie się sumę geometryczną dwu składowych poziomych drgań. 

Określenie odporności dynamicznej przez aMSK polega na aprobacie, że w określonych 
obiektach mogą wystąpić uszkodzenia, jakie odpowiadają danemu stopniowi skali MSK. 
Górną wartość przedziału wartości aMSK, określającego dany stopień skali, można przyjąć 
jako graniczną wartość określającą odporność dynamiczną konkretnych obiektów na wpły-
wy wstrząsów górotworu. Taka ocena odporności na wpływy dynamiczne ma charakter sza-
cunkowy, wręcz orientacyjny, i może być stosowana tylko w skali masowej. W skali MSK-64 
ocena na wpływy dynamiczne określona jest niezależnie od stanu technicznego obiektów. 
Jest to istotna wada tej metody. 
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Budynek kościoła p.w. św. Jerzego to obiekt wzniesiony metodą tradycyjną. Kościoły 
są obiektami stosunkowo dość sztywnymi i odpornymi na działania poziomych obciążeń, 
w związku z tym ocena odporności poprzez aMSK z uwzględnieniem odfiltrowania składo-
wych drgań o częstotliwości powyższej 10 Hz może budzić pewne wątpliwości. Konstruk-
cji kościołów nie można zaliczyć na bazie skali MSK-64 ani do grupy B, ani C. Teoretycz-
nie konstrukcje tego typu można by zaliczyć do grupy pośredniej, gdyby taka istniała. 

Budynek kościoła nie ma zabezpieczenia na wpływy deformacji powierzchni, zaś po-
jedyncze uszkodzenia elementów konstrukcyjnych obniżają jego odporność dynamiczną. 
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęto, że odporność dynamiczna na wstrząsy górnicze przed-
miotowego budynku kościoła odpowiada V stopniowi intensywności skali MSK-64 i wyra-
żona poprzez aMSK wynosi: aMSK = 250 mm/s2. 

6. Wnioski i uwagi końcowe 

W związku z eksploatacją złoża KWK „Rydułtowy-Anna” w rejonie ścian I-E1 i II-E1 
w pokładzie 703/1 w latach 2005–2007 poziom prognozowanych maksymalnych drgań po-
ziomych dla miejsca lokalizacji budynku kościoła wynosi 210 mm/s2. Wpływy dynamiczne 
charakteryzujące się takim prognozowanym poziomem drgań poziomych powinny zostać bez-
piecznie przeniesione przez konstrukcję budynku kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach. 

W celu określenia dokładnych wartości obciążeń dynamicznych i wywołanych nimi 
naprężeń w przekrojach krytycznych należałoby przeprowadzić analizę dynamiczną modeli 
konstrukcji z wykorzystaniem charakterystycznych, reprezentatywnych najintensywniej-
szych przebiegów drgań podłoża, zarejestrowanych na terenie obszaru górniczego KWK 
„Rydułtowy-Anna”. 

W przypadku gdy aktywność sejsmiczna górotworu będzie wyższa od przewidywanej, 
należy podjąć prace budowlane mające na celu wzmocnienie konstrukcji kościoła. Prace te 
powinny obejmować wykonanie opaski betonowej (lub żelbetowej) fundamentów, wzmoc-
nienie konstrukcji zewnętrznych pilastrów oraz spięcie obiektu prętami lub linami stalowy-
mi (ankrowanie).  
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WYKORZYSTANIE SUBMODELINGU  
DO MODELOWANIA ZACHOWANIA SIĘ BUDOWLI 
PODDANEJ WPŁYWOM EKSPLOATACJI 

 

1. Wstęp 

Wykonanie prognozy zachowania się budynku poddanego wpływom eksploatacji gór-
niczej jest niezwykle trudne. Problemem tym zajmowało się wielu naukowców w kraju oraz 
poza jego granicami. W ostatnich latach aby rozwiązać to zagadnienie sięgnięto po narzę-
dzia numeryczne, najczęściej oparte na metodzie elementów skończonych (MES). Przy mo-
delowaniu tego zjawiska pojawia się szereg trudności. Do najważniejszych należy zaliczyć: 

— model budowli oraz odpowiednie odwzorowanie kontaktu na granicy fundament — gó-
rotwór (najczęściej fundament — grunt), 

— uwzględnienie budowy górotworu, 
— dobór własności budowli, fundamentu i górotworu, 
— w miarę wierne odwzorowanie wpływu podziemnej eksploatacji na fundament znajdu-

jący się na powierzchni terenu. 

Ten ostatni problem jest przedmiotem artykułu. Do tej pory najczęściej wpływ eksploa-
tacji na budowlę naziemną określa się za pomocą warunków przemieszczeniowych wyzna-
czonych z teorii geometryczno-całkowych (głównie teorii Budryka–Knothego). Korzysta 
się tutaj z dwóch rozwiązań. W pierwszym warunki przemieszczeniowe narzucane są bez-
pośrednio na model fundamentu, w drugim wycina się z górotworu pewien obszar zawie-
rający fundament (np. tarczę o skończonych wymiarach) i na brzegi tego obszaru (tarczy) 
narzuca się przemieszczenia wyliczone uprzednio przy pomocy teorii Budryka–Knothego. 
                                                           
  * Instytut Mechaniki Górotworu PAN 
  ** Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
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Taki sposób modelowania współpracy budowli z górotworem poddanym eksploatacji gór-
niczej jest niezwykle uproszczony i może powodować uzyskiwanie wyników daleko odbie-
gających od rzeczywistych. Nie uwzględnia się bowiem wielu czynników mających istotny 
wpływ na uzyskiwane wyniki: warunków geologicznych występujących w rejonie eksploa-
tacji (uskoki, zawodnienie, uwarstwienie itd.), wtórnego stanu naprężenia w górotworze po-
wstałego na skutek eksploatacji, zmian własności górotworu będących wynikiem eksploata-
cji. Znacznie bliższe odwzorowanie rzeczywistych warunków można uzyskać poprzez wy-
korzystanie metod numerycznych. W modelu numerycznym powinno się uwzględnić za-
równo budowę warstwową górotworu, występujące warunki geologiczne, przebieg eksplo-
atacji, powstałe w wyniku eksploatacji strefy zawału, spękań, ugięcia, jak również budowlę 
objętą wpływami eksploatacji. W modelowaniu pojawia się problem, bowiem z reguły 
wpływami eksploatacji górniczej objęta jest znaczna objętość górotworu, w porównaniu do 
wielkości budowli na powierzchni. Równoczesne w miarę wierne zamodelowanie najważ-
niejszych elementów budowli i górotworu jest niemożliwe. W tym celu należy się posłużyć 
dwoma modelami o różnej geometrii. Pierwszy — model globalny, który powinien obejmo-
wać swoim zasięgiem dokonaną eksploatację oraz nadkład sięgający do powierzchni terenu 
wraz ze zgrubnym modelem budynku. Drugi model (tzw. submodel) stanowi interesujący 
nas wycinek modelu globalnego. W tym przypadku submodel obejmuje budynek, jego fun-
damenty oraz wycinek górotworu ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu pomiędzy 
fundamentem a górotworem. Ważnym aspektem podczas tego typu modelowania jest od-
powiednie określenie warunków brzegowych dla submodelu. 

2. Podstawy submodelingu 

Idea submodelingu opiera się na zasadzie Saint Venanta, według której równoważne 
układy sił działające na mały obszar ciała wywołują takie same stany naprężenia w całym 
ciele z wyjątkiem bezpośredniego otoczenia przyłożonych sił (w tym przypadku miejsc 
koncentracji naprężeń). Postępując według tej zasady granice submodelu powinny być od-
ległe od miejsc koncentracji naprężeń na tyle, aby nie obejmowały obszarów o dużych gra-
dientach naprężeń. 

W submodelingu buduje się dwa modele: 

— model globalny, obejmujący całe rozpatrywane zagadnienie, w którym po dokonaniu 
uproszczeń (przede wszystkim geometrycznych) skupiamy się na uzyskaniu rozwiąza-
nia zgrubnego, ujmującego ogólne zachowanie się modelowanego obiektu; 

— submodel, który jest wycinkiem modelu ogólnego (zwykle bardzo dobrze zdyskrety-
zowanym). Przy pomocy tego modelu poszukujemy rozwiązania dokładnego przyjmu-
jąc na odpowiednich krawędziach, jako warunki początkowo-brzegowe, wyniki (zwy-
kle przemieszczenia) uzyskane w modelu ogólnym. Przykład geometrii i siatki MES 
dla modelu ogólnego (globalnego) i submodelu zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rys. 1. Model globalny i submodel wirnika (przykład zaczerpnięty z Ansys User Manual, 1996) 

W poszczególnych etapach obliczeń dla granic submodelu zostają zarejestrowane i in-
terpolowane (przy wykorzystaniu funkcji kształtu elementu) wartości przemieszczeń uzys-
kane w węzłach modelu ogólnego, tak że na brzegach submodelu jego zachowanie wiernie 
odpowiada zachowaniu modelu ogólnego. Dość istotnym zabiegiem jest sprawdzenie, czy 
granice submodelu zostały dobrane na tyle daleko od koncentracji naprężenia, aby mody-
fikacja geometrii wewnątrz submodelu nie wpłynęła na wyniki uzyskane na jego brzegach. 

Algorytm postępowania w przypadku tego typu obliczeń można więc ująć w następu-
jących punktach: 

1. Budowa modelu globalnego, nie uwzględniającego wszystkich geometrycznych szcze-
gółów obiektu. 

2. Wykonanie obliczeń modelu globalnego. 
3. Budowa submodelu uwzględniającego wszystkie interesujące szczegóły. 
4. Wykonanie obliczeń submodelu z warunkami brzeżno-początkowymi uzyskanymi z mo-

delu globalnego oraz analiza uzyskanych wyników. 
5. Sprawdzenie i weryfikacja przyjętych granic submodelu. 

Pod względem własności fizycznych i warunków początkowych obliczeń (np. wstęp-
nych odkształceń czy obciążeń grawitacyjnych) submodel musi wiernie odpowiadać warun-
kom założonym w modelu globalnym. 

Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość uzyskania w miarę dokładnego rozwią-
zania zadania, w przypadku gdy interesujące i istotne jest szczegółowe prześledzenie za-
chowania niewielkiego obszaru, ujmowanego właściwie w innej skali niż modelowany du-
ży obiekt. Nie bez znaczenia jest również oszczędność czasu i mocy obliczeniowych, które 
należałoby zaangażować przy budowie jednego modelu uwzględniającego szczegóły ujęte 
w submodelach. 

3. Modelowanie wpływu eksploatacji na budowle naziemne 

Odpowiedni dobór warunków brzegowych dla opisania wpływu eksploatacji na bu-
dowlę naziemną jest problemem niezwykle trudnym. Do tej pory stosowano różne metody 
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rozwiązania tego problemu. Jedną z nich jest metoda przyjmująca za warunki brzegowe 
przemieszczenia wynikające z ekstremalnych wartości parametrów eksploatacji, wyznaczo-
nych z teorii Budryka-Knothego. Przykłady takich rozwiązań można znaleźć w wielu pra-
cach np. [3, 4]. Odmienne podejście zastosowano w pracy Florkowskiej [5], gdzie warunki 
brzegowe modeli przyjmowano według równań profilu niecki obniżeniowej zaproponowa-
nych przez Budzianowskiego i Lessaera [2], uwzględniając jej nieustalony charakter. Bar-
dzo interesujące podejście przy rozwiązywaniu tego problemu zastosował Majewski [6], 
który przy wykorzystaniu zależności podanych przez Budzianowskiego i Lessaera i uwzględ-
nieniu ich losowego rozproszenia wykonywał obliczenia MES w dwóch etapach. W pierw-
szym etapie szczegółowo odwzorował zachowanie podłoża budynku poddanego wpływom 
eksploatacji, a sam budynek przyjął w postaci bryły zastępczej. Na tym modelu wyznaczył 
warunki oddziaływania podłoża na budynek. W drugim modelu, przy precyzyjne odwzo-
rowanym budynku, jako warunki brzegowe obliczeń wykorzystał wyniki z pierwszego mo-
delu. Drugi model dał odpowiedź, jakie będą skutki deformacji powierzchni w odniesieniu 
do zachowania samego budynku. Rozwiązanie pokazane przez Majewskiego może być 
przykładem podziału obliczeń podejmowanego zadania na dwa etapy i wykorzystania wy-
ników obliczeń z jednego etapu w drugim. Autorzy artykułu również skłonili się do próby 
rozwiązania problemu modelowania wpływu eksploatacji podziemnej na budynki w sposób 
dwuetapowy, wykorzystując model globalny i submodel. W odróżnieniu od poprzednich 
metod, w technice zaproponowanej przez autorów warunki brzegowe zadawane na submo-
del stanowiły przemieszczenia pionowe i poziome wyliczone z modelu globalnego (rys. 2). 

 
Rys. 2. Model globalny i submodel dla analizy wpływu eksploatacji na budowle naziemne 
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4. Analiza wpływu eksploatacji na fundamenty budynku  
dla wybranego rejonu KWK „Piast” 

Analizę wykonano wykorzystując metodę submodelingu. Na początku zbudowano mo-
del globalny uwzględniający geometrię eksploatacji oraz własności fizykomechaniczne 
górotworu uwarstwionego występujące w analizowanym rejonie Kopalni „Piast”. W rozpa-
trywanym rejonie prowadzono eksploatację pokładu o grubości g = 3,2 m na głębokości 
H = 407 m. Nadkład składał się z 5 warstw istotnie różniących się własnościami odkształ-
ceniowymi. Na skutek eksploatacji nadkład nad eksploatowanym pokładem uległ zniszcze-
niu i spękaniu, a bezpośrednio nad pokładem utworzyły się strefy zawału i spękań. Spęka-
nia nadkładu spowodowały zróżnicowanie własności w kierunku poziomym i pionowym 
i dlatego do jego opisu przyjęto model transwersalnie izotropowy [7]. Parametry odkształ-
ceniowe warstw nadkładu wraz z parametrami w strefach zawału i spękań oraz własności 
fundamentu budynku podano w tabeli 1. Obliczono naprężenia i przemieszczenia modelu 
globalnego. 

TABELA 1 
Parametry odkształceniowe warstw skalnych nadkładu, 
stref zawału i spękań oraz fundamentu budynku 

Materiał Miąższość, m E1, GPa E2, GPa Liczba Poissona 

Czwartorzęd (piasek pylasty) 13 0,05 0,05 0,35 

Ił zwarty 11 0,012 0,012 

Dolomit,  wapień dolomityczny 26 0,085 1,41 

Piaskowiec 353 0,064 1,07 

Węgiel (pokład 207) 3,2 0,066 1,1 

Strefa spękań 80 0,31 0,31 

Strefa zawału 11,2 0,17 0,17 

0,2 

Fundament (tylko dla submodelu) 3 21 21 0,2 

 
Dla podanych warunków zbudowano globalny model numeryczny i przeprowadzono 

obliczenia stanu przemieszczenia, odkształcenia, naprężenia i wytężenia. Następnie z mo-
delu globalnego wycięto submodel o wymiarach: szerokość 200 m, wysokość 100 m, któ-
rego przebieg górnej krawędzi pokrywał się z przebiegiem części krawędzi modelu global-
nego. Pośrodku tego submodelu zamodelowano fundament budynku. W celu określenia wpły-
wu warunków brzegowych na otrzymywane wyniki obliczeń submodelu rozpatrzono dwa 
warianty warunków brzegowych: 

1) do brzegów submodelu przyłożono wartości przemieszczeń wyliczone w modelu 
globalnym (w tych samych przekrojach — rys. 3) — submodel 1; 
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2) tylko do krawędzi dolnej submodelu przyłożono wartości przemieszczeń uzyskane  
w modelu globalnym, natomiast do pionowych krawędzi bocznych przyjęto: poziome 
przemieszczenia u = 0, pionowe przemieszczenia v ≠  0 (rys. 4) — submodel 2. 

 
Rys. 3. Warunki brzegowe dla submodelu 1 

 
Rys. 4. Warunki brzegowe dla submodelu 2 

Po przeprowadzeniu obliczeń dla submodelu 1 oraz submodelu 2 dokonano porówna-
nia uzyskanych wyników. Na rysunku 5 pokazano porównanie wyników odkształceń po-
dłużnych ε1 wzdłuż linii L dla modelu globalnego, submodelu 1 i submodelu 2, natomiast 
na rysunkach 6 i 7 naprężeń σ2 i σ1 uzyskanych dla modelu globalnego oraz submodeli 1 i 2. 

Z przedstawionych rysunków wynika, że sposób zadawania warunków brzegowych 
ma istotny wpływ na wartość otrzymywanych wyników. Jest to spostrzeżenie niezwykle 
ważne, dotychczas bowiem przy modelowaniu wpływu eksploatowanego pokładu na fun-
damenty budowli dosyć często korzysta się ze sposobu zadawania warunków brzegowych 
jak na rysunku 4. Ten sposób zadawania warunków brzegowych może powodować duże 
błędy w obliczeniach. 
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Rys. 5. Porównanie wartości odkształcenia 1ε przy powierzchni terenu dla różnych modeli 

 

Rys. 6. Porównanie wartości naprężenia 2σ przy powierzchni terenu dla różnych modeli 
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Rys. 7. Porównanie wartości naprężenia 1σ przy powierzchni terenu dla różnych modeli 

Innym czynnikiem mającym wpływ na otrzymywane wyniki mogą być wymiary sub-
modeli, a zwłaszcza ich wysokość. W przedstawionych powyżej obliczeniach wysokość 
submodelu (1 i 2) wynosiła A = 100 m (rys. 8). Z tego powodu w tym submodelu objęto je-
dynie warstwy skalne zalegające do głębokości 100 m od powierzchni.  

W celu zbadania, jak wielki wpływ ma wysokość submodelu (w jakiej odległości od po-
wierzchni należy zadawać warunki brzegowe pochodzące od modelu globalnego) na funda-
menty budynku, wykonano obliczenia w których zmieniano wysokość submodelu A (rys. 8). 

 
Rys. 8. Geometria rozpatrywanego submodelu 
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Obliczenia przeprowadzono dla wysokości submodelu (grubości nadkładu) A = 100 m, 
A = 60 m oraz A = 20 m (rys. 8) w obliczeniach przyjęto, że na kontakcie pomiędzy fun-

damentem a gruntem występuje tarcie o współczynniku tarcia µ = 0,4 (rys. 9). Własności 
fizyko-mechaniczne oraz miąższości warstw skalnych wykorzystane podczas modelowania 
podane zostały w tabeli 1. Z uwagi na zmieniającą się grubość nadkładu A  poszczególne 
submodele różniły się między sobą ilością uwzględnionych w modelu warstw skalnych. 
W submodelu o grubości A  = 100 m występowały następujące warstwy skalne i gruntowe: 
piasek pylasty, ił zwarty, dolomit oraz piaskowiec o grubości 50 m. W submodelu o gru-
bości nadkładu A = 60 m występował: piasek pylasty, ił zwarty, dolomit, piaskowiec o gru-
bości 10 m, natomiast submodel o grubości nadkładu A = 20 m składał się jedynie z warstw 
czwartorzędowych, gdzie ił zwarty miał miąższość zaledwie 7 m. 

 
Rys. 9. Warunki posadowienia fundamentu 

Obliczenia przeprowadzono dla dwóch opisanych powyżej submodeli: submodelu 1, 
submodelu 2. Po przeprowadzeniu obliczeń porównano otrzymane wyniki wartości naprę-
żenia w fundamencie różnych grubości .A  Jako wartość bazową przyjęto grubość nadkładu 
A = 100 m i do otrzymanych wyników dla A = 100 m porównywano kolejne zmiany na-

prężenia dla krawędzi dolnej i górnej fundamentu (rys. 9) zgodnie z wzorem 

 %
100

100%A

A=

σ ⋅
σ =

σ
 (1) 

gdzie: 
 %σ  — zmiana procentowa naprężenia %, 
 Aσ  — wartość obliczonego naprężenia w fundamencie dla nadkładu o grubości ,A  
 100A=σ  — wartość obliczonego naprężenia w fundamencie dla zamodelowanego góro-

tworu o grubości A = 100 m. 

Kolejne rysunki przedstawiają otrzymane wyniki porównań. Na rysunkach 10 i 11 po-
kazano procentowe zmiany wartości naprężenia σ1 dla krawędzi dolnej fundamentu w za-
leżności od A odpowiednio dla submodelu 1 oraz submodelu 2. Natomiast na rysunkach 12 
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i 13 pokazano procentowe zmiany wartości naprężenia σ1 i 2σ  dla krawędzi górnej funda-
mentu w zależności od A odpowiednio dla submodelu 1 oraz submodelu 2. 

 
Rys. 10. Procentowe zmiany wartości naprężenia σ1 dla krawędzi dolnej fundamentu  

w zależności od A (submodel 1) 

 
Rys. 11. Procentowe zmiany wartości naprężenia σ1 dla krawędzi dolnej fundamentu  

w zależności od A (submodel 2) 
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Rys. 12. Procentowe zmiany wartości naprężenia σ1 dla krawędzi górnej fundamentu  

w zależności od A (submodel 1) 

 
Rys. 13. Procentowe zmiany wartości naprężenia σ1 dla krawędzi górnej fundamentu  

w zależności od A (submodel 2) 

Jak wynika z przedstawionych obliczeń, naprężenia powstałe w fundamentach podda-
nych wpływom eksploatacji górniczej zależą zarówno od sposobu modelowania oddziały-
wania eksploatacji, jak i od  przyjętej grubości nadkładu poniżej fundamentu. 
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Wraz ze zmianą grubości nadkładu A pod rozważanym fundamentem zmieniają się 
naprężenia powstające w tym obiekcie. Pomiędzy grubością nadkładu A = 100 m a A  = 60 
m zmiany nie są duże, sięgając maksymalnie dla σ1 0,95% dla submodelu 1 i 5,6% dla sub-
modelu 2. Dla naprężenia σ2 zmiany wyglądają następująco: dla A = 60 m submodelu 1 
maksymalna zmiana naprężenia wynosi 0,7%, natomiast dla submodelu 2 jest równa 6,6%. 

Jednak wraz z dalszym zmniejszaniem grubości nadkładu A różnice te znacznie się po-
większają. Pomiędzy grubością nadkładu A = 100 m a A = 20 m zmiany  są duże osiągając 
dla σ1 i submodelu 1 maksymalnie 50%, natomiast dla submodelu 2 maksymalnie różnice 
sięgają 49%. Naprężenie σ2 zmienia się podobnie, dla submodelu 1 maksymalna zmiana 
wynosi 50%, natomiast dla submodelu 2 maksymalnie 49,6%.  

5. Wnioski końcowe 

Przestawione obliczenia miały na celu zwrócenie uwagi na sposób modelowania od-
działywania eksploatowanego pokładu na fundamenty budynków znajdujących się na po-
wierzchni. Dotychczas (z reguły) wpływ eksploatacji na budowlę naziemną określa się za 
pomocą warunków przemieszczeniowych wyznaczonych z teorii geometryczno-całkowych 
(głównie teorii Budryka–Knothego). Możliwe są tutaj dwie opcje: w pierwszej warunki 
przemieszczeniowe (lub siły) narzucane są na model fundamentu poprzez sprężynki mode-
lujące oddziaływanie górotworu poddanego eksploatacji górniczej, w drugiej wycina się z gó-
rotworu pewien obszar zawierający fundament i na brzegi tego obszaru narzuca się prze-
mieszczenia wyliczone uprzednio przy pomocy teorii Budryka-Knothego. Obydwa sposoby 
modelowania współpracy budowli z górotworem poddanym eksploatacji górniczej są bar-
dzo uproszczone. Znacznie lepsze przybliżenie rzeczywistych warunków można uzyskać 
poprzez wykorzystanie metod numerycznych. Ponieważ wpływami eksploatacji górniczej 
objęta jest znaczna część górotworu, w porównaniu do wielkości budowli na powierzchni, 
dlatego w miarę wierne zamodelowanie najważniejszych elementów budowli i górotworu 
jest niezwykle trudne. Z tego powodu wykorzystujemy submodeling. Posługujemy się dwo-
ma modelami o różnej geometrii: najpierw wykonujemy model globalny, który obejmuje 
swoim zasięgiem dokonaną eksploatację oraz zgrubny model budynku, a następnie submo-
del, który jest wycinkiem modelu globalnego i obejmuje budynek. Przy tym modelowaniu 
ważne jest określenie wymiarów submodelu oraz jego warunków brzegowych. 

Przyjęty do obliczeń fundament budynku miał wymiary: wysokość 3 m, szerokość 20 m. 
Przy założonej stałej szerokości submodelu 200 m (dziesięciokrotnie większej od szerokoś-
ci fundamentu) zmieniano wysokość submodelu od 100 m do 20 m. Okazało się, że jeżeli 
wysokość submodelu była mniejsza niż dwudziestokrotna wysokość fundamentu, pojawia-
ły się w obliczeniach błędy nie do zaakceptowania. W związku z tym nie powinno się bu-
dować submodeli o zbyt za małych wymiarach w porównaniu do analizowanego fundamen-
tu. Przy rozpatrywaniu wpływu eksploatacji na budowle znajdujące się na powierzchni 
szerokość submodelu powinna być większa aniżeli dziesięciokrotna szerokość fundamentu, 
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natomiast wysokość submodelu nie powinna być mniejsza niż dwudziestokrotna wysokość 
fundamentu. Najlepiej jeżeli brzeg submodelu obciążony jest wyliczonymi wcześniej prze-
mieszczeniami i naprężeniami. W pewnych warunkach można obciążać brzeg submodelu 
wyliczonymi wcześniej samymi przemieszczeniami poziomymi i pionowymi, lecz obcią-
żenie submodelu tylko przemieszczeniami pionowymi, jak to często jest wykonywane, pro-
wadzi do zbyt wielkich błędów. 
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1. Wstęp 

Najbardziej powszechnymi, a zarazem najgroźniejszymi procesami geodynamicznymi 
są różnego rodzaju zjawiska osuwiskowe, których wybrane metody badań przedstawiono 
w artykule. Planowany zakres każdego projektu powinien zależeć od rozmiaru osuwiska, 
stopnia jego skomplikowania i zagrożeń, jakie ono stwarza. Małe i proste w interpretacji 
zjawiska, nie powodujące poważnych szkód, mogą wymagać jedynie wykonania prostych 
kartowań terenowych lub kilku wierceń badawczych. Zupełnie innego podejścia wymagają 
rozległe i skomplikowane osuwiska, stwarzające zagrożenie dla obiektów i infrastruktury. 
Poznanie mechanizmów powodujących procesy geodynamiczne, zależności pomiędzy czyn-
nikami je aktywującymi oraz sposobów przeciwdziałania wymaga wykonania badań geolo-
gicznych, testów in situ i badań laboratoryjnych. Powinny one uwzględniać analizę genezy 
osuwiska, morfologii terenu, głębokości i charakteru powierzchni poślizgu, intensywności 
występujących przemieszczeń, własności charakterystycznych gruntów i skał oraz zależ-
ności pomiędzy czynnikami powodującymi procesy geodynamiczne, Problematyka ta obej-
muje interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, mecha-
niki gruntów, hydrogeologii, geofizyki oraz geodezji. W ostatnich latach dzięki rozwojowi 
techniki znacznie unowocześnił się sprzęt badawczy i jego możliwości. Osuwiska stwarzają 
w wielu miejscach poważne zagrożenie dla infrastruktury i obiektów przemysłowych i wy-
magają kosztownych metod technicznych przy projektowaniu zabezpieczeń. Właściwa oce-
na zachodzących zjawisk może wydatnie te koszty ograniczyć. W Polsce osuwiska szcze-
gólnie intensywnie występują w obszarach górskich i na Pogórzu Karpackim. Od lipca 
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1997 roku w wyniku katastrofalnych opadów atmosferycznych odnowiły się stare i urucho-
miły nowe osuwiska na skalę dotychczas nie notowaną w Karpatach, głównie na obszarze 
Pogórza [15–17]. Ze względu na swoją naturę i szybkość są one zazwyczaj trudne do prze-
widywania i powodują znaczne straty materialne, a nawet zagrożenie dla życia ludzkiego. 
Zjawiska osuwiskowe stwarzają także szereg problemów w odkrywkowych zakładach gór-
niczych, co najczęściej związane jest z udostępnianiem nowych, głębszych fragmentów złóż 
i składowaniem nadkładu. W artykule przedstawiono wybrane projekty realizowane przez 
autora w rejonach osuwiskowych, w tym badania karpackich osuwisk fliszowych finanso-
wane przez Europejski Bank Inwestycyjny, badania gruntów ilastych podatnych na procesy 
osuwiskowe w Norwegii oraz badania w odkrywkowych zakładach górniczych. 

2. Metody badań procesów geodynamicznych 

Dla rozpoznania procesów geodynamicznych wykorzystuje się szereg metod i technik 
badawczych, z których najczęściej stosowane zestawiono w tabeli 1. 

TABELA 1 
Techniki badań procesów osuwiskowych wraz z uwagami 

Rodzaj badań Rodzaj 
osuwisk Uwagi 

Wizja lokalna terenu, kartowania 
geologiczno-inżynierskie, 
hydrogeologiczne 

wszystkie Początkowy etap badań 

Wiercenia wraz z opisem 
makroskopowym i pobieraniem próbek 

wszystkie Lepsze są wiercenia rdzeniowe, system wiercenia musi 
być dostosowany do osuwiska 

Badania podstawowych cech fizycznych 
gruntów 

gruntowe, 
gruntowo-

-skalne 

Próbki NNS muszą spełniać kryteria jakościowe, 
preferowane próbki od ∅ 70 mm w górę 

Badania wytrzymałości na jednoosiowe 
ściskanie 

skalne Głównie wykorzystywane do badania parametrów skał  

Badania edometryczne gruntowe Ważna jakość i orientacja próbek, długi czas 
wykonywania badania 

Badania w aparacie bezpośredniego 
ścinania 

gruntowe Ważna jakość i orientacja próbek, otrzymane 
parametry nie są wielkościami efektywnymi 

Badania w aparacie trójosiowym gruntowe Próbki muszą być wysokiej jakości, najbardziej 
wiarygodne wyniki w warunkach efektywnych przy 
niskich prędkościach ścinania, testy CID i CIU, 
długi czas  

Sondowania dynamiczne, SPT, 
sondowania obrotowe VT i statyczne 
(CPT i CPTU) 

gruntowe Ograniczone możliwości w gruntach fliszowych, 
sondowania dynamiczne tylko w gruntach niespoistych  
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TABELA 1 cd. 

Rodzaj badań Rodzaj 
osuwisk Uwagi 

Badania dylatometryczne gruntowe Wykonywane w otworze wiertniczym, nie dla gruntów 
skalistych, ustalenie historii naprężeń w gruncie, 
parametry są szacowane z zależności empirycznych 

Badania presjometryczne wszystkie Do obliczeń granicznej nośności gruntu, analizy osiadań, 
nośności pali. Lepsze wyniki dają czujniki umieszczone 
bezpośrednio w gruncie, niż w otworze wiertniczym 

Badania geofizyczne — metodą 
elektrooporową, sejsmiczną, georadarowa 

wszystkie Metody wymagają doświadczenia przy interpretacji 
wyników i kalibracji wierceniami 

Zdjęcia satelitarne, SAR, zdjęcia lotnicze 
i analizy fotogrametryczne 

wszystkie Wymagają specjalnego oprogramowania 
i doświadczenia w interpretacji wyników, przydatne 
w modelowaniu przemieszczeń powierzchniowych 

Monitoring przemieszczeń 
powierzchniowych 

wszystkie Repery muszą być regularnie geodezyjnie mierzone 
z milimetrową dokładnością 

Monitoring osiadań i pomiary 
ekstensometryczne (rys. 1) 

wszystkie Wymagają instalacji sprzętu pomiarowego, w otworze 
wiertniczym + ewidencja pomiarów w otworze 
lub geodezyjnych  

Monitoring poziomu zw. wód gruntowych wszystkie Wymagają regularnych pomiarów 

Monitoring ciśnienia wód gruntowych 
(rys. 2) 

wszystkie Regularne pomiary za pomocą czujników 
pneumatycznych lub automatycznych rejestratorów 

Analizy stateczności  wszystkie Metodami MES pozwalają określić zachowanie osu-
wiska w czasie. Metodami klasycznymi z określeniem 
relatywnego współczynnika stateczności Fs. Ważne są 
reprezentatywne, efektywne parametry przyjęte do 
obliczeń na podstawie badań laboratoryjnych 

 

Rys. 1. Wiercenia rdzeniowe ∅ 132 mm, Beskid Niski 
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Rys. 2. Monitoring przemieszczeń wgłębnych i ciśnienia porowego wód gruntowych 

3. Dobór metod i interpretacja wyników 

Procesy osuwiskowe są jednym z najtrudniejszych zagadnień geotechnicznych wystę-
pujących w przyrodzie. Jest to najczęściej spowodowane trudnościami w dokładnym okreś-
leniu cech fizycznych i mechanicznych gruntów, dokładnym rozpoznaniu budowy geologicz-
nej i powierzchni poślizgu, właściwym zastosowaniu metod obliczeniowych, analiz statecz-
ności zboczy oraz odpowiednio dobranymi i wystarczająco długimi metodami monitoringu. 
W pierwszej kolejności bardzo ważne jest wykonanie szczegółowych badań geologicznych, 
które powinny ustalić układ i kierunek zapadania warstw, a także przeszłość geologiczną 
terenu, w tym budowę tektoniczną podłoża, powierzchnie zlustrowania lub osłabień powsta-
łych w wyniku ruchów tektonicznych, glacitekonicznych lub procesów paleoosuwiskowych 
oraz warunki hydrogeologiczne. Każde z osuwisk jest najczęściej niepowtarzalną formą 
przestrzenną, wywołaną przez różnorodne nakładające się na siebie czynniki wewnętrzne 
i zewnętrzne, na które dodatkowo mogą wpływać skutki działalności człowieka. Właściwy 
dobór metod badawczych ma kluczowe znaczenie dla poprawnej interpretacji zachodzą-
cych procesów. 

Przed podjęciem prac należy określić pytania, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź: 

1) Jaka jest geneza, budowa geologiczna osuwiska i jakie ono stwarza zagrożenia? 
2) Jakie są warunki geotechniczne in situ? 
3) Jakie są wielkości ruchów osuwiskowych i na jakiej głębokości one występują? 
4) Jakie są wielkości parametrów geotechnicznych w strefie powierzchni poślizgu? 
5) Na ile warunki wodne wpływają na strefę powierzchni poślizgu? 
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6) Jakie są obserwowane przemieszczenia, ich kierunek, zależności pomiędzy nimi a wiel-
kościami opadów, ciśnieniami porowymi i poziomami wód gruntowych? 

7) Czy będzie możliwa efektywna poprawa warunków gruntowych i w jaki sposób? 

W zależności od rodzaju osuwiska, jego rozmiarów i zagrożeń należy zawsze odpowied-
nio zaprojektować planowany do wykonania zakres badań. Zazwyczaj badania wykonuje 
się w miejscach, gdzie zagrażają one drogom publicznym, budynkom, różnego rodzaju in-
frastrukturze czy też prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji kopalin. Zakres powinien uw-
zględniać powyższe uwarunkowania. Złożony charakter osuwisk warunkuje możliwość 
wykonania wymienionych w tabeli 1 badań. Osuwiska fliszowe są szczególnie trudnymi do 
wykonywania badań ośrodkami gruntowo-skalnymi, miejscami wykazującymi charakter 
miękkoplastycznych gruntów spoistych. Tego typu osuwiska ograniczają możliwość zasto-
sowania testów in situ oraz stwarzają problemy przy pobieraniu próbek do badań laborato-
ryjnych. W szeregu krajów europejskich, Japonii, USA i innych w ostatnich latach zaobser-
wowano nasilenie procesów osuwiskowych, chociaż badania tych zjawisk prowadzone są 
od wielu lat [12–14, 19]. Zjawiska osuwiskowe w obszarach górskich występują powszech-
nie na terenie całej Europy między innymi w Norwegii, szczególnie w osadach ilastych. 
Problemy związane z osuwiskami są od lat przedmiotem badań, szczególnie doświadczo-
nych w tym zakresie jednostek: Norwegian Geotechnical Institute (NGI) i Instytutu Geo-
techniki Uniwersytetu w Trondheim (NTNU), które otrzymują na ten cel znaczące środki 
finansowe, uczestniczą w NORSTAR CENTRE FOR GEOHAZARDS i od lat zajmują się 
tematyką osuwiskową z zastosowaniem najnowocześniejszych metod badawczych. W Polsce 
ze względu na ograniczone środki problem monitoringu i modelowania zjawisk geodyna-
micznych jest często niedoceniany, chociaż należy wymienić szereg wykonanych prac [15–
18, 20]. W latach 2001–2006 osuwiska corocznie przyczyniały się do zniszczeń i zagrożeń 
dla infrastruktury, czego wynikiem jest m.in. projekt, w ramach którego autor wykonał do-
kumentacje geologiczno-inżynierskie osuwisk stwarzających zagrożenie dla dróg publicz-
nych i infrastruktury w Beskidzie Niskim, Średnim i na Pogórzu Karpackim [4–8]. Niewłaś-
ciwa interpretacja zachodzących procesów i rezygnacja z monitoringu może wydatnie 
zwiększać koszty stabilizacji osuwisk oraz utrudniać możliwość podjęcia racjonalnych 
decyzji o możliwościach, zakresie i technologii prac zabezpieczających. Osuwiska często 
powstają także na skutek działalności człowieka. Ma to miejsce często w trakcie budowy 
dróg i innych obiektów oraz poprzez podcięcie stoków osuwiskowych. W odkrywkowych 
zakładach górniczych osuwiska stwarzają zagrożenia dla prowadzenia efektywnej eksploa-
tacji. Założony okres istnienia skarp roboczych i stałych oraz warunki bezpiecznego zwa-
łowania nadkładu stwarzają konieczność analizy warunków geologiczno-inżynierskich i hy-
drogeologicznych w oparciu o odpowiednio dobrane badania parametrów wytrzymałościo-
wych in situ i testy laboratoryjne oraz modelowanie stateczności wybranych rejonów. 
Często zdarza się, że wielkości parametrów z badań laboratoryjnych znacząco odbiegają od 
wyników otrzymanych z badań terenowych. Wpływ na to ma szereg czynników, między 
innymi brak wystarczającej liczby testów, zła jakość próbek gruntów, nieuwzględnienie 
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w badaniach laboratoryjnych parametrów wytrzymałościowych głębokości pobrania próbek 
oraz najczęściej braku pełnej saturacji próbek gruntów spoistych. Do błędnych interpretacji 
przyczyn procesów geodynamicznych przyczynia się także niewystarczający sposób roz-
poznania warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych, a także błędów 
popełnionych w trakcie formowania i odwadniania skarp i zwałowisk. 

4. Wybrane projekty osuwiskowe 

4.1. Osuwiska w Karpatach fliszowych 
(Beskid Niski, Średni i Pogórze Karpackie) 

Badania geotechniczne osuwisk w Beskidach wykonywane były przez autora na 19 osu-
wiskach w Karpatach [8] w rejonie Gorlic, Suchej Beskidzkiej i Dukli. Badania finansowa-
ne były przez Europejski Bank Inwestycyjny. W ramach projektu wykonano dokumentacje 
geologiczno-inżynierskie oraz zainstalowano system monitoringu składający się z 19 punk-
tów pomiarów przemieszczeń wgłębnych, osiadań, ciśnienia porowego i temperatury wód 
gruntowych na głębokości powierzchni poślizgu (za pomocą pneumatycznych i elektrycz-
nych mierników oraz piezometrycznego poziomu wód gruntowych (rys. 1 i 2). 
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Rys. 3. Pomiary przemieszczeń wgłębnych 
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Groundwater pore pressure and temperature with incremental displacements 
Bystrzyca lanslide
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Rys. 4. Pomiary inklinometryczne, ciśnienia porowego i temperatury wód gruntowych 

Wybór rodzajów badań zawierał techniki dostosowane do osuwisk fliszowych, które 
cechują się występowaniem zarówno miękkoplastycznych gruntów ilastych i bardzo zwię-
złych skał piaskowcowych, jak również rumoszy i różnego typu wymieszanych gruntów 
koluwialnych zawierających fragmenty skał. Badania tego typu ośrodków gruntowo-skal-
nych uniemożliwiają zastosowanie szeregu metod badawczych, szczególnie testów in situ, 
oraz utrudniają testy laboratoryjne (rys. 5). Istotną rolę na etapie dokumentowania w tym 
przypadku przypisano dobrej jakości wierceniom rdzeniowym, profilowaniom georadaro-
wym GPR [9], które z nimi korelowano (rys. 6) oraz uzyskaniu wysokiej jakości próbek 
NNS do celów laboratoryjnych. Jako uzupełnienie tych badań wykonywano sondowania 
SLVT i ścinania VT w otworze wiertniczym, jednak możliwości ich zastosowania były ograni-
czone ze względu na charakter litologiczny badanych koluwiów. 

Changes of soil moisture and plasticity index with depth
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Rys. 5. Wyniki badań laboratoryjnych, osuwisko Sękowa 

(wilgotność naturalna, wskaźnik plastyczności) 
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Rys. 6. Profil georadarowy, osuwisko Sękowa 

W celu efektywnego określenia morfologii osuwisk zastosowano pomiary GPS-RTK 
o dokładności do 0,5÷1,0 cm w pionie i poziomie (dwa odbiorniki, jeden ustawiony na re-
perze o znanych współrzędnych (rys. 7 i 8) [5, 6]. 

 
Rys. 7. Pomiary GPS-RTK, osuwiska Bystrzyca 

61



9 

 
Rys. 8. Model 3D osuwiska w Lachowicach wykonany na podstawie pomiarów GPS-RTK 

Aby określić możliwość stabilizacji osuwisk i wykonać analizy stateczności możliwie 
jak najdokładniej odzwierciedlające warunki in situ, zbudowano system monitoringu, insta-
lując ponad 250 m rur inklinometrycznych wyposażonych w specjalne przeguby zwiększa-
jące ich wytrzymałość oraz umożliwiających pomiar osiadań. System zawiera także 19 
standartowych piezometrów z filtrami typu „Poltegor”, 10 pneumatycznych mierników 
ciśnienia porowego na głębokości powierzchni poślizgu, w których pomiary wykonuje się 
dwoma metodami co 30 dni, oraz dwa komputerowe rejestratory ciśnienia porowego 
i temperatury wody zlokalizowane na głębokości 10 m, które wykonują 4 pomiary dziennie. 
Badania osuwisk zawierały wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, w których 
przedstawiono lokalizację osuwisk, interpretację ich wielkości, litologii, mechanizmów po-
wstania, warunków i parametrów geotechnicznych, zainstalowano system monitoringu oraz 
wykonano pomiary zerowe. Dla dwóch wytypowanych do stabilizacji osuwisk wykonano 
analizy stateczności (rys. 9 i 10). Monitoring jest prowadzony co miesiąc od stycznia 2006. 

 
Rys. 9. Obliczenia stateczności osuwiska Sękowa wraz z przyjętą metodą stabilizacji 
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Rys. 10. Obliczenia MES stateczności osuwiska Sękowa 

4.2. Badania osuwisk w Norwegii 

W Norwegii osuwiska występują głównie w gruntach ilastych. Badania wykonuje się 
najczęściej in situ, a następnie koreluje z wynikami testów laboratoryjnych. Tego typu testy 
były wykonywane przez autora dla polskich i norweskich iłów w ramach rocznego stypen-
dium NATO w Instytucie Geotechniki Uniwersytetu Trondheim (NTNU), co było przed-
miotem polsko-norweskiego artykułu [2] na konferencji ISSMGE ISC-2 w 2004 roku w Porto. 
Osuwiska często występują w osadach ilastych typu quick-clay, które deponowane były 
w środowisku morskim, gdzie jony soli scalały grunt podczas sedymentacji. Na skutek róż-
norodnych procesów geologicznych cząsteczki soli zostały usunięte, co wpłynęło na bardzo 
dużą podatność tych gruntów na procesy upłynnienia. Charakteryzuje je duża dynamika 
przemieszczeń. Największe z osuwisk w rejonie Trondheim posiadało objętość 55 mln m3, 
długość ponad 6 km i spowodowało śmierć 111 osób (Follodallen, Verdal). W samym mieś-
cie Trondheim ok. 40 tys. mieszkańców posiada domy usytuowane na bardzo niebezpiecz-
nych i podatnych na procesy osuwiskowe gruntach, natomiast w całej Norwegii każdego 
roku notuje się przypadki śmiertelne spowodowane przez nie. Bardzo niebezpieczne są tak-
że podmorskie osuwiska, które angażują tereny przybrzeżne i stwarzają zagrożenie dla prze-
biegających wzdłuż wybrzeża tras komunikacyjnych. 

Na rysunku 11 przedstawiono osuwisko w rejonie Stjordal, które powstało po intensyw-
nych opadach deszczu w 2002 roku i zagroziło drodze międzynarodowej E-6 Trondheim — 
Narvik. Badania laboratoryjne (m. in. testy trójosiowe CID i CIU) próbek gruntów ilastych 
pobranych z tego rejonu były porównywane przez autora z wynikami sondowań CPTU 
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(rys. 12, 13) w ramach rocznego stypendium NATO w Instytucie Geotechniki NTNU (ana-
logiczne badania wykonywano dla próbek iłów pobranych z rejonu osuwiskowego w KWB 
„Bełchatów” w laboratorium norweskim). Badania wykazały, że testy CPTU w powiązaniu 
z testami laboratoryjnymi są efektywną metodą badań osuwisk powstałych w gruntach ilas-
tych [1]. 

 
Rys. 11. Osuwisko w rejonie Stjordal — Norwegia 

0 0 . 8 0 1 . 6 0

0

2 . 0

4 . 0

6 . 0

8 . 0

1 0 . 0

1 2 . 0

1 . 0

0 0 . 2 0 0 . 6 0 0 0 .0 4 0 0 . 0 8 0

 

U 1

  

Silty sand to sandy silt
Clayey silt to silty clay
Silty sand to sandy silt

Silty sand to sandy silt

Clayey silt to silty clay

qc[MPA] u2[MPA] Su[MPA]CPTU F5SCWO 24C

 
Rys. 12. Wynik sondowań CPTU Glava-clay Stjordal 
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Rys. 13. Porównanie interpretacji wyników badań laboratoryjnych i CPTU Glava-clay Stjordal 

W Norwegii monitoring osuwiska jest bardzo zaawansowany techniczne. Na osuwisku 
w Roesgrenda japońsko-norweskie konsorcjum zainstalowało automatyczny system pomia-
rowy składający się z inklinometrów, ekstensometrów, czujników temperatury gruntu, na-
prężeń ścinających, wilgotności gruntu i automatycznej stacji meteorologicznej (rys. 14). 
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Rys. 14. Schemat automatycznego systemu monitoringu osuwiska Roesgrenda [13] 

Badania te uzupełniały sondowania dynamiczne, sondowania CPTU, miniaturę CPTU, 
sondowania obrotowe oraz pomiary geofizyczne metodą elektrooporową. Otrzymane wy-
niki wskazują, że główne przemieszczenia na osuwisku Roesgrenda były poprzedzane przez 
przemieszenia wstępne o mniejszej wielkości (rys. 12) i wzrost ciśnienia porowego wód 
gruntowych. 
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Rys. 15. Wyniki pomiarów przemieszczeń na osuwisku Roesgrenda — Norwegia [13] 

4.3. Badania osuwisk w odkrywkowych zakładach górniczych 

Przeciwdziałanie procesom geodynamicznym ma szczególne znaczenie dla prowadze-
nia bezpiecznej eksploatacji. Występowanie zjawisk osuwiskowych w strefie bezpośrednio 
ponad pokładami węgla jest poważnym utrudnieniem dla wydobycia kopalin. Na przykład 
w KWB „Bełchatów” procesy osuwiskowe najczęściej występowały w obrębie iłów war-
stwowych na północnym zboczu odkrywki oraz na zboczu południowym, w rejonie tzw. 
„rowu drugiego rzędu”, gdzie w 1997 roku w rejonie linii 20S (rys. 16) powstało osuwisko 
o długości ok. 600 m i szerokości ok. 400 m [1]. Przykładem może być także osuwisko we 
wschodniej części zwałowiska zewnętrznego KWB „Turów” w 1994 r. o długości ok. 1300 m, 
szerokości 750 m o objętości 6 mln m3 (rys. 17). 

W KWB „Bełchatów” i „Turów” w celu przeciwdziałania procesom geodynamicznym 
wykorzystywano nowoczesne metody badań, takie jak sondowania CPT i CPTU (rys. 18, 19) 
[3, 4] oraz systemy kontrolno-pomiarowe umożliwiające pomiary przemieszczeń, pomiary 
presjometryczne [18], pomiary inklinometryczne, a także pomiary ciśnienia porowego w grun-
cie, umożliwiające monitoring osuwisk i ostrzeganie o potencjalnych zagrożeniach. 

 
Rys. 16. Osuwisko 20S na południowym zboczu KWB „Bełchatów” 
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Rys. 17. Osuwisko na zwałowisku zewnętrznym KWB „Turów” 

 
Rys. 18. Sondowania CPTU w KWB „Turów” 
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Rys. 19. Interpretacja wyników sondowań CPTU wykres oporu na pobocznicy Rf [MPa] 

67



15 

Stosowane w dotychczasowej praktyce metody interpretacji sondowań CPTU dotyczą 
testów wykonywanych z powierzchni terenu. W przypadku przekonsolidowanych, częścio-
wo saturowanych gruntów ilastych podatnych na procesy osuwiskowe konieczne jest ich 
powiązanie ze specjalnego typu badaniami laboratoryjnymi oraz zastosowanie zależności 
korelacyjnych. Tego typu badania były wykonywane dla gruntów ilastych z południowego 
zbocza KWB „Bełchatów” położonych w rejonie osuwiska 20S w 2002 roku w laborato-
rium geotechnicznym Uniwersytetu Trondheim [1, 2]. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Właściwy dobór metod badań osuwisk oraz interpretacja ich przyczyn pozwala na oce-
nę zachodzących procesów i określenie możliwości ich przeciwdziałania. Przedstawione 
powyżej wybrane przykładowe techniki badań obejmują standardowe techniki i różnego 
rodzaju testy polowe oraz laboratoryjne i umożliwiają kompleksową analizę procesów geo-
dynamicznych. Przy projektowaniu badań należy zwracać uwagę na dokładne rozpoznanie 
budowy geologicznej i genezy zachodzących procesów, dobór odpowiednich technik, dobrą 
jakość próbek oraz wystarczająco długi okres monitoringu. 
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MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 
SIATEK STALOWYCH 
W WARUNKACH ZAGROŻEŃ DYNAMICZNYCH 

 

1. Wprowadzenie 

Na podstawie danych statystycznych [10] dotyczących aktywności sejsmicznej góro-
tworu, rejestrowanej podczas prowadzenia eksploatacji górniczej, można stwierdzić, że około 
40% wydobycia węgla kamiennego i 100% wydobycia rud miedzi pochodzi z rejonów za-
grożonych występowaniem zjawisk dynamicznych (wstrząsów, tąpań). W górnictwie pod-
ziemnym węgla kamiennego od wielu lat utrzymuje się tendencja wzrostu liczby tąpnięć 
o skutkach zaistniałych w wyrobiskach korytarzowych, co zostało zasygnalizowane m.in. 
w pracy Tajdusia i Cały [23]. Generalnie wyrobiska ścianowe posiadają obudowę o wyso-
kiej odporności, aktywnie współpracującą z górotworem. Obudowa wyrobisk korytarzo-
wych jest na ogół pasywna. Składa się z siatki stalowej oraz odrzwi stalowych, niekiedy 
wzmacnianych kotwiami. Podporność obudowy ścianowej jest ponad 10 razy większa niż 
podporność obudowy wyrobiska korytarzowego. 

W wielu krajach na świecie (m.in. Kanada, RPA, Chile) w rejonach silnie zagrożonych 
zjawiskami dynamicznymi stosuje się aktywną obudowę kotwiową zamiast pasywnej obu-
dowy łukowej [2–4, 6, 11, 15, 22].  

Generalnie obudowa w warunkach zagrożeń dynamicznych powinna być zaprojekto-
wana tak, aby praca wykonana przez nią w trakcie zaistnienia wstrząsu sejsmicznego 
(którego wynikiem może być tąpnięcie) była większa od energii kinetycznej wydzielonej 
z górotworu [21]. Jest zatem oczywiste, że obudowa powinna charakteryzować się zarówno 
dużą podatnością, jak i odpowiednią zdolnością do absorbowania energii. 
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Geobrugg Protection Systems, Romanshorn, Switzerland 
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2. Dynamika mas skalnych w trakcie tąpnięcia 

Masy skalne w trakcie ich gwałtownego przemieszczenia do wyrobiska posiadają pewną 
energię kinetyczną określaną zależnością 

 21
2 eE mv=  

gdzie: 
 m  — masa wyrzuconej skały, 
 ev  — prędkość wyrzutu. 

Liczne opracowania poświęcone temu zagadnieniu wskazują, że największe kontrower-
sję budzi oszacowanie prędkości mas skalnych wyrzucanych do przestrzeni roboczej wyro-
bisk (ścianowych, korytarzowych) w trakcie tąpnięcia. Kaiser [3] podaje, że dla przypadków 
tąpnięć w kopalniach kanadyjskich przyjmuje ona wartość z przedziału 2÷4 m/s. Podobnie 
Wojno i Jager [32] podają, że 80% tąpnięć odnotowanych w górnictwie podziemnym RPA 
zaistniało przy prędkości mas wyrzutowych nie większej niż 3 m/s. W Polsce panuje prze-
konanie, że prędkość ta wynosi od 5 do 15 m/s, a niekiedy może być znacznie większa [1]. 
Podobny pogląd prezentują niektórzy badacze południowoafrykańscy, którzy twierdzą, że 
prędkość ta dochodzi do 80 m/s [22]. 

Rozważmy uproszczony model tąpnięcia, przyjmując, że do wyrobiska zostaje wyrzu-
cony blok skalny z prędkością 10 m/s, o wymiarach kostki sześciennej o boku 1 m. Wymiar 
1 m przyjęto z uwagi na fakt, że jest to często stosowana odległość pomiędzy kotwiami. 
Prędkość 10 m/s jest średnią prędkością mas wyrzutowych dla warunków polskich kopalń 
węglowych. Przyjmując ciężar objętościowy skał równy 25 kN/m3 otrzymujemy zatem war-
tość energii kinetycznej wynoszącą 125 kJ. Tak obliczona wartość energii kinetycznej bę-
dzie traktowana w dalszej części niniejszego opracowania jako pewien energetyczny poziom 
odniesienia. Należy nadmienić, że jest to energia, jaką powinien pochłonąć system obudo-
wy na 1 m2 konturu wyrobiska. 

3. Systemy obudowy 
stosowane w warunkach zagrożeń dynamicznych 

W pracy Kaisera et al. [5] zamieszczono dane odnoszące się do wartości energii pochło-
niętej przez poszczególne elementy obudowy (tab. 1). Podobne badania prowadził Yi [34]. 
Wyniki tych badań były bardzo zbliżone. 

Analiza danych zestawionych w tabeli 1 wykazała, że tradycyjnie stosowane kotwie 
prętowe z siatką charakteryzuje bardzo niska zdolność pochłaniania energii. Zatem do po-
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chłonięcia energii 135 kJ potrzebna byłaby zabudowa ponad 30 kotwi wklejanych lub me-
chanicznych z siatką, co w warunkach in situ jest rozwiązaniem nierealnym.  

TABELA 1 
Charakterystyka wybranych elementów obudowy [5] 

Element 

Obciążenie
przy 

zniszczeniu,
kN 

Przemieszczenie 
przy 

zniszczeniu, 
mm 

Energia, 
kJ 

Kotew wklejana żywicą, średnica 19 mm 100÷170 10÷30 1÷4 

Kotew linowa, średnica 16 mm 160÷240 20÷40 2÷6 

Kotew mechaniczna, średnica 16 mm, długość 2 m 70÷120 20÷50 2÷4 

Kotew linowa, średnica 16 mm, długość 4 m 160÷240 30÷50 4÷8 

Gładki pręt wklejany, średnica 16 mm 70÷130 50÷100 4÷10 

Kotew Swellex 80÷90 100÷150 18÷25 

Kotew Super Swellex 180÷190 100÷150 18÷25 

Kotew Split Set  50÷100 80÷200 5÷25 

Kotew Cone Bolt, średnica 16 mm 90÷150 100÷200 10÷25 

Siatka zgrzewana 20÷45 100÷200 1,5÷4/m2 

Siatka ogrodzeniowa 30÷35 350÷450 3÷4/m2 

 
O wiele bardziej efektywne okazują się kotwie cierne, a w szczególności kotew Cone-

bolt. Z najnowszych badań wynika, że kotew Cone-bolt o średnicy 16 mm jest w stanie po-
chłonąć energię 40 kJ, a o średnicy 22 mm energię dochodzącą nawet do 100 kJ przy wysu-
wie 0,5 m. Kotew ta spełnia zatem wymogi warunków górnictwa RPA, dotyczące zdolności 
pochłaniania energii rzędu 25 kJ/m2 [21, 31].  

Bardzo duże zdolności pochłaniania energii wykazują także kotwie rurowo-cierne 
Sewllex i Split Set. Należy nadmienić, że są one o wiele tańsze i prostsze w instalacji aniże-
li kotwie Cone-bolt (które osadza się w otworze na zaprawie cementowej).  

Ponieważ zjawisko pochłaniania znacznych ilości energii dynamicznej przez kotwie 
posiada szczególne znaczenie, należy także określić cechy podkładek stanowiących element 
nośny tej obudowy. Z praktyki górniczej wynika, że podkładki również narażone są na ob-
ciążenia dynamiczne. Według Kidybińskiego et al. [6] podkładka musi posiadać odpowied-
nio duże wymiary, np. 250 × 250 × 12 mm i musi być wykonana ze stali o wysokich para-
metrach wytrzymałościowych. 
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Innym rozwiązaniem na dodatkowe upodatnienie systemów obudowy jest zastosowa-
nie podatnych wkładek posiadających zdolności do absorbowania energii [33]. Na podsta-
wie eksperymentów laboratoryjnych oraz analitycznych stwierdzili oni, że odporność ukła-
du kotew — siatka stalowa na obciążenia dynamiczne może być poprawiona za pomocą 
układu upodatniającego podkładki, umiejscowionego pomiędzy siatką i metalową podkład-
ką (tego typu badania przeprowadził także Nierobisz [13]). 

Dane zamieszczone w tabeli 1 pokazują, że najsłabszym elementem obudowy jest siat-
ka stalowa (zarówno zgrzewana, jak i z drutu — ogrodzeniowa). Dowiedziono, że zdolnoś-
ci tradycyjnych siatek do pochłaniania energii są zbyt małe. Stacey et al. [22] stwierdzają, 
że sama siatka stalowa może pochłonąć energię rzędu 1,4 kJ/m2. Według badań odporności 
dynamicznej siatki stalowej przeprowadzonych w RPA [17] energia ta jest znacznie więk-
sza i w zależności od typu siatki może osiągać wartości rzędu 10÷15 kJ/m2. Tego badania 
nie potwierdza jednak Yi [34], który oszacował, że siatka stalowa może maksymalnie po-
chłonąć energię rzędu 3÷7 kJ/m2.  

Znacznie mniejsze zdolności do pochłaniania energii ma torkret i w zależności od gru-
bości warstwy, np. 5 cm, 10 cm oraz 15 cm, jest w stanie pochłonąć odpowiednio energie 
rzędu 4 kJ/m2, 5,5 kJ/m2 i 9 kJ/m2. Oznacza to, że np. w przypadku zastosowania obudowy 
składającej się z siatki stalowej, 10 cm warstwy torkretu oraz sztywnych kotwi stalowych 
prędkość bloku skalnego wyrzuconego do wyrobiska spada z 10 m/s do 9,6 m/s, co świad-
czy o nieskuteczności takiej obudowy w przypadku zaistnienia tąpnięcia. Według badań 
kanadyjskich [24, 25] torkret zbrojony siatką stalową może pochłonąć znacznie większe 
ilości energii — od 15 kJ/m2 aż do 23 kJ/m2. Warto również wspomnieć o badaniach po-
równawczych prowadzonych w RPA, dotyczących własności torkretu i torkretu zbrojonego 
szpilkami stalowymi [7–9]. Z doświadczeń tych wynika, że parametry wytrzymałościowe 
torkretu z siatką stalową oraz torkretu zbrojonego (3% objętości stanowiły szpilki stalowe ty-
pu Dramix, długości 30 mm, średnicy 0,5 mm) są porównywalne. Z pracy Ortleppa et al. [17] 
wynika, że torkret zbrojony Dramixem (długość 40 mm, 2,5% objętości) jest w stanie po-
chłonąć około 20 kJ/m2, zaś torkret zbrojony włóknami polipropylenowymi 15 kJ/m2. Za-
stosowanie torkretu czy też torkretu zbrojonego w wyrobiskach zagrożonych występowa-
niem zjawisk dynamicznych może być dość uciążliwe technologicznie. 

Po analizie zdolności pochłaniania energii przez poszczególne elementy obudowy na-
leży zastanowić się nad zdolnością pochłaniania energii przez systemy obudowy. Warte 
przytoczenia są tutaj wyniki badań przeprowadzonych przez Yi [34], które zamieszczono 
w tabeli 2. 

Okazuje się, że zdolność do pochłaniania energii przez różne systemy obudowy jest 
bardzo zróżnicowana. Tradycyjne systemy obudowy złożone z kotwi i siatki stalowej cechują 
się bardzo niską odpornością na zjawiska dynamiczne. Zastosowanie torkretu (niezbrojone-
go) nie wpływa korzystnie na zdolność systemu do pochłaniania energii. Najlepiej spraw-
dzają się obudowy złożone z kotwi linowych, siatek z dodatkowym sznurowaniem linami 
stalowymi. Okazuje się jednak, że nawet najbardziej odporne na zjawiska dynamiczne obudo-
wy nie są w stanie pochłonąć energii przyjętej jako poziom odniesienia i wynoszącej 125 kJ. 

73



5 

Ilość energii pochłanianej przez dotychczas stosowane siatki wydaje się być zbyt nis-
ka. Stalowa siatka zgrzewana jest zdecydowanie najsłabszym elementem systemu obudowy 
odpornej na wpływy dynamiczne, co jasno dowodzą eksperymenty in situ przeprowadzone 
przez Nierobisza [14]. Stalowe siatki zgrzewane wprawdzie dobrze radzą sobie z obciąże-
niem pochodzącym od strefy zniszczonego górotworu w otoczeniu wyrobiska, ale nie są 
w stanie przenieść obciążeń dynamicznych. Należy zatem rozważyć możliwości zastosowa-
nia w warunkach zagrożeń dynamicznych siatek stalowych o wysokiej wytrzymałości.  

TABELA 2 
Energie pochłaniane przez wybrane systemy obudowy [34] 

System obudowy 
Pochłaniana 

energia, 
kJ/m2 

Kotwie mechaniczne (siatka 1,2 × 1,5 m) 3 

Kotwie mechaniczne (siatka 1,2 × 1,5 m), siatka zgrzewana 8 

Kotwie wklejane (siatka 1,2 × 1,5 m), siatka zgrzewana 15 

Kotwie linowe, podwójne (siatka 1,2 × 1,5 m) siatka zgrzewana 34 

Kotwie linowe, podwójne (siatka 1,2 × 1,5 m) siatka zgrzewana, 100 mm torkretu 33 

Kotwie linowe, podwójne (siatka 1,2 × 1,5 m) siatka zgrzewana, 
100 mm torkretu, sznurowanie linami 47 

Kotwie mechaniczne (gęstość kotwienia 1 kotew/m2)  1 

Kotwie mechaniczne (siatka 1,2 × 1,2 m) 3 

Kotwie mechaniczne (siatka 1,2 × 1,2 m), siatka zgrzewana 8 

Kotwie mechaniczne (siatka 1,2 × 1,2 m), siatka zgrzewana, torkret 8 

Kotwie mechaniczne (siatka 1,2 × 1,2 m), siatka ogrodzeniowa, sznurowanie linami 21 

4. Charakterystyka siatek stalowych Tecco 

Siatki z rodziny TECCO® są wykonane ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie, równej co najmniej 1770 MPa. Dla ochrony przed korozją są one pokryte 
warstwą Galfanu (Zn95/Al5) bądź wykonywane ze stali nierdzewnych. Na rysunku 1 oraz 
w tabeli 3 zawarto podstawowe parametry geometryczne siatek TECCO® o średnicy drutu 
3 mm i 4 mm, zaprojektowanych do pracy jako element obudowy kotwionej. 

Testy statycznej wytrzymałości siatki przeprowadzone przez Torresa [27, 28] i Rueggera 
[20] wykazały, że wytrzymałość siatki na rozciąganie wynosi 80 kN/mb i 160 kN/mb odpo-
wiednio dla siatek S95/3 i S95/4. 

74



6 

 

Rys. 1. Parametry geometryczne siatki Tecco [27] 

TABELA 3 
Parametry geometryczne siatek Tecco o średnicy drutu 3 mm i 4 mm [27] 

Parametr Siatka S95/3 (3 mm) Siatka S95/4 (4 mm) 

d — średnica drutu, mm 3 mm 4 mm 

x, y — wielkość oczek 144 mm, 134 mm 150 mm, 129 mm 

Di — średnica kołowego prześwitu 95 mm 100 mm 

nl — ilość oczek w pionie 7,5 sztuk/metr 7,8 sztuk /metr 

nq — ilość oczek w poziomie 7 sztuk/metr 6,7 sztuk /metr 

ε - kąt rozwarcia drutu w oczku 90° 90° 

hl — prześwit boczny 5 mm 8 mm 

htot — całkowita grubość siatki 11 mm 16 mm 

5. Badania stanowiskowe oraz symulacje numeryczne nośności 
statycznej i dynamicznej siatki Tecco 

Badania stanowiskowe nośności statycznej siatek Tecco zostały zainicjowanie w 2004 
roku w Australii [30]. Testowano nośność siatki przypiętej do betonowego podłoża za pomocą 
czterech kotwi. Uzyskano wyniki bardzo zbliżone do wytrzymałości siatki na rozciąganie. 
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Siatka S95/3 uległa zniszczeniu przy sile 70 kN dla kotwi założonych w odległości 1 m i 80 kN 
dla kotwi instalowanych w odległości 1,5 m. Z kolei dla siatki S95/4 uzyskano nośności 
rzędu 180÷200 kN dla kotwi w odległości 1 m. 

Bardzo zbliżone wyniki uzyskano w testach przeprowadzonych przez Mortona [12]. 
Równolegle z badaniami stanowiskowymi podjęto prace nad budową modeli numerycznych 
pozwalających na symulację różnych konfiguracji testowych. Używano do tego programu 
metody elementów skończonych FARO opracowanego dla określania odporności różnego 
typu siatek na uderzenia blokami skalnymi [29]. Na podstawie wyników badań statycznych 
udało się wykalibrować modele numeryczne tak, aby symulacje odpowiadały wykonanym 
badaniom stanowiskowym (różnice nie przekraczały 10%). Kolejnym krokiem było prze-
prowadzenie numerycznych symulacji testów dynamicznych [19]. Rozpatrywano nośność 
dynamiczną układu 4 kotwi Swellex wraz z różnymi typami siatki Tecco. Okazało się, że 
siatka Tecco S95/3 wykazała się zdolnością do pochłaniania energii równą 33,6 kJ/m2. 
Siatka Tecco S95/4 osiągnęła z kolei wynik 50 kJ/m2. 

Obiecujące wyniki obliczeń numerycznych skłoniły autorów pracy [19] do przeprowa-
dzenia dynamicznych testów stanowiskowych. Badania te planuje się wykonać w Australii 
w WASM (Western Australian School of Mines). Istnieje tam stanowisko do badań nośności 
dynamicznej różnych typów obudowy [18, 26]. Badania stanowiskowe powinny ostatecznie 
zweryfikować wyniki obliczeń numerycznych. 

Zakładając poprawność wyników obliczeń numerycznych, można przeprowadzić pro-
ste obliczenia nośności dynamicznej obudowy złożonej z 4 kotwi Swellex (odległość 1 m) 
oraz siatki Tecco. Przyjmując nośność każdej z kotwi na poziomie około 20 kN oraz siatki 
Tecco S95/3 równą 33,6 kN/m2, otrzymujemy sumaryczną zdolność pochłaniania energii 
systemu obudowy równą 113,3 kJ/m2. Zastosowanie w tym samym układzie siatki Tecco 
S95/4 powoduje wzrost nośności do poziomu 130 kJ/m2. Nośność ta może wzrastać dodat-
kowo również przy zastosowaniu sznurowania wyrobiska linami. Taki system obudowy za-
pewnia zatem pochłonięcie energii stanowiącej zakładany poziom odniesienia (125 kJ). 

6. Podsumowanie 

Stosowanie kompleksowych systemów obudowy kotwiowej w połączeniu z siatkami 
i linami w RPA, Kanadzie i Chile powinno zachęcić polskich badaczy dla wypracowania 
podobnych lub własnych systemów obudowy dostosowanej dla warunków zagrożeń dyna-
micznych. 

Pasywna obudowa złożona z odrzwi stalowych nie jest najlepszym rozwiązaniem dla 
wyrobisk zlokalizowanych w rejonach zagrożonych wstrząsami i tąpaniami. Obudowa ta-
kich wyrobisk powinna aktywnie współpracować z górotworem i być zdolna do pochła-
niana znacznych ilości energii kinetycznej pochodzącej od skał wyrzucanych do wyrobiska. 
Elementami takiej obudowy powinny być zatem kotwie (Swellex, Split Set lub Cone Bolt) 
wraz z siatką stalową i ewentualnie sznurowaniem wyrobisk linami.  
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Należy również rozważyć możliwość zastosowana wysokowytrzymałych siatek w wy-
robiskach górniczych zagrożonych zjawiskami dynamicznymi. Dotychczasowe wyniki badań 
stanowiskowych i symulacji numerycznych potwierdziły wysokie zdolności pochłaniania 
energii przez siatki typu Tecco. 
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EKSPLOATACJA POKŁADU 510/1 ŚCIANĄ 22A  
W PARTII Z3 W KWK „JAS-MOS” W WARUNKACH  
DUŻEJ AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ 

 

1. Wstęp 

Ściana 22a w pokładzie 510/1 w partii Z3 eksploatowana była od listopada 2005 roku 
do marca 2007 roku. W trakcie jej eksploatacji rejestrowano dużą aktywność sejsmiczną 
i ogółem zarejestrowano ponad 9100 wstrząsów. W referacie przedstawiono stosowaną pro-
filaktykę tąpaniową i zmiany organizacji pracy, które pozwoliły na bezpieczne prowadzenie 
eksploatacji tej ściany. 

2. Warunki geologiczne 
w rejonie ściany 22a w pokł. 510/1 

Pokład 510/1 w partii Z3 zaliczony jest do I stopnia zagrożenia tąpaniami, a w rejonie 
ściany 22a do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Ponadto pokład 510/1 w partii Z3 zaliczony 
został do IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B za-
grożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Pokład 510/1 w rejonie ściany 22a posiada miąższość od 2,4 do 3,8 m, nachylenie po-
dłużne ściany wynosi 0÷4° i nachylenie poprzeczne 0÷18°. Energetyczny wskaźnik skłon-
ności węgla do tąpań WET dla pokładu 510/1 w partii Z3 wynosi od 0,96 do 1,49, co wska-
zuje, że węgiel nie jest skłonny do tąpań. Wytrzymałość węgla pokładu 510/1 na jednoosio-
we ściskanie wynosi Rc od 9,0 do 10,3 MPa. W stropie bezpośrednim pokładu zalega łupek 
ilasty i piaszczysty o grubości do 4,0 m. 
                                                           
  * JSW SA KWK JAS-MOS, Jastrzębie Zdrój 
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Rys. 1. Profil litologiczny z rejonu ściany 22a pokład 510/1 

W stropie zasadniczym występuje piaskowiec z wkładkami łupku piaszczystego i zle-
pieńca około 40-metrowej miąższości, który lokalnie zalega bezpośrednio nad pokładem. 
Ponad wymienionym piaskowcem znajduje się pozabilansowy pokład 506/1 o miąższości 
0,0÷2,0 m, który w kierunku północnym zanika. Powyżej pokładu 506/1 zalega ok. 4,0 m 
warstwa łupku ilastego, a następnie kolejna warstwa piaskowca z wkładkami zlepieńca 
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około 40-metrowej grubości. Ponad piaskowcem znajduje się warstwa łupka ilastego o miąż-
szości około 3÷10 m oraz pokład 505/1 (miąższość około 3,5 m) wraz ze zrobami. Nad po-
kładem 505/1 zalega kompleks łupków ilasto-piaszczystych i piaskowców z pozabilanso-
wymi pokładami 505/1łg, 504/2 i 503/1-2 o grubości ok. 90 m. W spągu pokładu 510/1 
występuje warstwa łupku ilastego zapiaszczonego o grubości ok. 5,0 m, a poniżej ok. 30 m 
warstwa piaskowca. W odległości około 35 m pod 510/1 znajduje się pokład 510/2łd o miąż-
szości 0,0÷3,0 m. Nad parcelą ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 występują krawędzie eks-
ploatacyjne w pokładach: 

— 505/1 — około 100 m powyżej pok. 510/1, 
— 502/1 — około 190 m powyżej pokł. 510/1. 

3. Dotychczasowa eksploatacja 
i kształtowanie się zagrożenia sejsmicznego w partii Z3 

3.1. Eksploatacja dokonana 

W północno-zachodniej części złoża KWK „JAS-MOS” w partii Z3 aktywność sejs-
miczna towarzyszyła eksploatacji pokładu 502/1, a następnie eksploatacji niżej leżących 
pokładów 505/1 i 510/1. 

Pokład 502/1, który zalega około 190 m nad pokładem 510/1 w partii Z3 eksploato-
wano w latach 1996–1997 systemem na zawał ścianą 54 i 55 na wysokość 2,2 m. Kolej-
nym, eksploatowanym w tej części złoża, był pokład 505/1 zalegający około 100 m nad po-
kładem 510/1. Pokład 505/1 był eksploatowany w latach 2001–2004 ścianą 48 i 48a syste-
mem na zawał ze średnią miąższością 3,2 m. W 2007 eksploatowano ścianę 47 systemem 
na zawał na wysokość 3,4 m. 

Pokład 510/1 w partii Z3 zaczęto eksploatować systemem ścian zawałowych od 2003 
roku na zachód od parceli ściany 22a. W latach 2003–2004 na wysokość 3,6 m wybierano 
ścianę 22, która leży w bezpośrednim sąsiedztwie ściany 22a. W 2005 roku pokład 510/1 
eksploatowano ścianą 21 i 20 na wysokość 3,1 m, od listopada 2005 do marca 2007 roku 
ścianą 22a na wysokość 3,3 m, a w 2007 roku wybrano ścianę 20c o wysokości 3,1 m. 

3.2. Aktywność sejsmiczna górotworu podczas eksploatacji złoża w partii Z3 

Ocenę rzeczywistego stanu zagrożenia tąpniami panującego podczas eksploatacji po-
kładów KWK „JAS-MOS” prowadzi się stosując głównie metodę sejsmoakustyczną i sejs-
mologiczną [2, 4, 6].Pokład 502/1 

Podczas eksploatacji tego pokładu ścianami 54 i 55 zarejestrowano ogółem 79 wstrzą-
sów, w tym 5 wstrząsów o energii rzędu 104 J i 74 wstrząsy o energii rzędu 103 J. 

Pokład 505/1 
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Podczas eksploatacji pokładu 505/1 w latach 2001–2007 ścianami 48, 48a i 47 zare-
jestrowano ogółem 2859 wstrząsów, w tym 4 wstrząsy o energii rzędu 105 J, 49 wstrząsów 
o energii rzędu 104 J, 1633 wstrząsy o energii rzędu 103 J oraz 1173 wstrząsy o energii rzę-
du 102 J. 

Pokład 510/1 

Podczas eksploatacji pokładu 510/1 w latach 2003–2007 ścianami 22, 21, 20, 20c i 22a 
zarejestrowano ogółem 12150 wstrząsów, w tym 2 wstrząsy o energii rzędu 106 J, 21 wstrzą-
sów o energii rzędu 105 J, 293 wstrząsy o energii rzędu 104 J, 6394 wstrząsy o energii rzędu 
103 J oraz 5440 wstrząsów o energii rzędu 102 J. Największą aktywność sejsmiczną rejestro-
wano podczas eksploatacji ściany 22a, gdzie ogółem zarejestrowano 9105 wstrząsów, 
w tym 2 wstrząsy o energii rzędu 106 J, 17 wstrząsów o energii rzędu 105 J, 233 wstrząsy 
o energii rzędu 104J, 4777 wstrząsów o energii rzędu 103 J oraz 4076 wstrząsów o energii 
rzędu 102 J. 

4. Przebieg eksploatacji i kształtowanie się aktywności sejsmicznej 
w rejonie ściany 22a pokładu 510/1 

4.1. Przebieg eksploatacji ściany 22a pokładu 510/1 

Ścianę 22a pokładu 510/1 w partii Z3 eksploatowano od listopada 2005 do marca 2007 
roku systemem poprzecznym na zawał na wysokość 3,3 m. 

Z prognozy zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w rejonie ściany 22a w pokładzie 510/1 
wykonanej metodą analityczno-numeryczną ujętą w „Kompleksowym projekcie eksploa-
tacji pokładów zagrożonych tąpaniami w KWK „JAS-MOS” na lata 2005–2009” wynika, 
że w rejonie ww. ściany mogą wystąpić wstrząsy wysokoenergetyczne [1]. Na rysunku 2 
pokazano prognozę rozkładu wartości ciśnienia pionowego w rejonie parceli ściany 22a 
w pokładzie 510/1. 

W początkowym okresie ścianę 22a Z3 w pokładzie 510/1 eksploatowano według na-
stępujących ustaleń: 

— obudowa Fazos 17/41 Poz, 
— urabianie kombajnem JOY 4LS8, 
— zabiór 0,80 m, 
— maksymalny postęp bez ograniczeń, 
— wzmocnienie obudowy chodników przyścianowych poprzez zabudowę na odcinku 10 m 

przed frontem ściany stojaków stalowych pod każdymi odrzwiami obudowy chodnikowej. 
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Rys. 2. Rozkład ciśnienia pionowego w rejonie parceli ściany 22a pokład 510/1 

Profilaktyka tąpaniowa w rejonie ściany obejmowała [3, 6]: 

— ciągłą obserwację sejsmologiczną, 
— ciągłą obserwację sejsmoakustyczną, 
— kontrolne wiercenia sondażowe z częstotliwością raz w tygodniu w trzech pasach 

pomiarowych, 
— raz na dobę ocenę stanu zagrożenia tąpaniami metodą kompleksową. 

W dniu 31.01.2006 roku o godz. 143 zarejestrowano wstrząs o energii 1,8 105 J, który 
zlokalizowano w warstwach stropowych przed frontem ściany w rejonie strefy uskokowej, 
znajdującej się na wschód od parceli ściany 22a w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W wyniku 
wstrząsu zdarzył się wypadek zbiorowy, w którym pięciu pracowników, przebywających w 
tym chodniku (chodnik podścianowy dla ściany) odniosło lekkie obrażenia. Ponadto stwier-
dzono w chodniku badawczym ściany 22a maksymalnie zsuwy stropnic obudowy ŁP do 
0,7 m, wypiętrzenie spągu do 0,3 m, zrzucone półki na zaporze pyłowej oraz przewrócone 
stojaki stalowe wzmacniające obudowę chodnika przed frontem ściany. Postęp ściany 22a 
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w pokładzie 510/1, po przejściu około 165 m, został zatrzymany. Do planowanej granicy 
zakończenia eksploatacji pozostało jeszcze do przejścia około 580 m. 

Przed ponownym uruchomieniem eksploatacji tej ściany dla oceny stanu naprężeń 
i zagrożenia tąpaniami, wykonano dodatkowe pomiary geofizyczne (prześwietlanie i profi-
lowanie sejsmiczne) [6]. Na rysunku 3 przedstawiono wyniki prześwietlania sejsmicznego 
omawianej parceli. 

 
Rys. 3. Rozkład zagrożenia sejsmicznego w rejonie ściany 22a, pokład 510/1 
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Ponadto dla robót górniczych związanych z dalszą eksploatacją ściany 22a w pokła-
dzie 510/1 ustalono następujące działania i rozwiązania technologiczne [3, 5]: 

— w chodnikach przyścianowych wyznaczono „strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami”: 
w chodniku badawczym ściany 22a Z3 na odcinku o długości 200 m przed frontem 
ściany 22a, a w chodniku nadścianowym 22a — na odcinku o długości 100 m przed 
frontem ściany 22a; 

— chodnik badawczy ściany 22a stanowił drogę odstawy urobku ze ściany z zastosowa-
niem telewizji przemysłowej, stanowisko monitora telewizji do obserwacji i obsługi prze-
sypu z przenośnika znajdowało się poza „strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami”; 

— wprowadzono stosowanie aktywnej profilaktyki tąpaniowej za pomocą strzelań torpe-
dujących warstwy stropowe; 

— dla ciągłej obserwacji sejsmoakustycznej rejonu ściany 22a zwiększono ilość geofo-
nów zabudowanych w rejonie ściany 22a, z dwóch do pięciu, oraz dla udokładnienia 
lokalizacji wstrząsów w chodniku nadścianowym 22a, przed frontem ściany, zabudo-
wano sondę DLM2001. 

Ponowne uruchomienie ściany 22a nastąpiło w dniu 21 lutego 2006 roku. Początkowo 
eksploatację ściany 22a prowadzono na zasadach rozruchu (10 m odcinek ściany — eksplo-
atacja ściany odbywała się co drugą zmianę, postęp ograniczono do 1,6 m/dobę), następnie, 
od dnia 01.03.2006 eksploatacja prowadzona była na trzy zmiany z postępem ograniczo-
nym w dni robocze, początkowo do 2,4 m/dobę, a następnie 3,0 m/dobę. W dni wolne od 
pracy dla zachowania ciągłości postęp ściany 22a ustalono na nie mniej niż 0,8 m/dobę. 

W trakcie eksploatacji w rejonie ściany w celu określenia stanu zagrożenia tąpaniami, 
ustalenia stosownej profilaktyki tąpaniowej oraz określenia skuteczności stosowanej profi-
laktyki, prowadzono dodatkowe pomiary geofizyczn, tj: 

— prześwietlania sejsmiczne na wybiegu parceli ściany 22a, 
— profilowania sejsmiczne w chodniku badawczym i nadścianowym ściany 22a (rys. 4), 
— pomiary metodą wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej. 

W zależności od kształtowania się aktywności sejsmicznej i uzyskanych wyników 
dodatkowych pomiarów geofizycznych, stosowano aktywną profilaktykę tąpaniową w po-
staci strzelań torpedujących warstwy stropowe pokładu 510/1. Na wybiegu ściany 22a z chod-
nikiem badawczym ściany 22a Z3 w kierunku strefy uskokowej i parceli tej ściany (rejon 
krawędzi pokładu 505/1) oraz z chodnikiem nadścianowym 22a Z3 w kierunku parceli ścia-
ny 22a (rejon krawędzi pokładu 505/1) wykonano 21 serii strzelań torpedujących strop po-
kładu 510/1. Łącznie odpalono 1947,1 kg MW z 42 otworów strzałowych. Na rysunku 5 
przedstawiono schemat wykonanych strzelań torpedujących. 

Zarejestrowano łącznie 21 sprowokowanych wstrząsów, w tym 6 o energii rzędu 104 J 
i 15 wstrząsów o energii rzędu 103 J. Energia wstrząsów, po strzelaninach torpedujących, 
wynosiła od 1,3 103 J do 1,9 104 J. 
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Rys. 4. Profil sejsmiczny w chodniku badawczym 22a w pokładzie 510/1 

 
Rys. 5. Schemat wykonanych strzelań torpedujących w rejonie ściany 22a pokład 510/1 
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4.2. Aktywność sejsmiczna rejestrowana w rejonie ściany 22a pokładu 510/1 

Podczas prowadzenia robót górniczych związanych z eksploatacją ściany 22a w pokła-
dzie 510/1 zarejestrowano dużą aktywność sejsmiczną. Ogółem zarejestrowano 9105 wstrzą-
sów, w tym 2 o energii rzędu 106 J, 17 o energii rzędu 105 J, 233 o energii rzędu 104 J, 4777 
wstrząsów o energii rzędu 103 J, 4076 o energii rzędu 102 J. Największą aktywność sejsmicz-
ną rejestrowano podczas zbliżania się frontem ściany 22a do krawędzi pokładu 505/1, 
pomimo że zalega on około 100 m powyżej pokładu 510/1. Na rysunku 6 przedstawiono su-
mę energii wstrząsów zarejestrowanych na 5 m postępu. Jak widać suma energii sejsmicz-
nej przypadająca na 5 m postępu kształtowała się w granicach od 2,49 104 J do 7,31 105 J, 
osiągając najwyższe wartości podczas przejścia frontem ściany 22a właśnie pod krawędzia-
mi pokładu 505/1. Również intensywność energii przypadająca na tonę wydobycia w tym 
okresie była największa i wynosiła od 6,4 J/t do 186,8 J/t. 

 
Rys. 6. Energia przypadająca na 5 m postępu ściany 22a pokład 510/1 

Po przeanalizowaniu istniejących warunków geologiczno-górniczych w rejonie ściany 
22a w pokładzie 510/1, na podstawie doświadczeń kopalni z dotychczas rejestrowanej aktyw-
ności sejsmicznej podczas eksploatacji złoża w partii Z3, a także na podstawie lokalizacji 
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ognisk wstrząsów, można w rejonie wymienionej ściany wyróżnić dwa źródła generowania 
wstrząsów. Generalnie wstrząsy niskoenergetyczne związane są z warstwą piaskowca 
o miąższości około 40 m zalegającą w stropie pokładu 510/1. Wstrząsy wysokoenergetycz-
ne lokalizowano w warstwach stropowych w rejonie krawędzi pokładu 505/1 w kolejnej 
warstwie mocnego piaskowca oraz na wschód od parceli ściany 22a, w strefie uskokowej 
w bezpośrednim jej sąsiedztwie. 

5. Podsumowanie 

1) Stosując w szerokim zakresie monitoring zagrożenia tąpaniami, udało się bezpiecznie 
prowadzić roboty górnicze związane z eksploatacją ściany 22a w pokładzie 510/1 partia 
Z3 do planowanej granicy zakończenia eksploatacji. Bieżąca ocena stanu zagrożenia 
tąpaniami, w tym dodatkowe pomiary geofizyczne, pozwoliły z odpowiednim wyprze-
dzeniem na dobór właściwej profilaktyki tąpaniowej oraz taką organizację robót górni-
czych, aby bezpiecznie prowadzić eksploatację ściany w warunkach dużej aktywności 
sejsmicznej. 

2) W KWK „JAS-MOS” dominujące jest zagrożenie tąpaniami stropowymi, wynikające 
z budowy geologicznej złoża. Pokłady węgla nie są skłonne do tąpań, zalegają one jed-
nak pomiędzy grubymi i mocnymi warstwami piaskowców. W ścianie 22a w pokładzie 
510/1, uwzględniając wyniki pomiarów geofizycznych, zastosowano aktywną profi-
laktykę tąpaniową poprzez wykonywanie strzelań torpedujących warstwy stropowe. 
Strzelania te wykonano na wybiegu ściany 22a z chodnika badawczego ściany 22a Z3 
w kierunku strefy uskokowej i parceli ściany 22a (rejon krawędzi pokładu 505/1) oraz 
z chodnika nadścianowego 22a Z3 w kierunku parceli ściany 22a również w rejonie 
krawędzi pokładu 505/1. Wykonano 21 serii strzelań torpedujących strop pokładu 510/1, 
odpalając z 42 otworów 1947 kg MW. 

3) Pomimo dużej aktywności sejsmicznej rejestrowanej podczas eksploatacji ściany 22a 
w pokładzie 510/1 oraz występowania IV kategorii zagrożenia metanowego nie stwier-
dzono przypadku wystąpienia zagrożeń skojarzonych. 
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PROGNOZA WYSTĄPIENIA WSTRZĄSU 
ZA POMOCĄ SZEREGÓW CZASOWYCH 

 

1. Wprowadzenie 

Z szeregami czasowymi spotykamy się w inżynierii, geologii, ekonomii oraz w wielu 
innych naukach. Aby przedstawić wybrane techniki analizy tych szeregów, niezbędny jest 
znalezienie teoretycznego modelu, zwykle probabilistycznego, który możliwie najlepiej od-
zwierciedli dane. Po wybraniu modelu zajmujemy się estymacją parametrów, sprawdza-
niem jakości jego dopasowania do danych oraz prognozowaniem. Model taki służy nam do 
opisu zjawiska oraz danych lub do wyodrębnienia części deterministycznej, czyli trendu 
bądź sezonowości. 

Możliwość optymalnego prognozowania, zrozumienia związków dynamicznych po-
między zmiennymi i optymalnego sterowania mają wielkie znaczenie w praktyce. Jeżeli ce-
lem analizy jest prognoza, to dopasowany model statystyczny wykorzystuje się bezpośred-
nio do opracowania optymalnej prognozy poprzez proste obliczenia rekurencyjne. W szcze-
gólności model ten określa w pełni czy prognozy będą liniowe, wykładnicze i tak dalej. 
Ponadto, dopasowany model pozwala dokładnie zobaczyć, w jaki sposób prognozy wyko-
rzystują dane z przeszłości, określić wariancje błędów prognozy oraz obliczyć przedziały, 
w których z zadanym prawdopodobieństwem będą znajdowały się przyszłe wartości szere-
gów. Jeżeli model przedstawia również związki dynamiczne, to odpowiednie cykle identy-
fikacji, dopasowania i sprawdzenia diagnozy pozwalają na otrzymanie stochastycznego 
modelu funkcji przetwarzającej. 

W większości metod statystycznych mamy do czynienia z modelami, w których zakła-
da się, że obserwacje są niezależne. W wielu zastosowaniach zależność pomiędzy obser-
wacjami traktowana jest jako przeszkoda, w doświadczeniach planowanych wprowadza się 
randomizację doświadczeń, co pozwala na przeprowadzenie takiej analizy, jak w przypadku 
obserwacji niezależnych. Niemniej różnorodne dane w handlu, ekonomii, technice i nau-
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kach przyrodniczych występują w postaci szeregów czasowych, w których obserwacje są 
zależne i zależność ta jest interesująca sama w sobie. Metody analizy takich ciągów obser-
wacji zależnych nazywane są analizą szeregów czasowych. 

Celem jest otrzymanie modelu maksymalnie prostego oraz mającego minimalną liczbę 
parametrów i przy tym adekwatnie opisującego otrzymane obserwacje. 

Otrzymanie takiego modelu jest ważne z następujących powodów: 

— takie modele mogą dać informacje o charakterze układu generującego szereg czasowy, 
— można z nich skorzystać dla otrzymania optymalnych prognoz przyszłych wartości 

szeregu. 

Proponowane w tym artykule statystyczne podejście do analizy wstrząsów wynika  
z losowego charakteru tego zjawiska. Istnieje cały zespół wzajemnie nakładających się czyn-
ników, powodujących zaistnienie wstrząsu. Istnieją więc przesłanki do tego, aby zastoso-
wać statystyczną analizę do opisu tego zjawiska. 

2. Próba analizy danych 

W artykule tym przedstawiam przykładową analizę szeregu czasowego dla wybranego 
oddziału w KGHM Polska Miedź SA. Naturalnym narzędziem służącym do przeprowadze-
nia tejże analizy są rekursje Kalmana oraz reprezentacja w przestrzeni stanów, ze względu 
na sekwencyjny napływ danych, z jakim mamy tutaj do czynienia. 

Zgromadzone są obserwacje dotyczące wstrząsów górotworu między innymi: 

— czasu wystąpienia wstrząsu, 
— wielkości wydzielonej energii. 

Za pomocą procedury agregacji (własny program AG) wyznaczono sumaryczne war-
tości energii wyzwolonej w poszczególnych dniach, a następnie przy pomocy procedury TS 
utworzono szereg czasowy wyzwolonej energii uzupełniając zagregowane dane zerami 
w dniach, w których nie obserwowano wstrząsów. Tak uzyskany szereg czasowy poddano 
stabilizującej transformacji 

 zt = log10 (1 + energ_agrt) 

uzyskując podstawowy szereg czasowy zt, t = 1, ..., N. Szereg czasowy zt traktujemy jako 
obserwację ciągu zmiennych losowych Z(t,ω), t = 1, ..., N zwykle stochastycznie zależnych. 
Wykrycie tej zależności stanowi podstawowy problem w analizie szeregów czasowych, 
którą można przeprowadzić w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości. Aby taka ana-
liza była możliwa, szereg czasowy musi być przynajmniej stacjonarny w szerszym sensie. 
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Jeśli założenie stacjonarności nie jest możliwe do przyjęcia, to należy szereg czasowy pod-
dać transformacji tak, aby przekształcony szereg można było uznać za szereg stacjonarny 
w szerszym sensie. Stacjonarny szereg czasowy można analizować w dziedzinie czasu 
i w dziedzinie częstotliwości. 

Analiza w dziedzinie czasu polegać będzie na wyestymowaniu funkcji: 

— autokorelacji ACF, 
— autokorelacji cząstkowej PACF 

i ich jakościowej analizie. 

Większość empirycznych szeregów czasowych można z powodzeniem aproksymować 
przy użyciu jednego z 5 podstawowych modeli, który można zidentyfikować w oparciu  
o kształt autokorelogramu (ACF) i autokorelogramu cząstkowego (PACF). 

Jeżeli struktura szeregu jest niewyraźna, wariancja składnika losowego jest znaczna,  
a my mimo to potrzebujemy nie tylko odkryć ukryty wzorzec, ale także generować prog-
nozy, to możemy próbować użyć metodologii procesów ARIMA (Autoregressive Integrated 
Moving Average) rozwiniętej przez Boxa i Jenkinsa (1976). Zyskała sobie ona niezwykłą 
popularność w wielu dziedzinach, a praktyka badawcza potwierdza jej moc i elastyczność. 
Mimo swych zalet i elastyczności, ARIMA jest techniką złożoną; nie jest łatwa w użyciu, 
wymaga dużego doświadczenia i chociaż często daje zadowalające wyniki, to zależą one 
w dużym stopniu od badacza. 

Scałkowany proces autoregresji i średniej ruchomej ARIMA (p, d, q) (Autoregressive 
Integrated Moving Average) zt jest zdefiniowany równością 

 Φp (B)(1 – B)d zt = const + Θq(B)εt 

gdzie: 
 B — operator przesunięcia wstecz tzn. Bzt = zt–1, 
 D — rząd operatora różnicowego (1 – B), 
 Φp(B)=1 – ϕ1B –... – ϕpBp — operator autoregresji rzędu p (w skrócie AR(p)), 
 Θq(B)=1 – θ1B +... – θqBq — operator średniej ruchomej rzędu q (w skrócie MA(q), 
 εt — ciąg niezależnych zmiennych losowych z zerową wartością 

oczekiwaną i wariancją σ2. 

Zakładamy, że są spełnione następujące warunki stacjonarności i odwracalności (tzn. 
stabilność wielomianów w sensie Schura): 

— pierwiastki (w ciele liczb zespolonych) wielomianu Φ(B) leżą na zewnątrz koła jed-
nostkowego, czyli proces zt jest stacjonarny (warunek stacjonarności); 

— pierwiastki (w ciele liczb zespolonych) wielomianu Θ(B) leżą na zewnątrz koła jed-
nostkowego (warunek odwracalności). 
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Dla wielomianów niskich stopni warunki stacjonarności i odwracalności można wypi-
sać w sposób jawny: 

— warunki stacjonarności 

 p = 1 |ϕ1| < 1, 

 p = 2 |ϕ2| < 1, |ϕ1| < 1 – ϕ2, 

 p = 3 |ϕ3| < 1, 1 – ϕ1 – ϕ2 – ϕ3 > 0, 1 + ϕ1 – ϕ2 + ϕ3 > 0,   1 – ϕ3
2 + ϕ2 + ϕ1ϕ3 > 0; 

— warunki odwracalności 

 q = 1   |θ1| < 1, 

 q = 2  |θ2| < 1, |θ1| < 1 – θ2, 

 q = 3  |θ3| < 1, 1 – θ1 – θ2 – θ3 > 0, 1 + θ1 – θ2 + θ3 > 0, 1 – θ3
2 + θ2 + θ1θ3 > 0. 

2.1. Analiza w dziedzinie częstotliwości 

Dla danych, które traktujemy jako obserwacje szeregu czasowego stacjonarnego (przy-
najmniej w szerszym sensie), wyestymowano gęstość widmową na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Analiza widmowa 
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Na przedstawionym powyżej rysunku widać, że gęstość widmowa ma: 

— wyraźne maksimum w pobliżu 0, co wskazuje na dominujący charakter niskich często-
tliwości, 

— kilka mniejszych pików okresowo powtarzających się, co sugeruje istnienie okreso-
wych składowych. 

Struktura częstotliwościowa jest więc niewyraźna. 
W celu wykrycia wyraźnej struktury zastosujemy do badanego szeregu operatory róż-

nicowania: 

— niesezonowego D(1) = (1 – B), 

— sezonowego D(7)=(1 – B7), 

co zostało przedstawione na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Analiza widmowa dla różnicowania niesezonowego i sezonowego 

2.2. Analiza w dziedzinie czasu 

W celu sprawdzenia poprawności przyjętego modelu matematycznego została wyko-
nana funkcja autokorelacji (rys. 3) i funkcja autokorelacji cząstkowej (rys. 4). 

Struktura korelacyjna badanego szeregu jest niewyraźna, co było do przewidzenia po 
przeprowadzeniu analizy widmowej. Następnie przekształcam szereg wyjściowy poprzez 
operację różnicowania i analizuję tak przekształcony szereg. 
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Rys. 3. Funkcja autokorelacji 

 
Rys. 4. Funkcja autokorelacji cząstkowej 

2.3. Analiza szeregu po zastosowaniu niesezonowego i sezonowego różnicowania 

Na rysunku 5 zostały przedstawione błędy standardowe do białego szumu dla funkcji 
autokorelacji oraz na rysunku 6 pokazano wielkość błędów standardowych przy założeniu 
AR rzędu k – 1 dla autokorelacji cząstkowej. 

94



7 

 
Rys. 5. Błędy standardowe do białego szumu 

 
Rys. 6. Błędy standardowe przy założeniu AR rzędu k – 1 

Kształt ACF i PACF dla szeregu różnic sugeruje możliwość użycia modelu SARIMA 
(p,d,q) × (P,D,Q)7 z parametrami: 

 d = 1 — co odpowiada niesezonowemu różnicowaniu szeregu wyjściowego, 
 D = 2 — co odpowiada dwukrotnemu sezonowemu różnicowaniu szeregu wyjścio-

wego. 
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Model estymowany SARIMA (0,1,1)×(2,2,1) z opóźnieniem sezonowym 7 można za-
dać według następujących danych wejściowych: 

Dane: L_ENERG: = log10(1 + v2) 
Przekształcenia: D(1),2 * D(7) 

Model: SARIMA(0,1,1)(2,2,1) Opóź. sezon.: 7 Resztowy MS = 4,855 

Dla takich założeń otrzymano wyniki dla modelu SARIMA, które przedstawiono w ta-
beli 1, a rezultaty prognoz występowania wstrząsów w tabeli 2. 

TABELA 1 
Uzyskane wyniki dla modelu SARIMA 

 Parametr Asympt. 
std. 

Asympt. 
t Błąd p Dolna gr. 

95% p. ufn 
Górna gr. 

95% p. ufn 

q(1) ,804385 ,009693 82,9847 0,00 ,785381 ,823390 

Ps(1) –,641031 ,016722 –38,3335 0,00 –,673818 –,608245 

Ps(2) –,301941 ,016724 –18,0544 0,00 –,334731 –,269152 

Qs(1) ,900426 ,006799 132,4350 0,00 ,887095 ,913756 

TABELA 2 
Rezultaty obliczeń 

Data Prognoza energii 
log E Dolne 90% Górne 90% 

Obserwowana 
energia 
log E 

1.12. 0,4818 –1,7957 2,7593 0,0 

2.12. 4,4017 2,0810 4,7225 0,0 

3.12. –0,0630 –2,3403 2,2142 0,0 

4.12. 0,8343 –1,4423 3,1110 0,0 

5.12. 0,9039 –1,3729 3,1809 0,0 

6.12. 2,0474 –0,2295 4,3244 4,9 

7.12. 1,9554 –0,3219 4,2329 0,0 

8.12. 3,4031 0,9529 5,8533 7,1 

9.12. –0,2249 –2,5023 2,0524 0,0 

10.12. 0,6605 –1,6203 2,9415 2,4 

11.12. 4,2626 1,8127 6,7125 5,2 

12.12. 2,5961 0,3151 4,8770 0,0 

13.12. 3,6586 1,3775 5,9396 0,0 
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TABELA 2 cd. 

Data Prognoza energii 
log E Dolne 90% Górne 90% 

Obserwowana 
energia 
log E 

14.12. 1,8805 –0,4008 4,1619 0,0 

15.12. 4,2565 1,9752 6,5379 0,0 

16.12. 0,3030 –1,9783 2,5844 0,0 

17.12. 1,4819 –0,7991 3,7630 0,0 

18.12. 0,7143 –1,6102 3,0388 0,0 

19.12. –1,1929 –3,4738 1,0879 0,0 

20.12. 0,9497 –1,3309 3,2304 0,0 

21.12. 0,1598 –2,1205 2,4402 0,0 

22.12. 1,6593 –0,62078 3,9393 5,2 

23.12. –0,5545 –2,8357 1,7260 0,0 

24.12. 4,3220 1,8315 6,8124 6,4 

25.12. 0,7766 –1,5492 3,1025 0,0 

26.12. 0,2222 –2,0600 2,5048 0,0 

27.12. 1,7373 –0,5447 4,0195 0,0 

28.12. –0,1891 –2,4711 2,0928 0,0 

29.12. 4,5616 2,2800 6,8433 0,0 

30.12. –1,0778 –3,3605 1,2049 0,0 

31.12. 5,4623 3,0101 7,9146 8,3 
 

Rezultaty dokonanych obliczeń występowania wstrząsów oprócz przedstawienia ich 
powyżej (tab. 2) zostały przedstawione w postaci graficznej na rysunku 7. 

Wynika z nich, że: 

— czułości prognozy 

 4 100% 67%,
4 2

=
+

 

— specyficzności prognozy 

 19 100% 76%,
19 6

=
+

 

— całkowitej dokładności 

 4 19 100% 74%.
4 2 19 6

+ =
+ + +
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Rys. 7. Walidacja prognozy 

3. Podsumowanie 

W prawdzie widzimy, że prognozy modelu nieco odbiegają od rzeczywistego procesu, 
jednak różnice te zachowane są w przedziale ufności. Analizując powyższe prognozy 
dochodzimy do wniosku, że ten model zachowuje się bardzo „ostrożnie” — nie prognozuje 
on bardzo dużych wartości wytworzonej energii, a przecież wiemy, że z takimi również 
mamy do czynienia. Być może, w celu uzyskania jeszcze lepszych prognoz, należałoby 
w dalszej analizie wykorzystać inne zmienne i zbudować model uwzględniający nie tylko 
przeszłe dane, lecz również inne czynniki towarzyszące wstrząsom, które mierzy się w ko-
palniach. 

Przydatność tego typu modeli w prognozowaniu wystąpienia wstrząsu na dzień dzi-
siejszy nie gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje się, że jeżeli szereg energii 
jest w ogóle sensownie prognozowalny, to należy oprócz tego szeregu uwzględnić szeregi 
towarzyszące — takie jak konwergencja, sejsmoakustyka itd., i próbować budować model 
funkcji przenoszenia. 
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Marek Kwaśniewski*, Stanisław Lasek**   

ANALIZA NUMERYCZNA MIGRACJI METANU 
Z WARSTW SPĄGOWYCH 
DO WYROBISKA ŚCIANOWEGO 

 

1. Wprowadzenie 

W artykule tym przedstawione są wyniki numerycznego modelowania górotworu w są-
siedztwie pokładu 349 w partii B w kopalni węgla kamiennego Murcki i komputerowej sy-
mulacji eksploatacji tego pokładu systemem ścianowym z zawałem warstw stropowych. 
Pracę tę wykonano w celu zweryfikowania hipotezy, że wzmożony dopływ metanu do zro-
bów i do wyrobiska ścianowego w polu wybierkowym 801 z pokładów węgla zalegających 
poniżej pokładu 349 może następować w wyniku silnego deformowania się i pękania 
warstw spągowych poddanych wpływowi eksploatacji [3]. Hipotezę tę należało uznać za 
prawdopodobną, gdyż  rzeczywiście  pomiędzy pokładem 349 i zalegającym poniżej w od-
ległości kilkunastu metrów pokładem 350 występuje pakiet warstw o niewielkiej grubości, 
zbudowanych ze skał o stosunkowo dużej odkształcalności i niewysokiej wytrzymałości. 

Oczekiwano, że w przypadku jej potwierdzenia możliwe będzie: 

— zbadanie procesu migracji metanu z pokładu 350 do wyrobisk ścianowych w pokła-
dzie 349 przez szczeliny w odkształcających się i pękających pod wpływem eksploata-
cji pokładu 349 warstwach skalnych występujących pomiędzy pokładem 350 i pokła-
dem 349 i, na tej podstawie, 

— opracowanie prognozy ilości metanu dopływającego do wyrobiska ścianowego w róż-
nych stadiach eksploatacji. 

Rozpoznanie stopnia zagrożenia metanowego miało stanowić punkt wyjścia do przy-
gotowania odpowiednich metod i środków tzw. profilaktyki metanowej podczas przygoto-
wywanej eksploatacji pokładu 349 w polach wybierkowych 802 i 803. 
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice 
  ** Katowicki Holding Węglowy SA, KWK „Murcki”, Katowice 
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Na pracę tę składały się następujące zadania badawcze: 

1) Zbudowanie za pomocą kodu metody elementów odrębnych UDEC, numerycznego 
modelu górotworu w sąsiedztwie pola wybierkowego 800 (ściany 801–803) w pokła-
dzie 349.  

2) Komputerowa symulacja eksploatacji pokładu 349 systemem ścianowym z zawałem 
warstw stropowych na odcinku długości kilkuset metrów i monitorowanie wypływu 
metanu z górotworu do wyrobiska ścianowego. 

3) Badanie towarzyszących eksploatacji zmian pola odkształceń, przemieszczeń i naprę-
żeń w górotworze. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były deformacje nie-
ciągłe warstw spągowych, tzn. tych zalegających poniżej pokładu 349, oddzielających 
ten pokład od pokładu 350. 

4) Badanie właściwości procesu przepływu metanu (kierunek, ciśnienie, ilość, prędkość) 
przez szczeliny w pękających pod wpływem eksploatacji pokładu 349 warstwach spą-
gowych. 

5) Opracowanie prognozy ilości metanu dopływającego do wyrobiska ścianowego w róż-
nych stadiach eksploatacji. 

Pracę wykonano przy użyciu komputerowego kodu metody elementów odrębnych 
UDEC v. 3.10, którego twórcami są dr P.A. Cundall i jego współpracownicy z Itasca Con-
sulting Group, Inc. [1]. Korzystano także z materiałów dostarczonych przez służby geolo-
giczne i górnicze kopalni „Murcki”: map pokładowych, profili i przekrojów geologicznych 
sporządzonych na podstawie danych pochodzących z wielu różnych otworów wiertniczych 
i szybu, tzw. zdjęcia geologicznego uskoku „Mieszko”, dokumentacji techniczno-ruchowej 
obudowy ścianowej oraz wyników badań metanonośności pokładów węgla zalegających 
poniżej pokładu 349. 

UDEC bazuje na schemacie obliczeniowym Lagrange’a, który jest szczególnie odpo-
wiedni do modelowania dużych przemieszczeń i deformacji ośrodków o budowie blokowej. 
Kod ten jest niezwykle przydatny do symulowania i analizy wpływu płaszczyzn zmniejszonej 
spójności, spękań i szczelin na zachowanie się górotworu i stateczność wykonywanych 
w nim wyrobisk i budowli podziemnych i naziemnych. W Laboratorium Mechaniki Skał 
Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni 
Politechniki Śląskiej od kilkunastu lat wykorzystywany jest z powodzeniem do badania za-
chowania się górotworu poddanego wpływom eksploatacji pokładów węgla systemem ścia-
nowym z zawałem warstw stropowych [2, 5]. 

Należy podkreślić, że opierając się na równaniach ruchu, UDEC jest wprost stworzony 
do symulowania zjawisk dynamicznych w górotworze i badania wpływu wstrząsów na wy-
robiska oraz budowle podziemne i naziemne. Umożliwia również — i ta właśnie właści-
wość tego kodu została wykorzystana w tej pracy — symulowanie przepływu płynów przez 
szczeliny pomiędzy blokami skalnymi. 
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2. Numeryczne modelowanie górotworu 

2.1. Strukturalny model górotworu 

Przystępując do badań procesu migracji metanu w górotworze poddanym wpływom 
eksploatacji górniczej zbudowano numeryczny strukturalny model wycinka górotworu w re-
jonie pola eksploatacyjnego 802 w pokładzie 349 w partii B w KWK „Murcki”. Model ten 
jest płaską prostokątną tarczą o długości (szerokości) 1000 m i wysokości 200 m. Górna 
krawędź tarczy założona została na głębokości 563,6 m tak, żeby pokład 349 wznoszący się 
pod kątem 4,09° od lewej (południowej) krawędzi tarczy ku krawędzi prawej (północnej) 
podzielił ją na dwie równe części: górną (tę powyżej pokładu 349) i dolną (poniżej pokładu 
349). U lewej krawędzi model naruszony jest uskokiem normalnym „Mieszko”, który zapa-
dając ku południowi pod kątem 67° zrzuca warstwy skalne o 40 m (rys. 1). 

 
Rys. 1. Strukturalny model górotworu o budowie warstwowo-blokowej w sąsiedztwie pokładu 349 

w polu wybierkowym ściany 802 w partii B w kopalni „Murcki” 

W zasadniczej (głównej) części modelu, tej położonej na prawo (na północ) od uskoku 
„Mieszko”, poniżej 2,5-metrowego pokładu 349, zamodelowano 31 warstw skalnych (w tym 
trzy pokłady węgla) o grubości od 0,9 m (pokład 353/2) do 18,3 m, powyżej — 27 warstw 
o grubości od 1,0 m (pokład 348) do 11,5 m zbudowanych z różnych odmian piaskowca 
i mułowca oraz łupków: piaszczystego, ilastego i węglowego. 

Poszczególne warstwy, oddzielone od siebie równoległymi stykami (system I), były 
podzielone na bloki systemem styków zorientowanych względem styków systemu I pod 
kątem α1 ≈ 60° (system II) i pod kątem α2 ≈ 120° (system III)1. Tylko przeznaczony do eks-
ploatacji pokład 349 został podzielony na prostokątne bloki systemem styków zorien-
towanych do płaszczyzny spągu/stropu pokładu pod kątem α równym 90º (system IV). Były 
to wszystko systemy tzw. styków fikcyjnych, to znaczy takich, których własności mecha-
niczne są takie same jak własności materiału skalnego budującego bloki. Styki te mogą 
                                                           
 1 Dokonując za pomocą komputera automatycznej generacji styków między blokami wprowadzano doń tylko 

średnie wartości kątów α oraz maksymalne wartości odchyłek od wartości średnich. 
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uaktywnić się, jeśli tylko w trakcie obliczeń w miejscach ich występowania dojdzie do prze-
kroczenia wytrzymałości granicznej na rozciąganie lub na ścinanie. Decydując się podzielić 
górotwór na bloki trzema systemami styków (pęknięć) fikcyjnych oczekiwano, że dzięki 
takiemu zabiegowi będzie można lepiej zbadać pękanie materiału skalnego i powstawanie 
tensyjnych i/lub ścięciowych nieciągłości w górotworze o cechach, pierwotnie, ośrodka 
ciągłego. Te systemy styków podzieliły model górotworu na 8916 bloków (fikcyjnych) o 
średniej wielkości równej 22,4 m2, kontaktujących się ze sobą na 52 827 stykach. Liczba 
stref (elementów różnic skończonych o kształcie trójkątnym), na które zostały podzielone 
bloki i liczba węzłów siatki, były równe odpowiednio 22 167 i 39 204 (tab. 1). 

TABELA 1 
Podstawowe parametry strukturalne modelu górotworu 

Rozmiary modelu, L, m × H, m 1000,0 × 200,0 

Liczba warstw skalnych (łącznie z pokładami węgla) 61 

Liczba bloków (fikcyjnych) 8916 

Wielkość bloków, m2: min. / max. / śr. 0,14 / 3613,0 / 22,4 

Liczba styków (fikcyjnych) 52 827 

Liczba elementów różnic skończonych (stref) 22 167 

Liczba węzłów (stopni swobody) 39 204 

2.2. Modele konstytutywne i stałe materiałowe 

Blokom skalnym przyporządkowany został model ośrodka sprężysto-plastycznego 
z osłabieniem (sprężysto-krucho-plastycznego) o wytrzymałości granicznej i wytrzymałości 
resztkowej opisanej zmodyfikowanym warunkiem stanu granicznego Coulomba–Mohra. 
Modelowi temu właściwe są następujące stałe materiałowe: współczynnik sprężystości ob-
jętościowej (K), współczynnik sprężystości postaciowej (G), kąt tarcia wewnętrznego (φ), 
resztkowy kąt tarcia wewnętrznego (φr), spójność (c), spójność resztkowa (cr), granica wy-
trzymałości na rozciąganie (σT), kąt dylatancji (ψ) i resztkowy kąt dylatancji (ψr). Wartości 
tych stałych dla różnych skał budujących górotwór w sąsiedztwie pokładu 349 w polu ścia-
nowym 802 w KWK „Murcki” zestawione są w tabeli 2. Wartości pozostałych obliczano 
posługując się następującymi zależnościami: cMr = 0,1c, φr = ⅔φ, ψ = 0,5φ i ψr = ⅔ψ. 

Przyjęty model pozwala opisać dowolne nieliniowe zachowanie się materiału skalnego 
w stadium po przekroczeniu granicy wytrzymałości (punktu plastyczności). W odróżnieniu 
od modelu plastyczności Coulomba, w którym spójność, tarcie i dylatancja pozostają stałe, 
w modelu krucho-plastycznym wielkości te są pewnymi funkcjami plastycznego odkształ-
cenia postaciowego (eps). Osłabienie materiału skalnego po przekroczeniu granicy wytrzy-
małości na ścinanie opisano odpowiednimi tablicami: c = f(eps), φ = f(eps) i ψ = f(eps). 
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TABELA 2 
Zestawienie materiałów skalnych wyróżnionych w górotworze w sąsiedztwie pokładu 349 
w KWK „Murcki” i wartości ich parametrów mechanicznych 

Rodzaj skały ρ 
kg m-3 

KM 
MPa 

GM 
MPa 

cM 
MPa 

φ 
deg 

σTM 
MPa 

Piaskowiec gruboziarnisty 2475 5000 3750 5,4 39 0,85 

Piaskowiec średnioziarnisty 2500 5323 4160 6,0 40 0,97 

Piaskowiec drobnoziarnisty 2525 5667 4610 6,5 41 1,07 

Mułowiec piaszczysty 2550 4885 3512 5,0 38 0,78 

Mułowiec 2575 4762 3279 4,8 36 0,79 

Łupek piaszczysty 2600 4286 2951 4,3 34 0,71 

Łupek ilasty (iłowiec) 
zapiaszczony 2650 4038 2540 3,3 33 0,60 

Łupek ilasty (iłowiec) twardy 2675 3600 2160 2,7 32 0,52 

Łupek ilasty (iłowiec) 2675 3400 2040 2,4 31 0,44 

Łupek ilasty (iłowiec) miękki 2675 3200 1920 2,2 30 0,38 

Łupek węglowy 2200 1705 879 1,4 26 0,32 

Węgiel 1500 1600 533 1,8 30 0,33 

gdzie: 
 ρ — gęstość objętościowa, 
 KM  — współczynnik sprężystości objętościowej (w masywie), 
 GM — współczynnik sprężystości postaciowej (w masywie), 
 cM  — spójność (w masywie), 
 φ — kąt tarcia wewnętrznego, 
 σTM  — wytrzymałość graniczna na rozciąganie (w masywie). 

 
Stykom pomiędzy blokami przypisano model mechaniczny mający zdolność do nor-

malnych i stycznych odkształceń sprężystych oraz do plastycznego, dylatacyjnego poślizgu 
z osłabieniem i do pękania rozdzielczego. Równania opisujące zachowanie się tego modelu 
omówione są szczegółowo w pracy pierwszego z autorów [2]. Wprowadzone do nume-
rycznego modelu górotworu wartości parametrów mechanicznych występujących w tych 
równaniach — współczynnika sztywności normalnej (kn), współczynnika sztywności stycz-
nej (ks), kąta tarcia (φj), spójności (cj), wytrzymałości granicznej na rozciąganie (σTj) i kąta 
dylatacji (ψj) — były oczywiście różne dla różnych rodzajów skał. W tabeli 3 podane są 
tylko najmniejsze i największe wartości tych stałych. Przypomnijmy, że warstwy skalne po-
dzielono na bloki tzw. stykami fikcyjnymi (zob. rozdział 2.1), a więc przyjęto dla nich, że 
cj = cM, φj = φ i σTj = σTM. 
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W tabeli 3 podane są także wartości stałych materiałowych przyporządkowane w nu-
merycznym modelu górotworu uskokowi „Mieszko”. 

TABELA 3 
Wartości parametrów mechanicznych styków 
pomiędzy (fikcyjnymi) blokami skalnymi oraz uskoku „Mieszko” 

kn 
MPa m-1 

ks 
MPa m-1 

cj 
MPa 

φj 
deg 

σTj 
MPa 

ψj 
deg 

Styki pomiędzy blokami skalnymi 

2880÷10 880 1066÷4610 1,8÷6,5 30÷41 0,33÷1,07 20÷27 

Uskok „Mieszko” 

1000 400 0,3 30 0,01 20 

gdzie: 
 kn — współczynnik sztywności normalnej, 
 ks — współczynnik sztywności stycznej, 
 cj  — spójność, 
 φj  — współczynnik tarcia, 
 σTj  — wytrzymałość graniczna na rozciąganie, 
 ψj  — kąt dylatacji. 

2.3. Fizykalny model przepływu metanu przez szczeliny w górotworze 

Za pomocą kodu UDEC można symulować przepływ płynu przez szczeliny pomiędzy 
(nieprzepuszczalnymi) blokami skalnymi. Dokonywana jest w tym celu w pełni sprzężona 
analiza mechaniczno-hydrauliczna, w której przewodność hydrauliczna szczeliny uzależ-
niona jest od odkształcenia mechanicznego i, odwrotnie, ciśnienie płynu w szczelinie wpły-
wa na odkształcenie. 

W kodzie wykorzystywane jest znane z mechaniki płynów równanie 

 fv k J=  (1) 

opisujące średnią prędkość (v) laminarnego przepływu lepkiego płynu pomiędzy równo-
ległymi płytami. W równaniu tym J oznacza gradient hydrauliczny, a kf jest współczynni-
kiem przewodności hydraulicznej szczeliny określonym formułą 

 
2

12f
k

a gk =
µ

 (2) 

104



7 

gdzie: 
 a — oznacza rozwarcie szczeliny, 
 g — przyspieszenie ziemskie, 
 µk — współczynnik lepkości kinematycznej płynu. 

Natężenie przepływu na jednostkę rozwarcia szczeliny można wyrazić za pomocą wy-
rażenia 

 
3

12 k

a gq va J= =
µ

 (3) 

W hydraulice wyrażenie to nazywane jest potocznie prawem potęgowym trzeciego 
stopnia. Prawo to można zapisać także, w inny sposób, równaniem 

 
3

12 d

a pq
l
∆

= −
µ

 (4) 

Poza rozwarciem (a), w równaniu tym występuje gradient (spadek) ciśnienia (∆p), 
długość odcinka przepływu (l) oraz współczynnik lepkości dynamicznej płynu (µd), przy 
czym µd = ρf µk, gdzie ρf jest gęstością płynu. 

TABELA 4 
Wartości parametrów występujących w modelu opisującym ustalony przepływ metanu 
przez szczeliny w górotworze 

ρf 
kg m–3 

Kf 
MPa 

µd 
MPa s 

kj 
MPa–1s–1 

ao 
mm 

ar 
mm 

0,7 100 10–11 8,0·109 1,0 0,5 

 

W pracy tej symulowany był tzw. ustalony przepływ gazu przez szczeliny w góro-
tworze. W równaniach opisujących ten rodzaj przepływu występują następujące wielkości: 
gęstość metanu (ρf), współczynnik ściśliwości metanu (Kf), współczynnik przepuszczalności 
szczeliny (związany z dynamicznym współczynnikiem lepkości zależnością kj = 1/(12µd)), 
rozwarcie początkowe szczeliny (ao), tzn. rozwarcie przy naprężeniu normalnym równym 
zero i tzw. rozwarcie rezydualne szczeliny (ar), czyli najmniejsze, tzw. hydrauliczne roz-
warcie szczeliny2. Wprowadzone do numerycznego modelu górotworu wartości tych wiel-
kości zestawione są w tabeli 4. 
                                                           
 2 Jeżeli nawet, w wyniku działania dużych obciążeń ściskających, dochodzi do zaciśnięcia szczeliny, to me-

chaniczne zamknięcie jest już bez wpływu na jej przepuszczalność. 
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2.4. Model obudowy ścianowej 

Obudowa wyrobiska ścianowego o wysokości 2,5 m w pokładzie 349 została zamodelo-
wana za pomocą 7-członowego płaskiego elementu strukturalnego o charakterystyce P = f(u) 
przedstawionej na rysunku 2. Maksymalna podporność modelu obudowy (Pmax = 3,0 MN) 
jest równa nominalnej podporności stosowanej w rzeczywistości w ścianie 801 dwustoja-
kowej zmechanizowanej obudowy podporowo-osłonowej FAZOS-12/28-POz-B/BSN. Obu-
dowa odsunięta jest od czoła ściany na odległość 0,45 m i podpiera strop na odcinku dłu-
gości 3,9 m. 

 
Rys. 2. Charakterystyka modelu obudowy ścianowej 

2.5. Warunki brzegowe i początkowe 

W przygotowywanym do obliczeń modelu numerycznym górotworu zadane zostały 
mieszane (przemieszczeniowo-naprężeniowe) warunki brzegowe. Przyjęto, że punkty wę-
złowe na pionowych, bocznych krawędziach modelu mają swobodę przemieszczania się 
w kierunku pionowym, a w kierunku poziomym przemieszczenia ich są równe zeru. Węzły 
znajdujące się na dolnej krawędzi modelu mają możliwość przemieszczania się w kierunku 
poziomym, a w kierunku pionowym ich przemieszczenia są równe zeru. Do górnej krawę-
dzi modelu przyłożono naprężenie pionowe równe 13,818 MPa i poziome równe 4,606 MPa. 

Inicjalizując pierwotny stan naprężenia w modelu przyjęto, że naprężenie pionowe 
w górotworze pochodzi od sił masowych i zdeterminowane jest gęstością objętościową skał 
i węgla, natomiast naprężenie poziome, zgodnie z klasycznym rozwiązaniem wywodzącym 
się z teorii sprężystości, jest ułamkiem właściwym naprężenia pionowego zależnym od 
wartości współczynnika Poissona. I tak obliczono i zadano jako warunek początkowy, że 
w górnej części modelu (tej powyżej pokładu 349) składowa pionowa pierwotnego stanu 
naprężenia (σz0) wynosi 15,362 MPa, a składowe poziome (σx0 = σy0) równe są 5,121 MPa. 
Dla pokładu wprowadzono wartości naprężeń σx0 i σx0 = σy0 równe, odpowiednio, 15,399 MPa 
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i 8,292 MPa. W dolnej części modelu zadano naprężenie początkowe σx0 = 18,777 MPa 
i σx0 = σy0 = 5,609 MPa. 

Korzystając z informacji zdobytych na podstawie analizy hydrogeologicznych profili 
otworów wiertniczych G-15/2006, G-17/2006 i G-14/2006, dla pokładu 350 i dla pakietu 
warstw zalegających poniżej tego pokładu wprowadzono do modelu jako dodatkowy wa-
runek początkowy ciśnienie złożowe metanu równe 2,0 MPa. Szacując tę wartość ciśnienia 
metanu skorzystano m.in. z wyników badań metanonośności prób węgla pobranych z rdze-
nia wiertniczego z otworu G-14/2006 oraz z danych zaczerpniętych z prac na temat zależ-
ności pomiędzy ciśnieniem złożowym metanu a metanonośnością oraz zależności pomię-
dzy ciśnieniem złożowym metanu a głębokością (zob. m.in. [4]). 

Uruchomiono następnie obliczenia, doprowadzając model do stanu równowagi począt-
kowej (wymagało to wykonania 1500 kroków obliczeniowych) i ustalenia się pierwotnego 
stanu naprężenia w całym modelu w stanie sprężystym. Następnie uzupełniono model kon-
stytutywny materiału skalnego warunkiem stanu granicznego (i wartościami odpowiednich 
stałych materiałowych) oraz tablicami opisującymi zachowanie się skał w stanie pokrytycz-
nym i powtórzono obliczenia naprężeń pierwotnych w górotworze, tych odpowiadających 
stanowi równowagi jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji pokładu 349; wartości najwięk-
szego i najmniejszego naprężenia głównego w rejonie przyszłej przecinki ściany 802 w po-
kładzie 349 wyniosły, odpowiednio, 16,60 MPa i 4,56 MPa. Dopiero wtedy rozpoczęto sy-
mulację eksploatacji i właściwą analizę zachowania się badanego modelu górotworu. 

3. Komputerowa symulacja eksploatacji pokładu 349 

Przystępując do badania procesu migracji metanu w górotworze deformującym się pod 
wpływem eksploatacji ścianowej pokładu 349 w polu wybierkowym 802, w pierwszej 
kolejności zasymulowano wykonanie chodnika B-801 (tzw. zerowe stadium eksploatacji) 
i, następnie, wykonanie przecinki ściany 802 (stadium pierwsze) — zob. rysunek 1. W każ-
dym ze stu czterdziestu ośmiu kolejnych stadiów symulacji eksploatacji, prowadzonej na 
odcinku długości 450 m w kierunku prawej (północnej) krawędzi modelu, usuwano z po-
kładu jeden blok o długości 3,0 m, zastępowano na tym odcinku przyporządkowany węglo-
wi model konstytutywny tzw. modelem zerowym i przesuwano odpowiednio obudowę wy-
robiska ścianowego. Dla każdego takiego stadium eksploatacji wykonywano 1500 kroków 
obliczeniowych. Obliczenia prowadzono za pomocą notebooka Acer TravelMate 634LC 
z procesorem Pentium 4 1,8 GHz, wyposażonego w 512 MB pamięci swobodnego dostępu 
(RAM) i za pomocą mikrokomputera biurkowego z procesorem AMD Athlon 64 3400+ 
(2,45 GHz), 1 GB RAM. W tym drugim przypadku wykonanie 1500 kroków obliczenio-
wych zajmowało 19 minut. 

Analizując wyniki obliczeń badano pole deformacji ciągłych i nieciągłych w górotwo-
rze w sąsiedztwie pola wybierkowego, ze szczególnym uwzględnieniem formowania się 
strefy zawału powyżej eksploatowanej części pokładu 349 oraz pękania, rozwarstwiania się 
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i wypiętrzania warstw spągowych. Analizowano przemieszczenia styczne na stykach mię-
dzy blokami i śledzono rozwieranie się ścianek nieciągłości. Badano towarzyszące eksploa-
tacji zmiany stanu naprężenia i odkształcenia samych bloków skalnych i określano wielkość, 
położenie i zasięg stref, w których przekroczona została wytrzymałość graniczna na ścina-
nie lub na rozciąganie i materiał skalny przeszedł w stan pokrytyczny. Badając migrację 
metanu w górotworze, analizowano kierunek i prędkość płynięcia gazu przez szczeliny po-
między blokami skalnymi oraz ciśnienie gazu i natężenie przepływu (ilość gazu płynącego 
przez szczeliny). 

4. Omówienie wyników 

Wykonanie chodnika B-801 i przecinki ściany 802 spowodowało pęknięcie blisko 
ośmiuset styków pomiędzy wcześniej tzw. fikcyjnymi blokami skalnymi; liczba ta stanowi 
ok. 1,5% całkowitej, równej 52 814, liczby styków. Liczba styków pękniętych, tzn. nie prze-
noszących sił normalnych i/lub stycznych, rośnie w miarę postępującej eksploatacji pokładu 
(rys. 3). Tempo tego wzrostu jest szczególnie wysokie podczas tzw. rozruchu ściany, tzn. do 
czasu, gdy front eksploatacji dociera do położenia L = 60 m. Dalszej eksploatacji pokładu 
towarzyszy niemal liniowy wzrost liczby pękniętych styków, jednak tempo tego wzrostu 
jest znacznie, ok. 3-krotnie mniejsze niż w pierwszych stadiach eksploatacji. 

 
Rys. 3. Udział otwartych styków pomiędzy blokami skalnymi w ogólnej liczbie styków 

w zależności od długości wyeksploatowanego odcinka pokładu (położenia frontu eksploatacji) 

W tym samym okresie rozruchu ściany gwałtownie powiększa się zasięg strefy spękań 
w górotworze w bezpośrednim sąsiedztwie pustki poeksploatacyjnej. Należy zwrócić przy 
tym uwagę, że strefa ta początkowo powstaje w stosunkowo cienkich, zbudowanych ze skał 
o niewysokiej wytrzymałości, warstwach spągowych. Przykładowo, po 9. stadium eksploa-
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tacji, tzn. po wyeksploatowaniu pokładu na odcinku długości 30 m, zasięg występowania 
magistralnych3 szczelin w górotworze obejmuje tylko jedną warstwę stropową o grubości 
5,05 m i aż siedem warstw spągowych o łącznej miąższości równej 15,6 m. 

Pierwszy zawał stropu pojawił się po wyeksploatowaniu pokładu na odcinku długości 
39 m. W tym 12. stadium eksploatacji na spodku wyrobiska ścianowego, za obudową, opar-
ły się dwa duże bloki skalne, które powstały w wyniku popękania zalegającej nad pokładem 
ponad 5-metrowej warstwy łupku ilastego. Zasięg strefy spękań obejmuje wtedy już cztery 
warstwy stropowe i sięga na wysokość 13,9 m powyżej wyeksploatowanej części pokładu. 
Strefa spękań w warstwach spągowych jest jednak nadal większa; obejmując dziewięć war-
stw sięga już na odległość ponad 21 m poniżej pokładu. 

Gdy front eksploatacji dociera do położenia L = 60 m, zasięg strefy magistralnych szcze-
lin w górotworze sięga ostatecznie ok. 30 m zarówno powyżej, jak i poniżej wyeksploato-
wanej części pokładu i nie ulega już zmianie pomimo kontynuowania eksploatacji (rys. 4). 

 
Rys. 4. Zasięg strefy spękań w górotworze powyżej wyeksploatowanej części pokładu 

w zależności od długości wyeksploatowanego odcinka pokładu (położenia frontu eksploatacji) 

W okresie rozruchu eksploatacji wielkość obszaru, w którym dochodzi do przekrocze-
nia wytrzymałości granicznej skał na ścinanie lub na rozciąganie rośnie bardzo szybko, 
chociaż dla L = 60 m obszar ten stanowi zaledwie 2,6% równej 200 000 m2 powierzchni 
całego modelowanego wycinka górotworu. W miarę postępującej eksploatacji ten obszar 
powiększa się jednak znacznie (rys. 5) i po wyeksploatowaniu pokładu na odcinku długości 
450 m zajmuje już blisko 22% powierzchni modelu. Szczególnie duży jest w warstwach za-
legających powyżej pokładu 349, gdzie w wielu miejscach sięga górnej krawędzi modelu i, 
ponadto, wychodzi poza obszar wyznaczony tzw. krawędziami eksploatacji. 

                                                           
 3 Szczelinami magistralnymi nazywane są tutaj szczeliny główne, łączące się ze sobą. 
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Rys. 5. Wielkość obszaru górotworu objętego zniszczeniem, tzn. obszaru, 

w którym doszło do prze-kroczenia granicy wytrzymałości skał na ścinanie lub na rozciąganie, 
w zależności od długości wyeksploatowanego odcinka pokładu (położenia frontu eksploatacji) 

 
Rys. 6. Maksymalne przemieszczenia górotworu w sąsiedztwie pustki poeksploatacyjnej  

w zależności od długości wyeksploatowanego odcinka pokładu (położenia frontu eksploatacji) 

Ta partia górotworu doznaje też największych przemieszczeń w kierunku pustki 
poeksploatacyjnej. Dla L = 450 m, wartości wektorów przemieszczenia sięgają blisko 2,7 m. 
Jak pokazano na rysunku 6, osiadanie warstw stropowych (a raczej opadanie bloków skal-
nych) nad pustką poeksploatacyjną jest większe od wypiętrzenia warstw spągowych. Ale 
i ono jest niebagatelne; już po 39. stadium eksploatacji (L = 120 m) sięga w strefie zrobów 
wartości przekraczających 1,5 m. 
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Przemieszczenia górotworu w zabezpieczonym obudową wyrobisku ścianowym są 
znacznie mniejsze. Po okresie rozruchu ściany konwergencja tej części wyrobiska ściano-
wego (o szerokości, przypomnijmy, 3,9 m) wynosi mniej więcej 10÷20 cm u czoła ściany 
i 20÷40 cm od strony zrobów. 

Jak wspomniano już w rozdziale 2.1, badany model górotworu jest modelem dwuwy-
miarowym — płaską tarczą o jednostkowej grubości znajdującą się w płaskim stanie od-
kształcenia. W wyniku obliczeń ilości metanu dopływającego do wyrobiska ścianowego 
poprzez szczeliny w górotworze uzyskiwano wartości q odpowiadające właśnie jednostko-
wej grubości modelu. Żeby na tej podstawie ocenić ilość metanu dopływającego w rzeczy-
wistości do całej ściany (Q), mnożono q przez długość ściany (Q = q·l, gdzie l = 240 m). 

Metan migrujący z odkształcających się i pękających warstw spągowych pojawił się 
w ścianie w ilości ok. 35 m3/min. dopiero po okresie rozruchu ściany (22. stadium eksploa-
tacji, L = 69 m) i wytworzeniu się strefy szczelin magistralnych obejmującej jedenaście 
warstw spągowych i sięgającej aż do stropu grubej (18,3 m) warstwy średnioziarnistego 
piaskowca zalegającej kilkanaście metrów poniżej pokładu 350. Podczas dalszej eksploa-
tacji pokładu 349, gdy proces rozwoju deformacji nieciągłych w górotworze znacznie stra-
cił na intensywności (zob. rys. 3, 4 i 6), ilość metanu dopływającego do ściany 802 zaczęła 
zmniejszać się i w stadiach nr 59–119 (L = 180 – 360 m) była już niewielka, równa od 0,7 
do 1,4 m3/min. 

 
Rys. 7. Wielkość dopływu metanu do ściany w zależności od długości wyeksploatowanego odcinka 

pokładu. Strzałki oznaczają bardzo duże, przekraczające 100 m3/min. ilości metanu 

Należy podkreślić, że ilość metanu przedostającego się do wyrobiska ścianowego i do 
zrobów zdeterminowana jest drożnością systemu szczelin, o której decyduje wielkość roz-
warcia oraz stopień połączenia rozwartych nieciągłości. W sytuacji gdy pęknięcia w sąsia-
dujących ze sobą warstwach rozłożone są przypadkowo i nie łączą się ze sobą można ocze-
kiwać, że przepływ gazu będzie niewielki. Oczywiście, powiększanie się liczby spękań 

111



14 

w górotworze zwiększa możliwość powstania szczeliny magistralnej, która przecinając wiele 
warstw połączy warstwy metanonośne z pustą przestrzenią powstałą po wyeksploatowaniu 
pokładu zalegającego powyżej. Tak stało się w 129. i 139. stadium eksploatacji, gdy ilość 
metanu dopływającego do wyrobiska ścianowego nagle gwałtownie wzrosła do, odpowied-
nio, 112 i 142 m3/min. (zob. rys. 7), by dla położenia frontu eksploatacji L = 450 m powró-
cić do niewielkiej ilości 1,5 m3/min. 

 
Rys. 8. Dopływ metanu (kolor czarny) do zrobów i do wyrobiska ścianowego z metanonośnych 

warstw spągowych (kolor żółty) po wyeksploatowaniu pokładu na odcinku długości 450 m 
(149. stadium eksploatacji); a — obraz globalny; b — obraz lokalny 

Warto zwrócić uwagę (zob. rys. 8), że metan przedostawszy się do strefy zrobów w eks-
ploatowanym pokładzie i/lub do wyrobiska ścianowego migruje przez szczeliny w spęka-
nych warstwach stropowych dalej w górę. Przykładowo, w 132. stadium symulowanej 
eksploatacji — gdy front eksploatacji dociera na odległość L = 399 m — metan dociera do 
spągu pokładu 348 zalegającego 12,9 m powyżej pokładu 349. 

a) 

b) 
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Analizując wyniki obliczeń stwierdzono dodatkowo, że wpływy eksploatacji pokładu 
349 w polu wybierkowym 802 nie sięgają uskoku „Mieszko”. Zaobserwowano przy tym, że 
szczelina uskokowa tej potężnej nieciągłości jest doskonałym duktem, którym z warstw 
metanonośnych migrują w górę duże ilości tego gazu. 

5. Podsumowanie i uwagi końcowe 

Posługując się komputerowym kodem metody elementów odrębnych UDEC zbudowa-
no płaski (dwuwymiarowy) numeryczny model dużego (1000 m × 200 m) wycinka góro-
tworu w sąsiedztwie pokładu 349 w polu ścianowym 802 w partii B w KWK „Murcki”. Eks-
ploatację tego pokładu systemem ścianowym z zawałem warstw stropowych symulowano 
w modelu na odcinku długości 450 m. Badano i analizowano towarzyszące eksploatacji po-
la naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w górotworze. Śledzono pękanie masywu skalne-
go i monitorowano rozwój stref, w których dochodziło do rozwierania się styków pomiędzy 
blokami skalnymi i powstawania tzw. szczelin magistralnych. 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w warunkach silnie deformują-
cych się, rozwarstwiających, pękających i dzielących na bloki warstw spągowych możliwa 
jest migracja metanu z pokładów węgla zalegających poniżej eksploatowanego pokładu. 
Pokazano, że strefa szczelin w cienkich i zbudowanych ze skał o niewysokiej wytrzymałoś-
ci warstwach zalegających poniżej pokładu 349 powstaje szybciej niż strefa zawału stropu 
i sięga na głębokość ok. 30 m poniżej pokładu. Warstwy spągowe ulegają przy tym silnemu 
wypiętrzaniu w strefie zrobów; już we wczesnych stadiach eksploatacji przemieszczenie to 
sięga wartości przekraczających 1,5 m. 

Przy założeniu, że (1) warstwy metanonośne zalegają 15,6 m poniżej pokładu 349 i obej-
mują pokład 350 oraz pokłady węgla i warstwy skalne niżej leżące i (2) ciśnienie złożowe 
metanu wynosi 2 MPa, zbadano właściwości procesu przepływu metanu (kierunek, ciśnie-
nie, ilość, prędkość) przez szczeliny powstające w pękających pod wpływem eksploatacji 
pokładu 349 warstwach spągowych. Na tej podstawie podano prognozę ilości metanu do-
pływającego do wyrobiska ścianowego w różnych stadiach eksploatacji. Pokazano, że me-
tan pojawia się w wyrobisku ścianowym od razu w dużych ilościach po okresie rozruchu 
ściany, tzn. po wyeksploatowaniu pokładu na odcinku długości 60÷70 m. Następnym etapom 
eksploatacji towarzyszy mniej intensywny dopływ metanu do ściany i do zrobów. Jednak 
w przypadku łączenia się pojedynczych pęknięć w tzw. szczeliny magistralne, tzn. przeci-
nające cały pakiet warstw zalegających pomiędzy pokładem 349 i pokładem 350, i łączą-
cych warstwy metanonośne bezpośrednio z wyrobiskiem ścianowym i/lub ze strefą zrobów, 
możliwe są — nagłe i trudne do przewidzenia — duże wypływy metanu z warstw spągo-
wych. 

Właściwości zjawiska migracji metanu poprzez szczeliny w warstwach spągowych są 
bezpośrednio związane z cechami dobrze rozpoznanego procesu deformowania się i pęka-
nia tych warstw. Prognoza jakościowa tego zjawiska nie budzi więc żadnych zastrzeżeń. 
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Prognoza ilościowa byłaby jednak bez wątpienia znacznie bardziej rzetelna i wiarygodna, 
gdyby metanonośność pokładów węgla zalegających poniżej pokładu 349 rozpoznano w ca-
łym obszarze pola wybierkowego 800, a nie tylko punktowo, tzn. na podstawie badań pró-
bek pobranych z zaledwie jednego otworu. Należy przy tym podkreślić, że szczególnie 
ważna dla powodzenia komputerowej symulacji przepływu metanu przez szczeliny w góro-
tworze jest dobra (dokładna) znajomość warunków początkowych, czyli — w tym przypad-
ku — ciśnienia, pod jakim występuje gaz w nienaruszonych eksploatacją warstwach meta-
nonośnych. Niestety, wobec braku odpowiednich danych na ten temat dla pokładów węgla 
w KWK „Murcki” korzystano z informacji zaczerpniętych z literatury (podanych tam dla 
innych złóż i innych węgli) i — siłą rzeczy — bez większej pewności oszacowano tylko war-
tość ciśnienia złożowego metanu w pokładzie 350 i pokładach zalegających jeszcze niżej. 
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ZAGROŻENIA GAZODYNAMICZNE  
W KOPALNIACH JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ SA 

 

1. Wprowadzenie 

Pracy górniczej pod ziemią towarzyszą określone zagrożenia załóg górniczych, wzra-
stające w miarę eksploatacji na coraz większych głębokościach. Umownie podzielić je można 
na naturalne i technologiczne. Pośród zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji 
podziemnej najbardziej skomplikowane, a więc i najtrudniejsze w opisie są zagrożenia zwią-
zane z występowaniem zjawisk o charakterze dynamicznym.  

W zjawiskach gazodynamicznych występuje szybkie pękanie i kruszenie gazonośnej 
calizny węglowej lub skalnej, któremu towarzyszyć może wyrzut, wypchnięcie lub obwał 
węgla względnie skały do wyrobiska i zwiększone w stosunku do zwyczajnego wydzielanie 
gazu. Spośród wszystkich rodzajów zjawisk gazodynamicznych największe zagrożenie stwa-
rzają wyrzuty gazów i skał. 

W obowiązujących znowelizowanych przepisach [10] zamieszczone zostały definicje 
pojęć dotyczące poszczególnych zagrożeń naturalnych. Według powyższych definicji przez 
„zjawisko wyrzutów gazów i skał rozumie się dynamiczne przemieszczenie rozkruszonych 
skał lub węgla z calizny do wyrobisk przez energię gazów wydzielonych z górotworu w wy-
niku działania czynników geologiczno-górniczych, które mogą spowodować efekty akustycz-
ne, podmuch powietrza, uszkodzenie obudowy i urządzeń, powstanie kawerny powyrzuto-
wej, zaburzenie w przewietrzaniu wyrobisk, powstanie wybuchowego nagromadzenia metanu 
lub atmosfery niezdatnej do oddychania”, natomiast „objawami wskazującymi na zwiększe-
nie zagrożenia wyrzutami gazów i skał są: 

— zwiększone ilości zwiercin, wydmuchy zwiercin i gazów, zakleszczanie lub wypycha-
nie wiertła w czasie wiercenia otworów; 

— odpryskiwanie węgla z ociosów i czoła przodku oraz trzaski w głębi calizny; 
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Jastrzębska Spółka Węglowa SA w Jastrzębiu Zdroju 
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— zwiększone wydzielanie gazów po robotach strzałowych; 
— zwiększenie ilości urobku i jego rozrzucenie na większą odległość od przodka przy tej 

samej technologii wykonywania robót strzałowych; 
— zmniejszenie zwięzłości i zmiany struktury węgla w czasie prowadzenia wyrobiska”. 

Zjawiska gazodynamiczne stanowią w podziemnych kopalniach węgla jedno z najbar-
dziej niebezpiecznych zagrożeń dla życia i zdrowia górników od wielu lat. 

Pojęcie zagrożenia wyrzutowego związane jest z dwoma czynnikami. Pierwszym z tych 
czynników jest działanie mas powyrzutowych bezpośrednio na ludzi, urządzenia i obudowę 
wyrobisk górniczych; czynnik ten ma zasięg ograniczony najczęściej do kilkudziesięciu me-
trów. Drugim czynnikiem jest gaz, uwalniany podczas wyrzutu w krótkim czasie i w ogrom-
nych ilościach, który tworzy w wyrobiskach podziemnych atmosferę niezdatną do oddycha-
nia i zakłóca układ wentylacyjny kopalni. W przypadku metanu tworzyć on może, w zależ-
ności od stężenia, mieszaninę wybuchową lub palną. Zagrożenie gazowe objąć może swym 
zasięgiem wszystkie wyrobiska podziemne kopalni, a czasami również ludzi znajdujących 
się w okolicy szybów wentylacyjnych czy nawet na powierzchni zakładów górniczych. 

Warunkiem bezpiecznej pracy w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał jest 
dostateczne rozpoznanie tego zagrożenia, jego przyczyn i mechanizmu powstawania. Od 
pracowników zatrudnionych w kopalniach zagrożonych wyrzutami metanu i skał wymaga 
się przede wszystkim umiejętności szybkiego rozeznania wszelkich objawów poprzedzają-
cych powstanie wyrzutu, a także znajomości zasad bezpiecznego prowadzenia robót w ko-
palniach zagrożonych wyrzutami metanu i skał. 

2. Występowanie metanu 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Zawartość metanu w pokładach węgla, czyli tzw. metanonośność pokładów Górno-
śląskiego Zagłębia Węglowego jest bardzo zróżnicowana. W północnej i środkowej części 
Zagłębia na niektórych obszarach metan w ogóle nie występuje lub występuje w nieznacz-
nych ilościach, natomiast w południowej części Zagłębia występują obszary o bardzo silnej 
metanonośności [2]. W części południowo-wschodniej do złóż silnie metanonośnych należą 
złoża kopalń: Brzeszcze i Silesia, natomiast w części południowo-zachodniej silnie metano-
nośnymi są złoża kopalń należących do Jastrzębskiej i byłej Rybnickiej Spółki Węglowej. 

W kopalniach JSW SA, ze względu na zaleganie w nadkładzie słabo przepuszczalnych 
ilastych osadów miocenu, bezpośrednio w stropie karbonu występuje 150÷200 m strefa wy-
sokiej metanonośności pokładów, przekraczającej niejednokrotnie 10 m3 CH4/Mgcsw. Ob-
szary zwiększonej metanonośności pokładów oraz silnego nasycenia metanem wolnym wy-
stępują również w pobliżu stref uskokowych, które stanowiły drogi migracji metanu z głęb-
szych partii złoża kończące się na kontakcie z nieprzepuszczalnym nadkładem. 

W kopalniach „Jastrzębie” i „Moszczenica”, budowanych w pierwszej kolejności, już 
w trakcie drążenia pierwszych wyrobisk udostępniających w strefie podnadkładowej na-
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stępowały intensywne wypływy metanu wolnego, dochodzące do kilkudziesięciu metrów 
sześciennych na minutę. Uruchomienie eksploatacji spowodowało dalsze zwiększenie wy-
dzielania metanu. Odmienna dynamika metanowości wystąpiła w kolejno budowanych, na 
większej głębokości, kopalniach. Dopływy metanu w fazie robót udostępniających były 
stosunkowo niewielkie. Dopiero rozpoczęcie robót eksploatacyjnych spowodowało wzrost 
wydzielania się metanu. 

Występowanie gazu sorbowanego związane jest głównie z pokładami węgla, natomiast 
występowanie metanu wolnego związane jest ze strukturami geologicznymi umożliwiają-
cymi gromadzenie się tego gazu. Obie formy występowania są ściśle ze sobą związane. Przyj-
muje się, że na skutek odprężenia pokładów węgla w trakcie eksploatacji górniczej wystę-
puje wydzielanie się metanu sorbowanego i przejście w formę metanu wolnego do strefy 
spękań. Metanowość bezwzględna kopalń JSW SA w 2006 roku wynosiła 632,54 m3/min., 
z tego poprzez odmetanowanie ujmowano 239,98 m3/min. Metanowość względna w tym 
okresie wynosiła 17,16 m3/Mg wydobycia. Charakterystykę metanowości względnej i bez-
względnej w poszczególnych kopalniach JSW SA przedstawiono w tabeli 1. 

TABELA 1 
Metanowość kopalń JSW SA w 2006 r. 

Metanowość bezwzględna 
m3/min 

Kopalnia 
Metanowość 

względna 
m3/Mg 

wentylacja odmetanowanie razem 

Efektywność 
odmetanowania 

% 

„Borynia” 14,00 62,35 21,90 84,24 25,60 

„Jas-Mos” 6,23 22,20 21,40 43,60 45,18 

„Krupiński” 30,67 66,42 66,08 132,50 49,87 

„Pniówek” 34,90 155,60 88,80 244,40 36,30 

„Zofiówka” 26,95 86,00 41,80 127,80 32,63 

JSW SA 17,16 392,57 239,98 632,54 37,94 

 
Sumaryczne ujęcie metanu poprzez odmetanowanie w 2006 r. w kopalniach JSW SA 

wyniosło 127,5 mln m3, z tego wykorzystano 87,5 mln m3 CH4, tj. 68,6%. 
Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że pokłady węgla eksploatowane w po-

łudniowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, a w szczególności w Rybnickim 
Okręgu Węglowym, są przeważnie pokładami silnie gazonośnymi. Istnieją więc przesłanki 
do przypuszczeń, że w określonych warunkach mogą w nich występować zjawiska gazo-
dynamiczne. Przypuszczenia te są wzmacniane faktem występowania tych zjawisk, w tym 
również nagłych wyrzutów węgla i gazu w niektórych kopalniach Ostrawsko-Karwińskiego 
Rejonu (OKR) [7]. 
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3. Zjawiska gazodynamiczne zaistniałe w JSW SA 

Zjawiska gazodynamiczne występowały przez cały okres istnienia kopalń ROW, jednak-
że ze względu na ich wielkość nie były one w większości przypadków udokumentowane. 
Udokumentowane zjawiska gazodynamiczne, mające pewne cechy wyrzutu, wystąpiły jedy-
nie w kopalni „Zofiówka”. W kopalni „Pniówek” do czasu zaistnienia w dniu 23.08.2002 r. 
wyrzutu metanu i skał udokumentowane były zjawiska gazodynamiczne, mające cechy na-
głych wypływów metanu. 

Jak dotąd w kopalniach Rybnickiego Okręgu Węglowego występowały zjawiska o małej 
skali, gdzie ilość wydzielonego gazu oraz wyrzuconego węgla była mała, w praktyce kopal-
nianej czasami nawet mało odczuwalna (tab. 2). 

TABELA 2 
Zjawiska gazodynamiczne zaistniałe w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

Kopalnia Wyrobisko 
chodnikowe Pokład 

Ilość mas 
powyrzutowych

Mg 

Ilość 
wydzielonego 

metanu 
m3 

Data 
wystąpienia 

zjawiska 

„Zofiówka” 
F – 13 
F – 5 
H – 5 

363 
360/1 
403/1 

4 
15 
95 

411 
2170 
5000 

19.05.1979 
10.08.1979 
12.06.1985 

„Brzeszcze” chodn. 363 364 10 300 20.05.1986 

„Zofiówka” 
(dawniej 

„Manifest 
Lipcowy”) 

H – 1a 
H – 3 
H – 1a 

403/1 
404/3 
403/1 

– 
– 
– 

450 
250 
890 

12.03.1984 
30.05.1984 
13.10.1984 

„Pniówek” 
(dawniej 

“XXX-lecia 
PRL”) 

S – 4 363 – 19 700 03.01.1987 

„Pniówek” Luneta 
rurowa 

404/4+ 
405/1 250 51 448 23.08.2002 

„Zofiówka” chodn. transp. 
D-6 409/4 350 10 200 22.11.2005 

 
Jak wynika z zestawienia objawów gazodynamicznych, sporządzonego w 1983 r. przez 

ówczesne Zrzeszenie Kopalń w Jastrzębiu, pierwszy przejaw takiego zjawiska został zare-
jestrowany w KWK „Jastrzębie” (obecnie KWK „Jas-Mos”) w 1967 r. [1]. Podczas drąże-
nia upadowej w pokładzie 505/1 z poziomu ±0,0 m do poziomu –120 m, na poziomie –100 m 
nastąpiło wypchnięcie bloku węgla z ociosu zachodniego o masie 5÷6 Mg. Jednak brak jest 
dokładniejszej informacji na ten temat. 
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Drugie w porządku chronologicznym, ale bez oznaczonej daty, było zdarzenie w ów-
czesnej KWK „Manifest Lipcowy”, a obecnej KWK „Zofiówka”, które wystąpiło podczas 
głębienia szybu 6 na poziomie około – 210 m przed otwarciem pokładu 409. Po przebiciu 
stropu karbonu i zgłębieniu około 10 m stwierdzono wyprzedzającym otworem badawczym 
zaleganie pokładu w odległości 4 m poniżej dna szybu. Odstrzał zabioru około 2,0 do 2,4 m 
spowodował wypływ metanu o stężeniu 6% całym przekrojem szybu w ciągu około 2 dni. 
Po zjeździe na dno szybu stwierdzono wyłamanie półki skalnej i przemieszanie całego urobku 
z węglem zalegającym 4 m poniżej dna szybu sprzed odstrzału. 

Inne zjawiska gazodynamiczne występujące w KWK „Zofiówka” to tzw. mocne strzały, 
wydmuch gazu, minikawerny w postaci leja o średnicy 0,5 m. Miejsca tych zdarzeń to: 
chodnik H-1a, chodnik H-1b, chodnik H-c, wszystkie w pokładzie 403/1. 

Niestety nie podano żadnych informacji o czynnościach wykonywanych w tych przod-
kach do chwili przejawu zagrożenia. Umożliwiłoby to ustalenie, na czym polegała prowo-
kacja tych wyrzutów. Te wyrzuty — bo tak należałoby zakwalifikować ww. zdarzenia — 
różnią się od poprzednio opisanych tym, że towarzyszyły im oznaki, wskazujące na proces 
gwałtownego odprężenia pokładu 403/1. 

Na szczególną uwagę zasługują trzy zdarzenia, jakie miały miejsce w KWK „Zofiówk” 
w następujących terminach: 19.05.1979 r., 10.08.1979 r. oraz 12.06.1985 r. Przedmiotowe 
zdarzenia określone zostały, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym czasie przepi-
sów, jako wypływy metanu z odrzutem węgla i skał, które według obecnie stosowanych 
kryteriów zostałyby uznane za wyrzuty metanu i skał. Poniżej scharakteryzowano zdarzenie 
z dnia 12.06.1985 r. 

Zgodnie z opisem zdarzenia [1] w chodniku badawczym H-5, wyrzut był następstwem 
robót strzałowych. Chodnik drążony był w nowej partii wzdłuż strefy bezpieczeństwa dla 
nadkładu. Oś chodnika była równoległa do uskoku o zrzucie h = 3 m. W dniu zdarzenia 
wyrobisko miało długość 95 m. W stropie zalegały łupki ilaste kruche z laminami węgla, 
wyżej łupek ilasty zwięzły. W spągu zalegały łupki ilaste drobnowarstwowe, poniżej łupki 
ilaste zapiaszczone. Na 83 m drążonego wyrobiska stwierdzono strefę uskokową (h = 1,0; 
1,6; 0,8; 0,9 m) o łącznej szerokości 8 m.  

Chodnik badawczy H-5 objęty był odmetanowaniem wyprzedzającym. Otwory były 
wiercone w pokładzie oraz do warstw stropowych. W czasie wiercenia stwierdzono zasypy-
wanie i zaciskanie otworów. Pomiary wskaźników zagrożenia „wypływem metanu z odrzu-
tem węgla i skał”, tzn. intensywności desorpcji, wychodu zwiercin oraz zwięzłości węgla 
wykonywano raz na dobę. Pomiary nie wskazywały na wzrost zagrożenia. Jedynie wartość 
wskaźnika zwięzłości wynosiła fz = 0,26. 

W opinii wykonanej po zaistniałym zdarzeniu stwierdzono, że [1]: 

— wyrzut był związany ściśle ze strefą zaburzoną tektonicznie, dlatego występowanie za-
burzeń tektonicznych powinno się uważać za strefę zagrożoną, niezależnie od wyni-
ków prognozy; 

— najbliższy wartości krytycznej był wskaźnik zwięzłości węgla; 
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— zjawiska gazodynamiczne w większości przypadków występują w wyrobiskach pro-
wadzonych w bliskim sąsiedztwie stropu karbonu z nadkładem; 

— prognozowanie zagrożenia w pobliżu zaburzeń tektonicznych wymaga określenia do-
datkowych kryteriów. 

W latach 1967–1983 objawy zjawisk gazodynamicznych rejestrowano także w KWK 
„Pniówek”, przy czym były to głównie tzw. mocne strzały oraz wydmuchy węgla i gazu 
z otworów strzałowych. Według służb wentylacyjnych objawy te towarzyszyły uskokom 
i innym zaburzeniom geologicznym. 

W 1987 r. zarejestrowano w KWK „Pniówek” następujące nagłe wypływy metanu [1]: 

— 3.01.1987 r. w pochylni S-4, pokład 363 nastąpiło wzmożone wydzielanie metanu ze 
stropu pokładu na odcinku 10 m. Maksymalne zarejestrowane stężenie gazu w przod-
ku wyrobiska wynosiło 5%. Zagrożenie metanowe zlikwidowano środkami wentyla-
cyjnymi; 

— 4.07.1987 r. w pochylni równoległej S-4 w pokładzie 363 nastąpiło wzmożone wy-
dzielanie metanu po robotach strzałowych. Stężenie metanu w przodku wyniosło po-
wyżej 5%. Wykonane 6.07.1987 r. pomiary wskaźników zagrożenia wyrzutami były 
następujące: ∆P2 = 0,92 kPa, Zw = 15,5 dm3/mb, fz = 0,28. W dniu 07.07.1987 r. wy-
konano ponownie pomiary: ∆P2 = 0,44 kPa, Zw = 10,5 dm3/mb, fz = 0,28. Jako środki 
profilaktyczne zalecono urabianie techniką strzałową z kontrolą powrotu załogi do przod-
ka oraz zwiększenie ilości otworów odmetanowania; 

— 20.10.1987 r. w pochylni S-5 w pokładzie 363 nastąpiło wzmożone wydzielanie meta-
nu po robotach strzałowych. Stężenie metanu w przodku bezpośrednio po zdarzeniu wy-
nosiło powyżej 5%, a po czterech godzinach 1,6%. Zagrożenie usunięto środkami 
wentylacyjnymi. Brak danych odnośnie wielkości odrzutu węgla. 

Dnia 15.06.1989 r. odnotowano [1] nagły wypływ metanu i mieszaniny wody oraz 
piasku z otworu wiertniczego o długości 45 m, prowadzonego pod kątem 70° w stropie po-
kładu 363 z chodnika B-1. Przyczyną wypływu metanu było połączenie otworem strefy 
wysokich ciśnień gazu i wody z siecią szczelin i mikropęknięć w warstwach stropowych. 

3.1. Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej do szybu II 
na poziomie 1000 m w KWK „Pniówek” w dniu 23.08.2002 r. 

W dniu 23.08.2002 roku, o godz. 1203, w następstwie wykonanych robót strzałowych 
zaistniał wyrzut metanu i skał, który spowodował koncentrację metanu w przodku do 84%, 
zarejestrowaną przez czujnik metanometrii automatycznej, zabudowany w czole drążonej 
lunety rurowej [3]. Niezwłocznie podjęto akcję ratowniczą i przystąpiono do alarmowania 
zagrożonej załogi. Wszystkich zagrożonych wycofano, w tym ze strefy bezpośredniego za-
grożenia pięciu pracowników zatrudnionych w lunecie rurowej. 

W następstwie wyrzutu zaistniało bardzo poważne zagrożenie metanowe, powstałe 
w związku z wydzieleniem się znacznych objętości metanu. Gaz ten mógł w krótkim czasie 
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wypełnić wyrobiska na drodze odprowadzenia powietrza z rejonu zaistniałego wyrzutu do 
szybu wentylacyjnego. Wyrzut stworzył więc nie tylko zagrożenie wybuchowe, lecz rów-
nież powstanie atmosfery beztlenowej. 

Akcja ratownicza prowadzona była do dnia 26.08.2002 r., kiedy to Kierownik Ruchu 
Zakładu Górniczego, uwzględniając brak zagrożenia, podjął decyzję o jej zakończeniu.  

Szkic lunety rurowej poziom 1000 m po zaistniałym wyrzucie metanu i skał, sporzą-
dzony na podstawie przeprowadzonych w dniu 02.09.2002 r. oględzin miejsca zdarzenia, 
przedstawiono na rysunku 1. Masy powyrzutowe znajdujące się w lunecie rurowej osza-
cowano na 250 m3 rozdrobnionego węgla i innych skał. Łącznie w okresie 66 godzin po 
wyrzucie metanu i skał wydzieliło się 51 448 m3 CH4. Średnia metanowość bezwzględna 
w okresie 1 doby wyniosła 24,87 m3/min. 

Wyrzut metanu i skał w drążonej lunecie rurowej spowodował wyrzucenie do przed-
miotowego wyrobiska znacznych objętości mas powyrzutowych (rozkruszonego węgla oraz 
otaczających pokład skał), jednak zasięg tego wyrzutu był ograniczony do 73 m, czyli dłu-
gości wydrążonego wyrobiska. 

Analizę zagrożenia metanowego po zaistniałym wyrzucie przeprowadzono w oparciu 
o pomiary koncentracji metanu rejestrowane na wybranych czujnikach MM pracujących 
w systemie SMP. 

Stężenia metanu na czujniku MM 137, zabudowanym w pobliżu czoła przodka lunety 
rurowej, od momentu zaistnienia wyrzutu metanu i skał do dnia 28.08.2002 r. przedstawia 
rysunku 2. Wynika z niego, że utrzymywanie się stężenia metanu powyżej 50% miało miej-
sce w okresie pierwszej doby po wyrzucie, po czym następował powolny spadek do 10% CH4 
w dniu 28.08.2002 r. Wskazania metanomierza MM137 obniżały się sukcesywnie, wskazu-
jąc na zanikającą desorpcję metanu z powyrzutowej masy węglowej w lunecie rurowej. 

Za najbardziej reprezentatywne dla opisu skali zagrożenia metanowego uznano stęże-
nia metanu w upadowej wentylacyjnej do poziomu 1000 m, rejestrowane przez metanomierz 
MM 134, który znajdował się w odległości około 980 m od miejsca wyrzutu. Koncentracja 
metanu powyżej 30% na tym czujniku utrzymywała się około 11 minut, a metanowość bez-
względna w tym okresie była wyższa od 340 m3/min. 

Ekstremalna wartość metanowości bezwzględnej w powietrzu płynącym w upadowej 
wentylacyjnej do poziomu 1000 metrów wynosiła 620 m3 CH4/min. przez 20 sekund. Przy 
30% zawartości metanu w powietrzu wentylacyjnym zawartość tlenu kształtowała się na 
poziomie około 14%. 

W pozostałych wyrobiskach na poziomie 1000 m oraz na drodze odprowadzenia po-
wietrza zawartość tlenu w powietrzu kopalnianym kształtowała się na poziomie 16÷17%, 
natomiast w kolejnych wyrobiskach na drodze odprowadzenia powietrza z poziomu 1000 m 
koncentracja metanu w powietrzu chwilowo kształtowała się od zawartości ponadwybucho-
wych do wybuchowych oraz w przedziale 5÷2%. 

Warto zaznaczyć, że na metanomierzu, oddalonym o 2900 metrów od miejsca wyrzu-
tu, stężenie CH4 powyżej dopuszczalnej wartości 1,5% utrzymywało się przez okres około 
5,5 godziny. 
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Zawartość metanu w powietrzu w czole lunety rurowej rejestrowane przez metanomierz MM nr 137 

Rys. 2. Stężenia metanu na czujniku MM 137, zabudowanym w pobliżu czoła przodka 
lunety rurowej, od momentu zaistnienia wyrzutu metanu i skał do dnia 28.08.2002 r. 

Jako przyczyny zdarzenia zaistniałego w lunecie rurowej na poziomie 1000 m KWK 
„Pniówek” wymieniono: 

— niezidentyfikowane zaburzenia geologiczne przed czołem przodka (potwierdzone po 
wybraniu mas powyrzutowych — uskok wyrzucający o zrzucie h ∼ 0,70 m) wraz ze stre-
fą spiętrzenia gazowego, której energia potencjalna wzrosła, powodując wyrzut meta-
nu i skał; 

— zmniejszoną przepuszczalność gazową w związku z prowadzeniem robót górniczych 
na głębokości około 1000 m w nieodprężonym filarze ochronnym szybów głównych; 

— silnie metanowy charakter złoża w otoczeniu szybów, o czym świadczy wysoka metano-
wość bezwzględna szybów wdechowych głównych, wynosząca aktualnie 8 m3 CH4/min. 

3.2. Wyrzut metanu i skał w chodniku transportowym D-6 pokład 409/4 
poziom 900 m KWK „Zofiówka” w dniu 22.11.2005 r. 

W dniu 22.11.2005 r. o godzinie 843 w JSW SA KWK „Zofiówka” w chodniku trans-
portowym D-6 w pokładzie 409/4 na poziomie 900 m, podczas urabiania kombajnem na-
stąpił wyrzut metanu i skał z czoła przodka. W jego wyniku do przestrzeni wyrobiska zo-
stało przemieszczonych około 280 m3 mas powyrzutowych, które wypełniły strefę przyprzod-
kową na długości około 35 m. 
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W chwili wyrzutu metanu i skał w strefie zagrożenia znajdowało się 96 pracowników, 
przy czym 93 zdołano wycofać, a trzech poniosło śmierć. Do rejonu zagrożenia zostały nie-
zwłocznie skierowane zastępy ratownicze. 

Prace w wyrobisku rozpoczęto od wybierania mas powyrzutowych. Przy odsłanianiu 
kolejnych odrzwi obudowy chodnikowej na bieżąco kontrolowana była opinka i wykładka 
obudowy. Nie stwierdzono ubytków w opince, a ubytki w wykładce obudowy w bezpośred-
nim sąsiedztwie przodka uzupełniono przez klejenie. W masach powyrzutowych dominują-
cą frakcję (około 90%) stanowił miał węglowy z pojedynczymi blokami i okruchami węgla 
o maksymalnych rozmiarach 0,7 × 0,5 × 0,4 m. Pozostałe bloki i okruchy stanowiły łupki 
ilaste zapiaszczone i łupki piaszczyste o maksymalnych wymiarach 1 × 0,7 × 0,3 m. 

Kawerna powyrzutowa w przodku chodnika transportowego była wypełniona. W mia-
rę prowadzenia wybierania mas powyrzutowych pustka nad stropem wyrobiska, przed jego 
czołem, powiększała się osiągając wymiary i wysokość około 10 m i głębokość przed czo-
łem przodka około 5 m. Miał węglowy i rumosz skalny, a także duże bloki skalne obsypy-
wały się do przodka, stwarzając zagrożenie dla pracujących w przodku ratowników. W tych 
warunkach zdecydowano się zakończyć usuwanie mas powyrzutowych i zabezpieczyć czo-
ło przodka.  

Na podstawie wizji i wykonanych otworów badawczych stwierdzono, że kawerna po-
wyrzutowa ma kształt owalny, a sumaryczna objętość mas powyrzutowych wynosi 320 m3. 
W przodku chodnika transportowego D-6 znajdowały się 2 zazębiające się ze sobą uskoki 
o charakterze zawiasowym (rys. 3) wypełnione osadami ilastymi, częściowo tektonicznie 
zlustrowanymi, trudnoprzepuszczalnymi dla gazu. Szczeliny uskokowe miały szerokość 
około 30 cm. Płaszczyzna pierwszego z nich posiadała upad 30÷40° na NW, drugiego oko-
ło 75÷85° na NW. Istniejącym zaburzeniom tektonicznym w analizowanym chodniku towa-
rzyszy zmiana kliważu węgla wyraźnie widoczna w lewym ociosie wyrobiska. 

W otoczeniu czoła przodka, w jego prawym (południowym) ociosie stwierdzono wy-
stępowanie węgla o strukturze granulkowej, zmylonityzowanej [8]. Struktura węgla w tym 
obszarze charakteryzuje się bardzo gęstą siecią spękań, podczas obserwacji mikroskopo-
wych osiągającą kilkaset pęknięć na milimetr. Węgle tego typu występowały w rejonie pra-
wego ociosu wyrobiska, nad szczeliną uskokową. Na podstawie oceny makroskopowej oraz 
analizy badań strukturalnych własności węgla pobranego z kilku miejsc w rejonie wyrzutu, 
grubość warstwy węgla odmienionego strukturalnie oceniono na co najmniej 50 cm. Dodat-
kowo, w bezpośrednim kontakcie ze szczeliną uskokową wystąpiła warstwa węgla z do-
mieszką iłowca o bardzo niskich parametrach wytrzymałościowych i strukturze ziemistej.  

Podczas wyrzutu metanu i skał, zaistniałego w dniu 22.11.2005 r. w chodniku trans-
portowym D-6 w pokładzie 409/4, w trakcie 27 godzin do wyrobiska dopłynęło 16 584 m3 
metanu, przy czym w pierwszej godzinie dopłynęło 8053 m3 metanu wg danych z odczytów 
czujników. Okres 1 godziny można przyjąć jako okres połowicznego wydzielania się tej ilości 
metanu w czasie wyrzutu [12]. 

Określona według instrukcji objętość wydzielonego gazu podczas wyrzutu wynosi 
10 200 m3 czystego metanu. 
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Rys. 3. Przekrój przez przodek chodnika D-6 po wyrzucie 

Największa intensywność wydzielania metanu (stwierdzona od 90 do 150 sekundy 
trwania wyrzutu) wynosiła 12 m3 CH4/s (720 m3 CH4/min.), natomiast największe pomie-
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rzone stężenie metanu u wylotu chodnika transportowego D-6 wynosiło 50%, a obliczony 
wskaźnik odgazowania mieścił się w przedziale od 33 do 47 m3 CH4/Mg masy powyrzuto-
wej [12]. 

Według ustaleń przyczyną analizowanego wyrzutu węgla i skał oraz metanu było zbli-
żenie się czoła przodka do zaburzenia tektonicznego, w sąsiedztwie którego występowała 
strefa pokładu o odmienionej strukturze, silnym nasyceniu metanem, bardzo niskiej zwię-
złości i dużej szczelinowatości.  

Do zaistnienia zdarzenia przyczynił się także stan naprężeń wynikający z głębokości 
prowadzenia robót górniczych, krawędzi eksploatacyjnych pokładów wyżej zalegających 
i zaburzenia geologicznego. 

Po zaistniałym zdarzeniu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA przyjęto 
dwie metody ochrony przed zagrożeniem wyrzutami gazów i skał: 

1) Pierwsza polega na intensyfikacji rozpoznania górotworu wierceniami i badaniami sta-
nu zagrożenia wyrzutami metanu i skał przed czołem przodka. 

2) Druga metoda polega na odsunięciu ludzi od zagrożenia poprzez wprowadzenie stref 
szczególnego zagrożenia wyrzutami metanu i skał, a także wdrożenia systemów zdal-
nego sterowania kombajnami chodnikowymi lub ochrony stanowisk pracy przed skut-
kami ewentualnego wyrzutu metanu i skał. 

System zdalnego sterowania kombajnem chodnikowym wdrożono w chodniku pod-
ścianowym D-6 pokład 409/4 KWK „Zofiówka” w czerwcu br. Ponadto w oparciu o stoso-
wny program opracowany przez Kopalnię Doświadczalną Barbara prowadzone są szkolenia 
dla osób zatrudnionych w rejonach, w których występuje zagrożenie wyrzutami metanu 
i skał. 

4. Podsumowanie 

Przykłady wyrzutów metanu i skał zaistniałych w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka” 
pokazują, że zjawiska te posiadają skomplikowaną naturę, dlatego nie opracowano dotych-
czas w pełni skutecznych metod prognozy występowania wyrzutów metanu i skał. 

Warunkiem bezpiecznej pracy w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał jest 
dostateczne rozpoznanie tego zagrożenia, jego przyczyn i mechanizmu powstawania. Od 
ludzi zatrudnionych w kopalniach zagrożonych wyrzutami metanu i skał wymaga się prze-
de wszystkim umiejętności szybkiego rozpoznania wszelkich objawów poprzedzających 
powstanie wyrzutu, a także znajomości zasad bezpiecznego prowadzenia robót w kopalniach 
zagrożonych wyrzutami metanu i skał. 

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed osobami zajmującymi się tematyką 
wyrzutów gazu i skał jest odpowiedź na pytanie: Jakie warunki muszą być spełnione, aby 
doszło do inicjacji wyrzutu? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest ważna z punktu 
widzenia praktyków górniczych, istotne są bowiem działania zapobiegające powstawaniu 
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warunków sprzyjających inicjacji zjawiska. O skali trudności, jakie stwarza badanie wyrzu-
tów metanu i skał, może świadczyć ilość czynników wpływających na inicjację i przebieg 
zjawiska. 

Charakterystyczną cechą wyrzutów w rejonie kopalń jastrzębskich wydaje się być to, 
że ilość gazu uwolnionego w trakcie ich trwania jest wielokrotnie większa niż wynikałoby 
to z oszacowania na podstawie gazonośności węgla i objętości mas powyrzutowych, co pro-
wadzi do wniosku, że większość gazu biorącego udział w wyrzucie pochodzi spoza obszaru 
bezpośrednio objętego zjawiskiem. W przypadku wyrzutu w lunecie rurowej w kopalni 
„Pniówek” i w chodniku transportowym D-6 kopalni „Zofiówka” źródłem nadmiarowej 
ilości gazu jest niewątpliwie znaczny dopływ metanu ze szczeliny uskokowej.  

W procesie transportu mas wyrzutowych dominującą rolę odgrywa gaz desorbowany. 
Systematycznie wzrastająca powierzchnia kruszonego w trakcie transportu węgla prowadzi 
do intensyfikacji desorpcji i uwalniania nowych ilości gazu. 

Podstawowym problemem w ocenie stanu zagrożenia wyrzutami w kopalniach ja-
strzębskich jest wczesne wykrywanie zaburzeń geologicznych, a w szczególności uskoków. 
Problemem górnictwa, nie tylko polskiego, ale i światowego, jest to, że aktualnie nie ma 
skutecznych metod wczesnego wykrywania nieznacznych zaburzeń geologicznych. 

Przedstawione wyżej aspekty badawcze pokazują, jak wiele jeszcze pozostało do zro-
bienia w kierunku poznania natury nagłych wyrzutów skalno-gazowych. Realizacja tych 
zadań wymaga wielkiego nakładu pracy zarówno kadry inżynierskiej na kopalniach jak i pra-
cowników naukowych. 
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1. Wstęp 

Wstrząsy górotworu zaliczane są do jednych z największych zagrożeń naturalnych, to-
warzyszących podziemnej eksploatacji górniczej. Analiza czasowych, przestrzennych i ener-
getycznych rozkładów wstrząsów rejestrowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego pokazuje, że mają one dwojaką naturę. Większość zjawisk sejsmicznych niskoener-
getycznych można ściśle powiązać z prowadzoną eksploatacją, natomiast zjawiska wysoko-
energetyczne najczęściej związane są z nakładaniem się pól naprężeń eksploatacyjnych, 
względnie tektonicznych. Wstrząsy takie klasyfikuje się wówczas jako eksploatacyjne i re-
gionalne [4]. 

Wśród czynników sprzyjających powstawaniu zjawisk sejsmicznych wymienia się prze-
de wszystkim naturalną skłonność górotworu do akumulowania energii sprężystej. Energia 
ta jest jednak zawsze wyzwalana w miejscach koncentracji naprężeń, powodowanej głów-
nie nadmiernym bądź niewłaściwym rozcięciem złoża węgla, względnie występowaniem na-
turalnych dyslokacji warstw skalnych — uskoków [3, 4, 7, 12]. Sekwencyjne pękanie warstw 
skalnych może prowadzić do tworzenia się nowych płaszczyzn neotektonicznych [10, 11]. 

W niniejszym artykule przedstawiono analizę zaistniałych zjawisk sejsmicznych za-
rejestrowanych w trakcie eksploatacji pokładów 403/1 i 403/3. Scharakteryzowano rozkład 
wstrząsów w stosunku do przesuwającego się frontu eksploatacyjnego, uwzględniając oddzia-
ływanie krawędzi eksploatacyjnych, pozostawionych w pokładzie filarów oraz uskoków. 
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Praca wykonana w ramach prac statutowych AGH, nr umowy 11.11.100.588/TM 
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2. Wpływ deformacji oraz uskoków na sejsmiczność górotworu 

W wyniku prac eksploatacyjnych następuje ugięcie warstw stropowych ponad eksplo-
atowanym pokładem. Wyeksploatowanie dużych objętości pokładów węgla kamiennego na 
różnych głębokościach jest przyczyną dużych ugięć warstw skalnych, a także obniżeń po-
wierzchni terenu dochodzących do kilkunastu, a niekiedy kilkudziesięciu metrów. Two-
rzące się wewnątrz górotworu ugięcia warstw skalnych powodują zwiększenie naprężeń 
efektywnych, co może powodować przekroczenie wartości krytycznych. Prowadzi to do 
powstania pęknięcia, które jest źródłem rozładowania energii [7, 8]. 

Należy też zwrócić uwagę, że powstałe podczas eksploatacji górniczej wsporniki w stro-
pie wybieranego pokładu przeciwstawiają się przesuwaniu mas skalnych względem siebie. 
Doprowadzają one niekiedy do spowolnienia bądź zatrzymania deformacji, pomimo powsta-
nia w górotworze wyraźnej strefy nieciągłości [2, 7]. Wzrost naprężeń ścinających wywoła-
nych ugięciem doprowadza w końcu do pokonania tych oporów, czemu towarzyszy uwol-
nienie zakumulowanej energii. Jednak okres wstrzymania rozwoju deformacji górotworu 
odgrywa bardzo ważną rolę w rozpoznaniu procesu przygotowania ośrodka do wstrząsu. 

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że postęp procesu deformacji 
w górotworze, mający charakter przesunięcia mas skalnych w strefie nieciągłości, może 
prowadzić do szczególnie niebezpiecznego wyładowania energii. W górotworze następuje 
tworzenie się stref przemieszczeń lub uruchamianie już istniejących stref nieciągłości. Ma-
sy skalne zaczynają się przesuwać, czemu może towarzyszyć emisja sejsmiczna proporcjo-
nalna do prędkości zsuwu. Następuje wówczas rozwój liniowej strefy zsuwania, wzdłuż któ-
rej następuje emisja energii sejsmicznej [7]. 

Jeżeli istnieją strefy osłabień w warstwach stropowych, takie jak strefy uskokowe, 
strefy osłabień w wyniku oddziaływania krawędzi lub długotrwałego postoju frontu eksplo-
atacyjnego lub też naturalnej łupności skał, to ryzyko powstania w tych strefach gwałtow-
nych relaksacji energetycznych wyraźnie rośnie [2, 8, 9]. Nadmierna koncentracja energii 
jest tu więc swojego rodzaju katalizatorem prowadzącym do zaistnienia zjawiska sejsmicz-
nego — wstrząsu eksploatacyjnego. 

Należy zauważyć, że eksploatacja górnicza w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym pro-
wadzona jest najczęściej w złożu, w którym występują zaburzenia geologiczne o charakte-
rze tektonicznym. W górotworze karbońskim zbudowanym głównie z naprzemianległych 
warstw piaskowców, iłowców i mułowców strefy uskokowe ze względu na silne spękania 
skał są strefami osłabienia. 

W rejonach nieciągłości tektonicznych zmniejszenie wytrzymałości skał jest przyczy-
ną zjawisk dynamicznych, które w większości przypadków mają następujących charakter [6]: 

1) Uskok powoduje zwiększenie naprężeń ściskających w warstwie wstrząsogennej (głów-
nie piaskowcu) zalegającym nad pokładem. Wybieranie warstwy węgla powoduje do-
datkowy wzrost tych naprężeń, co w rezultacie może doprowadzić do nagłego znisz-
czenia piaskowca połączonego z dynamicznym wyładowaniem energii, co w wyrobis-
kach objawia się w postaci wstrząsu lub tąpnięcia. 
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2) Pod wpływem prowadzonej eksploatacji następuje nagłe przemieszczenie warstw na 
płaszczyźnie uskoku. Przesunięcie to może w bardzo krótkiej chwili czasowej spowo-
dować nagłą zmianę stanu naprężenia w rejonie uskoku, co w konsekwencji prowadzi 
do tąpnięcia. 

Na podstawie obserwacji wstrząsów rejestrowanych podczas eksploatacji złóż węgla 
w Polsce można stwierdzić, że aktywność uskoków jest potwierdzona występowaniem 
wstrząsów o różnych energiach w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Istotny wpływ na energię 
i możliwość wystąpienia wstrząsu ma lokalizacja eksploatacji w skrzydle uskoku. Według 
dotychczasowych badań można przyjąć, że najwięcej wstrząsów wysokoenergetycznych 
(o energiach rzędu 105÷106 J) pojawia się w skrzydle zrzuconym, nawet przy stosunkowo 
niedużych zrzutach uskoku [9]. 

Analiza wyników badań stanu naprężeń w strefach przyuskokowych wskazuje, że naj-
większe koncentracje naprężeń występują do odległości 40 m od płaszczyzny uskoku, a pod-
wyższony stan naprężenia nawet do 70 m od niego. Warstwy stropowe, np. piaskowca, są 
zatem wstępnie naprężone i wytężone jeszcze przed eksploatacją. Naprężenia w rejonie po-
kładu węgla mogą ponad dwukrotnie przekraczać jego wytrzymałość na ściskanie [6]. 

Należy także zwrócić uwagę na fakt istnienia naturalnych neotektonicznych kierun-
ków pęknięć skorupy ziemskiej, tzw. lineamentów. Ich rozkład na obszarze Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego ma najczęściej kierunek NW–SE lub ENE–WSW [10, 11]. Nakłada-
nie się kierunków regionalnych uskoków w utworach karbońskich z kierunkami lineamen-
tów oraz kierunkami form morfologicznych dodatkowo sprzyja generowaniu wstrząsów wy-
sokoenergetycznych [4, 11]. 

Powyżej opisane mechanizmy dynamicznego niszczenia warstw skalnych oraz czynni-
ki związane z tektoniką złoża GZW charakteryzują występowanie silnych wstrząsów regio-
nalnych. Ocena możliwości wystąpienia takich wstrząsów ma istotne znaczenie dla ochrony 
powierzchni oraz planowania eksploatacji górniczej, w szczególności w projektowanych 
nowych polach wybierkowych. 

3. Wstrząsy w rejonie ściany B-1 w pokładzie 403/3 

3.1. Warunki górniczo-geologiczne w rejonie ściany B-1 

Rejon objęty niniejszą analizą dotyczy ściany B-1 w partii „B” pokładu 403/3, gdzie eks-
ploatację prowadzi się od 1976 roku [5]. Dotychczas eksploatowano łącznie 11 pokładów 
(od 356/1 do 403/3), które wybierane były systemem zawałowym. Miąższość wybieranych 
pokładów wynosiła od 1,4 do 3,2 m. W niektórych polach eksploatacyjnych partii „B” su-
maryczna miąższość wybranych pokładów sięgnęła 23,7 m. 

Ściana B-1 w pokładzie 403/3 miała długość 208 m i wybieg 835 m (rys. 1). Eksploata-
cję rozpoczęto na początku kwietnia, a zakończono 1 grudnia 2005 roku. Średnia wysokość 
ściany wynosiła 1,6 m (maksymalnie 2,0 m). Średnie nachylenie pokładu wynosiło ok. 3°. 
Wytrzymałość na ściskanie węgla zawierała się w granicach od 5,7 do 13,2 MPa, przy war-
tości energetycznego wskaźnika naturalnej skłonności węgla do tąpań WET = 0,82÷1,55. 
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Rys. 1. Mapa pokładu 403/3 — rejon ściany B-1 

Strop pokładu zbudowany był z iłowców, lokalnie przewarstwionych mułowcem. W ob-
rębie tych skał zalegała nieregularna warstwa piaskowca o grubości 0,75÷4,10 m, której mi-
nimalna odległość od stropu pokładu wynosiła 2,10 m. Średnia wytrzymałość na ściskanie 
skał stropowych wynosiła 41,7÷46,6 MPa. W spągu pokładu 403/3 występowały przede 
wszystkim iłowce, lokalnie z przerostami mułowców. 

Na wybiegu ściany B-1 nie występowały zaburzenia geologiczne, lecz granicą pola była 
seria uskoków o zrzutach h = 0,4÷6,0 m, które znajdowały się w odległości 0÷22 m od do-
wierzchni likwidacyjnej (rys. 2). Likwidacja ściany odbywała się zatem w strefie uskokowej. 

Ściana B-1 zlokalizowana została pod zrobami pokładów 403/1, 401/1 i 363 zalegają-
cych powyżej w odległościach 17÷19 m, 43÷55 m i 67÷80 m. Jedynie w małym fragmencie 
w południowej części parceli ściany oraz na końcowym jej wybiegu eksploatacja prowa-
dzona była pod niewybranymi pokładami. 

Wobec tak dużej liczby czynników sprzyjających zjawiskom sejsmicznym przewidywa-
no wystąpienie wstrząsów zarówno pochodzenia górniczego, jak i tektonicznego. Charakter 
zjawisk sejsmicznych był jednak ściśle związany z chwilowym położeniem frontu ściany. 

3.2. Ocena stanu zagrożenia wstrząsami 

W celu oceny wpływu postępu ściany B-1, resztek poeksploatacyjnych, krawędzi i usko-
ków na możliwość wystąpienia wstrząsów wykonano kompleksową ocenę stanu zagrożenia 
[1, 5, 13]. 

Dla pokazania stanu naprężenia, wytężenia oraz rozkładu energii sprężystej posłużono 
się wskaźnikami: 

— współczynnikiem koncentracji naprężeń pionowych „α”; 
— współczynnikiem koncentracji energii całkowitej „β”; 
— wytężeniem górotworu według Burzyńskiego „WB”. 

Obliczenia wykonano dla grubej warstwy piaskowca zalegającego 30 m powyżej po-
kładu 403/1. Wyniki obliczeń pokazano na rysunkach 2–4. 
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Rys. 2. Rozkład współczynnika α na koniec 2005 roku — rejon ściany B-1 w pokładzie 403/3 
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Rys. 3. Rozkład współczynnika β na koniec 2005 roku — rejon ściany B-1 w pokładzie 403/3 
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Rys. 4. Wytężenie górotworu WB w rejonie ściany B-1 w pokładzie 403/3 w końcu 2005 roku 

W trakcie eksploatacji front ściany B-1 przecinał trzykrotnie krawędzie pokładu 363 
oraz pokładów 401/1 i 403/1. Z przedstawionych map wynika, że koncentracje naprężeń nie 
są jednak duże i zlokalizowane są głównie w rejonie krawędzi eksploatacyjnych i dowierzch-
ni rozruchowej ściany B-1. W pierwszej fazie eksploatacji maksymalna wartość współczyn-
nika koncentracji naprężeń pionowych wyniosła α = 2,8, współczynnika koncentracji ener-
gii całkowitej β = 4,7 i wytężenie osiągnęło poziom 0,3÷0,7. Na tej podstawie stwierdzono, 
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że stan zagrożenia wstrząsami jest niski. Jedynie wzdłuż izolinii podwyższonej energii cał-
kowitej biegnącej wzdłuż krawędzi pokładu 401/1 można się było ewentualnie spodziewać 
wystąpienia wstrząsów niskoenergetycznych o energiach nie przekraczających wartości 103 J. 

Zbliżenie się frontem ściany do nakładających się krawędzi pokładów 401/1 i 363 oraz 
pozostawionego filara z wiązką uskoków w końcowym biegu ściany powoduje zwiększenie 
wskaźników stanu zagrożenia. Na wybiegu ściany współczynnik koncentracji naprężeń pio-
nowych wynosi 1,4, współczynnik koncentracji energii całkowitejβ  = 5,8, a wytężenie ok. 
0,7. Zbliżając się do strefy uskokowej, wartość współczynnika α wzrasta do 1,8, współczyn-
nikaβ do 8,8, a wytężenie zostaje przekroczone. Prognozowano zatem, że na końcowym wy-
biegu ściany oraz w rejonie dowierzchni likwidacyjnej można spodziewać się wystąpienia 
wstrząsów nisko- i średnioenergetycznych o energiach rzędu 103÷105 J. Wielkość energii 
uzależniono w tym przypadku od potencjalnych poślizgów na płaszczyźnie uskokowej. 

3.3. Aktywność sejsmiczna w trakcie prowadzenia ściany B-1 

Sejsmiczność w partii „B” w 2005 roku związana była praktycznie tylko z prowadze-
niem ściany B-1 w pokładzie 403/3. Eksploatacji tej ściany towarzyszyła generalnie niska 
aktywność i do końca II kwartału 2005 roku odnotowano zaledwie 13 wstrząsów w tym re-
jonie, z jednym wstrząsem średnioenergetycznym o wartości 1,5 × 104 J (rys. 5). Były to ty-
powe wstrząsy górnicze (eksploatacyjne), zlokalizowane przede wszystkim przy krawędziach 
eksploatacyjnych pokładu 363. 
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krawędzie: pokład 363 pokład 401/1 pokład 403/1 
Rys. 5. Rozkład wstrząsów w rejonie ściany B-1 w II kwartale 2005 roku 

Dalszy postęp eksploatacji ściany w III kwartale nie zwiększył w istotny sposób ilości 
wstrząsów, lecz sumaryczny wydatek energii wzrósł, a zaistniałe wstrząsy zaczęły pojawiać 
się nie tylko w rejonie krawędzi eksploatacyjnych, ale także wzdłuż dwóch linii L1 i L2 
(lineałów) biegnących w kierunku strefy uskokowej (rys. 6). 
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Rys. 6. Rozkład wstrząsów w rejonie ściany B-1 w III kwartale 2005 roku 

Wzrost aktywności sejsmicznej nastąpił na końcowym 200-metrowym odcinku wybie-
gu ściany, gdzie wystąpiło pięć wstrząsów średnio- i wysokoenergetycznych: najpierw wstrząs 
o energii 8,0 × 105 J, po nim 7,0 × 104 J, ponownie wstrząs o energii 3,0 × 105 J, po czym 
dwa wstrząsy o energii rzędu 104 J (rys. 7). Powodem takiego stanu rzeczy było zbliżanie 
się frontem ściany B-1 do wspomnianej wcześniej serii uskoków ograniczającej pole ściany 
B-1 od wschodu. W wyniku oddziaływania płaszczyzny uskokowej nastąpił rozwój lineału 
L2 w kierunku strefy uskoków, a jednocześnie górotwór zaczął pękać prostopadle do wcześ-
niej wytworzonych płaszczyzn neotektonicznych, załamując się również w kierunku usko-
ków. Należy zwrócić uwagę, że oba zarejestrowane wstrząsy o energiach 105 J zlokalizo-
wano bezpośrednio przy pierwszym uskoku o zrzucie 6 m. W końcowej fazie eksploatacji 
ściany B-1 wystąpiły zatem wstrząsy regionalne pochodzenia tektonicznego. 
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Rys. 7. Rozkład wstrząsów w rejonie ściany B-1 od III kwartału 2005 do końca eksploatacji 
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4. Podsumowanie 

1) Przykład wstrząsów rejestrowanych w trakcie prowadzenia ściany B-1 w pokładzie 
403/3 potwierdza opisywaną dwojaką naturę zjawisk sejsmicznych wywoływanych eks-
ploatacją górniczą — eksploatacyjnych i regionalnych. 

2) Prowadzenie frontu ściany B-1 w kierunku strefy uskoków spowodowało powstanie stref 
pęknięć (lineałów), które propagowały i poszerzały się podczas dalszej eksploatacji. 
W tym przypadku doszło do tworzenia nowych prostopadłych stref linearnych i towa-
rzyszących im zjawisk sejsmicznych zawartych w przedziale energii 3 × 104÷8 × 105 J. 

3) Uwalnianie energii sejsmicznej w strefach resztek i krawędzi eksploatacyjnych jest 
mniej intensywne niż w przypadku wstrząsów związanych z tektoniką. Rozważając 
możliwość wywołania drugiego typu wstrząsów należy podkreślić ich quasi-tektonicz-
ną naturę, a więc ich lokalizację w rejonie uskoku, a nie w rejonie eksploatacji. Zbli-
żanie się ścianą do wiązki uskoków może uruchamiać przesunięcia na płaszczyznach 
uskokowych i powodować wysokoenergetyczne zjawiska sejsmiczne bezpośrednio 
w czole frontu ściany lub przed nim. 

4) Zbliżanie się frontów ścian do rejonu uskoków jest zatem z punktu widzenia rozkładu 
naprężeń niekorzystne. W przypadku uskoków o małych zrzutach zagrożenie sejsmiczne 
nie jest duże, jednakże i w takich przypadkach należy stosować odpowiednią profilak-
tykę tąpaniową. Profilaktyka ta powinna być na bieżąco aktualizowana w zależności 
od aktywności sejsmicznej górotworu. 
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OCENA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 
W KOPALNIACH PODZIEMNYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCA PARAMETRY DRGAŃ 
BLISKO OGNISK WSTRZĄSÓW 
— DOŚWIADCZENIA Z POLSKICH KOPALŃ 

 

1. Wprowadzenie 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń naturalnych w polskich kopalniach węgla ka-
miennego są tąpania inicjowane przez wstrząsy górotworu. Do wiarygodnej oceny zagro-
żenia sejsmicznego i zagrożenia tąpaniami jest wymagana znajomość obciążeń statycznych 
oraz obciążeń dynamicznych w górotworze. O ile obciążenia statyczne są dość dobrze zba-
dane i istnieje możliwość ich wiarygodnych obliczeń, o tyle obciążenia dynamiczne wywo-
ływane wstrząsami górotworu, szczególnie w pobliżu ich źródła, są rozpoznane słabo. Ana-
liza materiałów archiwalnych, dotyczących tąpnięć zaistniałych w kopalniach Górnego 
Śląska, wykazała, że przeważająca ich część była spowodowana wstrząsami o ogniskach 
znajdujących się do 100 m od miejsca skutków, jakie wystąpiły w wyrobiskach. Notowano 
również przypadki, gdy wstrząs w bliskiej odległości od wyrobiska nie powodował jego 
uszkodzenia, natomiast generował efekty dynamiczne zagrażające załodze górniczej. Jest 
tak dlatego, że amplituda prędkości drgań (i/lub przemieszczenia, przyspieszenia) tego sa-
mego wstrząsu różni się wielokrotnie w zapisach z pola dalekiego i bliskiego. W polu 
dalekim (daleko od ogniska wstrząsu) rejestruje się amplitudy prędkości drgań wyrażone 
w ułamkach milimetrów na sekundę, natomiast blisko źródła sejsmicznego wartości te mo-
gą osiągać ponad 1 m/s. W związku z tym, że obciążenia dynamiczne są proporcjonalne do 
amplitudy prędkości drgań cząsteczek górotworu, to blisko źródła sejsmicznego będą one 
wielokrotnie większe. Chwilowe naprężenia dynamiczne wywołane wstrząsem z bliskiej 
odległości mogą przekraczać nawet 10 MPa i mogą mieć decydujący wpływ na wywołanie 
tąpnięcia. Wpływ wstrząsu na zniszczenie struktury górotworu lub stateczność wyrobiska 
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podziemnego może być pomijalny w dużej odległości od ogniska (dalekie pole falowe), 
natomiast w małej odległości wpływ ten może być istotny. Przyspieszenie drgań w strefie 
znajdującej się blisko ogniska wstrząsu górniczego często przekracza wartość 5 g (g — 
przyspieszenie ziemskie). Przy odpowiednio dużej długości fali takie przyspieszenie wystę-
puje w dużej objętości górotworu i może wywołać olbrzymie siły dynamiczne, które mogą 
spowodować reakcję i przemieszczać nawet bardzo duże masy (także ludzi, urządzenia me-
chaniczne i inne przedmioty) [10]. Efekt ten ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
pracy załogi oraz na sam proces eksploatacji kopaliny i koszty jej wydobywania. 

Wprowadzenie do praktyki górniczej metody ciągłej oceny amplitudy prędkości drgań 
cząsteczek górotworu (PPV) pozwoli na skuteczniejsze zwalczanie zagrożenia tąpaniami. 
Dotychczasowe badania drgań w bliskim polu falowym przeprowadzone w GZW wykaza-
ły, że ich prognozowanie najlepiej oprzeć na parametrze skalarnego momentu sejsmiczne-
go, będącego miarą siły wstrząsu lepszą niż energia sejsmiczna. Parametr PPV obliczany 
dla każdego wstrząsu (podobnie jak aktualnie wyznaczana w procedurze interpretacyjnej 
energia sejsmiczna wstrząsu i jego lokalizacja), wskazywałby w sposób bezpośredni na 
stopień potencjalnego zagrożenie tąpnięciem w rejonie prowadzonych robót górniczych. 
Proponowana metoda oceny jest lepsza od dotychczas stosowanej, ponieważ parametr PPV 
bezpośrednio i proporcjonalnie skorelowany jest z naprężeniem. Dlatego też w kopalniach 
Górnego Śląska prowadzono wieloletnie i żmudne pomiary drgań wywołane wstrząsami 
górotworu w obszarach zlokalizowanych blisko ich źródła. Wyniki tych badań stanowiły 
podstawę do opracowania zależności empirycznych do prognozowania parametru PPV i ot-
worzyły nowe możliwości dla rozwoju metody sejsmologicznej w polskich kopalniach 
węgla kamiennego. W połączeniu z opracowanym geofizycznym kryterium potencjalnego 
zagrożenia tąpnięciem metoda jest przygotowana do wdrożenia w zakładach górniczych, 
w których występuje wysoka aktywność sejsmiczna. 

2. Charakterystyka drgań w pobliżu ognisk wstrząsów 

Jak już wspomniano wcześniej, amplitudy prędkości (przyspieszenia) drgań blisko 
źródła sejsmicznego wielokrotnie przewyższają te zarejestrowane w dalekim polu falowym. 

W celu zobrazowania różnicy wartości amplitudy prędkości drgań zarejestrowanych 
blisko źródła sejsmicznego oraz w dalekim polu falowym, na rysunku 1 przedstawiono sejs-
mogram wstrząsu, jaki wystąpił w kopalni „Śląsk”. Impuls sejsmiczny, zarejestrowany w od-
ległości 100 m od ogniska, charakteryzował się amplitudą prędkości drgań 0,03 m/s, czyli 
150 razy większą od amplitudy prędkości drgań zarejestrowanej w odległości 1000 m od og-
niska wstrząsu. Zatem na odległości dziesięciokrotnie większej amplituda prędkości zmniej-
szyła się aż 150 razy. 

W latach 1988–2003 zainstalowano kilka poligonów pomiarowych do rejestracji drgań 
w odległościach bliskich od źródła sejsmicznego w następujących kopalniach węgla ka-
miennego: „Szombierki”, „Bobrek”, „Rozbark” w Bytomiu, „Nowy Wirek” i „Śląsk” w Ru-
dzie Śląskiej oraz ZG „Jadwiga” w Zabrzu. 
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Rys. 1. Sejsmogram wstrząsu, zarejestrowanego na stanowisku trójskładowym w odległości bliskiej 
(R = 100 m) oraz na stanowisku pionowym w odległości dalekiej (R = 1000 m) w kopalni „Śląsk” 

Na rysunku 2 przedstawiono przykładową rejestrację wstrząsu o energii sejsmicznej 
3·105 J i w odległości hipocentralnej R = 130 m z poligonu pomiarowego zlokalizowanego 
w ZG „Jadwiga”. Amplituda prędkości drgań PPV zarejestrowana w węglu wyniosła dla te-
go wstrząsu 0,17 m/s. Na rysunku 3 przedstawiono wartość maksymalnej amplitudy przy-
spieszenia drgań PPA, obliczonej po zróżniczkowaniu numerycznym rejestracji prędkościo-
wej z rysunku 2. Amplituda przyspieszenia drgań PPA w węglu wyniosła dla tego wstrząsu 
ponad 200 m/s2 (ponad 20 g). 

 
Rys. 2. Wstrząs o energii sejsmicznej 3·105 J, zarejestrowany w ZG „Jadwiga” 

w rejonie ściany 243b/620, w odległości R = 130 m od ogniska — sejsmogram prędkości drgań 
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Rys. 3. Wstrząs o energii sejsmicznej 3·105 J, zarejestrowany w ZG „Jadwiga” 

w rejonie ściany 243b/620, w odległości R = 130 m od ogniska — akcelerogram 
(po różniczkowaniu sygnału prędkościowego) 

W podsumowaniu wyników pomiarów dotyczących rejestracji wstrząsów górniczych 
w odległościach bliskich ogniska należy podkreślić, że wiele z nich to obserwacje pionier-
skie. Bardzo istotna informacja uzyskana w badaniach na poligonach kopalnianych dotyczy 
charakterystyki drgań rejestrowanych blisko ogniska wstrząsu. Drgania te mają najczęściej 
postać ukierunkowanego impulsu, szczególnie w przypadku wstrząsów wysokoenergetycz-
nych. Taka postać drgań blisko ogniska wstrząsu oznacza, że obciążenia dynamiczne są sil-
nie ukierunkowane i w odpowiednich warunkach mogą wywołać skutki w wyrobisku. Może 
wystąpić koncentracja strumienia energii przechodzącego przez rejon wyrobiska. Zauwa-
żono również wyraźną różnicę w amplitudach prędkości drgań rejestrowanych w pokładzie 
węgla w porównaniu z amplitudami rejestrowanymi w skałach otaczających. Amplitudy 
drgań PPV w pokładzie węglowym były z reguły znacznie większe niż w skałach stropowych 
lub spągowych. 

Na poligonach badawczych w GZW zarejestrowano następujące parametry drgań wy-
wołane wstrząsami górniczymi w odległościach bliskich od ich ogniska (Mutke 2007): 

— maksymalne amplitudy prędkości (PPV) do 0,38 m/s, dla fal o dominujących częstotli-
wościach powyżej 100 Hz; 

— maksymalne amplitudy prędkości (PPV) do 0,18 m/s, dla fal o dominujących częstotli-
wościach poniżej 100 Hz; 

— maksymalne amplitudy przyspieszenia drgań (PPA) do 20 g dla fal o dominujących 
częstotliwościach powyżej 100 Hz; 

— maksymalne amplitudy przyspieszenia drgań (PPA) do 5 g dla fal o dominujących czę-
stotliwościach poniżej 100 Hz; 
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— amplitudy przemieszczenia z reguły bardzo małe, nieprzekraczające 1 mm; 
— maksymalne wzmocnienie amplitud PPV na granicy między spękanym węglem w strefie 

przyociosowej a twardą skałą (piaskowiec) było czterokrotne, a średnio statystycznie 
nieco ponad dwukrotne; 

— w porównaniu z rejestracjami drgań PPV od tych samych wstrząsów przez sieci ko-
palniane w dalekim polu falowym, PPV rejestrowane w polu bliskim były od 10 do 
1000 razy większe; 

— czas trwania drgań w obszarze bliskim ogniska wstrząsu był bardzo krótki w porów-
naniu z czasem drgań rejestrowanym w polu dalekim i najczęściej wynosił od 0,05 do 
0,25 s; 

— w miarę oddalania się od ogniska wstrząsu na odległość do R = 300 m można było za-
obserwować bardzo silne tłumienie amplitud z odległością R; informacje o bardzo sil-
nym tłumieniu drgań w polu falowym bliskim i pośrednim, wynikające z teorii pola fa-
lowego, zostały potwierdzone empirycznymi danymi. 

3. Empiryczna prognoza maksymalnych amplitud prędkości drgań 
wywołanych wstrząsami w kopalniach węgla 
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 

Wyniki pomiarów na poligonach badawczych wskazują, że korelacja parametru energii 
sejsmicznej i maksymalnej amplitudy prędkości drgań jest słaba. Wynika stąd konieczność 
poszukiwania lepszej korelacji drgań PPV z innymi parametrami źródła sejsmicznego. Lep-
szą miarą wyrażającą siłę wstrząsu w źródle od energii sejsmicznej jest skalarny moment 
sejsmiczny. Dla zbioru 65 wstrząsów, w przypadku których pomierzono wartości PPV blisko 
ogniska wstrząsu, wyznaczono moment sejsmiczny, wykorzystując rejestracje z dalekiego 
pola falowego. 

Uzyskane parametry zostały wykorzystane do wyznaczenia zależności między para-
metrem PPV·R (amplituda skalowana ze wzrostem odległości hipocentralnej) oraz skalar-
nym momentem sejsmicznym M0. Zbiór danych obejmował wstrząsy o wartości momentu 
sejsmicznego od M0 = 3·1010 N·m do M0 = 4·1013 N·m. Dane te pozwoliły ustalić dobrą ko-
relację parametrów PPV·R i M0. Korelacja ta jest przedstawiona na rysunku 4 i wyrażona 
jest równaniem empirycznym [29] 

 log(PPV·R) = 0,66·log(M0) – 7,4 (1) 

gdzie: 
 PPV — wyraża się w m/s, 
 R — w m, 
 M0 — w N·m. 
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Rys. 4. Zależność skalowanej amplitudy prędkości i odległości hipocentralnej PPV·R 

w funkcji momentu sejsmicznego M0 

Zależność (1) pozwala na prognozowanie drgań PPV w polu falowym bliskim i pośred-
nim, w odległości do 500 m od ogniska wstrząsu. Współczynnik korelacji rk

2
 wynosi w tym 

przypadku 0,6. 
McGarr i inni [23] w swoich badaniach otrzymali zależność podobnego typu dla ko-

palń złota w RPA 

 log(PPV·R) = 0,49·log(M0) – 4,68  (2) 

gdzie: 
 PPV — wyrażone w cm/s, 
 R — w cm, 
 M0 — w dynach razy centymetr. 

Analiza tych dwóch zależności wskazuje, że dla wartości momentu sejsmicznego 
1·1013÷1·1014 N·m wartości skalowanej prędkości są podobne. W przypadku mniejszych 
wartości momentu sejsmicznego, stosując wzór (2) uzyskuje się nieco większe wartości 
skalowanej prędkości PPV·R. Różnice te mogą wynikać z odmiennych właściwości skał 
budujących górotwór w kopalniach w RPA i GZW oraz z większej głębokości eksploatacji 
w kopalniach RPA, co wiąże się z większymi naprężeniami pierwotnymi. 

Zależność (1) można wykorzystać również w sytuacji, gdy jest prognozowana energia 
sejsmiczna, a nie moment sejsmiczny. Należy wówczas zastosować relacje skalowania dla 
obszaru GZW między magnitudą a energią sejsmiczną [7] oraz między magnitudą a skalar-
nym momentem sejsmicznym [9]: 

 log(M0) = 1,009·ML + 10,42  (3) 

 logE = 1,8 + 1,9 ML (4) 
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Na podstawie analizy geomechanicznej rejonu badań [1, 5, 31, 33, 35] oraz wykorzys-
tując metodę tomografii pasywnej [6, 11–13, 18, 19, 26] można wyznaczyć zarówno po-
tencjalną energię sejsmiczną, jak i miejsce wystąpienia potencjalnych ognisk wstrząsów. 
Znając odległość prognozowanych wstrząsów od wyrobiska górniczego można oszacować 
amplitudę drgań PPV przy wykorzystaniu wzorów 1, 3 i 4. Dla bieżących rejestracji wstrzą-
sów wartość parametru PPV wyznacza się ze wzoru 1 po obliczeniu dla nich skalarnego 
momentu sejsmicznego. 

4. Ocena zagrożenia tąpnięciem spowodowanym drganiami 
wywołanymi blisko zlokalizowanym wstrząsem 

Jednym z mechanizmów powstawania tąpnięcia jest przyrost naprężeń spowodowa-
nych drganiami wywołanymi przez wstrząs górotworu, które sumują się z istniejącymi na-
prężeniami statycznymi. Związek naprężeń dynamicznych z amplitudami prędkości drgań 
cząsteczek górotworu (PPV) opisany jest równaniami [3, 8, 9, 14]: 

 ∆pdx = ρα PPVx (5) 

 ∆pdxy = ρβ PPVy (6) 

 ∆pdy = ∆pdz = ∆pdx⋅[ν / (1–ν)] (7) 

gdzie: 
 ∆pdx, ∆pdy, ∆pdz — przyrost naprężeń normalnych, 
 ∆pdxy — przyrost naprężeń ścinających, 
 ρ — gęstość ośrodka, 
 β — prędkość propagacji fali poprzecznej, 
 α — prędkość propagacji fali podłużnej, 
 PPVx, PPVy — amplitudy prędkości drgań cząstek górotworu w kierunku x i y, 
 ν — moduł Poissone’a. 

Powyższe wzory pozwalają na obliczenie naprężeń dynamicznych, pod warunkiem, że 
są znane maksymalne amplitudy prędkości drgań PPV. Przykładowo dla najwyższej zare-
jestrowanej na poligonach badawczych w GZW wartości PPV = 0,4 m/s chwilowy przyrost 
naprężenia dynamicznego w kierunku x (∆pdx) wynosi około 4·106 Pa. Należy zauważyć, że 
zmiana naprężenia dynamicznego może działać jako przyrost obciążenia lub jego zmniej-
szenie. Podobnie będzie dla odkształcenia. Dla wartości PPV = 1,0 m/s, ∆pdx wynosi około 
1·107 Pa, natomiast dla PPV = 0,05 m/s odpowiednia zmiana naprężenia w kierunku x wy-
niesie około 5·105 Pa. Przedstawione wartości zmiany naprężenia dynamicznego mogą być 
istotne z punku widzenia stateczności podziemnych wyrobisk. Dodatkowo należy zwrócić 
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uwagę, że strumień energii sejsmicznej w polu falowym blisko ogniska wstrząsu będzie 
dużo większy niż w dalekim polu falowym. Szczególnie dużych wartości strumienia można 
oczekiwać na konturze wyrobiska dla drgań w obszarze bliskiego pola falowego i przy 
niskiej częstotliwości narożnej (dużej długości fali). 

Ocena zagrożenia tapnięciem dla modelu ze wstrząsem zaistniałym blisko wyrobiska 
może być przeprowadzona w oparciu o kryteria empiryczne, obliczenia analityczne oraz 
modelowanie numeryczne. W pierwszym przypadku można dokonać przybliżonej oceny 
zagrożenia tąpnięciem, wykorzystując wiedzę o prognozowanych wartościach PPV oraz 
kryterialne empiryczne wartości PPV, przy których obserwowano tąpnięcia w kopalniach 
GZW. Można również wykorzystać liczne skale empiryczne oceny stateczności wyrobisk 
podziemnych. Obliczenia analityczne i modelowanie numeryczne z uwzględnieniem obcią-
żeń dynamicznych mogą być wykorzystane do oceny zagrożenia tąpnięciem oraz przy do-
borze optymalnej obudowy, w tym kotwowej, dla bezpiecznego prowadzenia eksploatacji 
[16, 17]. 

4.1. Geofizyczne empiryczne kryterium tąpnięcia 
wywołanego wstrząsem w warunkach GZW 

Lokalne warunki górnicze i geologiczne, tektonika obszaru, stosowane środki prewen-
cyjne, stosowana w wyrobiskach górniczych obudowa, zaszłości eksploatacyjne itp. wpły-
wają w istotny sposób na zagrożenie tąpaniami. Z tej przyczyny bardzo istotne jest opraco-
wanie kryteriów empirycznych oceny potencjalnego zagrożenia tapnięciem dla lokalnych 
warunków. Taka próbę autor podjął dla kopalń węgla kamiennego w GZW [29]. Została wy-
konana analiza tąpnięć, które wystąpiły w kopalniach GZW w latach 1988–2006 (zebrano 
120 szczegółowych opisów tąpnięć). 

Na rysunku 5 naniesiono tąpnięcia w układzie osi energia sejsmiczna — odległość og-
niska wstrząsu do uszkodzonego wyrobiska. Wykres ten pokazuje, że prawie 90% wstrzą-
sów skutkujących tąpnięciem zlokalizowanych było do 100 m od uszkodzonych wyrobisk. 

Na rysunku 5 zaznaczono również linie wyznaczające stałą wartość amplitud maksy-
malnych prędkości drgań, PPV = 0,05 m/s i PPV = 1,0 m/s, obliczonych według wzoru (1) 
oraz wzorów (3) i (4). W efekcie uzyskano empiryczne geofizyczne kryterium uszkodzenia 
wyrobiska od obciążeń dynamicznych wywołanych wstrząsem górotworu w warunkach 
GZW. Z kryterium tego wynika, że uszkodzenia wyrobisk w GZW występowały w poje-
dynczych przypadkach już od wartości PPV = 0,05 m/s. W zakresie parametru maksymal-
nej amplitudy prędkości drgań PPV od 0,05 do 1,0 m/s wystąpiło 90% analizowanych tąp-
nięć zaistniałych w latach 1988–2006 w GZW.  

Należy w tym miejscu podkreślić, że bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na 
wystąpienie tąpnięcia na skutek obciążeń dynamicznych wywołanych wstrząsem górni-
czym jest lokalny stan naprężeń statycznych. Budowa geologiczna, tektonika oraz przede 
wszystkim zaszłości eksploatacyjne powodują lokalnie zwiększenie naprężeń statycznych. 
Takie miejsca są bardziej podatne na wystąpienie tąpnięcia przy relatywnie mniejszych 
wartościach PPV. Wystąpienie kilku tąpnięć przy wartości parametru PPV = 0,05 m/s wy-
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nikało prawdopodobnie z lokalnie silnie podwyższonego stanu naprężeń statycznych w ob-
szarze zaistniałych skutków. 

 
Rys. 5. Diagram obrazujący tąpnięcia z lat 1988–2006, w układzie: odległość od uszkodzonego 

wyrobiska R — energia sejsmiczna Es; na wykresie zaznaczono linie stałych amplitud prędkości: 
PPV = 50 mm/s oraz PPV = 1000 mm/s, obliczone na podstawie wzorów (1), (3), (4) 

Empiryczna geofizyczna ocena zagrożenia tąpnięciem może mieć bardzo duże znacze-
nie praktyczne. Zastosowanie zależności empirycznej (1) pozwala na wprowadzenie meto-
dy do praktyki. Podobny sposób oceny zagrożenia tąpaniami jest opracowywany również 
w innych światowych ośrodkach badawczych. Można zauważyć, że kryterialne wartości PPV 
na wykresie ryzyka sejsmicznego są zbliżone do wartości przedstawionych dla obszaru GZW. 
Z badań [15] wynika, że ponad 95% badanych tąpnięć wystąpiło w zakresie parametru PPV 
od 0,1 do 1,0 m/s, a tylko pojedyncze poniżej 0,1 m/s lub powyżej 1,0 m/s. Wyniki te są 
więc podobne do uzyskanych przez autora.  

Wykorzystanie opracowanego empirycznego kryterium oceny potencjalnego zagroże-
nia tąpnięciem w warunkach GZW może być szczególnie przydatne, gdy zostaną podjęte 
działania związane z rozwojem sejsmologii górniczej w kopalniach GZW w aspekcie apa-
raturowym i metodycznym. 

Należy dążyć do wprowadzenia następujących elementów w bieżącej pracy kopalnia-
nych stacji geofizyki: 

— budowa sieci sejsmologicznej przestrzennej z uwzględnieniem stanowisk trójskłado-
wych, 

— oprogramowanie do lokalizacji 3D, 
— wprowadzenie nowych programów parametrów źródła wstrząsu, 
— przestrzenna edycja bazy danych. 
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Przedstawione w opracowaniu empiryczne geofizyczne kryterium oceny potencjal-
nego zagrożenia tąpnięciem na skutek wstrząsu górniczego jest bardziej odpowiednie do 
stosowania w warunkach GZW niż liczne skale empiryczne opracowane w innych świa-
towych zagłębiach. Uwzględnia bowiem specyfikę wpływu lokalnych warunków górniczo- 
-geologicznych oraz technicznych na możliwość wystąpienia tąpnięcia w wyniku drgań 
wywołanych blisko zlokalizowanym wstrząsem górotworu. 

5. Wnioski 

1) Emisja drgań generowanych przez wstrząsy pochodzenia górniczego zarówno w uję-
ciu teoretycznym, jak i na podstawie wyników dołowych pomiarów sejsmometrycz-
nych wskazuje na występowanie co najmniej dwu różnych pól falowych, charaktery-
zujących się odmienną dynamiką drgań. Blisko ognisk wstrząsów dominują efekty blis-
kiego i pośredniego pola falowego, a dalej od ogniska wstrząsu efekty pola dalekiego. 
Kilkuletnie specjalistyczne pomiary sejsmometryczne na poligonach badawczych za-
instalowanych w kopalniach GZW potwierdziły, że w odległości bliskiej ogniska 
wstrząsu maksymalne amplitudy prędkości drgań są wielokrotnie większe niż w polu 
dalekim. W polu bliskim zarejestrowano amplitudy prędkości drgań PPV = 0,38 m/s, 
a przyspieszenia osiągały nawet 20 g. 

2) Wyznaczono zależności empiryczne do określania amplitud prędkości drgań PPV blis-
ko ogniska wstrząsu na podstawie standardowych rejestracji fal w polu dalekim. Dobrą 
korelację obserwowano między skalarnym momentem sejsmicznym i wartością para-
metru R·PPV. Z analizy tego wzoru wynika, że dla najsilniejszych wstrząsów w GZW 
wartości maksymalnej amplitudy prędkości drgań PPV mogą przekraczać nawet 1,0 m/s. 
Dla takich drgań można oczekiwać chwilowego przyrostu naprężeń nawet o ponad 
10 MPa. 

3) Kryteria oceny zagrożenia tąpnięciem spowodowanym bliskim wstrząsem górniczym 
muszą być opracowywane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych obejmu-
jących lokalny zbiór wstrząsów. W przypadku analizowanego zbioru wstrząsów zaist-
niałych w GZW geofizyczne empiryczne kryterium potencjalnego uszkodzenia wyro-
bisk górniczych pokazało, że 90% tąpnięć zaistniałych w latach 1988–2006 wystąpiło 
po wstrząsach, które spowodowały drgania o prędkości PPV od 0,05 do 1,0 m/s, a od-
ległość od ogniska wstrząsu do uszkodzonego wyrobiska nie przekraczała 100 metrów. 
Wartości PPV określono z zależności empirycznych między parametrami źródła sejs-
micznego. Jedynie w przypadku dziewięciu tąpnięć, spośród analizowanego zbioru 120 
wartości, PPV było większe od 1,0 m/s.  

4) Przedstawione badania mogą stanowić podstawę do czasoprzestrzennego projektowa-
nia eksploatacji prowadzonej w warunkach dużej sejsmiczności. Stosowanie opraco-
wanego geofizycznego empirycznego kryterium potencjalnego uszkodzenia wyrobisk 
podziemnych oraz zależności empirycznych do prognozowania drgań prędkości PPV 
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w polu falowym bliskim i pośrednim może być korzystne z uwagi na racjonalny dobór 
obudowy i działań profilaktycznych zabezpieczających funkcjonalność wyrobisk gór-
niczych, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracy.  
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1. Wstęp 

Specyficzna budowa geologiczna wysadów solnych ma bardzo duży wpływ na sposób 
projektowania i budowy podziemnych magazynów. Znaczne zróżnicowanie struktury wew-
nętrznej powoduje, że wielkogabarytowym obiektom podziemnym towarzyszą serie solneo 
zmiennych własnościach, także pod względem geomechanicznym. Ponadto użytkowanie 
magazynów powoduje zmianę warunków w otaczającym je górotworze: jego początkowe 
wychłodzenie, spowodowane ługowaniem komór i powrót do pierwotnej temperatury, wy-
nikającej z głębokości, a w przypadku magazynowania gazu lub powietrza — cykliczne 
zmiany stanu naprężenia [3]. Pomimo prowadzenia licznych prac badawczych nad zacho-
waniem się górotworu solnego, w wielu przypadkach obserwuje się niekorzystne zjawiska, 
stwarzające zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania tych obiektów. Przykładem mo-
że być nadmierna konwergencja komór, znacznie przekraczająca wartości prognozowane, 
wzrost przepuszczalności górotworu i migracja magazynowanej substancji [2, 7], a także 
niekontrolowany rozwój komór i powstanie połączeń między nimi. Wymienione zjawiska 
pokazują, że problem opracowania skutecznych metod projektowania podziemnych maga-
zynów jest nadal otwarty. W szczególności dotyczy on sformułowania kryteriów wytrzyma-
łościowych w przestrzennym stanie naprężenia oraz prognozowania procesów deformacyj-
nych, mających istotny wpływ na funkcjonalność magazynów. 

Dotychczasowe badania soli kamiennej w testach trójosiowego ściskania w tempera-
turze pokojowej i w zakresie ciśnień otaczających do 30 MPa doprowadziły do opracowa-
nia warunku równowagi granicznej [10] oraz hipotezy o związku długotrwałej wytrzyma-
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Artykuł przygotowano na podstawie badań własnych, umowa nr 10.10.100.117 
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łości z przekroczeniem granicy względnego przyrostu odkształceń objętościowych [5]. 
Istotnym wynikiem badań własności odkształceniowych jest stwierdzenie, że wbrew panu-
jącemu przekonaniu o zdolności soli do zachowania ciągłości przy dużych odkształceniach, 
w przestrzennym stanie naprężenia, wywołanym użytkowaniem podziemnych magazynów, 
istnieje wyraźna granica, po przekroczeniu której pojawia się względny przyrost objętości 
skały, prowadzący do zniszczenia [11]. Zaobserwowano także wyraźną, potęgową zależ-
ność prędkości pełzania od stopnia zdylatowania próbek [6]. 

Rozwój laboratoryjnych technik badawczych, a zwłaszcza zastosowanie serwostero-
walnej maszyny wytrzymałościowej, pozwala na rozszerzenie zakresu badań między inny-
mi o testy trójosiowego ściskania i trójosiowego pełzania, symulujące warunki panujące 
w górotworze w miejscu lokalizacji projektowanych komór magazynowych (większe wartoś-
ci naprężeń i podwyższona temperatura). Równocześnie dostępna technika obliczeń nume-
rycznych umożliwia wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych do formułowania złożo-
nych równań konstytutywnych, dokładniej modelujących procesy wywołane użytkowaniem 
magazynów. 

W artykule przedstawiono metodykę badań soli kamiennej w warunkach trójosiowego, 
osiowosymetrycznego ściskania przy ciśnieniach otaczających do 60 MPa i temperaturach 
od 20 do 60°C oraz zaproponowano sposób wykorzystania wyników do oceny długotrwałej 
wytrzymałości górotworu. 

2. Przebieg prób trójosiowego ściskania 

Wykorzystując wyniki wcześniejszych badań nad efektem skali dla soli kamiennej [9] 
ustalono wymiary próbek i liczebność poszczególnych prób. Wszystkie badania były pro-
wadzone na próbkach walcowych o smukłości 2, wykonanych z rdzeni wiertniczych me-
todą toczenia na sucho. Ze względu na sposób pomiaru odkształceń w komorze do badań 
trójosiowych średnicę próbek ograniczono do 55 mm. Ponieważ celem badań nie było sta-
tystyczne dokumentowanie własności geomechanicznych wysadu, liczebność prób w każ-
dej serii badawczej była ustalana indywidualnie na podstawie wartości odchylenia standar-
dowego i zależnie od rozrzutu wyników wynosiła od 3 do 10 próbek. 

Próby ściskania realizowano w sztywnej maszynie wytrzymałościowej MTS, sterowa-
nej cyfrowo systemem TestStar, wyposażonej w komorę do badań trójosiowych ze sterow-
nikiem ciśnienia oraz urządzenie grzewcze z pomiarem temperatury wewnątrz komory. Po-
miar odkształceń prowadzono za pomocą ekstensometrów umieszczonych bezpośrednio na 
próbce, a wyniki rejestrowano w sposób ciągły w plikach programu sterującego (rys. 1). 
Zakres badań obejmował próby ściskania w temperaturach: 20, 40 i 60°C, przy ciśnieniach 
otaczających: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 i 60 MPa w każdej temperaturze. 

Istotnym problemem jest wybór sposobu sterowania maszyną wytrzymałościową. Wstęp-
ne testy trójosiowego ściskania wykazały ścisłą zależność wyników od czynnika sterujące-
go i jego wartości, zwłaszcza przy wyższych ciśnieniach otaczających (rys. 2). 
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Rys. 1. Próbka soli kamiennej do badań w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej 

 
Rys. 2. Wpływ sposobu sterowania próbą trójosiowego ściskania na przebieg charakterystyki 

Sterowanie odkształceniem osiowym z prędkością zalecaną przez ISRM dla skał (10–5 s–1) 
powoduje odciążenie ściskanej próbki przy mniejszych wartościach naprężeń maksymal-
nych bez jej zniszczenia. Jakkolwiek sterowanie obciążeniem jest najbardziej zbliżone do 
rzeczywistych warunków w górotworze, to jednak biorąc pod uwagę bezpieczeństwo apara-
tury, dla wszystkich testów została przyjęta stała prędkość odkształceń osiowych (10–3 s–1), 
a eksperyment przerywano po ustabilizowaniu się naprężeń pionowych. 
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3. Analiza wyników badań 

Własności odkształceniowe skał opisuje się zwykle dwoma parametrami: współczyn-
nikiem odkształcalności podłużnej E i liczbą Poissona ν, które, przy założeniu stosowalnoś-
ci prawa Hooke’a wyznacza się z prostoliniowej części wykresu „naprężenie – odkształce-
nie”, zgodnie z wytycznymi ISRM, tj. w przedziale naprężeń od 0,2 do 0,8 RC. Dla badanej 
soli parametr E wynosi średnio 0,65 GPa, natomiast współczynnik odkształcalności po-
przecznej jest większy od 0,5. Wyznaczone w ten sposób parametry nie odzwierciedlają 
rzeczywistych własności deformacyjnych soli, przy nieliniowym przebiegu charakterystyk 
w całym przedziale naprężeń (rys. 3). Próg względnego przyrostu objętości pojawia się 
przy naprężeniach osiowych wynoszących około 20% wytrzymałości. Jak pokazują próby 
odciążania, udział odkształceń sprężystych jest niewielki, a procesowi deformacji towarzy-
szy ciągły przyrost objętości. 

 
Rys. 3. Charakterystyka deformacyjno-naprężeniowa soli kamiennej 

w próbie jednoosiowego ściskania 

Wyniki prób ściskania jednoosiowego potwierdzają słuszność opisu charakterystyk 
równaniem 

 
n

k
E E
σ σ⎛ ⎞ε = + ⎜ ⎟⎝ ⎠

 

w którym pierwszy składnik określa wielkość odkształceń sprężystych, drugi — udział od-
kształceń nieodwracalnych, E jest modułem Younga, a współczynniki k i n są wyznaczane 
na drodze aproksymacji danych doświadczalnych. Dla badanych próbek średnie wartości 
tych parametrów wynoszą: E = 7,8 GPa, k = 2275,7 i n = 2,13. 
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Podczas trójosiowego ściskania w fazie obciążeń hydrostatycznych obserwuje się nie-
wielki ubytek objętości próbek (ok. 0,15%), przy czym wzrost ciśnienia powyżej 30 MPa 
praktycznie nie wpływa na zmianę objętości. Wynik tej obserwacji świadczy o małej poro-
watości badanej soli, a faza zaciskania pierwotnych mikrospękań odbywa się pod wpływem 
stosunkowo niewielkich ciśnień otaczających, co oznacza, że na głębokościach, na których 
przeważnie lokalizuje się kawerny magazynowe, sól w stanie pierwotnym jest w zasadzie 
ośrodkiem ciągłym [4]. 

W fazie obciążeń dewiatorowych następuje dalsze niewielkie zmniejszenie objętości 
próbek, przy czym wartość naprężeń, przy których odnotowuje się najmniejszą objętość, 
wyraźnie zależy od ciśnienia radialnego (rys. 4).  

 
Rys. 4. Charakterystyka deformacyjno-naprężeniowa w fazie obciążeń dewiatorowych 

w temperaturze 20°C 

154



6 

Charakterystyki deformacyjno-naprężeniowe otrzymane przy różnych ciśnieniach ota-
czających, podobnie jak w próbach jednoosiowych, wskazują na nieliniowy związek między 
naprężeniami i odkształceniami w całym przedziale obciążeń osiowych. W miarę wzrostu 
naprężeń radialnych zwiększa się wartość naprężeń niszczących, przy czym przyrost ten 
jest największy w przedziale ciśnień do 10 MPa. Przy ciśnieniach powyżej 30 MPa maksy-
malne naprężenie dewiatorowe jest praktycznie stałe. Efekt ten jest widoczny w badaniach 
dla wszystkich stosowanych temperatur. 

Względny przyrost objętości występuje w całym zakresie naprężeń radialnych. W mia-
rę wzrostu ciśnienia otaczającego pojawia się przy coraz wyższych wartościach naprężeń 
osiowych (ok. 55% naprężeń niszczących przy ciśnieniu 60 MPa). Wynika stąd praktyczny 
wniosek, że w zakresie ciśnień towarzyszących podziemnym magazynom, przy pewnych 
wartościach naprężeń dewiatorowych, należy spodziewać się dylatancyjnego przyrostu 
objętości soli [8]. Spostrzeżenie to jest szczególnie istotne, ponieważ wraz z wzrostem 
temperatury zwiększa się odkształcalność soli, a względny przyrost objętości występuje 
przy mniejszych naprężeniach [1]. Równocześnie pojawia się, przy ciśnieniach powyżej 40 
MPa, przedział naprężeń osiowych, w którym sól odkształca się ze stałą objętością (rys. 5). 

 
Rys. 5. Krzywe zniszczenia i względnego przyrostu objętości w układzie naprężeń oktaedrycznych 

Analiza powyższych zależności pozwala wyznaczyć trzy przedziały naprężeń radial-
nych: 

— przedział od 0 do ok. 10 MPa, w którym wzrostowi ciśnienia otaczającego towarzyszy 
prawie liniowy przyrost wytrzymałości i około trzykrotny przyrost odkształceń przy 
zniszczeniu. Efekty dylatancyjne są wyraźne w każdej temperaturze i próbki ulegają 
kruchemu zniszczeniu. Wzrost temperatury nie wpływa na wytrzymałość, natomiast 
powoduje zwiększenie odkształceń; 
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— przedział od 10 do ok. 30 MPa, w którym zarówno przyrosty wytrzymałości i odkształ-
ceń przy zniszczeniu nie są tak intensywne. W przedziale tym zaobserwowano dwie 
formy niszczenia próbek: kruche pękanie oraz utratę nośności przy zachowanej spój-
ności. W miarę wzrostu temperatury odkształcenia osiowe przy zniszczeniu przyjmują 
większe wartości, odkształcenia objętościowe wyraźnie maleją; 

— przedział powyżej 30 MPa, w którym wartość maksymalnych naprężeń dewiatorowych 
i odkształceń przy zniszczeniu zmienia się w niewielkim stopniu. Dalsze zadawanie 
odkształceń nie powoduje przyrostu naprężeń osiowych, a o zniszczeniu próbek świad-
czy zmiana ich zabarwienia. Wzrost temperatury powoduje znaczne zwiększenie od-
kształceń osiowych, przy bardzo małych odkształceniach objętościowych. Efektowi 
temu towarzyszy pojawienie się przedziału naprężeń, w którym proces deformacji za-
chodzi ze stałą objętością, jednakże dalszy wzrost naprężeń powoduje względny przy-
rost odkształceń objętościowych. 

4. Podsumowanie 

Specyficzne własności soli kamiennej w zasadniczy sposób odróżniają ją od innych 
ośrodków skalnych. Zachowanie się soli, zaobserwowane podczas badań laboratoryjnych 
i w wyrobiskach górniczych, skłoniło do podjęcia ukierunkowanych badań. Stwierdzono, 
że pewnym wartościom naprężeń towarzyszą deformacje o charakterze dylatancyjnym, co 
ma istotne znaczenie dla użytkowania podziemnych magazynów. Granicę pojawienia się 
tych deformacji można określić w laboratoryjnych testach konwencjonalnego trójosiowego 
ściskania i opisać niezmiennikami stanu naprężenia. 

Opierając się na stwierdzeniu, że temperatury panujące w górotworze, w obszarze dzia-
łalności eksploatacyjnej, nie wpływają na wytrzymałość soli, do projektowania magazynów 
wykorzystywano dotychczas wyniki badań prowadzonych w temperaturze pokojowej. Re-
zultatem opisanych badań jest wniosek, że nawet niewielkie zmiany temperatury, zwłaszcza 
towarzyszące dużym naprężeniom, uaktywniają procesy deformacyjne, co ma szczególne 
znaczenie dla odkształceń reologicznych. 

Poczynione obserwacje i analiza wyników stanowią istotny aspekt poznawczy, zarów-
no od strony własności soli kamiennej, jak też doskonalenia metodyki badań laboratoryj-
nych, której zasadniczym celem jest „uchwycenie” elementów mających, z punktu widze-
nia geomechaniki, największe znaczenie dla spełnienia kryterium długotrwałej funkcjonal-
ności podziemnych magazynów. 
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POWIERZCHNIE STRUKTURALNE W GÓROTWORZE 
ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO,  
ICH CHARAKTERYSTYKA 
I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOMECHANICZNE 

 

1. Wprowadzenie 

Wyniki badań i obserwacji prowadzonych na terenie kopalń odkrywkowych węgla 
brunatnego „Turów” i „Bełchatów” oraz analiza danych archiwalnych wskazują na istnienie 
silnych związków pomiędzy budową geologiczną nadkładu a procesami osuwiskowymi 
w tych kopalniach. Osuwiska powstałe na skarpach wyżej wymienionych kopalń odkryw-
kowych w zdecydowanej większości przypadków, bo niemal w 90% ogółu i prawie w 100% 
dużych osuwisk, zachodziły na powierzchniach strukturalnych [7] (rys. 1). 
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Rys. 1. Częstotliwość osuwisk zachodzących po powierzchniach strukturalnych 

                                                           
  * Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
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Mimo iż właściwości gruntu na powierzchniach strukturalnych mają bardzo istotny 
wypływ na warunki stateczności zboczy, to w wielu projektach badań geologiczno-inżynier-
skich nie poświęca się im dostatecznej uwagi. Badania prowadzone w fazie rozpoznania 
i dokumentowania złoża węgla brunatnego oraz w okresie jego eksploatacji, w oparciu o któ-
re projektuje się geometrię skarp, prowadzone były na ogół w obrębie poszczególnych war-
stw górotworu, a jedynie sporadycznie brano pod uwagę parametry wytrzymałościowe na 
powierzchniach strukturalnych [3, 4]. 

Celem prezentowanych niżej badań było rozpoznanie wykształcenia strukturalnego wy-
branych powierzchni, określenie parametrów wytrzymałości na ścinanie na próbkach z tych 
powierzchni oraz określenie czynników determinujących zmiany parametrów wytrzymałoś-
ci na ścinanie i wzajemnych relacji między nimi. Do badań wytypowano powierzchnie, któ-
re można obserwować na całym lub znacznym obszarze obydwu odkrywek (np. kontakty 
ilasto-węglowe w spągu kompleksów węglowych) bądź takie powierzchnie, po których 
najczęściej dochodzi do procesów osuwiskowych. 

2. Charakterystyka powierzchni strukturalnych 
w kopalniach węgla brunatnego „Turów” i „Bełchatów” 

Powierzchnie strukturalne wykazują stosunkowo duże zróżnicowanie pod względem 
genezy, rozległości, właściwości, wykształcenia i położenia przestrzennego w obrębie roz-
patrywanego górotworu, mogą być także klasyfikowane według różnych kryteriów, np. ge-
netycznych, litologicznych, sedymentologicznych, geologiczno-inżynierskich i in. Prace 
badawcze prowadzone na skarpach odkrywek pozwoliły na opracowanie klasyfikacji po-
wierzchni strukturalnych [5, 7]. 

Klasyfikacja ta jest oparta na dwóch kryteriach: 

1) genetycznym (uwzględnia sposób powstania powierzchni strukturalnej i procesy, ja-
kim podlegała), 

2) geologiczno-inżynierskim (uwzględnia wpływ różnych cech powierzchni na wytrzy-
małość i stateczność górotworu). 

W praktyce, w górotworze kopalń odkrywkowych można wyróżnić cztery zasadnicze 
typy powierzchni strukturalnych: 

1) powierzchnie akumulacyjne, 
2) degradacyjne, 
3) deformacyjne, 
4) antropogeniczne. 

Powierzchnie akumulacyjne to powierzchnie o normalnym stratygraficznym następ-
stwie warstw. Cechą charakterystyczną takich powierzchni jest na ogół brak wyraźnej 
granicy pomiędzy kontaktującymi się utworami (rys. 1). Najczęściej ma tu miejsce stop-
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niowe (strefowe) przejście od jednego do drugiego rodzaju gruntu, związane ze stopniową 
zmianą barwy, uziarnienia, udziału domieszek. Zarówno w kopalni Turów jak i Bełchatów, 
typowe powierzchnie o charakterze akumulacyjnym stanowią strefy przewarstwień ilasto- 
-węglowych, występujące najczęściej w spągu kompleksów węglowych. Na terenie obydwu 
kopalń strefy te są wykształcone podobnie, stropowe warstwy kompleksów podwęglowych 
stanowią iły przechodzące stopniowo w iły zawęglone, a następnie w węgle zailone i węgiel 
brunatny kompleksów węglowych. Strefa przejścia (kontaktu) pomiędzy poszczególnymi 
utworami jest nieostra, rozmyta, zwykle ma tu miejsce stopniowy wzrost zailenia węgli. 

 
Rys. 1. Przykład wykształcenia powierzchni strukturalnej typu akumulacyjnego 

Powierzchnie degradacyjne powstają najczęściej w wyniku erozji wodnej lub lodow-
cowej, są one z reguły ostre (rys. 2), wyraźnie zaznaczone. 

 
Rys. 2. Przykład wykształcenia powierzchni strukturalnej typu degradacyjnego 
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Strefy kontaktowe o charakterze degradacyjnym (erozyjnym) są charakterystyczne 
zwłaszcza dla stropowych części pokładów węgla i osadów kompleksów nadwęglowych 
(np. kontakty zwietrzelin ilastych podłoża mezozoicznego z osadami kompleksu ilasto- 
-piaszczystego), gdzie — jak wynika z obserwacji terenowych — charakteryzują się na ogół 
znaczną rozległością. Powierzchnie strukturalne o charakterze erozyjnym występują także 
w spągu kompleksów węglowych, lecz w tych rejonach mają one na ogół znacznie mniejsze 
rozmiary. 

Powierzchnie deformacyjne (tektoniczne i glacitektoniczne) wykazują zwykle większe 
zróżnicowane pod względem wymiarów, występują tu zarówno uskoki o stosunkowo nie-
wielkich wymiarach w obrębie poszczególnych warstw geologicznych, jak i duże deforma-
cje tektoniczne (oddzielające osady różnych epok), jak np. północny i południowy uskok 
brzeżny w kopalni Bełchatów. 

Powierzchnie antropogeniczne są to powierzchnie powstałe w trakcie eksploatacji złoża 
poprzez zwałowanie, nasypywanie, składowanie gruntów na podłożu rodzimym lub nasy-
powym. Zasadniczą część powierzchni strukturalnych typu antropogenicznego w odkrywkach 
węgla brunatnego stanowią powierzchnie kontaktów gruntów zwałowiska wewnętrznego 
z gruntami rodzimymi podłoża lub z niewyeksploatowanymi (pozabilansowymi) fragmen-
tami węgla. Najczęściej są to powierzchnie kontaktów: grunt zwałowy — ił, grunt zwałowy 
— piasek, grunt zwałowy — węgiel, ił — piasek, węgiel — piasek itp. 

W obrębie nadkładu złóż występują także powierzchnie strukturalne o charakterze mie-
szanym, np. erozyjno-sedymentacyjne, akumulacyjne lub degradacyjne zmienione w wyni-
ku procesów tektonicznych, glacitektonicznych, ale także procesów technologicznych; są to 
np. powierzchnie odkłucia, zlustrowania i przemieszczenia na kontaktach sedymentacyj-
nych lub erozyjnych. 

3. Właściwości geotechniczne powierzchni strukturalnych 

Rozpoznanie geotechnicznych własności powierzchni strukturalnych stanowi złożony 
problem, ponieważ na uzyskiwane wyniki badań wpływa znacznie więcej czynników niż 
ma to miejsce w gruntach jednorodnych. 

Na wartości oporu ścinania wpływają takie czynniki jak [5, 6, 8]: 

— rodzaj kontaktujących się utworów, 
— wytrzymałość na ścinanie tych utworów poza powierzchniami strukturalnymi, 
— typ powierzchni strukturalnej, 
— stopień naruszenia powierzchni strukturalnej, 
— stopień plastyczności gruntu na kontakcie i w jego otoczeniu, 
— zawodnienie powierzchni oddzielności, 
— podatność gruntów na rozmakanie, 
— historia ruchów masowych, 
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— wytrzymałość na powierzchniach osuwiskowych lub paleoosuwiskowych, 
— rodzaj materiału wypełniającego szczelinę, 
— morfologia powierzchni strukturalnej, 
— gęstość spękań i ich orientacja względem powierzchni strukturalnej itp. 

W badanych odkrywkach węgla brunatnego górotwór jest mniej lub bardziej niejedno-
rodny, nawet w obrębie jednej głównej powierzchni strukturalnej można zaobserwować 
duże zróżnicowanie jej wykształcenia (rys. 4). Występujące w jego obrębie powierzchnie 
strukturalne są niejednokrotnie zaburzone tektonicznie lub glacitektonicznie, zafałdowane, 
spękane, zlustrowane, często także zawodnione, co dodatkowo przyczynia się do ich wyko-
rzystania przez ruchy masowe gruntów. Wskazanie, które z wyżej wymienionych czynni-
ków mają decydujący wpływ na parametr wytrzymałości na ścinanie, a które z nich mają 
znaczenie drugorzędne, nie zawsze jest bezsporne, albowiem końcowy rezultat badań jest 
zwykle wynikiem wzajemnych relacji między poszczególnymi czynnikami. 
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Rys. 4. Przykład zróżnicowania litologicznego w strefie kontaktu I pokładu węgla 

z kompleksem iłów podwęglowych w KWB „Turów” 

Wyniki dotychczasowych prac (oparte na analizie parametrów geotechnicznych ok. 
300 próbek, pobranych z 11 powierzchni strukturalnych) pozwalają stwierdzić, że czynni-
kiem odgrywającym najistotniejszą rolę w kształtowaniu wartości oporów ścinania na po-
wierzchniach strukturalnych jest charakter naruszenia powierzchni (nienaruszone, naruszo-
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ne bez przemieszczenia, naruszone z przemieszczeniem). Ważną rolę odgrywają również 
takie czynniki jak: typ powierzchni strukturalnej, stan konsystencji oraz jej morfologia. 
W badanych odkrywkach naruszenie powierzchni strukturalnych było wynikiem zarówno 
naturalnych procesów geologicznych, takich jak ruchy tektoniczne, glacitektoniczne, paleo-
osuwiskowe, jak i procesów wtórnych (antropogenicznych), będących wynikiem prowa-
dzonych prac górniczych. Odkrywkowy system eksploatacji złóż węgla brunatnego związa-
ny jest bowiem z koniecznością wydobycia i przemieszczenia bardzo dużych mas gruntów. 
Zdejmowanie nadkładu złoża wpływa na zmianę istniejącego w górotworze stanu naprężeń, 
czego rezultatem jest wzrost odprężonych objętości gruntów i skał. Wzrost takich objętości 
gruntów powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie w obrębie całego odprężonego 
górotworu, niemniej spadek ten zaznacza się w sposób szczególny na głównych powierzch-
niach strukturalnych. Niejednorodność budowy strukturalnej górotworu wpływa na zróżni-
cowanie przyrostów objętości pomiędzy poszczególnymi warstwami i w konsekwencji po-
woduje powstanie dodatkowych naprężeń stycznych na kontaktach różniących się warstw 
lub na innych powierzchniach strukturalnych [2]. Zjawisko to jest szczególnie widoczne 
w przypadku kontaktów utworów o różnej sprężystości, np. węgla i iłu, gruntów przekon-
solidowanych i normalnie skonsolidowanych, oraz w obrębie pokładów węgla (np. powsta-
wanie szczelin odprężeniowych). Prowadzi to często do znacznego zmniejszenia spójności 
na takich powierzchniach (rys. 5). 

 
Rys. 5. Wytrzymałość na ścinanie na różnych powierzchniach strukturalnych 

z KWB „Turów” i KWB „Bełchatów” 

Przy projektowaniu skarp dla potrzeb górnictwa odkrywkowego istotne jest oszacowa-
nie zmian wytrzymałości na powierzchniach strukturalnych, które występują po utworzeniu 
się w górotworze powierzchni poślizgu oraz zmian wytrzymałości po ewentualnym zawod-
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nieniu tej powierzchni. Do liczbowej oceny zmniejszenia wytrzymałości na ścinanie przy 
przejściu od wytrzymałości maksymalnej (τf)  do resztkowej (τr) można wykorzystać wskaź-
nik zaproponowany przez Bishopa IB [1]. 

 f r
B

f

I
τ − τ

=
τ

 ⋅ 100% 

Wskaźnik ten określa procent zmniejszenia się wytrzymałości, który może powstać 
w skutek postępującego zniszczenia w gruncie. 

Ogólnie biorąc, zmiana wytrzymałości na powierzchniach nieciągłości w stosunku do 
wytrzymałości masywu jest tym większa, im większa jest wytrzymałość utworów budują-
cych masyw. Tak więc wpływ ten w gruntach zwartych o nienaruszonej strukturze jest znacz-
nie większy niż w twardoplastycznych i plastycznych. Potwierdzają to wyniki badań labo-
ratoryjnych. Największe spadki wytrzymałości zanotowano dla próbek o nienaruszonej 
strukturze w półzwartym stanie konsystencji (rys. 6, poz. 1, 4), mniejsze na powierzchniach 
strukturalnych w twardoplastycznym stanie konsystencji (rys. 6, poz. 2, 5), najmniejsze zmia-
ny wytrzymałości zanotowano na naruszonych powierzchniach o konsystencji plastycznej 
(rys. 6, poz. 3).  
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Rys. 6. Średnie zmiany wytrzymałości kontaktów ił — węgiel z KWB „Turów”, 
po ścinaniu wielokrotnym (wytrzymałość resztkowa) i po zawodnieniu próbek, w stosunku do 

wytrzymałości pierwotnej: 1 — powierzchnie degradacyjne, nienaruszone, w półzwartym stanie 
konsystencji; 2 — powierzchnie degradacyjne,naruszone w twardoplastycznym stanie konsystencji; 

3 — powierzchnie degradacyjne, nienaruszone w plastycznym stanie konsystencji; 
4 — powierzchnie akumulacyjne nienaruszone w półzwartym stanie konsystencji; 

5 — powierzchnie akumulacyjne naruszone w twardoplastycznym stanie konsystencji 

Analizując wykresy zmian wytrzymałości należy zwrócić uwagę na fakt, że przedsta-
wiają one względną zmianę wytrzymałości na ścinanie, tj. wartość zmniejszenia się wy-
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trzymałości na ścinanie w stosunku do wytrzymałości maksymalnej w danej grupie próbek. 
W gruntach zwartych o nienaruszonej strukturze, pomimo znacznej, nawet 70% redukcji 
oporów ścinania, bezwzględna wartość wytrzymałości resztkowej i wytrzymałości po za-
wodnieniu była zwykle większa niż w próbkach o naruszonej strukturze. Dzieje się tak dla-
tego, że w próbkach o nienaruszonej strukturze powierzchni maksymalna wytrzymałość przy 
ścięciu pierwotnym była niejednokrotnie kilkakrotnie większa niż w próbkach o strukturze 
naruszonej. 

Próba oceny wytrzymałości na ścinanie oparta na poszukiwaniu zależności korela-
cyjnych pomiędzy stopniem plastyczności gruntów na powierzchniach strukturalnych a opo-
rem na ścinanie (metoda B) [9] daje w odniesieniu do powierzchni strukturalnych niejed-
noznaczne wyniki (rys. 5), niemniej i tu widoczna jest zależność pomiędzy naruszeniem 
powierzchni strukturalnej i wzrostem stopnia plastyczności (naruszone powierzchnie stano-
wią uprzywilejowane drogi filtracji wód opadowych i złożowych), a wytrzymałością na 
ścinanie. Jednakże zastosowanie metod korelacyjnych szacowania parametrów obliczenio-
wych wydaje się być odpowiednie jedynie dla gruntów jednorodnych bez widocznych 
powierzchni osłabień. Na powierzchniach strukturalnych bardziej właściwym podejściem 
do szacowania wartości parametrów mechanicznych wydaje się być zatem ich bezpośrednie 
wyznaczanie. 

-  próbki ze strefy przykontaktowej
-  powierzchnie akumuacyjne,  nienaruszone  
-  powierzchnie akumuacyjne,  naruszone  
-  powierzchnie degradacyjne, nienaruszone
-  powierzchnie  degradacyne, naruszone
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Rys. 5. Relacje pomiędzy kątem tarcia wewnętrznego i spójnością 

a stopniem plastyczności na powierzchniach strukturalnych 

4. Podsumowanie 

Wydzielanie i zbadanie najsłabszych elementów budowy geologicznej górotworu i po-
znanie parametrów wytrzymałościowych na tych powierzchniach jest niewystarczające dla 
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oceny stateczności skarp kopalń węgla brunatnego. Konieczne jest uwzględnienie także 
czynników geologicznych związanych z budową strukturalną górotworu, takich jak: roz-
ległość powierzchni strukturalnej, kierunek zapadania warstw (zgodny bądź przeciwny do 
odkrywki), kąt ich zapadania, częstotliwość występowania itp. W kopalniach odkrywko-
wych, dla oceny stateczności skarp, ważną rolę odgrywają także czynniki antropogeniczne 
(techniczne), związane ze sposobem eksploatacji złoża; wysokość skarp, ich pochylenie, 
prędkość urabiania, skuteczność odwodnienia górotworu i inne. 
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MORFOMETRYCZNA METODA OCENY JAKOŚCI GÓROTWORU  
DLA POTRZEB DOBORU OBUDOWY KOTWIOWEJ  
W KOPALNI RUD CYNKU I OŁOWIU „POMORZANY”**  

 

1. Wstęp 

Obudowa kotwiowa w kopalniach należących do ZGH „Bolesław” stanowi podstawo-
we zabezpieczenie wyrobisk w wyrobiskach przygotowawczych oraz eksploatacyjnych. Na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat stosowano tu z powodzeniem różne rozwiązania konstruk-
cyjne i projektowe w zróżnicowanych warunkach geologiczno-górniczych. Na podstawie 
własnych doświadczeń opracowano tu (oraz produkowano przez wiele lat) oryginalną obu-
dowę typu „Olkusz”, a także ciągle modyfikowano i udoskonalano inne rozwiązania. Moż-
na z całą pewnością stwierdzić, że kadra inżynierska kopalń olkuskich należy do liderów w 
tym zakresie, służąc niejednokrotnie swoją wiedzą i doświadczeniem kopalniom, które do-
piero mają zamiar wprowadzić podobne rozwiązania. 

Wyrobiska zabezpieczane obudową kotwiową, szczególnie w kopalni „Pomorzany”, 
były w przeszłości wielokrotnie monitorowane i szczegółowo badane pod kątem statecz-
ności wyrobisk czy też możliwości czasowego niezabezpieczania stropu podczas dni wol-
nych od pracy, uzyskując pozytywne opinie Wyższego Urzędu Górniczego. 

Obecnie obowiązujące przepisy — Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 
czerwca 2002 r. (załącznik nr 3) w sprawie projektowania, wykonywania i kontrolowania 
obudowy, narzucają określone rygory, które ograniczają możliwości kopalni do bardziej 
elastycznego podejścia do problemu warunków stosowania obudowy kotwiowej. Należy 
przy tej okazji zaznaczyć, że podobne przepisy dotyczące górnictwa miedziowego zostały 
w ostatnich latach dość istotnie zmodyfikowane na bazie dotychczasowych doświadczeń 
naukowo-badawczych i tzw. ruchowych. Przepisy odnośnie kopalń cynku i ołowiu w cyto-
wanym powyżej dokumencie zostały powtórzone jednak bez zmian w stosunku do po-
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
  ** Praca wykonana w ramach badań statutowych nr 11.11.100.27 
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przednio obowiązującego dokumentu (załącznik nr 4). Taka sytuacja sprawia, że racjonalne 
podejście do tego zagadnienia, polegające na wykorzystaniu własnych doświadczeń kopal-
ni, jest w praktyce niezwykle utrudnione. 

Na podstawie obserwacji, pomiarów i analizy warunków geologiczno-górniczych 
w wyrobiskach górniczych kopalni „Pomorzany” oraz uwzględniając obowiązującą metodykę 
klasyfikacji jakości stropów pod kątem doboru obudowy kotwiowej w artykule wskazano 
na pewne możliwości uzupełnienia tej metodyki o elementy związane z charakterystycz-
nymi typami odsłoniętych powierzchni wyrobisk.  

2. Charakterystyka górotworu i skał w kopalni „Pomorzany” 

Złoże bilansowe o znaczeniu przemysłowym zalega na terenie obszaru górniczego ko-
palni „Pomorzany” w obrębie dolomitów kruszconośnych. Miąższość złoża jest bardzo 
zmienna i sięga ok. 20 m. Eksploatacja może odbywać się w dwóch do czterech warstwach 
w zależności od rejonu. Minerałami kruszcowymi są sfaleryt i galena. Najbardziej bogata w 
kruszce jest spągowa partia dolomitów kruszconośnych na kontakcie z wapieniami go-
golińskimi. Najczęściej spotykaną formą ciała rudnego są rozległe nieregularne soczewy 
o bardzo zmiennej miąższości i jakości złoża. W obrębie ciał rudnych występują gniazda 
różniące się znacznie procentową zawartością metalu. Dolomity kruszconośne w typowym 
swym wykształceniu to dolomity szare, drobnokrystaliczne, o przełomie nierównym. W stre-
fach utlenionych dolomity są silnie zbrekcjowane, a pustki i szczeliny wypełniają częścio-
wo lub całkowicie siarczki cynku, ołowiu i żelaza oraz minerały płonne, takie jak: kalcyt 
żyłowy, dolomit oraz rzadziej baryt. Własności skał ulegają niekiedy gwałtownym zmia-
nom spowodowanym niejednorodnością i zaburzeniami struktury wewnętrznej w postaci 
przerostów i skupień gniazdowych minerałów kruszconośnych, licznymi spękaniami i ka-
wernami, mniej lub bardziej wtórnie zabliźnionymi kalcytem, wtrąceniami i rozproszeniem 
substancji ilastej oraz znacznym zwietrzeniem skał. Dolomity diploporowe zalegają na do-
lomitach kruszconośnych i reprezentowane są przez jasnoszare i szare, partiami brunatne 
dolomity, porowate i mikroporowate, przeważnie grubo ławicowe. 

3. Klasyfikowanie stropów w aspekcie doboru obudowy kotwiowej 
w kopalni rud cynku i ołowiu 

Dla potrzeb doboru obudowy kotwiowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami [5], 
określa się klasy jakości stropu na podstawie zbadanych próbek skalnych rdzeni wiertniczych. 

Ocenę jakości rdzeni skalnych z poszczególnych otworów wiertniczych przeprowadza 
się na podstawie opisów makroskopowych dla poszczególnych interwałów wysokości. Opisy 
makroskopowe rdzeni skalnych zawierają ogólną ocenę intensywności spękań, uzysk rdzeni 
i stopień podzielności. Wydziela się cztery klasy intensywności spękań według kryteriów 
zawartych w tabeli 1. 
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TABELA 1 
Kryteria określania klasy intensywności spękań 

Klasa 
intensywności 

spękań Ksoi 

Opis 
makroskopowy 

rdzenia 

Uzysk rdzenia, 
% 

Długości 
odcinków rdzeni, 

m 

1 nie spękany > 90 > 0,30 

2 mało spękany 80÷90 0,10÷0,30 

3 średnio spękany 60÷80 < 0,10 

4 silnie spękany < 60 okruchy i kawałki 

 

O zaliczeniu skał do odpowiedniej klasy spękań decyduje najmniej korzystny parametr. 
Średnią wartość klasy intensywności spękań na podstawie danego otworu badawczego 
określa się jako średnią ważoną poszczególnych warstw z uwzględnieniem ich miąższości. 
Wartość klasy pola określa się jako średnią arytmetyczną ze średnich wielkości określonych 
dla otworów badawczych z dokładnością do 0,1 wg następującego wzoru 

 1

1

n

j j
j

i n

j
j

Ksw mw
Kso

mw

=

=

⋅
=
∑

∑
 

gdzie: 
 Ksoi — średnia ważona wartość klasy spękań stwierdzona w otworze nr „i”, [–]; 
 Kswj — klasa intensywności spękań warstwy skał „j”, [–], 1 ≤ Kswj ≤ 4; 
 mwj — miąższość warstwy „j” o określonej klasie spękań, m; 
 N — ilość warstw, dla których określono klasy spękań. 

Określone klasy spękań dla poszczególnych otworów (średnioważone z poszcze-
gólnych warstw) stanowią podstawę do wyznaczenia współczynnika osłabienia masywu c, 
według zależności pokazanej na nomogramie (rys. 1), gdzie uwidoczniono zakresy jego 
zmienności dla kolejnych klas jakości stropu. 

Każdej klasie stropu przypisane są graniczne wytrzymałości na ściskanie Rc oraz wy-
trzymałości na rozciąganie Rr. Na podstawie materiałów archiwalnych kopalni oraz prze-
prowadzonych badań skał stropowych można stwierdzić, że klasy stropu określone tylko na 
podstawie współczynnika intensywności spękań były wyraźnie niższe w porównaniu z wy-
nikami badań wytrzymałościowych, z czego wynika, że klasa stropu limitowana była prze-
de wszystkim wartością współczynnika c. Klasyfikacja jakości stropu oparta jest na uśred-
nionych wartościach wybranych parametrów szacowanych lokalnie. Do czynników, które 
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mogą pogorszyć lokalne warunki, należą strefy tektoniczne, spękania, strefy utlenione, miej-
sca występowania rud brekcjowych o wysokiej mineralizacji, strefy krasu hydrotermalnego 
lub okien erozyjnych pokrywy utworów kajprowych. 
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Rys. 1. Nomogram do określania klasy intensywności spękań 

4. Obudowa wyrobisk w kopalni „Pomorzany” 
w świetle aktualnych przepisów 

W kopalni stosuje się obudowę kotwiową wklejaną typu „Olkusz”. Średnica żerdzi 
kotwi wynosi 16 lub 20 mm, a długość 1,6 m. Żerdzie wklejane są przy pomocy co naj-
mniej dwóch ładunków klejowych „Lockset”. 

Mechanizm współpracy obudowy kotwiowej z górotworem w warunkach kopalni „Po-
morzany” oparty jest na zasadzie tworzenia się samonośnego sklepienia skalnego oraz czę-
ściowo na przykotwianiu bloków skalnych ograniczonych powierzchniami szczelin istnie-
jącymi w górotworze. Zadaniem kotwi w takich przypadkach jest przede wszystkim niedo-
puszczenie do wyodrębnienia się i rozluźnienia bloków, które mogłyby spowodować 
dezintegrację stropu. Kotwie w tych warunkach nie są narażone na nadmierne ciśnienie 
górotworu ani też na obciążenia dynamiczne. Można stwierdzić, że kotwie w takim przy-
padku są wystarczająco skuteczne, jeżeli uniemożliwiają odspajanie się bloków skalnych 
i nadmierny rozwój szczelin i pęknięć. Istotną cechą opisanego mechanizmu jest brak wy-
stępowania istotnego rozwoju pęknięć lub szczelin z upływem czasu z powodu wzrostu ciś-
nienia górotworu. 

Dobór obudowy kotwiowej w zakładach wydobywających rudy cynku i ołowiu ogra-
niczony jest rygorami zawartymi w obowiązujących przepisach [5]. 
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Na podstawie wyników badań określa się klasę stropu w skali od I (górotwór najlep-
szy) do V (górotwór najsłabszy). 

W kopalniach rud cynku i ołowiu dopuszcza się przekrój wyrobisk o kształcie prosto-
kąta lub trapezu w I i II klasie stropu, przy czym w stropie I klasy dopuszcza się utrzymy-
wanie wyrobisk nawet bez obudowy. 

Ociosy wyrobisk o wysokości powyżej 4,5 m, niezależnie od klasy stropu, należy 
kotwić w odległości 4,5 m od spągu. Obudowę wyrobisk dla wielowarstwowej eksploatacji 
złoża, złoża naruszonego wcześniejszą eksploatacją oraz dla pogorszonych warunków 
geologiczno-górniczych projektuje się indywidualnie. Dla II i III klasy stropu dopuszcza 
się możliwość rozrzedzenia siatki kotwienia oraz pozostawienie wyrobiska bez obudowy. 

Z punktu widzenia technologii eksploatacji złoża kluczowymi elementami mającymi 
wpływ na stopień zabezpieczenia stropu oraz ociosów przy pomocy kotwi są: 

— prawidłowo zaprojektowana i zrealizowana metryka strzałowa, 
— dokładnie wykonana „obrywka” stropu i ociosów przed zainstalowaniem obudowy ko-

twiowej. 

W kopalni „Pomorzany” nie obserwuje się obwałów zarówno skał stropowych, jak 
i dezintegracji ociosów, i w praktyce nie zachodzi potrzeba wykonywania tzw. przebudów 
wyrobisk. Ze względu na płytkie zaleganie złoża nie występują negatywne zjawiska zwią-
zane ze wzmożonym ciśnieniem górotworu, co mogłoby na przykład powodować sukce-
sywne wykruszanie się ociosów w ich przystropowej części. 

Należy zwrócić uwagę na ważny fakt, że załoga realizująca kotwienie w kopalni 
„Pomorzany” jest bardzo doświadczona w tym zakresie, co zapewnia staranne i skuteczne 
wykonywanie obudowy. Obserwacje wyrobisk po wykonaniu obrywki następującej po każ-
dym strzelaniu urabiającym i przed zabudową wskazują, że ten element ciągu technologicz-
nego wykonywany jest właściwie i dokładnie. 

5. Kategorie morfometryczne stropów i ociosów 

Na podstawie obserwacji górotworu i pomiarów można wyróżnić kilka kategorii mor-
fometrycznych ociosów i stropów, przyjmując jako kryterium kształt linii konturu wykona-
nego wyrobiska. Rozróżnia się przy tym nierówności w skali makro, odnosząc zmienność 
ich wysokości w stosunku do uśrednionej linii przebiegu całego konturu wyrobiska oraz 
nierówności w skali mikro odnoszone w stosunku do odcinka tego konturu o długości 1 m. 
Tak więc poszczególne kategorie można określić następująco: 

— Kategoria GP — powierzchnie gładkie, prawie płaskie, o niewielkiej zmienności wy-
sokości nierówności, do ok. 10 cm (rys. 2a); 

— Kategoria GF — powierzchnie gładkie, o falistej powierzchni, o zmienności wysokości 
nierówności, do ok. 30 cm (rys. 2b); 
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— Kategoria HP — powierzchnie chropowate, ale o wyraźnych, ostrych krawędziach, 
prawie płaskie, o niewielkiej zmienności wysokości nierówności, do ok. 10 cm (rys. 2c); 

— Kategoria HF — powierzchnie chropowate, o falistej powierzchni, o zmienności wyso-
kości nierówności, do ok. 30 cm (rys. 2d). 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
Rys. 2. Kategorie morfometryczne ociosów i stropu wyrobiska 

Na rysunkach 3–6 przedstawiono charakterystyczne obrazy ociosów wyrobisk oraz 
stropów w kopalni „Pomorzany”. 
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Wyrobisko zaliczone do kategorii GP jest najbardziej korzystne z punktu widzenia 
zachowania pierwotnie nadanego kształtu wyrobiska z upływem czasu. Stosunkowo płaska 
powierzchnia wyrobiska o niewielkich odchyleniach wysokości nierówności tworzy zwarty 
masyw, gdzie praktycznie nie występują istotne z punktu widzenia stateczności, szczeliny 
czy pęknięcia, a tym bardziej skłonne do opadania bryły skalne. Linia konturu przekroju 
wyrobiska ma łagodny przebieg, o niewielkich odchyleniach. W takich wyrobiskach 
najczęściej stosowana jest obudowa rozrzedzona, bez opinki z siatki metalowej. Kotwienie 
ociosów w przystropowej części jest zbyteczne, a w niektórych przypadkach można wręcz 
odstąpić od kotwienia nawet stropu (rys. 3). 

       

       

Rys. 3. Przykłady kategorii morfometrycznych stropów i ociosów typu GP 

Podobna sytuacja ma miejsce w wyrobiskach zaliczonych do kategorii GF, to znaczy 
w wyrobiskach o falistej linii konturu wyrobiska, ale jednocześnie większym zróżnicowaniu 
wysokości poszczególnych nierówności („wzniesień”). W takich wyrobiskach nie obserwu-
je się istotnych głębokich szczelin. Stosunkowo gładka powierzchnia tworzy zwarty, ma-
sywny ocios lub strop nieskłonny do samoistnego wyodrębniania się z niego oddzielnych 
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bloków czy brył skalnych. W takich wyrobiskach sporadycznie stosuje się opinkę z siatki 
metalowej, przy jednoczesnym rozrzedzeniu siatki kotwienia. W wyrobiskach tego typu 
nigdzie nie stwierdzono wykruszania się ociosu lub odspojonych brył skalnych. Kotwienie 
ociosów (a w niektórych sytuacjach nawet stropu) w tej kategorii wyrobisk jest bezcelowe. 
Najczęściej owalny strop łączy się łagodnie z ociosem nie tworząc żadnych stref wzmożo-
nego ciśnienia ani też jakiegokolwiek osłabienia (rys. 4). 

       

       

Rys. 4. Przykłady kategorii morfometrycznych stropów i ociosów typu GF 

Kategoria wyrobisk HP jest odmienna od wyżej opisanych. Wspólną cechą jest nie-
wielki rozrzut wysokości nierówności w linii konturu przekroju wyrobiska, jednakże linia 
ta nie jest już „falą”, lecz łamaną. Krawędzie wzniesień są wyraźne i ostre. W takich wy-
robiskach istnieją niewielkie pęknięcia i niekiedy szczeliny. Stosowana obudowa kotwiowa 
jest zabudowana w standardowej siatce kotwienia. W razie konieczności, w praktyce rzad-
ko, stosuje się opinkę z siatki metalowej. W wyrobiskach, w których wykonano staranną 
obrywkę stropu, ociosy i strop są zwarte i nie wykazują tendencji do odspajania się skał. 
Nie obserwuje się wypadania skał spomiędzy obudowy. Wyrobiska utrzymują nadany im 
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kształt przez wiele miesięcy, a nawet lat. Wykonywanie obrywki jest w takich warunkach 
bardzo skuteczne, co powoduje, że zarówno strop, jak i ociosy tworzą zintegrowaną caliz-
nę. Tylko sporadycznie, przy zaistnieniu wyraźnych szczelin, może zachodzić potrzeba spe-
cjalnego zabezpieczenia ociosów w wysokich wyrobiskach (rys. 5). 

       

       

Rys. 5. Przykłady kategorii morfometrycznych stropów i ociosów typu HP 

Kategoria wyrobisk HF jest charakterystyczna w rejonach występowania rud silnie 
utlenionych o brunatno-żółtawym kolorze. Charakterystyczne są w takich sytuacjach głęb-
sze kawerny, ostre krawędzie nierówności i ślady po wypadających blokach związanych 
słabym spoiwem. Przekrój poprzeczny wyrobisk jest bardzo nieregularny i daleko odbiega 
od założonego. Często widoczne są rozległe szczeliny. W wyrobiskach tej kategorii często 
zachodzi konieczność siatkowania zarówno stropu, jak i ociosów. Oprócz kotwi zlokali-
zowanych według zaprojektowanej siatki kotwienia występuje konieczność kotwienia od-
dzielnych bloków skalnych. W wyrobiskach sklasyfikowanych w tej kategorii zaleca się sto-
sowanie kotwienia ociosów, szczególnie w wyrobiskach o wysokości przekraczającej 4,5 m 
(rys. 6). 
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Rys. 6. Przykłady kategorii morfometrycznych stropów i ociosów typu HF 

6. Wnioski 

Obudowa kotwiowa w kopalniach ZGH Bolesław była stosowana w górotworze tzw. 
słabym (k. „Bolesław”), nieco lepszym (k. „Olkusz”) oraz w stosunkowo najlepszym góro-
tworze (k. „Pomorzany”). Zakład ten należy do najbardziej doświadczonych zakładów górni-
czych w Polsce w zakresie stosowania obudowy kotwiowej. Ze względu na stosunkowo 
niewielkie ciśnienie górotworu, wynikające przede wszystkim z płytkiego zalegania złoża, 
praktycznie nie notuje się obwałów skał stropowych i ociosowych. Ociosy wyrobisk w swej 
przystropowej części w kopalni „Pomorzany” nie wykazują skłonności do rozgniatania czy 
odpadania z nich brył skalnych. Według obowiązującej metodyki klasyfikacji stropów dla 
potrzeb kotwienia wyrobisk w kopalniach cynku i ołowiu parametr wytrzymałościowy Rc 
kwalifikuje górotwór w zbadanych rejonach do wyższej klasy jakości, podczas gdy współ-
czynnik osłabienia masywu c zwykle obniża tę klasę. Znaczny stopień spękania i rozdrob-
nienia rdzeni skalnych w otworach badawczych wynika częstokroć ze stosowanej techniki 
wiercenia i sprzętu wiertniczego i nie zawsze świadczy o dużym osłabieniu górotworu 
(powodującym obniżenie klasy jakości stropu). 
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Zaproponowana kategoryzacja wyrobisk, oparta na morfometrii stropu i ociosów, mo-
że stanowić istotne uzupełnienie obowiązującej metodyki doboru obudowy kotwiowej 
w kopalniach cynku i może służyć do weryfikowania klasy stropu, w szczególności jakości 
rdzenia. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że w wyrobiskach kategorii GP i GF nie 
zachodzi konieczność kotwienia ociosów, natomiast w kategorii wyrobisk zaliczonej do 
grupy HP tylko sporadycznie, po stwierdzeniu wyraźnych szczelin i powierzchni osłabio-
nych. W kategorii wyrobisk HF zaleca się stosowanie kotwienia ociosów. 
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Górnictwo i Geoinżynieria • Rok 31 • Zeszyt 3/1 • 2007 

Krzysztof Tomiczek*  

O RÓŻNICACH W ZACHOWANIU SIĘ SKAŁ  
W WARUNKACH JEDNOOSIOWEGO 
ROZCIĄGANIA I ŚCISKANIA 
 

1. Wprowadzenie 

Dotychczasowa wiedza o własnościach odkształceniowych skał wywodzi się niemal 
wyłącznie z prób na ściskanie. Pomimo tego, że od dawna uważa się, iż próby rozciągania 
obok prób na ściskanie stanowią podstawę badań doświadczalnych nad mechanicznymi 
(w tym odkształceniowymi) właściwościami materiałów, to wiedza na temat zachowania 
się skał w polu naprężeń rozciągających jest niezwykle skromna1. 

W celu wykrycia różnic w zachowaniu się skał w polu naprężeń ściskających i rozcią-
gających przeprowadzono próby jednoosiowego ściskania i rozciągania próbek skalnych 
trzech quasi-jednorodnych skał: piaskowców Brenna i Jastrzębie oraz granitu Strzelin. 

Do badań użyto: 

1) próbek walcowych o dwóch różnych długościach: 
— d ≈ 42 mm × h ≈ 84 mm w próbach jednoosiowego monocyklicznego ściskania 

(smukłość h : d ≈ 2 : 1) piaskowców Brenna i Jastrzębie (gdzie: d — średnica, 
a h — wysokość próbki), 

— d ≈ 42 mm × h ≈ 168 mm w próbach monocyklicznego i wielocyklicznego roz-
ciągania bezpośredniego (h : d ≈ 4 : 1); 

2) próbek prostopadłościennych granitu Strzelin o długości krawędzi podstawy a ≈ 31,3 
mm i wysokości h ≈ 69,3 mm (gdzie: a — długość krawędzi podstawy, h — wysokość 
próbki; h : a ≈ 2,21)2. 

                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice 
 1 Wyniki dotychczas prowadzonych badań na świecie nad zachowaniem się skał w warunkach naprężeń roz-

ciągających zostały omówione w innych publikacjach (zob. np. [2]) i ze względu na ograniczenie wydaw-
nicze nie zostały przedstawione w niniejszym artykule. 

 2 W próbach jednoosiowego monocyklicznego ściskania w przypadku granitu Strzelin użyto próbek prostopa-
dłościennych, ponieważ za pomocą maszyny wytrzymałościowej SHM-MG 250/4 można zadać obciążenie 
sięgające maksymalnie 250 kN. Jest ono zbyt małe, by zniszczyć próbki tego granitu o większym polu prze-
kroju poprzecznego. Zalecana wysokość próbek prostopadłościennych przy smukłości h : d = 2 dla długości 
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Dokładność mechanicznej obróbki i przygotowania próbek do badań spełniała zalece-
nia Międzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Skał. 

2. Badania eksperymentalne 
nad właściwościami odkształceniowymi piaskowców 
Brenna i Jastrzębie oraz granitu Strzelin 
w warunkach jednoosiowego ściskania 

Próby jednoosiowego ściskania sterowano sygnałem przemieszczenia. Tłok wysuwał 
się z cylindra roboczego maszyny ze stałą prędkością równą 0,003 mm/s. Próbki umiesz-
czane były pomiędzy dwoma podkładkami stalowymi o średnicy równej średnicy próbki 
(d ≈ 42 mm) i grubości równej połowie średnicy (h ≈ 21 mm), a następnie ustawione na 
dolnej płycie oporowej maszyny wytrzymałościowej. Górna płyta oporowa połączona była 
z górną belką oporową za pomocą przegubu kulistego. 

Do pomiaru odkształceń podłużnych εz oraz poprzecznych εθ walcowych próbek pia-
skowców Brenna i Jastrzębie używano tensometrów elektrooporowych typu kratowego. 
W przypadku próbek prostopadłościennych stosowano układ trzech połączonych szeregowo 
tensometrów umieszczonych w połowie wysokości próbki poziomo i trzech — pionowo do 
jej osi podłużnej. 

Własności odkształceniowe piaskowców Brenna i Jastrzębie oraz granitu Strzelin przy 
ściskaniu określono na podstawie charakterystyk naprężenie normalne σz — odkształcenie 
jednostkowe podłużne εz i poprzeczne εθ (lub εx,y) (rys. 1). 

Charakterystykę naprężenie normalne σz — odkształcenie jednostkowe objętościowe εV 
wykreślono obliczając odkształcenia objętościowe εV na podstawie zmierzonych wartości 
odkształceń podłużnych εz i poprzecznych εθ (lub εx,y). 

Obliczono wartości stałych charakteryzujących stadia odkształcania się badanych skał 
przy ściskaniu. 

Spośród trzech wybranych do badań skał największą wytrzymałość graniczną na jed-
noosiowe ściskanie σC miał granit Strzelin (σC = 246 MPa), wyraźnie mniejszą — piasko-
wiec Jastrzębie (σC = 109 MPa), a najmniejszą — piaskowiec Brenna (σC = 95 MPa). 

Charakterystyki naprężenie normalne σz — odkształcenie jednostkowe podłużne εz dla 
trzech skał przy niewielkich poziomach naprężeń mają charakter nieliniowy i są wypukłe. 
Efekt ten jest bardzo wyraźny w przypadku piaskowców, natomiast mniej wyraźny dla gra-
nitu. Wraz ze wzrostem naprężenia σz charakterystyki naprężenie normalne σz — odkształ-
cenie ε wyprostowują się i można wyznaczyć na nich przedziały zachowań liniowych (lub 
quasi-liniowych). 
                                                           

boku krawędzi podstawy a = 31,3 mm wynosiłaby h = 62,6 mm. Pominięto wpływ efektu skali. Uznano, że 
w tym przypadku nie ma on znaczącego wpływu na zmierzone wartości naprężeń i odkształceń. Odkształcenia 
podłużne i poprzeczne mierzono stosując układ dwóch szeregowo połączonych tensometrów (razem cztery 
tensometry). 
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Różne są długości tych przedziałów, na charakterystykach σz = f(εz) najdłuższe są 
w przypadku granitu Strzelin (σLz – σlz = 0,67σC), krótsze dla piaskowców Brenna 
(σLz – σlz = 0,57σC) i Jastrzębie (σLz – σlz ≅ 0,58σC). Na charakterystykach σz = f(εx,y) (lub 
σz = f(εθ)) przedziały zachowań liniowych są również najdłuższe w przypadku granitu Strzelin 
(σLx,y – σlx,y = 0,40σC), a nieco krótsze dla piaskowca Jastrzębie (σLθ – σlθ = 0,36σC) i wy-
raźnie krótsze dla piaskowca Brenna (σLθ – σlθ = 0,16σC). 

Największą odkształcalność podłużną w przedziale zachowań liniowych przejawia 
piaskowiec Brenna, dla którego współczynnik El = 20,6 GPa, a najmniejszą granit Strzelin 
(El = 58,7 GPa). Dla piaskowca Jastrzębie współczynnik El jest równy 27,4 GPa. 

Po przekroczeniu granic zachowań liniowych oraz przy dalszym wzroście naprężeń 
normalnych σz charakterystyki naprężenie normalne σz — odkształcenie jednostkowe po-
dłużne εz tracą swój liniowy charakter i stają się wklęsłe, aż do momentu przekroczenia wy-
trzymałości granicznej na jednoosiowe ściskania σC. Efekt utraty liniowego charakteru tych 
charakterystyk jest bardzo wyraźny dla wszystkich trzech zależności σz = f(εz), σz = f(εθ) 
i σz = f(εV) w przypadku piaskowców Brenna i Jastrzębie oraz charakterystyk σz = f(εx,y) 
i σz = f(εV) granitu Strzelin. Efekt ten jest mniej wyraźny w przypadku charakterystyk σz = f(εz) 
granitu Strzelin. 

Sieczne współczynniki odkształcalności podłużnej Es50 (na poziomie σz / σC = 0,5) są 
największe w przypadku granitu Strzelin Es50 = 53,0 GPa, zdecydowanie mniejsze dla pia-
skowca Jastrzębie Es50 = 24,0 GPa i dla piaskowca Brenna Es50 = 12,8 GPa. 

Piaskowiec Brenna w odróżnieniu od piaskowca Jastrzębie doznaje bardzo silnych 
odkształceń poprzecznych εθ w stosunku do odkształceń podłużnych εz. Takie zachowanie 
się piaskowca Brenna sprawia, że do zjawiska wzrostu objętości (dylatancji) dochodzi przy 
stosunkowo niedużych wartościach naprężeń σD, równych średnio 0,46σC. Dla piaskowca 
Jastrzębie i dla granitu Strzelin progi te są znacznie wyższe, równe odpowiednio 0,73σC  
i 0,80σC. 

Średnie wartości współczynnika Poissona ν wyznaczone dla wspólnej liniowej części 
charakterystyk σz — εz i σz — εθ (lub σz — εx,y) były najmniejsze dla piaskowca Jastrzębie 
(ν = 0,16), nieco większe w przypadku granitu Strzelin (ν = 0,24) i największe dla pia-
skowca Brenna (ν = 0,46). 

3. Badania eksperymentalne 
nad właściwościami odkształceniowymi skał 
w warunkach jednoosiowego rozciągania. 
Różnice w zachowaniu się skał 
przy jednoosiowym rozciąganiu i ściskaniu 

Próby rozciągania bezpośredniego sterowane były także za pomocą sygnału przemiesz-
czenia. Tłok przemieszczał się ze stałą prędkością równą 0,001 mm/s podczas obciążania 
oraz odciążania przy wielocyklicznym jednoosiowym rozciąganiu. 
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Podstawy walcowych próbek skalnych były przyklejone bezpośrednio (połączenie 
stykowe) do stalowych uchwytów. Średnica końców tych uchwytów na wysokości około 
21 mm była równa średnicy próbki (d ≈ 42 mm). Uchwyty były połączone ze stalowymi 
objemami — kołnierzami z cylindrem i z belką oporową maszyny wytrzymałościowej. 
W kołnierzu górnym umieszczony był przegub kulisty. 

Próby jednoosiowego rozciągania rozpoczęto od prób monocyklicznych, tzn. takich, 
podczas których próbki poddawane były monotonicznemu obciążaniu, aż do chwili ich 
zniszczenia (rys. 2). Natomiast podczas prób jednoosiowego rozciągania wielocyklicznego 
(rys. 3) starano się dobrać wielkość obciążania w kolejnych cyklach tak, aby uzyskać cztery 
poziomy naprężeń rozciągających: σz / σT = 0,3, 0,6, 0,9 i 1,0. Stosowano próbki walcowe 
o średnicy d = 42 mm i smukłości h : d = 4. Odkształcenia mierzono za pomocą trzech ze-
społów tensometrów rozmieszczonych symetrycznie na całej wysokości próbki3. 

Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, że wszystkie charakterystyki na-
prężenie σz — odkształcenie ε mają charakter nieliniowy (rys. 2). Odkształcenia podłużne 
εz i objętościowe εV rosną w całym przedziale naprężeń σz. W przypadku niektórych skał 
odkształcenia poprzeczne εθ na poziomach naprężeń σz < 0,45 σT były skróceniami, a na wyż-
szych poziomach naprężeń — wydłużeniami. Wartości ⏐εθ⏐ są niewielkie w porównaniu 
z wartościami ⏐εz⏐ i ⏐εV⏐. 

 

Rys. 2. Typowe charakterystyki naprężenie normalne σz — odkształcenie jednostkowe: 
podłużne εz, poprzeczne εθ i objętościowe εV skał poddanych 

próbom monocyklicznego rozciągania bezpośredniego 
                                                           
 3 Stosowano trzy układy trzech szeregowo połączonych tensometrów pionowych i poziomych (razem osiem-

naście tensometrów). 
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Własności odkształceniowe piaskowców Brenna i Jastrzębie oraz granitu Strzelin opi-
sano (również) na podstawie charakterystyk naprężenie normalne σz — odkształcenie jed-
nostkowe podłużne εz, poprzeczne εθ i objętościowe εV  (zob. rys. 2 i 3). Charakterystykę 
naprężenie normalne σz — odkształcenie jednostkowe objętościowe εV wykreślono, podob-
nie jak w przypadku prób jednoosiowego ściskania, posługując się wartościami εV obliczo-
nymi na podstawie zmierzonych wartości odkształceń podłużnych εz i poprzecznych εθ 

(εV = εz + 2εθ) (rys. 3). 

 

Rys. 3. Typowe charakterystyki naprężenie normalne σz — odkształcenie jednostkowe: 
podłużne εz, poprzeczne εθ i objętościowe εV skał poddanych 

próbom wielocyklicznego  rozciągania bezpośredniego 

Na podstawie rysunku 3 można stwierdzić, że skały doznają wyraźnych trwałych od-
kształceń podłużnych p

zε i objętościowych p
Vε oraz znikomo małych — poprzecznych p

θε . 
Wielkość tych odkształceń nieodwracalnych rośnie wraz z każdym kolejnym cyklem ob-
ciążania. Zdecydowana większość próbek skalnych doznawała kruchego makropęknięcia 
tensyjnego w pojedynczej quasi-płaszczyźnie zorientowanej prostopadle lub niemal prosto-
padle do kierunku działania obciążenia rozciągającego, przeważnie w środkowej części 
próbki, pomiędzy dolnym i górnym zespołem tensometrów. 

Wszystkie skały miały zdecydowanie mniejszą wytrzymałość na rozciąganie niż na 
ściskanie (piaskowiec Brenna, σT / σC ≈ 1/30; piaskowiec Jastrzębie i granit Strzelin, 
σT / σC ≈ 1/20). Wytrzymałość graniczna na rozciąganie monocykliczne była nieco większa 
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od wytrzymałości na rozciąganie wielocykliczne, ale różnice te były znikome i nie przekra-
czały 5% wytrzymałości na rozciąganie monocykliczne. Średnie wartości wytrzymałości 
granicznej na mono- i wielocykliczne rozciąganie były równe: σT ≈ 3,0 MPa dla piaskowca 
Brenna, σT ≈ 5,2 MPa dla piaskowca Jastrzębie i σT ≈ 11,5 MPa dla granitu Strzelin. 

4. Różnice jakościowe oraz ilościowe zjawiska odkształcania się skał 
przy rozciąganiu i przy ściskaniu 

O różnicach jakościowych i ilościowych zjawiska odkształcania się skał przy rozcią-
ganiu i przy ściskaniu świadczą charakterystyki σz = f(εz), σz = f(εθ) i σz = f(εV). Przy ścis-
kaniu charakterystyki σz = f(εz) początkowo były wypukłe, później miały kształt quasi-li-
niowy, a na poziomach naprężeń poprzedzających makrozniszczenie były wklęsłe. Na cha-
rakterystykach σz = f(εθ), bardzo stromych przy niewysokich poziomach naprężenia, także 
można było wyróżnić przedział zachowań liniowych, jednak był on zazwyczaj krótszy. Jak 
wynika z charakterystyk σz = f(εV), objętość skał początkowo malała. Jednak odkształcenia 
poprzeczne (wydłużenia) wraz ze wzrostem poziomu naprężenia szybko rosły, a więc zja-
wisko kompakcji słabło. Po przekroczeniu progu dylatancji bezwzględnej σD objętość skał 
zaczynała rosnąć. 

Dla prób rozciągania wszystkie trzy charakterystyki σz = f(εz), σz = f(εθ) i σz = f(εV) 
mają charakter nieliniowy; charakterystyki σz = f(εz), i σz = f(εV) są wklęsłe w całym prze-
dziale naprężeń σz (rys. 3.1 i 3.2). 

Skały doznają wyraźnych odkształceń podłużnych εz i bardzo niewielkich poprzecznych 
εθ Na wykresach naprężenie σz — odkształcenie εθ objawia się to tym, że charakterystyka 
σz = f(εθ) niemal przylega do osi (pionowej) σz, a charakterystyka σz = f(εV) niemal pokrywa 
się z charakterystyką σz = f(εz). To zjawisko jest zdecydowanie inne od tego obserwowa-
nego w przypadku prób jednoosiowego ściskania, podczas których odkształcenia poprzecz-
ne εθ były znaczące i miały duży wpływ na kształt charakterystyk σz = f(εV). 

Charakterystyki σz = f(εz) i σz = f(εθ) przy obciążaniu zarówno podczas prób monoto-
nicznego, jak i wielocyklicznego rozciągania są wklęsłe, a przy odciążaniu (próby wielo-
cykliczne) — wypukłe. Zjawisko to jest bardziej wyraźne w przypadku badanych piaskow-
ców niż w przypadku granitu. 

Charakterystyki σz = f(εz) i σz = f(εθ) były nieliniowe; nie można było wyróżnić na nich 
przedziałów, w których przyrosty naprężeń ∆σz byłyby proporcjonalne do przyrostów od-
kształceń ∆εz (lub ∆εθ). Tym samym nie można było oznaczyć liniowego współczynnika 
odkształcalności podłużnej El. Nie można było również oznaczyć wartości współczynnika 
Poissona ν w taki sam sposób, jak w przypadku prób na ściskanie. Dlatego wyznaczono przy-
rostowy współczynnik Poissona νm (zob. [1]) przyjmując kryterium najmniejszych reje-
strowalnych przyrostów odkształceń poprzecznych ∆εθ. 

Charakterystyki naprężenie — odkształcenie przy rozciąganiu i ściskaniu są różne ja-
kościowo. Przyrosty odkształceń podłużnych i poprzecznych przy ściskaniu przy niewiel-
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kich oraz poprzedzających zniszczenie poziomach naprężeń były duże, a dla pewnych prze-
działów naprężeń stałe (część liniowa charakterystyk). 

Przy rozciąganiu odkształcenia podłużne εz i objętościowe εV są jednoimienne (i rosną 
w całym przedziale naprężeń σz), natomiast odkształcenia poprzeczne εθ mogą być różno-
imienne. 

W przypadku prób rozciągania nie zarejestrowano gwałtownego przyrostu odkształceń 
ani podłużnych, ani poprzecznych, które byłyby zwiastunem zniszczenia materiału skalnego. 

Uwagę zwracają także: różnice w wielkościach odkształceń podłużnych εz przy roz-
ciąganiu i przy ściskaniu, odniesione do znormalizowanego naprężenia ściskającego σz / σC 
lub rozciągającego σz / σT oraz znikomo małe (w porównaniu z próbami jednoosiowego ścis-
kania) odkształcenia poprzeczne εθ przy rozciąganiu. 

Zarówno w warunkach rozciągania monocyklicznego, jak i wielocyklicznego sieczne 
oraz styczne współczynniki odkształcalności podłużnej Es i Et dla skał przyjmują wartości 
największe na niskich, a najmniejsze — na wysokich poziomach naprężeń. Tempo odkształ-
ceń chwilowych i całkowitych rośnie wraz ze wzrostem poziomu naprężenia σz / σT (np. 
w przypadku rozciągania monocyklicznego współczynniki Es i Et dla σz / σT ≈ 0,3 przyjmują 
wartości od około 10 GPa (piaskowiec Brenna) do ponad 50 GPa (granit Strzelin), a dla 
σz / σT = 1 od około 1 GPa (piaskowiec Brenna) do 40 GPa (granit Strzelin)) (rys. 4). Od-
kształcalność skał w przedziale naprężeń rozciągających sięgających danego poziomu σz / σT 
jest przeważnie mniejsza od odkształcalności chwilowej odpowiadającej temu poziomowi. 

 
Rys. 4. Typowe zależności pomiędzy siecznym Es i stycznym Et współczynnikiem 

odkształcalności podłużnej a poziomem naprężenia rozciągającego σz / σT oznaczone 
w wyniku prób monocyklicznego rozciągania bezpośredniego 
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Sieczne współczynniki odkształcalności podłużnej Es są większe od współczynników 
stycznych Et na poziomach naprężeń σz / σT > 0,1. Wraz ze wzrostem naprężenia σz różnice 
pomiędzy Es i Et powiększają się. 

Wartości stycznych Et i siecznych Es współczynników odkształcalności podłużnej ma-
leją wraz ze wzrostem poziomu naprężeń rozciągających, podczas gdy w przypadku prób 
ściskania wartość liniowego współczynnika odkształcalności podłużnej El jest stała w dłuż-
szym lub krótszym przedziale naprężeń ściskających. 

Tempo spadku wartości współczynników Es i Et wraz ze wzrostem poziomu napręże-
nia σz / σT jest podobne w przypadku obu piaskowców (chociaż wartości Es oraz Et były 
różne) i różne od tempa spadku Es i Et granitu (bardziej wyraźne). 

Stosunek pomiędzy Es i Et wraz ze wzrostem poziomu naprężenia σz / σT od 0,5 do 1,0 
rośnie najsilniej w przypadku granitu, słabiej w przypadku piaskowców. 

W warunkach rozciągania wielocyklicznego odkształcalność skał rośnie po każdym 
kolejnym cyklu obciążania; maleją wartości Es i Et. 

W przypadku piaskowców średnie wartości Es i Et oznaczone w próbie rozciągania 
monocyklicznego były równe lub większe od średnich wartości Es i Et uzyskanych na pod-
stawie prób rozciągania wielocyklicznego. Odwrotną zależność pomiędzy Es i Et zanotowa-
no w przypadku granitu; średnia wartość siecznego Es i stycznego Et współczynnika od-
kształcalności podłużnej była wyraźnie mniejsza w przypadku prób rozciągania monocy-
klicznego. 

Próbki skalne ulegały zniszczeniu podczas prób rozciągania przy wartościach odkształ-
ceń wielokrotnie mniejszych niż przy ściskaniu. Na przykład wydłużenia Fεz dla piaskowca 
Brenna stanowią około 0,17 odkształceń całkowitych uzyskanych podczas prób ściskania, 
dla próbek piaskowca Jastrzębie stosunek ten wynosi około 0,15, a dla granitu Strzelin — 0,10. 

Największe różnice w wartościach odkształceń przy rozciąganiu i ściskaniu występują 
w przypadku odkształceń poprzecznych εθ. Na granicy wytrzymałości σT odkształcenia εθ 
przy rozciąganiu próbek piaskowców stanowiły od 0,0029 (Brenna) do 0,0073 (Jastrzębie) 
odkształceń poprzecznych uzyskanych podczas ściskania. W przypadku granitu stosunek 
ten był większy, równy około 0,01. 

Wszystkie skały poddane próbom rozciągania wielocyklicznego doznały wyraźnych 
odkształceń trwałych .p

zε Tempo wzrostu tych odkształceń w każdym kolejnym z cykli ob-
ciążania było coraz większe (np. piaskowiec Jastrzębie: I p

zε  ≈ 0,0010%, II p
zε  ≈ 0,0038% 

i III p
zε ≈ 0,0066%; zob. rys. 5). 
Największego przyrostu odkształceń trwałych skały doznawały w III cyklu obciążania (np. 

granit Strzelin 19,
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I p
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ε
≈
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 piaskowiec Brenna 11

III p
z

I p
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≈

ε
i piaskowiec Jastrzębie 6
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z

ε
≈

ε
). 

Zbliżone były wartości stosunku pomiędzy odkształceniami trwałymi, których skały dozna-

ją po III cyklu obciążania, a ich odkształceniami całkowitymi (np. wartości ilorazu 
III p

z
F

z

ε
ε

 

dla piaskowca Brenna były równe od 1/7 do 1/6, dla piaskowca Jastrzębie od 1/8 do 1/4, 
a dla granitu Strzelin — od 1/8 do 1/3). 
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Rys. 5. Typowa zależność pomiędzy odkształceniami trwałymi p
zε a poziomem naprężenia 

rozciągającego σz / σT dla skał poddanych próbom wielocyklicznego rozciągania bezpośredniego 

Wszystkie skały poddane próbom rozciągania bezpośredniego doznawały zjawiska dy-
latancji w całym przedziale naprężeń. Decydujący wpływ na wielkość odkształceń objętoś-
ciowych εV miały odkształcenia podłużne εz, które były wydłużeniami. Odkształcenia po-
przeczne εθ (wydłużenia lub skrócenia) były bardzo niewielkie i miały znikomy wpływ na 
wielkość odkształceń objętościowych εV. 

Takie zachowanie się skał przy rozciąganiu jest diametralnie różne od ich zachowania 
się przy ściskaniu. Przy ściskaniu bowiem objętość skał najpierw maleje, a po przekrocze-
niu progu dylatancji bezwzględnej σD — rośnie.  

Wartości średnich odkształceń objętościowych dla ostatniego stadium obciążania (FεV) 
były wyraźnie większe od wartości po pierwszym cyklu rozciągania (IεV) (np. dla piaskowca 
Brenna: FεV / IεV = 13,6, FεV = 0,0851%, IεV = 0,0062%; dla piaskowca Jastrzębie FεV / IεV = 6,8, 
FεV = 0,0474%, IεV = 0,0070%, a dla granitu Strzelin FεV / IεV = 6,5 FεV = 0,0368%, 
IεV = 0,0057%). Odkształcenia objętościowe na granicy wytrzymałości przy rozciąganiu 
monocyklicznym były mniejsze (lub równe) od tych w próbach rozciągania wielocyklicznego 
i wynosiły dla piaskowca Brenna FεV = 0,0708%, dla piaskowca Jastrzębie FεV = 0,0378%, 
a dla granitu Strzelin FεV = 0,0372%. 

Skały doznawały bardzo niewielkich odkształceń poprzecznych εθ (w skrajnych przy-
padkach nawet 200 razy mniejszych od odkształceń podłużnych εz, np. próbka Brenna 21 
część dolna4, Fεz = 0,09 %, Fεθ = 0,005 %, Fεθ  / 

Fεz = 1/18, piaskowiec Jastrzębie próbka 1E, 
część środkowa, Fεz = 0,07 %, Fεθ = 0,0004 %, Fεz / Fεθ = 199; próbka 2 granitu Strzelin, 
                                                           
 4 Nie podjęto próby wyjaśnienia (ewentualnie pojawiających się) różnic pomiędzy wartościami odkształceń 

w różnych częściach próbki. Założyłem, że próbka znajduje się w jednorodnym polu naprężeń i odkształceń. 
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część górna, Fεz = 0,0046 %, Fεθ = 0,0004 %, Fεz / Fεθ = 12). Dla niewysokich poziomów 
naprężeń rozciągających σz / σT < 0,3 odkształcenia poprzeczne εθ  były zawsze skróce-
niami (znak „–”), a dla poziomów naprężeń σz / σT > 0,45 w przypadku większości próbek 
piaskowców Brenna i Jastrzębie skróceniami (znak „–”) lub wydłużeniami (znak „+”; 
przede wszystkim w przypadku granitu Strzelin). 

Chwilowy współczynnik Poissona νm na niewielkich poziomach naprężeń σz / σT przyj-
mował wartości stosunkowo wysokie (sięgające dla obu piaskowców 0,5). Wraz ze wzros-
tem poziomu naprężenia rozciągającego σz / σT współczynnik νm malał (rys. 6). 

 

Rys. 6. Typowe zależności pomiędzy chwilowym współczynnikiem Poissona νm 

a poziomem naprężenia rozciągającego σz / σT dla piaskowców i granitu 

Dla większości próbek piaskowców po przekroczeniu naprężenia σz równego 0,45σT 
współczynnik Poissona νm przyjmuje wartości ujemne; piaskowce doznają wydłużeń za-
równo w kierunku poziomym, jak i pionowym. Dla granitu współczynnik Poissona νm był 
zawsze dodatni. 

5. Podsumowanie 

Proces odkształcania się skał przy rozciąganiu jest jakościowo różny od tego, który 
towarzyszy ściskaniu. Świadczą o tym różne dla rozciągania i ściskania kształty charakte-
rystyk naprężenie σz — odkształcenie ε. Proces odkształcania się skał przy rozciąganiu jest 
procesem nieliniowym i częściowo odwracalnym. Skały ulegają dylatancji w całym prze-
dziale naprężeń rozciągających. Procesu zniszczenia nie zapowiada gwałtowny przyrost 
odkształceń. 
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1. Wprowadzenie 

W trakcie prowadzenia eksploatacji górniczej przez kopalnie rud miedzi na monoklinie 
przedsudeckiej powszechnie odkrywane jest występowanie struktur tektonicznych powsta-
łych w wyniku działań naprężeń poziomych. 

Przesunięciom śródławicowym wzdłuż powierzchni kontaktu pomiędzy utworami o róż-
nej podatności towarzyszą bardziej lub mniej rozbudowane strefy zaburzeń. Najbardziej po-
wszechnym takim przejawem jest obecność łupka smolącego. Inne tego typu struktury są 
dość dobrze widoczne w węglanach, a rzadziej w piaskowcach, zwłaszcza piaskowcach o spoi-
wie ilastym, co wynika z plastycznego charakteru tego środowiska. 

2. Wcześniejsze obserwacje przemieszczeń śródławicowych 
w innych obszarach złożowych 

Obserwacje tektoniczne prowadzone od początku wykonywania robót górniczych w spą-
gowej partii utworów cechsztyńskich obszaru złożowego pomiędzy Lubinem a Sieroszowi-
cami wskazywały, że większość występujących deformacji stanowi efekt mezotektonicz-
nych przemieszczeń śródwarstwowych. Najpowszechniej spotykanymi odkształceniami są 
pofałdowania i zmięcia w obrębie warstwy miedzionośnych łupków ilasto-dolomitycznych 
o dwojakiej orientacji osi NW–SE (kierunek główny) i W–E (podrzędny) [12, 13]. Z powsta-
niem tych ciągłych struktur związane są genetycznie rysy ślizgowe (NE–SW, N–S) wy-
                                                           
  * KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR, Wrocław 
  ** KGHM PM SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”, Polkowice 
  *** Biuro Zarządu KGHM PM SA, Lubin 
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stępujące na powierzchniach zlustrowań w łupkach ilasto-dolomitycznych oraz na po-
wierzchniach uławicenia w obrębie wyżej nadległych dolomitów. Występowanie dwóch 
kierunków rys ślizgowych wraz z odpowiednimi geometrycznie i genetycznie osiami fałd-
ków w obrębie łupka miedzionośnego wskazuje, że mamy tu do czynienia z dwoma fazami 
przemieszczeń tektonicznych związanych z odmiennie zorientowanymi naciskami pozio-
mymi. Naciski te prowadziły nie tylko do wytworzenia deformacji ciągłych, ale także przy-
czyniły się do przebudowy istniejących uskoków z ich ścinaniem, a także do powtórzeń 
warstw w wyniku zasunięć. Zasięg poziomy przesunięć udokumentowany na obszarze zło-
żowym Lubin i Polkowice w przypadku pojedynczych powierzchni najczęściej nie przekra-
cza 1 m, natomiast łączny efekt powstały z sumowania przemieszczeń wzdłuż rozlicznych 
powierzchni nieciągłości tektonicznej na większym obszarze może osiągać dziesiątki 
metrów. Zasięg tych powierzchni w pionie ograniczany jest przez płaszczyzny uławicenia, 
wzdłuż których również odbywał się transport tektoniczny.W rezultacie mamy do czynienia 
z wielopiętrowym i wielokierunkowym przesuwaniem się bloków skalnych. Również Du-
micz et al. [2] w oparciu o badania na obszarze kopalni „Polkowice” udokumentowali prze-
mieszczenia o dużej składowej poziomej, które przebiegały wzdłuż powierzchni stromo 
zapadających i subhoryzontalnych, zgodnych z warstwowaniem. W pierwszym przypadku 
powstawały drobne uskoki listwowe, w drugim natomiast doszło do odkłuć tektonicznych, 
głównie wzdłuż poziomu łupków smolistych [10]. Według Markiewicza [5] główne odkłu-
cie i subhoryzontalne przemieszczenie półki utworów węglanowych serii Ca1 należy wią-
zać z ruchami fazy laramijskiej, wynoszącej blok przedsudecki. Związana z tym subhory-
zontalna kompresja na skrzydle fleksury przyczyniła się do powstania m.in. inwersyjnego 
uskoku głównego Lubina z nasunięciem ku NE. O skali tych ruchów świadczy fakt, że 
w skrzydle zrzuconym udokumentowano subhoryzontalne przemieszczenia utworów serii 
Ca1 na NNE rzędu ok. 50 m w obręb anhydrytów leżących w kimeryjskim rowie [5]. 

Efekty przemieszczeń subhoryzontalnych udokumentowano również w obszarze gór-
niczym Sieroszowice I, gdzie m.in. stwierdzono na przestrzeni kilkudziesięciu metrów 
bezpośrednie zaleganie anhydrytu A1 na białym piaskowcu czerwonego spągowca w rejo-
nie chod. A-12, A-10, A-11 (Olejnik 1990). Przy tym orientacja rys ślizgowych na kontak-
cie tektonicznym wskazywała na ruch o kierunku NE–SW. Kontakt ten wykazuje cechy 
przesunięcia tektonicznego w postaci powierzchni z przemieszczeniem. Ponadto na upado-
wej A-10 stwierdzono bezpośredni kontakt anhydrytu z piaskowcem, przy czym anhydryt 
o wymiarach 60 × 30 m wciśnięty jest tektonicznie w obręb dolomitów (o miąższości około 
17 m). Kontakt z otaczającymi dolomitami jest ostry wzdłuż uskoków (60/85 i 285/80), 
a w spągu wzdłuż płaszczyzny poślizgu z przemieszczeniem w kierunku NE–SW. 

3. Deformacje śródławicowe w obszarze kopalni „Rudna” 

W trakcie robót udostępniających i eksploatacyjnych w kopalni „Rudna” daje się zauwa-
żyć istotny udział subhoryzontalnych przemieszczeń śródławicowych w deformacji utwo-
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rów na pograniczu dolnego i górnego permu. Złożona i wieloetapowa przebudowa układu 
blokowo-uskokowego, a także zróżnicowana paleomorfologia powierzchni stropowej czer-
wonego spągowca tego obszaru złożowego (rys. 1) przyczyniła się do powstania bogatego 
inwentarza deformacji warunkowanych „poziomymi” naprężeniami tektonicznymi. 

 
Rys. 1. Obszar górniczy kopalni „Rudna”: 1 — miejsca obserwacji; 2 — granice obszaru górniczego; 

3 — uskoki; 4 — strefy bezłupkowe elewacji stropu piaskowca 

Najbardziej eksponowane struktury tektoniczne, opisywane jako uskok Rudnej Głów-
nej i uskok Biedrzychowej, mają charakter dyslokacji ze znaczącym udziałem składowej 
poziomej. Świadczy o tym kulisowy przebieg dyslokacji Rudnej Główne oraz fleksuralny 
charakter założeń uskoku Biedrzychowej widoczny w obydwu jego skrzydłach. Świadczą 
o tym także porwaki tektoniczne stwierdzone między innymi przy uskoku Rudnej Głównej, 
któremu towarzyszy pas horstów na jego przedpolu. Horsty te mają charakter odkłuć pa-
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kietów dolomitu (rys. 2), którym towarzyszą przemazy łupka w piaskowcu oraz przesu-
nięcia powierzchni uskokowych uskoków towarzyszących, przy czym ślad uskoku na po-
wierzchni spągu cechsztynu nie pokrywa się ze śladem uskoku w skałach węglanowych 
(rys. 3). W odsłonięciach horstów brak jest kontynuacji uskoków w skałach węglanowych. 
W obszarze górniczym „Rudna” w innych strefach kulisowych uskoków, równoległych do 
wyżej opisanej, spotkano się z podobnymi strukturami warunkowanymi przemieszczeniami 
śródławicowymi. Większa z tych struktur biegnie od pola X/1 poprzez front pola G12/7, 
pole G21/3, i zaznacza się w rejonie upadowej 8 i chodników TiW 349, w pobliżu wschod-
niej granicy obszaru górniczego. Strefa ta ma charakter zrębu tektonicznego stropu piaskowca 
lub nasunięcia, w miejscach, w których horst nie uległ wykształceniu (rys. 1). 
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Rys. 2. Schemat powstania, porwaka i zrębu tektonicznego 
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Rys. 3. Przykłady dyslokacji poziomych obecnych w strukturach tektonicznych 

4. Deformacje związane z elewacjami stropu piaskowca 

Szczególny charakter przesunięć poziomych wiąże się ze strefami, gdzie występowały 
pierwotne wzniesienia związane z paleoreliefem spągu cechsztynu. Pierwotnie dość długo 
uważano, że strefy paleowzniesień, czy paleowydm, opisywane jako elewacje i strefy bez-
łupkowe, nie wiążą się genetycznie z żadnymi specyficznymi dla nich zaburzeniami tekto-
nicznymi, skupiając się na ich sedymentacyjnej genezie [1, 3, 9]. 
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Na podstawie obserwacji wykształcenia stref oraz w wyniku wystąpienia problemów z 
utrzymaniem stropów wyrobisk górniczych w tych rejonach zaczęto podejrzewać związek 
tektonicznych ruchów poziomych z wykształceniem skał innym na południowo-zachodnim 
skłonie elewacji, innym na północno-wschodnim, oraz wskazywać na specyficzne cechy 
budowy skał na obydwu przedpolach tej struktury. 

Ilustracją zróżnicowania wykształcenia tych stref są obserwacje w rejonie pola G-12/8, 
XVII/1 i G3/4 (rys. 1.) wykształcenia strukturalnego i petrograficznego warstw złożowych 
i stropowych celem odzwierciedlenia ich relacji do zuskokowania budujących je skał. 

W polu XVII/1 i G3/4 (rys. 4) napotkano specyficzne warunki geologiczno-górnicze, 
które spowodowały zatrzymanie postępu frontów eksploatacyjnych w rejonie wyrobisk pół-
nocno-wschodnim skrzydle pola XVII/1 oraz południowo-zachodnim skrzydle pola G2/4. 
Obydwa te skrzydła związane są z północno-wschodnim skłonem elewacji stropu piaskowca. 

 
Rys. 4. Szkic sytuacyjny frontu pola XVII/1 i G3/4 

Problemy ze statecznością stropu oraz postępem robót górniczych, dotyczące stref  
związanych z występowaniem elewacji i stref bezłupkowych, występują także w innych po-
lach. Głównym problemem jest występowanie piaskowca o spoiwie anhydrytowym, jako 
skały skłonnej do tąpań, rozproszenia mineralizacji kruszcowej oraz występowania stref 
płonnych. 

Na podstawie obserwacji wyrobisk górniczych oraz analiz struktur skał stropowych 
stwierdzono, że wpływ na stateczność stropu wyrobisk ma również rodzaj i stopień zaanga-
żowania tektonicznego skał w rejonie elewacji. 

W rejonie pola G-12/8 eksploatowanego przez odział G-12 strop piaskowca zalega 
w strefie bezłupkowej prawie poziomo, wykształcenie dolomitów obejmuje ok. 0,2 m war-
stwę dolomitu jasnoszarego oraz 0,8 m do 1,0 m warstwy dolomitu smugowanego. Dolomit 
smugowany ma w tym obszarze dwie nieregularne podzielności o charakterze kliważu folia-
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cyjnego. Lokalne zaangażowanie tektoniczne widoczne jest w stropie piaskowca, gdzie wy-
stępują spękania, często wypełnione chalkozynem, oraz nieregularne powierzchnie spękań. 
Łupek o miąższości od 1 do 3 cm (maks. do 10 cm) jest wykształcony jako łupek smolisty 
i ma charakter smaru tektonicznego. W rejonie tym nie ma problemów z utrzymaniem stro-
pu wyrobisk górniczych, choć w nadległych dolomitach występują lokalne płaszczyzny po-
ślizgu z zaznaczonymi zadziorami i ślizgami o kierunku 320° SW–NE. W części zbliżonej 
do obszaru wyniesionego miąższość dolomitu smugowanego rośnie do 1,5 i 2,0 m, lecz tyl-
ko w pobliżu skłonu, wzdłuż ondulacji osi elewacji. Dolomity ok. 4,0 do 5,0 m powyżej stro-
pu piaskowca w obszarze wyniesionym wykazują występowanie gęstej wtórnej foliacji na 
powierzchniach podzielności międzyławicowych, przy około 10 cm miąższości warstewek. 

W rejonie przecinki 5/W144h, na NE skłonie elewacji stwierdzono występowanie wy-
klinowywujących się „ławic” dolomitu, z tektonicznie zaznaczoną powierzchnią podziel-
ności w postaci ślizgów. W rejonie W-144l, w pobliżu chodnika W-145, poza NE zasięgiem 
strefy bezłupkowej, na wysokości przecinki Pc7 i Pc6 występuje soczewa piaskowca o spoi-
wie anhydrytowym, wciśnięta pod strefę łupka. Natomiast w rejonie chodnika W-145 stwier-
dzono występowanie (niezaznaczonego na mapach) zaznaczonego wyłącznie w dolomicie 
uskoku odwróconego o zrzucie 0,2 m na NE, którego powierzchnia uskokowa nachylona 
jest ok. 45° na NE, następnie przekształca się ona w szczelinę poziomą, tworząc lokalne zgru-
bienie warstwy łupka. Szczelinie tej towarzyszy druga taka struktura, która zaznacza się 
tylko w obrębie dolomitu smugowanego i łupka (o przebiegu poziomym). 

W opisanej powyżej strefie najsilniejsze ślady rekrystalizacji, spękań, powstawania 
siatki wtórnych żyłek wypełnionych chalkozynem dotyczą strefy kontaktu dolomitów wa-
pnistych z niżej leżącymi dolomitami smugowanym i jasnoszarym oraz stropowej części 
piaskowca i łupka. 

Występowanie uskoku odwróconego i piaskowca o spoiwie anhydrytowym w obrębie 
strefy występowania łupka oraz paleomorfologia obszaru świadczą, iż w ruchu śródławico-
wym była zaangażowana część piaskowca oraz foliacyjny charakter wykształcenia powierzch-
ni międzyławicowych ponad złożem i brak rozwarstwień w formie wtórnie wypełnionych 
szczelin w obrębie dolomitów. Wyciągnąć można wniosek, że w strefie tej w dolomitach 
dominowała kompresja warstw. 

Pole XVII/1 eksploatowane przez oddział G-22 umiejscowione jest w obrębie Północ-
nej Elewacji Rudnej. W opisywanym obszarze strefa bezłupkowa przebiega pomiędzy chod-
nikiem T243 i lokalnie komorą K20 a komorą K1. Występowanie piaskowca o spoiwie an-
hydrytowym raportowane jest na południowo-wschodnim jej skłonie, w rejonie chodnika 
W-243 od pasa P9a do przecinki Pc14/W243. 

W południowo-zachodnim skłonie elewacji, jeszcze poza strefą bezłupkową w rejonie 
P7/K27, stwierdzono ślady przesunięć międzyławicowych wypełnionych substancją ilastą 
oraz ścięcia oczek anhydrytowych na granicy ławic dolomitu. W profilu występuje około 
0,25 m łupka (obecnie wyciśniętego), następnie dwie ławice dolomitu smugowanego o su-
marycznej miąższości 0,5 m, ławica dolomitu wapnistego o miąższości do 0,7 m z nielicz-
nymi oczkami anhydrytu oraz występująca w stropie ławica w dużą ilością oczek anhydrytu 
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o kilkucentymetrowej średnicy. W spągowej części tej ławicy widać owalne fragmenty oczek, 
najprawdopodobniej ściętych w czasie ruchu tektonicznego. Dolomit określony jako smu-
gowany posiada drobne powierzchnie o charakterze kliważu foliacyjnego i cechy przekry-
stalizowanej mikro brekcji. W rejonie skrzyżowania J-11/W-243 (P6a/K21), w pobliżu osi 
elewacji, warstwa tak wykształconego dolomitu sięga do około 2,5 m i jest to największa 
jego miąższość w badanym profilu. Towarzyszą mu szerokie na kilka do kilkunastu centy-
metrów spękania pionowe wypełnione białym anhydrytem o nietypowym przebiegu zbli-
żonym do S–N i W–E. 

W rejonie J11/K18 miąższość dolomitu smugowanego spada do około 1,2 m, na wyso-
kości 0,4 m od stropu piaskowca występuje widoczna i wyraźnie zaznaczona powierzchnia 
ścięciowa, która kontynuuje się w stroną NE skłonu elewacji. W pobliżu osi przebiegu 
strefy bezłupkowej można wyróżnić piaskowiec o spoiwie węglanowo-ilastym, 0,2 m ławi-
cę dolomitu jasnoszarego, 1 m ławicę dolomitu smugowanego, powyżej którego występuje 
dolomit wapnisty. W rejonie komory K7 i pasa P9 stwierdzono również występowanie spę-
kań pionowych o przebiegu zbliżonym do S–N i W–E oraz ślady przesunięć międzyławi-
cowych w formie powierzchni poślizgowych. Stwierdzenia w tym rejonie występowanie 
uskoku o przebiegu NW–SE i zrzucie 1,0 m na SW, który w rzeczywistości jest krawędzią 
fragmentu większego porwaka tektonicznego. Występowanie takich porwaków na przestrzeni 
kilku komór i pasów stanowi utrudnienie dla wykonywanych robót górniczych. 

Pole G3/4 eksploatowane przez oddział G-3 umiejscowione jest w obrębie centralnej 
Elewacji Rudnej. Przeprowadzone obserwacje dotyczą profilu wzdłuż dostępnej części po-
chylni P-20 do p22 pomiędzy komorą K8 a K19. W opisywanym obszarze strefa bezłupko-
wa przebiega w sposób nieregularny i związana jest z wyraźnym wyniesieniem spągu 
cechsztynu oraz zapadaniem północno-wschodniego skłonu elewacji. Piaskowiec o spoiwie 
anhydrytowym występuje zarówno na południowo-zachodnim, jak i północno-wschodnim 
jej skłonie.  

W południowo-zachodnim skłonie elewacji, w rejonie nieczynnego już pola G6/6 przy 
pochylni C-20, na wysokości komory K25 występuje pakiet od 0,4 do 0,5-metrowych ławic 
dolomitu regularnie przeławiconych od 0,5 cm do 1 cm szczelinami wypełnionymi białym 
anhydrytem. W najdalej obecnie dostępnej wzdłuż pasa P20, w centralnej części elewacji 
stwierdzono występowanie licznych spękań w częściowo przetworzonym pod wpływem 
nacisku dolomicie wapnistym. W dolomicie występują częste szczeliny zabliźnione białym 
anhydrytem (rys. 5). Na wysokości tej samej komory K8 w rejonie pasa P21 i P21a stwier-
dzono występowanie dość nielicznych i wąskich, ok. 0,5 cm do 1 cm spękań pionowych 
wypełnionych białym anhydrytem o przebiegu 29° SW–NE i 307° NW–SE. Wysokość 
odsłonięcia warstw dolomitu w opisywanym rejonie wynosi ok. 4,5 do 5,0 m ponad poziom 
spągu cechsztynu. 

W rejonie pasa P20a ai P21a na przestrzeni od zrobów do wysokości komory K13, 0,4 m 
poniżej stropu wyrobiska, czyli około 4,0 m ponad stropem piaskowca, w centralnej części 
elewacji, przebiega 10÷15 cm strefa ścięciowa z nieregularnymi, zdeformowanymi wtórny-
mi oczkami anhydrytu. Oczka są zniekształcone, nasunięte na siebie, a na ich obrzeżach wy-
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kształcone są drobne spękania ścięciowe (rys. 5). Pomiędzy komorami K12 a K13 ten ho-
ryzont z wtórnym anhydrytem przestaje wykazywać deformacje ścięciowe krawędzi oczek, 
a następnie zanika. Dolomit w odsłonięciu przypomina dolomit wapnisty, jest jednak czę-
ściowo zbrekcjowany w mikroskali, poprzecinany poziomymi spękaniami, wypełnionymi 
anhydrytem, nieregularnymi formami wtrąceń anhydrytowych (m.in. w postaci oczek). W opi-
sywanym rejonie do wysokości komory K10 występuje piaskowiec o spoiwie anhydryto-
wym o miąższości do 1,5 m Pozostałe piaskowce tego rejonu często posiadają spoiwo 
węglanowe lub węglanowo-anhydrytowe, do anhydrytowego. 

 
Rys. 5. Profil skał dolomitycznych w wyrobisku w centralnej części elewacji 

W komorze K11, w połowie NE skłonu elewacji powyżej warstwy dolomitów ze szcze-
linami wypełnionymi anhydrytem, zauważyć można występowanie dolomitu o podzielności 
co 0,2 i 0,1 m wzdłuż wtórnej foliacji. Generalnie w kierunku północno-wschodnim uławi-
cony dolomit zanurza się zgodnie ze skłonem elewacji, maleje także miąższość dolomitu 
zaangażowanego tektonicznie. Wysokość bezpiecznego stropu zasadniczego wyrobisk gór-
niczych jest w tym rejonie ściśle związana w miąższością tego dolomitu. W rejonie K14, 
ponad stropem wyrobiska odsłania się pakiet ok. 2,0 m dolomitów z wyraźną obecnością 
kliważu foliacyjnego. 
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W rejonie K14, w pobliżu NE krańca zasięgu strefy bezłupkowej widać wklinowanie 
się dwu warstw dolomitu wapnistego na wysokości około 1,5÷2,0 m ponad stropem pia-
skowca. Rejon pomiędzy K13 a NE granicą zasięgu strefy bezłupkowej charakteryzuje się 
występowaniem bariery piaskowca o spoiwie anhydrytowym, którego miąższość sięga 
w tym rejonie do 3,0 m. Bariera ta ma charakter ciągłych i nieregularnych soczew i wiąże 
się z występowaniem licznych powierzchni ścięciowych do 2,0 i 3,0 m ponad stropem pia-
skowca oraz wklinowywującymi się warstwami dolomitu (rys. 6) o wyraźnie tektonicznym 
charakterze powierzchni międzyławicowych w postaci ślizgów tektonicznych. Na skraju 
zasięgu strefy bezłupkowej występuje uskok o charakterze syntektonicznym, o zrzucie 0,5 
do 0,3 m, z obecnością brekcji tektonicznej w stropie piaskowca oraz eliptycznym przebie-
gu powierzchni uskokowej. Przecina on ławice dolomitu, w rejonie komory K19 kontynu-
uje się jako pozioma szczelina. W rejonie pasa 19 zaobserwowano tendencję, że w przypad-
ku obecności powierzchni ścięciowej w spągowej części odsłoniętego dolomitu, w jego stro-
powej części występują poziome szczeliny wypełnione białym anhydrytem. W rejonie komo-
ry K11 natomiast wtórna foliacja występuje powyżej szczelin wypełnionych anhydrytem. 

 
Rys. 6. Tektoniczna przebudowa ławic dolomite smugowanego na NE skłonie elewacji 

Poza strefą elewacji, w rejonie komory K22 występuje łupek smolący, 0,2 m dolomitu 
jasnoszarego, około 1,3 m dolomitu smugowanego, przedzielonego lokalną powierzchnią 
podzielności o charakterze zbliżonym do kliważu foliacyjnego, pod samym stropem 
występują dwie 0,1 i 0,2 m „laminki” stanowiące strefy podatnego ścinania. 

Przed frontem opisywanych komór wzdłuż pochylni C-20 występuje wąska warstwa 
zaburzonego tektonicznie dolomitu, ograniczona do dolomitu smugowanego oraz dolomitu 
granicznego typu B (rys. 7). Odsłonięcie spągowej części serii węglanowej nie przekracza 
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tu 1,5 m. Występuje tu również piaskowiec o spoiwie anhydrytowym o miąższości do 2,1 m. 
W części piaskowca odsłoniętego w wyrobisku zaobserwować można nieregularne szczeli-
ny, podkreślone substancją siarczanową. W piaskowcu występują szczeliny wypełnione 
substancją siarczanową. Te wcześniejsze założenia wykorzystują spółczesne pęknięcia od-
eksploatacyjne biegnące wzdłuż pierwotnie wykształconych powierzchni naprężeń (rys. 9). 

 
Rys. 7. Szczeliny wypełnione anhydrytem 

oraz tektonicznie naruszona spągowa strefa warstw cechstynu 

 
Rys. 8. Ślady spękań w piaskowcu wypełnione siarczanami 
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Rys. 9. Schematyczny model układu deformacji utworów pogranicza cechsztynu i czerwonego 
spągowca w rejonie elewacji [6]: 1 — (dw) dolomit wapnisty; 2 — (ds) dolomit smugowany; 

3 — (di) dolomit ilasty; 4 — (wo) wapień organogeniczny; 5 — (ł) łupek miedzionośny; 6 — (pa) 
piaskowiec anhydrytowy; 7 — (bp) biały piaskowiec; 8 — (cp) czerwony piaskowiec; 9 — ekstensja; 

10 — kompresja; 11 — subhoryzontalna powierzchnia ścinania z kierunkiem przemieszczeń 
śródławicowych; 12 — uskok; 13 — odłucia, brekcja; 14 — stylolity; 15 — złoże 

7. Podsumowanie i wnioski 

W obszarze górniczym ZG „Rudna” stwierdzono powszechny udział subhoryzontalnych 
przemieszczeń w spągowej partii utworów cechsztyńskich. Świadczą o tym powierzchnie 
poślizgu z lustrami rysami tektonicznymi, fałdki ciągnione w łuku miedzionośnym i wapie-
niu podstawowym, spękania ścięciowe Riedla (R, R’), pasma kulisowe ścięć R. Dodatkowo 
udokumentowano kulisowe szeregi ścięciowe, w tym również szeregi ekstensyjne. 

Zaobserwowano zróżnicowanie w przebiegu subhoryzontalnych stref ścinania w rela-
cji do ukształtowania morfologii spągu cechsztynu (rys. 9). Lokalnie, w osiowej strefie ele-
wacji tworzą one wyraźne horyzonty ścięciowe o grubości do ok. 0,5 m w spągowej partii 
wapienia podstawowego. Na północnym skłonie elewacji w stwierdza się wachlarzowe ro-
zejście się łukowatych powierzchni ścięciowych, których odgałęzienia odchodzące ku gó-
rze zanikają w obrębie dolomitów wapnistych, przy czym towarzyszy temu występowanie 
stylolitów — efektu skracania tektonicznego. W dalszej części tego skłonu obserwuje się 
rozproszenie ruchu ślizgowego w obrębie tzw. dolomitów smugowanych. Te skały z wi-
docznym kliważem foliacyjnym tworzą formę sigmoidalnie zdeformowanych soczewek na 
przekroju prostopadłym do osi elewacji, zapadających w obręb depresji, gdzie zanikają. 
W miejscu tym lokalnie obserwuje się śródławicowe, dużej skali odkłucia piaskowców bia-
łego spągowca. W kierunku na NE ulegają one „dojrzewaniu” w ramach wyraźnej, coraz bar-
dziej zwężającej się strefy ścięciowej, która lokuje się w spągu wapieni. Ruch poślizgowy 
na granicy łupka miedzionośnego przekształca się w rozwarstwienia ławic dolomitów, 
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a w strefie elewacji zastępowany jest stopniowo (kierując się w górę elewacji) przez po-
wstawanie dolomitu ze śladami rekrystalizacji i powtórnej cementacji materiału detrytycz-
nego i ilastego pochodzącego z niszczenia i zeszczelinowania piaskowców i węglanów. 
W generalnych zarysach ta sukcesja wykształcenia i przebiegu subhoryzontalnych stref ścię-
ciowych jest powtarzalna w relacji do przebiegu kolejnych stref elewowanych i obniżonych 
omawianego obszaru złożowego. Występowanie przemieszczeń poziomych z dominującym 
kierunkiem przemieszczeń na NE pozwala wiązać utworzenie subhoryzontalnego szkieletu 
strukturalnego spągowej partii utworów cechsztyńskich z kompresją laramijską. Przy anali-
zie strukturalnej tego obszaru należy mieć na uwadze także inne naprężenia poziome, które 
warunkowały powstanie m.in. przesuwczej strefy dyslokacyjnej Biedrzychowa WSW–ENE. 

W rejonie złoża rud miedzi i strefy okołozłożowej mamy do czynienia z poważną prze-
budową strukturalną utworów pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu warunkowa-
ną przemieszczeniami ścięciowymi, które należy rozpatrywać w skali makrotektonicznej. 
Uwarunkowanie ich przebiegu i charakteru przez zróżnicowaną morfologię spągu cech-
sztynu odzwierciedliło się w wykształceniu węglanów i piaskowców w ramach szerokiej, nie-
regularnej masy skalnej, która podlegała odkształceniu w ramach kompensacji zmiennych 
naprężeń (kompresyjnych, ekstensyjnych) przyuskokowych. Jest to przyczyną lateralnego 
zróżnicowania charakteru, układu i gęstości spękań, foliacji, stylolityzacji w tych samych 
wydzieleniach lito-facjalnych i przyczyniło się do zmian teksturalnych i w konsekwencji do 
powstania dolomitów wtórnie przeobrażonych. To hipotetyczne powiązanie genetyczne udo-
kumentowanych subhoryzontalnych przemieszczeń ścięciowych ze zróżnicowaniem struk-
turalnym i petrograficznym skał pogranicza cechsztynu i czerwonego piaskowca może mieć 
istotne znaczenie praktyczne. W przypadku potwierdzenia się tych uwarunkowań wskazane 
będzie uwzględnienie udziału deformacji śródławicowych w analizie geodynamicznej góro-
tworu dla prowadzenia eksploatacji górniczej w Oddziałach KGHM Polska Miedź SA. 
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EKSPLOATACJA ZŁOŻA W SĄSIEDZTWIE ZROBÓW 
I STREF UPODATNIONYCH 
W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ PRAKTYCZNYCH 
ORAZ MODELOWANIA NUMERYCZNEGO 
 

1. Wstęp 

Zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami, mimo szerokiego zakresu działań polegających na 
stanu górotworu oraz stosowaniu metod profilaktyki tąpaniowej, nadal pozostaje najpoważ-
niejszym zagrożeniem ze strony górotworu w kopalniach rud miedzi. Główną przyczyną 
nasilenia się w ostatnich latach dynamicznych przejawów ciśnienia górotworu jest eksplo-
atacja w coraz trudniejszych warunkach geologiczno-górniczych. Jest to naturalny skutek 
prowadzenia robót wybierkowych w warunkach coraz większego skrępowania eksploatacji 
(filary oporowe, uwolnione zasoby w wyniku zmiany granic filarów ochronnych szybów, 
rejony w pobliżu stref dużych dyslokacji tektonicznych, resztki (parcele) złoża, wytworzo-
ne w wyniku prowadzonych robót, pola zamykające otoczone dużymi powierzchniami 
zrobów itp.) i prowadzenia jej na coraz większej głębokości. 

Złożone warunki, w jakich coraz częściej prowadzi się eksploatację, spowodowały 
wzrost częstotliwości występowania wstrząsów wysokoenergetycznych, trudnych do pro-
wokowania i stwarzających duże zagrożenie tąpaniami. Lata doświadczeń pozwoliły wy-
pracować zasady prowadzenia eksploatacji minimalizujące wpływ tych wstrząsów na pro-
wadzoną eksploatację. 

Należą do nich między innymi: 

— dostosowanie geometrii systemu eksploatacji (wielkości filarów podporowych, szero-
kości otwarcia frontu), 

— unikanie pozostawiania w strefach przyległych do zrobów filarów wielkogabarytowych 
i calizn nieupodatnionych, 

— eliminowanie we wszystkich możliwych przypadkach wyrobisk chodnikowych, które 
w trakcie eksploatacji byłyby usytuowane przed frontem lub na jego skrzydłach. 

                                                           
  * KGHM Cuprum Sp. z o.o. CBR, Wrocław 
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Postęp rozcinki w kierunku calizny jest ze względów geomechanicznych optymalny. 
Taki też sposób prowadzenia robót wybierkowych jest podstawowy w kopalniach Legnic-
ko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Występują jednak takie sytuacje geologiczno-gór-
nicze, które wymuszają prowadzenie rozcinki w kierunku zrobów i stref upodatnionych lub 
odtwarzanie frontu eksploatacyjnego z pozostawieniem sztywnej resztki złoża w zrobach. 
Konieczność prowadzenia eksploatacji kierunku zrobów lub stref upodatnionych w warun-
kach kopalń rud miedzi wynika z przyjętej struktury udostępnienia złoża oraz stosowanej 
technologii eksploatacji. Wymuszona jest najczęściej trudnościami w utrzymaniu statecz-
ności stropu lub wynika z zaistniałej sytuacji górniczej. Pozostawianie resztki izolującej od-
twarzany front eksploatacyjny od zaburzonej części górotworu pozwala lokalnie ustabilizo-
wać sytuację. Sztywna resztka zaburza jednak geomechaniczny układ w całym otoczeniu 
i powoduje straty złoża. 

Wszystkie dotychczasowe przypadki prowadzenia robót eksploatacyjnych w kierunku 
zrobów i stref upodatnionych były zgodne ze szczegółowymi projektami eksploatacji zao-
piniowanymi przez Komisję ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Zakładach Gór-
niczych Wydobywających Rudy Miedzi. W dniu 6 października 2004 roku Komisja podjęła 
uchwałę Nr 6/2004 o treści: 

1) Podobieństwo przyczyn powodujących wzrost wielkości zagrożenia tąpaniami przy 
prowadzeniu robót rozcinkowych w kierunku strefy upodatnionej sprawia, że taki kie-
runek prowadzenia robót rozcinkowych jest geomechanicznie podobny do prowadze-
nia rozcinki w kierunku zrobów. 

2) W uzasadnionych sytuacjach możliwe jest świadome prowadzenie robót rozcinkowych 
w kierunku strefy upodatnionej, pod warunkiem, że odpowiedni projekt prowadzenia 
robót uzyska pozytywną opinię Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem 
w Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi. 

3) Projekty techniczne zakładające prowadzenie robót rozcinkowych w kierunku stref upo-
datnionych winny zawierać ilościową ocenę wielkości zagrożenia wstrząsami i tąpa-
niami oraz adekwatne do prognozowanego wzrostu zagrożenia działania z obszaru pro-
filaktyki tąpaniowej. 

Poniżej na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń w prowadzeniu rozcinki 
w kierunku stref upodatnionych i zrobów oraz numerycznej analizy geomechanicznej oce-
niono potencjalne zagrożenie tąpaniami i zawałami oraz sprecyzowano zasady prowadzenia 
robót i rygory profilaktyki tąpaniowej przy prowadzeniu rozcinki w kierunku zrobów i stref 
upodatnionych. 

2. Wybrane przypadki prowadzenia rozcinki 
w kierunku zrobów i stref upodatnionych 

Kopalnie rud miedzi prowadziły wielokrotnie eksploatację wydzielonych ograniczo-
nych parceli złożowych w kierunku zrobów lub stref upodatnionych. 
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Analiza charakterystycznych przypadków takiej eksploatacji, obejmująca: 

— przyczyny zaistniałej sytuacji geologiczno-górniczej; 
— parametry geometryczne prowadzonej rozcinki; 
— aktywność sejsmiczną i zaistniałe zjawiska ze skutkami w wyrobiskach; 

wskazuje na istotne elementy tak prowadzonych robót, które powinny być uwzględnione 
podczas projektowania świadomego prowadzenia robót rozcinkowych w kierunku strefy 
upodatnionej. 

2.1. Oddział G-22/3 ZG Rudna 

Złoże w rejonie oddziału wykształcone było w postaci pseudopokładu, który tworzyły 
jasnoszare piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki i dolomity. Miąż-
szość złoża wahała się od 2,8 do 7,0 m (średnia miąższość wynosiła 4,5 m). Średnia wy-
trzymałość na ściskanie skał złożowych i otaczających w polu wynosiła: 129,6 MPa (w stro-
pie), 75,7 MPa (w furcie), 22,2 MPa (w spągu). 

Oddział G-22/3 prowadził roboty rozcinkowe w kierunku zrobów w okresie od paździer-
nika 1996 r. do maja 1997 r. (rys. 1).  

 
Rys. 1. Szkic sytuacji górniczej. Oddział G-22/3 

Przyczyną takiego usytuowania frontu było zatrzymanie robót górniczych (prowadzo-
nych frontem o długości około 460 m po wzniosie od uskoku o biegu SEE–NWW i zrzucie 
od 6,5 do 7,0 m w kierunku chodników T,W-244) spowodowane tąpnięciem o energii 1,0E8 J 
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w kwietniu 1994 r., którego epicentrum zlokalizowane było w sąsiedztwie skrzyżowania 
chodnika W-244 z upadową J-8. W wyniku tąpnięcia zawaleniu uległy wyrobiska na kra-
wędzi calizny na rozległym obszarze, co uniemożliwiło dalsze prowadzenie frontu oddziału 
w pierwotnym kierunku. Wznowienie robót nastąpiło we wrześniu 1995 roku i prowadzone 
było etapami. W pierwszej kolejności upodatniono filary w węźle chodników J-6, J-8 
i T,W-244 oraz przywrócono funkcjonalność niezbędnych wyrobisk technologicznych. Na 
bazie doświadczeń uzyskanych podczas prowadzenia wyżej wymienionych robót przystą-
piono w drugim etapie do rozcinania resztki calizny po upadzie, początkowo frontem o sze-
rokości około 300 m, później około 100 m w kierunku północno-wschodnim od chodnika 
W-224. Wyemitowaną energię w oddziale, w poszczególnych miesiącach, uwzględniając sze-
rokość resztki calizny, przedstawiono na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Oddział G-22/3. Emisja energii sejsmicznej w zależności od szerokości resztki calizny 

W czasie prowadzenia robót rozcinkowych aktywność sejsmiczna utrzymywała się na 
średnim poziomie, nie zarejestrowano wstrząsu sejsmicznego o energii większej niż 105J. 

2.2. Pole X/7B oddziału G-6 ZG Lubin 

Oddział G-6 zlokalizowany jest w zachodniej części obszaru górniczego kopalni Lubin 
przy granicy z obszarami górniczymi kopalń Polkowice-Sieroszowice i Rudna. Rejon pro-
wadzenia robót charakteryzował się wysoką aktywnością sejsmiczną górotworu, a tym sa-
mym wysokim zagrożeniem tąpaniami. Złoże bilansowe posiadało średnią miąższość 4,5 m. 
Parametry geomechaniczne skał złożowych i otaczających wynosiły od 28,8 MPa w spągu 
do 111,7 MPa w stropie (Rc). 

W roku 1997 przystąpiono do wybierania resztki złoża ograniczonej dwustronnie zro-
bami własnymi oraz chodnikiem C-756 i pochylnią C-187a (rys. 3). Eksploatację prowadzono 
generalnie po rozciągłości w kierunku pochylń C-187a, 186a. Dla uzyskania właściwego 
upodatnienia wybieranej resztki oraz odpowiedniego rozwinięcia frontu (zwiększenia ilości 
przodków rozcinających caliznę) w pierwszym etapie roboty prowadzono w kierunku zro-
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bów — od upodatnionego wnękami chodnika C-756 pasami P-0–P-2 do chodnika C-762. 
Kolejne etapy robót obejmowały rozcinkę pasami i komorami na tym kierunku oraz wzdłuż 
zrobów, w granicach parceli do pochylni C-187a. 

 
Rys. 3. Szkic sytuacji górniczej. Pole X/7B oddziału G-6 

W okresie od stycznia do listopada 1997 rejestrowano wysoką aktywność sejsmiczną. 
Ogółem wystąpiło: 29 wstrząsów o energii rzędu 105 J, 19 wstrząsów o energii rzędu 106J, 
14 wstrząsów o energii rzędu 107J oraz 3 wstrząsy o energii rzędu 108J. Łączna 
wyemitowana energia sejsmiczna wynosiła 8,56 × 108 J. W poszczególnych miesiącach 
wydatek energetyczny był zróżnicowany i kształtował się w granicach 9,5 × 105 J÷3,53 × 
108 J. Wielkość wyemitowanej energii sejsmicznej w zależności od zmiany szerokości 
rozcinanej calizny przedstawiono na rysunku 4. 

 
Rys. 4. Oddział G-6 p.X/7B. Emisja energii sejsmicznej w zależności od szerokości resztki calizny 
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Wysokiej aktywności sejsmicznej towarzyszyło siedem odprężeń górotworu. Wszystkie 
zostały sprowokowane robotami strzałowymi. 

2.3. Oddział G-14 piętro K-5W ZG Polkowice-Sieroszowice 

Złoże występuje w spągu skał węglanowych cechsztynu i obejmuje: łupek miedzionośny 
(około 0,4 m), skały węglanowe (od 0,4 do 2,8 m). Skały węglanowe w furcie wybierania 
mają średnią wytrzymałość na ściskanie 118 MPa. W stropie bezpośrednim występują do-
lomity wapniste o budowie ławicowej. Średnia wytrzymałość na ściskanie tego pakietu skał 
wynosi 105 MPa. W spągu występują piaskowce szare czerwonego spągowca o spoiwie 
węglanowym i węglanowo-ilastym, których średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi 
Rc = 73 MPa. 

Eksploatacja na strefę upodatnioną i zroby (rys. 5) wymuszona została złymi warunka-
mi stropowymi w przestrzeni roboczej prowadzonego w sposób klasyczny frontu.  

 
Rys. 5. Szkic sytuacji górniczej. Piętro K-5W oddziału G-14 
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Aby ograniczyć straty złożowe, kopalnia sporządziła projekt eksploatacji tego fragmentu 
złoża ze znajdujących się w dobrym stanie pochylń E-2 i E-3. Po pięciu miesiącach (VI–X. 
1999) eksploatację zatrzymano po osiągnięciu strefy silnych zaburzeń tektonicznych i po-
gorszenia się warunków stropowych w stopniu uniemożliwiającym dalsze bezpieczne pro-
wadzenie robót. Z tych też względów zaniechano dalszej eksploatacji pozostałego fragmen-
tu nierozciętej calizny złoża. W toku prowadzonej rozcinki aktywność sejsmiczna była bar-
dzo niska, wystąpiło jedynie jedno zjawisko o energii rzędu 103J na etapie upodatniania 
filarów wielkogabarytowych pomiędzy pochylniami. W czasie faktycznie prowadzonej eks-
ploatacji na zroby nie występowały żadne zjawiska sejsmiczne. 

2.4. Pole G-15/9 ZG Rudna 

Sąsiadujące pola G-15/8 oraz G-15/9 zlokalizowane były przy granicy filara ochronne-
go szybów zachodnich R-III, R-IV, R-X. Serię złożową tworzyły dolnocechsztyńskie 
dolomity, łupki oraz piaskowce czerwonego spągowca. Miąższość złoża wahała się od 3,0 
do 4,5 m. Średnia wytrzymałość na ściskanie skał złożowych i otaczających wynosiła od 
25,4 MPa w spągu do 108,1 MPa w stropie złoża. 

W polu G-15/8 prowadzono rozcinkę upodatniającą calizny zlokalizowanej pomiędzy 
zrobami zawałowymi sąsiedniego pola G-15/1 a granicą filara ochronnego szybów, natomiast 
w polu G-15/9 prowadzono rozcinkę calizny wąskiego filara oporowego ustanowionego dla 
wiązki wyrobisk T,W-125. 

W okresie od października 2000 roku do stycznia 2002 w polu G-15/8 wystąpiło 21 
wstrząsów sejsmicznych o energiach rzędu 105 oraz 106 J, z czego 15 zostało sprowokowa-
nych robotami strzałowymi. 

W roku 2002 na podstawie wyników badań przeprowadzonych metodą geotomografii 
sejsmicznej, uznano, że niekorzystne byłoby zbliżanie się frontem robót rozcinkowych do 
pochylni A-52 w kierunku południowo-wschodnim. Stwierdzono, iż celowe jest wcześniej-
sze upodatnienie części filara oporowego chodników T,W-125, która zawarta jest pomiędzy 
komorami K-13 i K-27 (do wysokości pochylni A-54), prowadząc roboty rozcinkowe od 
strony chodnika T-126 w kierunku zrobów zawałowych pola G-13/1. Rozcinka calizny w dru-
giej części filara oporowego (etap drugi) postępowałaby od strony granicy filara ochronne-
go szybu w kierunku części złoża upodatnionej w etapie pierwszym (rys. 6). 

W trakcie rozcinki pola G-15/9 oraz robót likwidacyjnych w polu G-15/8 aktywność 
sejsmiczna górotworu utrzymywała się na dość wysokim poziomie. W rejonie tym w okre-
sie od kwietnia do sierpnia 2002 r. wystąpiło osiem bardzo silnych, wysokoenergetycznych 
wstrząsów górotworu o energii powyżej 106 J (w tym dwa zjawiska samoistne). Ich lokali-
zacja układała się wzdłuż linii przebiegającej przekątnie w płaszczyźnie rozległych zrobów 
otaczających rejon. Stwierdzono, iż może to świadczyć o wytwarzaniu się nowego stanu rów-
nowagi w miarę sukcesywnego zdejmowania podparcia związanego z prowadzoną rozcinką 
upodatniającą w polu G-15/9. Roboty rozcinkowe w polu G-15/9 zakończono w paździer-
niku 2002. Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie wybierania złoża w polu G-15/9 fron-
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tem zamykającym w kierunku strefy upodatnionej i zrobów pola G-15/9 rozpoczęto prowa-
dzenie robót likwidacyjnych w zakresie do pochylni A-52 i robót rozcinkowych. 

 
Rys. 6. Szkic wyrobisk górniczych w polach G-15/8,9 

W sierpniu 2004 roku rozcinkę zakończono. Na podstawie wyników obserwacji wizu-
alnych wskazujących na całkowite rozgniecenie calizny rozcinanych filarów stwierdzono, 
że wykonane upodatnienie jest wystarczające oraz zalecono zakończyć roboty rozcinkowe 
i przystąpić do likwidacji. 

W okresie od 12.10.2002 r. do 30.11.2003 r. w polu G-15/9 zarejestrowano 7 wstrzą-
sów o energiach rzędu 103 J, 3 zjawiska o energii rzędu 104 J oraz jeden wstrząs o energii rzę-
du 105 J. Wstrząsy nie spowodowały żadnych skutków w wyrobiskach górniczych. W 2004 
roku zarejestrowano 2 wstrząsy o energiach rzędu 105 J oraz jeden bardzo silny wstrząs wy-
sokoenergetyczny rzędu 107 J. Końcowemu etapowi robót likwidacyjnych w polu G-15/9 
towarzyszyła niska aktywność sejsmiczna. W okresie od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. zare-
jestrowano 2 wstrząsy o energiach rzędu 104 J oraz 1 zjawisko o energii rzędu 106 J. Wstrząsy 
te nie spowodowały żadnych skutków w wyrobiskach górniczych w polu G-15/9. 
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2.5. Pola G-12/7,8 ZG Rudna 

Pola G-12/7 oraz G-12/8 zlokalizowane w rejonach nr X (pole G-12/7) oraz XV (pole 
G-12/8) w zachodniej części OG „Rudna I” znajdowały się w otoczeniu zrobów z ugięciem 
stropu pola G-12/6 oraz calizny strefy bezzłożowej. Złoże w tym rejonie zaliczono do III 
stopnia zagrożenia tąpaniami. 

Serię złożową tworzyły dolnocechsztyńskie dolomity, łupki oraz piaskowce kwarcowe 
o spoiwie ilastym czerwonego spągowca. Miąższość złoża była zmienna od 2,5 do 7,0 m. 

W polu G-12/8 (w rejonie chodników T,W-144) przebiega Północna Elewacja Rudnej, 
w której lokalnie stwierdzono brak złoża, występowanie piaskowców o spoiwie anhydryto-
wym w formie nieregularnych płatów o zmiennej miąższości oraz zanik łupków. 

Średnia wytrzymałość na ściskanie skał złożowych i otaczających wynosiła w rejonie 
X: 131,4 MPa (strop), 82,6 MPa (furta), 24,4 MPa (spąg), natomiast w rejonie XV: 122,4 
MPa (strop), 60,9 MPa (furta), 27,1 MPa (spąg). 

Eksploatację w polach G-12/7 oraz G-12/8 rozpoczęto w 2000 r. po rozciągłości złoża 
w kierunku południowo-wschodnim, między wiązkami chodników T,W-142/T,W-143 (pole 
G-12/6,7) oraz T,W-143/T,W-144 (pole G-12/8). W październiku 2003 r. w związku z ko-
niecznością przejścia frontem eksploatacyjnym wiązki wyrobisk równoległych — pochylń 
H-19–23, opracowano szczegółowy projekt robót rozcinkowych. W okresie od rozpoczęcia 
robót upodatniających (listopad 2003 r.) do września 2004 r. (rys. 7) zarejestrowano 71 
wstrząsów o energii E ≥ 103 J, wśród których wystąpił jeden, bardzo silny, wysokoenerge-
tyczny wstrząs górotworu o energii rzędu 107 J sprowokowany robotami strzałowymi. Naj-
aktywniejszym polem (51 wstrząsów z 71) było pole G-12/8. Epicentra wstrząsów lokali-
zowano głównie wzdłuż linii rozcinki pola G-12/8, wzdłuż wiązki pochylń H-20–22 oraz 
w zrobach pól G-12/7 i G-12/8, natomiast epicentrum wspomnianego sprowokowanego, 
bardzo silnego wstrząsu, zlokalizowano przy narożu calizny w polu G-12/7 przy chodniku 
T-143a. Aktualizacja Projektu Eksploatacji z września 2004 r. zakładała kolejność prowa-
dzenia dalszych robót rozcinkowych w trzech etapach (rys. 7). 

W okresie od listopada 2004 roku do kwietnia 2005 zrealizowano roboty I i II etapu: 

— w polu G-12/7 przodkami pasów P-56a–P-61a prowadzonymi w wiązce pochylń 
H-19–23 wykonano cały zakres rozcinki upodatniającej (do granicy pola G-12/6), 

— w polu G-12/8 roboty rozcinkowe w zasadniczej części pola nie były prowadzone, na-
tomiast rozcinka wiązki chodników od T-144 do W-144f z drążeniem wnęk z chodnika 
W-144f (upodatniających krawędź calizny) osiągnęła wysokość pasa P-18. 

Z uwagi na pogorszone warunki stropowe zatrzymano dalszy postęp pasów P-63a–P-64a 
i podjęto próbę odtworzenia linii rozcinki między pasem P-61a i P-65 w ramach trzeciego 
etapu. 

Od kwietnia 2005 r. w polu G-12/7 podejmowano szereg prób odtworzenia linii frontu 
za wiązką pochylń H-19–23 w związku ze stałymi trudnościami z utrzymaniem stropu wy-
robisk i koniecznością wykonywania wielokrotnych przebudów. 
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Rys. 7. Zakres prowadzenia dalszych robót rozcinkowych w polach G-12/6,7,8, na podstawie 

aktualizacji Technicznego Projektu Eksploatacji z września 2004 r. 

W kwietniu 2006 r. przeanalizowano możliwość prowadzenia dalszej rozcinki złoża 
w aspekcie uniknięcia prowadzenia eksploatacji w polu G-12/7 frontem przesuwającym się 
w kierunku strefy upodatnionej i zrobów. Założono przystąpienie do wyprzedzającego, w sto-
sunku do zasadniczej części frontu, kolejnego odtworzenia linii rozcinki calizny pasami 
P-69–P-71c i w oparciu o nią uruchomienie postępu wybierania złoża w dotychczasowym 
kierunku pochylni U-20. Na posiedzeniu Komisji ds. Tąpań… w maju 2006 r. pozytywnie 
zaopiniowano projekt szczegółowy eksploatacji w polach G-12/7,8, zalecając w polu G-12/7 
utworzenie filara stabilizacyjnego pomiędzy strefą upodatnioną a projektowanymi wyrobis-
kami odtwarzającymi linię przodków. W tym celu postanowiono zaniechać wykonywania 
pasa P-69a i zastąpić go pasem P-72, z którego wykonane zostaną wnęki w osiach komór 
startowych. 
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Od uruchomienia robót rozcinkowych w polu G-12/7 stwierdzono występowanie znacz-
nych problemów z utrzymaniem stateczności stropu w wyrobiskach. 

W związku z tym zweryfikowano sposób prowadzenia robót (rys. 8):  

— w polu G-12/7 postanowiono zatrzymać prowadzoną rozcinkę pasami P-70–72 i prosto-
padle do chodnika T-143a wykonać na wybiegu pola pasy P-72a–74a wraz z wnękami 
upodatniającymi krawędzie calizn, 

— w polu G-12/8 zdecydowano się wykonać rozcinkę w zakresie umożliwiającym wy-
równanie linii frontu na wysokości do pasa P-100, upodatnienie filarów wielkogaba-
rytowych zawartych pomiędzy komorami K-61 i K-66 oraz upodatnienie naroża ca-
lizny zawartego między chodnikiem W-143 a pasem P-102. 

 
Rys. 8. Zakres prowadzenia dalszych robót rozcinkowych w polach G-12/7,8, 

na podstawie aktualizacji Technicznego Projektu Eksploatacji z sierpnia 2006 r. 
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Zaznaczyć należy, iż w okresie od maja do końca sierpnia 2006 r. niemal cała energia 
wstrząsów sejsmicznych wyładowana została w polu G-12/8. Z 28 zjawisk sejsmicznych 
o energii E ≥ 103 J wystąpiło 5 silnych wstrząsów o energiach rzędu 105 i 106 J. W polu 
G-12/7 wystąpiły w tym okresie jedynie dwa wstrząsy o energiach rzędu 103 J. W polu 
G-12/8 wstrząsy lokalizowane były wzdłuż linii rozcinki pola oraz przy wyrobiskach upo-
datniających caliznę pola przy chodniku W-143. 

3. Analiza geomechaniczna prowadzenia eksploatacji 
w kierunku stref upodatnionych i zrobów 

3.1. Wprowadzenie 

Dla celów prowadzenia analiz geomechanicznych opracowano przestrzenny model ob-
liczeniowy oparty na zasadzie płytowej budowy górotworu, w którym nadkład stanowi układ 
kilku, kilkunastu jednorodnych płyt skalnych będących odbiciem rzeczywistych wydzieleń 
geologicznych [1, 2]. 

Wszystkie zadania geomechaniczne rozwiązano i obliczenia oraz wizualizację wyni-
ków przeprowadzono za pomocą pakietu NE/NASTRAN, wykorzystującego przestrzennie 
sformułowaną metodę elementów skończonych. Założono, że wszystkie elementy modelu 
zbudowane są z materiałów posiadających charakterystykę liniowo-sprężystą o podanych ni-
żej parametrach. Materiał filarów technologicznych i resztkowych scharakteryzowano mo-
dułem odkształcenia dla złoża oraz wartościami nośności krytycznej i resztkowej uzyskany-
mi na podstawie odpowiednich, tu nie przytaczanych, zależności, zastosowanych do filarów 
o zróżnicowanych wymiarach. 

Przyjęto pseudo-nieliniową procedurę obliczeń, obejmującą następujące fazy: 

— Fazę dostosowawczą — obejmującą rozwiązania sprężyste z sukcesywną modyfikacją 
przeciążonych filarów — procedura iteracyjna selekcji filarów, dla których obciążenie 
pionowe przekracza wartość krytyczną, oraz następnie zastąpienie takich filarów sta-
łym obciążeniem pokrytycznym (resztkowym) σr, 

— Fazę końcową — sprawdzenie zapasów bezpieczeństwa w ociosach filara ochronnego 
dla końcowego układu uzyskanego w fazie dostosowawczej. 

3.2. Pole G-12/7, ZG Rudna 

3.2.1. Wariant 1 eksploatacji 

Zamodelowano podstawową sytuację górniczą (Wariant 1) w polu G-12/7 na głębokości 
1050 m, a jej aproksymację za pomocą elementów skończonych pokazano na rysunkach 9–10. 

Do analizy stanu wytężenia górotworu w otoczeniu pola G-12/7 wykorzystano infor-
macje z otworów rozpoznania geologicznego usytuowanych w rozpatrywanym rejonie, uzys-
kane przez służby mechaniki górotworu kopalni Rudna. 
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Uśrednione parametry górotworu przedstawiono w tabeli 1. 
Przemieszczeniowe warunki brzegowe zadania zostały sformułowane następująco: 

— spód — brak przemieszczeń pionowych, 
— ściany boczne — brak ruchu w kierunku prostopadłym do powierzchni ścian. 

Obciążenie zewnętrzne stanowi ciężar własny masywu skalnego reprezentowany po-
przez charakterystykę materiałową zawierającą parametr gęstości (grawitacja). 

Mając z kolei określone parametry wytrzymałościowe masywu skalnego (tab. 1) oraz 
dysponując obliczonymi wartościami naprężeń w górotworze, wyznaczono zapasy bezpie-
czeństwa dla skał stropowych wg kryterium największych naprężeń głównych Rankine’a 
Fr = σ1 – σtm, uwzględniającego wytrzymałość masywu na rozciąganie σtm obliczone zgod-
nie z teorią Hoeka–Browna. Należy podkreślić, że warunek bezpieczeństwa wymaga, aby 
zapasy bezpieczeństwa w górotworze miały wartość ujemną. 

 
Rys. 9. Aproksymacja metodą elementów skończonych sytuacji wyjściowej wariantu 1 eksploatacji 

(kolory oznaczają zróżnicowane pod względem wytrzymałościowym filary, 
obszary likwidacji oraz caliznę) 
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Rys. 10. Ogólny widok modelu obliczeniowego reprezentującego pole G-12/7 

w trójwymiarowym stanie odkształcenia (100 958 węzłów oraz 101 748 elementów) 

Wyniki obliczeń wskazują, że w warunkach geologiczno górniczych pola G-12/7 wszyst-
kie filary rozcinki, a także filary mało- i średniogabarytowe ulegają celowemu upodatnieniu 
(rys. 11). Uzyskane dane w zakresie stanu naprężenia w górotworze pozwoliły również uzys-
kać oszacowanie wytężenia masywu skalnego w stropie, wyrażone liczbowo za pomocą 
rozkładu przestrzennego wartości zapasów bezpieczeństwa. Na rysunku 12 przedstawiono 
rozkłady zapasów bezpieczeństwa stropu Fr  na niższych poziomach powyżej stropu wy-
robisk. Warstwy stropowe zlokalizowane wyżej pracują w strefie bezpiecznych wartości za-
pasu bezpieczeństwa. 

Analiza wyników obliczeń wykazała, że: sposób eksploatacji „na zroby” (Wariant 1) 
w warunkach pola G-12/7 kopalni Rudna nie stwarza w zasadzie zagrożenia w zakresie nie-
stateczności stropu bezpośredniego i zasadniczego. Wprawdzie w pobliżu urabianej resztki 
na linii frontu obserwuje się niewielkie pasmo podwyższonego zagrożenia zawałami, można 
jednak sądzić, że po upodatnieniu calizny ulegnie ono znaczącemu ograniczeniu. Wyraźnie 
większe zagrożenie zawałami zauważa się na zapleczu urabianej calizny, w sąsiedztwie wiąz-
ki chodników W,T-142, i to niezależnie od przyjętego sposobu eksploatacji w rozpatrywa-
nym polu. 
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Rys. 11. Przestrzenna lokalizacja upodatnionych filarów (kolor szary) w polu G-12/7 

Sposób eksploatacji zmniejszający stopniowo objętość resztki na lewym skrzydle frontu 
umożliwia wygodną kontrolę redukcji jej nośności w czasie, co z kolei pozwala na dość ścisłe 
określenie momentu jej samoistnego upodatnienia. Zjawisko to może być przyśpieszone me-
todami górniczymi. 

a) b) 

 

Rys. 12. Rozkład zapasu bezpieczeństwa Fr na poziomie 3,4 m (a) 
i 8,35 m (b) powyżej stropu wyrobisk (Wariant 1) 
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3.2.2. Wariant 2 eksploatacji 

Wykorzystując dane obliczeniowe zebrane dla wariantu 1 eksploatacji w polu G-12/7, 
zmodyfikowano wyżej przedstawiony model obliczeniowy w kierunku reprezentacji 
wariantu 2 eksploatacji pokazanego na rysunku 13. 

 
Rys. 13. Aproksymacja metodą elementów skończonych sytuacji wyjściowej wariantu 2 eksploatacji 

(kolory oznaczają zróżnicowane pod względem wytrzymałościowym filary, 
obszary likwidacji oraz caliznę) 

Wyniki obliczeń dostarczyły również w tym przypadku oszacowań stanu bezpieczeń-
stwa w stropie, wyrażonego za pomocą tzw. zapasów bezpieczeństwa Fr. Na rysunku 14 przed-
stawiono ich rozkłady na różnych poziomach powyżej stropu wyrobisk, natomiast na rysun-
ku 15 podano współczynniki bezpieczeństwa dla filara oporowego stanowiącego w założe-
niu element gwarantujący bezpieczeństwo eksploatacji wg wariantu 2. 

Analiza wyników obliczeń wykazała, że: sposób eksploatacji od strefy upodatnionej 
proponowany w wariancie 2 w warunkach pola G-12/7 kopalni Rudna może stworzyć 
dodatkowe, istotne zagrożenie zawałami, zwłaszcza w pobliżu skrzydeł pozostawionej 
calizny i na jej przedpolu (rys. 14) — rejon wiązek chodników T,W-142 i T,W-132. 

Dla obydwu wariantów eksploatacji nie stwierdzono wyraźnych różnic w wartościach 
zapasów bezpieczeństwa w warstwach stropu zasadniczego, stąd brak podstaw do wskaza-
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nia wariantu korzystniejszego z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami. Stwierdzenie to jest 
jednak ważne wyłącznie dla sytuacji, gdy nie istnieje zagrożenie związane z możliwością 
upodatnienia się pozostawionego filara oporowego. 

a) b) 

 

Rys. 14. Rozkład zapasu bezpieczeństwa Fr na poziomie 3,4 m (a) 
i 8,35 m (b) powyżej stropu wyrobisk — Wariant 2 

 
Rys. 15. Współczynniki bezpieczeństwa dla filarów w polu G-12/7 dla wariantu 2 

(kolor szary dla obszarów calizny, likwidacji lub dla filarów upodatnionych 
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4. Podsumowanie 

Czterdziestoletnia eksploatacja złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej i wybra-
nie dużych obszarów złoża sprawia, że roboty górnicze prowadzone są coraz częściej w wa-
runkach skrępowanych. Dodatkowo, przyjęta złożowa struktura wyrobisk udostępniających 
i stosowana technologiczna profilaktyka tąpaniowa, polegająca na upodatnianiu wyrobisk 
komunikacyjno-transportowych prowadzą do coraz częstszych przypadków wydzielania re-
sztek złoża znajdujących się w otoczeniu zrobów i stref upodatnionych. Również w polach 
eksploatacyjnych występują niekorzystne sytuacje geologiczno-górnicze, zakłócające ryt-
miczny postęp i równą linię frontu. Niejednokrotnie sposobem ograniczającym wpływ nie-
korzystnych warunków geologiczno-górniczych jest odtwarzanie na wybiegu linii frontu 
i wybieranie resztki w kierunku zrobów lub pozostawienie resztki w formie filara stabilizu-
jącego. 

Specyfika górnictwa rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, a w szczególności: 

— wykształcenie złoża w formie stratoidalnej o małym nachyleniu, 
— stosowanie komorowo-filarowych systemów eksploatacji z filarami pracującymi w fa-

zie wytrzymałości pozniszczeniowej, 
— szerokie otwarcie przestrzeni roboczej ułatwiające kierowanie sztywnymi i zwięzłymi 

skałami stropowymi, 

umożliwia prowadzenie rozcinki wielokierunkowo oraz wprowadzanie lokalnych zmian 
w pierwotnie przyjętych kierunkach. W przypadkach występowania istotnych ograniczeń 
postępu frontu wynikających z zaistniałej sytuacji geologiczno-górniczej możliwe jest: 

1) odtworzenie linii frontu w odległości znajdującej się poza strefą wzmożonych ciśnień 
i rozcięcie złoża w kierunku zrobów i strefy upodatnionej, 

2) pozostawienie resztki w formie filara stabilizującego i kontynuowanie eksploatacji na 
zasadniczym kierunku. 

Analiza dotychczasowych doświadczeń prowadzenia robót rozcinkowych w kierunku 
zrobów i stref upodatnionych wykazuje, że: 

— Przypadki eksploatacji w kierunku zrobów lub upodatnionych stref złoża ograniczone 
były generalnie do fazy robót upodatniająco-rozcinkowych. Likwidacja przebiegała 
zazwyczaj w kierunku przeciwnym (rozwiązanie przyjęte z pozytywnych doświadczeń 
eksploatacji filarów oporowych), sporadycznie w kierunku prostopadłym do kierunku 
rozcinki. 

— Trudne do określenia jest ogólne powiązanie charakteru zjawisk sejsmicznych towa-
rzyszących prowadzonym robotom w poszczególnych przypadkach. Zjawiska te prze-
biegały indywidualnie. Ich wielkość oraz intensywność wystąpienia wiązać można z sze-
regiem różnych czynników geologiczno-górniczych, takich jak np.: własności geome-
chaniczne skał, geometria resztki calizny, szerokość strefy rozciętej, szerokość strefy 
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upodatnionej przy zrobach, powierzchnia zrobów, wielkość naprężeń występujących na 
krawędzi calizna-zroby itp. 

— Wskazać można, w określonych przypadkach, charakterystyczne wielkości (szero-
kości) resztek calizn, przy których rejestrowane było nasilenie aktywności sejsmicznej 
górotworu. Pierwsze takie zjawiska występują zwykle przy szerokości resztki w grani-
cach 75÷85 m, kolejny wzrost liczby wstrząsów (emisji energii sejsmicznej) zauważal-
ny jest przy szerokościach 50÷55 m. Przy szerokościach mniejszych (poniżej 50 m) re-
sztki otoczone zrobami lub strefami upodatnionymi łatwiej przechodzą w fazę poznisz-
czeniową i najczęściej nie wykazują skłonności do generowania zjawisk dynamicznych. 

— Przyjęty sposób prowadzenia robót korzystnie wpłynął na poprawę warunków statecz-
ności stropu. 

Analizy geomechaniczne przeprowadzone dla oddziałów G-12/7 i G-15/9 kopalni 
Rudna wykazały, że eksploatacja w kierunku zrobów i stref upodatnionych w warunkach 
złoża rud miedzi stwarza porównywalne zagrożenie w zakresie niestateczności stropu bez-
pośredniego i zasadniczego, jak eksploatacja klasyczna w kierunku calizny. Jednocześnie 
sposób eksploatacji w kierunku strefy upodatnionej i zrobów, zmniejszający stopniowo ob-
jętość resztki (stwarzający warunki występowania tąpnięcia typu pokładowego), umożliwia 
wygodną kontrolę redukcji jej nośności w czasie, co z kolei pozwala na dość ścisłe okreś-
lenie momentu jej samoistnego upodatnienia. Zjawisko to może być przyspieszone meto-
dami górniczymi, jednak sposób eksploatacji polegający na prostopadłym nachodzeniu fron-
tem na linię zrobów nie jest zalecany. Znacznie korzystniejszy układ tworzy front ukośnie 
zorientowany względem linii zrobów. 

Pozostawienie resztki w formie filara stabilizującego analizowane porównawczo z sy-
tuacją wybierania w kierunku strefy upodatnionej nie wykazało wyraźnych różnic w war-
tościach zapasów bezpieczeństwa w wyższych warstwach stropu zasadniczego (więcej niż 
15 m w głąb stropu), w związku z czym nie ma podstaw do wskazania wariantu korzystniej-
szego z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami. Istotne różnice natomiast wystąpiły w war-
stwach stropu bezpośredniego. Eksploatacja z pozostawieniem dużej nie wybranej resztki 
złoża prowadzi do istotnego zwiększenia zagrożenia zawałami w obszarze bezpośrednio do 
niej przyległym, w tym na znacznej powierzchni sąsiadujących pól wybierkowych. 
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PROJEKTOWANIE OBUDOWY KOTWIOWEJ 
WYROBISK PODZIEMNYCH 

 

1. Wstęp 

Podstawowym zadaniem projektanta obudowy wyrobiska podziemnego jest zapewnie-
nie pełnego bezpieczeństwa zarówno wykonawcom robót geoinżynieryjnych, jak i użyt-
kownikom tego wyrobiska [4]. 

Obudowa kotwiowa musi więc całkowicie eliminować lokalne obwały górotworu, 
a przede wszystkim wykluczyć globalny zawał części lub całego wyrobiska. O ile o zabez-
pieczeniu przed obwałami decyduje nośność poszczególnych kotwi i podtrzymywana nimi 
obudowa osłonowa (siatka, torkret itp.), o tyle zawałom może przeciwdziałać jedynie układ 
nośny uformowany całą grupą kotwi i zawartym między nimi górotworem jako materiałem 
konstrukcyjnym [1]. 

Projekt techniczny obudowy kotwiowej powinien wobec tego określać w pierwszej 
kolejności konstrukcyjne elementy nośne, a następnie sposoby zabezpieczenia osłonowego. 

Główne czynniki to [5]: 

— zdolność przystosowania się układu kotwie — górotwór do zmieniających się warun-
ków stanu zalegania górotworu naruszonego robotami podziemnymi, 

— końcowy (docelowy) schemat (model) obliczeniowy z uwzględnieniem współpracy obu-
dowy z naruszonym masywem skalnym, 

— konstrukcyjne elementy obudowy decydujące o wielkości jej granicznej nośności (pod-
porności) i trwałej stabilizacji (osłony) górotworu w bezpośrednim sąsiedztwie wyro-
biska podziemnego [2]. 

                                                           
  * Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
  ** Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
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2. Kształtowanie obudowy kotwiowej 

Proces kształtowania obudowy kotwiowej jako bezpiecznego układu nośnego zależy 
przede wszystkim od właściwie przygotowanej technologii i racjonalnej realizacji robót pod-
ziemnych. To jedynie ściśle i skutecznie sterowane zabiegi techniczne umożliwiają uformo-
wanie się, w bezpośrednim otoczeniu wyrobiska, powłoki nośnej wyodrębnionej w góro-
tworze jego zakotwieniem.  

5 

pv 

1

3 

2 

4 

2b
n

pz  

 

Rys. 1. Układ nośny zakotwionego stropu wyrobiska podziemnego: 1 — strefa górotworu 
naruszonego i odprężonego, 2 — naturalne sklepienie ciśnień, 3 — skotwiony górotwór 

nienaruszony, 4 — sklepienie nośne obudowy kotwiowej, 5 — kotew, b — połowa rozpiętości 
wyrobiska, pz — ciśnienie pierwotne, pv — ciśnienie odprężonego górotworu (pv << pz) 

Zwykle masywna (bardzo gruba) powłoka skotwionego górotworu pracuje w stanie 
przedzniszczeniowym i jest zdolna do przystosowania się do przenoszenia ciśnienia (oddzia-
ływania) odprężającego się górotworu. Podstawowe cechy techniczne tak ukształtowanej 
konstrukcji to (rys. 1): 

— zdolność do przenoszenia dużych trójosiowych naprężeń ściskających, co oznacza, że 
w układzie płaskich odkształceń, jako wiodące wytężenie konstrukcji, występuje jed-
noosiowe lub mimośrodowe jej ściskanie; taki układ nie jest czuły na lokalne przegru-
powanie obciążeń czy sił wewnętrznych i sprzyja racjonalnej współpracy zdegradowa-
nego górotworu z obudową; 

224



3 

— możliwość zrównoważenia wewnętrznych sił ścinających nie tylko spójnością góro-
tworu, ale przede wszystkim jego tarciem wewnętrznym wzbudzonym dużymi siłami 
ściskającymi, co zapewnia ciągłość ustroju mimo jego wielowarstwowej, niejednorod-
nej, a nawet wręcz zdegradowanej spękaniami struktury wewnętrznej; komprymacja 
i nieciągłe dyslokacje zagęszczają i usztywniają strukturę układu nośnego, a degradacja 
otoczenia upodatnia jego podparcie (utwierdzenie) w masywie nienaruszonym; 

— wstępne wzbudzenie biernych sił tarcia wewnętrznego poprzez początkowy naciąg 
kotwi lub natychmiastowe ich osadzenie w odsłoniętym wyrobiskiem górotworze przed 
jego odprężeniem; górotwór i spinające go kotwie tworzą wstępnie sprężony układ 
nośny zdolny do upodatnienia i przystosowania się do działających obciążeń, analo-
gicznie jak w przypadku podatnej obudowy ŁP czy podatnych stojaków ciernych lub 
hydraulicznych. 

Praktycznie w pierwszej kolejności jesteśmy w stanie ukształtować obudowę kotwio-
wą jako obudowę osłonową stabilizującą górotwór w bezpośrednim otoczeniu wyrobiska 
w jego stropie i ociosach, a rzadziej także w spągu. Taka obudowa chroni przed lokalnym 
obwałem, a o globalnej stateczności wyrobiska decyduje nośność masywu skalnego i sto-
pień jego wytężenia. Masyw pozostaje ośrodkiem ciągłym, a siły wewnętrzne w dowolnym 
jego przekroju nie przekraczają wytrzymałości górotworu na ściskanie, rozciąganie lub ści-
nanie. Nawet w warunkach uplastycznienia górotworu nie następuje przekroczenie pierw-
szego stanu granicznego — zniszczenie wyrobiska, a jedynie drugiego stanu — plastyczne 
płynięcie powodujące systematyczne jego zaciskanie. 

Proces zaciskania nie stanowi zagrożenia, ponieważ można nim sterować i dokładnie 
go przystosować do potrzeb użytkowników wyrobiska. Na tym etapie uplastycznieniu mo-
gą ulegać również poszczególne kotwie. W projekcie należy jedynie określić ich indywi-
dualną nośność graniczną. 

Dopiero, choćby tylko lokalne, przekroczenie wytrzymałości górotworu, najczęściej 
na rozciąganie lub ścinanie, rozpoczyna proces degradacji masywu skalnego — jego nie-
ciągłe deformacje lub dyslokacje — a w następnej kolejności proces redystrybucji sił wew-
nętrznych (naprężeń), co oznacza początek kształtowania się obudowy kotwiowej jako układu 
nośnego. Naruszony masyw górotworu staje się źródłem obciążeń wydzielonej kotwiami 
obudowy. 

Na skutek postępującej degradacji masywu i coraz większego odprężenia górotworu ob-
ciążenia obudowy nie są siłami konserwatywnymi i sprzyjają jej odciążeniu, zwłaszcza w mo-
mencie, gdy podparcie (utwierdzenie w masywie) układu nośnego ulegnie upodatnieniu. 

W takim przypadku, oprócz nośności poszczególnych kotwi, musimy ustalić ich noś-
ność grupową wraz z zakotwionym górotworem. Nośność ta musi przekraczać wytrzyma-
łość utwierdzenia powstałej konstrukcji w masywie nienaruszonym, aby umożliwić jej upo-
datnienie i odciążenie w wyniku nieskrępowanego odprężenia górotworu. 

Schematem podatnej podpory obudowy kotwiowej może być „łyżwa” podobna do 
zamka ciernego stojaka lub podatnej obudowy ŁP (rys. 2). 
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Rys. 2. Schemat podpory — „łyżwy”: A — schemat podpory, B — wykres reakcji pionowej (R), F — 

siła tarcia, Q — siła ścinająca, T — rozpór sklepienia, u — przemieszczenie „łyżwy”, f — 
współczynnik tarcia, 1 — wezgłowie sklepienia, 2 — „łyżwa” 

3. Dobór kotwi obudowy osłonowej 

W obudowie osłonowej pojedyncze kotwie spełniają dwa podstawowe zadania: 

— podwieszają zakotwiony górotwór do masywu skalnego eliminując obwały bloków ska-
ły lub osłoniętego siatką gruzu skalnego; tworzą charakterystykę nośną zabudowanych 
kotwi; 

— spinają warstwy skalne zapobiegając ich rozwarstwieniu i pełnej degradacji; powodują 
wzmocnienie i usztywnienie rozwarstwiającego się górotworu. 

3.1. Nośność pojedynczej kotwi 

Charakterystykę nośną osadzonych w górotworze kotwi ustala się na ogół doświad-
czalnie, wyrywając zabudowaną w nim kotew (rys. 3). 

 

NnQr 

100 

60 

220 No
Nw 

N [kN] 

u[cm]
3        10           20          30    

Rys. 3. Charakterystyka nośna kotwi ekspansywnej (N): No i Nn — graniczna i nominalna nośność 
kotwi, Nw — siła osadzenia kotwi w górotworze, Qr — granica plastyczności pręta, 

u — wydłużenie i wysuw kotwi 
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Z reguły ustala się trzy charakterystyczne wielkości pracy statycznej kotwi: 

— siłę wstępnego sprężenia, jakie nadajemy kotwi po jej zabudowie, aby uaktywnić jej 
współdziałanie z masywem skalnym (np. około 60 kN dla kotwi ekspansywnej); 

— nominalną nośność kotwi, którą ustala się na podstawie jej obciążenia siłą nominalną 
(np. 100 kN) z żądaniem, aby jej wydłużenie, a właściwie jej wysuw z otworu wiertni-
czego nie przekraczał ustalonej wartości (np. 2,5% lub 3 cm); 

— nośność graniczną (rzędu 220 kN) oznaczającą maksymalną siłę, przy której następuje 
albo zerwanie kotwi, albo jej wyrwanie z górotworu. 

Racjonalnie zaprojektowana kotew powinna mieć równoważną wytrzymałość cięgna 
(pręta, rurki, kabla i liny) i zakotwienia w górotworze. Niszczące próby nośności kotwi po-
winny więc kończyć się normalnym rozkładem sił ich zerwania lub wyrwania. Nośność tak 
zaprojektowanej kotwi można określić na podstawie wytrzymałości jej cięgna, czyli 

 o k r wN A R N= ≤  (1) 

gdzie: 
 No — nośność graniczna kotwi, 
 AK — jej materialny przekrój poprzeczny, 
 Rr — graniczna wytrzymałość na rozciąganie, 
 Nw — siła osadzenia kotwi w górotworze. 

Na podobnej zasadzie należy też ocenić nominalną nośność kotwi, przyjmując, że wy-
znacza ją granica plastycznego płynięcia cięgna, a więc 

 n k rN A Q=  (2) 

gdzie: 
 Nn — nośność nominalna, 
 Qr — granica plastyczności przy rozciąganiu. 

Kotew obudowy osłonowej, podwieszając skotwiony górotwór, musi zrównoważyć cię-
żar bloku przypadającego na każdą z nich (rys. 4) 

 1 2G ls s= γ  (3) 

gdzie: 
 G — ciężar bloku, 
 l — długość kotwi, 
 s1, s2 — poprzeczny i podłużny rozstaw kotwi, 
 γ — ciężar objętościowy górotworu. 
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Rys. 4. Rozstaw kotwi: s1 — rozstaw w rzędzie, s2 — rozstaw rzędów, 1 — kotwie, 
b — połowa rozpiętości wyrobiska, l — długość kotwi, pv — obciążenie obudowy, 

T — rozpór górotworu skotwionego 

Ze wzorów (1) i (3) wyznaczamy zależność parametrów geometrii obudowy osłono-
wej od fizycznych (mechanicznych) jej cech i właściwości górotworu 

 1 2  k rA R
l s s ≤

γ
 (4) 

Po założeniu, konstrukcyjnie lub technologicznie, dwóch z trzech parametrów obudo-
wy (l s1, s1 s2, l s2) określamy trzeci z nich zgodnie z warunkiem (4). 

3.2. Wzmocnienie skotwionego górotworu uwarstwionego 

Poważnym zagrożeniem ze strony stropu wyrobisk podziemnych jest jego rozwarstwie-
nie, zwłaszcza odspajanie się bardzo cienkich warstewek, czy wręcz lamin uwarstwionego 
górotworu. Poprzeczny wycinek o szerokości 1 m takiego górotworu utworzy warstwowo 
zbudowaną belkę analogiczną do belki złożonej z niepołączonych warstw, a więc o małym 
wskaźniku wytrzymałości i małej sztywności na zginanie. Wskaźnik wytrzymałości belki 
złożonej z m jednakowych warstw o grubości hw wynosi (rys. 5) 

 
2

6
wh

W m=  (5) 
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a moment bezwładności 

 
3

12
wh

I m=  (6) 

gdzie: 
 m — liczba warstw, 
 hw — ich grubości. 

 
pv  

1 2b

2

l=
m

h w
 

τmax 

po 

 
Rys. 5. Schemat belki wielokrotnej: 1 — warstwy, 2 — kotwie, hw — grubość warstw, 

m — ich liczba, τmax — maksymalne poziome naprężenie ścinające, po — sprężenie warstw kotwiami 

Charakterystyki te ewidentnie wzrosną po skotwieniu górotworu, podobnie jak po po-
łączeniu desek gwoździami lub śrubami: 

— wskaźnik wytrzymałości (m razy) 

 
( )2 2

2

6 6
w wmh h

W m m= =  (7) 

— moment bezwładności (m2 razy) 

 
( )3 3

3

12 12
w wmh h

I m= =  (8) 

Jak widać, zarówno wytrzymałość na zginanie, jak i sztywność belki zespolonej jest 
wielokrotnie większa niż belki z niepołączonych ze sobą warstw. Jednak żeby belka stała 
się ustrojem zespolonym, między jej warstwami musi wystąpić tarcie równoważące siły 
ścinania działające poziomo wzdłuż jej osi obojętnej. Posłuży do tego wstępne sprężenie 
warstw górotworu naciągniętymi kotwiami. 

Kotwie wstępnie sprężone lub hamujące odprężenie pierwotnie ściśniętego górotworu 
wywołują pionowe normalne ciśnienie po, które, dociskając warstwy górotworu, musi wy-
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eliminować ewentualny ich poślizg wywołany maksymalnym naprężeniem ścinającym, 
działającym poziomo w osi obojętnej przekroju belki 

 max 1
3
2 o
Q p f
l

τ = ≤  (9) 

gdzie: 
 τmax — maksymalne poziome naprężenie ścinające, 
 Q — siła poprzeczna, 
 l — długość kotwi (wysokość belki), 
 po — ciśnienie od naciągu kotwi, 
 f1 — współczynnik tarcia między warstwami górotworu. 

Po oszacowaniu równomiernego obciążenia belki 

 vp l≥ γ  (10) 

określamy siłę ścinającą 

 vQ bp=  (11) 

a następnie dopuszczalny sprężysty docisk warstw wynikający z zależności 

 
2 2

n k r
o

nN nA Q
p

b b
= =  (12) 

gdzie: 
 pv — obliczeniowe ciśnienie górotworu [1], 
 b — połowa rozpiętości wyrobiska, 
 n — liczba kotwi w rzędach rozstawionych co 1 m, 
 Nn — nominalna siła naciągu kotwi (2). 

Z podstawienia zależności (11) i (12) do równania (9) wyznaczamy niezbędne parame-
try osłonowej obudowy kotwiowej — liczbę lub długość kotwi 

 
2

1

3 v

k r

b p
nl

A Q f
≥  (13) 

Tak spięty kotwiami górotwór nie ulegnie rozwarstwieniu i nie rozpocznie się proces 
jego degradacji. 

Zabezpieczona przed obwałami i rozwarstwieniem obudowa osłonowa może jednak 
ulec zawałowi na skutek pionowego ścięcia całej powłoki skotwionego górotworu. Jest to 
globalne zagrożenie wyrobiska, które wymaga obudowy nośnej. 
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4. Projektowanie parametrów obudowy nośnej 

Docelowo nośną obudowę kotwiową projektujemy jako konstrukcją podatną, z upo-
datniającym się jej podparciem (rys. 6). Schematem obliczeniowym obudowy jest racjonal-
ne (bezmomentowe) sklepienie ciśnień podparte „łyżwami” i obciążone równomiernie roz-
łożonym ciśnieniem górotworu i ciężarem własnym. Modelem ilustrującym działanie takiej 
obudowy może być korek zamykający naczynie wypełnione cieczą gazowaną. 

 

F 

2b  

F 
T T

pv = p 

 
Rys. 6. Schemat podatnego sklepienia ciśnień: pv — obciążenie równe nośności (p), 

T — rozpór, F — siła tarcia, b — połowa rozpiętości łuku 

O skuteczności zakorkowania naczynia decyduje umiarkowana długość korka. Zbyt 
krótki korek ulegnie wysadzeniu, gdy nawet nieznacznie wzrośnie ciśnienie cieczy. Nad-
miernie długi korek nie ustąpi przy wzroście ciśnienia i wówczas naczynie ulegnie rozsa-
dzeniu. Korek o umiarkowanej długości zareaguje na wzrost ciśnienia nieznacznym wysu-
nięciem się z otworu naczynia, zwiększy jego objętość i spowoduje wyraźny spadek 
ciśnienia cieczy, jako płynu nieściśliwego. Cechą skuteczności zakorkowania naczynia jest 
zatem zdolność przystosowania się korka do ciśnienia zawartej w nim cieczy gazowanej. 
Tak też należy rozumieć skuteczność zabezpieczenia wyrobiska podziemnego obudową ko-
twiową obciążoną ciśnieniem odprężającego się górotworu i jego ciężarem własnym. 

Analogicznie do korka długość kotwi decyduje o możliwości upodatnienia obudowy 
i odprężenia górotworu, a w konsekwencji o skutecznym odciążeniu układu nośnego, czyli 
o jego przystosowaniu się do zmienionych warunków pracy statycznej. Długość ta powinna 
więc wynikać z warunku ścięcia podpory „łyżwy” w kierunku pionowym, wzdłuż maksy-
malnej siły ścinającej 

 Q Tf=  (14) 

gdzie: 
 Q — siła ścinania w wezgłowiu sklepienia (11), 
 T — rozpór sklepienia, 
 f — współczynnik suchego tarcia naruszonego górotworu. 
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Jak wiadomo, w bezmomentowym sklepieniu ciśnień rozpór wynosi [1] 

 
2

2
v

o

p b
T

h
=  (15) 

gdzie: 
 pv — obciążenie sklepienia, 
 b — połowa jego rozpiętości, 
 ho — strzałka wzniesienia klucza. 

Strzałkę sklepienia uformowanego wewnątrz skotwionego górotworu wyznaczamy na-
tomiast z dwóch warunków (rys. 7): 

— granicznego ściskania jednoosiowego 

 c
T T R
A l

σ = = ≤
α α

 (16) 

— racjonalnego procesu degradacji górotworu 

 ( )1oh l= − α  (17) 

gdzie: 
 α — współczynnik degradacji przekroju poprzecznego powłoki spiętej kotwiami, 
 A — przekrój poprzeczny powłoki skotwionego górotworu równy długości kotwi. 

 

T

1

T

pv = p 

l α  
l 

h o
 

σ 

σ

2 

α  
l 

B 
A

2b
n  

Rys. 7. Sklepienie ciśnień jako rezultat przystosowania się skotwionego górotworu: A górotwór 
nienaruszony, B górotwór zdegradowany, l — długość kotwi, α — współczynnik degradacji 

skotwionego górotworu, ho — strzałka sklepienia, σ — jednoosiowe ściskanie sklepienia ciśnień, 
1 — podpora „łyżwa”, 2 — sklepienie 

B 
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Po wykorzystaniu związków (15), (16) i (17) wyznaczamy obciążenie obudowy 

 ( )
2

2 1v c
lp R
b
⎛ ⎞= − α α ⎜ ⎟⎝ ⎠

 (18) 

Z warunku ekstremum tej funkcji dpv/dα = 0, przy α = 0,5, otrzymujemy optymalną 
nośność (podporność) obudowy kotwiowej p. Nośność ta powinna spełniać następujące kry-
terium bezpieczeństwa zakotwionego stropu 

 
2

2
cR ll p

b
⎛ ⎞γ ≤ ≤ ⎜ ⎟⎝ ⎠

 (19) 

co oznacza, że obudowa musi zrównoważyć ciśnienie statyczne, czyli ciężar skotwionego 
górotworu oraz część ciśnienia deformacyjnego odprężającego się masywu. 

Z kolei, z równania (14) i (17) przy α = 0,5 wynika optymalna długość kotwi obudo-
wy podatnej 

 l fb=  (20) 

a graniczną nośność (podporność) tej ostatniej określa zmodyfikowane kryterium (19) 

 2

2
cR

bf p fγ ≤ ≤  (21) 

Dobór obudowy nośnej rozpoczynamy więc od ustalenia granicznej rozpiętości wyro-
biska, która wynika z lewo- i prawostronnego warunku (21) 

 2 cR
b f≤

γ
 (22) 

W następnej kolejności przyjmujemy rozpiętość uzasadnioną potrzebami technicznymi 
i ze wzoru (20) wyznaczamy konieczną długość kotwi. 

Łatwo zauważyć, że skuteczność zabezpieczenia wyrobiska kotwiami zależy bezpo-
średnio od wytrzymałości górotworu na ściskanie i technicznej możliwości jej podwyższe-
nia poprzez takie zabiegi jak: 

— wstępne sprężenie kotwi zapewniające wzrost wytrzymałości górotworu na ściskanie 
w trójosiowym stanie naprężenia; 

— iniekcyjne wzmocnienie górotworu zakotwionego (cementacja, bitumizacja itp.). 

Skuteczność zabezpieczenia wyrobiska można też regulować podłużnym rozstawem 
(s2) poszczególnych rzędów kotwi: 

— po zagęszczeniu rozstawu s2 < 1 m skuteczność zwiększy się, 
— po rozrzedzeniu rzędów s2 > 1 m skuteczność zmaleje. 
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5. Wnioski — wytyczne projektowania 

Procedury projektowania konstrukcji podziemnych muszą być ściśle powiązane z ich 
wykonawstwem i konkretnymi warunkami geoinżynieryjnymi, a mianowicie: 

1) Analizujemy celowość zastosowania obudowy kotwiowej jako obudowy nośnej lub 
osłonowej. Jeśli decyzja w tym zakresie nie jest jednoznaczna, projektujemy obudowę 
nośną z przystosowaniem jej do potrzeb obudowy osłonowej. Proces projektowania 
rozpoczynamy więc od ustalenia parametrów wyrobiska i górotworu pod kątem speł-
nienia warunku (22). Efektem tych rozważań powinno być ustalenie długości kotwi 
zgodnie z równaniem (20). 

2) Po ustaleniu długości kotwi podejmujemy decyzję w sprawie rozstawu kotwi (4) w za-
leżności od ich nośności (1). Najczęściej przyjmujemy rozstaw jednometrowy w rzę-
dzie i między rzędami (1 kotew/m2), ale można też wprowadzić zróżnicowanie rozsta-
wu (s1 i s2). Rozstaw ten może też być uzależniony od dodatkowego zabezpieczenia 
osłonowego (siatką, torkretem itd.). 

3) W górotworze uwarstwionym dodatkowej analizy wymaga zarówno nośność kotwi (2), 
jak i ich rozstaw w rzędzie (13). Głównym zadaniem weryfikacji tych elementów jest 
wyeliminowanie możliwości rozwarstwienia górotworu w stropie wyrobiska. 

4) Ważnym czynnikiem weryfikacji zaprojektowanej obudowy musi być jej monitoring 
i badania próbne in situ. Analiza zebranych wyników doświadczalnych powinna być 
podstawą do potwierdzenia lub skorygowania przyjętych w projekcie parametrów obu-
dowy kotwiowej. W razie nieprzewidywalnych zagrożeń można zaplanować nadzwy-
czajne wzmocnienie obudowy. Jest to proste zadanie do wykonania dla renomowanych 
firm wykonawczych. 
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MODELOWANIE NUMERYCZNE GÓROTWORU 
WOKÓŁ WYROBISKA KORYTARZOWEGO 
NARAŻONEGO NA WPŁYWY CIŚNIEŃ EKSPLOATACYJNYCH 

 

1. Wstęp 

Utrzymanie stateczności korytarzowego wyrobiska przyścianowego narażonego na wpływ 
przesuwającego się frontu ściany jest, ważnym zagadnieniem z uwagi na zachowanie bez-
pieczeństwa i efektywność prowadzonych robót eksploatacyjnych. Stąd też już na etapie 
projektowania ważnym jest, aby przewidzieć wielkość deformacji danego wyrobiska, a na-
stępnie podjąć odpowiednie kroki dla jego zabezpieczenia i wzmocnienia przed ewentual-
nym zniszczeniem. 

Od lat naukowcy w kraju i zagranicą prowadzą liczne badania w zakresie prognozo-
wania zaciskania oraz utrzymania stateczności wyrobisk przyścianowych [1, 2, 5, 7, 8, 12]. 
W wielu przypadkach stosuje się nadal wzory empiryczne, które uzyskano za pomocą po-
wiązania statystycznego dużej ilości pomiarów oraz rozpoznanych wpływów. Z uwagi na 
duży rozwój techniki komputerowej dosyć często wykorzystuje się modelowanie numerycz-
ne, które pozwala dokładniej poznać zjawiska zachodzące w górotworze, a także tworzyć 
ich bezpośrednią wizualizację [6, 10]. 

Największą trudność w numerycznym modelowaniu wyrobiska przyścianowego, utrzy-
mywanego za postępującym frontem eksploatacji, a więc w sąsiedztwie zrobów, sprawia 
zamodelowanie strefy zawału. Z literatury znane są różne sposoby rozwiązania tego proble-
mu, a jednym z nich jest możliwość modelowania zrobów jako warstwę o niskich parame-
trach wytrzymałościowych [9, 13]. 

W niniejszym referacie zaprezentowano, na podstawie wyników dołowych badań de-
formacji chodnika przyścianowego w jednej z kopalń GZW, próbę modelowania numerycz-
nego zachowania się wyrobiska korytarzowego narażonego na bezpośrednie wpływy ciśnień 
eksploatacyjnych. 
                                                           
  * Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
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2. Ogólna charakterystyka wyrobiska 
oraz rezultaty pomiarów jego zaciskania pionowego 

Rozpatrywane wyrobisko korytarzowe pełniło funkcję chodnika przyścianowego ścia-
ny zawałowej prowadzonej na wysokość 2,0 m, ze średnim postępem dobowym w grani-
cach 3÷5 m. Chodnik zlokalizowany był na głębokości około 700 m. W stropie bezpośred-
nim wybieranego pokładu węgla występował łupek ilasty o grubości ok. 12,0 m i wytrzyma-
łości na ściskanie 30,0 MPa. Spąg pokładu tworzył również łupek ilasty, charakteryzujący 
się nieco niższymi parametrami wytrzymałościowymi — Rc = 23,68 MPa (rys. 1). 

 
Rys. 1. Profil skał stropowych i spągowych eksploatowanego pokładu 

Obudowę chodnika stanowiły stalowe odrzwia łukowe podatne wielkość 9, wykonane 
z kształtownika V25, budowane z podziałką 1,0 m. Przed frontem eksploatacji (ok. 60 m) 
każde z odrzwi obudowy (łuki stropnicowe) przykatwiane były w osi jedną parą kotwi sta-
lowych o długości 2,4 m. Za ścianą obudowa wyrobiska wzmacniana była od strony zro-
bów podciągiem stalowym podbudowanym stojakami SV. Ponadto, wyrobisko oddzielone 
było od zrobów zawałowych jednym rzędem organów drewnianych. 

W chodniku przyścianowym przeprowadzono pomiary konwergencji w zależności od 
położenia frontu eksploatacji. Pomiary wykazały, że w odległości około 90 m za czołem 
ściany zaciskanie pionowe wyniosło ok. 1150 mm, na co głównie składało się wypiętrzenie 
spągu — ok. 770 mm, natomiast osiadanie stropu wyniosło ok. 380 mm. Przebieg zaciska-
nia pionowego oraz wypiętrzania skał spągowych, w zależności od położenia frontu eks-
ploatacji przedstawiono na rysunku 2. Na osi poziomej wartości ujemne oznaczają odleg-
łości przed frontem, zaś wartości dodatnie to położenie punktów pomiarowych za ścianą. 
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Rys. 2. Przebieg zaciskania pionowego i wypiętrzania skał spągowych 
w chodniku przyścianowym w zależności od położenia frontu ściany 

3. Obliczenia numeryczne 
wielkości deformacji wyrobiska korytarzowego narażonego 
na wpływ ciśnienia eksploatacyjnego 

Sposób prowadzonych obliczeń numerycznych wielkości deformacji wyrobiska kory-
tarzowego, narażonego na wpływ ciśnienia eksploatacyjnego, polegał na odpowiednim do-
braniu parametrów modelu, pozwalających uzyskać porównywalne wartości przemieszczeń 
masywu skalnego w kierunku wybranej przestrzeni, z wartościami zmierzonej konwergen-
cji (rys. 2). 

Wszystkie obliczenia numeryczne wykonane zostały za pomocą programu Phase2 [11], 
opartym na metodzie elementów skończonych. Złożono, że model górotworu będzie ośrod-
kiem sprężysto-plastycznym i izotropowym, a warunek stanu granicznego obliczano według 
kryterium Hoek’a–Browna [3, 4] 

 3
1 3

'
' '

a

ci b
ci

m s
⎛ ⎞σ

σ = σ +σ +⎜ ⎟σ⎝ ⎠
 (1) 

gdzie: 
 σ’1 i σ’3 — efektywne naprężenie maksymalne i minimalne przy zniszczeniu, MPa, 
 mb — wartość stałej Hoek’a–Browna dla masywu skalnego, 
 s i a — stałe, wyznaczane w oparciu o własności górotworu, 
 σci —  wytrzymałość jednoosiowa próbki skalnej na ściskanie, MPa. 
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Stałe kryterium Hoek’a–Browna mb, a i s wyznacza się z następujących zależności [3, 4]: 

 100exp
28 14b i
GSIm m

D
−⎛ ⎞= ⋅ ⎜ ⎟⎝ ⎠−

 (2) 

 100exp
9 3

GSIs
D

−⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠−
 (3) 

 ( )/15 20 / 31 1
2 6

GSIa e e− −= + −  (4) 

gdzie: 
 mi — stała dla nienaruszonej skały zależna od jej rodzaju, wyznaczana w oparciu 

o test trójosiowego ściskania lub na podstawie danych tabelarycznych, 
 GSI — parametr jakości górotworu (Geological Strengh Index) określany dla róż-

nych warunków geologicznych, 
 D — współczynnik zniszczenia zależny od rodzaju skał i sposobu urabiania, dla 

wyrobisk drążonych kombajnem D = 0. 

Dla celów obliczeniowych wykonano dwa modele w postaci tarczy o wymiarach  
60 × 60 m (rys. 3), w których układ oraz rodzaj skał otaczających wyrobisko przyjęto zgod-
nie z przedstawionym wcześniej profilem (rys. 1). Podstawowe wartości własności fizyko-
mechanicznych warstw skalnych oraz parametry opisujące kryterium Hoek’a–Browna ze-
stawiono w tabeli 1. 

a) b)

 

Rys. 3. Model górotworu przyjęty do obliczeń: a) model 1 — wyrobisko w obustronnym otoczeniu 
calizną węglową; b) model 2 — wyrobisko w jednostronnym otoczeniu zrobami 
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TABELA 1 
Własności warstw skalnych przyjęte do obliczeń numerycznych 

Rodzaj skały 
Moduł 

Younga 
E, MPa 

Współczynnik 
Poissona υ 

Wytrzymałość
na ściskanie 

Rc, MPa 

Stała 
mb 

Stała 
s 

węgiel 1771 0,30 15,73 0,814 0,0008 

łupek ilasty — spąg 3070 0,24 23,68 1,134 0,0016 

łupek ilasty — strop 4167 0,24 30,88 1,403 0,0022 

łupek piaszczysty 5636 0,23 40,00 1,710 0,0031 

piaskowiec 9751 0,21 60,00 2,321 0,0060 

zroby zawałowe 750 0,40 5,00 0,345 0,0001 

 
Z uwagi na brak możliwości zamodelowania w programie Phase2 kształtownika V obu-

dowy ŁP, dla celów obliczeniowych przyjęto elementy belkowe o właściwościach stali. Gru-
bość elementów belkowych wynikająca ze sztywności zginania EI dla kształtownika obu-
dowy i jej rozstawu, wynosi 0,042 m przy podziałce odrzwi 1,0 m. 

W modelach obliczeniowych uwzględniono także wzmocnienie obudowy za pomocą 
kotwi stalowych. Zamodelowano kotwie o następujących parametrach: długość 2,4 m, śred-
nica żerdzi ø 20 mm, moduł Younga E = 205 GPa, nośność 120 kN. 

Ponadto, przyjęto warunki brzegowe, w postaci zerowych przemieszczeń na wszyst-
kich krawędziach tarczy w kierunku pionowym i poziomym z uwzględnieniem naprężeń 
pierwotnych wynikających z głębokości położenia wyrobiska równego 700 m i średniego 
ciężaru objętościowego nakładu. 

Korzystając w obliczeniach numerycznych, z kryterium wytężeniowego Hoek’a–Brow-
na, koniecznym staje się dla modeli sprężysto-plastycznych określenie stałych empirycz-
nych mb i s dla górotworu nienaruszonego, jak i zniszczonego [4]. Wartości pozniszczenio-
we stałych mb i s w rozpatrywanym przypadku były modyfikowane poprzez ich stopniowe 
obniżanie, tak aby odpowiedź w charakterystycznych punktach modelu była zgodna z po-
miarami deformacji in situ, w zależności od położenia frontu eksploatacji. Dla odróżnienia 
stałych pozniszczeniowych od stałych górotworu nienaruszonego wprowadzono do ozna-
czenia dodatkowy indeks z otrzymując odpowiednio mbz i sz. 

W związku z analizowaniem wpływu przesuwającego się frontu ściany na wielkość 
deformacji wyrobiska przyścianowego, wyniki obliczeń numerycznych, konfrontowanych 
z uzyskanymi rezultatami pomiarów dołowych przedstawiono na rysunku 4, w postaci map 
całkowitych przemieszczeń warstw skalnych wokół wyrobiska. 

Rysunki 4a–4c odnoszą się do modelu 1 (wyrobisko w obustronnym otoczeniu calizną 
węglową), natomiast rysunki 4d–4f odnoszą się do modelu 2 (wyrobisko w jednostronnym 
otoczeniu zrobami). 

239



6 

a) b)

 

c) d)

 

e) f)

 

Rys. 4. Mapy przemieszczeń warstw skalnych wokół chodnika trzyścianowego: 
a) przemieszenia odpowiadające wartościom zmierzonym w odległości 80 m przed frontem ściany; 
b) przemieszenia odpowiadające wartościom zmierzonym w odległości 60 m przed frontem ściany; 
c) przemieszenia odpowiadające wartościom zmierzonym w odległości 10 m przed frontem ściany; 

d) przemieszenia odpowiadające wartościom zmierzonym w odległości 5 m za frontem ściany; 
e) przemieszenia odpowiadające wartościom zmierzonym w odległości 30 m za frontem ściany; 
f) przemieszenia odpowiadające wartościom zmierzonym w odległości 80 m za frontem ściany 

Na podstawie porównania uzyskanych wartości przemieszczeń (rys. 4) z przebiegiem 
zaciskania i wypiętrzenia spągu (rys. 2), wyznaczono, dla każdego rodzaju skał, krzywe opi-
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sujące zmianę wartości pozniszczeniowych stałych mbz i sz w zależności od położenia frontu 
eksploatacyjnego. 

Przebieg tych krzywych przedstawiono na rysunkach 5 i 6, a ich maksymalne wartości 
odpowiadają niezmodyfikowanym wartościom stałych mb i s wyznaczonych według wzo-
rów (2) i (3). 

 
Rys. 5. Wartość pozniszczeniowej stałej mbz w zależności od położenia frontu ściany 

 
Rys. 6. Wartość pozniszczeniowej stałej sz w zależności od położenia frontu ściany 

Tak przedstawione krzywe, dla analizowanego przypadku, pozwoliły na wyznaczenie 
przy użyciu analizy statystycznej następujących zależności (5)–(12): 

— dla węgla: 

 0,016340,2047 d
bzm e− ⋅= ⋅  (5) 

 0,030310,0000682 d
zs e− ⋅= ⋅  (6) 
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— dla łupku ilastego: 

 0,013990,3846 d
bzm e− ⋅= ⋅  (7) 

 0,022530,00231 d
zs e− ⋅= ⋅  (8) 

— dla łupku piaszczystego: 

 0,012690,5758 d
bzm e− ⋅= ⋅  (9) 

 0,022530,000482 d
zs e− ⋅= ⋅  (10) 

— dla piaskowca:  

 0,01130,8787 d
bzm e− ⋅= ⋅  (11) 

 0,019020,001231 d
zs e− ⋅= ⋅  (12) 

gdzie d oznacza odległość od czoła ściany (wartości ujemne przed ścianą, a dodatnie za ścianą). 

Na podstawie przedstawionych powyżej zależności sformułowano uogólnione wzory 
na stałe pozniszczeniowe mbz (13) i sz (14) uwzględniające zarówno położenie frontu ścia-
ny, jak i pierwotne wartości stałych górotworu nienaruszonego mb i s: 

 ( ) ( )0,34850,01521,380, 275 bm d
bz bm m e

−− ⋅ ⋅= ⋅ ⋅  (13) 

 ( ) ( )0,22690,006061,4351,906 s d
zs s e

−− ⋅ ⋅= ⋅ ⋅  (14) 

gdzie: 
 mb — wartość stałej Hoek’a–Browna dla masywu skalnego, liczona wg wzoru (2), 
 s — stała wyznaczana w oparciu o własności górotworu, liczona wg wzoru (3). 

4. Podsumowanie 

Zaproponowany w niniejszym referacie sposób obliczeń numerycznych, poprzez odpo-
wiedni dobór pozniszczeniowych wartości stałych mb i s stosowanych w kryterium Hoek’a– 
Browna w modelach sprężysto-plastycznych, pozwolił na uzyskanie wyników zgodnych 
z wartościami zmierzonymi w warunkach dołowych. Głównymi zaletami proponowanego 
rozwiązania są: szybki czas obliczeń, łatwe monitorowanie odpowiedzi modelu w charakte-
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rystycznych punktach oraz możliwość wstecznej analizy wyników badań z przeprowadzo-
nych akcji pomiarowych. 

Wykonanie obliczeń dla większej ilości wyników dołowych pomiarów konwergencji 
chodników przyścianowych, może w przyszłości pozwolić na wykorzystanie zaproponowa-
nego podejścia modelowania numerycznego do prognozowania deformacji wyrobisk przy-
ścianowych, głównie poprzez ustalenie pozniszczeniowych stałych kryterium Hoek’a–
Browna mb i s, w zależności od położenia frontu eksploatacji. 
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OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH  
Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAD 

 

1. Wprowadzenie 

Obecnie proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych staje się coraz bar-
dziej złożony. Na taki stan rzeczy wpływ mają zarówno trudne warunki geologiczno-gór-
nicze, dla których należy obliczyć wartości obciążeń działających na obudowę, jak również 
duże zróżnicowanie stosowanych typów i odmian obudowy. Zadaniem projektanta jest na 
ogół dobranie do określonej sytuacji górniczej optymalnego rozwiązania w zakresie obudo-
wy. Optimum doboru polega na uwzględnieniu parametrów technicznych obudowy, a także 
aspektu ekonomicznego. Konstrukcja obudowy zapewniać musi funkcjonalność danego wy-
robiska i bezpieczeństwo pracy, przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej całego przed-
sięwzięcia. Przedstawione w referacie oprogramowanie autorskie i komercyjne wykorzys-
tywane jest dla realizacji szeregu prac związanych z doborem obudowy dla określonych 
warunków naturalnych. Ponadto opisane programy są niezwykle pomocne w procesie pro-
jektowania nowych rozwiązań obudowy i jej akcesoriów, umożliwiając między innymi 
optymalizację konstrukcji z jednoczesnym zachowaniem wszystkich wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa. 

2. Przebieg procesu projektowania obudowy 

Odrzwia obudowy wyrobisk korytarzowych, poczynając od momentu rozpoczęcia ich 
zabudowy przez cały okres użytkowania, stanowią istotną część układu, w skład którego 

                                                           
  * Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
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oprócz człowieka wchodzą wszelkie urządzenia znajdujące się w wyrobisku w trakcie jego 
normalnego użytkowania [2]. Zatem w trakcie projektowania obudowy istotny jest wybór 
kształtu oraz dobór jej wymiarów poprzecznych do przekroju wyrobiska korytarzowego. 
Jak podaje norma [15], przy projektowaniu odrzwi należy uwzględniać między innymi ro-
dzaj i wymiary przewidywanych środków transportowych, liczbę i wielkość rurociągów, 
lutniociągów oraz rodzaj dodatkowego wyposażenia wyrobiska. Na szczególną uwagę za-
sługuje zapewnienie odstępów ruchowych określonych w normie [16]. W przypadku obu-
dowy podatnej dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest zmiana przekroju 
w wyniku wystąpienia zsuwów. 

Proces projektowania obudowy, według opracowanej w GIG metodyki, można podzie-
lić na osiem zasadniczych etapów: 

1) Zebranie danych, niezbędnych do określenia obciążenia obudowy przez górotwór, ta-
kich jak na przykład: 
— usytuowanie projektowanego wyrobiska, 
— właściwości górotworu otaczającego projektowane wyrobisko, 
— występowanie zaszłości eksploatacyjnych, 
— występowanie zaburzeń tektonicznych, 
— oddziaływanie wstrząsów górotworu; 

2) Określenie wymagań wynikających z warunków techniczno-technologicznych okreś-
lonego wyrobiska, a w szczególności: 
— przekroju poprzecznego, 
— czasu użytkowania, 
— przeznaczenia wyrobiska. 

3) Obliczenia spodziewanych obciążeń obudowy. 

4) Sformułowanie na podstawie poprzednich trzech etapów założeń dla konstrukcji obu-
dowy, z których podstawowe to: 
— wielkość kształtownika elementów obudowy, 
— gatunek stali, z którego będą wykonane kształtowniki, 
— rodzaj i typ akcesoriów. 

5) Opracowanie konstrukcji odrzwi obudowy. 

6) Analiza wytrzymałościowa obudowy. 

7) Wprowadzenie ewentualnych zmian do konstrukcji i ponowna analiza wytrzymałoś-
ciowa. 

8) Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia. 

Tok postępowania w procesie projektowania obudowy oraz stosowane w poszczegól-
nych etapach oprogramowanie przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Tok postępowania w procesie projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych 

3. Obciążenie obudowy 

Podstawą prawidłowego zaprojektowania konstrukcji jest znajomość wielkości obcią-
żenia obudowy przez górotwór. W pakiecie programów wspomagających projektowanie 
obudowy do określenia wielkości obciążenia obudowy przez górotwór stosowany jest autor-
ski program OCG v1.52, stworzony za pomocą języka programowania DELPHI.  

Program, oparty na metodyce przedstawionej w [1], oblicza wartość obciążenia obu-
dowy przez górotwór na podstawie danych uwzględniających szereg wielkości, takich jak 
na przykład: 

— gabaryty obudowy; 
— głębokość lokalizacji wyrobiska; 
— parametry fizyko-mechaniczne otaczających skał; 
— zaszłości eksploatacyjne; 
— zaburzenia tektoniczne oraz wielkość spodziewanych obciążeń dynamicznych. 

Na rysunku 2 przedstawiono główny panel programu. 
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Rys. 2. Główny panel programu OCG v1.52 służącego do obliczeń wartości obciążenia obudowy 

Oprócz wyniku w postaci wartości obciążenia wyrażonej w MPa program generuje na 
ekranie wykresy dające możliwość śledzenia zmian obciążenia przy zmianach na przykład 
gabarytów wyrobiska lub wielkości charakteryzujących warunki geologiczno-górnicze. 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono przykładowo panele służące do wprowadzania da-
nych niezbędnych dla obliczeń wpływu krawędzi eksploatacyjnych oraz uskoków na war-
tość obciążenia obudowy wyrobiska korytarzowego.  

 
Rys. 3. Panel programu OCG v1.52 — pakiet danych dla obliczenia wpływu krawędzi 

eksploatacyjnych na wartość obciążenia obudowy 

247



5 

 
Rys. 4. Panel programu OCG v1.52 — pakiet danych dla obliczenia wpływu uskoku 

na wartość obciążenia obudowy 

4. Geometria obudowy 

Najczęściej w polskim górnictwie węgla kamiennego stosuje się odrzwia obudowy wy-
konane z elementów łukowych lub kombinacji elementów łukowych i prostych [8]. Projekto-
wanie odrzwi, nawet przy zastosowaniu specjalistycznych programów (jak np. AutoCAD), 
jest czasochłonne, bowiem najczęściej składa się z tworzenia kolejnych przybliżeń, polega-
jących na zmianie promienia i długości elementów łukowych, aż do uzyskania wynikającej 
z założeń geometrii (wysokość i szerokość odrzwi oraz pole powierzchni przekroju). W ob-
liczeniach należy uwzględnić promienie i długości elementów łukowych odrzwi, długości 
zakładek w złączach oraz wielkość kształtownika. 

W celu usprawnienia obliczeń geometrii oraz wielokrotnego przyspieszenia tego pro-
cesu stworzono za pomocą pakietu DELPHI [9] program ODRZWIA [3]. 

Program zawiera bazę danych, w której zawarto: 

— parametry geometryczne kształtowników; 
— promienie i długości elementów łukowych odrzwi według [11, 12]. 

Za pomocą programu możliwe jest konstruowanie odrzwi składających się różnej licz-
by elementów łukowych. Odrzwia mogą być zarówno symetryczne, jak i niesymetryczne. 
Elementy łukowe projektowanych odrzwi mogą być typowe (czytane z bazy) lub projekto-
wane przez użytkownika. Na rysunku 5 przedstawiono panel programu ODRZWIA. 

Projektant może dowolnie zmieniać długości i promienie elementów odrzwi, przy czym 
każdy z elementów może posiadać trzy różne promienie krzywizny i trzy odpowiadające im 
długości. Wyłączenie okna edycyjnego promienia (R1, R2 lub R3) powoduje traktowanie 
wybranej części elementu jako odcinka prostego, co pozwala na zaprojektowanie zdecydo-
wanej większości stosowanych obudów. Możliwe jest również zdefiniowanie długości za-
kładek elementów oraz wybór wielkości kształtownika odrzwi. 
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Program umożliwia natychmiastową weryfikację konstrukcji przez projektanta poprzez 
jej ciągły podgląd. 

 
Rys. 5. Panel programu ODRZWIA wspomagającego projektowanie obudowy 

Wyniki działania programu mogą być przedstawione w postaci wydruku zawierającego 
między innymi: szerokość i wysokość projektowanych odrzwi, kąt pochylenia łuku ocioso-
wego, pole przekroju odrzwi w świetle, całkowitą masę odrzwi. Na żądanie projektanta prog-
ram generuje rysunek w formacie dxf, akceptowanym przez programy CAD, który może 
służyć jako podstawa do przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej obudowy. 

5. Nośność obudowy 

Podstawowym warunkiem prawidłowego zaprojektowania obudowy przy znanej wiel-
kości działającego na nią obciążenia jest, oprócz geometrii (kształtu i gabarytów), znajomość 
jej nośności. 

Do obliczeń nośności wykorzystywane są dwa programy działające w opraciu o meto-
dę elementów skończonych. W obydwóch do budowy modeli mogą być wykorzystywane 
wyniki (pliki w formacie .dxf) działania programu ODRZWIA. 

Pierwszym z programów wykorzystywanych w GIG do analizy wytrzymałościowej 
konstrukcji jest program COSMOS/M [7] firmy Structural Research and Analysis Corpo-
ration. Z punktu widzenia użytkownika modelowanie w systemie COSMOS/M sprowadza 
się do wprowadzenia geometrii całego badanego układu oraz określenia parametrów poszcze-
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gólnych jego części. Parametrami tymi są własności materiałowe, parametry przekrojowe, 
a w przypadku analizy nieliniowej krzywe materiałowe. Geometrię układu można zadać two-
rząc ją w module GEOSTAR bądź importując trójwymiarowy rysunek w formacie dxf, np. 
z programu AutoCAD bądź też ODRZWIA.  

System COSMOS/M jest przede wszystkim wykorzystywany do obliczeń wytrzyma-
łościowych konstrukcji przestrzennych, wykonanych z elementów o przekrojach takich jak 
dwuteowniki i profile zamknięte stosowane w obudowach odgałęzień. Na rysunkach 6 i 7 
przedstawiono model konstrukcji zasadniczej obudowy odgałęzienia wyrobisk oraz wyniki 
obliczeń — w postaci mapy rozkładu naprężeń. 

 

Rys. 6. Sposób podparcia i obciążenia modelu konstrukcji zasadniczej obudowy odgałęzienia 

 
Rys. 7. Rozkład naprężeń w modelu konstrukcji zasadniczej obudowy odgałęzienia  
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Określenie wytrzymałości (lub nośności) konstrukcji sprowadza się do porównania 
wartości maksymalnych naprężeń w niej występujących pod wpływem działania zadanego 
obciążenia z wartością naprężeń dopuszczalnych. Wartość naprężeń dopuszczalnych jest 
określona przez parametry geometryczne i wytrzymałościowe przekroju poprzecznego ele-
mentów konstrukcji oraz własności mechaniczne materiału (stali) [6], z którego są wykonane. 

Drugim z programów wykorzystywanych do analizy wytrzymałościowej konstrukcji 
jest program ABC Rama 3D firmy Pro-Soft Gliwice [10]. Za pomocą tego programu prze-
prowadzane są obliczenia wytrzymałości odrzwi obudowy z kształtowników V w układzie 
płaskim i przestrzennym.  

W celu uproszczenia budowy modelu, biblioteka programu została wzbogacona o dane 
kształtowników na obudowy górnicze (typu V i KS/KO) [13] oraz kształtowniki, z których 
wykonywane są rozpory i elementy wzmacniające obudowę (podciągi, stojaki itp.). 

Program posiada możliwość odwzorowania odporów biernych określonych w [4] oraz 
modelowania złącz ciernych przez podpory nieliniowe. Podobnie jak w programie 
COSMOS/M, jako podstawę do tworzenia geometrii modelu można wykorzystać wyniki 
działania programu ODRZWIA (pliki .dxf). 

Najczęściej stosowanym schematem obciążenia i posadowienia odrzwi jest układ od-
wzorowujący posadowienie i obciążenie odrzwi w stanowisku badawczym GIG (zgodne 
z [14]). 

Na rysunku 8 przedstawiono przykładowo fragment modelu obudowy, usytuowanie 
kształtowników w odrzwiach oraz ich opis, zaś na rysunku 9 przedstawiono sposób posado-
wienia i obciążenia odrzwi oraz wyniki obliczeń w postaci mapy rozkładu naprężeń w mo-
delu ugiętym. 

 

Rys. 8. Usytuowanie kształtowników w modelu obudowy oraz ich opis 
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Rys. 9. Sposób posadowienia i obciążenia odrzwi oraz mapa rozkładu naprężeń w modelu obudowy 

Oprócz analiz wytrzymałościowych kompletnych odrzwi obudowy prowadzone są także 
analizy akcesoriów. Szczególnie dotyczy to nowych konstrukcji. Na podstawie wyników 
obliczeń wytrzymałościowych uzyskiwane są dane dotyczące możliwości współpracy po-
szczególnych rodzajów i typów akcesoriów z różnymi wielkościami i rodzajami odrzwi, 
a także typami kształtowników. Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono modele stopy podporo-
wej i kształtownika jarzma dolnego strzemienia SD oraz rozkłady naprężeń zredukowanych 
w tych modelach. 
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Rys. 10. Model stopy podporowej oraz rozkład naprężeń 

 
Rys. 11. Model jarzma dolnego oraz rozkład naprężeń 
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6. Określenie rozstawu odrzwi obudowy 

W praktyce, oprócz projektowania nowych konstrukcji obudowy, przeprowadza się 
obliczenia w zakresie rozstawu odrzwi obudów już istniejących, a przewidywanych do za-
stosowania w określonych warunkach geologiczno-górniczych. Obliczenia takie wykonywane 
są za pomocą autorskiego programu OBUDOWA, opartego na szeregu zależności przedsta-
wionych w [1]. W programie uwzględniono możliwość wprowadzenia wzmocnień obudo-
wy podporowej za pomocą obudowy kotwiowej w dwojaki sposób [5]: 

1) poprzez przykotwienie elementów stropowych odrzwi, 
2) poprzez uwzględnienie współczynnika wzmocnienia skotwionego górotworu. 

Na rysunku 12 przedstawiono przykładowy wydruk wyników obliczeń rozstawu odrzwi 
dla obudowy ŁPKO10/10/V25. 

 
Rys. 12. Wyniki obliczeń rozstawu odrzwi obudowy — panel programu OBUDOWA 

7. Podsumowanie 

Przedstawiony w artykule proces projektowania i doboru obudowy wyrobisk koryta-
rzowych oparty jest na autorskich programach GIG oraz programach komercyjnych, takich 
jak: AutoCAD, ABC Rama 3D i COSMOS/M. Połączenie i wzajemne uzupełnianie się opro-
gramowania pozwala na skrócenie czasu projektowania i uzyskanie dokumentacji zarówno 
konstrukcyjnej, jak i technologicznej. Postępowanie według opisanego toku projektowania 
daje możliwość uzyskania wielu wariantów obudowy, spełniających wymagania określone 
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przez użytkownika. Wielowariantowość konstrukcji stanowi podstawę do optymalizacji obu-
dowy i wyboru wariantu najbardziej korzystnego zarówno pod względem technicznym (noś-
ność i wytrzymałość obudowy), jak i ekonomicznym (masa zużytej stali, robocizna przy 
wznoszeniu obudowy itp.). 

Zastosowanie sytemu CAD jest bardzo pomocne szczególnie w przypadkach tworze-
nia nowych konstrukcji obudowy i jej akcesoriów, gdyż umożliwia wprowadzanie szeregu 
zmian i korekt w konstrukcji wraz z natychmiastową weryfikacją w zakresie sprawdzają-
cych obliczeń wytrzymałościowych. Pozwala to na szybką optymalizację konstrukcji obu-
dowy z zachowaniem wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa. 

Wszystkie programy wykorzystywane w procesie projektowania są na bieżąco aktuali-
zowane w oparciu o wyniki badania oraz monitoringu obudowy w warunkach dołowych. 
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ZABEZPIECZENIA WYROBISK PODSZYBIA 
ADAPTOWANEGO NA POTRZEBY 
PODZIEMNEGO ZBIORNIKA 

 

1. Wstęp 

Podstawowymi obiektami zakładu górniczego są szyby oraz usytuowane w ich po-
bliżu, na poziomach wydobywczych i pomocniczych, wyrobiska korytarzowe i komorowe. 
Ten zespół wyrobisk w pobliżu szybów słownictwo górnicze określa ogólnie mianem pod-
szybi, których wielkość i kształt są uzależnione od funkcji szybów. 

Szyby i podszybia kopalń węgla kamiennego są ogromnymi i kosztownymi budowlami 
podziemnymi, a ich udział w kosztach budowy podziemnej części kopalni sięga 60% [2]. 
W procesie restrukturyzacji przemysłu węglowego w Polsce pewna część tej infrastruktury 
musi zostać wyłączona z ruchu często z przyczyn czysto naturalnych, związanych z wy-
czerpywaniem się złóż węgla w danym rejonie. 

W związku z powyższym część kopalń ulega bądź to częściowej, bądź całkowitej li-
kwidacji, a ich szyby likwiduje się w praktyce nieodwołalnie poprzez zasypanie bądź rza-
dziej zatapianie. 

Postępowanie takie uzasadnione jest tym, że tak zlikwidowany obiekt nie stanowi za-
grożenia dla innych wykorzystywanych nadal elementów systemu wyrobisk oraz nie gene-
ruje znaczących kosztów związanych z jego utrzymaniem. 

Z natury rzeczy podstawowym przedmiotem działalności kopalni jest pozyskiwanie 
kopaliny użytecznej i sposób myślenia kadry kopalni nastawiony jest na maksymalizację 
zysku pochodzącego z podstawowej działalności. Można zaryzykować zatem stwierdzenie, 
że ponowne zagospodarowanie podziemnych budowli pogórniczych powinno zostać po-
wierzone inwestorom zewnętrznym, którzy mogliby się skupić na walorach obiektu, a nie 
na jego uciążliwości dla kopalni. Być może ten właśnie aspekt — wypracowanie ścieżki 
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ponownej komercjalizacji obiektu z uwzględnieniem stanu prawnego i własnościowego 
obiektu, popartego wyspecjalizowanymi rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi trwałe-
go i bezpiecznego wydzielenia obiektu ze struktur nadal funkcjonującej kopalni stanowi klucz 
do sukcesu. 

2. Warunki lokalizacyjne szybów i podszybi kopalni 
oraz ich likwidacja 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na sposób planowania w przypadku likwi-
dacji kopalń lub ich części jest fakt obecności w GZW zasobów węgla wystarczających na 
pokrycie zapotrzebowania energetycznego Polski jeszcze przez następnych kilka dziesię-
cioleci. Nie jest zatem do wyobrażenia sytuacja występująca np. w zagłębiu Ostrawskim — 
Rep. Czeska, gdzie całe zagłębie zostało zamknięte w sposób jednorazowy, a jego skutki są 
neutralizowane po ustabilizowaniu się nowego stanu równowagi w górotworze. Zwraca się 
przy tym uwagę np. na fakt wysokiej emisji metanu z górotworu na terenie byłego zagłębia. 
Obliczono, że tylko ok. 5% tego gazu jest obecnie przechwytywanego i wykorzystywanego 
jako źródło energii [9]. Pozostały metan powoduje znaczące zagrożenie wybuchem poja-
wiając się w piwnicach, garażach i innych pomieszczeniach. Nie należy również zapominać 
o tym, że wypuszczany swobodnie do atmosfery metan jest gazem znacznie bardzie szkod-
liwym pod względem powodowania efektu cieplarnianego niż CO2. 

Wykorzystanie zatem pozytywnych doświadczeń, tj. wykorzystanie budowli po górni-
czych do nowych celów, oraz uniknięcie zjawisk negatywnych związanych ze zmianami 
środowiskowymi, jest nieodzownym warunkiem zrównoważonego rozwoju regionu. 

Jak wspomniano we wstępie, istnieje pilna potrzeba opracowywania sposobów bezpiecz-
nego wyłączenia szybów i podszybi z „układu naczyń połączonych” stanowiącego w prak-
tyce obszar GZW. 

Sposób myślenia specjalistów budownictwa podziemnego ukształtowany jest przez 
teorię i praktykę obudowy wyrobisk górniczych, która opiera się na następujących założe-
niach: 

— ograniczony horyzont czasowy istnienia budowli, 
— zachowanie wymaganych kształtów powierzchni użytkowej wyrobisk dla spełnienia 

ich funkcji obsługi wydobycia węgla, 
— dopuszczenie w pewnym zakresie będącej pod kontrolą podatności konstrukcyjnej 

obudów. 

Tymczasem aby wykorzystać ponownie budowlę podziemną w sposób ekonomiczny na-
leży założyć jej długotrwałą bezpieczną użytkowalność bez wykonywania kosztownych napraw. 

A zatem sposób myślenia o charakterystyce technicznej obudowy musi się zbliżyć do 
sposobu myślenia budowlanego, stosowanego zarówno co do zasad, jak i metod ich realiza-
cji do budownictwa lądowego. 
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Oznacza to, że budowle podziemne muszą być: 

— stateczne, 
— szczelne, 
— sztywne (sprężyste). 

Rewitalizowane szyby i podszybia kopalniane mogą być i są na świecie wykorzysty-
wane do następujących celów: 

— składowiska odpadów, 
— magazyny gazów, 
— magazyny ropy naftowej, 
— studnie głębinowe, 
— elektrownie szczytowo-pompowe, 
— kinetyczne akumulatory energii „Flywheel”, 
— magazyny sprężonego powietrza CAES, 
— baza lokalizacji urządzeń technicznych, np. pompy ciepła, 
— komory zbiorcze sieci odmetanowania górotworu. 

3. Propozycja rozwiązania konstrukcyjnego 
trwałego zabezpieczania wyrobisk podszybia 

Zaproponowany sposób zabezpieczenia obudowy polega na podparciu istniejącej obu-
dowy kamiennej przy pomocy galerii słupów żelbetowych o wysokiej nośności. Konstruk-
cja podparcia polega na wykonaniu stropowego i spągowego wieńca podporowo-rozpo-
rowego rozpartych żelbetowymi słupami. Przebieg i rozłożenie wieńców na stropie i spągu 
oraz wynikająca z tego siatka słupów podporowych muszą być dopasowane do: 

— prognozowanego obciążenia stropu zabezpieczanego wyrobiska, 
— wymagań ruchowych bądź lokalizacji urządzeń. 

Podstawowe cele jakie muszą zostać osiągnięte, to: 

— prostota i nieskomplikowany sposób wykonania zabezpieczeń, 
— duża wydajność i elastyczność stosowania systemu, 
— możliwość otwarcia szerokiego frontu robót, 
— uniwersalność w stosowaniu, 
— łatwe dopasowanie do wysokości wyrobisk, 
— możliwość prefabrykacji elementów zbrojeniowych na powierzchni kopalni, 
— niski koszt wykonania. 
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Wieniec spągowy jest wykonywany poprzez położenie na wyrównanym spągu pro-
stokątnej formy bez dna wykonanej z blachy stalowej, włożenie prefabrykowanego zbroje-
nia i wypełnienie betonem konstrukcyjnym. Wykonanie jednego modułu wieńca podstropo-
wego rozpoczyna się od zamontowania do stropu dwóch kotwi wklejanych z nagwintowaną 
częścią wystającą ze stropu. Na kotwi podwiesza się na stalowych uchwytach podtrzymu-
jących prefabrykowany odcinek zbrojenia. Następnie na tych samych kotwiach podwiesza-
ny jest deskowanie dociskany do stropu poprzez przykręcenie nakrętki na kotwiach. Do-
datkowo deskowanie ten może być podparty na środku za pomocą regulowanych stalowych 
stempli budowlanych. Deskowanie wyposażony jest w otwory do zatłaczania betonu kon-
strukcyjnego. Po związaniu betonu deskowanie wieńca jest demontowany poprzez odkrę-
cenie nakrętek kotwiowych podtrzymujących deskowanie pod stropem. Wystający poniżej 
wieńca podstropowego końcówka kotwi stanowi bazę i wyznacza pion dla podporowego 
słupa żelbetowego. 

 
Rys. 1. Wygląd końcowy wyrobiska po wzmocnieniu za pomocą galerii słupów żelbetowych 

połączonych na stropie i spągu wieńcami podporowo-rozporowymi 

 
Rys. 2. Zbrojenie słupa podporowego 
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Rys. 3. Sposób montażu zbrojenia oraz deskowania wieńca podstropowego 

 
Rys. 4. Deskowanie przesuwny zwieńczenia słupa podporowego 

Konstrukcja słupa rozpoczyna się od wprowadzenia zbrojenia słupa do tuby szalun-
kowej kartonowej (odeskowanie słupa rys. 5) i ustawieniu jej na wieńcu spągowym w osi 
pionowej wyznaczonej przez końcówkę kotwi [11]. Do wystającego ze stropu końcówki 
kotwi podwieszany jest ceownik montażowy z trzema otworami umożliwiającymi jego 
zamocowanie pod wieńcem podstropowym oraz podwieszenie szalunku zwieńczenia słupa 
podporowego (rys. 6), który stanowi rodzaj stalowej obejmy dzielonej składającej się z dwóch 
identycznych półokrągłych części połączonych ze sobą za pomocą śrub. Jedna z części po-
siada otwór do wtłoczenia mieszanki betonowej. Deskowanie ten jest podwieszany do ce-
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ownika montażowego i dociskany do wieńca za pomocą dwóch śrub łączących (rys. 4). Des-
kowanie dopasowany jest średnicą wewnętrzną do zewnętrznej średnicy tuby szalunkowej. 
Górna końcówka tuby szalunkowej posiada nacięcia wewnątrz szalunku, co umożliwia jego 
rozparcie pod wpływem ciężaru betonu i uszczelnienie połączenia tuby i szalunku (rys. 6). 

Po wykonaniu i zamocowaniu odeskowania słupów należy ich wnętrze wypełnić mie-
szanką betonową wtłaczaną pod ciśnieniem. Po związaniu betonu i rozpoczęciu twardnienia 
po ok. 24 godzinach należy zdjąć odeskowanie. 

 
Rys. 5. Sposób rozmieszczenia zbrojenia w przekroju poprzecznym słupa podporowego 

 
Rys. 6. Konstrukcja deskowania zwieńczenia słupa podporowego 
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Obudowę w ociosach oraz spąg wyrobiska należy również zabezpieczyć za pomocą 
obudowy kotwiowo-siatkowej i betonu natryskowego, co dodatkowo wzmocni całą obudo-
wę i przyczyni się do lepszej współpracy z górotworem, jak również poprawi stateczność 
całego wyrobiska (rys. 1). Koniecznym i niezwykle istotnym zagadnieniem zwiazanym ze 
skutecznym odizolowaniem adoptowanego do wykorzystania podszybia kopalni jest zasto-
sowanie skutecznych i możliwych do ciągłego monitorowania szczelności tam odcinających. 
Do tego celu proponuje się zastosowanie tamy podwójnej z drenażem pośrednim (rys. 7). 

 
Rys. 7. Schemat tamy podwójnej z drenażem pośrednim: 1 — właz szczelny, 2 — rura odwadniająca, 
3 — rura systemu odmetanowania, 4 — rura do wtłaczania CO2 do przestrzeni drenażowej, 5 — tama 

nr 1, 6 — tama nr 2, 7 — pompa zatapialna, 8 — zbiornik, 9 — przestrzeń drenażowa 

4. Przykładowe zastosowanie zbiornika podziemnego 
zabezpieczonego proponowaną obudową 

Jednym ze znanych już propozycji rozwiązań, które pozwolą w sposób komercyjny 
wykorzystać potencjał szybu i zabezpieczonego podszybia, jest propozycja budowy lokal-
nej elektrowni szczytowo-pompowej [6]. Elektrownie takie czerpią swój dochód z handlu 
energią elektryczną kupowaną z sieci w okresach jej nadmiaru oraz sprzedaży w godzinach 
szczytu poboru mocy. Dodatkowym źródłem przychodu jest tzw. „opłata za gotowość”, 
czyli zdolność do podparcia krajowego systemu energetycznego w chwilach niedoboru mo-
cy. Istnienie masowych akumulatorów energii elektrycznej jest nieodzownym elementem 
systemów energetycznych opartych na źródłach energii, których produktywności nie można 
skutecznie regulować w krótkim (godzinowym) czasie, a więc np. opartych na węglu bądź 
wspomaganych przez  energetykę wiatrową. 

W tym rozwiązaniu szyb oraz zbiornik dolny elektrowni, zlokalizowany na podszybiu, 
wraz ze zbiornikiem górnym na powierzchni, stanowią podstawowe elementy konstrukcyj-
ne elektrowni szczytowo-pompowej. 

262



8 

 
Rys. 8. Schemat koncepcyjny elektrowni szczytowo pompowej zbudowanej 

na bazie szybu i podszybia 

5. Założenia techniczno-ekonomiczne 
przykładowej elektrowni szczytowo-pompowej 
wykonanej na bazie obiektu szyb – podszybie 

Przyjęte założenia dobrane zostały na podstawie często spotykanych parametrów szy-
bów likwidowanych w GZW. 

TABELA 1 
Założenia techniczno-ekonomiczne [7, 8] 

Parametr Oznaczenie Wartość 

Kubatura zbiornika wodnego – dolnego V, m3 100 000,0 

Czas pracy turbinowej elektrowni /dobę T, s 14 400,0 

Wysokość spadu netto H, m 500 

Sprawność sumaryczna hydrozespołu η, % 75 

Wskaźnik sprawności hydrozespołu η1 7,5 

Ilość dni pracy elektrowni dni/rok 300 

Koszty obsługi i utrzymania ruchu % 25 
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TABELA 2 
Zestawienie obliczonych parametrów proponowanej elektrowni 

Parametr Oznaczenie Wartość 

Moc elektryczna hydrozespołu P, MW 26 

Moc pompowania Pp, MW 34,7 

Przepływ turbiny Q, m3/s 6,94 

Ilość energii uzyskanej z pracy turbinowej w ciągu doby Et, MW/dobę 104 

Ilość energii pobranej z pracy pompowej w ciągu doby Ep, MW/dobę 138,7 

Koszt zakupu energii Kz, PLN/dobę 15 410,95 

Przychód ze sprzedaży energii Ks, PLN/dobę 19 246,24 

Cena jednostkowa zakupu energii Cz, PLN/MWh 111,11 

Cena jednostkowa sprzedaży energii Cs, PLN/MWh 185,06 

Dobowa efektywność ekonomiczna pracy elektrowni: Cd, PLN 3835,29 

Roczna efektywność ekonomiczna pracy elektrowni: Cr, PLN 862 940,25 

6. Wnioski i uwagi końcowe 

Uzyskanie efektu ekonomicznego na bazie rozwiązania technologicznego, a więc przy-
datności tego rozwiązania, nie jest prostą konsekwencją poziomu technologicznego opraco-
wanej technologii. Jest to proces złożony i musi on uwzględniać wiele czynników o charak-
terze technicznym, organizacyjnym, prawnym, finansowym i mentalnym. 

Proponowane rozwiązanie posiada następujące walory: 

— jest rozwiązaniem prostym z technicznego punktu widzenia, 
— nie wymaga angażowania specjalistycznego sprzętu, 
— istnieje łatwość dopasowania wysokości słupów żelbetowych do wysokości i przekro-

ju poprzecznego wyrobiska, 
— roboty związane ze stawianiem galerii słupów podporowych można wykonywać mały-

mi odcinkami niezależnymi od siebie, co umożliwia szerokie otwarcie frontu robót 
i skrócenie okresu realizacji inwestycji, 

— zapewnia możliwie niski poziom nakładów inwestycyjnych. 

W wyniku przeprowadzonego doboru oraz wykonanej kalkulacji ekonomicznej propo-
nowanej elektrowni szczytowo-pompowej na poziomie operacyjnym, tj. bez uwzględnienia 
kosztów inwestycyjnych, stwierdzono, że elektrownia może przynosić ok. 1 mln PLN zysku 
netto/rok przy założeniu sprzedaży wytworzonej energii do sieci energetycznej. 
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Przeprowadzone kalkulacje nie uwzględniają prawdopodobnego wzrostu cen nośni-
ków energii w związku z wprowadzeniem obciążeń o charakterze podatkowym (Zielone 
Certyfikaty) na produkcję energii ze źródeł nieodnawialnych, co może w znaczący sposób 
poprawić ekonomikę przedsięwzięcia. 
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METODA OCENY 
JAKOŚCI WKLEJENIA ŻERDZI KOTWIOWYCH W GÓROTWORZE  
JAKO SKUTECZNY SPOSÓB KONTROLI 
STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
W WYROBISKACH KORYTARZOWYCH 

 

1. Wstęp 

Obudowa kotwiowa pełni swoją funkcję prawidłowo wtedy, gdy kotwie wklejone są 
do górotworu na długości zamierzonej przez projektanta (zakłada się poprawność projektu). 
Niestety nie można tego stwierdzić dotychczas stosowanymi metodami. Potrzebnym więc 
było opracowanie nieniszczącej metody oceny jakości wklejenia kotwi z podaniem odcin-
ków nieciągłości. Celem weryfikacji metody przeprowadzono badania zarówno w Kopalni 
Doświadczalnej Barbara GIG jak i zakładach górniczych węgla kamiennego i rud miedzi. 
Badania prowadzono dla przypadków gdzie rozmieszczenie odcinków nieciągłość wkleje-
nia żerdzi kotwiowych: znane było przed wykonaniem badań, zostało udostępnione dopiero 
po wykonaniu badań, jakość wklejenia żerdzi nieznana była zarówno wykonującemu bada-
nia jak i dozorowi górniczemu. Poniżej przedstawiono przykłady prowadzonych badań, 
wyniki oraz wnioski. 

2. Opis metody 

Metoda identyfikacji ciągłości wklejenia żerdzi kotwiowych w górotworze [7] realizo-
wana jest w oparciu o wymuszenie drgań badanego obiektu z wykorzystaniem młotka uda-
rowego wyposażonego w przetwornik siły w głowicy młotka oraz równoczesną rejestrację 
                                                           
  * Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
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sygnału wymuszenia, pochodzącego z przetwornika siły i sygnału odpowiedzi na to wymu-
szenie, pochodzącego z piezoelektrycznego przetwornika drgań. Kierunek wymuszenia i oś 
główna przetwornika odbiorczego są prostopadłe do osi symetrii żerdzi. Wymuszenie od-
bywa się dla kilku punktów rozmieszczonych na wystającym z górotworu odcinku żerdzi 
kotwiowej przy ustalonym położeniu przetwornika odbiorczego. Rejestrację sygnałów 
prowadzi się sekwencyjnie dla par punktów pomiarowych. Dane zapisywane są w postaci 
plików w formacie UF (ang. universal file). Po wykonaniu pomiarów dane eksportowane są 
do programu realizującego analizę modalną [1–4] w celu identyfikacji odpowiednich 
częstości własnych badanego obiektu, charakterystycznych dla danego rodzaju nieciągłości 
wklejenia. Otrzymane częstości własne porównywane są z wynikami teoretycznej analizy 
modalnej [5, 6] realizowanej na modelu elementów skończonych badanego obiektu, dla róż-
nych warunków brzegowych, odpowiadających różnym przypadkom nieciągłości wkleje-
nia. Układ pomiarowy stosowany w metodzie przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Układ pomiarowy: 1 — żerdź kotwiowa; 2 — przetwornik drgań; 3 — system pomiarowy; 

4 — stacja robocza dla analizy modalnej; 5 — młotek udarowy; 6 — powierzchnia stropu; 
a–n punkty wymuszenia; L — długość wklejenia 

Praktyczną realizację systemu pomiarowego w części dotyczącej akwizycji i rejestracji 
danych pomiarowych w warunkach rzeczywistych stosowania samodzielnej obudowy ko-
twiowej prezentują rysunki 2 i 3. 

Zasadniczymi zaletami metody są: możliwość oceny ciągłości wklejenia w dowolnym 
momencie po zabudowaniu kotwi, nieniszczący charakter metody, brak konieczności insta-
lacji oprzyrządowania w górotworze, co wpływa na szybkość wykonywanych pomiarów. 
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Rys. 2. Przenośny system pomiarowy, realizacja badań w warunkach rzeczywistych stosowania 

samodzielnej obudowy kotwiowej 

 

Rys. 3. Wymuszanie drgań młotkiem udarowym, sygnał odpowiedzi 
mierzony piezoelektrycznym przetwornikiem drgań 

3. Realizacja badań 

3.1. Badania w KD Barbara GIG 

Ważnym elementem sprawdzenia poprawności metody były badania przeprowadzone 
w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie, gdzie przedmiotem badań były kotwie 
wklejane w sposób kontrolowany (znana długość nieciągłości wklejenia). Na rysunkach 4 i 5 
przedstawiono przykłady wyników prowadzonych badań — charakterystyki funkcji przej-
ścia (ang. frequency response function — FRF) dla dwóch skrajnych przypadków. 

Kolejnym eksperymentem było sprawdzenie, czy metoda pozwala na identyfikację 
odcinków nieciągłości, które zlokalizowane są pomiędzy odcinkami wklejenia. Poniżej na 
rysunkach 6 i 7 oraz w tabelach 1 i 2 przedstawiono wyniki analiz oraz uzyskane w wyniku 
zastosowanej metody odcinki nieciągłości wklejenia dla wybranych przypadków. 

268



4 

 

Rys. 4. Charakterystyki funkcji przejścia dla poszczególnych punktów wymuszenia drgań 
dla przypadku wklejenia ½ długości żerdzi od strony ociosu; 

oś pionowa: inertancja, w m/s2/N, oś pozioma częstotliwość, Hz 

 

Rys. 5. Charakterystyki funkcji przejścia dla poszczególnych punktów wymuszenia 
dla przypadku wklejenia ½ długości żerdzi od dna otworu; 

oś pionowa: inertancja, w m/s2/N, oś pozioma częstotliwość, Hz 
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TABELA 1 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych 
badanej żerdzi kotwiowej 

Lp. Częstotliwość, Hz Tłumienie, % 

1 327,8 1,1 

2 653,6 1,3 

3 978,3 1,0 

4 1634,9 0,6 

5 1817,3 2,7 

TABELA 2 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych 
badanej żerdzi kotwiowej 

Lp. Częstotliwość, Hz Tłumienie, % 

1 286,7 1, 6 

2 571,0 1,5 

3 859,5 0,4 

4 1408,6 0,7 

5 1493,5 3,5 

6 1699,4 0,9 

 
Wyniki badań wykazały zgodność położenia odcinków nieciągłości: zamodelowanych 

i stwierdzonych w wyniku analiz. 

3.2. Badania w zakładach górniczych węgla kamiennego 

Badania jakości wklejenia żerdzi kotwiowych w górotworze, w którym rejestruje się 
silne zjawiska sejsmiczne [8] przeprowadzono w chodniku doświadczalnym, rysunek 8. 

Zjawiska sejsmiczne uzyskano poprzez odpalenie ładunków MW. W otworach strza-
łowych o długości 30 m odwiercanych pod kątem ok. 30° do powierzchni stropu przepro-
wadzono serię strzelań. Masa ładunków MW wynosiła odpowiednio: odcinek A — 30 kg, 
odcinek B — 66 kg, odcinek C — 60 kg, odcinek D — 60 kg. 

Badania wklejenia przeprowadzono przed i po detonacji ładunków MW. 
W założeniu obudowa kotwiowa miała być wklejona w sposób ciągły (na całej długoś-

ci wszystkich kotwi). 
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Rys. 8. Schemat rozmieszczenia odcinków doświadczalnych w chodniku badawczym. 

Odcinek A: Obudowa łukowa; odcinek B: Samodzielna obudowa kotwiowa; 
odcinek C: Obudowa łukowa wzmocniona kotwiami i siatką wstrząsoodporną; odcinek D: 

Samodzielna obudowa kotwiowa wzmocniona kotwiami podatnymi i siatką wstrząsoodporną 

Miejsca detonacji MW zlokalizowane były w odległości od 5 do 12 m od końców wkle-
jonych do stropu żerdzi. Według ocen specjalistów [9] naturalne ogniska wstrząsów zlokali-
zowane są w większości przypadków w odległościach 50÷500 m od wyrobiska. Prowadzone 
badania dostarczyły więc cennych informacji, dotyczących obudowy kotwiowej i jej zacho-
wania, w sytuacji, gdy ognisko wstrząsu zlokalizowane jest w bliskiej odległości od stropu.  

W wyniku badań przeprowadzonych na 18 wybranych losowo kotwiach stwierdzono, że: 

1) dla 10 przypadków nie stwierdzono znaczącego pogorszenia się jakości wklejenia żerdzi 
kotwiowych (zmiany długości wklejenia nie przekraczające 5 cm), 

2) dla 4 przypadków stwierdzono deformację żerdzi, prawdopodobnie spowodowaną prze-
sunięciem warstw skalnych, 

3) dla jednego przypadku detonacja ładunków spowodowała większe zakleszczenie żer-
dzi w skale (na odcinku, na którym przed strzelaniem stwierdzono brak wklejenia), 

4) dla 3 przypadków wystąpiły problemy z interpretacją wyników, w szczególności z ba-
dań dla stanu po strzelaniu. 

Na rysunkach 9 i 10 oraz w tabelach 3 i 4 przedstawiono wyniki analizy dla 2 wybra-
nych przypadków. Na wykresach zamieszczono charakterystyki funkcji przejścia rejestro-
wanej przy wymuszeniu drgań w kolejnych punktach pomiarowych, rozmieszczonych na 
wystającym z górotworu odcinku żerdzi, przed i po detonacji ładunków wybuchowych. Na 
podstawie tych charakterystyk, wyznaczane były częstotliwości drgań własnych układu me-
chanicznego: wklejona żerdź – górotwór. Rodzaje stwierdzonych nieciągłości wklejenia 
przedstawiono graficznie. 
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Rys. 9. Charakterystyki funkcji przejścia dla analizowanego nieznanego przypadku. 

Eksperyment wpływu strzelania w wyrobisku: a) przed strzelaniem; b) po strzelaniu; c) wyznaczone 
odcinki wklejenia żerdzi kotwiowej w górotworze przy długość żerdzi równej 2,3 m; 

oznaczenie osi wykresu: oś pionowa — inertancja, w m/s2/N, oś pozioma częstotliwość, Hz 

TABELA 3 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych badanej żerdzi kotwiowej 

Przed strzelaniem Po strzelaniu 
Lp. 

częstotliwość, Hz 
 

częstotliwość, Hz 

1 134,7   133,2 

2 269,2   269,9 

3 658,5   647,5 

4 794,1   785 

5 928,4   1011,4 

 
W tym przypadku wklejenie nie było pełne natomiast nie stwierdzono zmian po strze-

laniu. 
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Rys. 10. Charakterystyki funkcji przejścia dla analizowanego nieznanego przypadku. 
Eksperyment wpływu strzelania w wyrobisku: a) przed strzelaniem; b) po strzelaniu; c) wyznaczone 

odcinki wklejenia żerdzi kotwiowej w górotworze przy długości żerdzi równej 1,8 m; 
oznaczenie osi wykresu: oś pionowa — inertancja, w m/s2/N, oś pozioma częstotliwość, Hz 

TABELA 4 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych badanej żerdzi kotwiowej 

Przed strzelaniem Po strzelaniu 
Lp. 

częstotliwość, Hz 
 

częstotliwość, Hz 

1 247,8   232,1 

2 1406,9   1319,6 

3 -   1576,5 

 
W tym przypadku po strzelaniu stwierdzono nieznaczne ukruszenie spoiwa w dolnej 

części żerdzi kotwiowej. 
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3.3. Badania w zakładach górniczych rud miedzi 

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie możliwości stosowania metody 
identyfikacji ciągłości wklejenia żerdzi kotwiowych w górotworze, w zastosowaniu do obu-
dowy kotwiowej wykorzystywanej w KGHM Polska Miedź SA. Badania prowadzono na przy-
gotowanych wcześniej przypadkach nieciągłości wklejenia, nieznanych osobie wykonującej 
badania. 

Na rysunkach 11 i 12 oraz w tabelach 5 i 6 przedstawiono wyniki analizy dla 2 wybra-
nych badanych przypadków (z przygotowanych w sposób kontrolowany 10 przypadków nie-
ciągłości wklejenia). 

TABELA 5 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych 
badanej żerdzi kotwiowej 

Lp. Częstotliwość, Hz Tłumienie, % 

1 43,8 13,4 

2 105,3 3,7 

3 205,2 2,4 

4 337,6 1,9 

5 500,2 0,8 

6 693,7 0,7 

7 919,7 1,1 

8 1178,9 0,4 

9 1468,6 0,6 

10 1772,7 0,7 

TABELA 6 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych 
badanej żerdzi kotwiowej 

L.p. Częstotliwość, Hz Tłumienie, % 

1 145,2 4,2 

2 314,4 2,7 

3 568,1 2,9 

4 902,9 2,9 

5 1290,6 0,6 
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TABELA 7 
Częstotliwości zidentyfikowanych drgań własnych 
badanej żerdzi kotwiowej 

Lp. Częstotliwość, Hz Tłumienie, % 

1 54,0 1,4 

2 336,7 0,7 

3 929,2 0,7 

4 1834,7 0,9 
 

Uzyskane wyniki pomiarów pozwoliły na identyfikację odcinków nieciągłości i potwier-
dziły możliwość stosowania metody w wyrobiskach korytarzowych zakładów górniczych rud 
miedzi. 

4. Wnioski 

Wzrost zainteresowania stosowaniem obudowy kotwiowej w przemyśle górniczym 
wiąże się z efektami ekonomicznymi. Zabezpieczanie wyrobiska taką obudową wymaga 
mniejszego nakładu czasu oraz materiałów, jest również technicznie dogodniejsze od 
innych sposobów zabezpieczenia. W górotworze charakteryzującym się mocnymi stropami 
— USA, RPA, Australia — obudowa kotwiowa stosowana jest powszechnie. W Polsce, 
w górnictwie węglowym, według prowadzonych analiz [11], warunki techniczne umożliwiają 
na stosowanie tego rodzaju zabezpieczenia wyrobiska na znacznie większym obszarze, na-
tomiast w górnictwie rud miedzi obudowa kotwiowa jest podstawowym sposobem zabezpie-
czenia wyrobisk. Równocześnie na rynku usług obserwuje się brak nieniszczących metod 
badania poprawności zamocowania obudowy kotwiowej (żerdzi kotwiowych). Nad tymi 
zagadnieniami pracują również inne ośrodki [12], jednakże dotychczas opracowane metody 
nie dostarczają dostatecznie pewnych wyników, dlatego też podjęto pracę nad nieniszczącą 
metodą badania jakości wklejenia żerdzi kotwiowych z wykorzystaniem nowoczesnych 
algorytmów przetwarzania sygnałów drganiowych. 

Uzyskane wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że opracowana metoda może być 
stosowana dla różnych rodzajów skał, zarówno w zakładach górniczych węgla kamiennego, 
jak i rud miedzi. 

Metoda umożliwia identyfikację odcinków nieciągłości wklejenia, co ma istotne zna-
czenie dla oceny prawidłowego zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych. 
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STANOWISKOWE BADANIA  
ELEMENTÓW OBUDÓW GÓRNICZYCH  
PRZY ICH DYNAMICZNYM OBCIĄŻENIU 

 

1. Wstęp 

Obudowy górnicze, zarówno w wyrobiskach ścianowych, jak i korytarzowych, nara-
żone są na obciążenia dynamiczne, które z reguły nakładają się na istniejące obciążenie sta-
tyczne. W wyniku wystąpienia obciążeń dynamicznych o znacznej wartości obudowy te mo-
gą ulec częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. 

W celu zmniejszenia skutków dynamicznego i statycznego oddziaływania górotworu 
na obudowy górnicze stosuje się w nich odpowiednio dobrane elementy upodatniające, któ-
rych zadaniem jest ograniczenie skutków działania obciążenia, przede wszystkim dyna-
micznego. 

Podstawowym elementem upodatniającym obudowę ścianową jest stojak hydraulicz-
ny, którego upodatnienie wynika między innymi ze ściśliwości emulsji olejowo-wodnej 
znajdującej się w przestrzeni podtłokowej cylindra oraz odkształceń rury cylindra i uszczel-
nień. W obudowach tych stosuje się również jako elementy upodatniające specjalne zawory 
upustowe o przepustowości i szybkości działania większej od zaworów roboczych stosowa-
nych w stojakowych blokach zaworowych. Zawory upustowe mają za zadanie odprowadze-
nie na zewnątrz cylindra stojaka obudowy takiej objętości cieczy i w takim czasie, aby ogra-
niczyć gwałtowny wzrost ciśnienia cieczy wewnątrz cylindra spowodowany dynamicznym 
obciążeniem obudowy, do wartości nie powodującej jego uszkodzenia. 

W przypadku obudowy podatnej (np. ŁP) wyrobisk korytarzowych elementami upo-
datniającymi są złącza cierne. Podczas obciążeń dynamicznych dochodzi w nich do znacz-
nych zsuwów lub, przy dużych energiach, do dużych deformacji łukowych elementów obu-
dowy, a w konsekwencji do utraty jej stateczności. W takich przypadkach dochodzi również 
do całkowitego zniszczenia opinki obudowy. 
                                                           
  * Główny Instytut Górniczy, Katowice 
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Określenie skuteczności działania wspomnianych elementów upodatniających obudo-
wy górnicze wymaga przeprowadzenia ich badań w warunkach laboratoryjnych. Do tego 
celu zbudowano w Głównym Instytucie Górnictwa stanowisko badawcze, w którym ele-
menty obudów obciążane są dynamicznie za pomocą udaru masy. Równocześnie rejestro-
wane są charakterystyczne parametry badania (ciśnienie, siła itd.), a ich analiza odbywa się 
za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Wyniki tych badań służą kon-
struktorom do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w elementach upodatniających obu-
dowy, a tym samym do zwiększenia ich dynamicznej odporności. Zakład Badań Urządzeń 
Mechanicznych Głównego Instytutu Górnictwa posiada akredytację nr AB 021 Polskiego 
Centrum Akredytacji na badanie we wspomnianym stanowisku stojaków ciernych, indywi-
dualnych i hydraulicznych oraz kotwi górniczych, co potwierdza jego wysokie kompetencje 
i duże doświadczenie w zakresie badań obudowy przy obciążeniach dynamicznych. 

2. Stanowisko badawcze 

W Głównym Instytucie Górnictwa badania elementów obudów górniczych przy ich 
obciążeniu dynamicznym przeprowadzane są w stanowisku Laboratorium Badań Urządzeń 
Mechanicznych. Stanowisko to zlokalizowane jest w Łaziskach Górnych, a jego wygląd 
i schemat pokazano na rysunku 1 (w stanowisku stojak hydrauliczny). 

  
Fot. 1. Wygląd i schemat stanowiska do badania elementów obudowy górniczej 

przy obciążeniu dynamicznym 

W stanowisku tym obecnie prowadzone są badania następujących elementów obudów 
górniczych: 

— stojaków hydraulicznych obudowy zmechanizowanej, 
— stojaków ciernych (typu SV, Valent, itd.), 
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— ciernych złączy odrzwi obudowy ŁP, 
— siatek okładzinowych. 

Stanowisko to umożliwia obecnie badanie elementów o maksymalnych wymiarach 
5 × 2 × 6 m (wysokość× szerokość × długość) za pomocą udaru masy do 30 000 kg. Maksy-
malna energia udaru wynosi 500 kJ, a wstępna siła rozparcia stojaków może wynosić ma-
ksymalnie 2 MN. 

Do pomiaru ciśnienia, siły oraz przemieszczenia stosowane są czujniki współpracujące 
z cyfrowym wzmacniaczem pomiarowym typu DMCplus firmy HBM. Pomiary wykony-
wane są z częstotliwością próbkowania 9600 Hz, a następnie archiwizowane na dysku twar-
dym komputera. Analiza otrzymanych wyników wykonywana jest za pomocą programu 
CATMAN oraz specjalistycznych programów opracowanych w Laboratorium Badań Urzą-
dzeń Mechanicznych (LBUM). 

3. Badania stojaków hydraulicznych 

Badania stojaków hydraulicznych przy obciążeniu dynamicznym wykonywane są 
zgodnie z normami [1, 2, 3]. 

Zakres badań zgodnie z normą [1] obejmuje próbę odporności dynamicznej stojaka, 
z zamontowanym zaworem upustowym, za pomocą udaru swobodnie spadającej masy 
m1 = 10 000 lub 20 000 kg. Stojak przed badaniem zostaje rozsunięty do określonej wysokoś-
ci. Następnie stojak zostaje obciążony statycznie trawersą o masie m2 = 3300 lub 6600 kg 
i przy rozparciu do ok. 60% wartości ciśnienia roboczego obciążony dynamicznie udarem 
masy. Podczas badania mierzy się wartość ciśnienia w podtłokowej przestrzeni stojaka 
w funkcji czasu.  

Wartość energii kinetycznej udaru Eu obliczana jest wg wzoru 

 Eu = kdp⋅Fn⋅103, J (1) 

gdzie: 
 kdp — współczynnik obliczeniowy, J/N, 
 Fn — podporność nominalna stojaka, kN. 

Przykładowy stojak doświadczalny z zamontowanym zaworem upustowym firmy 
FAZOS przedstawiono na rysunku 2. 

Przykładowy przebieg wartości ciśnienia w funkcji czasu, w podtłokowej przestrzeni 
stojaka hydraulicznego wyposażonego w zawór upustowy, przedstawiono na rysunku 3. 

Obecnie najskuteczniejszym sposobem upodatnienia stojaka jest zastosowanie w jego 
konstrukcji dodatkowego zaworu upustowego. Dzięki jego działaniu odprowadzana jest na 
zewnątrz cylindra stojaka obudowy taka objętość cieczy i w takim czasie, aby nie dopuścić 
do uszkodzenia stojaka. Ze względu na to, że podczas badań w stojaku występują bardzo 
wysokie ciśnienia i przepływy, konstrukcja tych zaworów narażona jest na bardzo częste 
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uszkodzenia. Dopracowanie ich konstrukcji wymaga od konstruktorów wykonywania wielu 
prób badawczych na stanowisku, które aczkolwiek w uproszczony sposób, ale oddają 
charakter obciążeń powstających podczas wstrząsów górotworu i tąpań. 

 
Rys. 2. Stojak doświadczalny z zamontowanym zaworem upustowym firmy FAZOS 

 

Rys. 3. Przebieg ciśnienia w funkcji czasu w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego ∅200 
z przedłużaczem mechanicznym, wyposażonego w zawór upustowy (h = 0,4 m) 
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4. Badania ciernych złączy (stojaków) 

Istota badania wykonywanego zgodnie z normą [4] polega na dynamicznym obciąże-
niu złącza, na którym położona jest trawersa o masie m2, swobodnie spadającą z wysokości 
H masą udarową m1 (rys. 4). W wyniku obciążenia dynamicznego następuje zsuw w złączu 
o długości Z. Znając wartości mas m1 i m2, wysokość H spadku masy udarowej m1 oraz dłu-
gość zsuwu Z w złączu, można obliczyć energię kinetyczną, potencjalną oraz całkowitą 
energię dostarczoną do badanego złącza, jak również wartość dynamicznego oporu zsuwu 
złącza Nd (na drodze zsuwu). 

 
Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego do wyznaczania dynamicznego oporu 

zsuwu ciernego złącza (stojaka); m1 = 4000 kg, m2 = 1600 kg 

Obciążenie złącza za pomocą masy udarowej powtarza się do chwili całkowitego jego 
zsunięcia, przy czym przed każdym kolejnym dynamicznym obciążeniem złącza, nakrętki 
śrub strzemion dokręca się wymaganym momentem. Podczas badania mierzona jest wartość 
oporu zsuwu oraz długość zsuwu (przemieszczanie się względem siebie kształtowników 
w złączu) w funkcji czasu. 

Prędkość vo (m/s) masy udarowej (obciążnika) spadającej z wysokości H (m) w chwili 
uderzenia w trawersę obliczamy z zależności 

 2 ,ov gH=  m/s (2) 

natomiast prędkość połączonych mas obciążnika m1 (kg) i trawersy m2 (kg) po uderzeniu 
plastycznym, odpowiadającą początkowej prędkości zsuwu złącza, obliczamy z zależności 

 1

1 2

,p o
m

v v
m m

=
+

 m/s (3) 

286



6 

Energia kinetyczna połączonych mas m1 i m2 na początku zsuwu wynosi 

 ( ) 2
1 2

1 ,
2k pE m m v= +  J (4) 

Podstawiając wzory (2) i (3) do wzoru (4) otrzymujemy 

 
2
1

1 2

,k
m

E H g
m m

=
+

 J (5) 

Całkowita energia dostarczona do złącza wynosi 

 ( )1 2 ,c kE E m m gZ= + +  J (6) 

natomiast dynamiczny opór zsuwu Nd złącza obliczamy z zależności 

 ,c
d

E
N

Z
=  N (7) 

Przykładowy wykres siły oporu dynamicznego Fd oraz zsuwu Zd złącz w funkcji czasu t 
dla strzemion dwujarzmowych przedstawiono na rysunku 5, a widok badanego złącza przed-
stawiono na rysunku 6. 

 
Rys. 5. Przykładowy wykres siły oporu dynamicznego Fd oraz zsuwu Zd złącza SDw32/34/36 

w funkcji czasu t; Ek = 33,6 kJ (H = 1,2 m) 
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Rys. 6. Złącze kształtowników w stanowisku badawczym 

5. Badania okładzin siatkowych 

Stanowisko do badań okładzin siatkowych przy obciążeniu dynamicznym za pomocą 
swobodnie spadającej masy udarowej wykorzystuje istniejące słupy prowadzące i trawersy 
stanowiska do badania stojaków oraz system pomiarowo rejestrujący. Zostało ono dodatko-
wo wyposażone w ramę, w której mocuje się badaną okładzinę siatkową. Rama ta zapewnia 
możliwość wstępnego napinania badanej okładziny siłą rozciągającą o wartości 5 kN. Przed-
miotowa rama mocująca siatkę umożliwia badanie wszystkich rodzajów okładzin górni-
czych stosowanych obecnie w polskim górnictwie. Na rysunku 7 przedstawiono widok sta-
nowiska badawczego. 

Okładzina górnicza, zgodnie z metodyką opracowaną w LBUM GIG, jest wstępnie ob-
ciążana za pomocą trawersy poprzez element dociskowy (trzpień zakończony kulistą czaszą 
lub belką) o łącznej masie m2 = 200 kg oraz swobodnie spadającym na nią obciążnikiem 
o masie m1 = 445 kg z  wysokości (H). 

Podczas badania rejestrowana jest wartość siły obciążającej okładzinę siatkową oraz 
ugięcie okładziny. 

Próby wykonuje się opuszczając masę m1 na badaną siatkę zwiększając wysokość H, 
aż do utraty jej funkcjonalności). 
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Fot. 7. Stanowisko do dynamicznych badań okładzin górniczych 

Przykładowe wykresy zmian wartości siły oporu dynamicznego Fd oraz ugięcia Ud 

siatki w funkcji czasu t przedstawiono na rysunkach 4 i 5. 

 
Rys. 4. Wykresy siły oporu dynamicznego Fd oraz ugięcia Ud siatki węzłowo-łańcuchowej 

o oczkach 50 × 100 mm (produkcji DEMEX), obciążonej czaszą w funkcji czasu t przy H = 1,0 m 
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Rys. 5. Wykresy siły oporu dynamicznego Fd oraz ugięcia Ud siatki węzłowo-łańcuchowej 

o oczkach 100 × 100 mm (produkcji POLMET), obciążonej czaszą w funkcji czasu t przy H = 0,6 m 

6. Podsumowanie 

Na podstawie stanowiskowych badań elementów obudów górniczych przy ich dyna-
micznym obciążeniu oraz analizy otrzymanych wyników możliwe było wyznaczenie cha-
rakterystyk pracy tych elementów. Poznano również charakter zjawiska niszczenia elemen-
tów obudowy i określono krytyczne miejsca w poszczególnych konstrukcjach. Te infor-
macje pozwalają projektantom taką modyfikacje konstrukcji elementów obudów, mające na 
celu zwiększenie ich odporności dynamicznej, co bezpośrednio przyczynia się do podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa załóg pracujących w ścianowych i korytarzowych wyro-
biskach zagrożonych wstrząsami górotworu. 
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