
SŁOWO WSTĘPNE 

 

 Systematyczne kurczenie się bazy zasobowej, wzrastająca głębokość eksploatacji oraz spe-

cyfika formy i budowy rodzimych złóż kopalin stałych (zwłaszcza złóż węgla kamiennego i rud 

miedzi) sprawia, że pozyskiwanie kopalin techniką podziemną odbywa się z roku na rok w gór-

niczo coraz trudniejszych warunkach. W obliczu występowania zagrożeń skojarzonych o wyso-

kim nasileniu (zagrożenia: sejsmiczne, tąpaniami, metanowe, pożarowe), restrykcyjnych wyma-

gań odnośnie dopuszczalnych wpływów na obiekty powierzchniowe i podziemne, czy też ze 

względów ekonomicznych dyktowanych rosnącą konkurencyjnością w branży, zakłady górnicze 

(zwłaszcza te o ograniczonej bazie zasobowej) coraz częściej będą prowadzić eksploatację w ob-

szarach różnego rodzaju filarów ochronnych, w strefach bezpośredniego oddziaływania zgrupo-

wań zaszłości eksploatacyjnych, w obszarach zaburzeń o charakterze sedymentacyjnym oraz  

w rejonach o silnym zaangażowaniu tektonicznym.  

 Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed współczesnym górnictwem zwią-

zana z takim stanem rzeczy intensyfikacja zagrożeń naturalnych i mając na uwadze priorytetowe 

znaczenia bezpieczeństwa prowadzonych robót, tematyka prezentowanych referatów Sesji  

„Eksploatacja podziemna” Polskiego Kongresu Górniczego koncentruje się na problemie: 

„Doświadczeń i perspektyw eksploatacji w warunkach skrępowanych”. 

 Prezentowane referaty odnoszą się do istniejących w polskim górnictwie uwarunkowań, 

prezentują doświadczenia praktyki i nauki górniczej uzyskane w trakcie zrealizowanej eksploata-

cji w górniczo skomplikowanych warunkach eksploatacji, sygnalizują rozwiązania przyszłościo-

we oraz perspektywy rozwoju techniki i technologii. Wyrażamy nadzieję, że wymiana poglą-

dów i opinii stanie się impulsem dla udoskonalenia istniejących i wypracowania nowych sposo-

bów oceny stanu zagrożeń naturalnych, metod profilaktyki oraz zasad i rygorów prowadzenia 

bezpiecznej eksploatacji w złożonych warunkach geologiczno-górniczych. 
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Możliwość mechanizacji eksploatacji soli  

na przykładzie kopalni soli „Kłodawa” 
 

 
 

Dotychczasowe obserwacje rozwoju techniki eksploatacji soli kamiennej na świecie 
oraz porównanie ich z metodami stosowanymi w polskim górnictwie solnym skłania-
ją do pewnych refleksji. O ile technika otworowego pozyskiwania soli nie ustępuje 
osiągnięciom światowym w tym zakresie, tak stosowana metoda pozyskiwania soli 
„na sucho" w jedynej polskiej kopalni soli w przypadku eksploatacji selektywnej zło-
ża nie jest satysfakcjonująca. By zmienić ten stan rzeczy podjęto działania zmierza-
jące w kierunku wdrożenia urządzenia do mechanicznego urabiania soli. W artykule 
przedstawiono zakres przeprowadzonych badań oraz omówiono wady i zalety pla-
nowanego przedsięwzięcia. 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Dotychczasowe obserwacje techniki eksploatacji 

soli kamiennej na świecie oraz porównanie ich  
z metodami stosowanymi w polskim górnictwie sol-
nym skłaniają do pewnych refleksji. Otóż jak chyba 
w żadnym „zaawansowanym” górnictwie nie obser-
wuje się takiego zróżnicowania stosowanych techno-
logii jak w procesie pozyskiwania soli. Różnice te są 
również wyraźnie widoczne w polskich, nielicznych 
salinach. Poczynione obserwacje spowodowały, iż 
rozwój światowej techniki pozwala w chwili obecnej 
na modernizację technologii sprawiających wrażenie 
przestarzałych. By jednak mieć pewność, że kierunek 
ten jest słuszny, niezbędne są pewne poczynania 
„rozpoznawcze”, mające na celu potwierdzenie hipo-
tezy, że istnieje możliwość modernizacji aktualnie 
stosowanych systemów eksploatacji. 

 
 

2. KRÓTKI PRZEGLĄD TECHNOLOGII EKS-
PLOATACJI SOLI Z UWZGLĘDNIENIEM 
WARUNKÓW POLSKICH 

 
 
Złoża soli są na świecie bardzo powszechne, wy-

stępują na wszystkich kontynentach i w różnych 
systemach geologicznych – od kambru po czwarto-

rzęd. Największe złoża posiadają: Stany Zjednoczo-
ne, Rosja, Niemcy, Francja, Hiszpania. W Polsce 
złoża soli kamiennej występują w Wieliczce, Bochni, 
Inowrocławiu, Kłodawie, Wapnie. Sól z zabytko-
wych kopalń w Wieliczce i Bochni pochodzi sprzed 
około 13 mln lat (piętro miocenu zwane badenem) 
jest więc znacznie młodsza niż intensywnie dziś eks-
ploatowana sól z Kujaw (np. kłodawska, inowro-
cławska), która wytrąciła się ponad ćwierć miliarda 
lat temu z mórz permskich (w cechsztynie). 

Sól chyba jako jedyna kopalina doczekała się wypra-
cowania szerokiego wachlarza technologii jej pozyski-
wania. Przyjęcie odpowiedniej technologii zależy od 
wielu czynników górniczo-geologicznych, a w przy-
padku pozyskiwania soli ze zbiorników powierzchnio-
wych – od czynników klimatycznych. Generalnie tech-
nologie te można podzielić na dwa rodzaje: 
• technologie mokre; 
• technologie suche. 

W obrębie technologii mokrych wyróżnia się kilka 
sposobów pozyskiwania soli, do których zalicza się: 
• pozyskiwanie ze słonych jezior oraz wody mor-

skiej. 
Ten sposób pozyskiwania soli jest stosunkowo pro-
stą metodą uzyskiwania soli o bardzo wysokiej jako-
ści. W przypadku słonych jezior na skutek inten-
sywnego parowania (a więc w ciepłym klimacie) na-
stępuje osiadanie soli – stąd też nazwa jezior osado-
wych. W wielu przypadkach w jeziorach tych wy-
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stępuje również tzw. sól rdzenna, która osadziła się 
we wcześniejszym okresie na dnie jezior. Pozyski-
wanie soli z jezior jest stosunkowo proste i odbywa 
się metodą ręczną bądź mechaniczną. Wadą tej 
technologii jest jej ograniczenie czasowe, gdyż  
w praktyce pozyskiwanie soli z jezior słonych może 
odbywać się jedynie w porze ciepłej – a więc przez 
kilka miesięcy w roku, gdy woda z jezior odparowu-
je, a na dnie pozostają osady solne kilkumetrowej 
miąższości. W Polsce ten typ złoża nie występuje. 
Pozyskiwanie soli z wody morskiej jest procesem 
bardziej skomplikowanym i wymaga budowy sys-
temu płytkich zbiorników zajmujących duże po-
wierzchnie, w których woda morska kolejno jest kla-
rowana, a następnie zagęszczana. W ostatnim ze 
zbiorników, w którym znajduje się solanka o za-
gęszczeni 1,2–1,25 g/cm3 następuje osiadanie soli na 
dnie i jej krystalizacja. Proces technologiczny jest 
długotrwały, gdyż trwa kilkanaście miesięcy i zwią-
zany jest również z klimatem (wskazany jest co 
najmniej klimat ciepły). Dla potrzeb tej technologii 
konieczna jest budowa instalacji rurociągowej  
z pompowniami umożliwiającymi ruch słonej wody 
między zbiornikami. Pozyskanie soli z końcowego 
zbiornika jest stosunkowo proste – może odbywać 
się ręcznie lub mechanicznie. Również i ta technolo-
gia nie ma zastosowania w Polsce. W krajach  
o chłodniejszym klimacie pozyskanie soli z wód 
morskich można prowadzić w oparciu o rafinowa-
nie, polegające na kilkukrotnym przekrystalizowaniu 
soli. Uzyskaną w ten sposób sól ponownie rozpusz-
cza się w wodzie morskiej, po czym się ją odparo-
wuje. Kilkukrotne powtórzenie tego procesu prowa-
dzi do uzyskania soli o najwyższej jakości. 

• Pozyskiwanie soli ze źródeł słonych. 
W wielu miejscach na świecie pozyskuje się solan-
ki jako wody mineralne do bezpośredniego spoży-
cia lub pod kątem lecznictwa np. balneologicznego, 
inhalacji itp. Solanki te charakteryzują się często 
złożonym składem chemicznym, stąd też nie zaw-
sze będą one przedmiotem zainteresowania jako 
nośnik soli. Im bardziej złożony skład chemiczny 
solanki, tym bardziej zaawansowany będzie proces 
odzyskiwania soli, co może nastąpić w procesie 
ważenia solanki czy krystalizacji. 

• Pozyskiwanie wskutek ługowania utworów solnych 
słodką wodą. 
Procesy ługownicze polegają na oddziaływaniu 
słodką wodą na górotwór solny aż do momentu 
uzyskania w ten sposób solanki o pełnym nasyce-
niu. Solankę pozyskuje się poprzez odpowiednio 
uzbrojone otwory wiertnicze łączące powierzchnię 
ziemi z utworami solonośnymi. Efektem takiej 
działalności jest uzyskanie podziemnych kawern 

ługowniczych. Kawerny mogą osiągać znaczne 
wymiary: średnicę stu-, stukilkudziesięciu metrów  
i wysokość (głębokość) przekraczającą nawet 1000 
metrów (vide: Inowrocławskie Kopalnie Soli „So-
lino” S.A.). Technologia ta wiąże się z pewną nie-
dogodnością związaną z monitorowaniem wymia-
rów i kształtu kawerny. Błędy w sztuce ługowni-
czej związane z naruszeniem filara międzykawer-
nowego mogą mieć poważne reperkusje, prowa-
dzące w konsekwencji do katastrofy górniczej (vi-
de: zapadlisko w polu Łężkowice k/Bochni). Zaletą 
tego sposobu eksploatacji jest stosunkowo prosta 
infrastruktura powierzchniowa. Innym sposobem 
pozyskiwania solanki z procesów ługowniczych 
jest oddziaływanie wodą na górotwór solny z wy-
robisk podziemnych. W metodzie tej podstawowe 
wyrobiska udostępniające wykonane są metodami 
klasycznymi (szyb, szybiki, chodniki główne itp.). 
Wyrobiska przygotowawcze ługowane są słodką 
wodą, w wyniku czego uzyskuje się solankę niena-
syconą, która odbierana jest przez system rynienek, 
a następnie jest ujmowana w rurociągi i odprowa-
dzana do wyrobisk ługowniczych. Po uzyskaniu 
pełnego nasycenia solanka wypompowywana jest 
na powierzchnię i tam poddawana kolejnym proce-
som technologicznym zmierzającym do odzyskania 
soli z solanki. Metoda ta stosowana była w kopalni 
„Solno” w Inowrocławiu, gdzie eksploatacji pod-
dany był wysad solny. Ta forma geologiczna wy-
maga ścisłego reżimu prowadzenia eksploatacji po-
legającego na zachowaniu geometrii poziomej  
i pionowej wyrobisk, co wynika z konieczności 
utrzymania równowagi statycznej górotworu i nie-
dopuszczenia do powstania zawału. 
Prócz wymienionych metod „na mokro” istnieje 
jeszcze kilka ich odmian, które nie są szczególnie 
rozpowszechnione i ograniczają się do pojedyn-
czych przypadków. 
Metody „suche” pozyskiwania soli to tradycyjna 

głębinowa metoda górnicza, polegająca na suchym 
urabianiu calizny solnej, co pozwala zachować 
wszystkie naturalne pierwiastki i mikroelementy 
zawarte w złożu. Na przestrzeni stuleci metody te 
ewoluowały od podstawowych metod ręcznych pro-
wadzonych przy użyciu prymitywnych narzędzi, aż 
po zaawansowane technologie wykorzystujące kom-
bajny górnicze. 

Wg stanu obecnego w Polsce istnieje jedna czynna 
kopalnia soli eksploatująca sól metodą „suchą” (KS 
„Kłodawa”), dwie kolejne od kilku lat nie prowadzą 
działalności górniczej w sensie eksploatacji (KS ”Wie-
liczka” i KS „Bochnia”). Sól kamienna pozyskiwana 
jest jeszcze w ramach struktur KGHM „Polska Miedź” 
S.A. przez O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, jednak 
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kopalnia ta nie posiada koncesji na eksploatację soli, 
wiec nie można jej traktować sensu stricto jako kopal-
nię soli. I choć kopalnia ta pozyskuje znaczne ilości 
soli, to wyrobiska te traktowane są jako wyrobiska 
wentylacyjne dla położonej kilkadziesiąt/kilkaset me-
trów niżej kopalni rud miedzi. 

Przytoczona Kopalnia Soli „Kłodawa” prowadzi 
wydobycie w oparciu o technikę strzelniczą, a więc  
w praktyce wykorzystuje materiał wybuchowy 
umieszczany w otworach strzałowych, który jest 
odpalany z powierzchni ziemi (strzelanie entralne). 
Technologia produkcji oparta jest na systemie komo-
rowo-filarowym, co oznacza, iż eksploatacja odbywa 
się w komorach podtrzymywanych za pomocą fila-
rów. W pionie komory rozdzielają półki. Przyjęta 
metoda eksploatacji została zaimplementowana  
z przedwojennej, kresowej kopalni soli w Kałuszu, 
skąd pochodziła w głównej mierze kadra inżynierska 
uruchamiająca w połowie XX w. kopalnię w Kłoda-
wie. System ten charakteryzuje się niskim współ-
czynnikiem wykorzystania złoża, ponieważ duża 
część zasobów pozostaje w filarach brzeżnych i mię-
dzykomorowych. Jednak zaletą systemu jest bez-
pieczne utrzymywanie pustek poeksploatacyjnych 
oraz możliwość selektywnego wybierania złoża. Jak 
już wspomniano, urabianie soli odbywa się w oparciu 
o MW. Technologia ta, od kilkudziesięciu lat nie 
ulegająca poważniejszym zmianom, jest jednak me-
todą przestarzałą, pracochłonną i niezbyt wydajną. 

W latach 80. ubiegłego stulecia podjęto próbę 
wdrożenia mechanizacji, polegającą na zakupieniu 
przez Kopalnię kombajnu typu AM-50. Kombajn ten, 
powszechnie stosowany w górnictwie węglowym nie 
zdał jednak swojego egzaminu w strukturach KS 
„Kłodawa”. Wysoka awaryjność kombajnu (nie zaw-
sze obiektywna), duże zapylenie w przodku spowo-
dowały, iż kombajn nie był postrzegany przez załogę 
jako element unowocześniający proces wydobywczy. 
Na kolejne dziesięciolecia powrócono do tradycyjnej 
techniki strzelniczej. Jako pewnego rodzaju cieka-
wostkę należy odnotować, że ten sam typ kombajnu  
z powodzeniem był stosowany w KS „Bochnia” do 
drążenia wyrobisk korytarzowych i prowadzenia 
przebudów. 

W chwili obecnej kopalnia „Polkowice-
Sieroszowice” do prowadzenia robót górniczych  
w warstwach solnych z powodzeniem eksploatuje 
kombajn AM-85, który w porównaniu do swojego 
„starszego brata” AM-50 charakteryzuje się więk-
szymi gabarytami i większą mocą. Sama idea pracy 
jest taka sama. Za pomocą tego kombajnu wykonano 
doświadczalne wyrobisko komorowe o przekroju 20× 
20 m i długości ponad 100 m, w którym potwierdzo-
no jego przydatność w górotworze solnym. 

3. AKTUALNY  STAN  TECHNIKI  EKSPLO-
ATACJI SOLI  W  KOPALNI  SOLI 
„KŁODAWA”  –  ZARYS 

 
 
Kopalnia Soli „Kłodawa” jest kopalnią głębinową 

pozyskującą sól kamienną z wysadu solnego. Cykl 
technologiczny polega na urabianiu soli przy użyciu 
materiału wybuchowego. Pozyskany urobek za po-
mocą zgarniaczy lub ładowarek odstawiany jest do 
otworów zsypowych. Stąd sól poprzez system do-
zowników trafia do wozów kopalnianych, a następnie 
transportowana jest do szybu i ciągnięta na po-
wierzchnię skipem.  

Stosowanie materiału wybuchowego ma swoje za-
lety sprowadzające się głównie do prostoty ciągu 
technologicznego, ale także i wady, do których zali-
cza się: 
• niską wydajność, która jest szczególnie widoczna 

w postępach w wyrobiskach korytarzowych (roboty 
przygotowawcze), 

• występowanie strefy spękań, co w konsekwencji 
przekłada się na duże wymiary filarów międzyko-
morowych i półek międzypoziomowych, 

• strzelanie centralne, co z kolei podyktowane jest 
zagrożeniem wyrzutami gazów i skał oraz zagroże-
niem metanowym. 
Jak z powyższego widać, system eksploatacji – 

mimo iż w swej prostocie skuteczny – trudno jednak 
zaliczyć do zaawansowanych technicznie. Proste 
rozwiązania, choć przez dziesięciolecia sprawdzone, 
w konsekwencji prowadzą do coraz niższego współ-
czynnika wykorzystania złoża, na co składa się m. in. 
głębokość eksploatacji, wymuszająca coraz większe 
grubości filarów i półek kosztem objętości komór 
eksploatacyjnych. 

 
 

4. ZAKRES  BADAŃ  WYKONANYCH   
POD  KĄTEM  MOŻLIWOŚCI  WDROŻENIA 
MECHANIZACJI  URABIANIA  SOLI 
W  KS  „KŁODAWA”  

 
 
Przedstawione w poprzednim rozdziale zastrzeżenia 

spowodowały, że Kopalnia zaczęła poszukiwanie 
innych sposobów urabiania soli kamiennej, z perspek-
tywą docelowej zmiany obecnie stosowanej technolo-
gii eksploatacji. Alternatywnym rozwiązaniem może 
być metoda urabiania mechanicznego (frezowanie, 
struganie), powszechnie stosowana np. w górnictwie 
węglowym. Jednak wykorzystanie metody urabiania 
mechanicznego wymaga spełnienia określonych wa-
runków, które pozwolą w końcowym efekcie na uzy-
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skanie założonej wydajności (wydobycia) oraz dodat-
niego wyniku finansowego. 

W Kopalni Soli „Kłodawa”, gdzie wcześniej nie 
stosowano urabiania mechanicznego (dotychczasowe 
negatywne doświadczenia na obecnym etapie badań 
nie zostały brane pod uwagę), konieczne było spraw-
dzenie, czy sól kamienna może być przedmiotem 
urabiana mechanicznego. Prócz kwestii czysto tech-
nicznych istotne jest również uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, czy taka zmiana technologii urabiania jest 
uzasadniona ekonomicznie. Należy przy tym pamię-
tać, iż zmiana sposobu urabiania wiąże się także ze 
zmianą sposobu odstawy urobku na odcinku przodek 
– punkt załadowczy do środków transportu. 

Już na etapie wstępnym, przed podjęciem decyzji  
o wdrożeniu urządzeń do mechanicznego urabiania soli, 
należy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w ogóle 
możliwe jest mechaniczne urabianie kłodawskiej soli.  
W tym celu należało określić wybrane parametry soli 
kamiennej ważne ze względu na dobór odpowiedniego 
urządzenia do jej urabiania. Dopiero wyznaczając te 
parametry będzie można ustalić, czy sól z wysadu kło-
dawskiego będzie się nadawała do tego typu urabiania, 
oraz wstępnie określić energochłonność tego procesu.  

Z uwagi na urabianie mechaniczne ważnymi para-
metrami są następujące wielkości: 
• wskaźnik skrawalności A, N/cm,  
• kąt bocznego rozkruszania ψ, °, 
• wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie Rc, MPa, 
• wskaźnik zwięzłości f (wskaźnik Protodiakonowa). 

Wymienione parametry mają charakter uniwersalny 
i mogą być porównywalne dla różnych minerałów, 
gdyż są to wielkości wyznaczane empirycznie we-
dług ustalonej procedury. Można także stosować 
metody porównawcze odnoszące się wyłącznie do 
wybranych minerałów i poprzez analogię prognozo-
wać własności badanego minerału. 

W związku z tym celowe było wyznaczenie wy-
mienionych wyżej parametrów soli kamiennej z za-
stosowaniem metody porównawczej dla próbki soli 
kamiennej, która jest już urabiana mechanicznie za 
pomocą kombajnu. Dla celów porównawczych prze-
prowadzono badania na próbkach soli sprowadzo-
nych z jednej z kopalń ukraińskich, która z powodze-
niem stosuje urabianie mechaniczne. 

 
4.1. Wskaźnik skrawalności A 

 
Metoda określania wskaźnika skrawalności A, po-

lega na pomiarze oporów skrawania bezpośrednio  
w przodku, analogicznie do pracy noży strugowych. 
Skrawy pomiarowe wykonuje się nożem wzorcowym 
z wyrównanej powierzchni, który przemieszcza się 
wzdłuż czoła przodka. Prostoliniowy ruch noża wy-

muszany jest odpowiednim prowadzeniem, stanowią-
cym integralną część całego przyrządu do pomiaru 
skrawalności. Na podstawie pomiaru i rejestracji 
ciśnień w czasie skrawania nożem wzorcowym  
z głębokością 2 cm otrzymuje się, po odpowiedniej 
obróbce sygnału pomiarowego, średnią wartość siły 
skrawania P.  

Stosunek średniej siły skrawania P do głębokości 
skrawu gs zdefiniowany jest jako wskaźnik skrawal-
ności A. 

 

 
sg

PA =   [N/cm] (1) 

 
gdzie: 
P – średnia wartość siły skrawania, N, 
gs  – głębokość (grubość) skrawania, cm. 

 
Wskaźnik ten jest porównywalny dla np. różnych po-

kładów węgla i im jego wartość liczbowa jest większa, 
tym urabialność danego pokładu jest trudniejsza.  

 
4.2. Kąt bocznego rozkruszania ψ 

 
Równolegle z pomiarem wskaźnika skrawalności 

wyznaczany jest kąt bocznego rozkruszania ψ w celu 
określenia struktury minerału (zwięzły/kruchy). 

 

 






 −
=

s

s

g
bb

2
arctgψ  (2) 

gdzie: 
bs – szerokość skrawu, 
b  – szerokość krawędzi skrawającej noża pomiaro-

wego. 
Z uwagi na brak wcześniejszych badań soli ka-

miennej poniżej przytoczono klasyfikację w oparciu 
o badanie węgla kamiennego. Według klasyfikacji 
CMG KOMAG, węgiel o kącie bocznego rozkrusza-
nia mniejszym od 60° zaliczany jest do węgli zwię-
złych, natomiast węgiel o kącie bocznego rozkrusza-
nia większym od 60° do węgli kruchych (tabela 1). 

Na podstawie wskaźnika skrawalności A oraz kąta 
bocznego rozkruszania węgla ψ można, korzystając  
z klasyfikacji polskich węgli opracowanej również 
przez CMG KOMAG, określić rodzaj i kategorię 
badanego węgla, a tym samym wybrać odpowiednią 
technikę urabiania. 

Opisana wcześniej metoda wyznaczania wartości 
wskaźnika skrawalności A i kąta bocznego rozkru-
szania ψ na drodze empirycznej jest stosowana głów-
nie dla określania urabialności węgli kamiennych. 
Może być ona jednak stosowana również per analo-
gia do innych minerałów, w tym także dla soli ka-
miennej. 
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Tabela 1 
Klasyfikacja polskich węgli wg CMG KOMAG 

 
Klasa węgli według wskaźnika skrawalności A, [N/cm] 

Węgle kruche ψ > 60 Węgle zwięzłe ψ < 60 Lp. Kategoria węgli  
według stopnia trudności urabiania 

Kategoria Wskaźnik A Kategoria Wskaźnik A 
l Bardzo dobrze urabialny I 0 ÷ 600 — — 
2 Dobrze urabialny II 601 ÷ 1200 — — 
3 Średnio urabialny II 1201 ÷ 1800 II 601 ÷ 1200 
4 Powyżej średnio urabialny IV 1801 ÷ 2400 III 1201 ÷ 1800 
5 Trudno urabialny V 2401 ÷ 3000 IV 1801 ÷ 2400 
6 Bardzo trudno urabialny — — V ÷ VI 2401 ÷ 3600 
7 Szczególnie trudno urabialny — — VII ÷ VIII 3601 ÷ 4200 

 
4.3. Opory urabiania 

 
Proces urabiania mechanicznego generalnie sprowadza 

się do metody frezowania lub strugania. Stąd też ważną  
i istotną informacją jest wartość siły oporu urabiania 
występująca na ostrzach narzędzi skrawających. Wartość 
tej siły w warunkach laboratoryjnych wyznacza się na 
przystosowanym do tego celu stanowisku poddając prób-
kę badanego minerału skrawaniu, najczęściej pojedyn-
czym nożem. W wyniku badania uzyskuje się wartości sił 
oporu urabiania, a w dalszej kolejności po odpowiedniej 
„obróbce” wyników uzyskuje się możliwość: 
• wyznaczenia zależności sił oporu urabiania od 

głębokości i podziałki skrawania,  
• porównanie oporów urabiania dla różnych minera-
łów w tych samych warunkach skrawania, 

• wyznaczenia zależności siły oporu urabiania dla 
różnych narzędzi skrawających. 
Stąd też możliwym i właściwym jest wykorzystanie 

tej metody dla porównania oporów urabiania dla róż-
nych minerałów, a w tym przypadku dla dwóch różnych 
próbek soli kamiennych. Oczywiście istotne w tym 
przypadku jest, by jedna z próbek soli wykorzystana do 
wyznaczenia oporów urabiania była wcześniej urabiana 
mechanicznie. Wtedy przez analogię można stwierdzić 
czy druga z nich może też być także urabiana tą metodą. 

 
4.4. Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie Rc  

 
Wyznaczenie wytrzymałości na jednoosiowe ściska-

nie Rc realizuje się zgodnie z procedurą zamieszczoną  
w normie PN–EN 12390–3:2001. Najczęściej wytrzy-
małość na jednoosiowe ściskanie Rc, którą wyznacza się 
stosunkowo łatwo, koreluje się z oporami urabiania 
i wskaźnikiem A, co może w przyszłości ułatwić i upro-
ścić dobór maszyny urabiającej. Dlatego konieczne było 
wyznaczenie wartości tego parametru dla próbek soli 
pobranych ze złoża w Kopalni Soli „Kłodawa”. 
 
4.5. Wskaźnik zwięzłości f 

 
Równie ważnym parametrem mówiącym o urabial-

ności minerału, a szczególnie o jego kruszalności, 

jest wskaźnik zwięzłości f wyznaczany zgodnie  
z normą BN–77/8704–12 i BN–77/8704–13. Im war-
tość tego wskaźnika jest większa, tym kruszalność 
badanego minerału jest mniejsza, czyli trudniej ulega 
on degradacji w całym procesie urabiania. 

Pomiary wartości wytrzymałości na jednoosiowe 
ściskanie Rc i wskaźnika zwięzłości f przeprowadzo-
no również porównawczo dla próbek soli, która była 
wcześniej urabiana mechanicznie kombajnem chod-
nikowym.  

 
 

5. WYNIKI BADAŃ 
 
 
Badania omówione w poprzednim rozdziale zostały 

wykonane „in situ” oraz w warunkach laboratoryj-
nych. Nie wgłębiając się w szczegóły procedur po-
szczególnych badań, poniżej przedstawiono i omó-
wiono uzyskane wyniki.  

 
5.1. Wyznaczenie wskaźnika skrawalności A  

i kąta bocznego rozkruszania ψ 
 
Wyznaczenie wskaźnika skrawania A i kąta bocz-

nego rozkruszania ψ przeprowadzono w warunkach 
dołowych Kopalni Soli „Kłodawa” na poziomie 
750. W tym celu wytypowano do badań trzy miej-
sca, w których sól kamienna różniła się między sobą 
zabarwieniem oraz kierunkiem uwarstwieniem.  
W wybranych miejscach zabudowano stanowisko 
badawcze: 
• stanowisko nr 1, sól o barwie różowej, uławicenie 

równoległe do kierunku skrawania, pomiar I (gs = 
20 mm, bs = 80 mm), 

• stanowisko nr 3, sól o barwie szarej, uławicenie 
prostopadłe kierunku skrawania, pomiar II (gs = 12 
mm, bs = 70 mm), 

• stanowisko nr 2, sól o barwie białej, uławicenie 
równoległe do kierunku skrawania, pomiar III (IIIa: 
gs = 15 mm, bs = 60 mm, IIIb: gs = 10 mm, bs = 60 
mm i IIIc: gs = 12 mm, bs = 60).  
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Rys. 1. Widok przyrządu do badania skrawalności na stanowisku nr 1 (sól różowa) 
 

Tabela 2 
Zestawienie obliczonych wartości wskaźnika skrawalności (A, Amin, Amax) i kąta bocznego rozkruszania ψ 

 
Wskaźnik skrawalności, N/cm 

Lp. 
Stanowisko, 

sól średni A minimalny Amin maksymalny Amax 
Średni kąt bocznego  

rozkruszania ψ, ° 

1 Stanowisko nr 1 sól różowa 8 341 2 521 16 672 56°18´ 

2 Stanowisko nr 3 sól szara 5 150 2 046 10 757 64°54´ 

3 Stanowisko nr 2 sól biała – pomiar a 3 092 943 6 115 53°08´ 

4 Stanowisko nr 2 sól biała – pomiar b 2 930 1 890 4 470 63°26´ 

5 Stanowisko nr 2 sól biała – pomiar c 5 178 2 001 8 425 59°02´ 

 
Na każdym z tych stanowisk przeprowadzono po-

miar według następującego schematu: 
• zabudowa stojaków, montaż trawersy z wózkiem  

i siłownikiem hydraulicznym (rys. 1), 
• podłączenie zasilania przewodami giętkimi z agregatu 

hydraulicznego,  
• zamocowanie przetworników ciśnień na siłowniku 

hydraulicznym, 
• podłączenie przetworników ciśnień do specjalnego, 

przenośnego rejestratora pomiarowego, 
• włożenie w uchwyt nożowy noża wyrównującego  

i wykonanie skrawu wyrównującego, 
• wymiana noża na nóż pomiarowy i wykonanie skrawu 

pomiarowego z rejestracją ciśnień na zasilaniu i spły-
wie, 

• pomiar głębokości gs i szerokości bs skrawu pomiaro-
wego oraz jego wysokości od spągu. 
 
Na podstawie uzyskanych wyników (będących fak-

tycznie wartościami poszczególnych ciśnień na zasi-
laniu i spływie) wyznaczono wartość średniego 

wskaźnika skrawalności A oraz wartość minimalną 
Amin i maksymalną Amax.  

Pomierzone wartości głębokości skrawania gs i sze-
rokości skrawu bs wykorzystano do wyznaczenia 
wartości średniego kąta bocznego rozkruszania ψ.  

W tabeli 2 przedstawiono wyniki przeprowadzo-
nych badań.  

 
5.2. Wyznaczenie oporów urabiania dla pró-

bek soli w warunkach laboratoryjnych 
 
Określenie wartości oporów urabiania w funkcji 

parametrów skrawania jest możliwe w warunkach 
laboratoryjnych poprzez wyznaczenie na drodze 
eksperymentalnej wartości sił występujących w cza-
sie skrawania próbek soli kamiennej. Przeprowadze-
nie eksperymentu na różnych (wybranych) próbkach 
soli kamiennej pozwoli ocenić podatność skrawanej 
soli na odspojenie jej części od reszty próbki, umoż-
liwiając tym samym porównanie procesu urabiania 
ilościowo i jakościowo (opory urabiania). 
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Rys. 2. Widok próbki soli różowej (KS „Kłodawa”) podczas przeprowadzania prób skrawania  
na jednej z wybranych płaszczyzn 

 
W tym celu przeprowadzono badania oporów ura-

biania dwóch rodzajów soli: soli różowej z Kłodawy 
oraz soli szarej z jednej z kopalń z Ukrainy. Sól po-
chodząca z Ukrainy w badaniu laboratoryjnym pełni-
ła funkcję „punktu odniesienia”, gdyż z powodze-
niem jest pozyskiwana za pomocą kombajnu frezują-
cego. Obie próbki poddano tej samej procedurze 
badawczej polegającej na: 
• przeprowadzeniu prób skrawania na trzech wza-

jemnie prostopadłych powierzchniach, a na każdej 
powierzchni w dwóch prostopadłych kierunkach, 

• każdorazowym wyrównaniu powierzchni, na której 
wykonywane będą skrawy o ustalonej, porówny-
walnej głębokości skrawania oraz przy porówny-
walnej podziałce skrawania, 

• wykonaniu minimum trzech skrawów o tych sa-
mych parametrach, przy równoczesnym pomiarze  
i rejestracji składowych siły i oporów urabiania, 

• pomiarze rzeczywistej głębokości i szerokości 
skrawu. 
Przed przystąpieniem do badań konieczne było 

unieruchomienie próbki w przyrządzie pomiarowym 
oraz odpowiednie przygotowanie powierzchni po-
miarowych polegające na ich wyrównaniu. Tak przy-
gotowana próbka poddawana była skrawaniu  
w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Zare-
jestrowane w urządzeniu rejestrującym wyniki i po-
miary uśredniano i na tej podstawie przeprowadzono 

stosowne przeliczenia. Procedura ta była powtarzana 
trzykrotnie (na trzech wzajemnie prostopadłych 
płaszczyznach każdej próbki), osobno dla każdej  
z próbek (rys. 2). 

Przeprowadzone badania pozwoliły, po „obróbce” 
wyników pomiarowych, na wyznaczenie siły oporu 
urabiania, kąta bocznego rozkruszenia ψL i wskaźni-
ka skrawalności AL. 

Uzyskane wyniki bezpośrednio z pomiarów oraz 
obliczone na podstawie wyników pomiarów wartości 
głębokości i szerokości dla poszczególnych skrawów 
zamieszczono w tabelach 3 i 4. Przedstawiają one 
średnie zmierzone wartości poszczególnych parame-
trów skrawania (głębokość i szerokość skrawu, war-
tość siły skrawania Ps, siły bocznej Pb, i siły docisku 
Pd) oraz obliczone na ich podstawie wartości kąta 
bocznego rozkruszania ψL oraz wskaźnika skrawal-
ności AL. 

 
 

5.3. WYZNACZENIE WARTOŚCI WYTRZY-
MAŁOŚCI NA JEDNOOSIOWE ŚCISKANIE 
RC I WSKAŹNIKA ZWIĘZŁOŚCI f 

 
Próby wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc 

próbek soli kamiennej różowej (KS „Kłodawa”)  
i szarej (Ukraina) przeprowadzono zgodnie z normą 
PN–EN 12390–3:2001 w maszynie wytrzymałościo-
wej (rys. 3).  
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Rys. 3. Widok prasy hydraulicznej wykorzystanej do badań wytrzymałościowych próbek soli 
 

 
 

Rys. 4. Widok próbki soli szarej (Ukraina ) po próbie ściskania 
 
 

 
Próbki ściskano w trzech wzajemnie prostopa-

dłych kierunkach (wzdłuż lub w poprzek uławice-
nia) aż do ich zniszczenia. Wartość siły niszczą-
cej została zarejestrowana dla każdej ze ściska-
nych próbek. Każda z próbek była przed próbą 
zmierzona celem określenia powierzchni, na którą 
działała siła niszcząca. Przykładowy widok prób-

ki soli szarej (Ukraina) po badaniu pokazano na 
rys. 4.  

Wartość wskaźnika zwięzłości f wg Protodiakono-
wa próbek soli kamiennej różowej (KS „Kłodawa”)  
i szarej (Ukraina) wyznaczono zgodnie z normą BN–
77/8704–12 i BN–77/8704–13 (rys. 5). 

Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5 
Zestawienie wyznaczonych wartości wytrzymało-

ści na jednoosiowe ściskanie Rc  
i wskaźnika Protodiakonowa f dla soli różowej 

(KS „Kłodawa”) i szarej (Ukraina) 
 

Sól różowa (Kłodawa) Sól szara (Ukraina) 
Lp. 

Rc, MPa f Rc, MPa f 

1 23.13 1.38 29.59 1.42 

2 27.95 1.29 24.86 1.50 

3 29.02 1.20 21.77 1.42 

 
 
6. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 
 
Przeprowadzone badania i otrzymane na ich pod-

stawie wyniki upoważniają do następujących wnio-
sków: 
• na podstawie zmierzonych wartości wskaźnika 

skrawalności można prognozować, że sól kamien-
na w KS „Kłodawa” może być urabiana mecha-
nicznie, 

• wartość wskaźnika skrawalności tej soli jest różna 
w zależności od miejsca badań, a jego wartości 
mieszczą się w przedziale od 3000 do 8000 N/cm, 

• najwyższą wartością wskaźnika skrawalności cha-
rakteryzuje się sól różowa, a najmniejszą sól biała, 

• sól biała cechuje się wskaźnikiem skrawalności 
porównywalnym do węgla kamiennego, 

• wszystkie rodzaje soli mają dużą wartość kąta 
bocznego rozkruszania (w przeciwieństwie do wę-
gli kamiennych), 

• wartości współczynnika zmienności ciśnienia zasi-
lania nie wskazują dużej zmienności oporów ura-
biania mechanicznego badanych soli, 

• średnia wartość wskaźnika skrawalności zmierzonego 
w warunkach laboratoryjnych AL dla próbki soli ró-
żowej (KS „Kłodawa”) wynosi 6455 N/cm i jest 
większa niż dla próbki soli szarej (Ukraina – 
AL = 5419 N/cm), 

• odwrotnie kształtuje się średnia wartość kąta bocz-
nego rozkruszenia ψL: jest mniejsza dla próbki soli 
różowej (ψL = 24°32´) niż dla próbki soli szarej  
(ψL = 35°29´), wartość wskaźnika skrawalności AL 
zależy również od powierzchni i kierunku skrawa-
nia, a różnice są dość znaczne zarówno dla soli ró-
żowej jak i szarej, 

• wielkość zmierzonego wskaźnika skrawalności AL 

i kąta bocznego rozkruszania ψL w sposób zauwa-
żalny zależy od powierzchni i kierunku urabiania 
dla obu soli, 

• badane próbki wykazują własności anizotropowe,  
a wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie zależy od 
kierunku ściskania (działania siły), 

• wartość wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie 
badanych próbek soli jest porównywalna, z lekką 
przewaga próbek soli kamiennej różowej (KS „Kło-
dawa”), 

• wartości wskaźnika zwięzłości f są dla obu próbek 
soli wysokie, co świadczy o ich niskiej kruszalno-
ści i dużych oporach stawianych przy urabianiu, 

• różnice w wartości wskaźnika f potwierdzają ob-
serwacje poszczególnych próbek soli po ściskaniu: 
próbka soli różowej (KS „Kłodawa”) rozleciała się 
na drobne odłamki, natomiast próbka soli szarej 
(Ukraina) po ściśnięciu była tylko popękana, 

• na podstawie uzyskanych informacji można przy-
puszczać, że dla soli różowej (KS „Kłodawa”),  
w procesie urabiania wystąpią duże siły oporu ura-
biania, a urobek powinien mieć małą ilość frakcji 
pylastej. 
Wyniki otrzymane po wykonaniu badań upoważ-

niają do stwierdzenia, że sól kamienna pozyskiwana 
obecnie w Kopalni Soli „Kłodawa” może być urabia-
na mechanicznie metodą frezowania. Przedstawiony 
zakres badań można traktować jako punkt wyjścia do 
dalszych rozważań mających na celu określenie nie-
zbędnych mocy jakimi powinna dysponować maszy-
na urabiająca, by zapewnić skuteczne prowadzenie 
robót górniczych. 

 
 

7. WADY  I  ZALETY  PLANOWANEJ 
MECHANIZACJI  URABIANIA  SOLI  
W  KS  „KŁODAWA” 

 
 
Mówiąc o wadach i zaletach planowanej mechani-

zacji procesu urabiania soli należy wyjaśnić, iż słowo 
„wady” nie jest w tym kontekście interpretowane  
w sposób dosłowny, lecz bardziej jako konieczność 
wprowadzenia zmian wynikająca z konsekwencji 
wdrożenia nowej maszyny. Zmian idących dużo 
dalej, niż tylko sama zmiana sposobu urabiania. 

Bezsprzeczną zaletą zastosowania maszyny urabia-
jącej będzie zwiększenie tempa drążenia wyrobisk 
korytarzowych będących „szkieletem” kopalni. Wią-
że się to również z samym wydobyciem, gdyż wyro-
biska te prowadzone są w górotworze solnym w ob-
rębie wysadu. Niewątpliwie ograniczona, a może 
nawet całkowicie wyeliminowana będzie strefa spę-
kań wokół wyrobiska (występująca przy urabianiu 
materiałem wybuchowym), co z kolei pozwoli na 
zbliżenie się z robotami górniczymi do granic pola. 
Jest to o tyle istotne, iż jego szerokość w planowa-
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nym rejonie robót jest stosunkowo niewielka i zamy-
ka się w granicach do 80 m. O innych korzyściach 
związanych z komfortem i bezpieczeństwem pracy 
wspominać raczej nie trzeba. 

Wracając do „wad” należy zasygnalizować ko-
nieczność zmiany filozofii odstawy urobku,  
a w przypadku podjęcia eksploatacji komorowej przy 
użyciu kombajnu także konieczne będzie zmodyfi-
kowanie stosowanego obecnie systemu eksploatacji. 
Ten zaś determinować będą możliwości ruchowe 
maszyny urabiającej (głównie gabaryty, promień 
skrętu, możliwość pracy na upadach oraz skuteczność 
w systemie pracy polegającej na wybieraniu war-
stwami od góry) oraz innych maszyn towarzyszących 
takich jak ładowarki, wozy odstawcze itd. Innym 
problemem – akurat nietechnicznym, ale równie 
istotnym – jest sprawa przełamania zakodowanych 
od dziesięcioleci nawyków załogi. A jak wskazuje 
doświadczenie, w niektórych przypadkach stanowi to 
o pomyślności całego przedsięwzięcia. 

Podsumowując można stwierdzić, że jak każdej in-
nowacji także i tej towarzyszy pewna dawka ryzyka, 

bez którego nie byłoby postępu. Zaangażowanie 
kadry inżynierskiej, jej wiedza i doświadczenie 
wsparta nauką pozwoli ryzyko to zminimalizować. 
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POSSIBILITY OF MECHANIZATION OF SALT MINING – THE EXAMPLE  
OF THE SALT MINE “KŁODAWA” 

 
The observations so far of salt winning technologies in the world and their comparison with methods used in the Polish salt mining 
provoke some reflections. While the borehole salt mining is not inferior to the world achievements in this range, the “dry” mining 
method being used in the only one Polish salt mine is not satisfying in case of a selective mining of salt deposits. In order to change 
this state of affairs, the actions have been undertaken aiming at putting in use a device designed for mechanical salt winning. The 
range of research just done as well as disadvantages and advantages of the enterprise to be planned have been presented in the paper.  
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ МЕХАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛИ НА ПРИМЕРЕ ШАХТЫ СОЛИ „КЛОДАВА” 
 

Предыдущие наблюдения развития техники эксплуатации каменной соли в мире, а также сравнение их с методами, 
применяемыми в польской соляной горной промышленности, наклоняют к некоторым рефлексиям. Насколько техника 
отверстой добычи соли не уступает мировым достижениям в этой области, настолько использованный метод добычи соли 
„на сухо" в единственной польской шахте соли при селективной разработке не удовлетворяет. Чтобы это изменить, были 
приняты действия внедрения оборудования механической обработки соли. В реферате представлен объем проведения 
исследований, а также обсуждены недостатки и преимущества планированной разработки. 
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Analitycznie symulowane zmiany  
stanów naprężeniowo-energetycznych górotworu  
w kontekście potencjalnego zagrożenia tąpaniami  

robót górniczych  
 

 
 

W artykule omówiono możliwość wykorzystania wyników analitycznych symulacji 
stanów naprężeniowo-deformacyjnych i energetycznych górotworu do szacowania 
poziomu zagrożenia tąpaniami robót górniczych. Stwierdzane relacje pomiędzy ob-
liczanymi zmianami naprężeniowo-energetycznymi w górotworze a sejsmicznością 
indukowaną w rejonach wielopokładowej eksploatacji można wykorzystać do okre-
ślania jej poziomu na wybiegach projektowanych ścian. Podano przykład takich 
oszacowań dla konkretnej eksploatacji prowadzonej w warunkach dużego zagroże-
nia wstrząsami i tąpaniami.  

 
 

 
1. WPROWADZENIE 

 
 
Zmniejszające się zasoby coraz częściej zmuszają ko-

palnie do prowadzenia eksploatacji w resztkowych 
partiach złoża oraz w filarach ochronnych. Z reguły 
eksploatacja ta jest prowadzona w rejonie wpływu licz-
nych, nieregularnie wykształtowanych zaszłości eksplo-
atacyjnych. W obszarach tych stwierdza się podwyż-
szony stan zagrożenia tąpaniami z uwagi na silne zróż-
nicowanie wielkości i charakteru naprężeń w pokładzie 
oraz zdeformowania wytrzymałych, wstrząsogennych, 
warstw skalnych. Wymiarowanie takich obszarów 
(stref) metodą analityczną a także drogą modelowania 
numerycznego nie stwarza obecnie większych proble-
mów. Trudności może co najwyżej sprawiać określenie 
wartości kryterialnych (granicznych) obliczanych skła-
dowych tensorów naprężenia i odkształcenia bądź 
wskaźników charakteryzujących zmiany w rozkładzie 
tych składowych [1,2]. Przy dominującym obecnie 
zagrożeniu tąpaniami typu stropowego zwymiarowanie 
wyżej wymienionych stref nie wystarcza jednak do 
określenia poziomu tego zagrożenia. Niezbędnym także 
jest, co stwarza nadal problemy, określenie wielkości 
emisji sejsmicznej z wymiarowanych obszarów stano-
wiących potencjalne źródła silniejszych wstrząsów. 

Wydatek energetyczny, a zwłaszcza maksymalną ener-
gię spodziewanych wstrząsów indukowanych eksplo-
atacją wyznacza się najczęściej metodami statystycz-
nymi adaptowanymi z sejsmologii globalnej. Ma to 
miejsce, gdy w rejonie analizowanych wybrań rejestro-
wano uprzednio dostateczną ilość zdarzeń sejsmicz-
nych. Mimo stosowania tych metod do obszarów góro-
tworu związanych z przemieszczającym się frontem 
eksploatacyjnym, gdzie proces generowania się zjawisk 
sejsmicznych nie jest w pełni stacjonarny – możliwe jest 
uzyskanie wiarygodnych prognoz S.Lasocki [12]. Man-
kamentem metod statystycznych jest nieuwzględnianie 
w ocenie często silnie zmiennego w przestrzeni góro-
tworu i czasie pola naprężeń. Zmiany te związane  
z występowaniem zaszłości eksploatacyjnych a także 
powodowane niestabilnością parametrów eksploatacyj-
nych (postęp, wysokość i długość frontów ścianowych) 
uwzględnia prezentowane przez autorów podejście 
analityczne. Podejście to jednak nie uwzględnia wpły-
wu zmian w budowie geologicznej złoża na prognozo-
wane w górotworze rozkłady naprężeń i energii spręży-
stej. Jest więc zasadnym przy długookresowych pro-
gnozach sejsmiczności wykorzystywać obok metod 
opartych na statystycznej analizie zdarzeń także podej-
ście analityczne. Podejście to wymaga [9, 10] ustalania 
zależności korelacyjnych pomiędzy obliczanymi anali-
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tycznie zmianami (przyrostami, spadkami) energii od-
kształcenia sprężystego w deformowanych, mocnych 
warstwach skalnych a obserwowaną sejsmicznością. 
Ilościowy analityczny opis zmian energetycznych doty-
czy jedynie energii sprężystej akumulowanej w góro-
tworze w następstwie naruszania go dowolnie wykształ-
towaną eksploatacją, nic nie mówi o jej dyssypacji  
i przemianach, a w konsekwencji nie określa ilości 
energii wyzwalanej w procesie niszczenia określonej 
objętości skał. W procesie niszczenia ośrodka skalnego 
ta potencjalna energia sprężysta przechodzi w inne 
M.Salamon [14] praktycznie niewyznaczalne ilościowo 
rodzaje energii, w tym w kinetyczną energię fal sprężys-
tych utożsamianą z energią sejsmiczną rejestrowanych 
wstrząsów. Tak więc, chociaż rozpatrujemy jedynie 
zależne od parametrów eksploatacji zmiany energii 
potencjalnej (energii odkształcenia sprężystego), to 
przekładają się one choć w nieznanym nam ilościowym 
stopniu na przebieg aktywności sejsmicznej. Uzasadnia 
to poszukiwanie związków pomiędzy analitycznie sza-
cowanymi zmianami energii potencjalnej a energią 
sejsmiczną wstrząsów – jedyną mierzalną, zresztą 
umownie, formą energii. Zastosowana metodyka umoż-
liwia efektywne obliczanie zmian energii sprężystej  
w dowolnych przedziałach czasowych i obszarach, tak 
że nie pomijane są chwilowe, bądź lokalne, duże zmia-
ny energetyczne związane z konfiguracją i czasowym 
przebiegiem eksploatacji [9]. Uzyskanie dostatecznej 
efektywności obliczeniowej wymaga jednak silnej ide-
alizacji ośrodka skalnego – jednorodny, izotropowy 
ośrodek liniowo sprężysty. Stąd też wymagane jest 
typowo porównawcze podejście (poprzedzenie progno-
zy testami obliczeniowymi dla odpowiedniego zakresu 
eksploatacji już przeprowadzonej) celem wyznaczenia 
wartości parametrów charakteryzujących własności 
górotworu, przy których wyniki prognozy będą najbliż-
sze rzeczywistości. 

 
 

2. PROGNOZOWANE ANALITYCZNIE ZMIANY 
W STANIE NAPRĘŻENIOWO-DEFORMACYJ- 
NYM I ENERGETYCZNYM GÓROTWORU 

 
 
Algorytmy wykorzystywane do obliczeń rozkładów 

naprężeń bazują na rozwiązaniu przemieszczeniowego 
zadania brzegowego przestrzennej teorii sprężystości 
podanym przez H. Gila [8] oraz F. Dymka [7], które 
opisuje rozkład przemieszczeń i naprężeń wokół pustki 
(wyrobiska) w półprzestrzeni sprężystej. Wykorzystując 
wzory obowiązujące dla elementarnego prostokąta 
opracowano programy, które pozwalają wyznaczyć  
w górotworze rozkład naprężeń i przemieszczeń dla 
wybrań o dowolnych kształtach i usytuowaniu prze-

strzennym [6]. W skonstruowanym systemie progra-
mów dokonywane jest sprawdzenie, czy nastąpiło prze-
kroczenie wytrzymałości skał, wskutek deformacji  
i naprężeń powstałych w wyniku eksploatacji górniczej. 
Dla przyjętego modelu górotworu, wartość wytężenia 
obliczana jest według hipotez Coulomba Mohra  
i W.Burzyńskiego oraz empirycznego kryterium Hoeka-
Browna. Mimo silnej idealizacji własności mechanicz-
nych górotworu (jednorodny, izotropowy ośrodek sprę-
żysty) i prostego, przemieszczeniowego warunku brze-
gowego, przy którym nad elementarnym wybraniem  
o bokach 2a×2b obniżenie pionowe ma stałą wielkość 
W(x,y,o)=Wo, a nad calizną pokładu jest zerowe, wzory 
powyższe z powodzeniem stosowane są do prognozo-
wania na wybiegach wyrobisk charakterystycznych 
naprężeniowych stref. Przy powyższych uproszcze-
niach, oszacowania wymagają wartości tylko kilku 
stałych materiałowych. Wartości tych stałych, silnie 
zmienne w obszarze górotworu, są z uwagi na zakres 
niezbędnych badań oraz dostępność do złoża słabo 
rozeznane. Do obliczeń prognostycznych nie wprowa-
dza się rzeczywistych czy też uśrednionych (na podsta-
wie danych z profilu lub badań geofizycznych) wartości 
takich stałych jak G czy ν, a tzw. ich zastępcze warto-
ści. Wartość zastępcza to taka, przy której wyniki pro-
gnozy porównawczej (testu) wykonanej dla przeprowa-
dzonych już robót górniczych odpowiada, mimo przyję-
tym założeniom upraszczającym, wynikom pomiarów 
(obserwacji). Obliczając na przykład obciążenie przy- 
ociosowego pasa calizny i stosując konkretne kryterium 
wytrzymałościowe (wytężeniowe) można określić, przy 
jakich wartościach parametrów między obserwowanymi 
a prognozowanymi zasięgami stref zniszczenia calizny 
zachodzi dostateczna zgodność. Jeśli przykładowo 
średnia wartość modułu sprężystości skał stropowych G 
przekracza 1000 MPa, to wartość zastępcza może być 
nawet kilkakrotnie mniejsza. Dotychczasowe, wielolet-
nie doświadczenia autorów wskazują, że przy odpo-
wiednim oszacowaniu parametrów metody, wyniki 
prognozy są na ogół dostatecznie zgodne z później 
obserwowanymi przejawami ciśnienia górotworu oraz 
zagrożenia tąpaniami [5]. 

Prognozy stanu zdeformowania wytrzymałych 
warstw skalnych wykonuje się w oparciu o system 
programów obliczeniowych umożliwiający wyznacza-
nie wartości wskaźników dynamicznej niecki osiada-
nia [3]. Programy te obliczają deformacje powierzchni 
i górotworu w oparciu o czasoprzestrzenne rozwinię-
cie teorii Budryka-Knothego. Obliczane mogą być 
zarówno przyrosty wskaźników deformacji w zada-
nym przedziale czasu, jak również wielkości ekstre-
malne w czasie tych wskaźników. Odpowiednio zmo-
dyfikowane algorytmy obliczeniowe umożliwiają 
uwzględnienie w obliczeniach tak zwanych dalekich 
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wpływów eksploatacji górniczej, asymetrii wpływów 
oraz charakterystycznego zróżnicowania w przebiegu 
ruchów górotworu nad i pod eksploatowanym pokła-
dem. Przyjęty [4], uproszczony sposób obliczania 
ruchów pionowych wnętrza górotworu pozwala  
w prognozach deformacyjnych różnicować wpływy 
nie tylko od poszczególnych eksploatacji podbierają-
cych, ale także od zrobów, krawędzi i resztek wytwa-
rzanych powyżej rozpatrywanego poziomu. Spośród 
szeregu wyznaczanych wskaźników deformacji góro-
tworu rozkłady odkształceń pionowych prognozowane 
w deformowanych wielopokładową eksploatacją moc-
nych warstwach skalnych odpowiadają na ogół roz-
kładowi naprężeń pionowych w sąsiedztwie wybiera-
nych pokładów. Wyrobiska górnicze, gdzie według 
prognozy utrzymują się w górotworze podwyższone 
odkształcenia ściskające i gdzie ulegają one silnym 
zmianom, można uważać za potencjalnie zagrożone 
tąpaniami typu stropowego-udarowego. 

Zastosowanie rozwiązań przestrzennej teorii sprę-
żystości [7,8] pozwala efektywnie obliczać zmiany 
właściwej energii sprężystej Φ w rozległych obsza-
rach górotworu obejmowanych wpływami wielopo-
kładowej eksploatacji górniczej. Zmiany te są po-
chodną zmian w stanie naprężeń i odkształceń. Do 
wyznaczania energii sprężystości można wprost za-
stosować znany wzór Clapeyrona określający poten-
cjał sprężystości w najogólniejszym przypadku stanu 
naprężenia i odkształcenia  

 
 εσ TT ⋅=Φ 5.0                  (1) 
gdzie:  
Φ – energia właściwa odkształcenia sprężystego; [J/m3], 
Tσ – tensor stanu naprężenia, 
Tε – tensor stanu odkształcenia. 

Po rozpisaniu 
 

( )zxzxyzyzxyxyzzyyxx γτγτγτεσεσεσ +++++=Φ
2
1     (2) 

 
Wyniki licznych testów [9] pokazują dużą zmien-

ność chwilowych wartości energii potencjalnej  
w czasokresie gdy górotwór w sąsiedztwie punktu 
obliczeniowego obejmowany jest wpływami postępu-
jącego frontu eksploatacyjnego. Widać także zmien-
ność chwilowych wartości energii i pozostałych wy-
znaczanych wielkości w zależności od położenia 
punktu względem wytwarzanych zaszłości eksploata-
cyjnych. 

Obliczając wiec zmiany energii (w tym przypadku 
potencjalnej), zwłaszcza, jeśli mają one być 
porównywane z silnie zmienną w lokalnej skali 
sejsmicznością indukowaną, wymogiem staje się, 
oprócz korzystania z rozwiązań przestrzennych, 
analizowanie tych zmian w krótkich interwałach 
czasu. Zbyt duże kroki obliczeń, symulujące 
czasoprzestrzenny przebieg eksploatacji, powodują 
pomijanie wartości ekstremalnych, zarówno po 
stronie wzrostów, jak i spadków energii. Poglądowo 
zilustrować to można (rys. 1) pokazując zmiany 
energetyczne zachodzące w jednostce objętości 
górotworu – punktach obliczeniowych P1 i P2 – 
położonych na poziomie wstrząsogennej warstwy 
skalnej podbieranej eksploatacją przeprowadzaną  
w polu konkretnej ściany – rys. 2. Pokazane na rys. 1 
zmiany energetyczne obliczono przyjmując dwa 
różne jednostkowe kroki postępu frontu ścianowego 
dt, wynoszące odpowiednio 7 i 30 dni. Jak widać, 
przyjęcie kroku dt = 30 dni, powoduje zaniżenie 
obliczanej, maksymalnej wartości energii. 
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Rys. 1. Zmiany energii właściwej w wybranych dwóch punktach obejmowanych wpływami eksploatacji górniczej 
(rys. 2) obliczone przy przyjęciu różnych jednostkowych kroków postępu frontu 
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Wskaźnik określający zmiany w charakterze rozkładu 
właściwej energii sprężystej, zależny nie tylko od jej 
wielkości przed czy po przeprowadzeniu określonej 
eksploatacji, a uwzględniający także jej wartość mak-
symalną oraz maksymalny jej przyrost w danym czaso-
okresie – może być informatywnym parametrem przy 
ocenie potencjalnego zagrożenia tąpaniami stropowymi. 
Wskaźnik ϕ charakteryzujący zmiany energetyczne 
zachodzące w podbieranych rozpatrywaną eksploatacją 
piaskowcach można wyrazić [10] w następujący sposób 
 

 ( )
0

pocmaxmax

0

maxmax   TTT

Φ
Φ−Φ×Φ

=
Φ
∆Φ×Φ

=
∆∆∆∆ T

ϕ  (3) 

gdzie:  
Tmax ∆Φ  – maksymalna wartość energii w danym 

punkcie w rozpatrywanym przedziale 
czasu ∆T, 

Tmax∆∆Φ  – maksymalny przyrost energii w danym 
punkcie w przedziale czasu ∆T, 

pocΦ  – początkowa wartość energii w danym 

punkcie (stan na początku rozpatrywane-
go przedziału czasu ∆T), 

0Φ  – wartość energii w danym punkcie, wyni-
kająca z głębokości zalegania, 

 
Z uwagi na ograniczenia wynikające z założonej 

idealizacji ośrodka skalnego (przyjęty prosty model 
ośrodka liniowo-sprężysty) wskaźnik ϕ można uznać 
za informatywny parametr oceny stanu zagrożenia 
tąpaniami w obszarach (punktach obliczeniowych), 
gdzie przed rozpatrywanym czasookresem prowa-
dzenia robót górniczych nie doszło jeszcze do prze-
kroczenia wytrzymałości skał, natomiast w czaso-
okresie ich prowadzenia proces ten zajdzie. 

 

Wstrząsy o energii rzędu E3 J

Wstrząsy o energii rzędu E4 J

Wstrząsy o energii rzędu E5 J

Wstrząs o energii rzędu E6 J

Pokład 501

Pokład 502

Pokład 506
Pokład 507

Pkt 1

Pkt 2

Śc.001

 
 

Rys. 2. Kontury rozpatrywanej eksploatacji pokładu 504 z naniesionymi ogniskami zarejestrowanych wstrząsów  
i krawędziami eksploatacji w sąsiednich pokładach 
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3. SEJSMICZNOŚĆ  INDUKOWANA, 
ZAGROŻENIE  TĄPANIAMI  NA  WYBIEGU 
PRZYKŁADOWEJ  ŚCIANY 

 
 
Symulacjami analitycznymi objęto rejon pola ściany 

001 prowadzonej w latach 2004-2005 w pokładzie 504 
w partii Centralnej KWK Bielszowice. Ścianę tę moż-
na traktować jako eksperymentalną, prowadzoną bez-
pośrednio pod zwięzłymi, wstrząsogennymi warstwa-
mi piaskowca i otwierającą wybierkę pokładu 504  
w partii. Robotom górniczym w jej polu towarzyszyło 
wysokie jak na warunki GZW zagrożenie wstrząsami  
i tąpaniami. Przeprowadzenie w sposób bezpieczny 
eksploatacji w polu ściany 001 i dalsza jej kontynuacja 
w rejonie, stanowią wręcz modelowy przykład wła-
ściwego dostosowywania profilaktyki tąpaniowej, 
zwłaszcza aktywnej [13], do trudnych, złożonych  
i zmiennych uwarunkowań geologiczno-górniczych.  

Pokład 504 jest silnie zagrożony metanem, wyka-
zuje dużą skłonność do pożarów endogenicznych,  
 

przy czym dominującym jest zagrożenie sejsmiczne  
i wynikające z niego zagrożenie tąpaniami – głównie  
typu stropowego. Jest on pokładem grubym,  
o zmiennej (3÷6 m) miąższości, nieregularnie wy-
kształtowanym i zalegającym na dużej (800÷1000 m) 
głębokości. Eksploatacja prowadzona jest na wyso-
kość około 3,0 m w jego warstwie przystropowej  
w warunkach oddziaływania licznych krawędzi  
i resztek wytworzonych w sąsiednich pokładach sio-
dłowych – rys. 2. 

Wytworzone krawędzie i resztki pogarszają warun-
ki naprężeniowe w części pola ściany 001 (rys. 3a)  
i prowadzą do lokalnych koncentracji naprężeń, 
zwłaszcza przy zachodniej jego granicy w rejonie 
filara ochronnego dla przekopów głównych. Wpły-
wają one także niekorzystnie na stan zdeformowania 
(rys. 3b) podbieranych, wstrząsogennych warstw 
piaskowcowych. Zwymiarowane analitycznie strefy 
koncentracji naprężeń oraz podwyższonych odkształ-
ceń zaznaczono na rys. 3 (stan na rozruch ściany 001) 
kolorem czerwonym. 

 
  a)       b) 
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Rys. 3. Rozkład wartości: 
a) składowej pionowej przestrzennego stanu naprężeń w pokładzie 504; [MPa], 

b) odkształceń pionowych w piaskowcu nad pokładem 504; [mm/m] 
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Rys. 4. Rozkład wskaźnika intensywności sejsmicznej E/W i wskaźnika energetycznego φ – obliczony  
wzdłuż linii A-B (rys.5) 
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Rys. 5. Rozkład wskaźnika energetycznego φ; [J/m3] 
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Wyniki prognoz, przedstawione na rys. 3, wykona-
nych w okresie projektowania rozpatrywanych robót 
górniczych wskazywały, co potwierdziły obserwacje 
kopalniane, najbardziej zagrożone na wybiegu ściany 
001 wyrobiska – odcinki pochylni ścianowej II – 
zachodniej w rejonie resztek wytworzonych w pokła-
dach 506 i 507.  

Wstrząsy generowane eksploatacją prowadzoną  
w polu ściany 001 osiągały energie nie przekraczają-
ce rzędu 105 (106J), a więc mniejsze od prognozowa-
nej maksymalnej energii – 1×107J. Na blisko 4250 
zarejestrowanych wstrząsów wystąpiły 304 wstrząsy 
o energii rzędu 104J, 23 wstrząsy wysokoenergetycz-
ne, w tym jeden o energii 106J, ich ogniska pokazano 
na rys. 2. 

Poziom sejsmiczności indukowanej wyraźnie kore-
luje z układem zaszłości eksploatacyjnych, co obra-
zuje rozkład wartości wskaźnika intensywności sej-
smicznej I = E/W – rys. 4. 

Kolejna, sąsiednia wybierana ściana 001a o nie-
wielkim wybiegu i długości frontu, prowadzona  
w korzystniejszych warunkach naprężeniowo-
deformacyjnych i odsłaniająca strop na niedużej po-
wierzchni, indukowała sejsmiczność na znacznie 
niższym poziomie. 

Rozkład wskaźnika φ (3) charakteryzującego zmia-
ny energetyczne w warstwie piaskowca nad pokła-
dem 504 pokazany na rys. 5 dla odcinka biegu ściany 
001 w rejonie zgrupowania krawędzi eksploatacyj-
nych również koreluje z zaobserwowanymi zmianami 
sejsmiczności indukowanej. Zmiany wartości wskaź-
nika energetycznego φ są jakościowo zgodne z roz-
kładem wskaźnika intensywności sejsmicznej E/W – 
rys. 4. 

 

4. PROGNOZA  WYDATKU  ENERGETYCZ-
NEGO  WSTRZĄSÓW  INDUKOWANYCH 
EKSPLOATACJĄ  ŚCIANOWĄ 

 
 

Zależności korelacyjne 
 
Obliczany analitycznie dla każdego z punktów 

P(x,y,z) oraz rozpatrywanego zakresu eksploatacji 
(przedziału czasu) przyrost ∆φ właściwej energii 
odkształcenia sprężystego jest sumą „chwilowych” 
(liczonych na jednostkowy krok postępu frontu) 
przyrostów ∆φi

+ lub spadków ∆φi
- tej energii [9]. 

Podejście powyższe wynika z faktu, że ta energia,  
w tym wyznaczalna jej część, a więc energia sej-
smiczna wstrząsów, wydzielana jest zarówno w cza-
sie obciążania jak i odciążania deformowanej war-
stwy skalnej. Oba procesy zachodzą z różną inten-
sywnością, zależną między innymi od chwilowego 

położenia punktu (określonej masy skał) w stosunku 
do frontu ścianowego, od parametrów bieżącej eks-
ploatacji i od sposobu wykształtowania zaszłości 
eksploatacyjnych. 

Rezultaty dotychczasowych badań wskazują, że 
prognozę poziomu sejsmiczności można przeprowa-
dzać w oparciu o prosty model regresji liniowej. 

W modelu tym prognozowaną ilość wstrząsów na 
jednostkę powierzchni lub wydatek energetyczny 
wstrząsów na jednostkę powierzchni w przyjętym 
okresie czasu określa równanie 4. 

 

 l0

lw

1k

4

1j
kjlkjl prog af aE ε++=∑∑

= =

    dla l=1...lpkt (4) 

gdzie: 

Eprog l – wydatek energetyczny, liczba 
wstrząsów na jednostkę po-
wierzchni prognozowana  
w punkcie „l”, 

lw – liczba wstrząsogennych warstw 
skalnych, 

lpkt – liczba punktów obliczeniowych, 
akj  – parametry modelu regresji, 
ldt  – liczba jednostkowych przedzia-

łów czasu, 
a0  – wyraz wolny, 
εl  – składnik losowy, 

∑
=

+
<∆=

ldt

1i
1)(W obl ik1lf φ

– obliczone w punkcie „l” dla 
„k-tej” warstwy skalnej, 

∑
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−
<∆=

ldt

1i
1)(W obl ik2lf φ

– obliczone w punkcie „l” dla 
„k-tej” warstwy skalnej, 

∑
=

+
≥∆=

ldt

1i
1)(W obl ik3lf φ

– obliczone w punkcie „l” dla 
„k-tej” warstwy skalnej, 

∑
=

+
≥∆=

ldt

1i
1)(W obl ik4lf φ

– obliczone w punkcie „l” dla 
„k-tej” warstwy skalnej, 

∑∑
=

+

=

− ∆∆
ldt

i
obli

ldt

i
obli

11

 , φφ
– obliczane dla każdego z punk-

tów w „k-tej” warstwie skalnej 
sumy chwilowych przyrostów 
bądź spadków energii właści-
wej, w sytuacji, gdy doszło do 
przekroczenia wytrzymałości 
skał - wskaźnik wytężenia W≥1 
lub skały nie uległy zniszczeniu 
– wskaźnik wytężenia W<1. 

Tam gdzie lokalizacja rejestrowanych wstrząsów 
jest mało dokładna, trudno – korzystając z zależno-
ści (4) – wymiarować strefy zagrożone sejsmicznie.  
W takich przypadkach można korzystać z podejścia, 
które pozwala analizować zależności procesów 
energetycznych i sejsmiczności określanych  
w funkcji czasu. 
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Prognozy rozkładu sejsmiczności indukowanej  
w czasie można wtedy wykonywać stosując także 
prosty model regresji liniowej. W modelu tym progno-
zowaną ilość wstrząsów lub sumę energii wstrząsów 
(ewentualnie jej maksymalną wartość) w przyjętym 
jednostkowym przedziale czasu określa równanie 5. 
 

 iε++=∑∑
= =

0

lw

1k

4

1j
kjikji prog ag aE     dla i=1...ldt (5) 

 
gdzie: 
Eprog i – ilość, suma energii wstrząsów, 

maksymalna energia wstrząsu 
prognozowana w „i-tym” prze-
dziale czasu ∆ti, 

∑
=

+
<∆=

lpkt

1l
1)(W obl lk1ig φ  

– obliczone w „i-tym” przedziale
czasu ∆ti dla „k-tej” warstwy
skalnej, 

∑
=

−
<∆=

lpkt

1l
1)(W obl lk2ig φ  

– obliczone w „i-tym” przedziale
czasu ∆ti dla „k-tej” warstwy
skalnej, 

∑
=

+
≥∆=

lpkt

1l
1)(W obl lk3ig φ  

– obliczone w „i-tym” przedziale 
czasu ∆ti dla „k-tej” warstwy
skalnej, 

∑
=

+
≥∆=

lpkt

1l
1)(W obl lk4ig φ  

– obliczone w „i-tym” przedziale
czasu ∆ti dla „k-tej” warstwy
skalnej, 

 

∑∑
=

+

=

− ∆∆
lpkt

1l

lpkt

1l

 , obllobll φφ
– obliczane w „i-tym” przedziale 

czasu ∆ti dla „k-tej” warstwy 
skalnej, sumy chwilowych przy-
rostów bądź spadków energii 
właściwej, w sytuacji, gdy 
wskaźnik wytężenia W≥1 lub 
W<1, 

Pozostałe oznaczenia – jak wyżej. 
 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że taka postać 
modelu (dla lw>1) została wymuszona brakiem wiary-
godnych informacji o lokalizacji hipocentrów ognisk 
wstrząsów górniczych. W przypadku, gdyby były do-
stępne dane o współrzędnej pionowej ognisk wstrząsów, 
możliwe byłoby powiązanie rejestrowanych wstrząsów  
z określonymi warstwami skalnymi i poszukiwanie od-
dzielnych równań regresji dla każdej z tych warstw.  

 
Próba opisu sejsmiczności 

 
Stopień zgodności rozkładu wartości przewidywa-

nych z analogicznymi rozkładami wartości obserwo-
wanych przesądza o celowości wykonywania  
w oparciu o wyznaczone równanie regresji prognozy 
wyprzedzającej w rozpatrywanym rejonie eksploata-
cyjnym. Prognozę wyprzedzającą musi poprzedzać 
prognoza porównawcza. 

 
  a)      b) 

Śc.001

     

Śc.001

 
 

Rys. 6. Rozkład wartości: 
a) obserwowanych [J/m3] wydatku energetycznego wstrząsów indukowanych w rejonie ściany 001, 

b) przewidywanych wydatku energetycznego wstrząsów [J/m3] w rejonie ściany 001 
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Tabela 1 
Wyniki estymacji parametru modelu regresji 

 
Parametr Wartość parametru Błąd standardowy Poziom istotności* 

W. wolny 6.57 2.2974 0.004787 
a11 1264.96 343.4393 0.000311 
a21 72.25 672.6772 0.914592 
a31 -54.97 28.9701 0.059495 
a41 -246.09 98.6292 0.013563 
a12 -1551.22 372.5895 0.000050 
a22 585.62 244.3172 0.017635 
a32 3.99 7.2727 0.583744 
a42 41.59 11.1050 0.000248 

∗ - Testowana była hipoteza zakładająca, że dany współczynnik regresji jest równy zero. Wartości podane w tablicy określają, na 
jakim poziomie istotności należy odrzucić tę hipotezę na korzyść hipotezy alternatywnej ai≠0. 

 
Korzystając z danych o zarejestrowanej sej-

smiczności sporządzono rozkład (plan warstwico-
wy) rzeczywistych wartości wydatku energetycz-
nego ∆φobs; [J/m3] zarejestrowanych w rejonie 
ściany 001 wstrząsów (rys. 6a). Obliczając anali-
tycznie przyrosty właściwej energii sprężystej  
w deformowanych warstwach piaskowca i porów-
nując je z rejestrowaną sejsmicznością, zaprogno-
zowano porównawczo, zgodnie z przedstawioną 
metodologią, rozkład wydatku energetycznego 
wstrząsów [J/m3] na wybiegu rozpatrywanego wy-
robiska ścianowego – rys. 6b. 

W tableli 1 podano wyniki obliczeń wartości para-
metrów modelu regresji (4), oszacowanie błędów ich 
wyznaczenia jak również ocenę prawdopodobieństwa 
ich niezerowej wartości.  

Odchylenie standardowe składnika resztowego 
(dokładność przewidywania na podstawie funkcji 
regresji) wynosi 19. Współczynnik determinacji wie-
lorakiej R2=0,5. Tak więc, około 50% zmienności 
obserwowanej liczby wstrząsów jest wyjaśnione 
przez zmienność wskaźników deformacji występują-
cych w modelu. Na rys. 7a przedstawione zostały 
wyniki analizy normalności rozkładu zmiennych 
resztowych – jak widać założenie to można uznać za 
spełnione jedynie z dużym przybliżeniem. Z kolei na 
rys. 7b pokazano wykres wartości przewidywanych.  

Z kolei, obliczając analitycznie zmiany właściwej 
energii sprężystej w funkcji czasu i porównując je  
z zarejestrowanymi maksymalnymi tygodniowymi 
energiami wstrząsów, zaprognozowano porównaw-
czo, wykorzystując model regresji (5), rozkład mak-
symalnej energii wstrząsów [J] – rys. 8. 
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Rys. 7. Wyniki badania poprawności modelu regresji: 
a) wykres normalności rozkładu zmiennych resztowych, 

b) wykres wartości przewidywanych 
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Rys. 8. Rozkład obserwowanej i przewidywanej maksymalnej energii wstrząsów indukowanych  
w rejonie ściany 001 

 
Na rysunku 8 przedstawiającym wyniki analizy sej-

smiczności w funkcji czasu przeprowadzonej przy 
wykorzystaniu zależności (5), linia czerwona przed-
stawia logarytmy obserwowanych maksymalnych 
energii wstrząsów w tygodniowych przedziałach 
czasu, natomiast linia czarna ilustruje wyniki dopa-
sowania. 

Wyniki testowych badań wskazują – mimo prostoty 
przyjętych modeli regresji – na istnienie zależności 
korelacyjnych pomiędzy prognozowanym analitycz-
nie przyrostem właściwej energii sprężystej a rze-
czywistym wydatkiem energii wstrząsów. 

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
 
Wyznaczane relacje pomiędzy obliczanymi zmia-

nami energetycznymi górotworu a wskaźnikami za-
obserwowanej emisji sejsmicznej pozwalają efek-
tywnie szacować zmiany w poziomie tej emisji na 
wybiegach projektowanych ścian. Zachodzą tu moż-
liwości prognozowania tych zmian w czasoprzestrze-
ni (wyznaczanie obszarów wzmożonej sejsmiczno-
ści) oraz w funkcji czasu. Obok sumarycznego wy-
datku energetycznego wstrząsów i ich liczebności 
przypadających na dany obszar (siatka punktów obli-
czeniowych) bądź na jednostkę czasu (krok postępu 
frontu) możliwe jest także prognozowanie maksy-
malnej energii potencjalnego wstrząsu w danym 
przedziale czasu. Pokazane obliczenia testowe wska-
zują, że długookresową prognozę poziomu sejsmicz-
ności można przeprowadzać w oparciu o przyjęty 

stosunkowo prosty model regresji. Jest to możliwe, 
jeśli tylko w danym rejonie eksploatacyjnym 
uwzględnione w opisie zmian energetycznych para-
metry dokonanej i projektowanej eksploatacji a nie 
mało zmienne warunki geologiczne determinują po-
ziom sejsmiczności indukowanej. 

Konfrontując prognozowany na wybiegu ściany 
rozkład emisji sejsmicznej z zwymiarowanymi ob-
szarami koncentracji naprężeń w pokładzie i silnych 
zmian w stanie zdeformowania wstrząsogennych 
warstw skalnych, można podejmować próby ilościo-
wej oceny stanu zagrożenia tąpaniami rozpatrywa-
nych wyrobisk górniczych.  
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ANALYTICALLY SIMULATED CHANGES OF STRESS-ENERGY STATES OF STRATA IN THE CONTEXT  
OF A POTENTIAL ROCK BUMP HAZARD TO THE MINING OPERATIONS  

 
A possibility of making use of analytical results of simulations of stress-deformation and energy states of strata for assessment of a 
rock bump hazard to the mining operations has been discussed in the paper. The relations being found between the calculated stress-
energy changes in the strata and a seismicity induced at multi-seam working areas may be used for determination of the level of the 
seismicity at the faces to be planned. An example of such assessments has been given for a specific mining made under conditions of 
a high level of rock bump and tremors hazards.  
 
 
 

АНАЛИТИЧЕСКИ СИМУЛИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ ГОРНОГО МАССИВА В КОНТЕКСТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ  

ГОРНЫХ УДАРОВ ГОРНО-ШАХТНЫХ РАБОТ 
 
В статье обсуждена возможность использования результатов аналитических симуляций напряженно-деформационных и 
энергетически состояний горного массива для оценивания уровня опасности горных работ. Реляции между рассчитанными 
напряженно-энергетическими изменениями в горном массиве и индукционной сейсмичностью в районах эксплуатации 
нескольких пластов можно использовать для определения ее уровня по всей длине проектированных лав. Подано пример 
таких оценок для конкретной эксплуатации в условиях большой опасности сотрясений и горных ударов. 
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Poziom zagrożenia sejsmicznego w kopalniach  
węgla kamiennego a prowadzenie eksploatacji  

w warunkach skrępowanych 
 

 
 

W górnictwie węgla kamiennego coraz częściej o wielkości zagrożenia wstrząsami  
i tąpaniami decydują skrępowane warunki eksploatacji wynikające z konieczności 
wybierania pokładów w strefach zaburzeń sedymentacyjnych i tektonicznych, w ob-
szarach resztek i filarów ochronnych oraz w rejonach oddziaływania zaszłości eks-
ploatacyjnych. Przejawami niekorzystnych wpływów tych elementów jest występo-
wanie w górotworze rozległych stref koncentracji naprężeń, które zaburzając pier-
wotny stan równowagi stają się czynnikami decydującymi o możliwości wystąpienia 
zjawisk geodynamicznych, w tym wysokoenergetycznych wstrząsów i tąpnięć. Bazu-
jąc na skali zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego 
przeprowadzono analizę kształtowania się tego zagrożenia w wytypowanych sytu-
acjach górniczo-geologicznych determinujących złożone warunki wybierania. Anali-
za ta jednoznacznie wskazuje na istotny wpływ skrępowanej eksploatacji na wysoki 
poziom zagrożenia sejsmicznego. 

 
 

 
1. WPROWADZENIE 

 
 
Wobec istotnego poziomu sczerpania zasobów, du-

żych głębokości zalegania oraz specyfiki formy  
i budowy złoża, wydobywanie węgla kamiennego  
w Polsce odbywa się z roku na rok w trudniejszych  
i bardziej skomplikowanych warunkach geologiczno-
górniczych. Prowadzenie eksploatacji: 
− w obszarach zaburzeń o charakterze sedymentacyj-

nym, 
− w rejonach o silnym zaangażowaniu tektonicznym,  
− w sąsiedztwie struktur uskokowych o znacznych 

amplitudach zrzutu, 
− w obrębie filarów ochronnych obiektów po-

wierzchniowych i podziemnych, 
− w strefach bezpośredniego oddziaływania zaszłości 

eksploatacyjnych, 
to tylko niektóre z niekorzystnych czynników okre-

ślonych mianem skrępowanych warunków eksploata-
cji [1]. Te złożone sytuacje geologiczno-górnicze 
sprzyjają często generowaniu wysokoenergetycznych 
wstrząsów, a w konsekwencji wpływają na wielkość 
zagrożenia tąpaniami.  

W artykule przestawiono ogólną skalę zagrożenia 
wstrząsami i tąpaniami w kopalniach węgla kamienne-
go oraz przeprowadzono szczegółową analizę kształto-
wania się tego zagrożenia w wytypowanych sytuacjach 
górniczo-geologicznych determinujących skrępowane 
warunki eksploatacji. Spośród licznych przykładów 
wybrano partie i rejony kopalń: Bielszowice, Bobrek-
Centrum, Halemba, Staszic oraz Wujek.  

 
 

2. SKALA ZAGROŻENIA SEJSMICZNEGO  
W GÓRNICTWIE WĘGLA KAMIENNEGO 

 
 
Analizując aktualną skalę zagrożenia tąpaniami  

w górnictwie węgla kamiennego, można stwierdzić, 
że zagrożenie to dotyczy coraz większej liczby ko-
palń. Obecnie, na 33 czynnych kopalń węgla ka-
miennego, w 24 eksploatuje się pokłady zaliczone do 
zagrożonych tąpaniami. 

Dane charakteryzujące kształtowanie się stanu 
zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamien-
nego w latach 1987-2006 przedstawiono w tabeli 1 
[2, 3]. 
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Tabela 1 
 

Wydobycie z pokładów 
zagrożonych tąpaniami 

Wypadki wskutek 
tąpnięć Rok Wydobycie 

[mln ton] 
[mln ton] % 

Liczba wstrząsów 
o energii ≥105[J] 

[wg GIG] 

Liczba 
tąpnięć 

śmiertelne ogółem 

1987 192,7 50,9 26,4 2260 11 7 51 
1988 192,7 49,5 25,7 1599 13 3 48 
1989 177,7 49,5 27,9 1076 16 7 77 
1990 147,4 42,2 28,6 1038 16 6 36 
1991 140,1 41,9 29,9 863 9 7 27 
1992 131,3 41,8 31,8 833 10 9 45 
1993 130,2 42,6 32,7 932 16 11 37 
1994 132,7 43,0 32,4 750 12 4 47 
1995 135,3 45,4 33,6 465 7 7 39 
1996 136,2 44,2 32,5 564 2 3 21 
1997 137,1 46,2 37,7 547 2 - 6 
1998 115,9 41,9 36,2 663 5 2 17 
1999 110,4 39,4 35,7 1135 2 - 3 
2000 102,5 37,2 36,3 1088 2 - - 
2001 102,6 37,4 36,5 1137 4 2 21 
2002 102,1 41,8 40,9 1324 4 3 20 
2003 100,5 42,3 42,1 1524 4 2 18 
2004 99,5 39,2 39,4 974 3 - 11 
2005 97,0 41,6 42,9 1451 3 1 13 
2006 95,2 42,1 44,2 1170 4 4 20 
 
Z danych tych wynika, że w okresie ostatnich 

dwudziestu lat ogólne wydobycie węgla kamienne-
go zmniejszyło się o około 50%, zaś wydobycie  
z pokładów zagrożonych tąpaniami spadło jedynie 
o około 15%. Innymi słowy nastąpił około 40% 
wzrost udziału wydobycia z pokładów zagrożo-
nych tąpaniami. Pomimo znacznego obniżenia 
wielkości wydobycia, wyrażona ilością wysoko-
energetycznych wstrząsów (o energiach As ≥ 105 J) 
aktywność sejsmiczna utrzymuje się (poza okre-
sem spadku w latach 1991–1998) na zbliżonym 
poziomie.  

Mająca miejsce w ostatnim okresie w górnictwie 
węgla kamiennego likwidacja kopalń w większości 
należących do zagrożonych tąpaniami w zasadzie nie 
wpłynęła na ogólny poziom zagrożenia sejsmicznego. 
Zlikwidowanie bardzo zagrożonych tąpaniami kopalń, 
takich jak: Wawel, Miechowice, Szombierki, Pstrow-
ski, Porąbka-Klimontów, Powstańców Śląskich czy 
ostatnio Katowice, tylko w nieznacznym stopniu i to  
w krótkim przedziale czasu poprawiło statystyki reje-
strowanej aktywności sejsmicznej. Jednocześnie bo-
wiem wiele kopalń, w których wcześniej nie wystę-
powało zagrożenie sejsmiczne rozpoczęło eksploatację 
pokładów zagrożonych tąpaniami. Tylko w ostatnich 
kilku latach do grona tych kopalń dołączyły takie za-
kłady jak: Brzeszcze, Szczygłowice, Jankowice i So-
bieski. 

Można zatem stwierdzić, iż pomimo zmniejszają-
cego się wydobycia oraz zlikwidowania wielu silnie 
zagrożonych tąpaniami kopalń, w górnictwie węgla 
kamiennego w dalszym ciągu utrzymuje się wysoki 
poziom zagrożenia sejsmicznego, a obserwowana 

ostatnio pewna stabilizacja może w przyszłości 
zmienić się w tendencję zwyżkową. Wynika to głów-
nie z coraz bardziej skrępowanych warunków eks-
ploatacji spowodowanych między innymi wiekiem 
najbardziej zagrożonych kopalń oraz systematycz-
nym sczerpywaniem złoża. Wielopokładowy charak-
ter tych złóż, schodzenie z eksploatacją na coraz 
głębsze poziomy oraz wymagania dotyczące ochrony 
obiektów sprzyjają pozostawianiu resztek i krawędzi 
eksploatacyjnych, co dyktuje konieczność prowadze-
nia robót górniczych w obrębie filarów ochronnych, 
w rejonach zaszłości eksploatacyjnych oraz w obsza-
rach zaangażowanych tektonicznie. Przejawami tych 
niekorzystnych uwarunkowań jest występowanie  
w górotworze rozległych stref koncentracji naprężeń, 
które zaburzając pierwotny stan równowagi stają się 
czynnikami decydującymi o możliwości wystąpienia 
zjawisk geodynamicznych, w tym wysokoenerge-
tycznych wstrząsów i tąpnięć. 

 
 

3. ZAGROŻENIE SEJSMICZNE W WYTYPO-
WANYCH REJONACH KOPALŃ WĘGLA 
KAMIENNEGO 

 
 

3.1. KWK Bielszowice – partia Centralna 
 
Szereg tąpnięć oraz wysoki poziom aktywności sej-

smicznej górotworu odnotowano podczas eksploata-
cji pokładów 506 i 507 w partii Centralnej w kopalni 
Bielszowice. Ogółem w partii tej wystąpiły 23 tąp-
nięcia, w większości w rejonach filarów w danym 
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Tabela 2 
 

Energia wstrząsów 
Pokład 

103 [J] 104 [J] 105 [J] 106 [J] 107 [J] 

Suma  
wstrząsów ∑ As [J] Liczba  

tąpnięć 

506 1489 531 153 11 1 2185 1.19⋅108 5 
507 8255 2131 694 70 8 11158 7.96⋅108 10 
Łącznie 9744 2662 847 81 9 13343 9.15⋅108 15 

 
Tabela 3 

 

Energia 
Pokład 

103 [J] 104 [J] 105 [J] 106 [J] 107 [J] 108 [J] 

Suma 
wstrząsów ∑ As [J] 

Liczba  
tąpnięć 

507 4655 7128 1982 161 4 3 13933 1.92⋅109 7 

509 4737 2896 358 7 - - 7998 2.24⋅108 20 

510 1788 1695 164 4 - - 3651 1.03⋅108 5 

Łącznie 11180 11719 2504 172 4 3 25582 2.24⋅109 32 (30*) 

 
* dwa tąpnięcia spowodowały skutki jednocześnie w wyrobiskach wykonanych w pokładach 509 i 510 

 
pokładzie lub w rejonach oddziaływania filarów 
pozostawionych w pokładach sąsiednich. Obraz 
kształtowania się zagrożenia sejsmicznego w okre-
sie prowadzenia eksploatacji w pokładach 506  
i 507 przedstawia tabela 2.  

Podczas prowadzenia robót przygotowawczych  
i eksploatacyjnych w pokładzie 506 niejednokrot-
nie stwierdzano występowanie stref wzmożonych 
naprężeń. Podwyższony stan naprężeń oraz nasile-
nie aktywności sejsmicznej miały miejsce przede 
wszystkim w zasięgu oddziaływania krawędzi  
i resztek pokładów 501 i 502, a także w rejonie 
filarów ochronnych, gdzie najbardziej aktywne 
sejsmicznie ściany N-195 i N-200 prowadzone 
były w filarze dla przekopów skrzydłowych. Naj-
większe w kopalni zagrożenie tąpaniami towarzy-
szyło jednak wybieraniu pokładu 507. Istniejące  
w tym pokładzie strefy nadmiernych koncentracji 
naprężeń niejednokrotnie zmuszały do przerwania 
robót i do zmiany ich projekcji. Aktywność sej-
smiczna szczególnie wzrastała w trakcie prowa-
dzenia prac w zasięgu oddziaływania krawędzi 
pokładu 502 i 506 oraz w rejonie filarów ochron-
nych, szczególnie wspomnianego filara dla prze-
kopów skrzydłowych. Wysoki poziom aktywności 
determinowany tymi wpływami towarzyszył 
zwłaszcza eksploatacji ścianą 303.  

Największe zagrożenie sejsmiczne w pokładach 
506 i 507 w partii Centralnej kreowały zatem za-
szłości eksploatacyjne w postaci pozostawionych 
resztek i filarów dla ochrony przekopów głównych, 
przekopów skrzydłowych oraz obiektów chronio-
nych na powierzchni.  

3.2. KWK Bobrek-Centrum – pole Północne 
 
Analiza kształtowania się zagrożenia sejsmicz-

nego w kopalni Bobrek-Centrum dotyczy pola 
Północnego dawnej kopalni Bobrek i partii D byłej 
kopalni Miechowice, gdzie w trakcie eksploatacji 
pokładów siodłowych odnotowano najwięcej 
wstrząsów i tąpnięć. Ogółem w tym rejonie w po-
kładach 507, 509 i 510 wystąpiły 32 tąpnięcia. 
Aktywność sejsmiczną jaka towarzyszyła eksplo-
atacji tych pokładów w polu Północnym przedsta-
wia tabela 3. 

Eksploatacji odprężającego pokładu 507 towarzy-
szyła wysoka aktywność sejsmiczna z dużą ilością 
wysokoenergetycznych wstrząsów, które spowodo-
wały 7 tąpnięć. Również wybieranie w następnej 
kolejności warstwy przystropowej i przyspągowej 
pokładu 509 prowadzone było w warunkach dużego 
zagrożenia tąpaniami. Pomimo znacznego, w po-
równaniu do pokładu 507, spadku aktywności sej-
smicznej górotworu w pokładzie 509 wystąpiło 20 
tąpnięć. Eksploatację pokładu 510 początkowo pro-
wadzono z podsadzką hydrauliczną w warstwie 
przyspągowej, jednakże po serii 4 tąpnięć rozpoczę-
to wybieranie warstwy przystropowej z zawałem 
stropu, co w trakcie dalszej eksploatacji spowodo-
wało spadek aktywności sejsmicznej, w tym wyso-
koenergetycznych wstrząsów.  

Podczas wybierania pokładów 507, 509 i 510  
w polu Północnym wyraźne wzrosty aktywności 
sejsmicznej miały miejsce na obrzeżach obszarów 
resztkowych znajdujących się sąsiedztwie uskoków 
przekątnych oraz w sąsiedztwie resztki pozostawio-
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Tabela 4 
 

Energia 
Pokład 

103[J] 104[J] 105[J] 106 [J] 107[J] 

Suma 
wstrząsów ∑ As [J] Liczba 

tąpnięć 

415/1 1407 1089 74 26 3 2599 2.73⋅108 2 
504 2139 1221 156 36 - 3552 2.73⋅108 - 
506 1851 1682 727 203 6 4469 9.49⋅108 2 
507 934 1400 441 79 1 2855 3.32⋅108 11 
Łącznie 6331 5392 1398 344 10 13475 1.83⋅109 15 

 
Tabela 5 

 
Energia Pokład 

510 
103[J] 104[J] 105[J] 106 [J] 107[J] 

Suma 
wstrząsów 

Liczba 
tąpnięć 

warstwa I 1163 386 44 2 4 1599 9 
warstwa II 294 44 1 - - 339 - 
warstwa III 1636 326 10 1 - 1973 - 
Łącznie 3093 756 55 3 4 3911 9 

 
nej w pokładzie 507. Wysoki poziom zagrożenia 
sejsmicznego występował zwłaszcza w sytuacjach, 
gdzie wpływy pozostawionych resztek i krawędzi 
nakładały się ze sobą, bądź dochodziło do superpo-
zycji z naprężeniami wynikającymi z istnienia stref 
uskokowych. 

 
3.3. KWK Halemba – partia „F” 

 
Wysoki stan zagrożenia wstrząsami i tąpaniami  

w kopalni Halemba dotyczył usytuowanej w bliskim 
sąsiedztwie Uskoku Kłodnickiego partii „F”, gdzie  
w trakcie prowadzenia robót górniczych wystąpiło 18 
tąpnięć. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej w 
trakcie eksploatacji pokładów 415/1, 504, 506 i 507 
w partii „F” ilustruje tabela 4. 

Już na początku eksploatacji pokładu 415/1 ścianą 
2, w rejonie niewybranej parceli pokładu 414/2, reje-
strowano wysoką aktywność sejsmiczną górotworu. 
Wzrost dalszej aktywności wiązał się także z uak-
tywnianiem się uskoku III, w sąsiedztwie którego 
pozostawiono liczne resztki w pokładach rudzkich 
409, 410, 411 i 414/2 oraz w pokładach siodłowych 
504, 506 i 507. Duża ilość wysokoenergetycznych 
wstrząsów miała miejsce w trakcie eksploatacji ko-
lejnych ścian również w rejonach resztek i krawędzi 
wymienionych pokładów rudzkich i siodłowych.  

Wysoki poziom aktywność sejsmicznej górotwo-
ru w partii „F” towarzyszył także eksploatacji po-
kładów 504, 506 i 507. Wzrost aktywności reje-
strowano w rejonach oddziaływania krawędzi eks-
ploatacyjnych pokładów sąsiednich oraz w obsza-
rach wpływu zaburzeń tektonicznych zarówno  
o małych, jak i dużych zrzutach, w tym zwłaszcza 
uskoku Kłodnickiego. 

3.4. KWK Staszic – pole Centralne 
 
W kopalni Staszic największe zagrożenie sej-

smiczne towarzyszyło eksploatacji pokładów 501 i 
510 w polu Centralnym. Od czasu wprowadzenia 
ewidencji tąpań odnotowano ich 13, z czego 9 tąp-
nięć miało miejsce podczas eksploatacji I przyspą-
gowej warstwy pokładu 510. Ilość zdarzeń sej-
smicznych zarejestrowanych w trakcie eksploatacji 
poszczególnych warstw pokładu 510 przedstawia 
tabela 5.  

Najwyższy poziom zagrożenia wstrząsami i tąpa-
niami towarzyszył wybieraniu I przyspągowej war-
stwy pokładu 510, która to warstwa nie została wcze-
śniej odprężona z powodu zaniechania eksploatacji  
w pokładzie 501 oraz wcześniejszego wytworzenia  
w tym pokładzie szeregu krawędzi eksploatacji. Pra-
wie wszystkie wysokoenergetyczne wstrząsy zareje-
strowane w polu Północnym oraz większość zaistnia-
łych w kopalni tąpnięć związane były głównie z wy-
bieraniem I warstwy pokładu 510 w obszarach 
wpływu krawędzi eksploatacji i resztek pokładu 501.  

 
3.5. KWK Wujek (ruch „Śląsk)  
        – partia „L” 

 
Największe zagrożenie sejsmiczne w dawnej ko-

palni Śląsk towarzyszyło eksploatacji pokładu 510 
w partii „L”. Spośród odnotowanych w tej partii 14 
tąpnięć, najwięcej – 9 zadrzeń wystąpiło w pokła-
dzie 510, zaś 5 tąpnięć odnotowano w pokładzie 
502. Kształtowanie się aktywności sejsmicznej 
górotworu podczas prowadzenia robót górniczych 
w partii „L” we wszystkich pokładach oraz w po-
kładzie 510 przedstawia tabela 6.  
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Tabela 6 
 

Energia 
Pokład 

103[J] 104[J] 105[J] 106 [J] 107[J] 108[J] 109[J] 

Suma 
wstrząsów 

Liczba 
tąpnięć 

wszystkie 8179 6663 1116 93 13 4 1 16069 14 
510 3661 2864 462 45 8 1 - 7041 9 

 
Tabela 7 

 
Energia wstrząsów 

Pokład 
103 [J] 104 [J] 105 [J] 106 [J] 107 [J] 108 [J] 

Suma 
wstrząsów ∑ As [J] Liczba  

tąpnięć 

416 1765 193 5 1 1 - 1965 7.3⋅107 1 
501 4869 1536 147 20 4 1 6577 8.5⋅108 6 
504 613 105 13 1 - - 732 9.8⋅106 - 
510 10353 1412 73 10 - - 11848 1.2⋅108 7 
Łącznie 17600 3246 238 32 5 1 21122 1.05⋅109 14 

 
Eksploatację w partii „L” rozpoczęto od pokładu 

504 w celu odprężenia sąsiednich pokładów: 502, 
507 i 510. Pierwsze tąpnięcie miało miejsce w trakcie 
wybierania zamykającej ściany w tym pokładzie. 
Dalszemu wybieraniu przystropowej warstwy pokła-
du 502 towarzyszyła bardzo duża aktywność sej-
smiczna, a kolejne tąpnięcie wystąpiło w obszarze 
gdzie pokład ten nie został wcześniej odprężony. 
Podczas wybierania pokładu 507 wystąpiły 3 tąpnię-
cia, jednak najwyższy poziom aktywności sejsmicz-
nej oraz najwięcej 9 tąpnięć towarzyszyły wybieraniu 
przystropowej warstwy pokładu 510. Rejestrowany 
wzrost aktywności sejsmicznej oraz większość tych 
tąpnięć wystąpiły w trakcie prowadzenia robót przy-
gotowawczych i eksploatacyjnych w rejonie krawę-
dzi oraz resztki pokładu 504.  

Z analizy kształtowania się aktywności sejsmicznej 
w partii „L” wynika, iż wzrost aktywności sejsmicz-
nej oraz ogniska najsilniejszych zdarzeń lokalizowały 
się w sąsiedztwie uskoków oraz obszarów resztko-
wych.  

 
3.6. KWK Wujek – rejon  
       południowo-wschodni 

 
W kopalni Wujek występuje najbardziej charakte-

rystyczna aktywność sejsmiczna związana z eksplo-
atacją w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach. W 
kopalni tej podwyższoną aktywność sejsmiczną góro-
tworu obserwowano w rejonie południowo-
wschodnim w sąsiedztwie Uskoku Kłodnickiego. 
Wielokrotnie podczas eksploatacji w otoczeniu tego 
uskoku dochodziło do tąpnięć oraz zjawisk sejsmicz-
nych o najwyższych energiach w skali Górnośląskie-
go Zagłębia Węglowego. Poza Uskokiem Kłodnic-
kim w kopalni Wujek notowano także tąpnięcia 
związane z uskokami: Brynowskim i Arkona.  

W sumie w sąsiedztwie wymienionych uskoków 
odnotowano 14 tąpnięć. Aktywność sejsmiczną od-
notowaną w rejonie południowo-wschodnim w rejo-
nie Uskoku Kłodnickiego w kopalni Wujek scharak-
teryzowano w tabeli 7.  

Analiza danych charakteryzujących kształtowanie 
się zagrożenia sejsmicznego w rejonie uskoku Kłod-
nickiego wskazuje na stopniowy wzrost aktywności 
sejsmicznej w miarę oddalania się od uskoku, co 
wskazuje, iż rozwój eksploatacji wpływał na jego 
uaktywnienie. Z analizy odnotowanych tąpnięć wy-
nika, iż znaczna ich część miała miejsce w sąsiedz-
twie Uskoku Kłodnickiego i Uskoku Arkona, a naj-
więcej wystąpiło w pokładach 501 i 510. Ilość i ener-
gie wstrząsów odnotowanych w najbliższym rejonie 
tych uskoków świadczą o kreowaniu przez nie zagro-
żenia wstrząsami. 

Warto nadmienić, że wysoki poziom zagrożenia 
sejsmicznego związany z Uskokiem Kłodnickim miał 
również miejsce w rozpatrywanych wcześniej kopal-
niach Halemba i Śląsk.  

 
 

4. PODSUMOWANIE 
 
 
Aktualnie w górnictwie węgla kamiennego utrzy-

muje się wysoki poziom zagrożenia wstrząsami  
i tąpaniami. Zagrożenie to, będąc spośród pozosta-
łych zagrożeń naturalnych w najmniejszym stopniu 
opanowanym, powszechnie uznawane jest jako za-
grożenia wiodące. Analiza zaprezentowanych przy-
kładów jednoznacznie wskazuje, że prowadzenie 
eksploatacji w skrępowanych warunkach górniczo-
geologicznych generuje ponadprzeciętny poziom 
aktywności sejsmicznej górotworu utożsamianej 
zarówno z ilością rejestrowanych wstrząsów, jak  
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i z sumaryczną wartością wyemitowanej energii. 
Ponieważ konsekwencją dużej aktywności sejsmicz-
nej jest potencjalnie wysoki poziom zagrożenia tąpa-
niami, toteż w wielu przypadkach wysokoenerge-
tycznych wstrząsom w trakcie prowadzenia skrępo-
wanej eksploatacji towarzyszyły zjawiska ze skutka-
mi w wyrobiskach. 

Poza bezspornymi przyczynami zagrożenia sej-
smicznego wynikającymi ze znacznej głębokości 
eksploatacji, grubowarstwowej budowy górotworu 
oraz geomechanicznych własności węgla i skał, za 
bardzo istotne należy uznać przyczyny kreowane 
przez skrępowane warunki eksploatacji. Należy zali-
czyć do nich przede wszystkim: 
• strefy zaburzeń sedymentacyjnych złoża w postaci 
ścienień, wymyć i zaników pokładów oraz anoma-
lii grubości i odległości pomiędzy pokładami; 

• rejony zaburzeń tektonicznych zarówno o dużych, 
jak też małych zrzutach; 

• resztkowe partie pokładów zalegające w filarach 
ochronnych obiektów powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

• obszary oddziaływania zaszłości eksploatacyjnych 
takich jak krawędzie eksploatacyjne czy filary 
resztkowe;  

• rejony nierównomiernego zaawansowania robót 
eksploatacyjnych w sąsiadujących ze sobą partiach 
złoża danej kopalni oraz w partiach przygranicz-
nych kopalń sąsiednich. 
Coraz częściej występująca koincydencja wymie-

nionych elementów sprzyjających intensyfikacji za-
grożenia wstrząsami i tąpaniami sprawia, że pod-
ziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego prowa-
dzona będzie w coraz trudniejszych warunkach gór-
niczo-geologicznych. 
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SEISMIC HAZARD LEVEL IN HARD COAL MINES AND MINING OPERATIONS  
UNDER HAMPERED CONDITIONS  

 
The rugged conditions of mining caused by necessity of extraction the seams in sedimentation and tectonic hazardous zones as well 
as in the areas of residual and safety pillars and in the zones of activities of the past events decide more often a largeness of the rock 
bump hazards in the hard coal mining. The symptoms of the unfavourable impact of the above mentioned elements are occurrence of 
large zones of stress concentration in the rock mass, which upset the primary state of equilibrium and they are the decisive factors of 
possibility of occurrence of geodynamic events including the high-power rock bumps. Basing on the scale of rock bump hazard in the 
hard coal mines, there has been made the analysis of development of this hazard in selected geological conditions which determine 
the complex mining conditions. The analysis has proven explicitly that the hampered mining has a great impact on the high level of  
a rock bump hazard. 
 
 
 

УРОВЕНЬ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В ШАХТАХ КАМЕННОГО УГЛЯ И ВНЕДРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В горной промышленности каменного угля все чаще о величине опасности сотрясений и горных ударов решают 
ограниченные условия эксплуатации, вытекающие из необходимости подбирания пластов в седиментационных зонах  
и зонах тектонических нарушений, в пространствах остатков и защитных столбов, а также в районах воздействия 
последствий предыдущей эксплуатации. Проявлениями невыгодных влияний этих элементов является наличие рассеянных 
зон концентрации напряжений в горных массивах, которые нарушая предыдущее равновесие, становятся решающими 
факторами возможности появления геодинамических явлений, в том высокоэнергетических сотрясений и горных ударов. 
Базируя на масштабе опасностей появления сотрясений и горных ударов в шахтах каменного угля, провели анализ 
формирования этой опасности в выбранных горно-геологических ситуациях, что обосновано сложными условиями добора. 
Этот анализ однозначно указывает на существенное влияние ограниченной эксплуатации на высокий уровень сейсмической 
опасности. 
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Eksploatacja pokładu 510 w KWK WIECZOREK 
w strefie ochronnej autostrady A-4  

w warunkach występowania zagrożenia 
tąpaniami, zawałami i pożarami 

 
 

 
W pracy omówiono uwarunkowania związane z eksploatacją pokładu 510 w filarze 
ochronnym autostrady A-4 Katowice-Kraków w warunkach zagrożeń współwystępu-
jących. Pokład 510 ze względu na miąższość ok. 10 m wybierany był trzema war-
stwami poczynając od warstwy przyspągowej (jako warstwy odprężającej) z pod-
sadzką hydrauliczną. Ze względu na występujące opady stropu zmieniono eksploata-
cję zgodnie z projektem celowym zrealizowanym wspólnie z Akademią Górniczo-
Hutniczą, zakładającym eksploatację w pierwszej kolejności warstwy przystropowej  
z podsadzką hydrauliczną kamienną rekonsolidującą. Zastosowany system, analizu-
jąc dotychczas dokonaną eksploatację, okazał się optymalny w istniejących warun-
kach geologiczno-górniczych i przy występujących ograniczeniach ze strony obiek-
tów na powierzchni. Dzięki wprowadzeniu powyższego systemu ograniczono zagro-
żenie obwałami, zminimalizowano zagrożenia wentylacyjne przy utrzymaniu na zbli-
żonym poziomie zagrożenia tąpaniami. Została zakończona już eksploatacja war-
stwy odprężającej, przy której eksploatacji prognozowana była najwyższa aktywność 
sejsmiczna. 
 
 

 
 

 
I. WPROWADZENIE 

 
 
KWK Wieczorek zlokalizowana jest w południo-

wo-wschodniej części obszaru administracyjnego 
miasta Katowice. Przez obszar górniczy kopalni 
przebiega autostrada A-4 łącząca Katowice z Krako-
wem. Kopalnia prowadzi od ponad 180 lat eksploata-
cję pokładów węgla, a w ostatnich latach eksploata-
cja prowadzona jest w pokładach 510 i 620. Pokład 
620 posiada małą miąższość (ok. 1,5 m) i zalega na 
głębokości przekraczającej 700 m. Natomiast pokład 
510 posiada znaczną miąższość (ok. 10 m) i zalega 
znacznie płycej od pokładu 620. Z powyższych uwa-
runkowań wynika konieczność eksploatacji podsadz-
kowej pokładu 510 zapewniającej odpowiednią kate-
gorię ochrony obiektów powierzchniowych. Dotych-

czas pokład 510 wybierano z zastosowaniem pod-
sadzki hydraulicznej, trzema kolejnymi warstwami 
poczynając od warstwy przyspągowej, poprzez war-
stwę środkową do warstwy podstropowej. Eksploata-
cji tym systemem towarzyszyły liczne zagrożenia 
czyniąc ją niebezpieczną i mało zasadną ekonomicz-
nie. Trudności te nasilały się zwłaszcza w południo-
wo-zachodniej części pokładu 510. W celu opraco-
wania nowego systemu eksploatacji KWK Wieczorek 
wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą zrealizowa-
ły projekt celowy pt. „Zasady bezpiecznej eksploata-
cji grubych pokładów węgla w strefie ochronnej 
autostrady w warunkach występowania zagrożenia 
tąpaniami, zawałami i pożarami”. Wynikiem powyż-
szej współpracy było zaprojektowanie i wdrożenie 
nowego systemu eksploatacji pokładu 510  
w partii południowo-zachodniej. 
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2. WARUNKI GEOLOGICZNO-GÓRNICZE 
ORAZ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
POKŁADU 510 W POŁUDNIOWO-
ZACHODNIEJ PARTII POKŁADU 510 

 
 
Granice eksploatacji pokładu 510 w partii połu-

dniowo-zachodniej stanowią: 
− od zachodu zroby eksploatacji dokonanej,  
− od północy stare zroby podsadzkowe powyżej 

chodnika wentylacyjnego poz. 520 m,  
− od wschodu filar ochronny szybu „Giszowiec”, 
− od południa granica eksploatacyjna z KWK Staszic. 

Powyżej w odległości około 25 m dokonano eks-
ploatacji pokładu 501 wytwarzając wiele krawędzi  
i resztek eksploatacyjnych. Poniżej w odległości 
ok. 145 m prowadzona była eksploatacja pokładu 
620 z zawałem stropu. Miąższość pokładu 510  
w analizowanej partii waha się od 9,4 do 11,0 m,  
a pokład nie zawiera przerostów skały płonnej. 
Głębokość projektowanej eksploatacji wynosiła 
550-615 m. 

Pokład 510 w partii południowo-zachodniej zali-
czony jest do: 
− II kategorii zagrożenia metanowego, 
− klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 
− I i II stopnia zagrożenia wodnego, 
− I i III stopnia zagrożenia tąpaniami, 
− węgiel o dużej skłonności do samozapalenia. 

Węgiel z pokładu 510 należy do typów 31.2 i 32.1 
i posiada następujące parametry jakościowe: 
− wartość opałowa 32335 kJ/kg, 
− ciężar objętościowy 1,32 Mg/m3, 
− zawartość popiołu 4,88%, 
− zawartość siarki całkowitej 0,52%. 

W oparciu o profile litologiczne otworów  
B-4/580, G-763(2003) i profil litologiczny szybu 
„Giszowiec” stwierdza się, że w stropie pokładu 
510 w analizowanej partii występują łupki ilaste, 
łupki ilaste zapiaszczone, łupki piaszczyste, pia-
skowce drobnoziarniste i średnioziarniste. Miąż-
szość łupków ilastych wynosi od 0,49 m do 12,90 
m, łupków ilastych zapiaszczonych od 0,40 m do 
3,80 m, łupków piaszczystych od 0,50 m do 4,24 
m, a miąższość piaskowca stwierdzonego otwo-
rem B-4/580 wynosi 7,00. Zgodnie z wymienio-
nymi profilami w odległości od 14,85 m do 27,85 
m powyżej pokładu 510 zalega pokład 501  
o miąższości od 3,20 m do 6,10 m. Bezpośrednio 
powyżej pokładu 501 zalegają łupki piaszczyste, 
piaskowce i łupki ilaste. Miąższość łupków piasz-
czystych waha się od 2,40 m do 6,11 m, piaskow-
ców od 1,94 m do 34,70 m, a łupków ilastych od 
0,39 m do 1,65 m.  

W spągu pokładu 510 według profilu litologiczne-
go otworów: B-4/580, G-763(2003) i profilu litolo-
gicznego szybu „Giszowiec” zalegają łupki ilaste, 
łupki ilaste zapiaszczone i łupki piaszczyste. Miąż-
szość łupków ilastych wynosi od 0,22 m do 6,00 m, 
łupków ilastych zapiaszczonych od 3,2 m do 11,5 m, 
a łupków piaszczystych od 0,39 m do 3,81 m. Zgod-
nie z profilem litologicznym szybu „Giszowiec” do 
wysokości 200 m nad pokładem 510 występują na-
stępujące pokłady węgla: 
− w odległości 14,85 m pokład 501 o miąższości  

6,10 m, 
− w odległości 30,05 m pokład 418 o miąższości  

1,50 m, 
− w odległości 55,70 m pokład 416 o miąższości  

0,90 m, 
− w odległości 105,15 m pokład 412 o miąższości 

0,60 m, 
− w odległości 157,45 m pokład 408 o miąższości 

1,25 m, 
− w odległości 173,30 m pokład 407/4 o miąższości 

0,30 m, 
− w odległości 177,35 m pokład 407/1-2 o miąższo-
ści 1,65 m. 
Już od lat 60. XIX w. nad oraz w najbliższym są-

siedztwie partii południowo-zchodniej pokładu 510 
prowadzona była eksploatacja. Najpierw eksploato-
wano pokłady grupy 300, które zalegały płytko pod 
powierzchnią terenu. W latach 60. XX w. rozpoczęto 
eksploatację pokładów grupy 400. Eksploatacja ta 
prowadzona była z zawałem stropu na głębokości 
290-560 m na wysokość 1,5-3,1 m. Pokłady grupy 
500 eksploatowane były począwszy od lat 70. XX w. 
na głębokości 520-630 m, a ich eksploatacja prowa-
dzona była zarówno na zawał jak i z zastosowaniem 
podsadzki hydraulicznej. W analizowanym rejonie do 
chwili obecnej wyeksploatowano 12 pokładów węgla 
na łączną miąższość 35 m.  

 
 

3. ANALIZA  KSZTAŁTOWANIA SIĘ  ZAGRO-
ŻEŃ  NATURALNYCH  W  PARTII  POŁU-
DNIOWO-ZACHODNIEJ  POKŁADU  510 
 
 

3.1. Zagrożenie wodne 
 
Warunki hydrogeologiczne w pokładzie 510  

w przedmiotowym rejonie są proste. Zasoby statycz-
ne wody z warstw siodłowych zostały zdrenowane 
wcześniejszymi robotami górniczymi. Woda z do-
pływu naturalnego z zasobów dynamicznych spływa-
jąca warstwami przepuszczalnymi i starymi zroba- 
mi z północno-zachodniej  części obszaru górniczego 
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gromadzi się w najniższej, podpoziomowej części zro-
bów, tworząc zbiornik W-78 o pojemności 18100 m3. 
Znajduje się on na zachód od projektowanej eksploata-
cji i nie jest on przewidziany do likwidacji. Poziom 
wody w zbiorniku utrzymywany jest dzięki ujęciu wody 
wykonanemu w postaci syfonu zabudowanego w tamie 
zabezpieczającej poniżej poziomu 615 m. Woda z do-
pływu naturalnego ze starych zrobów z poziomu powy-
żej rzędnej syfonu odprowadzana jest swobodnie ruro-
ciągiem do rząpia odwodnienia pomocniczego (zbiornik 
W-113 o pojemności 1410 m3), skąd wraz z wodą po-
podsadzkową przepompowywana jest rurociągami do 
głównego odwadniania na poz. 630 m przy szybie 
„Roździeński”. Łączny naturalny dopływ do partii po-
łudniowo-zachodniej pokładu 510 wynosił przed wdro-
żeniem nowego projektu eksploatacji ok. 2 m3/min. 
Oprócz opisanych wyżej dołowych zbiorników wod-
nych w analizowanym rejonie znajdowały się jeszcze 
następujące zbiorniki: 
− W-23 w upadowej 600 w I, II i III warstwie pokła-

du 510 o pojemności 4100 m3, 
− W-45 w pokładzie 501 o pojemności 2500 m3,  
− W-46 w pokładzie 501 o pojemności 7100 m3,  
− W-51 w pokładzie 501 o pojemności 400 m3. 

Wokół wyszczególnionych zbiorników w pokła-
dzie 510 wyznaczony został wspólny stumetrowy 
rejon II stopnia zagrożenia wodnego (pozostały 
rejon znajduje się w I stopniu zagrożenia wodne-
go). Planowane było odwodnienie wszystkich 
zbiorników w rejonie projektowanej eksploatacji  
z projektowanych wyrobisk przygotowawczych. 
Nie prognozowano dopływu wody z warstw stro-
powych pokładu 510 poza drobnymi wyciekami  
i sączeniami w rejonach gdzie w stropie pokładu 
510 zalegał piaskowiec. 

 
3.2. Zagrożenia wentylacyjno-pożarowe 

 
• Zagrożenie pożarowe 

 
Pokład 510 z uwagi na występowanie pożarów lub 

objawów pożarów endogenicznych charakteryzuje 
się bardzo dużym zagrożeniem pożarowym. Wartość 
wskaźnika samozapalności mieści się w zakresie od 
85-122°C/min, natomiast wartość energii aktywacji 
wynosi 39-42 kJ/mol. Eksploatacja w pokładzie 510 
wiązała się zawsze z występowaniem objawów, które 
charakteryzują pokłady skłonne do samozapalenia, 
konkretnie z ubytkiem tlenu oraz przyrostem dwu-
tlenku węgla w prądach wylotowych, z tlenkiem 
węgla w granicach do 100 ppm w szczelinach 
względnie opadach stropu, a nawet z zapachem wę-
glowodorów w miejscach zaawansowanego procesu 
pożarowego. W partii zachodniej pokładu 510 do-

tychczas wskutek zaistniałych wcześniej pożarów 
powstały 4 pola pożarowe – aktualnie nieczynne. 
Analizując przyczyny powstałych zagrożeń pożaro-
wych można wymienić te czynniki, które mają więk-
szy lub mniejszy wpływ na ich powstanie. Do naj-
ważniejszych, które miały decydujący wpływ na 
sytuację w tej partii pokładu 510 należą: 
− skłonność węgla do samozapalenia,  
− niewłaściwa profilaktyka,  
− warunki górniczo-geologiczne i stosowany system 

eksploatacji.  
Najważniejszą przyczyną większości zagrożeń poża-

rowych w tej partii były warunki górniczo-
geologiczne, a właściwie system eksploatacji. Eksplo-
atacja pierwszej warstwy od spągu pokładu z podsadz-
ka hydrauliczną, prowadzona jako odprężająca dla 
pozostałych warstw pokładu, wiązała się z licznymi 
wstrząsami górotworu. Wstrząsy te powodowały de-
strukcje pokładu, co skutkowało opadami stropu  
i obwałami obejmującymi II, a nawet III warstwę po-
kładu 510. Powodowało to zmniejszenie postępu ścian 
ze względu na pracochłonne i niebezpieczne prace 
przy uchwyceniu i zabezpieczeniu stropu bezpośred-
niego. Dużym problemem było również wykonanie 
czołowej tamy podsadzkowej (z uwagi na duże opady 
jak i gruzowisko węglowe) tuż za końcami sekcji oraz 
usytuowanie wygrodzeń do odprowadzenia wody 
podsadzkowej wśród licznie występujących opadów. 
Tymi wygrodzeniami, pomimo ich tamowania, powie-
trze dostawało się do miejsc wypełnionych zruszonym 
i skruszonym węglem, co musiało prowadzić do zapo-
czątkowania procesu pożarowego. Z uwagi na nie-
wielkie nachylenie pokładu 4-6° szczelne podsadzenie 
miejsc opadów mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu 
ścianami postępu około 100 m (licząc od miejsca opa-
du). Przy bardzo małych postępach ścian i okresie 
inkubacji wynoszącym 4 tygodnie ryzyko wystąpienia 
pożaru było bardzo wysokie.  

 
• Zagrożenie metanowe  

 
W partii południowo-zachodniej pokładu 510 prze-

prowadzone badania wykazały maksymalnie 2,69 m3 

CH4/MgCSW. Na podstawie prognoz metanowości 
bezwzględnej, wyników badań metanonośności oraz 
dotychczasowego kształtowania się rzeczywistej 
metanowości bezwzględnej, nie przewiduje się wzro-
stu zagrożenia tąpaniami przy prowadzeniu eksplo-
atacji pokładu 510 w przedmiotowej partii.  

 
3.3. Zagrożenie tąpaniami 

 
Wyróżnia się trzy podstawowe grupy czynników 

wpływających na wielkość zagrożenia tąpaniami:  
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− pseudopierwotny stan naprężenia uwzględniający 
nie tylko naprężenia grawitacyjne, lecz również 
wpływ zaszłości eksploatacyjnych i zaburzeń tek-
tonicznych,  

− geomechaniczne (zarówno wytrzymałościowe, jak 
też odkształceniowe) własności pokładu oraz ota-
czających go utworów skalnych,  

− zagrożenie wstrząsowe zdeterminowane możliwo-
ścią występowania wstrząsów, a zwłaszcza zdarzeń 
wysokoenergetycznych.  
Z wysokim poziomem stanu zagrożeniem tąpania-

mi należy szczególnie liczyć się w okresie wybiera-
nia warstwy odprężającej (przystropowej). Na pod-
stawie przeprowadzonych obliczeń numerycznych 
można stwierdzić, że:  
− prognozowane maksymalne wartości składowej 

pionowej pseudopierwotnego stanu naprężenia 
wskazują, że już przed przystąpieniem do prowa-
dzenia robót w pewnych obszarach analizowanych 
ścian wartości naprężeń pionowych są porówny-
walne z wytrzymałością na ściskanie węgla pokła-
du 510,  

− czynnikami decydującymi o wzroście wartości 
naprężeń pseudopierwotnych (pomijając oczywisty 
wpływ głębokości) jest oddziaływanie krawędzi  
i resztek zlokalizowanych w pokładzie 501,  

− z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia wy-
sokoenergetycznymi wstrząsami istotne znaczenie 
ma warstwa piaskowca zalegająca nad pokładem 
501. W odniesieniu do wpływu tej warstwy pro-
gnozowano występowanie wstrząsów o maksy-
malnych energiach nie przekraczających 2×106 J, 
lecz energia sejsmiczna większości wstrząsów nie 
powinna przekraczać 3×105 J. Zagrożenie wstrzą-
sami wysokoenergetycznymi będzie występowało 
przede wszystkim w okresie przechodzenia pod 
krawędziami i resztkami pozostawionymi w po-
kładzie 501,  

− oprócz zagrożenia wywołanego ewentualnym uak-
tywnianiem się warstwy wstrząsogennej należy się 
liczyć z występowaniem wysokiej (wyrażającej się 
dużą ilością zdarzeń) aktywności sejsmicznej 
wskutek procesów zniszczenia zachodzących  
w pokładzie 510. Ogniska tych wstrząsów lokali-
zować się będą w sąsiedztwie czynnych wyrobisk. 
Podsumowując można stwierdzić, że pseudo-

pierwotny stan naprężeń, geomechaniczne własno-
ści skał oraz pokładu 510, a także zagrożenie wy-
stępowaniem wysokoenergetycznych wstrząsów 
lub wstrząsów niskoenergetycznych o ogniskach 
znajdujących się w pobliżu czynnych wyrobisk 
sprawia, że w odniesieniu do partii zachodniej 
mamy do czynienia z potencjalnie wysokim po-
ziomem zagrożenia tąpaniami. 

3.4. Analiza  kształtowania  się  zagrożenia 
obwałami  i  zawałami  

 
 
Eksploatację pokładu 510 w partii południowo-

zachodniej przed zmianą systemu eksploatacji 
prowadzono na podsadzkę hydrauliczną z podzia-
łem na trzy warstwy od spągu do stropu pokładu, 
zarówno systemem blokowym jak i z poziomą 
ustępliwoscią frontów. Warstwa I przyspągowa 
była wybierana jako warstwa odprężająca dla po-
zostałych warstw. Z doświadczeń kopalni wynika, 
że eksploatacja tym sposobem jest wyjątkowo 
uciążliwa ze względu na występowanie opadów 
stropu przy prowadzeniu dwóch warstw od spągu 
pokładu. Przykładem systemu blokowego jest pas 
ścian 261, 262, 263 eksploatowanych w latach 
1980-84. Liczne opady w trakcie eksploatacji tych 
ścian w I warstwie wynosiły do 6,8 m, a lokalnie 
nawet na całą miąższość pokładu 510. Przy eksplo-
atacji II warstwy w kilku przypadkach opady się-
gały 4 m, czyli również do stropu pokładu. W pasie 
ścian 271, 272 eksploatację prowadzono w latach 
1979-1989, a ilość i zasięg opadów uległy zwięk-
szeniu, sięgając też w kilku przypadkach do stropu 
pokładu. Eksploatację ścian 281 i 282 prowadzono 
w latach 1990-1999. W czasie prowadzenia ściany 
281 w środkowej części jej wybiegu wystąpił opad 
sięgający do stropu pokładu, powodując zmniej-
szenie zasięgu wybierania ściany 282 i koniecz-
ność wykonania dodatkowych robót przygotowaw-
czych. Kolejną ścianę 291 eksploatowano w latach 
1996-1998. Również w czasie eksploatacji tej ścia-
ny wystąpiły liczne opady lokalnie sięgające do  
6,5 m. Jak wynika z doświadczeń kopalni, prowa-
dzenie eksploatacji pokładu 510 w partii połu-
dniowo-zachodniej w kolejności wybierania od 
spągu do stropu powodowało znaczne utrudnienia. 
Występujące opady stropu bardzo niekorzystnie 
wpływały na stan zagrożenia pożarowego i bezpie-
czeństwo zatrudnionej załogi. Prowadzenie ścian 
było dłuższe niż przewidywano ze względu na 
dodatkową profilaktykę pożarową oraz niezbędny 
zakres profilaktyki dla utrzymania stropu (wpusz-
czanie prostek stalowych w wywiercone otwory, 
klejenie stropu, objeżdżanie obwałów dodatkowy-
mi wyrobiskami korytarzowymi, wnękowanie). 
Oprócz zdecydowanie pogorszonego bezpieczeń-
stwa w prowadzeniu eksploatacji nie bez znaczenia 
były też koszty ekonomiczne ponoszone przez 
kopalnię w związku z utrudnionymi warunkami 
stropowymi. Powyższe czynniki wpłynęły na 
zmianę systemu eksploatacji partii południowo 
zachodniej pokładu 510. 
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4. CHARAKTERYSTYKA  ZAGOSPODARO-
WANIA  POWIERZCHNI  TERENU  
W  GRANICACH  ZASIĘGU  WPŁYWU  
PROJEKTOWANEJ  EKSPLOATACJI 
 
 
Projektowana eksploatacja górnicza w partii połu-

dniowo-zachodniej pokładu 510 obejmuje swoim 
zasięgiem tereny położone w granicach administra-
cyjnych miasta Katowice. Pod względem zagospoda-
rowania teren ten charakteryzuje się stosunkowo 
dużym stopniem zalesienia oraz średnim stopniem 
zurbanizowania. Całość zagospodarowania uzupełnia 
sieć szlaków drogowych i kolejowych oraz sieć infra-
struktury technicznej. Zajmujące ponad połowę po-
wierzchni przedmiotowego rejonu, tereny leśne sta-
nowią część dużego kompleksu lasów Giszowieckich 
i położone są w granicach leśnictwa Giszowiec. 
Grunty te należą do Nadleśnictwa Katowice. Część 
zurbanizowaną stanowi Osiedle Wysockiego oraz 
północna część Osiedla Giszowiec. Zabudowa 
mieszkaniowa Osiedla Wysockiego jak i Osiedla 
Giszowiec występuje zarówno w formie budynków 
wielorodzinnych: dwu-, pięcio- i dziesięciokondy-
gnacyjnych, jak i budynków jedno- i dwurodzinnych 
jednokondygnacyjnych: generalnie są to budynki 
wzniesione w okresie powojennym. Wszystkie now-
sze obiekty budownictwa mieszkaniowego posiadają 
zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej 
wykonane już w fazie realizacji. Zabudowę mieszka-
niową uzupełniają obiekty użyteczności publicznej. 
Całość terenu objętego prognozowanymi wpływami 
eksploatacji górniczej uzupełniają obiekty, urządze-
nia i sieci infrastruktury technicznej, na które składa-
ją się:  
− obiekty komunikacji drogowej – autostrada A-4 

Kraków-Katowice wraz z układem dróg lokalnych, 
− obiekty kolejowe – szlak kolejowy PKP „Katowice 

Muchowiec – Janów Śląski i magistrala piaskowa 
Kopalni Piasku „Maczki-Bór”, 

− sieci uzbrojenia terenu: gazowa, wodociągowa, 
kanalizacyjna i ciepłownicza oraz elektroenerge-
tyczna i teletechniczna. 
Jednym z obiektów najbardziej newralgicznym,  

z uwagi na ochronę przed wpływami eksploatacji, 
jest w przedmiotowym rejonie autostrada A-4. Dla 
ograniczenia wpływu projektowanej eksploatacji na 
autostradę A-4 zaprojektowano m.in. nową lokaliza-
cję rozcinki ściany 293 w III warstwie pokładu 510. 
Przewidywane wartości wskaźników deformacji, 
jakie spowoduje w rejonie autostrady projektowana 
eksploatacja będą mieściły się w granicach II katego-
rii terenu górniczego, czyli nie powinny przekroczyć 
dopuszczalnych wartości dla tego obiektu.  

5. REALIZACJA PROJEKTU EKSPLOATACJI 
PARTII ZACHODNIEJ POKŁADU 510  
PO ZMIANIE SYSTEMU EKSPLOATACJI 

 
 
Opracowany projekt eksploatacji partii zachodniej 

pokładu 510 zakładał eksploatację w pierwszej kolej-
ności warstwy przystropowej z podsadzką hydrau-
liczną, kamienną rekonsolidującą. Następnie projek-
towano eksploatację warstwy przyspągowej z pod-
sadzką hydrauliczną tradycyjną, a później warstwy 
środkowej również z podsadzką hydrauliczną. Ze 
względu na warunek ochrony powierzchni (m.in. 
autostrada A-4) eksploatacja z zawałem stropu nie 
była możliwa. Aby możliwe było bezpieczne rozpo-
częcie eksploatacji w zmienionej kolejności (dotych-
czas prowadzono eksploatację kolejnymi warstwami 
od spągu do stropu pokładu 510 z podsadzką hydrau-
liczną) ścianę 293 wydłużono doprowadzając do 
sytuacji, że 60-metrowy odcinek frontu prowadzony 
był w części nie odprężonej wcześniejszą eksploata-
cją, a pozostała część frontu ściany, tj. ok. 165 m 
prowadzona była po zrobach dokonanej z podsadzką 
hydrauliczną eksploatacji warstwy I i II. Dodatkowo 
ściana 293 ruszała ze schodkowej rozcinki ze wzglę-
du na ochronę powierzchni (autostrada A-4).  

Parametry i czasookres eksploatacji poszczegól-
nych ścian w III warstwie pokładu 510 pokazuje 
tabela 1. 

Tabela 1 
 

Lp. Numer 
ściany 

Długość Wyso- 
kość 

Wybieg Czasookres 
eksploatacji 

1 293 225 3,0 503 III.2002-
III.2003 

2 203 250 3,0 560 VII.2003-
VI.2004 

3 213 250 3,0 550 IX.2004-
XII.2005 

4 223 220 3,0 640 III.2006-
V.2007 

 
W 2005 r. rozpoczęto eksploatację warstwy I przy-

spągowej ścianą 201, a obecnie prowadzona jest 
eksploatacja tej warstwy ścianą 211. Parametry  
i czasookres eksploatacji dokonanej i projektowanej 
poszczególnych ścian w I warstwie pokładu 510 
pokazuje tabela 2. 

Tabela 2 
 

Lp. Numer 
ściany 

Długość Wyso-
kość 

Wybieg Czasookres 
eksploatacji 

1 201 160 3,0 425 X.2005-
VI.2006 

2 211 170 3,0 560 VIII.2006-
2007 

3 221 205 3,0 585 2007-2009 
4 231 195 3,0 620 2009-2010 
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Po zakończeniu eksploatacji warstwy I kopalnia 
przystąpi do eksploatacji warstwy II (środkowej) 
kolejnymi ścianami o parametrach pokazanych  
w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

 
Lp. Numer 

ściany 
Długość Wyso-

kość 
Wy-
bieg 

Czasookres 
eksploatacji 

1 202 180 3,0 415 2010-2012 
2 212 180 3,0 460 2012-2013 
3 222 195 3,0 580 2013-2014 
4 232 175 3,0 600 2014-2015 
 
W okresie prowadzenia eksploatacji partii zachod-

niej pokładu 510 w latach 2002-2005 w partii środko-
wej pokładu 620 (zalegającego ok. 140 m poniżej 
pokładu 510) prowadzono eksploatację ścianami 307  
i 308 z zawałem stropu. W drugiej połowie wybiegu 
ww. ściany prowadzone były w rejonie oddziału  
KG-2, a w przypadku ściany 308 jej parcela krzyżowa-
ła się z parcelami ścian w oddziale KG-2. Wymagało 
to dodatkowych zabiegów organizacyjnych dla wła-
ściwego skoordynowania eksploatacji celem minima-
lizacji wzajemnego oddziaływania frontów. W trakcie 
realizacji  powyższego  projektu  oprócz  założenia, że 

nie można doprowadzić do skrzyżowania frontów 
ścian przyjęto i realizowano założenie do niezbliże-
nia się wzajemnie ścian na odległość 200 m (licząc  
w płaszczyźnie poziomej). 

Parametry i czasookres eksploatacji ścian 307  
i 308 z zawałem stropu w pokładzie 620 pokazuje 
tabela 4.  

 
Tabela 4 

 
Lp. Numer 

ściany 
Dłu-
gość 

Wyso-
kość 

Wy-
bieg 

Czasookres 
eksploatacji 

1 307 250 1,5 1707 XI.2001-
VI.2003 

2 308 250 1,5 1445 X.2003-
VI.2005 

 
W okresie prowadzenia robót przygotowawczych  

i eksploatacyjnych w partii zachodniej pokładu 510 
zarejestrowano ogółem (w okresie od 1.01.2002 r. do 
31.05.2007 r.) 10980 wstrząsów górotworu, w wyni-
ku których nastąpiło jedno odprężenie górotworu  
(w trakcie wykonywania przebudowy chodnika od-
stawczego 284). Rozkład energetyczny wraz z rozbi-
ciem na miejsce wystąpienia wstrząsów przedstawia 
tabela nr 5.  

 
Tabela 5 

 
Wyrobisko 102 103 104 105 106 Σ Σenergii 

Max 
energia 

ściana 293 416 205 12 1  634 1,37 × 106 3 × 105 

ściana 203 631 336 57 2  1026 3,64 × 106 5 × 105 

ściana 213 829 829 96 5 1 1760 8,40 × 106 1 × 106 

ściana 223 1157 737 143 18 2 2057 1,94 x 107 1 × 106 
ściana 201 539 318 35   892 2,28 × 106 9 × 104 

ściana 211 427 279 51 10  767 6,24 × 106 6 × 105 

ściana 307 978 720 108 4  1810 6,74 × 106 4 × 105 

ściana 308 717 773 178 10  1678 1,21 × 107 6 × 105 

RAZEM     ściany 5694 4197 680 50 3 10624 6,01 × 107  

chodnik 284 107 40 7 2  156 1,53 × 106 7 × 105 
dowierzchnia 10/III  3 6    9 2,38 × 104 7 × 103 
dowierzchnia 10a/I 28 28 4   60 2,83 × 105 6 × 104 

dowierzchnia 11/III 10 1    11 3,40 × 103 1 × 103 

dowierzchnia 11b/I 7 3    10 1,12 × 104 7 × 103 

dowierzchnia 11c/I 31 15    46 4,14 × 104 3 × 103 

dowierzchnia 12/I 3 3    6 6,70 × 103 3 × 103 

dowierzchnia 12/III 4 3    7 1,12 × 104 5 × 103 

dowierzchnia 13/I 4     4 1,20 × 103 4 × 102 

rozcinka 215 1     1 5,00 × 102 5 × 102 

rozcinka 219 1     1 6,00 × 102 6 × 102 

rozcinka 223 2     2 3,00 × 102 2 × 102 

rozcinka 227 1     1 9,00 × 102 9 × 102 

rozcinka 295 17 4    21 9,10 × 103 1 × 103 

rozcinka 296 3 2    5 7,20 × 103 4 × 103 

rozcinka 297 10 6    16 2,56 × 104 9 × 103 

RAZEM    przodki 232 111 11 2  356 1,95 × 106  

OGÓŁEM  
ściany i przodki 

5926 4308 691 52 3 10980 6,20 × 107  
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6. PODSUMOWANIE 
 
 
Zmiana systemu eksploatacji pokładu 510 w partii 

zachodniej została wymuszona niekorzystnymi do-
świadczeniami w trakcie wcześniej prowadzonej 
eksploatacji. Eksploatacja w kolejności od spągu do 
stropu kolejnymi warstwami z podsadzką hydrau-
liczną prowadziła do opadów stropu, obwałów, tak że 
w parceli ściany 283 ze względu na wielkość  
i zakres obwałów z warstw niższych odstąpiono od 
eksploatacji. Powyższe utrudnienia stropowe prze-
kładały się na duży wzrost zagrożenia pożarowego. 
Ze względu na konieczność ochrony powierzchni 
(przechodząca nad partią zachodnią autostrada A-4) 
nie była możliwa eksploatacja z zawałem stropu.  
W  związku  z  tym zaistniała konieczność opracowa- 

nia systemu, który pozwoliłby odwrócić kolejność 
eksploatacji warstw, jednocześnie zapewniając wy-
magany poziom ochrony powierzchni. Zastosowany 
system, analizując dotychczas dokonaną eksploata-
cję, okazał się optymalny w istniejących warunkach 
geologiczno-górniczych i przy występujących ogra-
niczeniach ze strony obiektów na powierzchni. Dzię-
ki wprowadzeniu powyższego systemu ograniczono 
drastycznie zagrożenie obwałami i zawałami, zmini-
malizowano zagrożenia wentylacyjne przy utrzyma-
niu na zbliżonym poziomie zagrożenia tąpaniami 
(można pokusić się o takie stwierdzenie, gdyż zakoń-
czono już eksploatację warstwy odprężającej, przy 
której eksploatacji prognozowana była najwyższa 
aktywność sejsmiczna). 

 
Recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Zorychta 

 
 
 
 

THE MINING IN THE SEAM 510 AT THE HARD COAL MINE “WIECZOREK” IN THE PROTECTIVE ZONE OF THE  
MOTOR WAY A-4 UNDER CONDITIONS OF OCCURRENCE OF THE ROCK BUMP, CAVING AND FIRE HAZARDS  

 
The circumstances relating to the mining at the seam 510 in the protective pillar of the motor way A-4 Katowice-Krakow under 
conditions of co-occurring hazards have been discussed in the paper. The seam 510 due to the thickness of about 10m has been ex-
tracted in three layers beginning from a bottom one (destressing layer) with a hydraulic filling. Due to roof falls, the mining has been 
changed according to a target project carried out together with the AGH University of Science and Technology assuming the roof 
layer mining with a reconsolidating hydraulic stone filling. Analysing the previous extraction, a system which had been used seemed 
to be optimal in the existing mining conditions and limitations regarding the objects at the surface. Thanks to use of the above men-
tioned system, a roof fall hazard has been reduced, ventilation hazards have been minimized and rock bump hazards have been kept 
at the same level. The extraction of the destressing layer was finished. There has been predicted a highest seismic activity. 
 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 510 ПЛАСТА  В ШАХТЕ КАМЕННОГО УГЛЯ ”ВЕЧОРЕК” В ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ  
АВТОСТРАДЫ А-4 В УСЛОВИЯХ ПОЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ ГОРНЫХ УДАРОВ, ОБРУШЕНИЙ И ПОЖАРОВ 

 
В статье обсуждено условия, связанные с разработкой 510 пласта в защитном столбе автострады А-4  Катовице-Краков  
в условиях совместного появления опасностей. Пласт 510 в связи с толщиной слоя около 10 м был выбран тремя слоями, 
начиная от почвенного слоя (в качестве расслабляющегося слоя) с гидрозакладкой. В связи с появляющимися опадениями 
кровли, изменили эксплуатацию в соответствии с целевым проектом, осуществленным вместе с Горно-Металлургической 
Академией, описывающим эксплуатацию, в первой очереди, слоя при кровле с каменной, вторично консолидирующей 
гидрозакладкой. Примененная система, анализируя эксплуатацию, оказалась оптимальной в существующих горно-
геологических условиях и при появляющихся ограничениях со стороны объектов на поверхности. Благодаря внедрению 
вышеуказанной системы снизилась опасность обрушений, приведено к минимализации вентиляционных опасностей и при 
удержании на приблизительном уровне опасностей горных ударов. Окончена уже эксплуатация ослабляющего слоя, при 
эксплуатации которого прогнозирована была высочайшая сейсмическая активность. 
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Doświadczenia kopalni Lubin w prowadzeniu  
eksploatacji w warunkach skrępowanych  

na przykładzie wybranych filarów oporowych 
 

 
 

W artykule opisano przebieg eksploatacji prowadzonej w polach bezpośrednio są-
siadujących z późniejszymi filarami oporowymi, a następnie przebieg eksploatacji  
w samych filarach oporowych kopalni Lubin, prowadzonej w latach 1996-2007.  
W jednym i drugim przypadku szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę ak-
tywności sejsmicznej towarzyszącą tej eksploatacji. Przedstawiono również profilak-
tykę tąpaniową stosowaną podczas prowadzenia tych eksploatacji, z uwzględnie-
niem rygorów eksploatacji i aktywnych metod zwalczania zagrożenia tąpaniami. 
Krótko omówiono zaistniałe tąpnięcia i odprężenia górotworu. 

 
 

 
1. WPROWADZENIE 

 
 
Dotychczasowa eksploatacja złóż rud miedzi w ko-

palniach LGOM doprowadziła do wytworzenia 
znacznych powierzchni wybranych. Prowadzi to do 
coraz częstszej konieczności wykonywania robót 
górniczych w warunkach skrępowanych, tj. w są-
siedztwie jednostronnym, a także, dwu- i trójstron-
nym zrobów. Należy się spodziewać, że w przyszło-
ści takich sytuacji będzie jeszcze więcej. Celem ni-
niejszego artykułu jest podzielenie się doświadcze-
niami kopalni Lubin w zakresie eksploatacji filarów 
oporowych, a więc eksploatacji prowadzonej głównie 
w dwustronnym otoczeniu zrobów. Przedstawiono 
również stosowaną profilaktykę największego zagro-
żenia naturalnego występującego w górnictwie mie-
dziowym – zagrożenia tąpaniami. Scharakteryzowa-
no towarzyszącą eksploatacji aktywność sejsmiczną 
górotworu oraz omówiono pojawiające się inne prze-
jawy ciśnienia górotworu jak odprężenia górotworu 
czy tąpnięcia. 

W artykule opisano eksploatację czterech filarów 
oporowych (filar oporowy chodników A-221-222, 
filar oporowy pochylń C-159-163, filar oporowy 
pochylń C-181-184, filar oporowy chodników W-74-
W-2 i pochylń C-191-194) oraz wcześniejszą eksplo-
atację w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Rysunek 1 
przedstawia fragment obszaru górniczego z zazna-
czeniem wszystkich omawianych w artykule filarów.  

2. PRZEBIEG  EKSPLOATACJI  
W  SĄSIEDZTWIE  PÓŹNIEJSZYCH  
FILARÓW  OPOROWYCH 

 
 

2.1. Eksploatacja w sąsiedztwie filara  
chodników  A-221 – A-222 

 
Filar oporowy chodników A-221 – A-222 jako je-

dyny z omawianych filarów zlokalizowany był  
w Rejonie Głównym kopalni Lubin. Eksploatacja 
złoża na północ od filara prowadzona była już  
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych kolejnymi 
piętrami zbliżającymi się do filara. Praktycznie 
jednak, dopiero od połowy lat osiemdziesiątych, 
można uznać prowadzoną eksploatację, jako tą, 
będącą w bezpośrednim sąsiedztwie filara. W roku 
1983 roku oddział G-4 rozpoczął eksploatację pola 
IV/1a w kierunku zachodnim, po rozciągłości. Front  
z prawej strony przesuwał się wzdłuż zrobów wcze-
śniejszego piętra. Lewą stroną graniczył ze strefą 
uskoków o zrzutach 10-15 m. Miał on zmienną dłu-
gość uzależnioną od rozpoznanego przebiegu usko-
ków. Przedłużeniem pola IV/1a było pole IV/5,  
a następnie IV/5a, które zostały wybrane w latach 
1986-87. W roku 1986 oddział G-4 rozpoczął eks-
ploatację kolejnego piętra – tj. pola IV/6 bezpośred-
nio już przylegającego do wydzielanego filara opo-
rowego. Eksploatacja prowadzona była również po 
rozciągłości ze wschodu na zachód, opierając się 
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prawą stroną na wspomnianej strefie uskokowej, 
lewą stroną front przesuwał się bezpośrednio 
wzdłuż wydrążonych wcześniej wyrobisk filara 
oporowego. Pole to eksploatowane było w latach 
1986-1989. Podczas całej eksploatacji w tym rejonie 
prowadzonej w latach 1983-1989 rejestrowana ak-
tywność sejsmiczna była początkowo na średnim 
poziomie (w latach 1983-86) zarejestrowano 42 
wstrząsy o energii rzędu 105 J i 7 wstrząsów o ener-
gii rzędu 106 J), by w latach następnych gwałtownie 
wzrosnąć (w latach 1987-1989 zarejestrowano 61 
wstrząsów o energii rzędu 105 J, 14 wstrząsów  

o energii rzędu 106 J, 4 wstrząsy o energii rzędu  
107 J i 1 wstrząs o energii rzędu 108 J). Dwóm 
wstrząsom, „ósemce” i jednej z „siódemek”, towa-
rzyszyły tąpnięcia, przy czym zarówno lokalizacje 
tych wstrząsów sejsmicznych jak i ich skutki były 
poza aktualnymi frontami eksploatacyjnymi. Oba 
tąpnięcia zlokalizowane zostały w filarze oporowym 
pochylń A-29-A-30, w którym roboty górnicze nie 
były prowadzone. Odległości najbliższych frontów 
eksploatacyjnych od filara pochylń A-29, A-30 
wynosiły około 400-500 metrów. W obu przypad-
kach skutki w wyrobiskach filara były znaczne. 

 

 
 

Rys. 1. Filary oporowe kopalni Lubin:. 
1 – filar oporowy chodników A-221-222, 2 – filar oporowy pochylń C-159-163,  

3 – filar oporowy pochylń C-181-184, 4 – filar oporowy chodników W-74-W-1 i pochylń C-191-194 
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Po południowej stronie późniejszego filara oporo-
wego chodników C-221, C-222 eksploatacja była 
prowadzona po rozciągłości, z zachodu na wschód, 
przez oddział G-5 polem V/3. Było to stosunkowo 
wąskie pole o szerokości 250 – 300 m, które prawym 
skrzydłem wydzielało 300-metrowy filar oporowy, 
natomiast lewe skrzydło prowadzone było wzdłuż 
strefy uskokowej „Uskoku Głównego Lubina”. Eks-
ploatacja była prowadzona w latach 1991–1993 naj-
pierw systemem komorowo-filarowym z zawałem 
stropu, w końcowej fazie eksploatacji systemem 
komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Eksploata-
cji towarzyszyła aktywność sejsmiczna na dość ni-
skim poziomie. Zarejestrowano jedynie 5 wstrząsów 
o energii rzędu 105J oraz 2 wstrząsy o energii rzędu 
106J. Żadnemu z tych zjawisk sejsmicznych nie to-
warzyszyły skutki w wyrobiskach. 

 
2.2. Eksploatacja w sąsiedztwie filara chod-

ników W-74 W-2 i pochylń C-191-194  
 
Eksploatację złoża w rejonie zachodnim kopalni 

Lubin rozpoczęto w pierwszym kwartale 1973 roku. 
Prowadzona ona była w bezpośrednim sąsiedztwie 
późniejszego filara oporowego pochylń C-191-194  
i chodników W-74 W-2, na południe od chodników 
W-74 W-2. Realizowana ona była przez odział G-7, 
który prowadził wybieranie złoża wzdłuż filara 
granicznego z ZG Polkowice w kierunku południo-
wym.  

Pole eksploatacyjne zlokalizowane było w sąsiedz-
twie filara ochronnego Szybów Zachodnich i filara 
granicznego z kopalnią Polkowice. Eksploatację 
rozpoczęto w I kwartale 1973 roku frontem o długo-
ści początkowej 160 m, przesuwającym się w kierun-
ku południowym wzdłuż pozostawianego filara gra-
nicznego, wydłużającym się stopniowo aż do  
370 metrów. Stosowano system eksploatacji komo-
rowo-filarowy dwuetapowy z zawałem stropu.  
W pierwszym etapie złoże w całym polu zostało 
rozcięte na filary o wymiarach 15×45 m, natomiast  
w etapie drugim prowadzono rozcinkę tych filarów 
na filary technologiczne, które ubierano do wielkości 
resztkowych i likwidowano przez wymuszony robo-
tami strzałowymi zawał skał stropowych. Do lutego 
1975 r. front postępował po wzniosie, po czym uru-
chomiono nowy front eksploatacyjny prostopadle do 
poprzedniego; jego lewe skrzydło przesuwało się 
wzdłuż zrobów, natomiast prawe sąsiadowało  
z uskokiem. Wybieranie tym frontem zakończono  
w III kwartale 1975 roku. W międzyczasie od I kwar-
tału 1974 roku uruchomiono w następnym piętrze 
kolejny front o długości 90 m, obejmujący 2 rzędy 
filarów, przesuwający się po wzniosie, prawym 

skrzydłem wzdłuż zrobów. Był to front doświadczal-
ny z zastosowaniem kasztowej obudowy hydraulicz-
nej. Po dojściu eksploatacji do granicy filara ochron-
nego Szybów Zachodnich nastąpiło jej odwrócenie  
i rozpoczęto wybieranie po rozciagłości najpierw pola 
bezpośrednio przylegającego od strony południowej 
do dzisiejszego filara chodnika W-74 W-2,  
a w następnej kolejności pola pomiędzy zrobami pola 
poprzedniego a filarem ochronnym Szybów Zachod-
nich. Ta eksploatacja prowadzona aż do końca  
I kwartału 1976 roku zakończyła wybieranie złoża  
w tym rejonie, tj. w rejonie na południe od filara opo-
rowego pochylń C-191-194 i chodnika W-74 W-2.  

Eksploatacji tej na początku nie towarzyszyła ak-
tywność sejsmiczna, jednak z czasem zaczęły poja-
wiać się pojedyncze wstrząsy sejsmiczne. W 1974 
roku, gdy wielkość wyeksploatowanej powierzchni 
wynosiła ok. 12 ha zaczęły występować już silne,  
a w 1975 bardzo silne zjawiska nawet ze skutkami  
w wyrobiskach. W dniu 23.12.1975 roku wraz ze 
wstrząsem o energii 4,2×106 J wystąpiło tąpnięcie, 
będące pierwszym tąpnięciem w ZG Lubin. Oddział 
prowadził eksploatację frontem o długości około  
235 m pomiędzy filarem szybowym a zrobami utwo-
rzonymi rok wcześniej. Furta eksploatacyjna obej-
mowała 0,4 m łupków oraz 2,6 m dolomitów. Tąp-
niecie wystąpiło przy wybiegu frontu około 240 m  
i objęło rozcinany filar przyległy do starych zrobów, 
którego jeden pas był już wyeksploatowany. Znisz-
czeniu uległy ociosy filara na głębokość do około 
dziewięciu metrów. Urobiony materiał skalny wypeł-
nił całą szerokość pasa na długości około pięćdzie-
sięciu metrów. Ogółem w latach 1975–76 w oddziale 
G-7 zarejestrowano 50 wstrząsów o energii powyżej 
105 J, w tym 3 o energii ponad 107 J. 

Po północnej stronie omawianego filara oporowego 
w IV kwartale 1975 r. rozpoczął w polu X/2 eksplo-
atację oddział G-9. Eksploatacja ta była prowadzona 
frontem wzdłuż filara granicznego z kopalnią Polko-
wice i zrobów zawałowych z lat 1971–73 oddziału 
G-21 tej kopalni, w obrębie części złoża zawartej 
pomiędzy pochylniami C-194 i C-189, z tym, że 
pomiędzy C-191 a C-194 złoże było wcześniej roz-
cięte na filary wielkogabarytowe, natomiast pomię-
dzy pochylniami C-191 a C-189 było wybierane 
systemem komorowo-filarowym dwuetapowym  
z ograniczoną rozcinką wstępną z zastosowaniem 
obudowy kasztowej. Do końca stycznia 1976 r., front 
postępował po wzniosie, natomiast w lutym 1976 
roku zmieniono kierunek wybierania złoża na prosto-
padły do poprzedniego i rozpoczęto eksploatację 
złoża, już w polu X/1, frontem o długości 250 m po 
rozciągłości. Lewe skrzydło frontu przesuwało się 
najpierw wzdłuż zrobów własnych pola poprzednie-
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go, a następnie wzdłuż calizny. Prawe skrzydło gra-
niczyło z wyciętymi wcześniej osadnikami kostko-
wymi. Ten kierunek eksploatacji został utrzymany do 
połowy 1978 roku, czyli do zakończenia eksploatacji 
w polu X/1, ostatecznie tworząc dzisiejszy filar opo-
rowy pochylń C-191 - 194 i chodnika W-74 W-2.  

Eksploatacji tej partii złoża towarzyszyła aktyw-
ność sejsmiczna na średnim poziomie. W latach 
1976-79 zarejestrowano ogółem 21 wstrząsów  
o energii rzędu 105 J, 3 o energii rzędu 106 J, jeden  
o energii rzędu 107 J i jeden o energii rzędu 109 J. 
Kilku silniejszym wstrząsom sejsmicznym towarzy-
szyły tąpnięcia.  

Pierwsze z nich wystąpiło w dniu 18.06.1976 r., 
kiedy to oddział G-9, po obróceniu frontu o 90o, pro-
wadził wybieranie złoża od filara granicznego z ko-
palnią Polkowice, w kierunku wschodnim, frontem  
o długości około 270 m, pomiędzy zrobami a osadni-
kiem. Furta eksploatacyjna miąższości 2,7 m obej-
mowała łupek i dolomity. Tąpnięcie wystąpiło przy 
wybiegu frontu ok. 170 m i objęło jeden filar (drugi 
w rzędzie od starych zrobów). Tąpnięcie to towarzy-
szyło wstrząsowi o energii 8,4×105 J.  

Kolejne tąpnięcie wystąpiło w dniu 24.03.1977 ro-
ku. Towarzyszyło ono jednemu z najsilniejszych 
wstrząsowi w dziejach LGOM-u. Wprawdzie kopal-
niane stacje sejsmiczne ZG Polkowice i ZG Lubin 
określiły jego energię na poziomie 1,0–1,5×109 J, 
jednak najprawdopodobniej na ówcześnie stosowanej 
aparaturze zapis został przesterowany i energia jego 
była znacznie większa. Epicentrum tego wstrząsu 
zlokalizowane zostało w zrobach oddziału G-9  
w pobliżu filara granicznego z kopalnią Polkowice. 
Skutki wstrząsu zostały stwierdzone w oddziale G-9  
i w polu osadnikowym, a także w mniejszym stopniu, 
w oddziale G-21 kopalni Polkowice. Po tym bardzo 
silnym wstrząsie w ciągu tygodnia występowała jesz-
cze wzmożona aktywność sejsmiczna. Zarejestrowa-
no w tym czasie około 200 zjawisk o energii rzędu 
102 – 106 J. 

 
2.3. Eksploatacja w sąsiedztwie filara  

pochylń C-159 – C-163 
 
Obszar złoża usytuowany pomiędzy późniejszymi 

filarami oporowymi pochylń C-159-C-163 oraz  
C-181-C-184 obejmował pas o szerokości około 
600 m. Złoże w tym rejonie wybierał w latach 1978-86 
oddział G-6. Eksploatacja prowadzona była kolejnymi 
polami po rozciągłości, przesuwając się z południa na 
północ. Początkowo eksploatacji nie towarzyszyła 
aktywność sejsmiczna, jednak przy drugim polu na 
przełomie lat 1981 i 1982, gdy powierzchnia zrobów 
osiągnęła około 20 ha, nastąpił jej nieznaczny wzrost. 

Stan ten utrzymywał się praktycznie do końca prowa-
dzenia eksploatacji w tym rejonie. W sumie we 
wszystkich polach w całym omawianym okresie zare-
jestrowano jedynie 22 wstrząsy o energii powyżej  
106  J, w tym jeden wstrząs o energii przekraczającej 
107  J. Stan taki trwał aż do dnia 20.06.1987 roku, 
kiedy to miał miejsce wstrząs sejsmiczny o energii 
3,2×108 J połączony z rozległym tąpnięciem.  

Po wschodniej stronie filara pochylń C-159-C-163 
eksploatację kolejnymi polami prowadzoną po rozcią-
głości prowadził oddział G-10. Oddział ten rozpoczął 
wybieranie pierwszego pola w sąsiedztwie pochylń  
C-159-C-163 (pole XI/1) w roku 1981. Podobnie do 
oddziału G-6 wybierał kolejne piętra o wybiegu około 
630 m. Również i tutaj przy wybieraniu pierwszego 
pola wydatek sejsmiczny był niski, lecz wzrósł przy 
eksploatacji pola drugiego i trzeciego (suma po-
wierzchni zrobów przekroczyła wtedy 20 ha).  

Sytuacja górnicza w całym rejonie sąsiedztwa filara 
pochylń tuż przed dniem 20.06.2987 r. kształtowała 
się następująco: Pole IX/5 oddziału G-6 – jako już 
ostatnie w tej partii złoża – zbliżyło się do pochylni 
C-159 na około 150 metrów, mając około 450 me-
trów wybiegu. Z drugiej strony wiązki pochylń  
C-159-163 oddalał się od nich front pola XI/3 od-
działu G-10. W czerwcu 1987 roku zroby wytworzo-
ne przez to pole miały już około 500 m szerokości.  
W samym, już utworzonym filarze oporowym po-
chylń, planowano rozpocząć eksploatację. W tym 
celu, w połowie maja 1987 r. przystąpiono do wyko-
nania wyrobisk przygotowawczych wewnątrz filara, 
które umożliwiłyby przyszłą eksploatację. Polegały 
one na wykonaniu dwóch pasów „startowych”. Po 
wykonaniu tych wyrobisk miała rozpocząć się wła-
ściwa eksploatacja filara oporowego. Wstrząs połą-
czony z tąpnięciem wystąpił przed podjęciem eksplo-
atacji. Tąpnięcie objęło nie tylko wyrobiska w bezpo-
średnim sąsiedztwie zlokalizowanego w tym filarze 
wstrząsu, ale również cały front pola IX/5, w którym 
prowadzone były roboty górnicze. Skutki tąpnięcia 
były bardzo rozległe, spowodowały wyrzut skał  
z ociosów i całkowite lub częściowe wypełnienie 
nimi wyrobisk, liczne zawały o różnej wysokości, 
spękania stropu oraz wypiętrzenia spągu. Znaczna 
część wyrobisk, zwłaszcza w filarze oporowym zo-
stała całkowicie wypełniona skałami. Skutkami obję-
te zostały wyrobiska o łącznej długości około 7 km. 

 
2.4. Eksploatacja w sąsiedztwie filara  

pochylń C-181-184 
 
Obszar złoża usytuowany na północ od omawiane-

go wcześniej filara oporowego chodników W-74 – 
W-2 i pochylń C-181-184 sąsiaduje jednocześnie od 
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strony zachodniej z filarem pochylń C-181 -184. 
Omawiana wcześniej eksploatacja przez oddział G-9 
prowadziła równocześnie do rozpoczęcia wydzielania 
filara pochylń C-181 – 184, co w następnych latach 
oddział G-9 kolejnymi polami kontynuował. Pola te 
zakładane były w kolejnych piętrach przesuwających 
się na północ, a eksploatacja w nich prowadzona była 
po rozciągłości z zachodu na wschód, tj. od filara 
granicznego z kopalnią Polkowice do granic później-
szego filara oporowego omawianych pochylń. W ten 
sposób wybrano kolejno pola X/2, X/3 i X/4. Począt-
kowo aktywność sejsmiczna towarzysząca eksploatacji 
kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Jed-
nak sporadycznie pojawiającym się wstrząsom towa-
rzyszyły skutki w wyrobiskach w postaci tąpnięć. 
Wraz z przyrostem powierzchni zrobów w tym rejonie 
wzrastał również poziom aktywności sejsmicznej. 
Niektórym silniejszym wstrząsom również towarzy-
szyły tąpnięcia. Ogółem podczas eksploatacji prowa-
dzonej w latach 1978–1989 zarejestrowano 154 
wstrząsy o energii rzędu 105  J, 51 o energii rzędu 106  J 
oraz 10 wstrząsów o energii rzędu 107  J. Dwanaście  
z nich spowodowało tąpnięcia. 

W lutym 1979 roku oddział G-9 prowadził wybie-
ranie pola X/2 frontem długości ok. 170 m wydłuża-
jącym się stopniowo do 250 m od starych zrobów 
pola wybranego w 1975 roku przy filarze granicznym 
z kopalnią Polkowice. Furta eksploatacyjna miąższo-
ści 3,6 m obejmowała 0,4 m łupka i 3,2 m dolomitu. 
Przy wybiegu frontu około 180 m, w dniu 23 lutego 
wystąpił wstrząs o energii 1,3×107 J połączony  
z tąpnięciem. Skutki tąpnięcia objęły cztery filary 
eksploatacyjne – zniszczeniu uległo około 1000 m2 
calizny. Wystąpiły lokalnie wypiętrzenia spągu na 
wysokość około 1,5 m. Wstrząs z tąpnięciem był 
poprzedzony dwoma słabszymi zjawiskami, które 
odczute przez załogę spowodowały jej wycofanie  
z oddziału przed zaistnieniem tąpnięcia. 

W kwietniu tego samego roku, gdy wybieg frontu 
zwiększył się do ok. 240 m (w dniu 4 kwietnia) wy-
stąpił wstrząs sejsmiczny o energii 2,1×105 J, które-
mu towarzyszyło tąpnięcie. Zjawisko to wystąpiło  
10 sekund po odpaleniu czterech przodków wyrobisk 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tąp-
nięcia. Dzięki prowadzonym robotom strzałowym  
w rejonie tąpnięcia nie znajdowali się ludzie. Kolejne 
tąpnięcie w tym polu wystąpiło 20 dni później – 24 
kwietnia i towarzyszyło wstrząsowi o energii 
9,6×105  J. Do następnego tąpnięcia doszło już w dniu 
16.06.1979 roku, przy wstrząsie o energii 4,6×106  J. 
W wyniku tego tąpnięcia zniszczeniu uległo około 
100 m wyrobisk, które zostały prawie całkowicie 
podsadzone materiałem skalnym. Wystąpiło również 
wypiętrzenie spągu na wysokość około 2 metrów. 

Kolejne tąpnięcie w tym rejonie wystąpiło  
27 kwietnia 1980 roku. Oddział G-9 w tym czasie 
prowadził eksploatację nowego pola (X/3) w pobliżu 
filara granicznego z kopalnią Polkowice. Rozpoczęto 
rozcinkę pierwszego rzędu filarów. Tąpnięcie towa-
rzyszyło wstrząsowi o energii E=2,8×107  J. 45 minut 
przed wstrząsem wystąpiło zjawisko śladowe, które 
zostało silnie odczute na oddziale, co spowodowało 
wycofanie załogi z tego rejonu. Tąpnięcie objęło 
swym zasięgiem dwa rzędy filarów przyległych do 
starych zrobów i filara granicznego. Powierzchnia 
zniszczonej calizny wyniosła około 1000 m2. Skut-
kami objęty został również spąg wyrobisk, który 
został wypiętrzony na wysokość 1,8 – 2,0 m, a miej-
scami nawet na 3 m.  

W dniu 9 października tego samego roku wystąpiło 
następne tąpnięcie przy wstrząsie o energii 5,8×106  J, 
lecz stosunkowo niewielkich skutkach. 

W 1981 roku oddział G-9 kontynuował eksploata-
cję pola X/3 od filara granicznego frontem długości 
około 190 m. Z początkiem września 1981 roku wy-
bieg frontu wynosił ok. 260 m. Furta eksploatacyjna 
miąższości około 4,3 m obejmowała ok. 3 m dolomi-
tu, 0,1 m łupków i 1,2 m piaskowca. Wstrząs sej-
smiczny o energii 2,0×106 J połączony z tąpnięciem 
wystąpił w dniu 10.09.1981 r. Skutki tego zjawiska 
objęły ociosy trzech komór drążonych w caliźnie – 
stwierdzono też wypiętrzenie spągu na wysokość  
0,9 m w komorze prowadzonej wzdłuż starych zro-
bów. W polu X/3, aż do zakończenia jego eksploata-
cji w 1983 roku, pomimo wystąpienia jeszcze kilku 
wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpnięć już nie 
odnotowano.  

Gdy oddział G-9 przystąpił do przygotowywania 
kolejnego pola eksploatacyjnego (X/4) do wybiera-
nia, w dniu 10.08.1983 roku wystąpił wstrząs sej-
smiczny o energii 2,5×107 J, połączony z tąpnięciem. 
Wstrząs ten sprowokowany został robotami strzało-
wymi i wystąpił po grupowym strzelaniu 13 przod-
ków. Skutkami objęte zostały 4 rozcinane filary  
i ocios filara granicznego na głębokość 1-4 m. 
Wstrząs spowodował powstanie wielu zawałów  
w wyrobiskach, szczególnie przyległych do starych 
zrobów. Dlatego też zaistniała konieczność przerwa-
nia właściwych robót wybierkowych, przystąpiono 
jedynie do wykonywania nowej drogi dojazdowej do 
oddziału, drążąc w tym celu w caliźnie w pobliżu 
starych zrobów, nowe wyrobisko o długości około 
350 m. Po zakończeniu jego drążenia wykonano 
niezbędne przebudowy stropu wyrobisk, w których 
wystąpiły zawały. Następnie, z końcem sierpnia 1984 
roku przystąpiono do wykonywania rozcinki upodat-
niającej wcześniej wydzielone filary wielkogabary-
towe w sąsiedztwie filara granicznego. W tym czasie 
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brak było jakiejkolwiek aktywności sejsmicznej. 
Dopiero w dniu 12.10.1984 roku wystąpił wstrząs  
o energii 1,5×106 J, a trzy dni później – 15.10.1984 
silny wstrząs o energii E=1,0×107 J, któremu towa-
rzyszyło tąpnięcie. Tąpnięcie to objęło ocios filara 
granicznego na przestrzeni całego frontu długości 
około 250 m. Wraz z tąpnięciem nastąpiły samo-
czynne zawały warstw stropowych na wysokość  
1,6–3,0 m i odspojenie luźnych brył skalnych.  

Po tym zjawisku dopiero na przełomie 1985 i 1986 
roku doprowadzono do udrożnienia niezbędnych 
wyrobisk i przywrócenia eksploatacji pola rozpoczę-
tej jeszcze w 1983 roku od filara granicznego z ko-
palnią Polkowice. Prowadzone były dwa fronty pro-
stopadłe do siebie. Pierwszy z nich, długości ok.  
90 metrów wybierał złoże o miąższości 6,0 m, obej-
mujące 2,4 m dolomitu i 3,6 m piaskowca. Miał on na 
celu wybranie wcześniej wydzielonych trzech rzędów 
filarów pomiędzy filarem granicznym z ZG Polkowice 
a calizną. Drugi front długości ok. 220 m wybierał 
caliznę od zrobów pierwszego frontu. W dniu 
7.07.1986 roku wystąpił wstrząs górotworu o energii 
6,3×07 J połączony z tąpnięciem. Wstrząs ten był 
sprowokowany robotami strzałowymi; wystąpił  
3 sekundy po grupowym strzelaniu przodków. Tąpnię-
cie objęło filar graniczny oraz trzy rzędy filarów. Wy-
stąpiły też lokalne zawały stropu i liczne spękania,  
a także wypiętrzenia spągu na wysokość do 0,7 m. 

W marcu 1987 r. oddział G-9 prowadził eksplo-
atację na odległości około 180 m od filara granicz-
nego frontem długości ok. 200 m. Furta eksploata-
cyjna obejmowała 2,6 m dolomitów, 0,2 m łupka  
i 1,1, m szarego piaskowca. W dniu 19 marca wy-
stąpił wstrząs sejsmiczny o energii 2,2×107  J, któ-
remu towarzyszyło urobienie ociosów dwu rzędów 
filarów na przestrzeni 70 m. Wystąpiły również 
lokalne wypiętrzenia spągów. To tąpnięcie było 
ostatnim tąpnięciem w tej partii złoża usytuowanej 
w narożniku utworzonym przez dwa filary oporowe, 
tj. filar pochylń C-181-184 oraz filar pochylń  
C-191-194 i chodnika W-74 W-2. Eksploatacja  
w tym rejonie trwała jeszcze do roku 1989, towa-
rzyszyły jej wstrząsy wysokoenergetyczne o ener-
giach rzędu 107 J (ale tylko do maja 1987 roku)  
i 106 J (do końca 1988 roku), którym jednak nie 
towarzyszyły skutki w wyrobiskach. 

Z uwagi na to, że wraz z przesuwaniem się eks-
ploatacji na północ rosła miąższość złoża, dalsze 
wybieranie w tej partii złoża nie mogło być prowa-
dzone systemem z zawałem stropu. Zdecydowano 
się na zastosowanie podsadzki hydraulicznej.  
Z uwagi jednak na nachylenie złoża, założono pro-
wadzenie eksploatacji ze względu na kierunek 
spływu wody podsadzkowej, w przybliżeniu z kie-

runku północnego na południowy. Zaniechano za-
tem wybierania złoża w kolejnych polach na północ 
od pola X/4. Rozpoczęto natomiast wykonanie 
osadników podsadzkowych w północnej partii tego 
rejonu, bezpośrednio przy filarze ochronnym szybu 
R-8 kopalni Rudna. Prace te trwały od sierpnia 1987 
do grudnia 1988 roku i prowadzone były przez od-
dział G-6, który przejął wykonywanie robót górni-
czych po zachodniej stronie wydzielanego filara 
oporowego pochylń C-181 – 184. Roboty te polega-
ły na wydzielaniu kostek podporowych w I etapie  
o wymiarach 22×22 m i 22×36 m , które następnie 
dzielono na filary o wymiarach 8×8 m. Po wykona-
niu osadników, w grudniu 1988 r. przystąpiono do 
eksploatacji złoża w polu X/6, zlokalizowanym 
powyżej osadników, systemem komorowo-fila- 
rowym dwuetapowym z podsadzką hydrauliczną. 
Złoże w tym rejonie charakteryzowało się zróżni-
cowaną miąższością od 3,5 m do 18,2 m. W profilu 
pionowym okruszcowanie bilansowe obejmowało 
dolomity, łupki i piaskowce. Front pola X/6 prowa-
dzono po wzniosie w kierunku południowym.  
W tym okresie eksploatacji aktywność sejsmiczna 
kształtowała się na niskim poziomie. Wystąpiło 
jedno zjawisko o energii rzędu 106 J i kilka zjawisk 
o mniejszych energiach. Wstrząsy te nie były połą-
czone ze skutkami i nie stanowiły zagrożenia dla 
wykonywanych robót. Dalsze wybieranie tej partii 
złoża, jako kontynuację pola X/6, stanowiło pole 
X/7 i równoległe do niego pole X/8, których eksplo-
atacja rozpoczęła się w 1991 roku. Ze względu na 
dużą miąższość złoża eksploatację prowadzono 
systemem dwuwarstwowym dostosowanym do 
geometrii wydzielonych w pierwszym etapie filarów 
i występujących warunków górniczych. W dniu  
9 kwietnia 1993 roku w rejonie oddziału wystąpił 
wstrząs o energii 8,1×107 J. Po tym wstrząsie pole 
X/7 jak i sąsiadujące z nim pole X/8 przekwalifiko-
wano do II stopnia zagrożenia tąpaniami. Trzy mie-
siące później w odstępie trzydniowym wystąpiły 
dwa silne wstrząsy połączone z tąpnięciami: w dniu 
30 czerwca przy wstrząsie o energii 5,9×108 J – zja-
wisko sprowokowane robotami strzałowymi – oraz  
3 lipca 3,1×106 J – zjawisko samoistne. Tąpnięcia te 
spowodowały skutki w rejonie pochylń C-191-C-195, 
przy granicy z kopalnią Polkowice oraz na froncie 
eksploatacyjnym pola X/8. Zjawiska te były podsta-
wą do przekwalifikowania złoża w rejonie oddziału 
G-6 do III stopnia zagrożenia tąpaniami. W kolej-
nych latach obrócono kierunek eksploatacji i prowa-
dzono ją polem zamykającym, pomiędzy starymi 
zrobami zawałowymi pola X/4 od strony południo-
wej a własnymi zrobami podsadzkowymi od strony 
północnej, po rozciągłości. Zabieg obrócenia frontu 
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został zastosowany, aby uniknąć prowadzenia eks-
ploatacji w kierunku starych zrobów. Frontem tym 
wybrano tę partię złoża w latach 1994–1999, osta-
tecznie tworząc filar oporowy pochylń C-181-184.  

Analizując aktywność sejsmiczną górotworu w po-
lach X/6, X/7 i X/8 oddziału G-6, można wyróżnić 
trzy okresy: 
− pierwszy okres – od rozpoczęcia prowadzenia robót 

w tym rejonie przez oddział G-6 do końca 1992  
roku, 

− drugi okres – lata 1993-1996, 
− trzeci okres – od początku 1997 roku do zakończe-

nia eksploatacji. 
W okresie pierwszym aktywność sejsmiczna w od-

dziale kształtowała się na niskim poziomie. Zareje-
strowano tylko 1 wstrząs sejsmiczny o energii rzędu 
106  J. 

Okres drugi charakteryzował się gwałtownym 
wzrostem aktywności sejsmicznej. Zaczęły się poja-
wiać wstrząsy silne i bardzo silne o energiach 106-
108  J. Wstrząsom najsilniejszym zaczęły towarzyszyć 
również skutki w wyrobiskach. W okresie trzecim 
nastąpił dalszy wzrost aktywności sejsmicznej, połą-
czony również ze wzrostem ilości odprężeń górotwo-
ru. W całym okresie eksploatacji tej partii złoża zare-
jestrowano 128 wstrząsów o energii rzędu 105  J,  
67 o energii rzędu 106 J, 25 rzędu 107 J i 7 wstrząsów  
o energii rzędu 108  J.  

Eksploatacji złoża w polach oddziału G-6 oprócz 
wysokiej aktywności sejsmicznej towarzyszyły, jak 
wspomniano, zjawiska dynamiczne połączone ze 
skutkami w wyrobiskach, tj. odprężenia górotworu  
i tąpnięcia. Ogółem wystąpiło 6 tąpnięć i 9 odprężeń 
górotworu. Trzy tąpnięcia i wszystkie odprężenia 
zostały sprowokowane robotami strzałowymi. 

Wykaz zarejestrowanych tąpnięć i odprężeń przed-
stawiono w tabeli 1. 

Pola eksploatacyjne zlokalizowane po wschodniej 
stronie filara pochylń C-181-184, równocześnie zlo-
kalizowane były bezpośrednio po zachodniej stronie 
kolejnego filara oporowego, tj. filara pochylń C-159 
– C-163. Przebieg ich eksploatacji został opisany  
w punkcie dotyczącym eksploatacji w sąsiedztwie 
filara oporowego pochylń C-159-C-163.  

 
 

3. EKSPLOATACJA FILARÓW OPOROWYCH 
W KOPALNI LUBIN 

 
 
Pierwsze próby eksploatacji złoża zalegającego w po-

dobnych warunkach odbyły się w kopalni Lubin już na 
początku lat osiemdziesiątych. Wyeksploatowano wte-
dy filar oporowy upadowych C-14, C-15 (III kwartał 
1979 r. – 1981 r.), a także filar pomiędzy pochylniami 
A-27 i A-27, a wybrany w latach 1985-1986. 

Eksploatacja tych pól odbyła się w sposób niezakłó-
cony, chociaż aktywność sejsmiczna towarzysząca 
eksploatacji w przypadku upadowych C-14, C-15 była 
znaczna. Zarejestrowano wtedy 1 wstrząs o energii 
rzędu 108  J, 2 wstrząsy o energii rzędu 107  J i 6 wstrzą-
sów o energii rzędu 106  J. Filar pochylń A-27 i A-27a 
został wybrany przy niskiej aktywności sejsmicznej.  

W obu przypadkach nie wystąpiły zjawiska typu tąp-
nięcia czy odprężenia. Filary te wybierano klasycznym 
systemem stosowanym w ówczesnych latach, tj. syste-
mem dwuetapowym z zawałem stropu i podczas eks-
ploatacji nie stosowano specjalnych zabiegów techno-
logicznych w celu ograniczenia zagrożenia ze strony 
górotworu i praktycznie w ogóle nie uwzględniano 
odmienności sytuacji górniczo-geologicznej układu 
jakim jest filar oporowy wraz z otaczającymi go zroba-
mi w stosunku do klasycznej sytuacji typowych pól 
eksploatacyjnych i związanych z tym zagrożeń.  

 
Tabela 1 

Tąpnięcia i odprężenia górotworu w polach oddziału G-6 
 

Lp. Data Energia Uwagi 

1 30.06.1993 5,3x108J Tąpnięcie sprowokowane 
2 3.07.1993 3,1x106J Tąpnięcie samoistne 
3 21.12.1994 2,0x108J Tąpnięcie sprowokowane 
4 22.07.1995 1,3x108J Tąpnięcie samoistne 
5 3.02.1996 2,6x107J Tąpnięcie sprowokowane 
6 27.03.1996 1,8x106J Tąpnięcie samoistne 
7 22.02.1997 2,6x107J Odprężenie sprowokowane 
8 1.04.1997 4,4x107J Odprężenie sprowokowane 
9 14.05.1997 3,5x107J Odprężenie sprowokowane 
10 16.06.1997 2,4x108J Odprężenie sprowokowane 
11 24.06.1997 1,1x108J Odprężenie sprowokowane 
12 17.07.1997 1,1x107J Odprężenie sprowokowane 
13 30.07.1997 3,1x107J Odprężenie sprowokowane 
14 31.02.1998 6,3x106 J Odprężenie sprowokowane 
15 2.06.1998 1,5x106 J Odprężenie sprowokowane 
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Filar oporowy chodników A-221-222 był wybierany 
w latach 1996-1999; pochylń C-159-163 w latach 1996-
2000, pochylń C-181-184 w latach 1999-2007; chodni-
ków W-74 W-2 i pochylń C-191-194 trwa od jesieni 
1999 roku. Wszystkie te filary były eksploatowane  
z zastosowaniem odrębnego systemu eksploatacyjnego 
stworzonego jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych 
XX wieku specjalnie dla filarów oporowych i pól za-
mykających. Jego idea polega na podzieleniu całej eks-
ploatacji na dwie fazy, tj. fazy rozcinki (upodatnienia) 
złoża na małe filary technologicznie i fazy likwidacji, 
rozpoczynającej się po całkowitym zakończeniu fazy 
pierwszej. Kierunek prowadzenia likwidacji jest zwykle 
przeciwny do kierunku rozcinki. Stwarza to możliwość 
utrzymywania dróg dojazdowych, transportowych  
i ucieczkowych w górotworze upodatnionym, w są-
siedztwie filarów, które nie powinny mieć możliwości 
akumulowania energii sprężystej. Taki sposób eksplo-
atacji filarów oporowych pozwala na utrzymanie ludzi  
i maszyn zawsze w strefie górotworu znajdującego się 
w stanie pozniszczeniowym, co jest korzystne w aspek-
cie profilaktyki przeciwtąpaniowej. 

W związku z podobnym (wysokim) potencjalnym 
zagrożeniem tąpaniowym eksploatacja wszystkich 
omawianych filarów oporowych była związana z pew-
nymi rygorami. Cały front rozcinkowy był zawsze 
obejmowany strefą szczególnego zagrożenia tąpania-
mi. W każdym przypadku obowiązywał całkowity 
zakaz wstępu przed linię rozcinki. Prowadzono ciągłe 
obserwacje sejsmiczne, w bardziej zagrożonych po-
lach również sejsmoakustyczne, codzienne obserwacje 
wizualne i pomiary konwergencji wyrobisk, a także 
emisji sejsmoakustycznej po wykonanych robotach 
strzałowych. Prowadzono aktywne metody zwalczania 
zagrożenia tąpaniami, sprowadzające się głównie do 
prowokowania górotworu do wystąpienia silnego 
wstrząsu bądź odprężenia czy tąpnięcia. Po takich 
prowokacjach stosowano wydłużony czas wyczekiwa-
nia sięgający 8 godzin. Prowokowanie górotworu 
odbywało się albo poprzez grupowe strzelania przod-
ków, albo poprzez przeładowanie otworów strzało-
wych, bądź odpalanie otworów wielkośrednicowych  
o długościach do 8 metrów i średnicy 127 mm wypeł-
nionych MW. Wykonywano również szczeliny upo-
dabniające spągi. Zabiegi te stosowano razem lub 
oddzielnie, w zależności od aktualnej sytuacji górniczej 
lub geologicznej. Poniżej pokrótce omówiono przebieg 
eksploatacji poszczególnych filarów oporowych. 

 
3.1. Filar oporowy chodników A-221-222 

 
Filar ten zlokalizowany był w południowej części 

obszaru górniczego Lubin, stanowiąc pole zamykają-
ce pomiędzy starymi zrobami oddziału G-4 wyeks-

ploatowanymi w latach 1987-1989 a zrobami oddzia-
łu G-5 wybranymi w latach 1991-1994. Pole zalegało 
w złożonych warunkach geologiczno-górniczych, 
związanych ze skomplikowaną tektoniką, dużymi 
upadami przekraczającymi nawet 20o oraz skrasowia-
łymi, o zniszczonej strukturze skałami stropowymi. 
Pole stanowiło część złoża zlokalizowanego w rowie 
tektonicznym wyznaczonym od północy przez Uskok 
Szklar Górnych, a od południa przez Uskok Główny 
Lubina. Partia złoża w części zachodniej i środkowej 
pola pocięta jest kilkoma uskokami o zrzutach od  
0,5 m do maksymalnie 13 m. Uskoki te mają prze-
bieg z północnego zachodu na południowy wschód  
i odznaczają się znacznym rozprzestrzenieniem (po-
nad 800 m długości). Dzielą one obszar złoża na 
kilka mniejszych bloków tektonicznych, które cha-
rakteryzują się dużymi upadami złoża (do 28o). Zale-
ganie pokładu złoża w tej części jest nieregularne, 
występują rowy tektoniczne, horsty, nasunięcia,  
w pobliżu których warstwy są poddarte, wygięte  
i strome. Głównym dyslokacjom towarzyszy gęsta 
sieć mniejszych uskoków normalnych, odwróconych 
i nasuniętych o zrzutach w przedziale od 0,5 do  
2,0 m. Oprócz gęstej sieci uskoków, intensywnie 
rozwinięta jest sieć spękań. Dominują spękania pio-
nowe o kącie upadu 65-88o. Spękania są zabliźnione 
kalcytem lub otwarte, z naciekami gipsowo-
kalcytowymi lub kalcytowymi. Zaburzeniom tekto-
nicznym towarzyszą utwory będące wynikiem zja-
wisk krasowych: szczeliny krasowe i kawerny. 

Stropy wyrobisk zaliczono do I klasy (wg ówcze-
snej klasyfikacji – najsłabszej). Pole zakwalifikowa-
no do II stopnia zagrożenia tąpaniami i objęto  
w całości strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami. 

Szerokość zrobów po obu stronach filara wynosiła 
około 900 m i 250 m. Szerokość samego filara waha-
ła się od 250 do 280 m. 

Roboty eksploatacyjne w filarze oporowym rozpo-
częto w marcu 1996 r. Filary wydzielane w fazie 
upodatnienia zorientowane zostały dłuższą krawędzią 
prostopadle do linii rozcinki. Geometria rozcinki 
zdeterminowana była gęstą siecią wyrobisk wydzie-
lonych wcześniej oraz znacznym nachyleniem złoża. 
Zaszła konieczność, zwłaszcza w południowej, bar-
dziej nachylonej części pola, prowadzenia wyrobisk 
diagonalnie, przez co w tym rejonie wyrobiska nie 
krzyżowały się pod kątem prostym, co nie było ko-
rzystne z punktu widzenia zagrożenia zawałowego, 
zwłaszcza przy tak słabych stropach. 

W fazie upodatnienia filara wyróżniono 3 etapy. 
Pierwszy etap polegał na uzyskaniu stanu wyjścio-
wego do drążenia wszystkich zaplanowanych wyro-
bisk. Drugi etap to drążenie komór i pasów do wyso-
kości pasa 22. Trzeci etap to drążenie komór i pasów 
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w części złoża, w której występują uskoki o znacz-
nych zrzutach, tj. pomiędzy pasem 22 a granicą pola. 
Etap pierwszy był w zasadzie etapem wstępnym, 
który został zrealizowany praktyczne bez zakłóceń  
i zgodnie z przyjętym projektem. Podział właściwego 
upodatniania filara na etapy, których linię graniczną 
stanowi pas 22 wynikał z obecności kilkumetrowego 
uskoku. Uskok ten przecinał filar wzdłuż na dwie 
części, a jego zrzut powiększał się w kierunku pro-
wadzonej rozcinki. Tak więc tylko do pasa 22 włącz-
nie możliwe było prowadzenie pasów wzdłuż całego 
frontu. W dalszej części rozcinanego filara nie było 
już możliwe utrzymanie połączenia pomiędzy skrzy-
dłami frontu, czyli praktycznie od pasa 23 rozcinki 
północnej i południowej części filara prowadzone 
były niezależnie. Granicę zasięgu rozcinki upodatnia-
jącej ustalono na granicy strefy uznanej za straty 
pozaeksploatacyjne. 

Z uwagi na słabe stropy każde skrzyżowanie dodat-
kowo zabezpieczano kotwiami linowo-cementowymi  
o długości 5 m. Na każdym skrzyżowaniu zabudowano 
również wskaźnik rozwarstwień stropu.  

I faza eksploatacji – upodatnienie całego filara zo-
stała zakończona na przełomie roku 1998/1999. Ro-
botom tym towarzyszyła aktywność sejsmiczna na 
średnim poziomie. Zarejestrowano 23 wstrząsy  
o energii rzędu 105 J, 4 wstrząsy o energii rzędu  
106  J, 1 wstrząs o energii rzędu 107  J. Żadnemu z tych 
wstrząsów nie towarzyszyły skutki w wyrobiskach. 

W II fazie eksploatacji filara oporowego, czyli  
w fazie likwidacji aktywność sejsmiczna była na 
jeszcze niższym poziomie. Zarejestrowano jedynie  
7 wstrząsów o energii rzędu 105  J oraz 2 wstrząsy  
o energii rzędu 106  J. Żadnemu z nich również nie 
towarzyszyły skutki w wyrobiskach. 

 
3.2. Filar oporowy chodników W-74 W-2  

i pochylń C-191-194 
 
W rejonie omawianego filara złoże rudy miedzi za-

lega na głębokości od około 800 m do 840 m, zapa-
dając pod kątem 3o–5o na północny wschód i północ. 
Okruszcowanie bilansowe obejmuje dolomit ilasty, 
smugowany oraz łupek dolomityczny. Miąższość 
interwału bilansowego wynosi od 1,6 do 2,8 m – 
średnio 2,5 m, w tym 2,1 m dolomitu i 0,4 m łupka. 
W obrębie pola zlokalizowano osiem uskoków  
o zrzutach od 0,2 do 2,0 m. Nieciągłości te przebie-
gają w kierunku NW-SE oraz NNW – SSE. Wśród 
form mikrotektonicznych udokumentowane zostały 
liczne spękania i szczeliny, zwykle zabliźnione sub-
stancją gipsową lub ilastą. 

Roboty górnicze w rejonie omawianego filara roz-
poczęto w maju 2000 roku. W I etapie robót upodat-

niono duże filary w strefie złoża przylegającej bezpo-
średnio do filara oporowego i osadników kostkowych 
sąsiadujących od strony północnej z chodnikami  
W-74-W-2. Filary te o różnym kształcie i wielkości  
z uwagi na swe rozmiary i parametry wytrzymało-
ściowe należało rozciąć w pierwszej kolejności przed 
przystąpieniem do upodatniania filara właściwego. 
Jednocześnie z rozcinaniem dużych filarów przystą-
piono do wykonywania przebudów chodnika W-74 
W-2, zniszczonego jeszcze po tąpnięciu w 1977 roku 
celem utworzenia drogi dojazdowej do filara. Ponad-
to wykonano pierwszy odcinek drogi w osadniku, 
jako północnej drogi ucieczkowej z pola. Po wyko-
naniu robót I etapu przystąpiono do etapu II – polega-
jącego na rozcinaniu filarów wielkogabarytowych 
filara oporowego chodników na filary technologicz-
ne, pracujące w fazie wytrzymałości pokrytycznej. 
Rozcinka ta była prowadzona frontem skierowanym 
w kierunku filara granicznego z kopalnią Polkowice-
Sieroszowice i obszernych zrobów poza tą granicą. 
Po osiągnięciu granicy front został odwrócony  
o 90o – poprowadzony po upadzie na północ, znów  
w kierunku starych zrobów z lat 1976-1977 pola X/1. 
Po zakończeniu upodatniania w IV kwartale 2005 
roku przystąpiono do drugiej fazy – likwidacji. Naj-
pierw front robót likwidacyjnych prowadzony był  
z północy na południe, po dojściu do południowej 
granicy pola został odwrócony i obecnie jest prowa-
dzony po rozciągłości w kierunku wschodnim. 

Całej dotychczasowej eksploatacji towarzyszyła 
aktywność sejsmiczna na bardzo niskim poziomie.  
W dotychczasowej historii eksploatacji filarów opo-
rowych tak niska aktywność sejsmiczna jeszcze nie 
miała miejsca. W całym okresie zarejestrowano  
8 wstrząsów o energii rzędu 105 J (wszystkie na eta-
pie upodatniania filara oporowego) oraz 2 wstrząsy  
o energii rzędu 106 J (po jednym przy upodatnianiu  
i likwidacji). Wstrząsowi o energii 1,0×106 J z dnia 
10.02.2001 r. towarzyszyło odprężenie sprowokowa-
ne, którego skutkiem był zawał stropu odcinka wyro-
biska długości około 18 m. Należy nadmienić, iż 
miało to miejsce jeszcze w trakcie pierwszego etapu 
robót upodatniających, czyli przy upodatnianiu fila-
rów wielkogabarytowych w bezpośrednim sąsiedz-
twie filara oporowego i osadników, a więc przed 
rozpoczęciem właściwych robót górniczych we-
wnątrz właściwego filara oporowego.  

 
3.3. Filar oporowy pochylń C-159 – 163 

 
Filar oporowy pochylń C-159-C-163 zlokalizowany 

był w zachodniej części kopalni. Filar ten posiadał 
szerokość od 210 do 220 m i długość około 700 m. 
Szerokość zrobów po obu stronach filara wynosiła 
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ponad 600 m. Pochylnie C-159-163 wykonane zostały 
w latach 1976-81 jako wyrobiska udostępniające.  
W opisywanym rejonie złoże zalega na głębokości 
średnio 780 m i zapada się pod średnim kątem 4° na 
północ (w części południowej 5° na północno północ-
ny wschód (NNE), a w części północnej od 3° na pół-
noc). Głównymi zjawiskami tektonicznymi są dość 
liczne spękania. W południowej części pola występują 
dwa małe uskoki o zrzutach poniżej 1.0 m. Tak więc 
warunki geologiczne były ogólnie korzystne.  

Filary podporowe wydzielane w fazie upodatnienia 
były zorientowane dłuższą krawędzią prostopadle do 
linii rozcinki. Geometria rozcinki w polu filara opo-
rowego była zdeterminowana gęstą siecią wyrobisk 
wydzielonych wcześniej w tym filarze.  

Przyjęty projekt eksploatacji zakładał dosyć niety-
powe jak na dotychczasowe doświadczenia w zakre-
sie eksploatacji filarów oporowych podejście do spo-
sobu i kolejności jego upodatnienia. Po wykonaniu 
pierwszego etapu – etapu wstępnego umożliwiające-
go przystąpienie do właściwej rozcinki – projekt 
zakładał w drugim etapie upodatnienie części filara  
w rejonie chodników C-451 - C-453, następnie  
w trzecim etapie rozcięcie calizny na północ od 
wspomnianych wyrobisk i wreszcie w etapie czwar-
tym z powrotem na południe od chodników C-451 - 
C53 rozpoczęcie właściwego upodatniania całego 
filara po wzniosie. Zabieg ten był spowodowany 
stanem wyrobisk wcześniej wyciętych w filarze, jak 
również koniecznością uzyskania dwóch dróg 
ucieczkowych na obu skrzydłach filara, a także przy-
gotowaniem dogodnego uruchomienia sąsiedniego 
frontu po zakończeniu robót w filarze. 

W trakcie prowadzenia upodatnienia filara aktyw-
ność sejsmiczna utrzymywała się na dość wysokim 
poziomie. Zarejestrowano w tym czasie 24 wstrząsy 
o energii rzędu 105 J, 4 wstrząsy o energii 106 J  
i 4 wstrząsy o energii 107 J. Łączna wyemitowana 
energia wyniosła 2,20×108 J. Wystąpiły też 2 odprę-
żenia górotworu. Pierwsze z nich wystąpiło w dniu 
18.10.1997 r. i było połączone ze wstrząsem o energii 
2,7×107 J. Drugie odprężenie wystąpiło w dniu 
27.01.1998 r. i było połączone z dwoma wstrząsami  
o energii 7,2×107 J i 5,0×107 J. Oba te odprężenia 
zostały sprowokowane robotami strzałowymi.  

Drugą fazę eksploatacji filara – likwidację – rozpo-
częto maju 1999 roku i trwała ona stosunkowo krótko, 
bo do początku 2000 roku. Likwidacji towarzyszyła 
aktywność sejsmiczna również na wysokim poziomie. 
Zarejestrowano 13 wstrząsów o energii rzędu 105 J,  
3 wstrząsy o energii 106 J, 1 wstrząs o energii 107 J, 
oraz 1 wstrząs o energii rzędu 108 J. Łączna wyemito-
wana energia wyniosła 2,92×108 J. Wystąpiły też  
2 odprężenia górotworu. Pierwsze z nich wystąpiło  

w dniu 6.05.1999 r. i było połączone ze wstrząsem  
o energii 5,9×107 J i zaistniało prawie na samym po-
czątku etapu likwidacji, natomiast drugie odprężenie 
wystąpiło w dniu 28.10.1999 roku przy wstrząsie  
o energii 2,3×108 J i wystąpiło w końcowej fazie likwi-
dacji filara oporowego. Wykaz odprężeń górotworu 
mających miejsce podczas eksploatacji filara oporowe-
go pochylń C-159 – C-163 przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Odprężenia górotworu podczas eksploatacji  
filara oporowego pochylń C-159-163 

 
Lp. Data Energia Uwagi 

1 18.10.1987 2,7x107J Odprężenie sprowokowane 
2 27.01.1998 7,2x107J 

5,0x107J 
Odprężenie sprowokowane 

3 6.05.1999 5,9x107J Odprężenie sprowokowane 
4 28.10.1999 2,3x108J Odprężenie sprowokowane 
 

3.4. Filar oporowy pochylń C-181-184 
 
Filar ten zlokalizowany był w północno-zachodniej 

części OG Lubin. Graniczył od strony zachodniej  
i północno-zachodniej z obszernymi zrobami zawa-
łowymi oddziału G-9 (pola X/1-X/4) oraz ze zrobami 
podsadzkowymi (pole X/8) oddziału G-6. Po 
wschodniej stronie znajdują się zroby oddziału G-6 
(pola IX/2 – IX/5) o szerokości około 600 m. Złoże  
w opisywanym obszarze zalega na głębokości od 
około 740 do 810 metrów i zapada regularnie pod 
kątem 3–4° w kierunku NE. Charakteryzuje się 
zmienną miąższością od 4,2 m (w części południo-
wej) do 8,0 m (w części północnej). W obrębie filara 
oporowego zlokalizowano występowanie czterech 
uskoków, głównie o przebiegu NW-SE i amplitudzie 
zrzutu od 0,2 m do 1,0 m. Zasięg poziomy tych usko-
ków dochodzi do 400 m. Dominują tu jednak głównie 
zjawiska mikrotektoniczne, tj. spękania, szczeliny 
oraz ślizgi śródławicowe, ich wypełnienie stanowi 
najczęściej materiał ilasty lub gips. 

Bezpośrednio po zakończeniu wybierania złoża  
w polach X/7,8 przez oddział G-6 systemem komo-
rowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną, przystą-
piono do przygotowania do eksploatacji kolejnego 
pola – pola X/9, będącego filarem oporowym po-
chylń C-181-184. W pierwszej kolejności, w II poło-
wie 1999 roku, rozcięto część złoża wewnątrz filara 
oporowego w jego poszerzeniu we wschodniej czę-
ści, w celu wcześniejszego upodatnienia naroża cali-
zny pomiędzy zrobami a wyrobiskami starej komory 
mechanicznej. Rozcinka była prowadzona siedmioma 
komorami od strony pochylni C-180 w kierunku 
starych zrobów pola IX/4. Robotom tym nie towarzy-
szyła aktywność sejsmiczna. W kolejnym etapie od 
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początku 2000 roku przystąpiono do upodatniania 
filarów wielkogabarytowych zlokalizowanych  
w północno-zachodniej części filara oporowego. 
Upodatniono najpierw filary wielkogabarytowe zlo-
kalizowane w części złoża ograniczonej pochylniami 
C-181 i C-184 oraz przecinkami P-27 i P-28. W na-
stępnej kolejności rozpoczęto rozcinkę filarów wiel-
kogabarytowych w obrębie pochylń pomiędzy pasa-
mi 26 i 27. W dniu 11.04.2000 wystąpił wstrząs sej-
smiczny o energii 2,5×109 J, który spowodował roz-
ległe w skutkach tąpnięcie. Skutki objęły prawie 
wszystkie wyrobiska w rejonie filara oporowego. 
Łączna długość wyrobisk zniszczonych przez tąpnię-
cie wyniosła około 16 km. Wystąpiły bardzo liczne 
wyrzuty skał z ociosów, wskutek czego znaczna ilość 
wyrobisk została wypełniona gruzowiskiem skalnym. 
Ponadto, lokalnie wystąpiły wypiętrzenia spągu, na 
ogół na wysokość nie przekraczającą 0,5 m.  

Zupełnie przypadkowo kilka godzin przed wystą-
pieniem wstrząsu połączonego z tąpnięciem wykona-
ne zostały pomiary niwelacyjne ciągów pomiaro-
wych, zlokalizowanych na powierzchni nad filarem 
oporowym pochylń C-181 do C-184. Po zaistnieniu 
omawianego zjawiska w dniu następnym pomiary te 
powtórzono. Porównując wyniki obu pomiarów 
oszacowano wartości osiadania powierzchni pod 
wpływem wstrząsu na ponad 140 mm. Świadczy to 
najprawdopodobniej o tym, że nastąpiło gwałtowne 
przemieszczenie całego masywu górotworu – od 
stropu do powierzchni. Związane ono było zapewne  
z całokształtem dotychczasowej działalności górni-
czej w tym rejonie; wpływ upodatnienia filara opo-
rowego był marginalny dla zaistnienia tego zjawiska. 
Siła wstrząsu sejsmicznego była wypadkową zarów-
no budowy geologicznej rejonu, jak również dotych-
czasowych robót górniczych wykonanych w otocze-
niu pola X/9, których powierzchnia zrobów sięgała 
500 ha. Roboty te prowadzone były w złożu o śred-
niej i dużej miąższości, przy dużych parametrach 
wytrzymałościowych złoża i skał stropowych oraz 
przy zróżnicowanych sposobach kierowania stropem 
i różnych kierunkach prowadzonej likwidacji. Za-
pewne nie bez znaczenia był również nieregularny  
i resztkowy charakter pola X/9. 

Po wystąpieniu tąpnięcia wprowadzono modyfika-
cję dotychczasowego projektu eksploatacji, polegają-
cą głównie na rozszerzeniu zakresu rozcinania fila-
rów wielkogabarytowych w północnej części filara 
oporowego  w celu szerszego niż dotychczas upodat-
nienia dróg dojazdowych do pola. Następnie przystą-
piono do rozcinania części złoża od pochylni C-185 
w kierunku wcześniej upodatnionej strefy przed zro-
bami pola X/8. Rozcinkę prowadzono dziesięcioma 
komorami, stosując aktywne metody zwalczania 

zagrożenia tąpaniami w postaci grupowego strzelania 
przodków oraz strzelania odprężająco-urabiającego  
z zastosowaniem otworu wielkośrednicowego o śred-
nicy 127 mm i długości 8 m. W dniu 19.05 2001 roku 
po odpaleniu 7 przodków, odwierconych ze wspo-
mnianym otworem (zużyto łącznie 606 kg MW) 
sprowokowano wstrząs sejsmiczny o energii  
4,1×108  J połączony z tąpnięciem. Zjawisko to wy-
stąpiło 3 sekundy po odpaleniu przodków. Skutki w 
postaci urobienia ociosów i lokalnych wypiętrzeń 
spągów wystąpiły w rejonie prowadzonych przod-
ków. Dopiero po dokonaniu rozcinki wspomnianej 
części złoża przystąpiono do właściwego upodatnia-
nia całego filara oporowego, prowadząc roboty gór-
nicze po wzniosie z północy na południe. Tej fazie 
eksploatacji, w dalszym ciągu towarzyszyła wysoka 
aktywność sejsmiczna. Wprawdzie ilość rejestrowa-
nych wstrząsów nie była duża, jednak ich energie 
były znaczne. W całej fazie upodatniania filara zare-
jestrowano 85 wstrząsów o energii rzędu 105 J, 16 
wstrząsów o energii 106  J, 4 rzędu 107  J i 5 rzędu  
108  J, oraz 1 wstrząs o energii rzędu 109J. o łącznej 
sumarycznej energii 4,60×109  J. Kilku najsilniejszym 
wstrząsom towarzyszyły skutki w wyrobiskach. Ogó-
łem w rozcinanym filarze oporowym wystąpiły  
3 tąpnięcia i 6 odprężeń górotworu.  

Należy nadmienić, iż stosowana profilaktyka,  
a zwłaszcza aktywne metody zwalczania zagrożenia 
tąpaniami, pozwoliła na sprowokowanie większości 
najsilniejszych wstrzasów, a także tąpnięć i odprężeń. 
Sprowokowano 7 z 9 najsilniejszych wstrząsów  
(o energii powyżej 107 J) oraz 2 tąpnięcia i 4 odprężenia 
górotworu. Fazie likwidacji towarzyszyła aktywność 
sejsmiczna na niskim poziomie. Zarejestrowano jedynie 
5 wstrząsów o energii rzędu 105 J i 2 wstrząsy o energii 
rzędu 106 J. Sumaryczna energia sejsmiczna wyniosła 
6,11×106 J. Robotom tym nie towarzyszyły zjawiska ze 
skutkami w wyrobiskach. Wykaz tąpnięć i odprężeń 
górotworu mających miejsce podczas eksploatacji filara 
oporowego pochylń C-181 – C-84 przedstawiono  
w tabeli 3. 

Tabela 3 
Tąpnięcia i odprężenia górotworu podczas  

eksploatacji filara oporowego pochylń C-181-184 
 

Lp. Data Energia Uwagi 

1 4.04.2000 2,8×107J Odprężenie sprowokowane 
2 11.04.2000 2,5×109J Tąpnięcie samoistne 
3 19.05.2001 4,1×108J Tąpnięcie sprowokowane 
4 17.07.2001 5,0×107J Odprężenie samoistne 
5 12.01.2002 2,5×108J Odprężenie sprowokowane 
6 28.02.2002 1,2×108J Odprężenie sprowokowane 
7 6.04.2002 2,4×108J Odprężenie sprowokowane 
8 15.06.2002 7,7×108J Tąpnięcie sprowokowane 
9 13.02.2004 4,7×107J Odprężenie samoistne 
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4. AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA PODCZAS 
EKSPLOATACJI FILARÓW OPOROWYCH 
NA TLE WCZEŚNIEJSZEJ AKTYWNOŚCI 
W POLACH OTACZAJĄCYCH 

 
 
Analizując dotychczasową eksploatację filarów 

oporowych w O/ZG Lubin można wyróżnić parę 
wspólnych cech. W sąsiedztwie wszystkich filarów 
oporowych wcześniejszej eksploatacji towarzyszyła 
dość wysoka aktywność sejsmiczna. Kopalnia nie 
ma doświadczeń w eksploatacji filara oporowego 
usytuowanego pomiędzy polami, podczas eksplo-
atacji których aktywność sejsmiczna była na niskim 
lub bardzo niskim poziomie. A należy nadmienić, że 
takich rejonów w kopalni Lubin jest stosunkowo 
dużo. Również w sąsiedztwie każdego z filarów 
oporowych, na długo przed ich eksploatacją, wystę-
powały tąpnięcia i odprężenia. Podczas prowadzenia 
eksploatacji, filara oporowego pierwszej fazie eks-
ploatacji, tj. upodatnieniu towarzyszyła energia 
sejsmiczna na różnym poziomie (od niskiego w 
filarze chodników W-74W-2 i pochylń C-191-194 
do bardzo wysokiego w filarze pochylń C-181-184).  
W fazie drugiej, czyli likwidacji często już (choć 
wyjątkiem jest tu filar pochylń C-159-163) aktyw-

ność sejsmiczna była na niskim lub bardzo niskim 
poziomie. 

 Poniżej dokonano zestawienia ilości wstrząsów, 
oraz ich energii, dla poszczególnych filarów oporo-
wych i dla ich „sąsiedztwa”, przy czym pod pojęciem 
sąsiedztwa będą rozumiane obszary w odległości 
około 500-600 metrów od filara.  

W tabeli 4 przedstawiono szereg parametrów, któ-
re w różny sposób charakteryzują aktywność sej-
smiczną. Ujęto zarówno ilość wstrząsów w po-
szczególnych klasach energii, ich sumaryczną ener-
gię, jak i wydatek energetyczny przypadający na 
jednostkową powierzchnię wybraną. Ponadto zawar-
to wskaźniki ilości wstrząsów ogółem oraz wstrzą-
sów najsilniejszych (a więc takich, przy których 
potencjalnie mogą wystąpić tąpnięcia) przypadają-
cych na jednostkę powierzchni. Jedynie z uwagi na 
brak dokładnych danych dotyczących aktywności 
sejsmicznej na południe od filara chodników W-74 
– W-2 (eksploatacja prowadzona w latach 1973-75 
– nie zachowały się wykazy wstrząsów z tamtego 
okresu) nie scharakteryzowano danych sejsmicz-
nych z tego rejonu. Przytoczone wcześniej liczby 
dotyczące zarejestrowanej aktywności pochodzą  
z luźnych materiałów opisowych, będących w do-
stępnych archiwach kopalnianych. 

 
 

Tabela 4 
Charakterystyka aktywności sejsmicznej w filarach oporowych i w polach sąsiadujących 

 

Nazwa 
filara Rejon 

suma 
energii 
*106J 

Ilość 
wstrzą-

sów 
rzędu 
105J 

Ilość 
wstrzą-

sów 
rzędu 
106J 

Ilość 
wstrzą- 

sów 
rzędu 
107J 

Ilość 
wstrzą-

sów 
rzędu 
108J 

Ilość 
wstrzą-

sów 
rzędu 
109J 

Powie-
rzchnia 
wybrana 

ha 

Suma 
energii/ 
powie-
rzchnię 
106J/ha 

Ilość wstrzą-
sów o ener-
gii powyżej  

105J /po-
wierzchnię 

Ilość wstrzą-
sów o energii 

powyżej 
107J/po- 

wierzchnię 

filar 27,6 30 6 1 0 0 25,2 1,48 1,47 0,04 

północ 735 103 22 4 1 0 43,4 15,82 2,97 0,11 

A-221- 
A222 

połu-
dnie 13,5 5 2 0 0 0 31,9 0,47 0,22 0 

filar 512 37 7 5 1 0 12,1 42,31 4,96 0,50 

wschód 62,5 77 11 0 0 0 50,7 1,23 1,74 0 

C-159- 
C-163 

zachód 441 115 21 1 1 0 64,9 6,80 2,13 0,03 

filar 4600 90 18 4 5 1 27,7 166,06 4,22 0,32 

wschód 441 115 21 1 1 0 64,9 6,80 2,13 0,03 

zachód 
(pods.) 2570 128 67 25 7 0 79,9 32,17 2,84 0,40 

C-181-
C-184 

zachód 
(zawał) 1460 175 54 11 0 1 68,3 21,22 3,49 0,16 

filar 11,7 8 2 0 0 0 9,8 1,19 1,02 0 

północ 1460 175 54 11 0 1 68,3 21,22 3,49 0,16 

W-74 
W-2  
C-191- 
194 połu-

dnie 
Brak dokładnych danych 34,7 Brak dokładnych danych 
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5. PODSUMOWANIE 
 
 
W kopalniach LGOM z koniecznością wybierania 

złoża w warunkach skrępowanych będziemy mieli do 
czynienia coraz częściej. Znaczne obszary złoża wy-
eksploatowanego, a co za tym idzie duża powierzch-
nia zrobów, powoduje, że coraz więcej nowych pól 
eksploatacyjnych będzie z tymi zrobami sąsiadować. 
To sąsiedztwo często będzie już nie tylko jednostron-
ne, ale również dwu- i trójstronne. W samej kopalni 
Lubin prowadzi się już eksploatację w bezpośrednim 
sąsiedztwie filara ochronnego szybów Rejonu Za-
chodniego w otoczeniu zrobów, a w ościennej kopal-
ni Polkowice-Sieroszowice przygotowuje się projekt 
wybierania złoża w takim filarze wraz z całkowitą 
likwidacją filara szybowego i z fizyczną likwidacją 
szybów. W kopalni Lubin przygotowywana jest eks-
ploatacja pola XI/9 wręcz otoczonego starymi zro-
bami i strefami upodatnionymi. Zatem wszystkie 
dotychczasowe doświadczenia w eksploatowaniu  

w warunkach skrępowanych są bardzo cenne i po-
winny być wykorzystywane przy projektowaniu ko-
lejnych takich przedsięwzięć.  
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EXPERIENCES OF THE MINE “LUBIN” WITHIN MINING OPERATIONS UNDER HAMPERED CONDITIONS  
AT AN EXAMPLE OF SELECTED SUPPORT PILLARS  

 
The mining in panels directly neighboured on later support pillars and next the mining within support pillars at the mine “Lubin” 
made in the years 1996-2007 have been described in the paper. In the both cases a particular attention has been paid on the character-
istic of seismic activity accompanying the mining. The rock bump protection applied for this mining has been presented as well, 
taking into consideration the rigors of mining and active rock bump fighting methods. Briefly put, the rock bumps and rock mass 
destressing occurred have been presented in the paper.  
 
 
 

ОПЫТЫ ШАХТЫ „ЛЮБИН” ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОЧНЫХ ОПОРНЫХ СТОЛБОВ 

 
В статье изображен процесс эксплуатации в полях непосредственно соседствующих с опорными столбами, а затем процесс 
эксплуатации в самих опорных шахтных столбах „Любин”, проведенный годах 1996-2007. В одном и втором случае 
особенное внимание обращено на характеристику сейсмической активности, сопровождающую эксплуатацию. 
Представлено также профилактику горных ударов, использованную во время проведения эксплуатаций, с учетом 
требований эксплуатации и активных методов ликвидации опасностей горных ударов. Коротко обсуждено существующие 
горных удары и ослабления напряжения горного массива. 
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Krótkookresowe, przybliżone prawdopodobieństwo 
tąpnięcia na podstawie prognozowanego  

rozkładu energii sejsmicznej 
 

 
 

W krótkiej publikacji (Kornowski 2006) przedstawiono proste równanie w przybli-
żony sposób określające warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia – pod warun-
kiem uprzedniej prognozy rozkładu prawdopodobieństwa energii sejsmicznej –  
w polskich kopalniach węgla. Niniejsza praca zawiera dodatkowy materiał dotyczą-
cy tego tematu, a w szczególności prosty algorytm umożliwiający obliczenie para-
metrów rozkładu warunkowego prawdopodobieństwa tąpnięcia, analizę zależności 
między zagrożeniem sejsmicznym a zagrożeniem tąpnięciem oraz przykłady ilustru-
jące niewielką zmienność – w miarę upływu lat – parametrów rozkładu prawdopo-
dobieństwa tąpnięcia dla danej energii wstrząsu. 
 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Nie ulega dziś wątpliwości, że tąpania, niemal nie-

zależnie od ich szczegółowej definicji, są związane 
ze wstrząsami sejsmicznymi w tym sensie, że wstrząs 
jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym 
tąpnięcia. Każde bez wyjątku tąpnięcie związane jest 
ze wstrząsem – zazwyczaj „silnym” – lecz, na szczę-
ście, nie każdy wstrząs powoduje tąpnięcie: tylko 
bardzo niewielki podzbiór zbioru wstrząsów wywołu-
je skutki, które nazwać można tąpnięciem. Niestety, 
nie znaleziono dotąd zależności pozwalającej w spo-
sób deterministyczny (tzn. za pomocą matematycznej 
funkcji) wskazać iż „ten a ten” konkretny wstrząs 
wywoła tąpnięcie – i rokowania na przyszłość są 
kiepskie – wiąże się więc tąpnięcia ze wstrząsami za 
pomocą pojęcia prawdopodobieństwa mówiąc, że 
wstrząs o energii E z prawdopodobieństwem P wy-
wołać może tąpnięcie. W literaturze zaproponowano 
nawet (np. Kabiesz 2006, Dubiński i Konopko 2000) 
– czasem zaskakujące – równania zależność tę opisu-
jące: generalnie podejście to jest wyrazem nadziei, że 
określić potrafimy najpierw prawdopodobieństwo 
wstrząsu o energii E, a następnie, znając prawdopo-
dobieństwo tąpnięcia wskutek wstrząsu o energii E, 

obliczyć potrafimy prawdopodobieństwo tąpnięcia. 
Podejście to jest formalnie (tzn. logicznie matema-
tycznie i fizycznie) poprawne i autorzy, w tej pracy 
starają się je uściślić i rozwinąć. Niestety zagadnienie 
prognozy wstrząsu okazuje się bardzo kłopotliwe: 
wątpliwa jest dziś (zdaniem wielu autorów) możli-
wość prognozowania „czasu, miejsca i energii zbliża-
jącego się silnego wstrząsu”. Trudności tego zagad-
nienia wiążą się z ogólnymi problemami prognozy 
procesów wielowymiarowych (gdy zmienna progno-
zowana – tu: wstrząs – zdefiniowana jest w prze-
strzeni zmiennych t, E lub nawet t, E, x, y, z) i nie 
będą tu analizowane (*). Przyjmuje się dziś (np. Ka-
gan 1997, Vere-Jones 1995), że właściwym – logicz-
nie spójnym i praktycznie osiągalnym – rozwiąza-
niem jest prognoza (zdefiniowanej poprzez prawdo-
podobieństwo) zmiennej w czasie intensywności 
procesu emisji energii sejsmicznej oraz – zgodnie  

                                                        
* W sejsmologii trzęsień ziemi przedmiotem prognozy jest dziś za-
zwyczaj intensywność procesu wstrząsów, lecz w sejsmologii górni-
czej jakoś nie umiemy się z tym pogodzić: wciąż powtarzane jest  
i w nauczaniu i w publikacjach zapewnienie, że prognoza wstrząsu 
dotyczy miejsca, czasu i magnitudy lub energii najbliższego silnego 
wstrząsu (autorzy zetknęli się nawet z opinią, że tylko taka prognoza 
godna jest swej nazwy). Warto więc zacytować, co o tej definicji pisze 
Kagan (1997, s. 500): „This definition has several defects”  
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z tradycyjną w polskim górnictwie nazwą – zagroże-
nia z tą emisją związanego. 

Należy tu zaznaczyć, że – choć w literaturze spo-
tkać można nazwy: hazard, zagrożenie i ryzyko, 
używane do określenia tej samej wielkości – w pracy 
tej stosowana jest tylko nazwa zagrożenie, i wielkość 
ta jest poniżej ściśle zdefiniowana. 

Zagrożenie sejsmiczne umiemy prognozować – 
przykłady pokazują np. Kornowski 2003a,b, Kurzeja 
2005. Umiemy też określić – lepiej lub gorzej – 
prawdopodobieństwo tąpnięcia wskutek wstrząsu  
o energii E. Analiza możliwości i celowości powią-
zania tych wielkości jest jednym z tematów tej pracy. 

 
 

2. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA 
 
 

W pracy tej autorzy rozróżniają trzy pojęcia: 
− Zagrożenie tąpaniami – dotyczy partii pokładu  

i ustalane jest bezterminowo przez organy nadzoru 
górniczego. Wielkość ta nie jest przedmiotem bez-
pośredniego zainteresowania geofizyki. 

− Zagrożenie tąpnięciem, ZT! lub ZT![(t, t+∆t), S], 
dotyczy obszaru S (np. ściany) i okresu (t, t+∆t) na 
przykład godziny – może więc zmieniać się z każdą 
kolejną jednostką czasu ∆t. Symbol T! wskazuje, że 
Z dotyczy tąpnięcia. Pojęcie to zostało poniżej do-
kładnie zdefiniowane. 

− Zagrożenie sejsmiczne, Zs lub Zs[(t, t+∆t)] dotyczy 
(tak jak ZT!) obszaru S (np. ściany) i okresu czasu 
(t, t+∆t), na przykład godziny – może więc zmie-
niać się z godziny na godzinę. Górny indeks „s” 
wskazuje, że to zagrożenie sejsmiczne; symbol „S” 
wskazuje obszar. 
 

Prognozowane w chwili t zagrożenie  
tąpnięciem      
 

1)(]),,[(0 !
,

!! ≤≡∆+≡≤ ∆ tPStttZZ T
St

TT  
 
jest to prawdopodobieństwo (P) wystąpienia 
tąpnięcia (T!) w okresie (t, t+∆t) w obszarze 
S. Zagrożenie tąpnięciem ewoluuje wraz 
z upływem czasu. 
 

(2.1) 

 
Ponieważ ZT!, jako prawdopodobieństwo, spełnia 

nierówność 0≤ ZT!≤1, to przedział (0,1) możliwych 
wartości zagrożenia tąpnięciem podzielić można na 
podprzedziały (np.: 0-10-5-10-4-10-3-1) (*), które 

                                                        
* Jest to tylko przykład do dyskusji: podział przestrzeni zagrożeń (tzn. 
przedziału 0-1) na „stany zagrożenia” i dobór odpowiedniej do nich 
profilaktyki nie należą do przedmiotu zainteresowania geofizyki. 

można oznaczyć symbolami (np. A, B, C, D) i na-
zwać stanami zagrożenia tąpnięciem (być może wią-
żąc z nimi właściwą profilaktykę). W ten sposób 
„stany zagrożenia tąpnięciem” mają ścisłą, fizyczną 
interpretację, a użytkownik nie musi interesować się 
prawdopodobieństwami. 

Przed zdefiniowaniem zagrożenia sejsmicznego 
wprowadzić jeszcze trzeba pojęcie całkowitej ener-
gii emisji sejsmicznej 

 

 ]),,[(, StttEEE CC
St

C ∆+≡≡ ∆  (2.2) 

 
emitowanej w okresie (t, t+∆t) w obszarze S jako 
energii dalekiego pola fal sejsmicznych emitowanych 
z [(t, t+∆t), S] bez podziału na wstrząsy (W) i impulsy 
sejsmoakustyczne (AE). 

 
W chwili obecnej energię całkowitą EC estymować 

należy jako sumę energii AE (EAE) i wstrząsów (EW). 
 

EC[(t, t+∆t), S]  =  EAE[(t, t+∆t), S]  + EW[(t, t+∆t), S] 

 (2.3) 

z tego samego (obserwowanego sieciami sejsmologii  
i sejsmoakustyki) obszaru S i okresu (t, t+∆t). Należy 
zdawać sobie sprawę z tego że – ze względu na znane 
„luki i nakładki” przedziałów obserwacji szczególnie  
w dziedzinie częstotliwości – suma ta tylko zgrubnie 
aproksymować może rzeczywistą energię całkowitą EC. 
 

Prognozowane w chwili t zagrożenie  
sejsmiczne 
 

1])([],),,[(),(0 ,, ≤>≡∆+≡≡≤ ∆∆ g
C

stg
s

g
s

st
s EtEPEStttZEtZZ

jest to prawdopodobieństwo (P) przekroczenia 

przez całkowitą energię sejsmiczną )(, tEC
St∆   – 

wyemitowaną w okresie (t, t+∆t) 

i w obszarze S – lokalnie ustalonej wartości Eg 

(zwanej progiem bezpieczeństwa lub elemen-

tarną energią sejsmiczną tąpnięcia  

(Konopko, 1994) – np. E = 1·105 J). Zagroże-
nie sejsmiczne ewoluuje wraz z upływem 
czasu. 

(2.4) 

 
Ponieważ 0 ≤ Zs ≤1, to tak jak w przypadku zagro-

żenia tąpnięciem, przedział (0,1) możliwych wartości 
zagrożenia sejsmicznego podzielić można na kolejne 
podprzedziały (np. 0-10-5-10-4-10-3-1), które można 
oznaczyć symbolami (np. a, b, c, d) i nazwać stanami 
zagrożenia sejsmicznego (być może także wiążąc  
z nimi właściwą profilaktykę). 
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Użytkownik posługiwać się więc może znaną sobie 
terminologią. Zauważyć należy, że podane definicje 
mówią o prognozie stanu przyszłego (t, t+∆t), a nie  
o ocenie stanu minionego. 

 
 

3. PRAWDOPODOBIEŃSTWO (CAŁKOWITE  
I WARUNKOWE)   TĄPNIĘCIA 

 
 

W latach 2001-2004 Laboratorium Sejsmoakustyki 
GIG, współpracując z Kierownictwami i Służbami 
Tąpań niektórych zagrożonych tąpaniami kopalń, 
uruchomiło metodę sekwencyjnej (czyli powtarzanej 
okresowo, np. co godzinę) prognozy całkowitej – to 
znaczy będącej sumą AE i wstrząsów – energii sej-
smicznej (EC) zwaną metodą optymalnej prognozy 
liniowej. Wynikiem prognozy jest zawsze wartość 
średnia, E (t+1) i wariancja, 1)(σ2

E +t  logarytmicznej 
energii całkowitej log10 EC(t+1), która wyemitowana 
będzie w okresie (t, t+∆t) z obszaru S. 

W publikacjach z ostatnich lat Kornowskiego (np. 
2005, 2006) oraz Kornowskiego i Kurzei (2005)  
zaproponowano i uzasadniono, powołując się na 
znane w rachunku prawdopodobieństwa twierdzenie 
„o prawdopodobieństwie całkowitym”, sekwencyjny 
(czyli powtarzany okresowo co ∆t ) estymator praw-
dopodobieństwa P tąpnięcia w [(t, t+∆t), S]  

 

 PT! [(t, t+∆t), S]≡P(T!) = ∫
∞

∞−

dEET!PEp )()(  (3.1) 

 
gdzie:  
p(E)  – prognozowana gęstość prawdopodobień-

stwa wystąpienia zdarzenia o energii E  
w (∆t, S), 

P(T!|E) – prognozowane, warunkowe prawdopodo-
bieństwo tąpnięcia wskutek zdarzenia  
o energii E w (∆t, S). 

W sensie ścisłym wielkości tych, p(E) oraz P(T!|E), 
nie potrafimy wyznaczać, można je jednak aproksy-
mować. 

Wielkość p(E) aproksymować można zastępując 
prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu o energii 
E w (∆t, S), prawdopodobieństwem wystąpienia 
energii całkowitej EC≡E w (∆t, S), gdyż 

 
 ( )StEE C

t
,lim

0
∆=

→∆
 (3.2) 

 
tzn. emitowana (w przedziale ∆t czasu) energia E jest 
energią wstrząsu jeśli ∆t→0, a wstrząs wystąpił. 

Ponieważ rozkład logarytmu EC można w użytecz-
ny sposób (z dokładnością zwykle wystarczającą  

w zastosowaniach) aproksymować rozkładem nor-
malnym (który jest w pełni opisany przez swa war-
tość średnią i wariancję), to zagadnienie prognozy 
p(E) przy pomocy algorytmu prognozy liniowej ma-
my (w przybliżeniu) rozwiązane.  

Zagadnienie estymacji warunkowego prawdopodo-
bieństwa P(T!│E) wystąpienia zdarzenia (T!) pod 
warunkiem (wystąpienia zdarzenia) E – na przykład 
prawdopodobieństwa tąpnięcia pod warunkiem wy-
stąpienia wstrząsu o energii E – znane jest w literatu-
rze wielu dziedzin nauki korzystających ze statystyki 
i rachunku prawdopodobieństwa. Choć w polskiej 
literaturze górniczej (np. Dubiński i Konopko 2000 s. 
85, Kabiesz 2006 s. 108) przyjęto inne zależności, w 
literaturze światowej prawdopodobieństwo zdarzeń 
dychotomicznych (tzn. zdarzeń, które jak tąpnięcie 
mogą wystąpić – lub nie wystąpić, bez sytuacji po-
średnich) powszechnie (choć jednak nie zawsze) 
aproksymowane jest za pomocą krzywej zwanej 
„sigmoidalną” lub logistyczną. Zagadnieniu temu 
poświęcone są liczne książki i niezliczone artykuły – 
patrz np. Hosmer i Lemeshow 1989 i literatura tam 
podana – a odpowiednia funkcja ma, stosując naszą 
notację, postać 

 

 
)]'([exp1

1)'!(
bEa

ETP
−−+

=  (3.3) 

(gdzie E’=logE; dalej dla uproszczenia piszemy E, ro-
zumiejąc przez to energię na skali logarytmicznej) lub 
postać zbliżoną, często ogólniejszą. Łatwo wykazać, że 
równanie to spełnia wszystkie warunki, które spełniać 
musi równanie określające prawdopodobieństwo. Tak 
na przykład:  
 
 0 ≤ P(T!│E) ≤1 (3.4) 
 
 0)'!(lim

'
=

−∞→
ETP

E
 (3.5a) 

 
 1)'!(lim

'
=

−∞→
ETP

E
 (3.5b) 

 
Ponadto krzywa ta:  

− dla E’=b przyjmuje wartość ½ i jest względem tego 
punktu (traktowanego jako środek układu współ-
rzędnych) antysymetryczna, 

− ma parametry (a, b) łatwe do estymacji na podsta-
wie dostępnych statystyk wstrząsów i tąpnięć co 
będzie poniżej pokazane, 

− może być łatwo uogólniona na sytuację wielowymia-
rową, na przykład gdy zechcemy badać prawdopodo-
bieństwo tąpnięcia w zależności nie tylko od energii 
E, ale i od innych zmiennych – na przykład od głębo-
kości eksploatacji lub wytrzymałości (rc) skały. 
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Określenie „łatwe do estymacji” oznacza, że zasto-
sować można powszechnie znaną metodę regresji 
liniowej. 

Dla uproszczenia zapisu przyjmujemy P zamiast 
P(T!│E) i wówczas na podstawie (3.3) 
 
 1)]'(exp[ =−−+ bEaPP   (3.6) 
 

 
P

PbEa −
=−−

1)]'(exp[  (3.7) 

 

 
P

PbEa −
=−−

1ln)]'(   (3.8) 

By dalej uprościć zapis przyjmijmy 

 
P

PC −
=

1ln  (3.9) 

 
W statystyce (3.9) zwane bywa transformacją logi-

styczną lub „logitową”.  
Interpretując '

jE  jako środek przedziału (10j÷10j+1) tzn. 
'
jE  = log(5 · 10j) na podstawie statystyk wstrząsów  

i tąpań określić można wartości  
 

 Pj = 
j

j'
j N

N(T!)
)EP(T! =  (3.10) 

 
a dla różnych wartości j = 1,…, N zapisać możemy układ 
równań liniowych z niewiadomymi a, d (gdzie  d = a · b). 

jj CaEd =− '    j = 1,…, N (3.11) 
 

Rozwiązanie tego układu daje wartości parametrów 
równania (3.3) i kończy zadanie określenia warun-
kowego estymatora prawdopodobieństwa tąpnięcia 
wskutek wstrząsu o energii E’=logE. 
 
 
4. WARUNKOWE I „BEZWARUNKOWE” 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO TĄPNIĘCIA 
 
 
Dostępne w polskich publikacjach (np. Konopko 

(ed.) 1993,…,2006, Barański, 1999) informacje  
o wstrząsach górniczych oraz wynikających z nich 
tąpnięciach, zaistniałych w polskim górnictwie wę-
gla kamiennego w ostatnich kilkunastu latach, po-
zwoliły na empiryczne wyznaczenie w kolejnych 
dekadach (1993–2002, 1994–2003, 1995–2004, 
1996–2005, 1997–2006) warunkowego prawdopo-
dobieństwa tąpnięcia dla energii wstrząsów wystę-
pujących w kolejnych klasach energetycznych. Ze-
stawienie danych statystycznych o wstrząsach  
i tąpnięciach w kolejnych zachodzących na siebie 
dziesięcioleciach przedstawiono w tabeli 1. Mając te 
dane, obliczyć można (dla każdej dekady osobno) – 
rozwiązując układ równań (3.11) – wartości para-
metrów (a, b) równania (3.3) określającego (dla 
danej dekady) prawdopodobieństwo tąpnięcia po 
wstrząsie o energii E.  

Tabela 1 
Uproszczona statystyka wstrząsów i tąpań w polskim górnictwie węgla kamiennego w kolejnych  

dziesięcioleciach. P(T!|E) to warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia wskutek wstrząsu o energii E 
 

E[J] 1•104–1•105 
(4) 

1•105–1•106 

(5) 
1•106–1•107 

(6) 
1•107–1•108 

(7) 
1•108–1•109 

(8) 
lata 1993 – 2002 

Liczba wstrząsów N 74860 7309 1183 105 8 
Liczba tąpnięć NT  8 20 20 9 0 

P(T!|E) ≈ NT/N ~0,000107 0,0027 0,0169 0,0857 0 
ln[ p-1(1-p)] 9,1438 5,8984 4,0630 2,3671 – 

lata 1994 – 2003 
Liczba wstrząsów N ––– 7773 1293 127 5 
Liczba tąpnięć NT ––– 14 18 9 0 

P(T!|E) ≈ NT/N ––– 0,0018 0,0139 0,0709 0 
ln[ p-1(1-p)] ––– 6,3176 4,2603 2,5735 – 

lata 1995 – 2004 
Liczba wstrząsów N ––– 7947 1331 137 5 
Liczba tąpnięć NT ––– 9 14 10 0 

P(T!|E) ≈ NT/N ––– 0,0011 0,0105 0,0730 0 
ln[ p-1(1-p)] ––– 6,7822 4,5441 2,5416 – 

lata 1996 – 2005 
Liczba wstrząsów N ––– 8818 1441 143 4 
Liczba tąpnięć NT ––– 8 11 10 0 

P(T!|E) ≈ NT/N ––– 0,0009 0,0076 0,0699 0 
ln[ p-1(1-p)] ––– 7,0122 4,8720 2,5882  

lata 1997 – 2006 
Liczba wstrząsów N ––– 9255 1555 158 6 
Liczba tąpnięć NT ––– 9 14 11 2 

P(T!|E) ≈ NT/N ––– 0,00097 0,0090 0,06962 0,3333 
ln[ p-1(1-p)] ––– 6,9348 4,7015 2,5925 0,6932 
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Rys. 4.1 Warunkowe prawdopodobieństwo tąpnięcia P(T!|E)  

(w polskim górnictwie węgla kamiennego, w kolejnych dekadach) dla danej energii E wstrząsu 
 

 
Przykładowo: dla dekady 1993–2002 wybierając  

z tabeli 1 energie 5⋅104 J, 5⋅105 J, 5⋅106 J i 5⋅107 J (tzn. 
środki Ej’ przedziałów 1·10j÷1·10j+1) oraz odpowia-
dające im prawdopodobieństwa otrzymujemy nastę-
pujący układ równań 

 
a · log (5·104) – d = 9.1438 
a · log (5·105) – d = 5.8984 
a · log (5·106) – d = 4.0630 
a · log (5·107) – d = 2.3671 

(4.1) 

 
którego (minimalnokwadratowym) rozwiązaniem są 
następujące wartości parametrów: a = 2.2166, b = 
8.6208. Podstawiając uzyskane wartości (a, b) do 
równania 3.3 aproksymujemy warunkowe prawdopo-
dobieństwo wystąpienia tąpnięcia  

 
 P(T!|E) ≈ {1 + exp[-2.22 (E - 8.62)]}-1 (4.2a) 

 
Postępujemy w ten sam sposób obliczając parame-

try a i b oraz P(T!|E) dla następnych okresów czasu 
(dekad) 
− 1994–2003 : a = 1.8720,  b = 9.0406 
 P(T!|E) ≈ {1 + exp[-1.87 (E - 9.04)]}-1 (4.2b) 
− 1995–2004 : a = 2.1203,  b = 8.8792 
 P(T!|E) ≈ {1 + exp[-2.12 (E - 8.88)]}-1 (4.2c) 
− 1996–2005 : a = 2.2120,  b = 8.8798 
 P(T!|E) ≈ {1 + exp[-2.21 (E - 8.88)]}-1  (4.2d) 
− 1997–2006 : a = 2.0834,  b = 8.9896 
 P(T!|E) ≈ {1 + exp[-2.08 (E - 8.99)]}-1  (4.2e) 

Na rys. 1 pokazano wykresy prawdopodobieństwa 
P(T!|E) tąpnięcia dla kolejnych dziesięcioleci zgod-
nie z równaniami (4.2a-e). Należy zwrócić uwagę, że 
są to estymatory punktowe, dla których nie określali-
śmy tu przedziałów ufności. 
Przedstawione na rys. 1 krzywe (warunkowe praw-
dopodobieństwa tąpnięcia) zostały wyznaczone dla 
danych zawartych tabeli 1 na podstawie równania 
3.3, gdy wartości parametrów (a, b) tego równania 
obliczono rozwiązując (dla każdej dekady osobno) 
układ równań (3.11) z wartościami jj CE ,'  wziętymi  
z tabeli 1 dla danych dekad.  

Kilka słów komentarza: 
− Przedstawione w postaci graficznej warunkowe 

prawdopodobieństwa w kolejnych dekadach cha-
rakteryzują się dużą stabilnością. 

− Wyznaczone relacje są prawdziwe dla całego pol-
skiego górnictwa węgla kamiennego dla przypisa-
nych im dekad. W przypadku pojedynczej ściany 
czy kopalni lub dla krótszego okresu czasu, para-
metry tych zależności są trudne do weryfikacji (ze 
względu na niewielką liczbę tąpnięć) i do wyników 
podchodzić należy z dużą ostrożnością. 

− Estymacja parametrów prawdopodobieństwa tąp-
nięcia pod warunkiem wystąpienia wstrząsu  
o energii E dla mniejszej (lecz nie – dla zerowej!) 
liczby tąpnięć i wstrząsów jest możliwa, ale trzeba 
zdawać sobie sprawę, że błąd tej aproksymacji ro-
śnie gwałtownie wraz z malejącą ilością analizo-
wanych zdarzeń (tąpnięć). 
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Wspomniany w poprzednim rozdziale algorytm 
prognozy liniowej całkowitej energii sejsmicznej 
(EAE +EW) dostarcza użytkownikowi co jednostkę ∆t 
czasu (np. co godzinę jak to praktykowane jest  
w kopalniach), wyprognozowane dwie wartości 
E (t+1) i 2

Eσ (t+1), które to parametry w sposób jed-
noznaczny określają rozkład (normalny) gęstości 
logarytmu energii całkowitej. Znaną postać równania 
rozkładu normalnego można przedstawić równaniem  

 
 p(E) = ]σ/)E(E[]π[σ EE

221 2exp2 −−−  (4.3) 

 
Wstawiając do (3.1) równania (3.3) i (4.3) otrzy-

muje się wówczas pełne równanie określające praw-
dopodobieństwo tąpnięcia w przedziale czasu  
(t, t+∆t) i w obszarze s: 
 

PT(t+1) = 

dE
b)]a(E[

))](tσ/())(tE(E[]π)(t[σ E
E ∫

∞

∞−

−

−−+
++−−

+
exp1

121exp21
22

1

(4.4) 
 

gdzie E jest logarytmem energii całkowitej emito-
wanej w jednostkowym (∆t) okresie czasu z obser-
wowanego sieciami sejsmologiczną i sejsmoaku-
styczną obszaru s. Gdy działa algorytm prognozy 
liniowej, dostarczając liczbowe wartości E (t+1)  
i 2

Eσ (t+1), wszystkie wielkości występujące w rów-
naniu (4.4) są znane i prognozowane prawdopodo-
bieństwo tąpnięcia jest (dość łatwo) obliczalne. 
Prawdopodobieństwo to może i powinno być obli-
czane (dla zagrożonej ściany) sekwencyjnie, co ∆t 
(np. co godzinę) i może być nazwane (ciągłym) 
zagrożeniem tąpnięciem, ZT, w (∆t, s). Jak zostało 
już powiedziane wcześniej, zagrożenie to, jako 
prawdopodobieństwo mieści się w przedziale (0, 1)  
i przedział ten może być podzielony na podprze-
działy zwane „stanami zagrożenia”, co nadaje sta-
nom tym jednoznaczną, ilościową i fizyczną inter-
pretację (Kornowski 2005). 

Przedstawione w publikacji algorytmy zarówno 
estymacji P(T!E) jak i PT!(t+1) mogą być – dla 
celów praktycznych – traktowane jako dokładne – 
tylko wówczas, gdy dokładne są dane wejściowe. 
Prognoza zagrożenia tąpnięciem wymaga uprzed-
niej prognozy energii sejsmicznej oraz informacji 
statystycznej o „zależności tąpań od energii” dlate-
go jest ona zawsze (znacznie) mniej wiarygodna  
i mniej dokładna od prognozy zagrożenia sej-
smicznego stąd, zdaniem autorów, prognoza zagro-
żenia sejsmicznego (określonego definicją 2.4)) jest 
znacznie użyteczniejsza od bardzo, bardzo niepew-
nej prognozy zagrożenia tąpnięciem. 

Metoda prognozy liniowej (czyli pośrednio pro-
gnoza zagrożenia sejsmicznego) umożliwia oblicze-
nie prognozy optymalnej, przez co rozumiemy pro-
gnozę minimalizującą średni błąd kwadratowy (pro-
gnozy), ale należy mieć na uwadze, że jest ona opty-
malna w sensie statystycznym, nie zapewnia się ni-
czego w jakimkolwiek pojedynczym przypadku, 
nawet tak ważnym jak tąpnięcie. 

Na zakończenie zauważyć należy, że wszystkie 
wielkości obliczane w procedurach prognozy zagroże-
nia – zarówno sejsmicznego jak i tąpnięciem – korzy-
stają z dokonywanych przez Służby Tąpań ocen ener-
gii (AE + wstrząsów). Zatem o jakości prognoz decy-
duje przede wszystkim rzetelność i dokładność obser-
wacji i estymacji energii, zarówno AE jak i wstrząsów.  

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
 
1. W artykule przedstawiono sposób (metodę) estyma-

cji krótkookresowego, przybliżonego prawdopodo-
bieństwa tąpnięcia na podstawie prognozowanego 
rozkładu energii sejsmicznej. Równocześnie wska-
zano, że ocena prawdopodobieństwa tąpnięcia zaw-
sze jest (w sposób nieunikniony) bardzo niedokład-
na i oceny zagrożenia sejsmicznego (zgodnie z defi-
nicją (2.4)) mogą być – jako bardziej wiarygodne – 
bardziej użyteczne w zastosowaniach.  

2. Dysponując statystykami wstrząsów i tąpnięć oraz 
stosując przedstawiony algorytm (estymacji parame-
trów rozkładu prawdopodobieństwa tąpnięcia wsku-
tek wstrząsu o energii E) można w bardzo prosty 
sposób wyznaczyć warunkowe prawdopodobień-
stwo tąpnięcia. Prawdopodobieństwo to jest uśred-
nione dla okresu (np. 10 lat) i obszaru (np. GZW),  
z którego pochodzą statystyki wstrząsów i tąpań. 

3. Przedstawione na rysunku 4.1 wykresy świadczą  
o dużej stabilności prawdopodobieństwa tąpnięcia 
wskutek wstrząsu o danej energii E w kolejnych 
dziesięcioleciach. Ponieważ w górnictwie naszym 
nastąpiły w tym czasie znaczne zmiany, nie tylko 
organizacyjne, stabilność ta jest godna uwagi i po-
winna stać się przedmiotem badań. 

4. W kopalniach, które stosują metodę liniowej pro-
gnozy całkowitej energii sejsmicznej, określenie pa-
rametrów (a, b) rozkładu (3.3) umożliwia (bardzo 
zgrubne) szacowanie krótkookresowego prawdopo-
dobieństwa tąpnięcia. 
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SHORT – TERM APPROXIMATE PROBABILITY OF ROCKBURST ON THE BASIS  
OF PREDICTED SEISMIC ENERGY DISTRIBUTION 

 
In a recent publication (Kornowski 2006) one of the present authors has presented a simple equation, approximately defining the 
probability of rockburst conditioned on the energy of mining – induced tremors in the Polish coal mining industry. Now we present 
some more material on this problem, especially illustrating small variations of this equation parameters in the course of time, a sim-
ple method of parameters estimation and some analysis of relations between seismic and rockburst hazard. 
 
 
 

КРАТКОВРЕМЕННАЯ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ГОРНОГО УДАРА НА ОСНОВАНИИ 
ПРОГНОЗИРОВАННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 
В короткой публикации (Корновски 2006) представлено простое уравнение в приблизительный способ определяющее 
условную вероятность горного удара – при условии предварительного прогноза расположения вероятности сейсмической 
энергии - в польских угольных шахтах. Эта работа заключает дополнительный материал, касающийся этой темы, а в 
особенности постой алгоритм, благодаря которому возможно вычисление параметров расположения условной вероятности 
горного удара, анализ зависимости между сейсмической опасностью и опасностью горного удара, а также примеры, 
иллюстрирующие небольшую изменчивость - в меру истечения лет - параметров расположения вероятности горного удара 
для данной энергии сотрясения. 
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Czy możliwe jest prowadzenie eksploatacji węgla  
kamiennego w GZW w warunkach skrępowanych?  

 
 
Artykuł obejmuje przegląd najnowszych danych dotyczących prowadzenia eksploatacji 
złoża węgla kamiennego w skrępowanych warunkach geologiczno-górniczych GZW. Na 
tle aktualnej sytuacji górnictwa węglowego zaprezentowano syntetyczne zestawienia oraz 
przykłady eksploatacji w aspekcie istotnych czynników kreujących wysoki poziom skrępo-
wania robót ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń naturalnych (w tym ich koincyden-
cji), a także wybierania poniżej poziomu udostępnienia. Biorąc pod uwagę wykazaną skalę 
problemu w kontekście priorytetowego znaczenia kryterium bezpieczeństwa podejmowa-
nych robót, poruszono również kwestię zasad, rygorów czy też zakresu możliwych działań 
długofalowych oraz doraźnych zmierzających w kierunku jego poprawy. 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Wśród państw Unii Europejskiej, producentami 

węgla kamiennego są (wg danych za 2006 r.): 
Polska – 94,3 mln ton,  
Niemcy – ok. 29 mln ton, 
Wielka Brytania – ok. 28 mln ton, 
Czechy – ok. 14 mln ton, 
Hiszpania – ok. 13 mln ton. 

Jak z powyższych danych wynika [1], Polska jest 
największym producentem węgla w Unii Europej-
skiej, mając ponad 50% udziału w produkcji unijnej, 
przy czym w przypadku węgla energetycznego sta-
nowi to 59%, natomiast w przypadku węgla kokso-
wego ok. 39%. 

Węgiel kamienny jako surowiec energetyczny jest, 
i jeszcze długo będzie stanowić znaczący element 
systemu zabezpieczenia dostaw energii w Europie.   

Proces restrukturyzacji polskiego górnictwa [2,4], 
obejmujący m.in. dostosowanie wielkości produkcji 
węgla kamiennego do potrzeb rynkowych, doprowa-
dził w latach 1990 – 2006 do: 
− zmniejszenia wydobycia węgla kamiennego ze 147,4 

mln ton w 1990 r. do 94,4 mln ton w 2006. (o 36%), 
− zmniejszenia liczby czynnych kopalń z 70 do 33,  
− znacznej redukcji zatrudnienia z 391,1 tys. osób  

w 1990 r. do 119,0 tys. osób w 2006 r. (o 69,5%), 
Aktualne warunki eksploatacji węgla w polskich 

kopalniach charakteryzują następujące dane [3]:  

− średnia głębokość eksploatacji pokładów węgla 
kamiennego wzrosła w Polsce z 530 m w roku 
1990 do około 650 m w 2006 r., 

− 44,2% ogólnego wydobycia pochodzi z pokładów 
zagrożonych tąpaniami, z czego 16,7% z pokładów 
zaliczonych jest  do III stopnia zagrożenia tąpaniami, 

− eksploatacja prowadzona w warunkach przekra-
czających temperaturę 28°C stanowi 27% wydo-
bycia, 

− 79% ogólnego wydobycia pochodzi z pokładów 
„metanowych”, 

− 24 kopalnie prowadzą eksploatację warunkach 
zagrożenia metanowego, w tym 15 w najwyższej 
IV kategorii. 
Definicja eksploatacji w warunkach skrępowanych 

ze względu na różnorodność „utrudnień” nie jest 
jednoznaczna. Zawiera jednak w swoim określeniu 
uniwersalny charakter. 

Tam, gdzie warunki geologiczne, zagrożenia natural-
ne, zagrożenia techniczne czy uwarunkowania urbani-
styczne na powierzchni mają wpływ na sposób eksplo-
atacji, mamy do czynienia z eksploatacją skrępowaną. 

Coraz częściej będziemy musieli odpowiadać na 
pytanie nie „gdzie” z uwagi na coraz mniejszy stan 
zasobów operatywnych, ale „jak” eksploatować wę-
giel kamienny w sposób bezpieczny dla załóg górni-
czych i dla mieszkańców naszego regionu.  

W przypadkach bardzo wysokiego stanu zagroże-
nia, należy liczyć się z koniecznością podejmowania 
decyzji o zaniechaniu eksploatacji. 
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2. CZYNNIKI POWODUJĄCE PROWADZENIE 
EKSPLOATACJI  W  WARUNKACH  
SKRĘPOWANYCH 

 
 
Do czynników tych zaliczyć można: 

• Naturalne, wynikające z geologii i właściwości 
złoża, tj.: pseudopierwotny stan naprężeń w góro-
tworze, wynikający z głębokości na jakiej prowa-
dzone są roboty i zaburzeń tektonicznych, 

• Zagrożenia naturalne: tąpaniami, metanowe, poża-
rowe i wybuchem pyłu węglowego, których stan 
zależy nie tylko od własności złoża, ale również od 
zaszłości eksploatacyjnych,  

• Techniczne, np. prowadzenie eksploatacji poniżej 
poziomu udostępnienia, w rejonach o dużej kon-
centracji robót górniczych itp., 

• Uwarunkowania związane z ochroną obiektów 
budowlanych na powierzchni, takich jak duże 
obiekty kubaturowe użyteczności publicznej (np. 
autostrady). 
 
 

3. ZAGROŻENIA  NATURALNE 
TOWARZYSZĄCE  EKSPLOATACJI 

 
 
Zagrożenie tąpaniami – tąpnięcie to zjawisko dy-

namiczne spowodowane wstrząsem górotworu,  
w wyniku którego wyrobisko ulega zniszczeniu. 

W 2006 roku zaistniały cztery tąpnięcia w kopal-
niach węgla kamiennego [3]: 
− trzy w rejonie eksploatowanych ścian, 
− jedno w drążonym wyrobisku.  

 
Tabela1 

 
Wydobycie z pokładów zagrożonych tąpaniami Wstrząsy ≥ 1x105J 

[wg. GIG] Wypadki wskutek tąpnięć 
Rok Wydobycie 

[mln ton] I–III st. ZT 
[Imln ton] % III st. ZT 

[mln ton] % liczba ∑ E [GJ] 

Liczba 
tąpnięć 

śmiertelne ogółem 

1990 147,4 42,2 28,6   1038 2,09 16 6 36 
1991 140,1 41,9 29,9   863 1,25 9 7 27 
1992 131,3 41,8 31,8   833 6,00 10 9 45 
1993 130,2 42,6 32,7   932 12,60 16 11 37 
1994 132,7 43,0 32,4   750 1,49 12 4 47 
1995 135,3 45,4 33,6   465 1,94 7 7 39 
1996 136,2 44,2 32,5   564 1,07 2 3 21 
1997 137,1 46,2 37,7   547 0,87 2 - 6 
1998 115,9 41,9 36,2   663 0,68 5 2 17 
1999 110,4 39,4 35,7   1135 1,59 2 - 3 
2000 102,5 37,2 36,3   1088 2,12 2 - - 
2001 102,6 37,4 36,5   1137 1,85 4 2 21 
2002 102,1 41,8 40,9   1324 1,96 4 3 20 
2003 100,5 42,3 42,1   1524 2,82 4 2 18 
2004 99,5 39,2 39,4   974 1,30 3 - 11 
2005 97,0 41,6 42,9 13,3 13,7 1451 1,79 3 1 13 
2006 94,4 42,1 44,2 15,9 16,7 1170 2,06 4 4 20 
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Rys. 1. 
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W tabeli 1 oraz na rysunku 1 przedstawiono dane 
dotyczące kształtowania się zagrożenia tąpaniami  
w kopalniach węgla kamiennego. 

W okresie ostatnich 16 lat wydobycie węgla kamien-
nego spadło prawie o ok. 50%, ale udział wydobycia  
z pokładów zagrożonych tąpaniami wzrósł z około 28% 
do ponad 44%, co świadczy o tym, że eksploatacja 
prowadzona jest w coraz trudniejszych warunkach.  
 
Zagrożenie pożarowe 

 
W kopalniach węgla kamiennego najczęściej występo-

wały pożary endogeniczne, będące efektem samozapalenia 
się węgla. W 2006 roku zaistniały w kopalniach węgla 
kamiennego 3 pożary w wyrobiskach, w tym jeden egzo-
geniczny związany z eksploatacją urządzeń odstawy.  

W wyniku ww. pożarów nie zaistniały wypadki 
przy pracy. 

Tabela 2 przedstawia dane dotyczące pożarów  
w kopalniach węgla. 

W kopalniach węgla kamiennego rocznie rejestruje 
się kilka pożarów endogenicznych, których przyczyną 
jest prawie zawsze samozagrzanie się węgla, pozosta-
wionego w zrobach poeksploatacyjnych z powodu nie-
czystego wybierania pokładu (na skutek zaburzeń geo-
logicznych) lub z powodu podbierania pokładu pozabi-
lansowego zalegającego w bliskiej odległości nad po-
kładem wybieranym. Akcje przeciwpożarowe prowa-
dzone są według ściśle określonych procedur, pod nad-
zorem urzędów górniczych. W większości przypadków 
polegają one na otamowaniu zagrożonego rejonu i wy-
łączeniu go z produkcji na okres przynajmniej kilku 
miesięcy. Wyższy Urząd Górniczy stoi na stanowisku, 
że ilość pożarów w skali roku jest w dalszym ciągu zbyt 
duża, dlatego szczególną uwagę zwracać należy na 

prawidłowe projektowanie robót, profilaktykę i wpro-
wadzanie w większym zakresie nowoczesnych metod 
monitoringu stanu tego zagrożenia. 

Tabela 3 przedstawia ilość pożarów endogenicz-
nych w latach 1997–2006 w zależności od rejonu  
i głębokości. 

 
Zagrożenie metanowe  

 
Złoża węgla kamiennego w centralnej i południowej 

części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego należą do 
silnie i bardzo silnie metanowych. Złoża karbońskie 
przykryte są nadkładem warstw trzeciorzędowych  
i czwartorzędowych o znacznej miąższości. Spowodowa-
ło to, że metan pozostał w pokładach węgla, co znacznie 
utrudnia bezpieczną eksploatację i stwarza duże zagroże-
nie w czasie prowadzenia robót górniczych. 

Zagrożenie metanowe w polskim górnictwie węglo-
wym w dalszym ciągu jest bardzo duże z uwagi na:  
• prowadzenie eksploatacji na coraz niższych pozio-

mach, 
• wzrost metanonośności pokładów węgla wraz  

z głębokością ich zalegania, 
• pojawienie się na dużych głębokościach nieko-

rzystnego dla bezpieczeństwa efektu dynamicznego 
wydzielania metanu wolnego uwięzionego w stre-
fach zaburzeń tektonicznych (uskoki, szczeliny) 
występującego pod dużym ciśnieniem hydrosta-
tycznym skał nadległych,  

• wysoką koncentrację wydobycia. 
W 2006 r. eksploatację w pokładach węgla prowa-

dzono w 33 kopalniach, z czego 32 znajdują się  
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, a jedna – 
kopalnia Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” – w Lubel-
skim Zagłębiu Węglowym. 

Tabela 2 
 

Lp. Kopalnie 
węgla kamiennego 

Data i godzina 
zaistnienia pożaru 

Typ  
pożaru Miejsce pożaru Sposób zwalczenia pożaru 

i data zakończenia akcji 

1 Halemba 1.02. 
godz. 1820 ENDO Zroby ściany 4 

w pokł. 405/1 
Ugaszono aktywnie gazami inertnymi 

6.02. godz. 2200 

2 Bielszowice 2.05. 
godz. 2311 EGZO Zapalenie urządzeń odstawy urobku, 

a następnie węgla z pokł. 405/2 
Zaizolowanie rejonu ściany, podawanie 

gazów inertnych 10.05. godz.1646 

3 Brzeszcze - Silesia 6.10. 
godz. 157 ENDO Zroby zlikwidowanej ściany 21  

w pokł. 315 
Zaizolowanie rejonu ściany 

25.10. godz.1730 

 
Tabela 3 

 
             Rok 

Rejon                           1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ściana z zawałem stropu 2 2 0 1 1 2 4 5 6 2 
Ściana z podsadzką hydrauliczną 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wyrobiska korytarzowe 1 2 3 1 0 2 0 0 1 0 
Głębokość miejsca pożaru do 500 m 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 
Głębokość miejsca pożaru poniżej 500 m 3 4 3 2 1 2 4 4 6 2 
Razem: 4 5 3 2 1 4 4 5 7 2 
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W 4 kopalniach eksploatacja prowadzona jest  
w pokładach niemetanowych.  

W 5 kopalniach, w których prowadzi się wydoby-
cie w pokładach zaliczonych do I kategorii zagroże-
nia metanowego, nie stwierdzono metanu w wyloto-
wych prądach powietrza.  

W 24 kopalniach stwierdzono i rejestrowano wy-
dzielanie metanu do powietrza wentylacyjnego,  
w tym aż w 15 z nich w pokładach o najwyższej, IV 
kategorii zagrożenia metanowego, przy zawartości 
metanu powyżej 8 m3/Mgcsw.. 

Szczegółowe zestawienie ilości kopalń prowadzą-
cych roboty górnicze w pokładach: niemetanowych  
i zaliczonych do poszczególnych kategorii zagrożenia 
metanowego przedstawiono w tabeli 4. 

W wyniku prowadzenia wydobycia węgla w po-
kładach metanowych, w 2006 r. z górotworu objęte-
go wpływami eksploatacji wydzieliło się 870.3 mln 
m3  metanu.  Oznacza to,  że średnio w ciągu minuty  

 

Tabela 4 
 

Ilość zakładów górniczych prowadzą-
cych roboty górnicze w pokładach OUG 

Ilość   
zakładów 

górniczych nie-
met. 

I 
 kat. 

II  
kat. 

III 
 kat. 

IV
 kat. 

Katowice 11 3 1 - 2 4 

Lublin 1 - 1 - - - 

Rybnik 9 - - - 4 6 

Gliwice 12 1 2 3 1 5 

4 3 7 15 Razem 33 4 29 

wydzieliło się 1660,1 m3 metanu. Metanowość kopalń 
w 2006 r. była większa o ok. 18,8 mln. m3 niż w 2005 r. 
Najwyższą metanowość bezwzględną stwierdzono   
w KWK Brzeszcze-Silesia – ok. 134,4 mln m3/ rok. 
oraz w KWK Pniówek – ok. 128,5 mln m3/ rok. 

 
Tabela 5 

Kształtowanie się metanowości całkowitej, ilości ujętego i zagospodarowanego metanu oraz wydobycia  
w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2006 

 
Rok 

Wyszczególnienie 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Metanowość całkowita (mln m3/rok) 748.4 748,4 763.3 744.5 746.9 743.7 752.6 798.1 825,9 851,1 870.3 
Ilość ujętego metanu (mln m3/rok) 192.5 192,5 203.6 216.1 216,1 214.3 207.3 227.1 217,2 255,3 289.5 
Ilość zagospodarowanego metanu 
(mln m3/rok) 147.5 134.4 152.7 136.9 124.0 131.5 122.4 127.8 144,2 144,8 158.3 

Ilość kopalń węgla kamiennego 64 61 57 47 42 42 42 41 39 33 33 
Wydobycie węgla kamiennego  
(mln ton) 136.0 137.1 115.9 110.4 102.5 102.6 102.1 100.4 99.5 98.1 97.4 

 
Tabela 6 

Zestawienie ilości zdarzeń i wypadków podczas zapalenia i wybuchu metanu w latach 1990–2006  
 

Wypadki 
Rok Ilość zdarzeń 

śmiertelne ciężkie lekkie Razem 

1990 4 26 44 20 90 
1991 0 0 0 0 0 
1992 0 0 0 0 0 
1993 0 0 0 0 0 
1994 2 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 
1998 1 0 0 0 0 
1999 1 0 0 9 9 
2000 1 0 0 2 2 
2001 0 0 0 0 0 
2002 3 4 12 7 23 
2003 4 1 0 11 12 
2004 1 0 0 0 0 
2005 3 0 2 0 2 
2006 2 23 0 8 31 

Ogółem 22 54 58 57 169 
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W 19 zakładach górniczych prowadzono odmeta-
nowanie górotworu. Ujęto ok. 289,5 mln m3 metanu, 
z czego ok. 158,3 mln m3 zagospodarowano.  

Kształtowanie się metanowości całkowitej, ilości 
ujętego i zagospodarowanego metanu oraz wydoby-
cia w kopalniach w latach 1995-2006 przedstawiono 
w tabeli 5. 

W 2006 r. zdarzenia związane z zapaleniem meta-
nu miały miejsce w dwóch kopalniach węgla ka-
miennego:  
• w dniu 11.05.2006 r. w KWK Szczygłowice  

w Knurowie w przecznicy III na poziomie 650 m  
w rejonie rozdzielni 6 kV nastąpiło zapalenie me-
tanu i wypadek zbiorowy. Przyczyną zapalenia 
metanu nagromadzonego nad obudową wyrobiska 
było iskrzenie powstałe wyniku uszkodzenia od-
bieraka prądu w czasie przejeżdżania lokomotywy 
przez częściowo zdemontowaną przerwę izolacyj-
ną trakcji. Przecznica III objęta była granicami 
pola III kategorii zagrożenia metanowego i zali-
czona do stopnia ,,a” niebezpieczeństwa wybuchu 
metanu. W wyniku zdarzenia 8 pracowników ule-
gło poparzeniu (wypadki lekkie), 

• w dniu 21 listopada w KWK Halemba w Rudzie 
Śląskiej w likwidowanej ścianie 1 w pokładzie 
506 w partii E nastąpiło zapalenie i wybuch me-
tanu oraz pyłu węglowego. W następstwie wy-
padku 23 górników znajdujących się w rejonie 
uległo wypadkom śmiertelnym. W związku z za-
istniałym zdarzeniem Prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego decyzją z dnia 21.11.2006 r. powołał 
Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności 
zdarzenia. Prace Komisji zakończone zostały 12 
czerwca 2007 r. 
Zestawienie ilości zdarzeń i wypadków podczas 

zapalenia i wybuchu metanu w latach 1990-2006 
podano w tabeli 6. 

W okresie ostatnich kilku lat zaistniałe zapalenia 
metanu, spowodowane były: 
− ogniskiem pożaru endogenicznego w zrobach 

poeksploatacyjnych wskutek pozostawienia pew-
nej masy węgla z powodu zaburzeń geologicznych 
lub podbierania pokładów wyżej zalegających, 

− urabianiem kombajnem zwięzłych skał zdolnych 
do iskrzenia, 

− zaprószeniem ognia przez pracowników (naj-
prawdopodobniej palących papierosy). 
Kilka przypadków zapaleń metanu zaistniałych  

z powodu dwóch pierwszych czynników miało 
miejsce w latach 2002–2003. Spowodowały one 
wypadki śmiertelne i ciężkie, a także ujemne skutki 
ekonomiczne w związku z wyłączeniem z eksplo-
atacji (produkcji) rejonów, które należało otamować  
w ramach prowadzonych akcji. Zdarzenia te zaist-

niały w rejonach o dużej koncentracji wydobycia  
i wysokim stanie zagrożenia metanowego.  

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego występuje 
we wszystkich kopalniach węgla kamiennego. Kon-
centracja wydobycia przy równocześnie intensyw-
nym przewietrzaniu, koniecznym do zwalczania 
zagrożenia metanowego i utrzymania odpowiednich 
warunków klimatycznych, niewłaściwe wykonywa-
nie robót strzałowych i niewłaściwy stan urządzeń 
mogą spowodować wybuch pyłu węglowego.  

W 2006 roku miał miejsce wybuch pyłu węglo-
wego, w wymienionej wcześniej kopalni Halemba  
w Rudzie Śląskiej. Poprzedni wybuch pyłu miał 
miejsce w 2002 r. w KWK Jas-Mos i był spowodo-
wany niewłaściwym wykonywaniem robót strzało-
wych – 10 wypadków śmiertelnych i 2 ciężkie. Ta-
kie zdarzenia występowały w przeszłości raz na 
kilkanaście lat, głównie z powodu nieprzestrzegania 
warunków ujętych w przepisach. 

 
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał 

 
Zagrożenie wyrzutowe jest jednym z najbardziej 

niebezpiecznych zagrożeń naturalnych występujących 
w górnictwie podziemnym. Ryzyko powstania zdarze-
nia wyrzutowego metanu i skał potęguje się wraz ze 
wzrostem głębokości. W wyniku schodzenia z eksplo-
atacją na coraz większe głębokości obserwuje się 
wzrost metanonośności pokładów, co przy jednocze-
snym obniżeniu się przepuszczalności gazowej węgla 
przyczynia się do wzrostu tego zagrożenia.  

Czynnikami decydującymi o występowaniu za-
grożenia są między innymi: wysoka gazonośność 
złoża (metanonośność), mała zwięzłość skał, wyso-
kie ciśnienie i intensywność desorpcji gazów oraz 
prowadzenie robót w sąsiedztwie zaburzeń geolo-
gicznych. Zmniejszenie wytrzymałości węgla (na 
ściskanie do 3-8 MPa) oraz zmniejszenie wskaźnika 
wytrzymałości do 0,3 (stanowiącego umowną liczbę 
charakteryzującą zwięzłość węgla kamiennego w 
skali Protodiakonowa), wpływa nie tylko na zwięk-
szone skłonności zagrożeń zjawiskami gazogeody-
namicznymi, ale także na wielkość zjawiska i ka-
werny powyrzutowej. 

Najwyższy poziom zagrożenia wyrzutowego wy-
stępował do tej pory w zlikwidowanym Dolnoślą-
skim Zagłębiu Węglowym. Ogółem w latach 1894–
1994 w kopalniach dolnośląskich wystąpiły 1733 
wyrzuty węgla i gazu, w wyniku których zginęło 
509 górników. 

Natomiast w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego zjawisko wyrzutów metanu i skał do tej 
pory nie występowało lub występowało lokalnie  
i jednostkowo. 
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Tabela 7 
Zestawienie ilości ścian eksploatowanych w warunkach zagrożeń skojarzonych w 2006 r. 

 
Zagrożenia skojarzone 

Kopalnia Zagrożenie metanowe 
(kategoria) 

Zagrożenie tąpaniami 
(stopień) 

Ilość 
ścian Łącznie 

Bielszowice 
Halemba 

Rydułtowy-Anna 
Staszic 
Wesoła 

IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

III 
III 
III 
III 
III 

7 
3 
4 
4 
3 

21 

 
W dniu 23.08.2002 r. w drążonej lunecie rurowej 

do szybu II na poziomie 1000 m w KWK Pniówek  
w Pawłowicach nastąpił wyrzut metanu i skał.  
W następstwie zdarzenia nikt z zatrudnionych  
w rejonie górników nie uległ wypadkowi. 

W KWK Zofiówka w dniu 22 listopada 2005 roku 
w przodku drążonego chodnika transportowego D-6 
w pokładzie 409/4 w partii D na poziomie 900 m 
miał miejsce wyrzut metanu i skał – w pokładzie, 
który dotychczas został uznany za nieskłonny jak  
i niezagrożony wyrzutami metanu i skał. W wyniku 
zdarzenia trzech pracowników uległo wypadkom 
śmiertelnym, a pięciu wypadkom lekkim.    

Aktualnie zagrożenie to występuje w trzech kopal-
niach węgla kamiennego wchodzących w skład Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdro-
ju, tj.: Zofiówka, Pniówek i Jas-Mos, a także część 
złoża soli w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.  
w Kłodawie.  

Roboty górnicze w pokładach zaliczonych do 
skłonnych lub zagrożonych wyrzutami metanu i skał 
prowadzone są tylko w KWK Zofiówka w Jastrzębiu 
Zdroju. 

 
Koincydencja zagrożeń  

 
Coraz częściej zwraca się uwagę na problem 

współwystępowania zagrożeń, na przykład w nastę-
pujących układach: 
• zagrożenie metanowe i zagrożenie związane z pro-

wadzenia robót strzałowych. W tym przypadku 
profilaktyka polega na wprowadzeniu w życie od-
powiednich regulacji prawnych, stosowaniu wyro-
bów bezpiecznych (materiał wybuchowy i sprzęt 
strzałowy) oraz właściwej organizacji robót, 

• dwa lub więcej zagrożeń naturalnych w najwyż-
szych stopniach. Jest to najtrudniejszy przypadek, 
ponieważ dla każdego zagrożenia powinna zostać 
dobrana odpowiednia profilaktyka. Często jest tak, 
że profilaktyka zastosowana dla jednego zagroże-
nia może spowodować wzrost innego zagrożenia, 
np. ograniczenie postępu ściany z powodu zagro-
żenia tąpaniami wpłynie niekorzystnie na zagroże-
nie pożarowe. Dobór działań profilaktycznych jest 

tutaj utrudniony. W sytuacjach ekstremalnych po-
dejmowana jest decyzja o wstrzymaniu robót.  
Skalę tego problemu przedstawia tabela 7. 
 
 

4. EKSPLOATACJA PODPOZIOMOWA 
 
 
W minionym okresie polskie kopalnie węgla ka-

miennego przygotowane były do uzyskiwania wydo-
bycia węgla na poziomie około dwustu milionów ton. 
Możliwe to było do zrealizowania między innymi 
przez posiadanie udostępnionego robotami górni-
czymi bardzo szerokiego frontu eksploatacyjnego. 

W początkowym okresie restrukturyzacji wydoby-
cie węgla prowadzono z udostępnionych wcześniej 
pokładów. Zmniejszenie więc środków na inwestycje 
nie było tak odczuwalne. Teraz jednak zaczyna bra-
kować udostępnionego frontu eksploatacyjnego, 
szczególnie wyrobiskami pionowymi i poziomymi 
wykonanych w strukturze kamiennej.  

Mimo sukcesywnego schodzenia z eksploatacją na 
większe głębokości (średnio osiem metrów na rok), ko-
palnie w dalszym ciągu, z konieczności minimalizowania 
jednostkowego kosztu wydobycia, nie głębią nowych 
szybów, a korytarzowe wyrobiska udostępniające wyko-
nują w znikomym zakresie. Aktualnie w kopalniach 
węgla kamiennego czynnych jest ponad 200 szybów, 
więc aby utrzymać obecną sytuację należałoby w ciągu 
roku budować lub pogłębiać co najmniej 1600 m szy-
bów. Ograniczenie ilości wykonywanych wyrobisk udo-
stępniających w kamieniu oraz niewykonywanie wyro-
bisk pionowych powoduje wydłużenie dróg dojścia  
i wyjścia załogi z rejonów eksploatacyjnych poniżej 
poziomu udostępnienia, a więc także dróg ucieczkowych. 

Głębienie szybów jest kosztowne i długotrwałe,  
w związku z tym efekty ekonomiczne pojawiają się 
po bardzo długim czasie. W celu szybkiego i taniego 
udostępnienia frontu eksploatacyjnego pokłady udo-
stępnia się w większości przypadków (64,9%) wyro-
biskami węglowymi z wcześniej wykonanych po-
ziomów, tworząc tzw. podpoziomy. Aktualnie 
w skrajnych przypadkach roboty eksploatacyjne pro-
wadzi się ok. 200 m poniżej poziomu udostępnienia. 
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Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót 
górniczych poniżej poziomu udostępnienia 

 
Prowadzenie robót eksploatacyjnych poniżej poziomu 

udostępnienia ma wpływ na poziom zagrożenia: 
− pożarowego, 
− klimatycznego, 
− metanowego, 
− wentylacyjnego. 

Poziom określonego zagrożenia zależy od geolo-
giczno-górniczych uwarunkowań. Prowadzenie robót 
poziomowo czy podpoziomowo nie musi zmieniać 
tego stanu, ale skutki katastrof np. wybuch metanu 
lub pyłu węglowego, tąpnięcia, wdarcia wody, poża-
ru itp. mogą być zdecydowanie większe i bardziej 
tragiczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że długość 
dróg wentylacyjnych wewnątrz podpoziomów do-
chodzi do 6500 m, średnio 2800. 

Eksploatacja poniżej poziomu udostępnienia ma naj-
większy wpływ na poziom zagrożenia metanowego. 
Zagrożenie metanowe wzrasta ze zwiększającą się głę-
bokością prowadzonych robót eksploatacyjnych. Czyn-
nikiem, który kształtuje w zasadniczy sposób wielkość 
wydzielania metanu jest koncentracja wydobycia. Wiel-
kość ta rzutuje na ilość desorbowanego metanu do zro-
bów i wyrobisk środowiska eksploatowanej ściany, 
z odgazowywania się pokładów podebranych i nade-
branych objętych zasięgiem odprężenia eksploatacyjne-
go. Do środowiska ściany z pokładów podebranych  
i nadebranych wydziela się od 60 do 80% metanu. Cza-
sokres dopływu metanu do zrobów poeksploatacyjnych 
wynosi średnio 10-15 lat. Po okresie ok. 3 miesięcy 
wielkość wydzielanego metanu ze zrobów kształtuje się 
na poziomie około 20% metanowości bezwzględnej 
ściany i maleje proporcjonalnie do upływającego czasu.  

W warunkach prowadzenia eksploatacji międzypo-
ziomowej migracja gazów zrobowych, w tym metanu 
odbywa się po wzniosie pokładu w kierunku tam 
izolacyjnych, zabudowanych na poziomach wentyla-
cyjnych, a metan przenikający do czynnych wentyla-
cyjnie wyrobisk odprowadzany jest bezpośrednio do 
szybów wydechowych. W warunkach prowadzenia 
eksploatacji podpoziomowej metan ze zrobów wy-
dziela się do środowiska ściany, w której prowadzone 
są roboty eksploatacyjne. W konsekwencji następo-
wał będzie wzrost wartości metanowości w kolejnych 
podpoziomowo eksploatowanych ścianach. 

 
Skala prowadzonych robót eksploatacyjnych 
poniżej poziomu udostępnienia  

 
Dobowe wydobycie ze ścian eksploatowanych po-

niżej poziomu udostępnienia w dniu 31.12.2006 r. 
wynosiło 55% całkowitego wydobycia w stosunku do 

40% w dniu 31.12.2005 r. W sześciu kopalniach  
100% wydobycia pochodziło ze ścian prowadzonych 
poniżej poziomu udostępnienia. 

W Departamencie Górnictwa Wyższego Urzędu Gór-
niczego od 2003 r. wykonuje się analizę prowadzonych 
robót górniczych poniżej poziomu udostępnienia w pod-
ziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel 
kamienny. Ostatnią analizę przeprowadzono 31 grudnia 
2006 r. i stwierdzono, że na ogólną ilość 33 zakładów 
górniczych wydobywających węgiel kamienny w 32 
kopalniach prowadzono roboty eksploatacyjne 134 ścia-
nami, w tym w 27 kopalniach prowadzono eksploatację 
74 ścianami poniżej poziomu udostępnienia, z których: 
− 57 ścian prowadzono w klasie „B” zagrożenia wy-

buchem pyłu węglowego, 
− 23 ściany prowadzono w pokładach niemetano-

wych, a 36 ścian w partiach pokładów zaliczonych 
do III lub IV kategorii zagrożenia metanowego, 

− 31 ścian eksploatowano w partiach pokładów nie-
zagrożonych tąpaniami, a 23 ściany w partiach po-
kładów zaliczonych do drugiego i trzeciego stopnia 
zagrożenia tąpaniami, 

− 10 ścian, którymi roboty eksploatacyjne prowadzono 
przy współwystępowaniu IV kategorii zagrożenia 
metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami i kla-
sy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, 

− 6 ścian prowadzono na głębokości do 500 m, 45 ścian 
na głębokości od 500 do 800 m, 19 ścian na głęboko-
ści od 800 do 1000 m, a 4 ściany poniżej 1000 m, 

− 27 ścian eksploatowano poniżej poziomu udostęp-
nienia do 50 m i od 50 do 100 m oraz 20 ścian po-
nad 100 m poniżej poziomu udostępnienia, 

− w 18 ścianach stwierdzono przekroczenie tempera-
tury 28°C mierzonej termometrem suchym, a w 28 
ścianach temperatura ta wynosiła od 25 do 28°C. 
Analiza powyższej sytuacji pozwala na sformuło-

wanie następujących wniosków i spostrzeżeń: 
1. Pomimo dalszego sukcesywnego, osiem metrów na 

rok, schodzenia z eksploatacją pokładów węgla na co-
raz większe głębokości, przedsiębiorcy, z konieczno-
ści minimalizowania jednostkowego kosztu wydoby-
cia nie wykonują wyrobisk szybowych, przez co 
wzrasta ilość robót prowadzonych poniżej poziomu 
udostępnienia, co przedstawiono na rys. 2. 

2. Prowadzona w ramach reformy górnictwa kon-
centracja wydobycia umożliwia poprawę wyni-
ków ekonomicznych zakładów górniczych, jedno-
cześnie zwiększa ona często intensywność wystę-
powania zagrożeń naturalnych, zwłaszcza meta-
nowego i tąpaniami oraz pogarsza warunki klima-
tyczne. Decyzja o wzroście koncentracji wydoby-
cia ze ściany powinna być każdorazowo poprze-
dzona analizą możliwego wzrostu zagrożeń  
i opracowaniem metod zabezpieczenia załogi. 
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Rys. 3. 

 
3. Podstawowym sposobem ograniczenia robót eks-

ploatacyjnych prowadzonych poniżej poziomu 
udostępnienia jest zintensyfikowanie wykonaw-
stwa robót inwestycyjnych, a w szczególności drą-
żenie i pogłębianie już istniejących szybów oraz 
udostępnianie nowych poziomów wydobywczych. 

4. Roboty eksploatacyjne prowadzone poniżej po-
ziomu udostępnienia (eksploatacja podpoziomo-
wa) wpływają na poziom zagrożenia wentylacyj-
nego, klimatycznego, pożarowego, a szczególnie 
metanowego. 

5. Eksploatacja podpoziomowa na skutek nieko-
rzystnego rozkładu pól potencjałów aerodyna-
micznych powoduje wzrost zagrożenia pożarowe-
go i metanowego. 

6. Budowa szybów może być obecnie bardzo utrud-
niona z powodu braku pracowników oraz maszyn 
i urządzeń do wykonywania tych bardzo trudnych 
i specyficznych robót. 

7. Wzrasta głębokość podpoziomów, co przedsta-
wiono na rysunku 3.  

5. PODSUMOWANIE 
 
 
Prowadzenie bezpiecznej eksploatacji w warunkach 

skrępowanych jest możliwe przy zachowaniu okre-
ślonych zasad i realizacji zadań ograniczających 
zagrożenia towarzyszące takiej eksploatacji. 
• Niezbędne jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych 

na roboty udostępniające i przygotowawcze w celu 
ograniczenia eksploatacji podpoziomowej, a także na 
budowę nowoczesnych, powierzchniowych stacji 
odmetanowania wraz z urządzeniami umożliwiają-
cymi gospodarcze wykorzystanie metanu. 

• Eksploatacja węgla kamiennego odbywa się  
w coraz trudniejszych warunkach górniczych, przy 
wysokim stanie zagrożeń, zwłaszcza tąpaniami, 
metanowego i pożarami. Dlatego też prawidłowe 
projektowaniu robót oraz monitorowanie tych za-
grożeń pozostaje tematem jak najbardziej aktual-
nym. W ostatnim okresie zarejestrowano dużo po-
żarów w wyrobiskach podziemnych, co może 
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świadczyć o stosunkowo mało skutecznej prewen-
cji w tym zakresie. Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat zaistniało kilka zapaleń metanu, w wyniku któ-
rych odnotowano wypadki zbiorowe. W części tych 
przypadków nie wykluczono pożaru endogeniczne-
go jako przyczyny zapalenia metanu. 

• Dla poprawy stanu bezpieczeństwa niezbędna jest 
realizacja następujących zadań: 

− wymiana w podziemnych zakładach górniczych 
sprzętu ochrony dróg oddechowych na sprzęt now-
szej generacji, 

− monitorowanie robót górniczych projektowanych  
i prowadzonych w kopalniach węgla kamiennego 
poniżej poziomu udostępnienia w warunkach wy-
stępowania ekstremalnych zagrożeń, 

− stosowanie skuteczniejszej profilaktyki pożarowej, 
− wdrożenie rozwiązań technicznych zapewniających 

skuteczne zraszanie podczas urabiania kombajnami, 
− zaprojektowanie i wdrożenie skutecznych urządzeń 

do mechanicznego opylania wyrobisk w warunkach 
polskich kopalń,  

− stosowanie odmetanowania górotworu w szerszym 
niż dotychczas zakresie. 
W związku ze stale utrzymującą się tendencją 

wzrostową poziomu zagrożeń naturalnych, należy 
brać pod uwagę konieczność zaniechania dalszej 
eksploatacji w rejonach, gdzie obniżenie tego pozio-
mu poprzez zastosowanie środków profilaktycznych 
jest niemożliwe. 
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IS THE HARD COAL MINING FEASIBLE UNDER HAMPERED CONDITIONS AT THE GZW?  
 
A survey of the most recent data relating to the hard-coal deposit mining in the hampered mining conditions at the GZW has been 
presented in the paper. Synthetic statements and examples of mining regarding significant factors creating high restraint level of 
works taking into consideration the natural hazards (including their coincidence) and the extraction below the opening level have 
been presented in the background of the actual situation in the hard coal mining industry. Taking the shown scale of problem into 
account regarding the priority of safety of the works to be made, the issues of principles, rigors and range of possible long- and short-
term actions for its improvement have been brought up as well. 
 
 
 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМЕННОГО УГЛЯ В СИЛЕЗИЙСКОЙ УГОЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ ? 

 
В статью входит обзор новейших данных, касающихся проведения эксплуатации месторождений каменного угля  
в ограниченных горно-геологических условиях Силезийской угольной кампании. На почве актуальной ситуации угольной 
промышленности представлено синтетические составления и примеры эксплуатации в области существенных факторов, 
объясняющих высокий уровень ограниченных работ с натиском на естественные опасности (в том числе их совпадения),  
а также выбирания ниже уровня доступа. Учитывая показанный масштаб проблемы в контексте приоритетного значения 
критерия безопасности работ, вспомнили также о правилах, требованиях либо сферы возможных долговременных действий, 
а также кратковременных действий для ее улучшения. 
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Stan obecny i kierunki rozwoju metody sejsmologii 
górniczej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. 

 
 

 
W artykule scharakteryzowano w sposób ogólny stan zagrożenia tąpaniami w ko-
palniach Kompanii Węglowej S.A. przedstawiając jego skalę i zmiany na przestrzeni 
lat 1994–2006. Omówiono wykorzystanie przez kopalnie metody sejsmologii górni-
czej, jednej z podstawowych w profilaktyce tąpaniowej. Zwrócono uwagę na pewne 
nieprawidłowości w stosowaniu tej metody. Przedstawiono działania podjęte po po-
wstaniu KW S.A. zmierzające do poprawy jakości prowadzonych obserwacji. Omó-
wiono najważniejsze działania bieżące jak również długofalowe mające na celu za-
pewnienie polepszenia jakości obserwacji i wprowadzenia nowych metod interpre-
tacyjnych, co powinno wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa pracy i ograniczenie 
oddziaływania eksploatacji na środowisko naturalne. 

 

 
 

 
1. WPROWADZENIE 

 
 

 
Zagrożenie tąpaniami jest jednym z najpowszech-

niej występujących zagrożeń w kopalniach Kompanii 
Węglowej. Na 17 kopalń zgrupowanych w chwili 
obecnej w KW S.A. – aż 15 prowadzi eksploatację  
w pokładach zaliczonych do zagrożonych tąpaniami. 
Kopalnie nie eksploatujące w warunkach zagrożenia 
tąpaniami to: Bolesław Śmiały i Chwałowice.  

Rozmiar zagrożenia tąpaniami i jego zmiany na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w dużym stopniu 
obrazuje zestawienie liczby tąpnięć i spowodowa-
nych nimi wypadków na tle wielkości wydobycia  
(w tym z pokładów zagrożonych tąpaniami), indu-
kowanych eksploatacją wstrząsów górotworu i roz-
miarów szkód spowodowanych zaistniałymi tąpnię-
ciami. Zestawienie, uwzględniające wymienione 
czynniki dla kopalń KW S.A. obejmujące lata 1994-
2006, w porównaniu do całego polskiego górnictwa 
węgla kamiennego, przedstawiono w tabeli 1. 

Tak jak w całym przemyśle węglowym również  
w kopalniach tworzących obecnie Kompanię Wę-
glową S.A., z końcem lat 90. i w pierwszych latach 
po przełomie wieku odnotowano spadek liczby tąp-
nięć, spowodowanych nimi wypadków oraz znisz-

czeń i uszkodzeń wyrobisk górniczych. Pomimo 
ustabilizowania się liczby tąpnięć i ich skutków na 
stosunkowo niskim, w porównaniu do okresów po-
przednich poziomie, wielkości te nie wykazują już 
tendencji spadkowej, a wręcz przeciwnie, można 
zaobserwować pewną tendencję wzrostu. 

Prawdopodobnie można to wiązać z wymiernym 
parametrem, jakim jest wielkość wydobycia ogółem 
[Drzęźla B. 2001] i wielkość wydobycia z pokładów 
zaliczonych do zagrożonych tąpaniami oraz z czyn-
nikami trudno mierzalnymi, jakimi są:  
− prowadzenie lub czasowe odstąpienie od eksplo-

atacji rejonów silnie zagrożonych, 
− potrzeba podejmowania eksploatacji odprężającej 

w warunkach dużego zagrożenia tąpaniami ze 
względu na wyczerpywanie się możliwości eks-
ploatacji w rejonach wcześniejszego odprężenia 
eksploatacyjnego, 

− prowadzenie eksploatacji w partiach resztkowych 
(kończące się zasoby licznych kopalń) oraz o zło-
żonej budowie geologicznej (uskoki, wymycia, 
przegięcia pokładów itp.). 

Istotny wpływ wymienionych czynników dla ko-
palń KW S.A. zdaje się potwierdzać fakt, że pomimo 
znacznego spadku wydobycia ogółem, z 69-72 mln t 
w latach 1994-97 do 50,4 mln t w roku 2006, procen-
towy udział wydobycia z pokładów zaliczonych do 
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Tabela 1 
Wydobycie węgla, wstrząsy o energii ≥ 1 × 105 J, tąpnięcia, wypadki i skutki spowodowane tąpnięciami  

w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
 

PW KW PW KW PW KW PW KW PW KW PW KW PW KW PW KW PW KW PW KW

1994 132,7 69,2 43,0 24,5 32,4 35,4 740 495 787 517 12 6  4 1 43 22 199 96 903 488
1995 135,3 69,9 45,4 23,4 33,6 33,5 465 339 466 330 7 6  7 6 32 24 240 240 649 500
1996 136,3 71,0 43,9 22,2 32,2 31,3 564 437 471 367 2 1  3 0 18 7 140 140 168 130
1997 137,1 72,0 46,6 24,5 34,0 34,0 547 452 417 363 2 0  0 0 6 0 0 0 169 0
1998 116,0 60,4 42,2 22,4 36,4 37,2 663 422 463 349 5 1  2 0 15 0 239 140 184 0
1999 109,2 59,6 38,2 24,6 35,0 41,2 1 134 764 596 504 2 1  0 0 3 2 0 0 119 80
2000 102,2 59,0 37,0 22,5 36,2 38,1 1 088 747 483 349 2 1  0 0 0 0 0 0 120 100
2001 102,8 60,6 37,6 24,4 36,6 40,4 1 137 792 612 417 4 2  2 2 19 5 0 0 668 287
2002 102,1 60,6 42,2 27,7 41,3 45,8 1 325 1 001 621 426 4 2  3 1 17 7 0 0 590 370
2003 100,5 56,8 42,3 26,9 42,1 47,4 1 524 969   * 682 4 0  2 0 16 0 0 0 190 0
2004 99,2 53,8 39,2 24,4 39,5 45,4 974 575   * 446 3 3  0 0 11 11 199 199
2005 97,1 52,6 41,6 27,9 42,8 53,0 1 451 1 001   * 832 3 3  1 1 12 12 15 15 245 245
2006 94,4 50,4 42,1 27,9 44,6 55,5 1 172 548  * 520 4 4  4 4 16 16 215 215 510 510

*  - brak danych lub pełnych danych
PW - cały przemysł węglowy KW

1)  - brak możliwości penetracji wyrobisk - pożar egzogeniczny, który wystąpił na skutek tąpnięcia (KWK "Polska-Wirek")
2)  - nie ustalona całkowita długość zniszczonych wyrobisk przy tąpnięciu w KWK "Halemba"

 - Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna (GIG-Katowice)GRSS
- kopalnie (obszary górnicze) tworzące od 1.02.2003 r. Kompanię Węglową SA
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Skala zagrożenia tąpaniami w kopalniach KW S.A., 
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Rys. 1. Zmiany sejsmiczności rejestrowanej w kopalniach KW S.A. na tle wydobycia 
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zagrożonych tąpaniami wzrósł w tym okresie z 31,3 
do 55,5% (2006 r.), a z najwyższego III stopnia za-
grożenia wzrósł z około 10 do 21% (2006 r.). Rów-
nież liczba rejestrowanych wstrząsów silnych, powy-
żej 1×105 J, pomimo kilkukrotnego spadku w stosun-
ku do przełomu lat 70. i 80., zaczyna wykazywać 
tendencję wzrostową poczynając od końca lat 90. 

W okresie ostatnich 12 lat (rys. 1) w kopalniach two-
rzących aktualnie Kompanię Węglową S.A., można 
zaobserwować systematyczny wzrost wydobycia  
z pokładów zagrożonych tąpaniami i wzrost aktywności 
towarzyszącej eksploatacji. Zmienia się również pro-
porcja wydobycia z rejonów zagrożonych w stosunku 
do niezagrożonych tąpaniami. Aktualnie (5 miesięcy 
2007 r.) ponad 57% wydobycia uzyskiwanie jest z pokła-
dów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami, a z najwyż-
szego III stopnia zagrożenia tąpaniami w bieżącym roku 
uzyskuje się ok. 21% wydobycia ogólnego. 

Na przestrzeni lat w profilaktyce tąpaniowej wypra-
cowano szereg metod obserwacyjno-pomiarowych, 
których zadaniem jest bieżące śledzenie zmian stanu 
zagrożenia, wskazywanie na potrzebę stosowania ak-
tywnych metod profilaktyki oraz określanie skuteczno-
ści zastosowanych działań profilaktycznych. 

 

2. SEJSMOLOGIA GÓRNICZA 
 
 
Sejsmologia górnicza stanowi specyficzną od-

mianę sejsmologii ogólnej, która jest powszechnie 
stosowana w świecie do rejestracji i analizy trzę-
sień Ziemi [Dubiński J., Konopko W. 2000]. Zja-
wiska sejsmiczne indukowane działalnością górni-
czą kopalń charakteryzują się płytkim usytuowa-
niem ognisk (z reguły na głębokości odpowiadają-
cej poziomowi robót górniczych), słabą i bardzo 
słabą intensywnością (w skali trzęsień ziemi),  
a także większą częstotliwością drgań oraz mniej-
szym zasięgiem oddziaływania na otoczenie. 

Pojęcie „obserwacja” podkreśla podstawową ce-
chę: ciągłości prowadzonych rejestracji sejsmolo-
gicznych, które mają zapewnić pełną rejestrację 
zjawisk sejsmicznych od przyjętego progu ich 
wykrywalności. Warunek pełnej rejestracji zjawisk 
powinien być zapewniony przez taki układ stano-
wisk sieci sejsmologicznej (układ stanowisk sej-
smicznych), aby lokalizacja z badanego rejonu 
charakteryzowała się dostateczną w danych wa-
runkach dokładnością. 

 
 
 

 
 

Rys. 2. Rozmieszczenie stanowisk sejsmometrycznych GRSS oraz ognisk wstrząsów,  
które wystąpiły w 2006 roku 
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W zależności od wielkości, wymiarów geome-
trycznych, rejonu obserwacji, wyróżnić można nastę-
pujące systemy prowadzenia obserwacji sejsmolo-
gicznych: 
− regionalny, 
− kopalniany, 
− oddziałowy. 

Wymiary geometryczne tych systemów determinu-
ją dolny próg rejestrowanej energii sejsmicznej we-
dług zależności, że im słabsze zjawisko, to dla reje-
stracji konieczna jest mniejsza odległość punktów 
obserwacyjnych od jego ogniska. 

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obserwacje 
zjawisk sejsmicznych, indukowanych działalnością 
górniczą, w sposób umożliwiający ich wykorzystanie 
dla określania potencjalnego zagrożenia tąpaniami, 
rozpoczęto z początkiem lat 70. ubiegłego wieku.  
W 1970 r. ciągłe obserwacje sejsmologiczne prowa-
dziły już kopalnie Miechowice i Pstrowski (systemy 
kopalniane). Utworzono również Górnośląską Regio-
nalną Sieć Sejsmologiczną (GRSS) w Głównym 
Instytucie Górnictwa (rys. 2), która stanowi sieć nad-
rzędną w stosunku do sieci kopalnianych zakładów 
górniczych zlokalizowanych w północno-wschodniej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 

Sukcesywnie tworzono kolejne sieci kopalniane, 
aby obserwacjami lokalnymi objąć praktycznie 
wszystkie kopalnie eksploatujące pokłady zagrożone 
tąpaniami.  

Sejsmiczność, rozumiana jako liczba wstrząsów  
w jednostce czasu, z uwzględnieniem ich poziomu 
energetycznego, udokumentowana jest od 1970 r. 
[Etryk W., Barański A. 1996] obserwacjami pojedyn-
czych kopalń, a od lat 80. praktycznie wszystkich 
kopalń eksploatujących w warunkach dużego zagro-
żenia tąpaniami. Ponadto od 1977 r. udokumentowa-
ne zostały wyniki obserwacji Górnośląskiej Regio-
nalnej Sieci Sejsmologicznej dla północno-
wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglo-
wego.  

Rejestracje kopalniane prowadzone są od energii 
102 J wzwyż, natomiast rejestracje GRSS obejmują 
wstrząsy o energiach E ≥ 1×105 J.  

Metoda sejsmologiczna ma podstawowe znaczenie 
dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami i jest najdłużej 
powszechnie stosowana z metod obserwacyjnych  
w kopalniach GZW. 

W drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia na ja-
kość prowadzonych obserwacji sejsmologicznych 
duży wpływ miały czynniki „zewnętrzne dla meto-
dy”, głównie natury prawno-administracyjnej [Etryk 
W., Barański A.1996, Mirek A. 2001, Barański A. 
2002 i 2003]. Narzucone drogą administracyjną nad-
mierne zaostrzenia procedur po wystąpieniu wstrzą-

sów o energiach E ≥ 104 J dla drążonych wyrobisk 
korytarzowych oraz o energiach E ≥ 105 J dla wyro-
bisk eksploatacyjnych, doprowadziły do poważnych 
wypaczeń w stosowaniu metody.  

Drugim istotnym mankamentem metody (trudnym 
do jednoznacznego wytłumaczenia) było i jest mar-
ginalne traktowanie wstrząsów niskoenergetycznych 
i pomijania ich (przez brak rejestracji) w prognozie 
stanu zagrożenia tąpaniami. 

Krytyczny okres w kopalnianych obserwacjach 
sejsmologicznych przypada na lata 1999-2002.  
W 2002 r. podczas „Szkoły Eksploatacji Podziem-
nej 2002” oraz „Warsztatów Górniczych ’2002” nt. 
Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Barański A., 
2002] zwrócono uwagę na konieczność podjęcia 
szybkich działań dla poprawy efektywności pro-
wadzonych obserwacji sejsmologicznych, a pole-
gających między innymi na: 
− weryfikacji metody sejsmologicznej w celu posze-

rzenia zakresu uzyskiwanych z niej informacji,  
− zmniejszeniu rozbieżności przy obliczaniu energii 

wstrząsów przez stacje kopalniane i Górnośląską 
Regionalną Sieć Sejsmologiczną, co ma podsta-
wowe znaczenie zarówno dla prognozy zagrożenia 
tąpaniami, jak również w zagadnieniu ochrony po-
wierzchni, 

− usankcjonowaniu nadrzędnej, w stosunku do sys-
temów kopalnianych, roli systemu regionalnego, 
jakim jest Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmolo-
giczna, 

− szerszej rejestracji niskoenergetycznych zjawisk 
sejsmicznych o energiach 102 i 103 J (brak obser-
wacji w zakresie wstrząsów niskoenergetycznych 
fałszuje obraz naturalnych procesów zachodzących 
w górotworze),  

− weryfikacji wielkości obszarów wokół wyrobisk 
eksploatacyjnych i przygotowawczych (tzw. rejo-
nów), z których obserwacje powinny być brane pod 
uwagę przy sporządzaniu oceny stanu zagrożenia, 

− cyklicznego wykonywania szerszych analiz (np. na 
szczeblu spółek węglowych) dotyczących obserwa-
cji sejsmologicznych z rejonów przygranicznych 
sąsiadujących ze sobą kopalń w celu określenia 
kształtowania się zagrożenia tąpaniami dla całych 
rejonów, a nie pojedynczych wyrobisk. 
Wymienione działania były podejmowane w ostat-

nich latach na szczeblu kopalń i spółek węglowych  
w różnym zakresie i z różnym skutkiem. Uzyskano 
pewną poprawę w jakości prowadzonych obserwacji 
sejsmologicznych, lecz zdaniem autorów, przy aktu-
alnym stanie techniki, istnieją możliwości dużo więk-
szego wykorzystania tej metody w prognozie zagro-
żenia tąpaniami i ocenie efektywności stosowanych 
działań profilaktycznych.  
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3. OBSERWACJE SEJSMOLOGICZNE W KO-
PALNIACH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. 
 
 
Od czasu powstania Kompanii Węglowej S.A., 

zdając sobie sprawę ze skali występowania zagroże-
nia tąpaniami i potrzeby utrzymywania znacznego 
(ok. 20%) wydobycia z rejonów zaliczonych do naj-
wyższego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, wynika-
jącej z potrzeby utrzymania wydobycia węgla o do-
brej jakości, podjęto szereg działań dla poprawy bez-
pieczeństwa prowadzenia eksploatacji odprężającej  
w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. 

Jednym z najistotniejszych działań było doprowa-
dzenie do wiarygodności wyników obserwacji jednej 
z podstawowych metod oceny przejawów stanu za-
grożenia tąpaniami, jaką jest metoda sejsmologii 
górniczej. 

W momencie powstania Kompanii Węglowej S.A. 
w kopalniach, które weszły w jej skład, istniały 
znaczne rozbieżności w określaniu energii wstrząsów 
silnych, tzn. ≥105 J. Problem ten sygnalizowany  
i omawiany był podczas sympozjów o tematyce tąpa-
niowej W 2004 i 2005 roku Biuro Produkcji KW 
S.A. zorganizowało szereg spotkań z kopalnianymi 
służbami ds. tąpań o charakterze informacyjno-  
 

szkoleniowym, ustalając dla kopalń KW S.A. jako 
poziom odniesienia – wartości energii wstrząsów 
określane przez: Górnośląską Regionalną Sieć Sej-
smologiczną GIG (dla kopalń: bytomskich, rudzkich, 
gliwickich i nadwiślańskich) lub przeliczane z ma-
gnitudy obliczanej przez Stację Sejsmologiczną PAN 
w Raciborzu (dla kopalń rybnickich). Efekt przepro-
wadzonych działań ilustruje rys. 3. 

Mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach eksploatujących pokłady zagro-
żone tąpaniami Prezes Zarządu Kompanii Węglowej 
S.A. wydał Zarządzenie (nr ZP/23/2006 z dnia 15 
maja 2006 roku) w sprawie: wytycznych do opraco-
wania „Zasad postępowania w przypadku wystąpie-
nia przejawów wzmożonej aktywności sejsmicznej 
górotworu” w zakładach górniczych Kompanii Wę-
glowej S.A. w Katowicach. 

Celem „Zasad …” było ujednolicenie w skali Kom-
panii Węglowej S.A. postępowania w przypadkach 
wystąpienia aktywności sejsmicznej mogącej stanowić 
zagrożenie dla załogi zatrudnionej w wyrobiskach gór-
niczych. Przy ich opracowaniu wykorzystano szereg 
wniosków sformułowanych po zaistniałych w przeszło-
ści tąpnięciach, w tym szczególnie po tąpnięciu, które 
zaistniało w dniu 22 lutego 2006 r. w Kompanii Wę-
glowej S.A. KWK Halemba w Rudzie Śląskiej. 
 

 Liczby wstrząsów rejestrowanych przez kopalnie 
i Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną (GRSS)
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Rys. 3.Porównanie liczby wstrząsów wysokoenergetycznych rejestrowanych przez kopalnie z rejestracjami  
Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG (bez kopalń rybnickich) 
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Rys. 4. Rozkład ilościowo-energetyczny sumy wstrząsów rejestrowanych w latach 2003-2007 w kopalniach  
Kompanii Węglowej S.A. i podczas 23 lat obserwacji w byłej kopalni Porąbka-Klimontów 

 
Realizując, określone w wytycznych do opracowa-

nia „Zasad …”, warunki dotyczące obliczania energii 
silnych wstrząsów górniczych przez sieci sejsmolo-
giczne kopalń rybnickich opracowano pod kierunkiem 
prof. AGH dr hab. inż. Zenona Pileckiego dokumenta-
cję pracy badawczej pt.: „Korekta wzoru empirycz-
nego do obliczeń energii i magnitudy wstrząsów na 
podstawie pomiarów Stacji Sejsmologicznej Polskiej 
Akademii Nauk w Raciborzu”. 

Efektem tej pracy jest sformułowanie wzoru empi-
rycznego, który umożliwia obliczanie energii sej-
smicznej w Joulach na podstawie znajomości wielko-
ści magnitudy. Przydatność tego wzoru ma podstawo-
we znaczenie przy obliczeniach energii bardzo silnych 
wstrząsów w przypadku, gdy sejsmogramy stanowisk 
kopalnianych sieci sejsmologicznych są „przesterowa-
ne”, a rejon rybnicki nie jest objęty obserwacjami 
Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej. 

Kolejnym problemem, któremu poświęcono uwagę 
przy analizie obserwacji sejsmologicznych prowa-
dzonych przez kopalnie KW S.A. jest znikoma reje-
stracja wstrząsów niskoenergetycznych, tj. o ener-
giach rzędu 102 i 103 J. Problem ten występuje  
w licznych kopalniach i bywa tłumaczony „specyfi-
ką” lokalnych warunków geologiczno-górniczych.  

W przypadku obserwacji zjawisk dynamicznych 
występujących w kopalniach powszechną praktyką 
było analizowanie zjawisk o energii począwszy od 
104 J. Tymczasem najwięcej informacji o zmianach 
stanu zagrożenia, w zrozumieniu tempa narastania 
aktywności jako przejawu zmian równowagi masywu 
skalnego wokół wyrobisk górniczych, zawarte jest  
w niższym przedziale energetycznym, gdzie wystę-
puje odpowiednio duża ilość zjawisk pozwalająca na 
pełniejszą analizę obserwacji. 

Badania przeprowadzane na próbkach materiałów 
kruchych, pomiary aktywności akustycznej w ko-
palniach oraz zależność energii i ilości wstrząsów 
spowodowanych robotami górniczymi wykazują 
podobny charakter rozkładu energii i ilości zjawisk 
przekraczania wytrzymałości skał, co zależności 
ustalone dla trzęsień ziemi – reguła Gutenberga-
Richtera. 

Wydaje się, że dość przekonującym przykładem na 
występowanie zależności Gutenberga-Richtera w sej-
smologii górniczej są obserwacje dokonane w okresie 
23 lat w kopalni Porąbka-Klimontów pokazane na 
rysunku 4, na którym przedstawiono również suma-
ryczne obserwacje kopalń Kompanii Węglowej SA  
w latach 2003-2006 i 5 miesiącach 2007 roku. 
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Wybranie zbioru wstrząsów z kopalni Porąbka-
Klimontów nie jest przypadkowe. W 23-letnim okre-
sie obserwacji zarejestrowano w tej kopalni 309 112 
wstrząsów, tj. blisko trzykrotnie więcej niż  
w takich kopalniach jak Bielszowice, Wujek czy też 
Pstrowski uznawanych za najbardziej zagrożone 
tąpaniami w polskim górnictwie. Rozkład zareje-
strowanych w KWK Porąbka-Klimontów wstrząsów 
jest najbliższy (brano pod uwagę kopalnie węgla 
kamiennego z wyjątkiem kopalń JSW S.A.) rozkła-
dowi Gutenberga-Richtera. 

Do porównania sumarycznej obserwacji kopalń 
KW S.A. z ostatnich ponad czterech lat z obserwa-
cjami KWK Porąbka-Klimontów skłonił autorów 
fakt, że w obydwu zbiorach liczby wstrząsów o ener-
giach E ≥ 105 J (wstrząsy, które bezwzględnie po-
winny być rejestrowane przez wszystkie kopalnie) są 
zbliżone do siebie i wynoszą: 3 101 wstrząsów dla 
KWK Porąbka-Klimontów oraz 2 594 wstrząsy dla 
wszystkich kopalń KW S.A. w latach 2003-7.  

Jeśli liczby wstrząsów o energiach 108 J – 105 J są 
porównywalne to wydawało by się, że również reje-
stracje w zakresie wstrząsów o energiach 104 J – 102 J 
dla obydwu zbiorów powinny być zbliżone. Istnieją 
jednak znaczne rozbieżności zwłaszcza w zakresie 
liczb wstrząsów o energiach 103 J i 102 J.  

Odnosząc sumaryczne obserwacje kopalń KW SA, 
w latach 2003-2007, do teoretycznego rozkładu Gu-
tenberga-Richtera i zakładając, że ze względu na 
trudności techniczne, za przyzwoite obserwacje moż-
na przyjąć takie, gdzie liczba interpretowanych  
 

wstrząsów o energii rzędu 102 J jest co najmniej nie 
mniejsza od liczby wstrząsów o energii 103 J, to ko-
palnie KW S.A., przy obecnym sposobie prowadze-
nia rejestracji uzyskały następujący efekt: 

 

Jednostka Okres  
obserwacji 

Wstrząsy 
zarejestro-

wane 

Rejestracje 
„utracone” 

Kop. KW 
S.A. 

lata  
2003-2007 

 
120 350 

 
512 980 

Kop. KW 
S.A. 

 
średnio / rok

24 500  
– 31 500 

 
115 000 

Porąbka-
Klim. 

lata  
1976-199 

 
309 112  

 
113 550 

Porąbka-
Klim. 

 
średnio / rok

 
13 450  

 
4 950 

         
Porównując zestawione wyniki z obserwacjami 

KWK Porąbka-Klimontów wyraźnie widać, że 
istnieje możliwość znacznej poprawy rejestracji 
sejsmologicznych w zakresie wstrząsów nisko-
energetycznych. 

Fakt ten potwierdzają również obserwacje prowa-
dzone przez niektóre kopalnie Kompanii Węglowej 
S.A. Na rysunku 5 przedstawiono przykłady rejestra-
cji najbardziej zbliżonych, w zakresie wstrząsów 
słabych, do rozkładu Gutenberga-Richtera. Na rysun-
ku 6 przedstawiono przykłady najczęściej spotyka-
nych rozkładów w rejestracjach kopalń KW S.A.,  
a na rysunku 7 przykłady rejestracji najdalej odbiega-
jących od idealnego rozkładu. 
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Rys. 5. Rozkład ilościowo-energetyczny sumy wstrząsów rejestrowanych w latach 2003-2007 w wybranych 
 kopalniach Kompanii Węglowej S.A. – rejestrujących wstrząsy niskoenergetyczne  
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Rys. 6. Rozkład ilościowo-energetyczny sumy wstrząsów rejestrowanych w latach 2003-2007 w wybranych  
kopalniach Kompanii Węglowej S.A. – rejestrujących wstrząsy niskoenergetyczne w sposób przeciętny 
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Rys. 7. Rozkład ilościowo-energetyczny sumy wstrząsów rejestrowanych w latach 2003-2007 w wybranych kopalniach 
Kompanii Węglowej S.A. – rejestrujących wstrząsy niskoenergetyczne w sposób daleko niewystarczający  

 
Po „uporządkowaniu” problemu rejestracji wstrzą-

sów wysokoenergetycznych w roku bieżącym rozpo-
częto w skali Kompanii Węglowej szczegółowe ana-
lizy konfiguracji kopalnianych sieci sejsmologicz-
nych, wyposażenia aparaturowego i programowego 
pod kątem zdecydowanego polepszenia jakości pro-
wadzonych obserwacji. Prace nie zostały jeszcze 
zakończone i dlatego możliwe są do przedstawienia 
jedynie wyniki cząstkowe (np. rys. 5-7). Z przepro-
wadzonych już analiz i zestawień wynika, że istot-
nymi przyczynami braku rejestracji wstrząsów sła-
bych przez liczne kopalnie są: 

− konfiguracja sieci sejsmologicznych (ze stosowa-
niem głównie sejsmometrów) w układzie kopalnia-
nym, a nie oddziałowym – duże odległości pomię-
dzy stanowiskami pomiarowymi, 

− wprowadzanie do detekcji zjawiska sejsmicznego 
warunku rejestracji przez 4 lub więcej czujników 
pomiarowych (dążenie do dużej dokładności loka-
lizacji zjawisk sejsmicznych), co przy znacznych 
odległościach wzajemnych stanowisk pomiaro-
wych w sposób naturalny (tłumienie) eliminuje 
możliwość zapisywania i rejestracji wstrząsów ni-
skoenergetycznych, 
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− zbyt małe wykorzystywanie możliwości instalowa-
nia „ruchomych” stanowisk pomiarowych otacza-
jących rejony eksploatacyjne z wykorzystaniem 
geofonów niskoczęstotliwościowych,  

− w niektórych przypadkach zbyt mała liczba stano-
wisk pomiarowych dla stworzenia wystarczająco 
gęstej sieci pomiarowej obejmującej swym zasię-
giem wszystkie rejony eksploatacyjne, 

− problemy związane z obserwowaniem rejonów 
przygranicznych i peryferyjnych – rejony eksplo-
atacyjne na zewnątrz sieci pomiarowych. 
Wymienione powody utrudnień w rejestracji sła-

bych zjawisk sejsmicznych są z technicznego punktu 
możliwe do usunięcia przy stosowanej w kopalniach 
aparaturze i oprogramowaniu na co wskazują przy-
kłady rejestracji przedstawione na rysunku 5. 

Wydaje się, że główne powody braku rejestracji sła-
bych wstrząsów tkwią w niezrozumieniu ich znaczenia 
dla obserwacji przejawów zmian równowagi masywu 
skalnego wokół wyrobisk górniczych i w związku z tym 
marginalizowaniem znaczenia tych wstrząsów tak przez 
służby tąpaniowej, jak i ścisłe kierownictwa zakładów 
górniczych. Śledzenie zmian reżimu sejsmicznego tylko 
silniejszych zjawisk występujących w trakcie eksploata-
cji jest znacznie łatwiejsze (mniej pracochłonne), lecz 
ilość informacji możliwa do uzyskania i wykorzystania 
dla kontroli procesu robót górniczych jest niewielka  
i praktycznie nie pozwala na zobrazowanie zależności 
pomiędzy parametrami robót górniczych a poziomem 
obserwowanej aktywności sejsmicznej. 

 
 

4. KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA LEPSZEGO WY-
KORZYSTANIA METODY SEJSMOLOGII 
GÓRNICZEJ W PROFILAKTYCE TĄPA-
NIOWEJ 
 
 
Dla uzyskania większej efektywności metody sej-

smologicznej w profilaktyce tąpaniowej w tym suk-
cesywnego wdrażania nowych metod interpretacyj-
nych, w Kompanii Węglowej S.A. rozpoczęto i kon-
tynuowany jest proces modernizacji obserwacji sej-
smologicznych zarówno w zakresie unowocześniania 
aparatury, jak i samych konfiguracji sieci obserwa-
cyjnych. Od 2004 roku zainstalowano nowe aparatu-
ry w kopalniach Marcel i Brzeszcze-Silesia, zmoder-
nizowano system obserwacyjny w ZG Piekary, na 
ukończeniu znajduje się modernizacja systemu ob-
serwacyjnego w KWK Rydułtowy-Anna oraz KWK 
Knurów, a w trakcie przygotowania jest moderniza-
cja systemu w KWK Bobrek-Centrum.  

Trwają prace koncepcyjne nad możliwością integro-
wania systemów sejsmologicznych grup kopalń sąsied-

nich w ramach utworzonych centrów wydobywczych  
i tworzenie lokalnych sieci sejsmologicznych, np.: „Ryb-
nik”, „Ruda Śląska” czy też „Bytom” w połączeniu  
z obserwacjami powierzchniowymi. Taki model obser-
wacji łączyłby w jedną całość sieci oddziałowe i kopal-
niane tworząc systemy „podregionalne” z możliwością 
wykorzystania do interpretacji zapisów z kilkudziesięciu 
do stukilkudziesięciu stanowisk pomiarowych. Przy 
utworzeniu takiego systemu w sposób skuteczny wyeli-
minowanoby problem słabej rejestracji rejonów przygra-
nicznych kopalń. Przez możliwość rejestracji najsilniej-
szych wstrząsów na dużych obszarach i licznych stano-
wiskach stworzona zostałaby możliwość zastosowania 
tomografii pasywnej w odniesieniu do dużych dyslokacji 
tektonicznych, co umożliwiłoby analizę wstrząsów tzw. 
„regionalnych” lub „tektonicznych”, których przewidy-
wanie przy lokalnych, małych systemach obserwacyj-
nych jest praktycznie niemożliwe. 

We współpracy z jednostkami naukowymi sukce-
sywnie testowane i wprowadzane są nowe metody 
interpretacyjne i sposoby oceny wpływu eksploatacji 
na obiekty podziemne i powierzchniowe. We współ-
pracy z Głównym Instytutem Górnictwa przygoto-
wywany jest w jednej z kopalń poligon dla zastoso-
wania poszerzonej interpretacji sejsmologicznej, 
polegającej na rutynowym obliczaniu parametrów 
źródła, takich jak: skalarny moment sejsmiczny Mo, 
spadek naprężeń ∆σ i naprężenia pozorne ∆σ, indeks 
energii EI, dla całego zakresu występujących zjawisk 
(energia powyżej 102 J). Przeprowadzone przez GIG 
badania na poligonie w kopalni Śląsk wykazały, że 
osiągnięcie istotnego postępu w zakresie wykorzy-
stania sejsmologii w górnictwie węgla kamiennego 
jest możliwe głównie przez rozszerzenie obserwacji  
o wstrząsy niskoenergetyczne. Wniosek ten jest wy-
jątkowo zbieżny z szeroko podjętymi w tym zakresie 
działaniami w Kompanii Węglowej S.A. 

 
 

5. PODSUMOWANIE  
 
 
Zgromadzony bogaty materiał dokumentacyjny po-

twierdza występowanie w kopalniach Kompanii Wę-
glowej S.A., przynajmniej w pewnych rejonach, 
znacznego zagrożenia tąpaniami. Udział wydobycia  
z pokładów zagrożonych tąpaniami (ponad 55% wy-
dobycia), ogólna sejsmiczność, aktywność w zakresie 
wstrząsów o energii E > od 1×105 J potwierdzają 
dominującą „pozycję” Kompanii Węglowej S.A.  
w zagrożeniu tąpaniami, w polskim górnictwie węgla 
kamiennego.  

Jedną z podstawowych metod oceny stanu zagro-
żenia tąpaniami stosowaną w sposób powszechny  
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w kopalniach KW S.A. jest metoda sejsmologii gór-
niczej. Pomimo niewątpliwych osiągnięć w zakresie 
polepszenia jakości obserwacji sejsmologicznych, 
nadal występują pewne nieprawidłowości w wyko-
rzystywaniu jej do oceny stanu zagrożenia tąpaniami. 
Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć marginal-
ne rejestrowanie lub brak rejestracji przez niektóre 
kopalnie wstrząsów niskoenergetycznych. 

Metoda sejsmologiczna, stosowana dla celów pro-
gnozy i kontroli sejsmiczności i tąpań w kopalniach 
węgla kamiennego, może dostarczać znacznie więcej 
informacji o procesach geomechanicznych zachodzą-
cych w górotworze kopalnianym w wyniku oddzia-
ływania działalności górniczej. Warunkiem koniecz-
nym dla urzeczywistnienia tych zamiarów jest wpro-
wadzenie do programów interpretacyjnych stosowa-
nych w kopalnianych Stacjach Geofizyki Górniczej, 
możliwości obliczania pewnych dodatkowych, uży-
tecznych dla prognozy sejsmicznej, parametrów.  

Wydaje się, że dalszy postęp w zakresie wykorzy-
stywania metody sejsmologicznej dla oceny stanu 
zagrożenia tąpaniami możliwy będzie, poza wprowa-
dzaniem nowych metod interpretacyjnych, również 
poprzez lepsze wykorzystanie już istniejącej bazy 
pomiarowej i uświadomienie tak służbom tąpanio-
wym jak również kierownictwu kopalń znaczenia 
(potrzeby) rejestracji całego spektrum zjawisk sej-
smicznych towarzyszących eksploatacji. 
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STATE OF THE ART AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT ON THE MINING SEISMOLOGY 
METHOD IN THE MINES OF THE COAL COMPANY S.A. 

 
The state of rock bump hazards in the mines included in the Coal Company S.A. has been characterized generally. Its scale and 
changes in the years 1994-2006 have been presented. The mining seismology method used by the mines as one of the basic methods 
of rock bump prevention has been discussed in the paper. There has been paid attention on some incorrectness when using this met-
hod. The actions being taken after establishment of the Coal Company S.A. (KW S.A.) and aiming at improvement in quality of 
observations have been presented. The most important current and long-term actions providing for improvement in quality of obse-
rvations and implementation of new interpretative methods have been discussed. The actions should increase in work safety and 
should limit impact of the mining on the natural environment.  

 
 
 

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ГОРНО-ШАХТНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ  
В ШАХТАХ А. О. УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 
Проведено общую характеристику опасности горных ударов в шахтах А. О. Угольной Компании, представляя ее масштаб  
и изменения на протяжении лет 1994-2006. Обсуждено использование шахтами метода горно-шахтной сейсмологии, одной  
с основных в профилактике борьбы с горными ударами. Обращено внимание на некоторые неправильности в применении 
этого метода. Представлены меры, принятые после образования А. О. Угольной кампании для улучшения качества 
веденных наблюдений. Обсуждено главные текущие действия, а также на будущее, с целью обеспечения улучшения 
качества наблюдения и внедрения новых методов интерпретаций, что должно повлиять на улучшение безопасности работы 
и ограничение воздействия эксплуатации на естественную среду. 
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Eksploatacja górnicza prowadzona  
w rejonie W1 i E1 kopalni Rydułtowy-Anna 

i jej wpływ na środowisko naturalne  
oraz wyrobiska górnicze jako przykład eksploatacji  

w warunkach skrępowanych 
 

 
 

W artykule przedstawiono doświadczenia kopalni w zakresie eksploatacji pokładów 
grupy jaklowieckiej (700) w rejonie W1 i E1. W trakcie dotychczas prowadzonej eks-
ploatacji w przedmiotowych rejonach kopalni, która objęła swym zasięgiem 14 pokła-
dów, wytworzone zostały krawędzie i resztki mające znaczący wpływ na obecnie reje-
strowany poziom zagrożenia sejsmicznego. W ostatnich latach, w kopalni Rydułtowy-
Anna, problem wpływu wstrząsów górotworu wywołanych eksploatacją górniczą na 
środowisko naturalne oraz wyrobiska górnicze nabiera szczególnego znaczenia, po-
wodując że prowadzenie eksploatacji odbywa się w warunkach skrępowanych. 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Eksploatacja prowadzona w warunkach ogranicza-

jących swobodę całkowitego wybrania złoża jest 
coraz powszechniejsza. Niestety okupione jest to 
wieloma trudnościami, między innymi wzmożonym 
zagrożeniem tąpaniami. Wiąże się to ze wzrostem 
stanu naprężenia w górotworze. W warunkach natu-
ralnych spotykamy się z górotworem nieciągłym 
poprzecinanym spękaniami i uskokami, w którym 
występują zaszłości eksploatacyjne mające znaczący 
wpływ na kierunki oraz wielkości naprężeń.  

Stan naprężenia w górotworze spowodowany eks-
ploatacją górniczą wpływa na aktywność sejsmiczną 
w rejonie eksploatacji oraz stanowi czynnik wyzwa-
lający wstrząsy wysokoenergetyczne związane  
z sytuacją naprężeniowo-deformacyjną. Wstrząsy 
wysokoenergetyczne związane są z pękaniem moc-
nych i grubych skał oddalonych często znacznie od 
stropu eksploatowanego pokładu.  

Problem występowania wstrząsów górotworu 
wywołanych zwiększeniem głębokości eksploatacji 
górniczej nabiera szczególnego znaczenia przy do-
tychczasowej eksploatacji w pokładzie 703/1 w re-
jonie W1 i E1 oraz 713/1-2 w rejonie W1. Aktyw-
ność sejsmiczna w KWK Rydułtowy-Anna wykazu-
je tendencję wzrostową przy zwiększaniu głęboko-
ści eksploatacji. W pokładzie tym zmienia się bo-
wiem głębokość eksploatacji ścian od 570 m do 
1100 m.  

 
 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE  
W REJONIE W1 I E1  
KWK RYDUŁTOWY-ANNA 
 
 
Na kształtowanie się stanu zagrożenia tąpaniami 

w rejonie W1 i E1 kopalni największy wpływ mają 
warunki górniczo-geologiczne. W analizowanych 
rejonach w przekroju geologicznym występują 
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warstwy porębskie i jaklowieckie. Warstwy poręb-
skie, zbudowane z naprzemianległych warstw łup-
ków ilastych i piaszczystych oraz piaskowców 
drobnoziarnistych, tworzą nawet kilkudziesięcio-
metrowe ławice wśród utworów ilasto-łupkowych. 
Warstwą przewodnią jest zlepieńcowaty piasko-
wiec zalegający między pokładami 626/2 i 629 oraz 
powyżej – pomiędzy pokładami 620/1-2  
i 624/1-2 jak również pomiędzy pokładami 616/1  
i 615/3. 

Warstwy jaklowieckie wykształcone są w postaci 
naprzemianległych warstw łupków ilastych, piasz-
czystych, piaskowców, mułowców z licznymi pokła-
dami węgla. Pierwszym pokładem w profilu warstw 
jaklowieckich jest pokład 703/1. Odległość pionowa 
pomiędzy pokładami 630/1-2 a 703/1 wynosi ok. 110 
m. Warstwy jaklowieckie zawierają około 30 wkła-
dek węglowych.  

Miąższość pokładu 703/1 wynosi 1.2÷2.3 m, a na-
chylenie zmienia się w zakresie 12÷18 stopni w kie- 
 

runku E. Kolejnym planowanym do eksploatacji 
pokładem jest pokład 706 o miąższości 1,5-1,8 m. 
Ostatnim eksploatowanym pokładem w obszarze 
KWK Rydułtowy-Anna w obrębie przedmiotowych 
rejonów jest pokład 713/1-2. Miąższość pokładu 
713/1-2 wynosi około 2.8 m, a nachylenie zmienia 
się w zakresie 12-18 stopni w kierunku E. Rozcią-
głość pokładu zbliżona jest do kierunku N-S. Po-
kład 703/1 w analizowanym obszarze zalega na 
głębokości od 570 m do 1100 m. Pokład 706 zale-
ga 40 m, a pokład 713/1-2 ok. 100 m poniżej pokła-
du 703/1. 

W profilu litologicznym (rys. 1) rejonu W1 i E1 
można wyróżnić kilka warstw skalnych, mających 
cechy wstrząsogenne, np. piaskowce i łupki piaszczy-
ste zalegające poniżej pokładu 630/1-2, piaskowce, 
zlepieńce i łupki piaszczyste zalegające poniżej pokła-
du 626/2, piaskowce z wkładkami węgla występujące 
nad pokładem 624, czy piaskowce i łupki piaszczyste 
zalegające poniżej pokładu 620/1-2 i 615/3. 

0,80 m węgiel pokł. 613/3

68,00 m piaskowiec

47,00m piaskowiec

ok. 65 m piaskowiec

14,00 m piaskowiec

23,00 m piaskowiec

55,00 m łupek piaszczysty

0,25 m węgiel pokł. 615/3
0,35 m węgiel pokł. 615/1

1,30 m węgiel pokł. 620/1-2

1,45m węgiel pokł. 624

1,05m węgiel pokł. 626/2

0,60m węgiel pokł. 627
0,52m węgiel pokł. 629/1
0,85m węgiel pokł. 629/2

0,80 m węgiel pokł.705/2-3
1,30 m węgiel pokł.706
0,95 m węgiel pokł.707/1-2

2,60 m węgiel pokł.713/1-2

pokł. 703/1

piaskowiec zamecki

 
 

Rys. 1. Profil litologiczny skał w rejonie W1 - E1 
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Rys. 2. Mapa wyrobisk górniczych w pokładzie 703/1 rejon W1 i E1 
 
 

-34400 -34200 -34000 -33800 -33600 -33400 -33200 -33000 -32800 -32600 -32400 -32200 -32000

-39400

-39200

-39000

-38800

-38600

-38400

-38200

-38000

-37800

-37600

-37400

WSTRZĄSY 
O ENERGII

   E5 [J] 
   E6 [J] 
   E7 [J] 

XIII-W1

XII-W1

XI-W1

VI
S-W1

VII
S-W1 VIII

S-W1
IX

S-W1

IX
N-W1VIII

N-W1

VI
N-W1

V
S-W1

 
 

Rys. 3. Mapa wyrobisk górniczych w pokładzie 713/1-2 rejon W1 
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Rys. 4. Przestrzenny schemat eksploatacji pokładu 703/1 
 
Dotychczasowa eksploatacja w rejonie W1 i E1 ob-

jęła 14 pokładów oznaczonych numerami 604,  
612/1-2, 613/3, 615/1-2, 616/2, 620/1-2, 624, 626/2, 629, 
630/1-2, 703/1, 705/2-3, 708, 713/1-2 (rys. 2  
i 3). Ściany w analizowanym rejonie eksploatowane 
były w okresie od 1987 do 2006 roku. Warto również 
zwrócić uwagę na kolejność eksploatacji poszczegól-
nych ścian, ponieważ w rejonie W1 ściany były wy-
bierane systematycznie od zachodu w kierunku 
wschodnim. W przypadku ścian w rejonu E1 prawi-
dłowość taka nie występuje. Sumaryczna miąższość 
dotychczas zczerpanych pokładów w rejonie E1 – 17 m, 
natomiast w rejonie W1 – 21 m. 

Wzrost głębokości podczas eksploatacji kolejnych 
ścian pokładu 703/1 przedstawiono na rys. 4. Na dłu-
gości 3500 m głębokość eksploatacji zmieniła się od 
początkowej wartości 570 m (ściana II-W1 i IIa-W1) 
do 1100 m (ściana IV-E1), a sumaryczne odsłonięcie 
stropu wyniosło po wyeksploatowaniu ścian od II-
W1 do V-E1 ok. 3.4 km2. 
 
 
3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKRĘPO-

WANIE EKSPLOATCJI W REJONIE W1 I E1 
I ICH WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI 
SEJSMICZNEJ 
 
 
W trakcie prowadzonej eksploatacji w rejonie W1 

i E1 wytworzone zostały krawędzie i resztki, które 
nie pozostają bez wpływu na aktualny poziom za-
grożenia sejsmicznego. Wielopokładowa eksploata-
cja prowadzona pod południowym rejonem miasta 

Rydułtowy (wybranie 14 pokładów węgla i konty-
nuacja eksploatacji w dwóch kolejnych) - wskutek 
podebrań systematycznie osłabia mocne warstwy 
piaskowców zalegających powyżej pokł. 627. Miąż-
szość tych warstw piaskowca zmienia się od 0,8 m 
do 110 m.  

Głównym czynnikiem powodującym utrudnienia  
w prowadzeniu eksploatacji w rejonie E1 i W1 jest 
występowanie szeregu czynników w tym najpoważ-
niejsze to zagrożenia współwystępujące, tj. metano-
we i tąpaniowe. Wzrost aktywności sejsmicznej  
w latach 2000÷2007 przedstawia rys. 5. 

Ponadto na wzrost zagrożenia tąpaniami w oma-
wianych rejonach ma wpływ szereg czynników,  
w tym najważniejsze z nich to: 
• duże ciśnienie górotworu, wynikające z głębokości 

eksploatacji i zaszłości eksploatacyjnych (resztki, 
krawędzie), 

• mocne skały otaczające pokład, zwłaszcza grube 
warstwy piaskowców w stropie pokładu, których 
załamywanie się powoduje silne wstrząsy, 

• skłonność pokładów i górotworu do tąpań, 
• zaburzenia geologiczne (uskoki, ścienienia pokła-

dów itp.), które wymuszają projektowanie eksplo-
atacji z pozostawieniem resztek, zdolnych do kon-
centracji naprężeń, 

• duża koncentracja wydobycia w rejonie W1 i E1 
kopalni,  

• konieczność utrzymania dobowego wydobycia na 
odpowiednim poziomie przy eksploatacji pokładów 
o małej miąższości (średnia miąższość ok. 2,0 m), 
co wymaga prowadzenia dużej ilości robót przygo-
towawczych oraz eksploatacyjnych jednocześnie, 
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• wprowadzanie dużej mechanizacji w celu zintensy-
fikowania prowadzonych prac, 

• uwarunkowania wynikające z ochrony powierzch-
ni, często uniemożliwiające wybór systemu eksplo-
atacji najkorzystniejszego pod względem profilak-
tyki tąpaniowej,  

• współwystępowanie wysokiego zagrożenia meta-
nowego, co często wymusza ograniczenia w stoso-
waniu niektórych metod i środków profilaktyki tą-
paniowej, 

• ograniczenia zakresu eksploatacji wynikające  
z konieczności wyznaczenia filarów ochronnych 
dla obiektów podstawowych oraz wyrobisk górni-
czych o znaczeniu kapitalnym. 

Podczas eksploatacji ścian w rejonie W1 i E1  
w pokładzie 703/1 oraz 713/1-2 zarejestrowano 
stosunkowo dużo wstrząsów o energii od 102 J do 
108 J. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabe-
li 1 i 2. 

Podczas eksploatacji kolejnych ścian w rejonie W1 
i E1 kopalni rejestrowano zmiany w aktywności sej-
smicznej. Energia sumaryczna wstrząsów z roku na 
rok ulegała systematycznemu zwiększaniu (rys. 6). 
W początkowym okresie eksploatacji w latach 
1986÷1987 r. sumaryczna energia wstrząsów wynosi-
ła 2,01×105 J, a obecnie w 2007 r. (do 1.VII) kształ-
tuje się na poziomie 7,67×106 J. 
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Rys. 5. Aktywność sejsmiczna 

 
Tabela 1 

Wstrząsy zarejestrowane podczas eksploatacji ścian w pokładzie 703/1 rejon W1 i E1 
 

Liczba wstrząsów 
Ściana 

E2[J] E3[J] E4[J] E5[J] E6[J] E7[J] E8[J] 
Suma 

Energia suma-
ryczna 

[J] 

II-W1 0 3 6 0 0 0 0 9 2,11E+05 
IIa-W1 0 18 14 1 0 0 0 33 8,11E+05 
III-W1 0 6 2 0 0 0 0 8 1,24E+05 
IIIa-W1 0 781 539 8 0 0 0 1 328 1,51E+07 
IV-W1 0 7 8 0 0 0 0 15 2,67E+05 
IVa-W1 1 948 1 006 47 2 0 0 2 004 4,40E+07 
V-W1 0 69 48 7 0 0 0 124 3,28E+06 
Va-W1 19 601 158 21 6 0 0 805 2,71E+07 
VI-W1 0 203 202 1 0 0 0 406 5,05E+06 
VII-W1 0 6 115 16 1 0 0 138 1,08E+07 
VIIa-W1 25 2 398 918 40 20 3 0 3 404 1,47E+08 
VIII-W1 0 182 465 15 5 2 0 669 8,74E+07 
IX-W1 0 169 874 44 14 1 0 1 102 1,67E+08 
X-W1 0 46 478 64 58 0 0 646 3,81E+08 
XI-W1 0 164 461 69 23 1 0 718 1,77E+08 

I-E1 2 278 363 13 11 2 0 669 9,70E+07 
II-E1 1 53 112 13 2 2 1 184 2,46E+08 
III-E1 2 114 213 41 10 1 0 381 8,47E+07 
IV-E1 0 42 47 15 6 0 0 110 3,64E+07 
V-E1 14 199 533 49 11 0 0 806 8,19E+07 
VI-E1 15 111 79 20 11 1 0 237 1,36E+08 
Razem 79 6 398 6641 484 180 13 1 13 796 1,75E+09 
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Tabela 2 
Wstrząsy zarejestrowane podczas eksploatacji ścian w pokładzie 713/1-2  – rejon W1 

 
Liczba wstrząsów Ściana 

E2[J] E3[J] E4[J] E5[J] E6[J] E7[J] E8[J] 
Suma Energia suma-

ryczna, [J] 

V-S-W1 0 18 45 0 0 0 0 63 1,43E+06 
VI-S-W1 1 60 104 0 0 0 0 165 3,28E+06 
VII-S-W1 0 296 563 57 0 0 0 916 2,86E+07 
VIII-S-W1 0 65 705 160 8 0 0 938 7,52E+07 
IX-S-W1 0 42 37 12 3 0 0 94 1,41E+07 
VI-N-W1 4 107 34 0 0 0 0 145 1,26E+06 

VIII-N-W1 0 38 48 1 0 0 0 85 2,37E+06 
IX-N-W1 2 45 33 2 0 0 0 82 2,43E+06 

XI-W1 0 40 400 30 1 0 0 471 3,96E+07 
XII-W1 0 123 434 46 16 0 0 619 9,01E+07 
XIII-W1 4 170 605 105 28 4 0 916 2,50E+08 
Razem 11 1 004 3 008 413 56 4 0 4 494 5,08E+08 
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Rys. 6. Energia sumaryczna wstrząsów rejestrowanych w kolejnych  latach eksploatacji pokładu 703/1  
w rejonie W1 i E1 KWK Rydułtowy-Anna 

 
W celu porównania wyemitowanej energii sej-

smicznej podczas eksploatacji poszczególnych parce-
li analizowanego pokładu, określono wskaźnik inten-
sywności sejsmicznej (rys. 7). Wartość wskaźnika 
zależała zarówno od głębokości eksploatacji jak  
i sytuacji górniczo-geologicznej w danym rejonie. 

Wzrost aktywności sejsmicznej należy powiązać  
w tym przypadku z faktem zwiększenia głębokości 
eksploatacji oraz powiększaniem się powierzchni 
odsłoniętego stropu. Podczas schodzenia z eksploata-
cją na coraz niższe poziomy zarejestrowano zwięk-
szanie się liczby wstrząsów wysokoenergetycznych. 
Występowanie wstrząsów wysokoenergetycznych, 
które miały największy wpływ na sumaryczny wyda-

tek czy też wartość wskaźnika intensywności sej-
smicznej, poza głębokością należy powiązać z faktem 
zmian warunków naprężeniowo-wytężeniowych, 
powiększenie się powierzchni odsłonięcia stropu  
i zwiększanie przestrzeni zrobowej pokładu 703/1. 
Fronty kolejno eksploatowanych ścian w pewnych 
okresach, znajdowały się w rejonie oddziaływania 
resztek i krawędzi wytworzonych w pokładach wyżej 
leżących. Nawet odległe krawędzie poprzez superpo-
zycję zwiększały kolejno ciśnienia w warstwach 
podległych. Hipocentrum wstrząsów górotworu loka-
lizowano w kompleksie piaskowców o miąższościach 
około 63 m, 47 m i 68 m, zalegających nad stropami 
pokładów 629, 624 i 616/1. 



Nr 9(440) WRZESIEŃ 2007 91

II IIa III IIIa IV IVa V Va VI VII VIIa VIII IX X XI I II III IV V VI

Ściany

0

100

200

300

400

500

600

700

800
1900

2000

E/W
[J/t]

Rejon W1 Rejon E1

 
 

Rys. 7. Wskaźnik intensywności sejsmicznej E/W – kolejne ściany eksploatujące  
pokład 703/1 w rejonie W1 i E1 
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Rys. 8. Zależność pomiędzy postępem miesięcznym ściany XIII-W1 w pokładzie 713/1-2 a zarejestrowanymi 

wstrząsami w poszczególnych klasach energetycznych 
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Wysoka wartość wytrzymałości na ściskanie 
warstw piaskowców zalegających w stropie nad po-
kładem 703/1 wskazuje jednoznacznie na możliwość 
kumulowania znacznych wartości energii sprężystej, 
która uwalniana była w trakcie prowadzenia eksplo-
atacji pokładu 703/1 w postaci wstrząsów górotworu. 
Niebagatelne znaczenie na zwiększenie liczby 
wstrząsów wysokoenergetycznych miała również 
koordynacja frontów wybierania. 

Wzrost głębokości powodował systematyczny 
wzrost udziału wstrząsów wysokoenergetycznych  
w całkowitej ich liczbie i na głębokości 1100 m 
wzrósł do 15% (ściana IV-E1).  

 
 

4. PODSUMOWANIE 
 
 
Przedstawiona analiza, która wykorzystuje dotych-

czasowe obserwacje i doświadczenia kopalni, zwią-
zane ze wzrostem aktywności sejsmicznej w miarę 
sczerpywania złoża w rejonie W1 i E1, pozwala oce-
nić wpływ eksploatacji na lokalizację, jak i energię 
rejestrowanych wstrząsów. Zaobserwowano, że 
wstrząsy występowały w sąsiedztwie eksploatowane-
go pokładu, jak również w warstwach odpowiedzial-
nych za generowanie wstrząsów wysokoenergetycz-
nych, a zalegających w znacznej odległości od eks-
ploatowanego pokładu. 

Z analiz przedstawionych w artykule wynika, że  
w rejonie objętym wpływami prowadzonej eksplo-
atacji pokładu 703/1 i 713/1-2, w poszczególnych fa-
zach eksploatacji, dochodziło do wstrząsów, których 
wartość energii wahała się w granicach od 103 J do 
107 J. Ponadto sumaryczna energia wstrząsów, jak  
i ich ilość w poszczególnych klasach nie w pełni 
zależały od miesięcznego postępu frontu eksploatacji 
ścian, a w większym stopniu – od sytuacji górniczo-
geologicznej w danym rejonie (rys. 8).  

Z analizy rozkładu aktywności sejsmicznej w rejo-
nie W1 i E1 kopalni Rydułtowy-Anna RI wynika, że 
wstrząsy wysokoenergetyczne są zlokalizowane  
w miejscach sumowania się wpływów kilku krawędzi 
czy resztek wyżej zalegających pokładów (rys. 9). 

Energia oraz ilość wstrząsów systematycznie rosły, 
gdy fronty eksploatacji ścian zbliżały się do równole-
głych krawędzi pokładów 703/1 i 630/1, 629/1-2, 
626/2, 624, czy 620/1-2. Wyniki obserwacji wskazują, 
że wszystkie wstrząsy były bezpośrednio związane  
z załamywaniem się mocnych warstw piaskowców 
zalegających głównie powyżej pokładu 703/1,  
a w szczególności trzech ław piaskowców zalegają-
cych powyżej stropu pokładów 629/1-2, 624 i 616/1. 
Przyczyny powstawania wstrząsów można upatrywać 

w przekroczeniu granicznych parametrów wytrzyma-
łościowych warstw nadległych, spowodowane syste-
matycznym powiększaniem się wyeksploatowanej 
objętości pokładu 703/1 i 713/1-2. Na podstawie ze-
branych doświadczeń można wysnuć wniosek, że 
przy eksploatacji kolejnych ścian w pokładzie 703/1  
i 713/1-2 istniejące resztki oraz krawędzie, zwłaszcza 
te o przebiegu równoległym w stosunku do eksplo-
atowanego frontu, będą miały podobny wpływ na 
ilość i rozkład wstrząsów. Takiej samej sytuacji nale-
ży się spodziewać w trakcie prowadzenia eksploatacji 
pokładu 706 w rejonie E1. 
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Rys. 9. Wstrząsy górotworu o energii rzędu 
105÷107[J] – Eksploatacja ściany XIII-W1  

w pokładzie 713/1-2 
 

W celu minimalizacji oddziaływania wstrząsów na 
powierzchnię, wprowadzono ciągłość eksploatacji 
pokładów poszczególnymi ścianami nawet w dni 
wolne od pracy, na jedną zmianę. Poziom aktywności 
nie uległ radykalnej zmianie, wstrząsy występowały 
codziennie, a ich poziom energetyczny nie odbiegał 
od wielkości dotychczas rejestrowanych. W okresie 
tym jednak nie wystąpiły zjawiska o charakterze 
regionalnym, zbliżonym do wstrząsów z dnia 
31.12.2004 r. i 13.01.2005 r. i o podobnej dynamice 
oddziaływania na powierzchnię. Na tym etapie do-
świadczeń trudno w sposób jednoznaczny stwierdzić, 
czy element ciągłości eksploatacji, jej równomierno-
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ści i ograniczenie postępu pozwoliło uniknąć wstrzą-
sów o charakterze regionalnym, jak również zmniej-
szyć ilość i poziom energetyczny wstrząsów wywo-
łanych prowadzoną eksploatacją. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy poszcze-
gólnych czynników mających zasadniczy wpływ na 
aktywność sejsmiczną na przykładzie ścian eksplo-
atujących pokłady 703/1 i 713/1-2 w KWK Rydułtowy-
Anna, można stwierdzić, że: 
• wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji general-

nie wzrasta aktywność sejsmiczna. Ponadto wzrasta 
energia sumaryczna wstrząsów górotworu oraz 
wskaźnik intensywności sejsmicznej, 

• wzrost głębokości wpływa także na zmianę propor-
cji pomiędzy całkowita liczbą wstrząsów a liczbą 
wstrząsów wysokoenergetycznych. Na większych 
głębokościach rośnie udział wstrząsów o wyższych 
wydatkach energetycznych, a całkowita liczba 
wstrząsów odniesiona do wydobycia spada, 

• aktywności sejsmiczna zostaje zaburzona przy 
nieuporządkowanej koordynacji frontów eksploata-
cyjnych, 

• istotne znaczenie na aktywność sejsmiczną oprócz 
głębokości ma położenie frontu ściany w stosunku 
do występujących resztek i krawędzi wytworzo-
nych w trakcie eksploatacji pokładów nadległych, 
czy też pozorna głębokość eksploatacji. 
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia celem 

minimalizacji zagrożeń przy projektowaniu dalszej 
eksploatacji kopalnia przyjęła rozwiązania, które 
zostały uwzględnione w „Kompleksowym projekcie 
eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami na lata 
2007-2010”. Niniejszy projekt został pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję ds. Tąpań w Zakładach 
Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny na 
posiedzeniu plenarnym w dniu 20.06.2007 r.  

Kopalnia dla bieżącej weryfikacji podjętych dzia-
łań, utrzymuje ścisłą współpracę z jednostkami na-
ukowo-badawczymi, których przedstawiciele w ra-

mach powołanych przez Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Zespołów Doradczych biorą czynny 
udział w rozwiązywaniu istotnych problemów zwią-
zanych ze zwalczaniem zagrożeń naturalnych i opra-
cowywaniem zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu 
kopalni. 
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THE MINING AT THE AREAS W1 AND E1 OF THE MINE “RYDUŁTOWY-ANNA” AND ITS IMPACT ON THE NATURAL 

ENVIRONMENT AND MINE WORKINGS AS AN EXAMPLE OF THE MINING UNDER HAMPERED CONDITIONS  
 
The paper presents the experience of Hard Coal Mine „Rydułtowy-Anna” in exploitation coal beds group 700 in the E1 and W1 area. 
The past exploitation has impact on the present number and the energy of the mining tremors. This problem of the mining tremors is 
still present and makes it difficult to achieve an economic profit. 

 
 

ГОРНО-ШАХТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ВЕДЕННАЯ В РАЙОНЕ В1 И Е1 ШАХТЫ „РЫДУЛТОВЫ-АННА”  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ СРЕДУ, А ТАКЖЕ ГОРНО-ШАХТНЫЕ ВЫРАБОТКИ В КАЧЕСТВЕ  

ПРИМЕРА ЭКСПЛУАТАЦИИ В  ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье представлены опыты в шахте в области эксплуатации пластов якловицкой группы (700) в районе В1 и Е1. Во время 
до сих пор веденной эксплуатации в районах шахты, в которую входят 14 пластов, были созданы берега и остатки, 
значительно влияющие на регистрированный уровень сейсмической опасности. В последних годах, в шахте „Рыдултовы-
Анна” проблема влияния сотрясений горного массива, вызванных горно-шахтной эксплуатацией на естественную среду,  
а также горные выработки набирает особенного значения, вызывая при этом ограниченные условия эксплуатации.  
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Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa  

eksploatacji filarów oporowych  
w polskich kopalniach rud miedzi 

 
 

 
Wybieranie filarów oporowych jest naturalną konsekwencją racjonalnej eksploata-
cji złóż oraz postępującego sczerpywania zasobów. W polskich kopalniach rud mie-
dzi eksploatacja w filarach oporowych jest prowadzona od początku lat 80. XX w.  
W toku realizacji kolejnych takich zamierzeń eksploatacyjnych zebrano wiele do-
świadczeń, pozwalających na optymalne dostosowanie parametrów technologii wy-
bierania złoża do skomplikowanych warunków geologiczno-górniczych towarzyszą-
cych eksploatacji skrępowanej. Zebrane doświadczenia były podstawą do ustalenia 
w przepisach prawa geologicznego i górniczego minimalnej szerokości ustanawia-
nych filarów oporowych. Autorzy podjęli próbę analizy wpływu wielkości filarów 
oporowych na warunki bezpieczeństwa podczas prowadzenia w nich eksploatacji  
w celu zweryfikowania poprawności określenia w przepisach prawa minimalnej 
(350 m) szerokości filarów oporowych pozostawianych w kopalniach LGOM. 
 

 

 
 

 
WSTĘP 

 
 
W związku z postępującą eksploatacją złoża  

w obszarach górniczych kopalń: Lubin, Polkowice 
i Rudna na początku lat 80. XX w. przystąpiono do 
wybierania zasobów z filarów oporowych, których 
dalsze utrzymywanie nie było konieczne. Brak 
zasad tworzenia (ustalania optymalnej szerokości) 
filarów oporowych w warunkach kopalń rud mie-
dzi został dostrzeżony po zaistnieniu tąpnięcia, 
spowodowanego wstrząsem o energii 3,2×107 J, 
które miało miejsce w 1984 r., w początkowej 
fazie eksploatacji podsadzkowej filara oporowego 
chodników T, W-220 (oddział G-14) w kopalni 
Rudna. Filar ten miał średnią szerokość rzędu 135 
m, a wybieranie sąsiednich pól zostało ukończone 
rok wcześniej. 

Wskutek zaawansowania eksploatacji w czyn-
nych ówcześnie polach wybierkowych doszło do 
wytworzenia dziewięciu innych filarów oporo-
wych, o szerokości nie przekraczającej 300 m.  
W kolejnych latach podjęto próby wybrania złoża  

z dwóch innych filarów oporowych: Chodników 
T, W-310, w kopalni Rudna (przerwaną po tąpnię-
ciu w roku 1986) oraz T, W-332 w kopalni Polko-
wice – zrealizowaną w latach 1989-1995. Towa-
rzysząca tym robotom bardzo wysoka aktywność 
sejsmiczna oraz duża ilość tąpnięć i odprężeń, 
stwarzających poważne zagrożenie bezpieczeństwa 
pracy, była przyczyną wprowadzenia w 1995 r., 
przy wprowadzeniu rozporządzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  
w podziemnych zakładach górniczych, wymogu  
§375 ust. 1 pkt. 5 stanowiącego, iż: „Podczas wy-
bierania złoża rud miedzi lub jego części zagrożo-
nej tąpaniami: (…) unika się pozostawiania fila-
rów oporowych; w razie konieczności pozostawie-
nia filara oporowego jego szerokość powinna wy-
nosić co najmniej 350 m.” Spośród wytworzonych 
wcześniej wąskich filarów oporowych do końca 
2006 roku zakończono wybieranie sześciu, a kolej-
ny znajduje się na końcowym etapie fazy likwida-
cji. Podczas ich wybierania odnotowano łącznie 54 
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tąpnięcia, w tym najsilniejsze z dotychczas zareje-
strowanych zjawisk sejsmicznych w kopalniach 
rud miedzi – w kopalni Lubin – połączony z tąp-
nięciem wstrząs o energii 2,5×109 J, zaistniały  
w dniu 11.04.2000 r. Przytoczona powyżej liczba 
tąpnięć stanowi prawie 19% wszystkich (288) tą- 
pnięć, jakie, w analizowanym okresie lat 1980-
2006, zaistniały w kopalniach rud miedzi, co poka-
zuje, iż eksploatacja w filarach wiąże się z dużym 
ryzykiem wystąpienia tego typu zjawisk. Konstata-
cja zaś tego faktu skłoniła autorów do podjęcia 
próby analizy problemu zagrożenia tąpaniami, 
jakie ma miejsce podczas eksploatacji prowadzonej 
w filarach utworzonych wraz z postępującym  
(i coraz bardziej rozszerzającym się) procesem 
wybierania złoża w kopalniach LGOM. Zweryfi-
kowana doświadczeniem szerokość pozostawia-
nych filarów mogłaby też być podstawą do propo-
zycji zmian uregulowań prawnych w tym zakresie. 

 
 

1. ANALIZA PRZEBIEGU ZREALIZOWANYCH 
LIKWIDACJI FILARÓW OPOROWYCH  

 
 
Patrząc z perspektywy minionego czasu, uzasad-

niona wydaje się teza, iż zarówno stosowana obec-
nie powszechnie technologia likwidacji filarów 
oporowych w złożu cienkim i średnim, jak też 
obowiązująca regulacja prawna, dotycząca mini-
malnej szerokości filara oporowego powstały na 
podstawie doświadczeń zebranych podczas trzech 
pierwszych prób wybrania filarów oporowych,  
w tym jednej zakończonej powodzeniem.  

Powszechnie dzisiaj stosowany, dwufazowy spo-
sób eksploatacji filarów oporowych polegający na 
upodatnieniu, w pierwszej fazie, całego pola filara 
oporowego, w jednym kierunku, możliwie jak naj-
większą liczbą przodków rozcinających caliznę,  
a następnie jego likwidacji w kierunku przeciwnym 
w fazie drugiej, powstał w czasach „panowania” 
systemów eksploatacji z zawałem stropu wymu-
szanym robotami strzałowymi i otwarciem prze-
strzeni roboczej nie większym niż trzy pasy eks-
ploatacyjne. Były to pierwsze próby wykorzystania 
samonośności pakietu bardzo zwięzłych warstw 
stropowych, zbudowanych z dolomitów, wapieni  
i anhydrytów o grubości dochodzącej nawet do 400 
m. Połączenie tej cechy warstw stropowych  
z małymi filarami technologicznymi, pracującymi 
w fazie wytrzymałości pozniszczeniowej, dało 
podstawy dla powstania pozostałych, nowocze-
snych systemów eksploatacji stosowanych obecnie 
w kopalniach rud miedzi. W relacji do zagrożenia 

tąpaniami, towarzyszącego wybieraniu złoża rud, 
systemy te pozwoliły na jego ograniczenie prak-
tycznie do linii rozcinki oraz umożliwiły prowo-
kowanie zjawisk sejsmicznych skoncentrowanymi 
robotami strzałowymi. 

Eksploatacja prowadzona w filarach oporowych 
zawsze, co oczywiste, odbywa się w otoczeniu 
wcześniej wytworzonych, zwykle bardzo rozle-
głych partii zrobów, powstałych w czasie wybiera-
nia złoża z zastosowaniem różnych (ugięcie stropu, 
podsadzka) sposobów kierowania stropem. Wyniki 
(zarówno numerycznych, jak też statystycznych) 
analiz wskazują, że przy dostatecznej szerokości 
otwarcia stropu, sposób likwidacji wytworzonych 
zrobów nie wpływa (tak pod względem jakościo-
wym, jak też ilościowym) na kształtowanie się 
wielkości charakteryzujących zagrożenie sejsmicz-
ne. Potwierdzenie tej zależności stanowi relacja 
Gutenberga-Richtera:  
 

bAaN s +⋅= loglog  
 
charakteryzująca sejsmiczność oddziałów prowadzo-
nych systemami z szerokim otwarciem, lecz różnią-
cych się sposobem kierowania stropem. Kształtowanie 
się sejsmiczności (dla sumarycznej ilości wstrząsów) 
w następujących, przykładowo wybranych (z uwagi na 
dostępność materiałów i na fakt, że w oddziałach tych 
stosowano różne sposoby likwidacji pustek poeksplo-
atacyjnych) oddziałach: G-7, G-8 i G-11 kopalni Rud-
na ilustrują tabele 1 i 2 oraz rysunek 1.  
 

Tabela 1 
 

Oddział  a b R2 

G-7 ugięcie - 0.5182 2.1562 0.9821 

G-11 ugięcie - 0.5731 1.7876 0.9591 

G-8 podsadzka - 0.5155 2.4956 0.9489 

 
Tabela 2 

 
Oddział  a b R2 

G-7 ugięcie - 0.5182 1.5542 0.9821 

G-11 ugięcie - 0.5731 1.0886 0.9591 

G-8 podsadzka - 0.5155 1.5925 0.9489 

 
W tabeli 1 zestawiono wartości stałych relacji Gu-

tenberga-Richtera dla sumarycznej ilości zarejestro-
wanych wstrząsów, natomiast tabela 2 przedstawia 
wartości stałych relacji Gutenberga-Richtera dla 
średniorocznej ilości wstrząsów.  



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 
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Rys. 1. Relacja Gutenberga-Richtera dla oddziałów: G-7, G-8 i G-11 w kopalni Rudna 

 
W analizie danych zestawionych w obu tabelach 

zwracają uwagę: 
− równość współczynników: aG-7 ≅ aG-8 oraz bG-7 ≅ 

bG-8; trzeba tu podkreślić, że pola obu oddziałów 
sąsiadują ze sobą, a to oznacza, że warunki geome-
chaniczne (własności geomechaniczne utworów 
skalnych) dla obu oddziałów są zbliżone,  

− równoległość linii trendu (przy wysokich współ-
czynnikach korelacji R2) dla analizowanych od-
działów: aG-7 ≅ aG-8 ≅ aG-11, mimo że oddziały te 
różnią się sposobem kierowania stropem. 
Relacje wynikłe z obliczeń numerycznych oraz anali-

zy zarejestrowanej aktywności sejsmicznej świadczą  
o tym, że przy odpowiednio dużym otwarciu stropu, na 
charakter obserwowanej sejsmiczności decydujący 
wpływ ma fakt prowadzenia robót rozcinkowych, a nie 
sposób likwidacji pustek poeksploatacyjnych. Prowa-
dzenie robót górniczych w filarach oporowych przebie-
ga zawsze w warunkach nakładania się oddziaływań 
otaczających dany filar zrobów. Wielkość sumujących 
się wpływów, a co za tym idzie także zagrożenie tąpa-
niami, jak wynika z przedstawionych wykresów, zależy 
głównie od szerokości filara i od własności geomecha-
nicznych górotworu, a nie od sposobu kierowania stro-
pem w ich (filarów) otoczeniu. 

Eksploatacja filarów, utworzonych przed wejściem 
w życie przepisów ustalających minimalną szerokość 
filarów oporowych na 350 m., jest na ukończeniu.  
W kopalni Lubin likwidacja filara oporowego po-
chylń C-190 i chodnika W-74 W2 także znajduje się 
w końcowej fazie robót. W trzech pozostałych wą-
skich filarach, położonych w kopalni Rudna, nie 
przewiduje się wznowienia robót wybierkowych. Ich 
eksploatacja została wstrzymana po silnych, rozle-
głych tąpnięciach. Dotyczy to filarów: chodników:  
T, W-220 – zatrzymanego w 1984 r., chodników T, 
W-310 – zatrzymanego w 1986 r. oraz chodników T, 
W-212 – zatrzymanego w 1999 r. 

W tabeli 3 przedstawiono charakterystyki filarów 
oporowych, w których zakończono przynajmniej fazę 

rozcinki oraz takie, których eksploatacji zaniechano, 
natomiast w tabeli 4 zestawiono dane o filarach opo-
rowych, które są obecnie eksploatowane. W tabeli 4 
przedstawiono również dane filara oporowego chod-
ników T, W-312 (pole G-3/4). Spełnia on definicyjne 
wymogi filara oporowego, lecz ze względu na szero-
kość, znacznie przekraczającą 350 m, stanowi  
w zasadzie pole zamykające. W analizowanej grupie 
jest to jedyny filar oporowy eksploatowany w od-
mienny sposób. Z uwagi na jego lokalizację w strefie 
grubego złoża jest wybierany klasycznym systemem 
z podsadzką hydrauliczną, bez wstępnego upodatnia-
nia całego pola filara oporowego. 

Porównano trzy charakterystyczne etapy robót, 
wiążące się z tworzeniem i eksploatacją filarów opo-
rowych. Stan przed powstaniem filara oporowego, 
fazę robót upodatniających oraz fazę robót likwida-
cyjnych. Do porównania wybrano podstawowe pa-
rametry aktywności sejsmicznej rejestrowanej  
w wymienionych etapach, takie jak: jednostkowa 
emisja energii sejsmicznej, maksymalna energia po-
jedynczego wstrząsu oraz ilość tąpnięć i odprężeń. 
Dodatkowo zamieszczono charakterystyki warunków 
geologiczno-górniczych w poszczególnych filarach. 
Celem analizy było potwierdzenie, bądź zanegowa-
nie, hipotezy o możliwości bezpiecznego wyeksplo-
atowania wąskiego filara oporowego, którego eks-
ploatacja zostałaby podjęta po upływie wielu lat od 
zakończenia robót wybierkowych w jego otoczeniu. 
Oczekiwano, iż struktura wąskiej calizny filara opo-
rowego poddana wieloletniemu obciążeniu ulegnie 
zniszczeniu, przechodząc w stan praktycznie unie-
możliwiający gromadzenie energii sprężystej. Po-
wyższa hipoteza była sprzeczna z ideą, którą zawarto 
w cytowanym na wstępie §335 pkt. 4. Ustalenie mi-
nimalnej granicy szerokości filara oporowego na  
350 m miało na celu niedopuszczenie do znaczącego 
wzrostu naprężeń w caliźnie filara oporowego,  
w porównaniu do naprężeń w górotworze nienaru-
szonym eksploatacją. 
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Siedem spośród ośmiu1 dotychczas zlikwidowa-
nych filarów oporowych zostało utworzonych przed 
wprowadzeniem cytowanego przepisu. Również 
znaczna część filara pochylń C-180 nie spełniała 
wymogu minimalnej szerokości. W pięciu filarach 
odnotowano wzrost jednostkowej emisji energii sej-
smicznej w fazie rozcinki, w porównaniu z emisją 
obserwowaną podczas eksploatacji pól otaczających. 
Wzrost ten był silnie zróżnicowany. Od 1,16 w fila-
rze pochylń C-160 do 31, w filarze chodników T,  
W-221. Spadki aktywności odnotowane w trzech 
filarach wahały się od około 11 w filarze pochylń  
C-160 do ponad 73 w filarze pochylń C-190. Zarów-
no skrajnie wysoki wzrost wielkości średniej emisji 
energii sejsmicznej, jak i największy spadek odnoto-
wano w filarach najdłużej oczekujących na rozpoczę-
cie eksploatacji. W pozostałych przypadkach podję-
cie eksploatacji następowało niezwłocznie po zakoń-
czeniu robót w otoczeniu filara. 

Zmiany maksymalnej energii pojedynczego wstrzą-
su, rejestrowanej w polach otaczających i w fazie 
rozcinki wykazują podobne zróżnicowanie. Podczas 
rozcinki czterech filarów odnotowano wystąpienie 
wstrząsów silniejszych niż w polach otaczających, 
przy czym w jednym przypadku był to wzrost o dwa 
rzędy energii (z 107 J na 109 J w filarze chodników T, 
W-221), a w dwóch o jeden rząd; w jednym przypad-
ku rząd energii nie uległ zmianie, ale był to rząd 109 J 
w filarze pochylń C-180. W trzech filarach odnoto-
wano spadek wielkości maksymalnej energii poje-
dynczego wstrząsu, przy czym w jednym przypadku 
był to spadek o dwa rzędy energii. W dwóch najdłu-
żej oczekujących na podjęcie robót filarach odnoto-
wano skrajne zmiany maksymalnej energii poje-
dynczego wstrząsu. W filarze chodników T, W-221, 
oczekującym na rozpoczęcie eksploatacji 16 lat, od-
notowano przyrost o dwa rzędy energii. Z kolei  
w filarze pochylń C-190, oczekującym 24 lata, odno-
towano spadek o dwa rzędy energii. 

Bezpośrednie zagrożenie, przejawiające się wystę-
powaniem tąpnięć i odprężeń, wzrosło w dwóch fila-
rach, spadło w trzech, a w trzech innych nie uległo 
zmianie. Łącznie, podczas eksploatacji analizowa-
nych filarów, odnotowano 58 tąpnięć i odprężeń  
(w tym tylko dwa odprężenia w fazie likwidacji), 
wobec 45 zjawisk sejsmicznych ze skutkami w po-
lach otaczających. Należy podkreślić, iż 36 zjawisk 
miało miejsce w fazie rozcinki filara oporowego 
chodników T, W-332. Był to filar o najmniejszej 
średniej szerokości w analizowanej grupie. Jego eks-
ploatacja została rozpoczęta w roku utworzenia. Filar 
ten charakteryzował się najmocniejszymi skałami 

                                                        
1  Włączono filar pochylń C-190 i chodnika W-74 W2 ze względu na 
zakończenie fazy upodatnienia i znaczne zaawansowanie likwidacji. 

stropowymi (klasy III i IV). Należy podkreślić, że  
w fazie rozcinki, w przygranicznym polu sąsiedniego 
zakładu górniczego były prowadzone roboty eksplo-
atacyjne. Przemieszczające się w kierunkach prze-
ciwnych fronty eksploatacyjne były oddzielone wą-
skim, około 200-metrowym pasem zrobów. 

W fazie likwidacji, we wszystkich eksploatowa-
nych filarach, obserwowano radykalne obniżenie 
aktywności sejsmicznej. Tylko w dwóch filarach 
odnotowano wstrząsy o energiach rzędu większego 
niż 106 J. Wymienione wyżej dwa odprężenia miały 
miejsce w filarze upadowych C-160.  

Najbliższy realizacji hipotezy bezpieczeństwa eks-
ploatacji w filarze oporowym poddanym wieloletnie-
mu obciążeniu jest, znajdujący się w końcowej fazie 
likwidacji, filar oporowy pochylń C-190 i chodnika 
W-74 W2. Był to filar o największej średniej szeroko-
ści w analizowanej grupie. W filarze tym, w fazie 
rozcinki, odnotowano siedemdziesięciokrotne obniże-
nie poziomu jednostkowej emisji energii sejsmicznej, 
najsilniejszy pojedynczy wstrząs miał energię o dwa 
rzędy niższą od najsilniejszego wstrząsu wyemitowa-
nego podczas eksploatacji pól otaczających. Wystąpiło 
w nim jedno odprężenie. Jest to jedyny w tej grupie 
filar, w którym jednostkowa emisja energii sejsmicz-
nej w fazie likwidacji jest większa niż w fazie rozcin-
ki, ale nadal na bardzo niskim poziomie. Znamiennym 
jest, że postęp rozcinki w tym filarze był najniższy  
w analizowanej grupie. 

Innym, podobnym, przykładem jest filar oporowy 
chodników T, W-221, będący początkowym fragmen-
tem złożonego flara, w którego skład wchodziły po-
nadto filary: upadowych F-9÷F-12, chodników T,  
W-210 oraz upadowych U9÷U12. Podczas fazy roz-
cinki odnotowywano w tej części filara prawie wy-
łącznie wstrząsy o energiach nie przekraczających 
rzędu 105 J. Wystąpiły dwa pojedyncze wstrząsy  
o energiach rzędu 107 J. Żaden z nich nie spowodował 
skutków w wyrobiskach. Rozcinkę tego filara zatrzy-
mano po wstrząsie o energii 1,7×109 J, zlokalizowa-
nym w rejonie filara upadowych U9÷U12, który spo-
wodował rozległe tąpnięcie w wyrobiskach zlokalizo-
wanych w obydwu skrzydłach Uskoku Rudnej Głów-
nej. Po usunięciu skutków tąpnięcia przeprowadzono 
skutecznie fazę likwidacji, której towarzyszyła zniko-
ma aktywność sejsmiczna, bez wstrząsów ze skutkami. 

Analiza przebiegu eksploatacji filarów oporowych, 
których szerokość wyznaczono zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, może mieć jedynie charakter 
wstępny, gdyż w żadnym z tych filarów nie ukończo-
no jeszcze fazy rozcinki. Nie odnotowano w nich, jak 
dotychczas, wstrząsu o energii wyższej niż energia 
najsilniejszego wstrząsu zarejestrowanego w polach 
otaczających filar. Analiza zmian poziomu jednost-
kowej emisji energii sejsmicznej (w filarach, w któ-
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rych było możliwe jej wyznaczenie) wskazuje, że 
jeżeli występuje wzrost jednostkowej emisji energii 
to nie ma on tak gwałtownego charakteru jak w fila-
rach wąskich i osiąga wielkość, co najwyżej, niespeł-
na trzykrotną, w stosunku do zarejestrowanej w po-
lach sąsiednich. Można stwierdzić, że dotychczasowa 
eksploatacja szerokich filarów oporowych przebiega 
w warunkach, nie odbiegających szczególnie od wa-
runków panujących w ich otoczeniu. 
 
 
WNIOSKI 

 
 
Wyniki analizy danych zebranych z dotychczas za-

kończonych likwidacji filarów oporowych wskazują, że: 
1. Zagrożenie tąpaniami, wskutek nakładania się oddzia-

ływań tworzących filary zrobów, znacząco rośnie 
podczas wybierania złoża w filarach oporowych, przy 
czym wielkość zagrożenia w zasadniczym stopniu za-
leży od szerokości wybieranego filara. 

2. Filar oporowy, którego eksploatację podjęto po 24 
latach od zakończenia robót w jego otoczeniu został 
upodatniony bezpiecznie. Jego średnia szerokość 
wynosiła jednak 300 m, a postęp rozcinki był ogra-
niczony do 0,3 m/d.  

3. Zniszczenie struktury wąskiego filara oporowego do 
stopnia uniemożliwiającego koncentrację energii 
sejsmicznej może trwać bardzo długo i nie jest we-
ryfikowalne przed rozpoczęciem likwidacji filara. 

4. Nie potwierdziła się hipoteza o możliwości bez-
piecznego wyeksploatowania wąskiego filara opo-
rowego, którego eksploatacja zostałaby podjęta po 
upływie wielu lat od zakończenia robót wybierko-
wych w jego otoczeniu. 

5. Autorzy nie widzą, jak dotąd, podstaw do próby 
zmian regulacji prawnych w zakresie ustalenia, innej 

niż w obowiązujących przepisach prawa, minimal-
nej szerokości filarów oporowych w razie koniecz-
ności ich pozostawiania. 
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LEGAL CONDITIONS OF MINING OF SUPPORT PILLARS IN THE POLISH COPPER MINES  
 
The extraction of support pillars is a natural consequence of a reasonable mining of deposits and progressive exhaust of resources. The min-
ing within support pillars has been carried out in the Polish copper mines from the beginning of the 80’s of XX century. In the course of such 
successive projects of mining there have been acquired many experiences allowing the parameters of extraction process to be optimally 
adapted to complex geological-mining conditions accompanying the hampered mining. The acquired experiences have been a basis to de-
termine in the rules of geological-mining law a minimum width of support pillars to be made. The authors have tried to analyse the impact of 
a size of support pillars on safety conditions of mining within them in order to validate the correctness of determination in rules of law  
a minimum width (350 m) of support pillars which have been left in the LGOM mines.  

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПОРНЫХ ЦЕЛИКОВ  

В ПОЛЬСКИХ ШАХТАХ МЕДНОЙ РУДЫ  
 

Выбор опорных целиков является естественным последствием рациональной эксплуатации месторождений, а также добычи 
ресурсов. В польских шахтах медной руды эксплуатация опорных целиков была введена с сначала 80-х годов XX в. Во время 
реализации очередных таких эксплуатационных намерений приобретено много опыта, позволяющего на оптимальное 
приспособление параметров технологии выбора месторождений для сложных горно-геологических условий, сопровождающих 
эксплуатацию в ограниченных условиях. Собранный опыт был основой определения в правилах геологического права и горного 
права минимальной ширины установленных опорных целиков. Авторы провели пробу анализа влияния величины опорных 
целиков на условия безопасности во время проведения в них эксплуатации для проверки правильности определения при 
минимальной (350 м) ширине опорных целиков, оставляемых в шахтах Легницко-Глоговского Медного Объекта. 
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Naturalne ograniczenia eksploatacji  
w geologiczno-górniczych warunkach  

złoża soli kamiennej Kopalni Soli Kłodawa 
 

Artykuł opracowano w ramach badań statutowych AGH nr 11.11.100.27 
 

Z perspektywy 50-letnich doświadczeń w eksploatacji soli kamiennej w kopalni soli 
Kłodawa scharakteryzowano wpływ budowy geologicznej i warunków geologiczno-
górniczych w złożu kłodawskim na kształtowanie się modelu przestrzennego kopalni 
i technologię eksploatacji. 
 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Podziemna eksploatacja w wysadach solnych na-

potyka na szereg ograniczeń spowodowanych wie-
loma czynnikami, z których na pierwszy plan wy-
suwają się: 
− specyficzna i zazwyczaj bardzo skomplikowana 

budowa geologiczna złóż wysadowych oraz 
− warunki bezpieczeństwa wobec zagrożenia wodnego.  

Czynniki te wpływają na wszystkie procesy górni-
cze, począwszy od etapów rozpoznania i udostępnie-
nia złoża, aż po zaawansowane etapy eksploatacji. Te 
naturalne ograniczenia szczególnie wyraźnie zazna-
czyły się w ponad 55-letniej historii eksploatacji soli 
kamiennej w Kopalni Soli Kłodawa.  

Historia założenia kopalni wiąże się z odkryciem 
badaniami geofizycznymi w 1939 roku struktury 
solnej Izbica Kujawska – Łęczyca, której środkową 
część stanowi kłodawski wysad solny, a następnie –  
z bezpośrednim odkryciem złoża solnego głębokimi 
wierceniami. Pierwsze wiercenie K-1 (1947 r.) jakim 
natrafiono w Kłodawie na wysad zostało odwiercone 
do głębokości 676 m, przy czym ostatnie 172 metry 
prowadzone były w warstwie soli potasowo-
magnezowych. Kilka kolejnych wierceń potwierdziło 
obecność soli potasowych w wysadzie kłodawskim. 
Odkrycie w Kłodawie wysadu z solami potasowymi 
stało się sensacją w środowisku górniczym [4]. 
Wkrótce po tym zapadła decyzja o głębieniu szybów 
dla kopalni soli potasowej i powstała Dyrekcja Bu-
dowy Zakładów Soli Potasowych. W latach 1949-50 

przystąpiono w Kłodawie do budowy kopalni. Jak 
wspomina J. Poborski [4]: „Szczęśliwie udało się 
zgłębić oba istniejące szyby. Następnie zaczęto drą-
żyć chodniki na pierwszym poziomie kopalnianym, 
tj. na głębokości 450 m i schodzić upadowymi na 
poziom drugi (głębokość 525 m). Roboty chodniko-
we prowadzono zrazu ściśle według planu, opartego 
na zbyt uproszczonym obrazie geologicznym złoża. 
Gdy wreszcie, na przełomie lat 1953 i 54, tj. w zapla-
nowanym terminie nie napotkano „pokładu” soli 
potasowych, wykreślonego sztywno na planie, oraz 
gdy zupełnie stracono przestrzenną orientację geolo-
giczną we wnętrzu wysadu, pośród przeważnie płon-
nych skał, nastąpiła konsternacja kierownictwa robót 
górniczych i całej Dyrekcji Budowy. Na dobitkę  
w kopalni ujawniły się źródła cieczy, z którymi nie 
umiano sobie poradzić i nie było pewne, czy kopalni 
nie grozi zatopienie. W tych okolicznościach dalsze 
losy wielkiego przedsięwzięcia górniczego znalazły 
się pod znakiem zapytania.” 

Podczas tego pierwszego etapu rozcinania złoża 
okazało się, że ponad 50% objętości wysadu solnego 
zajmują skały płonne, a zasoby soli potasowych są 
niewystarczające pod względem ilościowym i jako-
ściowym. Wówczas rozpoczęto badania geologiczne, 
a faktycznie – roboty poszukiwawcze mające na celu 
odnalezienie, okonturowanie i opróbowanie przemy-
słowych nagromadzeń soli.  

Prace badawcze prowadzone były zgodnie z pro-
jektami opracowywanymi początkowo przez Instytut 
Geologiczny, potem od roku 1960 – przez pracowni-
ków kopalni [4].  
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Przez kolejne lata dokonano rozcięcia poziomów 
525 i 600 jako eksploatacyjnych, a także – chociaż  
w mniejszym stopniu – poziomu 450. Rozpoznano  
i okonturowano złoża soli kamiennej białej występu-
jącej wzdłuż północno-wschodniej ściany wysadu 
oraz w jego południowo-zachodniej części, złoża soli 
różowej oraz soli potasowo-magnezowych. W miarę 
postępującego rozpoznania geologicznego następo-
wała weryfikacja i dokumentowanie zasobów soli 
kamiennej i soli potasowo-magnezowych. Wkrótce 
kopalnia w Kłodawie stała się producentem soli ka-
miennej.  

 
 

2. ROZMIESZCZENIE PÓL EKSPLOATACYJ-
NYCH I ICH NATURALNE OGRANICZENIA 
W UDOSTĘPNIENIU I ROZPRZESTRZE-
NIENIU 

 
 
Sole kamienne o znaczeniu przemysłowym wystę-

pują w wysadzie kłodawskim w postaci kilku więk-
szych nagromadzeń, określanych jako pola lub rejony 
eksploatacyjne, nieregularnie rozmieszczonych po-
śród skał płonnych.  

Zasoby geologiczne soli kamiennych i potasowo-
magnezowych w granicach obszaru górniczego Ko-
palni Soli Kłodawa udokumentowane zostały na głę-
bokości od 450 do1000 m [2]. Udokumentowane za-
soby geologiczne bilansowe okonturowane zostały w 
sześciu polach eksploatacyjnych i kilku wydzielonych 
rejonach. Są one rozmieszczone wewnątrz wysadu 
nieregularnie, a występujące w nich sole są zróżnico-
wane pod względem petrograficznym (rys. 1). Roz-
przestrzenienie poziome pól jest silnie ograniczone, 
przy zasadniczo – braku ograniczeń naturalnych  
w rozprzestrzenianiu się w dół, ze względu na strome 
zapadanie warstw solnych do dużych głębokości. Jako 
dolną granicę zasięgu pól przyjmuje się głębokość 
dokumentowania zasobów, tzn. 1000 m. Górną grani-
cę pól stanowi głębokość spągu półki bezpieczeństwa 
nad kopalnią o miąższości początkowo 150. potem 
200. metrów, zmieniająca się nad poszczególnymi 
polami w granicach 447 – 547 m [2]. Generalnie, eks-
ploatacja prowadzona jest w przedziale głębokości 450 
– 750 m, przy czym głównymi poziomami są: 450, 
600 i 750, rozcięte na międzypoziomy oddalone od 
siebie w pionie o 25 i 30 m. Tak więc, niektóre pola 
podzielone są na jedenaście poziomów.  

 
Pole 1 – soli kamiennej białej  

 
Pole 1 obejmuje nagromadzenie soli kamiennej 

białej (Na2) znajdujące się w południowo-

wschodniej części kopalni (rys. 1). Sól kamienna 
występuje tu w obrębie jednostki tektonicznej 
zwanej północno-wschodnią antykliną brzeżną, 
wydzielanej jako element wewnętrznej budowy 
tektonicznej wysadu solnego w Kłodawie [3]. Na-
turalne granice boczne stanowią: od strony SE 
południowo-wschodnia ściana wysadu, a od strony 
SW – strefa kontaktu tektonicznego z zubrem. 
Południowo-wschodni kraniec pola stanowi jego 
naturalne zawężenie do szerokości 25-30 m, a kra-
niec NW jest zamknięty filarem ochronnym wier-
cenia z powierzchni (K-6). Maksymalne wymiary 
pola to: długość mierzona po rozciągłości warstw – 
około 900 m, szerokość – do 200 m.  

Pole zostało udostępnione w odległości około 
600 m od szybów głównych. Od głębokości 447  
do 600 m pole zostało wyeksploatowane, a eksplo-
atację zakończono w 1986 r.[3]. Poniżej poziomu 
600 pole dotychczas nie zostało udostępnione  
i rozcięte.  

 
Pole 2 – soli kamiennej białej  

 
Pole 2 stanowi nagromadzenie soli kamiennej bia-

łej (Na2) l w północno-wschodniej antyklinie brzeż-
nej, w jej środkowej i północno-zachodniej części 
(rys. 1). 

Naturalne granice boczne stanowią: od strony SE 
południowo-wschodnia ściana wysadu, a od strony 
SW – strefa kontaktu z warstwą anhydrytu (A3), 
który osiąga tu miąższość około 40 m. Południowo-
wschodni kraniec pola stanowi jego naturalne zawę-
żenie, a kraniec NW jest zamknięty strefą tektoniczną 
z blokami anhydrytu [3]. 

Maksymalne wymiary pola to: długość mierzona 
po rozciągłości warstw – 1050 m, szerokość – do 
450 m.  

Pole 2 leży w znacznej odległości od szybów wy-
dobywczych: miejsca udostępnienia znajdują się  
w odległości około 2000 m. Podczas udostępnienia 
pola 2 napotkano na trudności związane z przejściem 
wyrobiskami przez strefę anhydrytu ograniczającą 
pole od strony SW – tzw. „mur anhydrytowy”.  
W wierceniach badawczych wyprzedzających, pro-
wadzonych w kierunku pola 2 pojawiały się kilka-
krotnie w różnych miejscach wycieki lub inne tzw. 
zjawiska wodne oraz gazowe, związane z warstwą 
anhydrytu. Ostatecznie, pole zostało udostępnione 
wyrobiskami przechodzącymi poprzez warstwę an-
hydrytu, jak również – poprzez nieciągłości w tej 
warstwie. Eksploatacja soli kamiennej w polu 2 zo-
stała rozpoczęta w II połowie lat 70. i jest prowadzo-
na do dzisiaj. Zasoby do poziomu 600 zostały niemal 
całkowicie wybrane.  



Nr 9(440) WRZESIEŃ 2007 103

 
 
Rys. 1. Rozmieszczenie pól i rejonów eksploatacyj-

nych w kopalni Kłodawa na tle szkicowej  
mapy geologicznej poziomu 600 [3] 

1 – utwory geologiczne południowo-zachodniej  
antykliny brzeżnej;  

2 – utwory geologiczne synkliny środkowej;  
3 – utwory geologiczne północno-wschodniej  

antykliny brzeżnej; 4 – warstwa anhydrytu A3;  
5 – szyby kopalni 

 
Pole 3 – soli kamiennej różowej  

 
Pole 3 stanowi nieregularny pakiet warstw różowej 

soli kamiennej (Na4) leżący w środkowej części 
wysadu (rys. 1). Wraz z otaczającymi zubrami sta-
nowi tzw. synklinę środkową. Naturalne granice 
boczne wyznaczone są przez kontakt czystej soli 
kamiennej z zubrami zarówno od strony SE jak  
i NW. Południowo-wschodni kraniec pola stanowi 
jego naturalne wyklinowanie, a granica NW jest po-
stawiona umownie na przekopie SWVII , który roz-
dziela pole 3 i 5. Maksymalne wymiary pola to: dłu-
gość mierzona po rozciągłości warstw –
przekraczająca 1400 m, szerokość – około 100 m. 

Miejsce udostępnienia pola w jego skrajnie SE czę-
ści znajduje się w odległości około 740 m od szybów. 
Do poziomu 600 m pole zostało całkowicie wyeks-
ploatowane. Obecnie eksploatację prowadzi się 
w przedziale głębokości 630-750 m.  

 
Pole 4 – soli kamiennej białej  

 
Pole to znajduje się w południowo- zachodniej części 

kopalni (rys. 1). Występuje w nim sól kamienna biała 
Na2. Pole 4 leży blisko szybów wydobywczych; jego 
granica przebiega w odległości około 300 m od szybów. 
Naturalne granice boczne stanowią: od strony SW połu-
dniowo-zachodnia ściana wysadu, od strony NW i NE - 
pogranicze soli kamiennej białej z utworami młodszymi 
(zubry solne); granica SE nie jest dobrze rozpoznana, 
wiąże się z nią strefa tektoniczna z blokami anhydrytu 
[2,3]. W środkowej części pola 4 znajduje się strefa 
tektoniczna z przefałdowaną warstwą anhydrytu  
o miąższości do 40 m. Strefa ta o szerokości do 130 m 
dzieli pole 4 na dwie części: 4a i 4b.  

Maksymalne wymiary pola to: długość mierzona 
po rozciągłości warstw – około 1000 m, szerokość – 
około 750 m.  

Pole 4a znajduje się w południowo-zachodniej czę-
ści pola 4. Należy do najbardziej niebezpiecznych 
rejonów w wysadzie ze względu na stopień nasilenia 
zagrożeń naturalnych. W II połowie lat 80. zostało 
ono w niewielkim stopniu wybrane. 

Pole 4b zajmuje NE część pola 4. Prowadzono w nim 
eksploatację na niewielką skalę. Pole charakteryzuje się 
gorszą jakością soli niż w polach pozostałych [2].  

  
Pole 5 – soli kamiennej różowej  

 
Pole 5 jest naturalną kontynuacją pola 3 w kierunku 

NW. Podobnie, jak w polu 3 występują tu warstwy 
różowej soli kamiennej (Na4) (rys. 1). Granice bocz-
ne wyznacza zarówno od strony SE jak i NW kontakt 
czystej soli kamiennej z zubrami. Na NW krańcu 
pole zawęża się. Maksymalne wymiary pola to: dłu-
gość mierzona po rozciągłości warstw – około 1250 
m szerokość – do 80 m (na poziomie 600) .  

Miejsce udostępnienia pola 5 od strony pola 3 , tzn. 
jego najbardziej SE kraniec znajduje się w odległości 
około 2180 m od szybów wydobywczych. Do po-
ziomu 600 pole zostało całkowicie wyeksploatowane. 
Eksploatację pola zakończono w 1993 r. [3]. 

 
Pole 6 soli kamiennej różowej  

 
Pole 6 znajduje się w najdalej wysuniętym w kie-

runku południowo-wschodnim rejonie kopalni  
o udokumentowanych zasobach. Obejmuje kilka ciał 
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solnych zbudowanych z warstw różowej soli ka-
miennej (Na4), otoczonych zubrami [3].Granice 
boczne wyznaczone są kontaktami soli różowej  
i zubru od strony SE jak i NW. W NW krańcu pola 
warstwy solne wyklinowują się, a na krańcu SE za-
wężają. Maksymalne wymiary pola to: długość mie-
rzona po rozciągłości warstw – przekraczająca 1400 
m, szerokość – wraz z płonnymi utworami rozdziela-
jącymi warstwy soli – do 290 m.  

Miejsce udostępnienia pola w jego NW części 
znajduje się w odległości około 500 m od szybów. 
Pole zostało rozcięte na poziomie 450, 525 i 600, ale 
dotychczas nie było objęte eksploatacją [2,3].  

 
Rejon A 

 
Jako rejon A określa się środkową część północno-

wschodniej antykliny brzeżnej pomiędzy polem 1 i 2, 
w której występuje sól kamienna biała (Na2) (rys. 1). 
Jest on naturalną kontynuacją pola 1 ku NW, jednak-
że jest on oddzielony od pola 1 filarami ochronnymi 
wierceń z powierzchni (K-29, K-6). Boczne granice 
rejonu stanowią, podobnie jak w polu 1 i 2: od strony 
NE ściana wysadu, a od strony SW – „mur” anhydry-
tu A3. Krańce NW i SE są zamknięte (lub zawężone) 
filarami ochronnymi wierceń K-1, K-11, K-6. Dłu-
gość rejonu A sięga 600 – 650 m, a szerokość 230 m 
na poziomie 600. Rejon A jest „schowany” za silnie 
zaburzoną tektonicznie warstwą anhydrytu o miąż-
szości 40 m i większej. Próby udostępnienia go na 
poziomach wyższych nie powiodły się, ze względu 
na liczne zjawiska wodne napotkane w wierceniach 
badawczych i wyprzedzających związane ze strefą 
anhydrytu (rys. 7).  

 
Rejon południowo-zachodni 

 
Tą nazwą obejmuje się rozległą południowo-

zachodnią część wysadu kłodawskiego, która leży 
wzdłuż południowo-zachodniej granicy wysadu  
(rys. 1). Obszar ten nie został dotychczas zbadany.  

 
 

3. KOMOROWE  SYSTEMY  EKSPLOATACJI 
W  POLACH  EKSPLOATACYJNYCH  
KOPALNI 

 
 
W kopalni Kłodawa, od czasu jej założenia do dzi-

siaj, eksploatacja prowadzona jest systemem komoro-
wym. Podstawowym ograniczeniem w projektowaniu 
eksploatacji w wysadzie kłodawskim było ukształto-
wanie geometryczne pól eksploatacyjnych, charakte-
ryzujących się zwykle znaczną długością, niewielką  

i zmienną szerokością oraz dużą rozpiętością pionową. 
Ze względu na duże zróżnicowanie budowy geolo-
gicznej, w poszczególnych polach eksploatacyjnych 
zastosowano kilka odmian systemu komorowego, 
które w miarę postępu eksploatacji i gromadzenia 
górniczych doświadczeń były ulepszane i dostosowy-
wane do lokalnych warunków złożowych.  

W ten sposób powstały i zostały wypróbowane 
własne, kłodawskie systemy eksploatacji: 
− system komór płaskich z przodkiem spągowo-

schodowym lub z przodkiem jednostopniowym,  
w odmianie podłużnej lub poprzecznej,  

− system komór płaskich z przodkiem stropowo-
schodowym w odmianie podłużnej lub poprzecznej, 

− system komór wysokich cylindrycznych, 
− system komór wysokich tzw. „prostopadłościen-

nych”. 
We wszystkich systemach eksploatacji stosowa-

nych w kopalni, roboty przygotowawcze i eksploata-
cyjne prowadzi się z zastosowaniem techniki strza-
łowej.  

W polu 1, na większości jego obszaru zastosowano 
system komór płaskich poprzecznych (rys. 2).  
W wąskim krańcu pola wprowadzony został system 
komór wysokich prostopadłościennych, umożliwiają-
cy wybieranie złoża pionowymi odcinkami o wyso-
kości 75 (100) m, z nachyleniem komór zgodnie  
z zapadaniem warstw solnych (ściany wysadu)  
(rys. 3). Jednakże, ze względu na odspajanie się 
warstw solnych z ociosów, komory zostały podsa-
dzone, a system – zaniechany. 

 

 
 

Rys. 2. Komory płaskie poprzeczne 
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Rys. 3. Komory prostopadłościenne 
 
W polu 2 zastosowano system komór płaskich po-

przecznych na całym jego obszarze (rys. 2), z wyjąt-
kiem środkowej części pola wybieranej systemem 
komór wysokich cylindrycznych (rys. 4). Komory 
cylindryczne umożliwiały wybieranie złoża piono-
wymi odcinkami o wysokości 75 i 100 m, podobnie, 
jak komory prostopadłościenne. Eksploatacja komo-
rami cylindrycznymi została obecnie wstrzymana, ze 
względu na groźne zjawisko wodne, jakie pojawiło 
się w ich rejonie.  

 

 
 

Rys. 4. Komory cylindryczne 
 

W polach 3 i 5, ze względu na ich niewielką sze-
rokość zastosowano system komór płaskich w ukła-
dzie podłużnym (rys. 5). Układ ten umożliwiał wy-
bieranie pola w najszerszych miejscach trzema rów-
noległymi komorami, w najwęższych – jedną komo-
rą. Możliwe było również selektywne wybieranie 
warstw solnych z pominięciem przerostów soli ila-
stych, pozostawianych w filarach międzykomoro-
wych. System komór płaskich w układzie podłuż-
nym, pod względem stateczności mechanicznej 
ociosów i stropu okazał się mniej korzystny w po-
równaniu z układem poprzecznym. 

W polu 4 zastosowano system komór płaskich po-
przecznych. 

 

 
 

Rys. 5. Komory płaskie podłużne 
 

Jak wynika z przedstawionego przeglądu, najbar-
dziej uniwersalny okazał się system komór płaskich, 
a jego odmiana poprzeczna okazała się najbardziej 
korzystna ze względu na stateczność komór. Aby 
zapewnić długotrwałą stateczność mechaniczną ko-
mór, w systemie tym wymiary komór, filarów mię-
dzykomorowych i półek międzypoziomowych zmie-
niają się wraz z głębokością, ze względu na rosnące 
ciśnienia górotworu. Skutkiem tego jest malejący  
z głębokością wskaźnik wykorzystania złoża. 

 
 

4. OGRANICZENIA  EKSPLOATACJI  
SPOWODOWANE  ZAGROŻENIAMI 
NATURALNYMI  

 
 
Zagrożenia naturalne w postaci zagrożenia wodne-

go, metanowego oraz wyrzutami gazów i skał poja-
wiły się w kopalni już w początkowych etapach roz-
cinania złoża i czasem w groźnej postaci. Konieczne 
więc było prowadzenie robót badawczych, udostęp-
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niających i rozcinających pola eksploatacyjne wraz  
z jednoczesnym rozpoznawaniem i oceną zagrożeń 
naturalnych, podejmowaniem środków profilaktycz-
nych i ich zwalczaniem. Ten wysoki stopień zagro-
żenia spowodował, że od pierwszych lat funkcjono-
wania kopalni został przyjęty surowy reżim w pro-
wadzeniu robót górniczych i szereg ograniczeń  
w rozwoju eksploatacji.  

W ciągu kolejnych lat, w miarę gromadzenia wie-
dzy i doświadczenia, wypracowano zasady rozpo-
znawania, oceny i profilaktyki przeciw zagrożeniom 
naturalnym oraz zasady prowadzenia robót górni-
czych w obliczu zagrożeń naturalnych, co znalazło 
odzwierciedlenie w dzisiejszych przepisach prawa 
geologicznego i górniczego, stosownych rozporzą-
dzeniach i instrukcjach. Jest to wielki i cenny doro-
bek służb kopalnianych i poszczególnych osób zaan-
gażowanych w tę problematykę, prowadzących przez 
dziesiątki lat kartowanie geologiczne, obserwacje, 
rejestrację zjawisk wodnych i gazowych oraz podej-
mujących szereg decyzji często w sytuacjach nieja-
snych i precedensowych.  

Kopalnia obecnie zaliczona jest do III (najwyższe-
go) stopnia zagrożenia wodnego, a część jej wyrobisk 
do II (najwyższej) kategorii zagrożenia metanowego  
i III (najwyższej) kategorii zagrożenia wyrzutami 
gazów i skał. 

 
Zagrożenie wodne 

 
Zagrożenie wodne w kopalniach podziemnych  

w wysadach solnych pochodzi od: 
− wód pozazłożowych, tzn. wód przypowierzchnio-

wych lub wód z horyzontów wodonośnych lub stref 
tektonicznych kontaktujących się z wysadem solnym, 

− wód/solanek wewnątrzzłożowych. 
Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa prze-

ciwwodnego jest unikanie otwarcia dopływów do 
wyrobisk kopalni, w zasadniczo szczelnym dla do-
pływów wód górotworze solnym. W związku z tym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kopalniach 
soli na wysadach solnych, także w kopalni kłodaw-
skiej podejmowane były działania profilaktyczne na 
wielką skalę, niespotykaną przy wydobywaniu in-
nych kopalin. Należy do nich pozostawianie filarów 
ochronnych i bezpieczeństwa o dużych wymiarach  
w postaci: półki bezpieczeństwa o grubości co naj-
mniej 150 m nad kopalnią, filarów granicznych o 
grubości co najmniej 50 m, filarów szybowych o 
promieniu 150 m i filarów wokół wierceń z po-
wierzchni o promieniu 50 lub 100 metrów i in. Dzia-
łania te, ograniczając możliwości eksploatacji są 
jednocześnie warunkiem koniecznym dla bezpie-
czeństwa kopalni. Zakres wynikających stąd, ko-

niecznych ograniczeń widoczny jest w kopalni kło-
dawskiej, np. w polu 3, gdzie w filarze wiercenia  
K-4 zostały uwięzione zasoby centralnej części pola 
(rys. 6). 

 

 
 
Rys. 6. Filar wiercenia z powierzchni w polu 3 [1] 

 
 

 
 

Rys. 7. Przekopy NE na poziomie 600 [1] 
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Do działań profilaktycznych należą również bada-
nia prowadzone w złożu, mające na celu:  
− rozpoznanie stosunków wodnych w nie zbadanych 

partiach złoża, poprzez prowadzenie kierunkowych 
wierceń z poziomów kopalni: badawczych i wy-
przedzających, 

− rozpoznanie wierceniami granicy wysadu, 
− rozpoznanie zagrożenia pochodzącego od wszyst-

kich otwieranych robotami górniczymi zjawisk 
wodnych.  
Widocznym przykładem, w jaki sposób zjawiska 

wodne otwierane wierceniami badawczymi i wyprze-
dzającymi ograniczały udostępnienie zasobów rejonu 
A i pola 2 są przekopy NE II, NE III, NE IV, NE V, 
NE VII na poziomie 600, którymi starano przebić się 
przez mur anhydrytu A3. Każdy z przekopów był 
zatrzymany z powodu wycieków solanek z wierceń 
wyprzedzających (rys. 7).  

Dwa kolejne przykłady dotyczące groźnych zja-
wisk wodnych otwartych robotami górniczymi, po-
wodujące zatrzymanie eksploatacji w ich rejonie 
dotyczą wycieków nr 7/450 i 106/600. Pierwszy  
z nich pojawił się w polu 4 w szóstym roku od rozpo-
częcia zgłębiania szybów. Wyciek powstał w przod-
ku przekopu SW III ze szczeliny w anhydrycie A3. 
Pomimo wielu podejmowanych kroków nie udało się 
go zatamować do dziś. Pojawienie się wycieku spo-
wodowało zatrzymanie robót górniczych w środko-
wej części pola 4b.  

 

 
 

Rys. 8. Nieregularność w przebiegu ściany  
wysadu w polu 4 [1] 

Wyciek nr 106/600 pojawił się w otworze wierco-
nym w osi komory do południowo-zachodniej grani-
cy wysadu w polu 4a w 1976 r. Wiercenie założone 
w czole komory zatrzymano na głębokości 7 m, 
stwierdzając przebicie granicy wysadu, która tu nie-
spodziewanie zagięła się do jego wnętrza (rys. 8). 
Natychmiast zostały podjęte badania mające na celu 
rozpoznanie stanu zagrożenia i kroki do zwalczania 
wycieku. Eksploatacja w rejonie wycieku została 
zatrzymana. 
 
Zagrożenie gazowe oraz wyrzutami gazów i skał 

 
Z groźnymi zjawiskami związanymi z gazonośno-

ścią soli kamiennej spotkano się już w latach 50.,  
w pierwszych etapach rozcinania złoża. Chociaż 
zjawiska wybuchu metanu oraz wyrzutów gazów  
i skał były znane w kopalniach soli w kraju, z takich 
ich nasileniem i nagromadzeniem nie spotkano się 
dotychczas. Przez pierwsze 10 lat prowadzenia robót 
górniczych (do r. 1961) zarejestrowano w różnych 
miejscach kopalni 23 większe wyrzuty gazów i skał, 
wielkości od kilku do 800 ton materiału skalnego 
wyrwanego z calizny. Ze zjawiskami tymi spotykano 
się przez kolejne lata: w dużym nasileniu w polu 1  
i 4a oraz w utworach płonnych w NW części kopalni, 
w mniejszym stopniu w polu 2. Przez szereg lat po-
dejmowano prace badawcze zmierzające do wydzie-
lenia w złożu stref gazonośnych, zbadania i wyja-
śnienia charakteru zjawisk, podjęcia środków zapo-
biegawczych i sposobów bezpiecznej eksploatacji. 
Dzisiaj metodyka badań, sposoby oceny zagrożenia  
i zasady prowadzenia robót górniczych w obliczu 
zagrożenia metanowego i wyrzutami gazów i skał są 
znane i sformułowane w odpowiednich przepisach. 
Jest oczywiste, że w związku z zagrożeniem meta-
nowym oraz wyrzutami gazów i skał sposób prowa-
dzenia robót górniczych i możliwości eksploatacji 
podlegały  w  poszczególnych polach kopalni ograni- 

 

 
 

Rys. 9. Strefa gazonośna w polu 1 [1] 
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czeniom, a bezpieczeństwo robót górniczych osią-
gnięto przez zastosowanie odpowiednich technik (np. 
ciągły pomiar zawartości metanu w atmosferze ko-
palnianej, centralne strzelanie z powierzchni i in.). 
Przykład takich ograniczeń można zauważyć na pla-
nie poziomu 600 w polu 1, gdzie komory zlokalizo-
wane w centrum pola „omijają” rozpoznaną strefę 
gazonośną (rys. 9).  

 
 

5. UWAGI KOŃCOWE 
 
 
Historia eksploatacji soli kamiennej w wysadzie 

solnym w Kłodawie jest długa, bogata i nie pozba-
wiona rozczarowań. Wysad kłodawski okazał się  
z punktu widzenia geologicznego i górniczego wysa-
dem „trudnym”. Pierwszym rozczarowaniem był 
brak spodziewanego dużego złoża soli potasowo-
magnezowych i w związku z tym – upadek idei bu-
dowy pierwszej w Polsce kopalni soli potasowej. 
Kolejną trudność stanowiła niespotykana w innych 
złożach wysadowych ilość skał płonnych – zubrów. 
Złoża czystej soli kamiennej pojawiły się w znacznej 
odległości od szybów wydobywczych. Ich rozprze-
strzenienie w poziomie okazało się bardzo ograni-
czone (z wyjątkiem pola 2) i wymuszało przemiesz-
czanie się z eksploatacją na niższe poziomy. Zróżni-
cowane kształty i wymiary pól eksploatacyjnych 
ograniczały swobodę w doborze systemów eksplo-
atacji i jej przestrzennym rozwoju. Poszczególne pola 

eksploatacyjne charakteryzowały się dużą zmienno-
ścią warunków geologiczno-górniczych. Od samego 
początku eksploatacji ujawniły się groźne zjawiska 
związane z wyciekami solanek oraz z gazonośnością 
skał. Wszystkie te czynniki sprawiły, że eksploatacja 
odbywała się tu w warunkach poważnych ograniczeń. 
Pomimo to, od przeszło 55 lat kopalnia z sukcesem 
wydobywa sól kamienną; łączna ilość wydobytej 
kopaliny przekroczyła 35 mln Mg, a zdobyte w trud-
nych warunkach doświadczenie znalazło swoje od-
zwierciedlenie w przepisach górniczych i weszło do 
kanonu wiedzy. Historia eksploatacji w Kopalni Soli 
Kłodawa jest ważną i niepowtarzalną kartą w dzie-
jach górnictwa salinarnego w Polsce. 
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Aktywna profilaktyka  
w silnie zagrożonych tąpaniami  

pokładach węgla w KWK Bielszowice 
 

 
 

W artykule, na przykładzie wybranych ścian prowadzonych w pokładach silnie za-
grożonych tąpaniami wykazano, że właściwie zaprojektowana i odpowiednio weryfi-
kowana aktywna profilaktyka pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny prowadzić 
roboty górnicze w takich pokładach. Jedną z najskuteczniejszych odmian takiej pro-
filaktyki są roboty strzałowe, które w sposób kontrolowany uwalniają energie sprę-
żystą zakumulowaną w skałach otaczających pokłady węgla. 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Eksploatacja w KWK Bielszowice prowadzona jest w 

pokładach zagrożonych tąpaniami. Poziom tego zagro-
żenia jest bardzo wysoki, co w sposób zasadniczy 
wpływa na zdolności wydobywcze kopalni. Największe 
zasoby znajdują się w grubych pokładach siodłowych 
504, 507 i 510 (około 110 milionów ton).  

Płynna eksploatacja tych pokładów warunkowana 
jest głównie bardzo dużym zagrożeniem tąpaniami. 
Duża wytrzymałość piaskowców zalegających  
w sąsiedztwie tych pokładów, dochodząca do  
80 MPa, powoduje, że prowadzona eksploatacja ge-
neruje wstrząsy wysokoenergetyczne, których źró-
dłem są te piaskowce, a które mogą powodować 
odprężenia lub nawet tąpnięcia. 

Możliwość bezpiecznej eksploatacji wyżej wymie-
nionych grubych pokładów siodłowych warunkuje 
istnienie kopalni Bielszowice. Przyjęta w latach 
osiemdziesiątych poprzedniego stulecia koncepcja 
odprężenia tej grupy pokładów przez wybranie po-
kładu o najmniejszej miąższości, czyli pokładu 507 
(pokład 507 grubość do 4,0 m, pokłady 504 i 510 
grubość do 8,0 m) napotkała bardzo duże trudności 
wynikające z zagrożenia tąpaniami, objawiającego 
się największą ilością tąpnięć w tym pokładzie. Za-
grożenie to związane było głównie z bardzo dużą 

wytrzymałością piaskowców o miąższości dochodzą-
cej do 60 m, zalegających nad pokładem 504 (około 
60 m nad pokładem 507). Piaskowce te, uginając się  
i następnie pękając w stosunkowo dużych blokach 
generują wstrząsy o energiach dochodzących nawet 
do E8 [J]. W tej sytuacji kopalnia podjęła już pierw-
sze próby zmiany kolejności eksploatacji tych pokła-
dów we wschodniej części obszaru górniczego. Do-
tychczas w sposób bezpieczny wyeksploatowano 
pokład 504 dwoma ścianami 001 i 001a.  

Za zmianą kolejności eksploatacji, tj. wyprzedzają-
cej eksploatacji pokładu 504 przed pokładem 507, 
przemawia możliwość ingerencji, tj. zastosowania 
aktywnej profilaktyki bezpośrednio w generujących 
wstrząsy piaskowcach, co z wyrobisk w pokładzie 
507, z uwagi na dużą odległość (ponad 60 m) przy 
aktualnie dostępnych środkach technicznych jest trud-
ne, a wręcz nie możliwe. Podczas eksploatacji pierw-
szej ściany 001 w pokładzie 504 kopalnia stosowała 
szeroką profilaktykę aktywną, głównie torpedowanie 
skał stropowych przy zastosowaniu techniki pneuma-
tycznego ładowania MW do otworów, co pozwoliło na 
bezpieczne wybranie ściany i w konsekwencji podję-
cie udanej próby wydłużenia jej wybiegu o około  
300 m. Pozytywne doświadczenia związane z ingeren-
cją w podstawowe źródło zagrożenia tąpaniami rokują 
duże nadzieje na uznanie pokładu 504 jako odprężają-
cego w innych rejonach kopalni. 
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Rys. 1.  
 
Sprawdzianem skuteczności rozwiązań profilak-

tycznych wykorzystanych przy eksploatacji pokładu 
504 było zastosowanie podobnej profilaktyki przy 
eksploatacji ściany 130 w pokładzie 418 oraz ściany 

780b w pokładzie 502. Eksploatacja tych ścian także 
związana była z bardzo dużym zagrożeniem tąpa-
niami, objawiającym się występowaniem wstrząsów 
wysokoenergetycznych, które mocno były odczuwa-
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ne w wyrobiskach przyścianowych. Wprowadzona 
wówczas profilaktyka aktywna w postaci strzelań 
torpedujących, zminimalizowała to zagrożenie. Jed-
nak w odniesieniu do ściany 780b w początkowym 
okresie parametry tej profilaktyki, wzorowane na 
parametrach dla ściany 001, były źle dobrane. Dopie-
ro ich weryfikacja w zakresie ilości, rozmieszczenia 
otworów, ich długości i ilości MW ładowanego do 
otworu, po miesięcznym okresie prób dostosowania 
do warunków ściany 780b pozwoliła na osiągnięcie 
wysokiej skuteczności, dochodzącej do 90%.  

 
 

2. GEOLOGICZNO-GÓRNICZE UWARUNKO-
WANIA ŚCIANY 001 W POKŁADZIE 504 
ORAZ STAN ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 

 
 
Pokład 504 w KWK Bielszowice w rejonie ściany 

001 posiada miąższość od 3,4÷5,7 m. Upad warstw: 
6°÷12°.  

Czynniki wpływające na stan zagrożenia tąpaniami 
w rejonie ściany 001 to: 
− duża głębokość zalegania pokładu – do 800 m,  
− skłonność pokładu 504 do tąpań i występowanie  

w stropie grubych warstw piaskowców, zdolnych 
do akumulowania energii sprężystej,  

− prowadzenie ściany z pozostawieniem warstwy 
przyspągowej pokładu o miąższości przekraczają-
cej 1,0 m,  

− występowanie na wybiegu ściany krawędzi i resz-
tek pokładów sąsiednich:  
• pokładu 501 zalegającego ok. 65÷81 m nad po-

kładem 504,  
• pokładu 506 zalegającego ok. 35 m pod pokła-

dem 504,  
• pokładu 507 zalegającego ok. 58 m pod pokła-

dem 504.  
W lutym 2004 r. uruchomiono w tym pokładzie  

(w warstwie przystropowej) pierwszą ścianę 001  
w odmianie poprzecznej z zawałem stropu. Ściana ta 
zgodnie z założeniami stanowiła poligon doświadczalny 
w zakresie możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji 
tego pokładu w warunkach dużego potencjalnego za-
grożenia tąpaniami, potwierdzonego wykonanymi pro-
gnozami analitycznymi. Przeprowadzone symulacje 
analityczne wskazywały na możliwość występowania  
w jej sąsiedztwie stref koncentracji naprężeń oraz wy-
sokoenergetycznych wstrząsów o maksymalnych ener-
giach rzędu 106-107J. Ten prognozowany wysoki stan 
zagrożenia zamierzano ograniczać poprzez stosowanie 
szerokiego wachlarza profilaktyki tąpaniowej.  

Zaprojektowany początkowo około 900 m bieg ściany 
001 w pełni potwierdził skuteczność przyjętych i zreali-

zowanych przedsięwzięć profilaktycznych. W świetle 
uzyskanych pozytywnych doświadczeń podjęto udaną 
próbę wydłużenia o około 300 m w kierunku północ-
nym bieg ściany 001. Na tym wydłużonym wybiegu 
prognozowane warunki zagrożeniowe były trudniejsze, 
a związane z występowaniem krawędzi i resztek wy-
tworzonych w pokładach 506 i 507. 

 
2.1. Dobór aktywnej profilaktyki i jej skuteczność  

 
Ściana 001 w pokładzie 504 wg uruchomiona zo-

stała w marcu 2004 r. Przed jej uruchomieniem, dla 
ułatwienia tworzenia się pierwszego pełnego zawału, 
wykonano w przecince ścianowej torpedowania stro-
pu. Łącznie w 13 otworach długości 30 m odpalono 
520 kg MW. Po strzelaniach tych rejestrowano 
wstrząsy o energii rzędu E4 [J].  

Dla ochrony wyrobisk przyścianowych, w pochylni 
Iw i IIw przed uruchomieniem ściany, na odcinku 
około 250 m (na odcinku nie wybranego pokładu 
506), wykonano torpedowania skał stropowych otwo-
rami wierconymi w odstępach 10 m, przemiennie 
ocios wschodni i zachodni, do których ładowano po 
40 kg dynamitu. Po strzelaniach tych rejestrowano 
wstrząsy o energii rzędu E4 [J]. Strzelania te były 
kontynuowane na całym wybiegu ściany, z wyprze-
dzeniem minimum 120 m przed jej frontem.  

Rozruch ściany, w czasie którego ściana prowa-
dzona była z postępem ograniczonym do 2,0 m na 
dobę, ustalono na 60 m. W czasie rozruchu wstrząsy 
o niskich energiach rzędu E2 i E3 [J] były w więk-
szości wstrząsami samoistnymi, natomiast wstrząsy  
o energii rzędu E4 i E5 [J] zostały sprowokowane 
profilaktyką aktywną. Taki sposób wydzielania ener-
gii sejsmicznej po wykonanej profilaktyce (93% 
sumarycznej wyzwolonej energii) świadczył o wyso-
kiej skuteczności.  

W okresie rozruchu wykonano w ścianie 16 strze-
lań wstrząsowych w ociosie ściany po 45 kg MW 
oraz 6 strzelań torpedujących w stropie ściany (1 raz 
4 otwory, 5 razy 8 otworów długości 30 m, po 50 kg 
do otworu, łącznie 2200 kg), 

Po strzelaniach tych wystąpiły wstrząsy o energii 
rzędu E3-E5 [J]. 

W okresie rozruchu strzelania torpedujące w stro-
pie ściany wykonywano z częstotliwością do 12 m 
postępu ściany.  

 
Aktywność sejsmiczna w okresie rozruchu ściany 001: 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 ∑ N ∑ E 
×105 [J] 

Samoistne 67 3 - - 70 0,54 
Sprowoko-

wane - 7 7 5 19 9,03 

Razem 67 10 7 5 89 9,57 
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Rys. 2. 
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Rys. 3.  
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Od zakończenia rozruchu do początku wpływu 
krawędzi pokładu 506, czyli na wybiegu od 60 m do 
155 m, ściana prowadzona była z postępem ograni-
czonym do 3,0 m na dobę. 

W okresie tym wykonano 5 strzelań torpedujących 
w stropie ściany (każdorazowo 8 otworów długości 
30 m, po 50 kg do otworu, łącznie 2000 kg), po któ-
rych wystąpiły wstrząsy o energii rzędu E4-E5 [J] 
oraz 1 strzelanie wstrząsowe w ociosie ściany  
(30 kgMW). W tym okresie strzelania torpedujące  
w stropie ściany wykonywano z częstotliwością do 
20 m postępu ściany. 

 
Aktywność sejsmiczna w okresie od zakończenia rozruchu ściany 

001 do początku wpływu krawędzi pokładu 506: 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 ∑ N ∑ E 
×106 [J] 

Samoistne 114 45 28 1 188 1,36 
Sprowokowane 1 - 4 2 7 0,45 
Razem 115 45 32 3 195 1,81 
 
W analizowanym okresie około 25% energii sej-

smicznej wydzieliło się po strzelaniach wykonanych 
w ramach profilaktyki. 

W teoretycznym zasięgu wpływu krawędzi pokładu 
506, czyli na wybiegu od 155 m do 220 m, ściana 
prowadzona była z postępem ograniczonym do 2,0 m 
na dobę. 

W okresie tym wykonano 6 strzelań torpedujących 
w stropie ściany (4 razy po 4 otwory i 2 razy po  
8 otworów długości 30 m, po 50 kg do otworu, łącz-
nie 1600 kg), po których wystąpiły wstrząsy o energii 
rzędu E4 [J]. 

Strzelania te wykonywano z częstotliwością do  
15 m postępu ściany. 

 

Aktywność sejsmiczna w okresie prowadzenia ściany 001  
w zasięgu teoretycznego oddziaływania krawędzi pokładu 506 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 ∑ N ∑ E 
×106 [J] 

Samoistne 65 25 25 1 116 1,21 
Sprowokowane - - 9 - 9 0,56 
Razem 65 25 34 1 125 1,77 

 
W analizowanym okresie około 31% energii sej-

smicznej wydzieliło się po strzelaniach wykonanych 
w ramach profilaktyki. 

Na dalszym wybiegu, nad wybranym pokładem 
506, w zasięgu teoretycznego oddziaływania krawę-
dzi pokładu 507, czyli na wybiegu od 220 m do  
380 m, ściana prowadzona była z postępem ograni-
czonym do 4,0 m na dobę.  

Strzelania torpedujące w stropie wykonywano  
z częstotliwością co 20÷25 m postępu ściany, za po-
mocą dwóch par otworów rozmieszczonych w rejonie 
przecięcia krawędzi pokładu 507 z frontem ściany.  

W okresie tym w odniesieniu do okresu prowadze-
nia ściany w zasięgu krawędzi pokładu 506 nastąpił 
spadek intensywności sejsmicznej oraz spadek ener-
gii sejsmicznej wydzielonej po wykonanej profilak-
tyce w odniesieniu do energii całkowitej (z 31% do 
19%) przy niskiej aktywności całkowitej, co świad-
czyło o małym oddziaływaniu krawędzi pokładu 507 
na pokład 504 w rejonie dokonanej eksploatacji  
w pokładzie 506.  

Po wyjechaniu z zasięgu wpływu krawędzi pokładu 
507, od 380 m do końca pierwotnie projektowanego 
wybiegu ściana prowadzona była nad wybranymi 
pokładami 506 i 507. Dopuszczono prowadzenie 
ściany ze średnim postępem do 6,0 m na dobę. Ak-
tywność sejsmiczna kształtowała się na stosunkowo 
niskim poziomie – nie rejestrowano wstrząsów wy-
sokoenergetycznych.  

Podsumowując, w czasie prowadzenia ściany 001 
na wybiegu ujętym w kompleksowym projekcie ob-
serwowano zmienną sejsmiczność górotworu w kla-
sach wstrząsów o energiach rzędu 104 – 105 J. 

Wstrząsy o energii rzędu 105 [J] występowały je-
dynie w początkowym okresie biegu ściany, w części 
nie podebranej przez pokłady 506 i 507 oraz w zasię-
gu oddziaływania wytworzonych w nich krawędzi. 
Stwierdzono wysoką skuteczność prowokacji wstrzą-
sów w klasach energii 104 – 105 [J] w wyniku stoso-
wanej w bardzo szerokim zakresie, zarówno w ścia-
nie jak i wyrobiskach przyścianowych, wyprzedzają-
cej aktywnej profilaktyki w postaci strzelań torpedu-
jących w stropie oraz wykonywanych w niewielkim 
zakresie strzelań wstrząsowych w czole ściany. Sku-
teczność tych strzelań, dochodząca w okresie rozru-
chu ściany do 90%, wpływała korzystnie na ograni-
czenie występowania wstrząsów samoistnych. 

 
Ściana 001 na przedłużonym wybiegu 

Z uwagi na pozytywne doświadczenia, jakie uzy-
skała Kopalnia przy eksploatacji ściany 001 nad nie-
wybranymi pokładami 506 i 507 oraz braku progno-
zowanych zaburzeń geologicznych na północ od linii 
zakończenia ściany 001 (co stwierdzono robotami 
badawczymi), wydłużono o około 300 m bieg ściany 
001. 

W czasie prowadzenia wyrobisk udostępniająco-
przygotowawczych dla przedłużonego wybiegu ścia-
ny 001, tj. pochylni badawczych Iw i IIw, stosunko-
wo wysoki poziom zagrożenia tąpaniami obserwo-
wany był w pochylni IIw badawczej na odcinku od-
działywania resztki pozostawionej w pokładzie 506. 
Na tym odcinku sondaż małośrednicowy okresowo 
wykazywał strefy podwyższonych naprężeń oraz 
rejestrowano podwyższoną aktywność sejsmiczną – 
wstrząsy 102÷104 J.  
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W czasie drążenia pochylni IIw badawczej wyko-
nano 7 strzelań torpedujących skały stropowe  
i 8 strzelań wstrząsowo-urabiających, co pozwoliło 
bezpiecznie wykonać to wyrobisko. 

W wyrobiskach przyścianowych na wydłużonym 
wybiegu kontynuowano profilaktykę tąpaniową  
w postaci strzelań torpedujących w stropie, które 
miały na celu upodatnienie górotworu i stworzenie 
strefy ochronnej wokół tych wyrobisk.  

W pochylni Iw badawczej odpalono 25 otworów 
(łącznie 974 kg MW, wstrząsy od 8 E2 do 1 E4 [J]) 
natomiast w pochylni IIw odpalono 41 otworów 
(łącznie 1600 kg MW, wstrząsy od 6 E3 do 5 E4 [J]). 

Ocena potencjalnego zagrożenia tąpaniami dla dal-
szego wybiegu ściany wykonana metodą analityczną, 
wskazywała na występowanie strefy koncentracji 
naprężeń ściskających w części pola ściany 001 bez-
pośrednio nad resztką wytworzoną w pokładzie 506. 

Prognozę tę potwierdziła wysoka aktywność sej-
smiczna rejestrowana w trakcie przechodzenia fron-
tem ściany nad resztką pokładu 506 i niewybranym 
obszarem pokładu 507.  

Intensywność sejsmiczna w okresie dojeżdżania 
frontem do resztki pokładu 506 wzrosła z poziomu 
kilku J/T do wartości 20÷30 J/T, a więc do pozio-
mu z okresu prowadzenia ściany 001 w początko-
wym biegu w rejonie niewybranego pokładu 506  
i 507. W środku resztki pokładu 506 intensywność 
sejsmiczna wzrosła do poziomu 120÷130 J/T.  
W czasie wychodzenia z zasięgu oddziaływania tej 
resztki zaobserwowano wyraźny spadek aktywno-
ści oraz intensywności sejsmicznej do poziomu  
30 J/T.  

 
Aktywność sejsmiczna w okresie prowadzenia ściany 001 na prze-
dłużonym wybiegu w zasięgu oddziaływania resztki pokładu 506 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 106 ∑ N ∑ E 
×106 [J] 

Samoistne 992 177 54 8 1 1232 6,84 
Sprowokowane 1 5 18 - - 24 0,54 
Razem 993 182 72 8 1 1256 7,38 
 
Na wybiegu w zasięgu oddziaływania resztki po-

kładu 506, z częstotliwością co 15 m średniego 
postępu ściany wykonywano w ścianie strzelania 
torpedujące w stropie i spągu. Pierwsze torpedowa-
nie wykonano za pomocą trzech otworów (2 w stro-
pie, 1 w spągu, ze stanowiska w odległości około  
60 m od pochylni IIw bad), gdy front ściany znaj-
dował się około 20 m na południe od krawędzi po-
kładu 507, następne strzelania wykonywano  
z dwóch stanowisk (po dwa otwory w stropie i po 1 
w spągu), których dokładna lokalizacja ustalana 
była na bieżąco w odniesieniu do usytuowania kra-
wędzi pokładu 506 w stosunku do frontu ściany oraz 
do warunków stropowych w ścianie.  

Ogółem w ścianie 001 na przedłużonym wybiegu 
wykonano 13 strzelań torpedujących. Odpalono  
w sumie 2972 kg MW w 67 otworach (48 w stropie  
i 19 w spągu). Po strzelaniach tych zarejestrowano 
wstrząsy o energii od 2 E4 do 7 E4 [J]. 

Z uwagi na podwyższoną aktywność sejsmiczną  
w czasie przejeżdżania resztki pokładu 506 wykona-
no w ociosie ściany 4 strzelania wstrząsowe. W su-
mie w 36 otworach odpalono 180 kg MW. Po strze-
laniach tych zarejestrowano wstrząsy o energii od  
2 E3 do 8 E3 [J]. Skuteczność stosowanej profilakty-
ki, nie licząc tutaj wstrząsu samoistnego o energii  
1 E6 [J], wynosiła około 10%. 

Po minięciu frontem ściany resztki pokładu 506  
i krawędzi pokładu 507, na końcowym wybiegu ścia-
ny zaobserwowano wyraźny spadek aktywności sej-
smicznej, zarówno w zakresie wstrząsów nisko- jak  
i wysokoenergetycznych. Intensywność sejsmiczna 
była stabilna i utrzymywała się w granicach do  
10 J/T, nie było potrzeby wykonywania profilaktyki 
aktywnej.  

Dzięki skuteczności wykonywanej profilaktyki wy-
soki poziom zagrożenia tąpaniami obserwowany był 
jedynie w czasie prowadzenia wyrobisk przygoto-
wawczych i ściany na odcinku oddziaływania resztki 
pozostawionej w pokładzie 506. Odpowiednio do-
brana profilaktyka tąpaniowa, uwzględniająca do-
świadczenia nabyte w czasie prowadzenia ściany na 
początkowym wybiegu umożliwiła zarówno bez-
pieczne wykonanie chodników, jak i wybranie pokła-
du 504 na przedłużonym wybiegu ściany 001. 

 
 

3. GEOLOGICZNO-GÓRNICZE UWARUNKO-
WANIA ŚCIANY 130 W POKŁADZIE 418 
ORAZ STAN ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 

 
 
Ściana 130 eksploatowana była w zachodniej czę-

ści partii „Centralnej”, w resztkowej parceli pokładu 
418, uwolnionej po likwidacji wytycznej zachodniej 
na poziomie 840 m i w konsekwencji filara ochron-
nego dla tego wyrobiska. Północną granicę parceli 
stanowiły zroby ściany 125, a południową uskok 
diagonalny o zrzucie ok. 110 m i towarzyszące mu 
uskoki o mniejszych zrzutach, które wpłynęły na 
przebieg chodnika 11z, dwukrotnie zmieniając jego 
kierunek, przez co ściana 130 na wybiegu około  
150 m wydłużyła się z 150 m do 300 m. Eksploatowana 
była od września 2006 r. do maja 2007 r. i zakończyła 
eksploatację pokładu 418 w KWK Bielszowice. 

Miąższość pokładu 418 w rejonie ściany 130 wy-
nosiła od 2,5÷3,0 m, a głębokość zalegania do około 
900 m. Rozciągłość warstw posiada kierunek zbliżo-
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ny do NE-SE przy upadzie 4°÷6° na SE. W stropie 
pokładu zalegają naprzemianległe warstwy łupków 
ilastych i piaszczystych, a w odległości około 18,5 m 
pokład 417/1 o miąższości około 1,7 m. W spągu 
zalega łupek ilasto- piaszczysty i piaskowiec. 

Ściana 130 zaprojektowana została na pełną miąż-
szość pokładu, w odmianie podłużnej z zawałem 
stropu, w kierunku z zachodu na wschód, pomiędzy 
chodnikami 10z badawczym i chodnikiem 11’z ba-
dawczym. 

 
 

 
 
 

Rys. 4. 
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Rys. 5. 
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Pokład 418 zaliczony jest do III stopnia zagrożenia 
tąpaniami. O wielkości zagrożenia tąpaniami podczas 
eksploatacji tego pokładu świadczą generowane 
wstrząsy górotworu o bardzo dużych energiach. Pod-
czas eksploatacji przedostatniej ściany 814 zareje-
strowano łącznie 173 wstrząsy wysokoenergetyczne 
w tym 113 o energii rzędu E5 [J], 47 o energii rzędu 
E6 [J] i 13 o energii rzędu E7 [J]. 

W odniesieniu do ściany 130 w fazie projektowania 
nie można było wykluczyć podobnej aktywności  
o czym świadczyły czynniki górniczo-geologiczne 
występujące na wybiegu ściany, a mianowicie: 
a) głębokość zalegania pokładu, tj. około 900 m, 
b) skłonność pokładu 418 do tąpań, RC=30,3 MPa, 

WET=5,21, 
c) prowadzenie ściany w zasięgu teoretycznego od-

działywania krawędzi pokładów sąsiednich: 
− pokładu 414/4 zalegającego około 110 nad po-

kładem 418, 
− pokładu 417/1 zalegającego około 27 m nad po-

kładem 418, 
− pokładu 501 zalegającego około 43 m pod po-

kładem 418, 
d) odjeżdżanie na początkowym wybiegu od uskoku 

oraz prowadzenie ściany w sąsiedztwie uskoku 
diagonalnego, 

e) zbliżanie się na końcowym wybiegu do filara dla 
przekopów głównych, 

f) wytworzenie resztki pokładu ograniczonej zroba-
mi ściany 130 i uskokiem diagonalnym. 

Z przeprowadzonej analizy warunków górniczo-
geologicznych, sejsmiczności i obliczeń rozkładu 
naprężeń pionowych w rejonie projektowanej ścia-
ny 130 w pokładzie 418 wynikało, że w rejonie 
tym występują stosunkowo niekorzystne warunki 
naprężeniowe, co jest spowodowane głównie głę-
bokością i oddziaływaniem zaszłości eksploatacyj-
nych oraz zaburzeniami tektonicznymi. Obliczony 
współczynnik koncentracji naprężeń pionowych 
dla stanu charakteryzującego oddziaływanie doko-
nanej eksploatacji górniczej wskazywał, że w czę-
ści północnej obrysu parceli występuje koncentra-
cja naprężeń pionowych ściskających (1 pz < 
współczynnik < 2 pz).  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń składo-
wej pionowej stanu naprężenia wnioskowano, iż 
trudne warunki geomechaniczne wraz ze wzrostem 
zagrożenia wstrząsami i tąpaniami obejmować będą 
szczególnie część północną projektowanej ściany  
w rejonie bezpośredniego oddziaływania istniejących 
krawędzi eksploatacyjnych (rejon chodnika 10z ba-
dawczego). Powyższą prognozę potwierdziły uzy-
skane doświadczenia podczas prowadzenia robót 
przygotowawczych. 

3.1. Dobór aktywnej profilaktyki  
       i jej skuteczność 

 
W czasie prowadzenia wyrobisk przygotowawczych 

dla ściany 130 w przypadku chodnika 10z badawczego 
stwierdzono wzrost stanu zagrożenia tąpaniami, obja-
wiający się głównie na początkowym wybiegu zwięk-
szoną aktywnością sejsmiczną oraz występowaniem  
w czole przodka strefy wzmożonych naprężeń (na wy-
biegu od 155 m do 225 m). W związku z powyższym  
w czasie prowadzenia chodnika stosowano profilaktykę 
aktywną w postaci strzelań wstrząsowo-urabiających 
(na odcinku występowania ww. strefy wzmożonych 
naprężeń), wstrząsowych oraz torpedujących skały 
stropowe. Wykonano w chodniku 10z badawczym  
67 strzelań wstrząsowo-urabiających i wstrząsowych 
odpalając po 25–30 kg MW, po których rejestrowano 
wstrząsy o energii E2-E4 [J]. W skałach stropowych 
wykonano 16 torpedowań odpalając jednorazowo  
w 2 otworach 96 kg MW, po których rejestrowano 
wstrząsy o energii E3-E4 [J]. Zastosowana profilaktyka 
charakteryzowała się stosunkowo dużą skutecznością; 
w lipcu 2006 r. energia wyzwolona robotami strzało-
wymi osiągnęła 69% całkowitej energii wyzwolonej  
w czasie drążenia chodnika, a w sierpniu 2006 r. – 90%. 
Na wybiegu pozostałych wyrobisk przygotowawczych 
rejestrowano nieliczne wstrząsy. Obserwacje sejsmo-
akustyczne kwalifikowały te wyrobiska co najwyżej do 
średnio zagrożonych tąpaniami. Wiercenia małośredni-
cowe nie wykazywały występowania stref wzmożonych 
naprężeń, a metoda kompleksowa kwalifikowała te 
wyrobiska do niezagrożonych lub słabo zagrożonych 
tąpaniami. Mając na uwadze wyżej opisane czynniki, 
wpływające na potencjalną ocenę zagrożenia tąpaniami, 
zgodnie z ustaleniami przed uruchomieniem ściany 130, 
dla ułatwienia tworzenia się pierwszego zawału, wyko-
nano w przecince ściany trzy strzelania torpedujące. 
Łącznie w 6 otworach długości do 30 m odpalono  
360 kg MW. Po strzelaniach tych wystąpiły wstrząsy  
o energii rzędu E4 [J]. 

Uwzględniając wyniki analitycznej prognozy na-
prężeń zaprojektowano wyprzedzającą profilaktykę 
aktywną polegającą na cyklicznym torpedowaniu 
stropu z ściany. Założono odpalenie po 60 kg dyna-
mitu w dwóch otworach długości 30 m, wierconych 
ze stanowiska zlokalizowanego około 30 m na połu-
dnie od chodnika 10z.  

Na etapie projektowania ustalono, iż torpedowania 
te wykonywane będą z częstotliwością co 15 m po-
stępu ściany na rozruchu i co 30 m postępu na dal-
szym wybiegu. 

Zgodnie z ustaleniami, w okresie rozruchu wyko-
nano dwa strzelania torpedujące, po których wystąpi-
ły wstrząsy o energii 7 E4 i 4 E4 [J]. 
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Na początkowym wybiegu ściany obserwowano 
niekorzystny rozkład wydzielającej się energii, pole-
gający na małej ilości wstrząsów niskoenergetycz-
nych i stosunkowo dużej ilości wstrząsów o energii 
rzędu E4 [J]. W związku z powyższym, po zakoń-
czeniu rozruchu dla podniesienia skuteczności wyko-
nywanych w stropie ściany strzelań torpedujących 
zwiększono ilość ładunku MW w każdym z otworów 
z 60 kg do 84 kg. 

Na początkowym 140 m wybiegu podwyższona ak-
tywność rejestrowana była głównie w północnym 
odcinku ściany. Wystąpił wówczas wstrząs o energii 
3 E6 [J] (według GIG 7 E6 [J]) zlokalizowany  
w zrobach ok. 30 m za frontem ściany na wysokości 
chodnika 10z. Mając na uwadze doświadczenia naby-
te w czasie eksploatacji ściany 814 nie można było 
wykluczyć wystąpienia kolejnych wstrząsów o ener-
gii rzędu E6, a nawet E7 [J]. 

Biorąc ponadto pod uwagę wyniki ekspertyzy, 
stwierdzające występowanie w rejonie chodnika 10z 
badawczego strefy koncentracji naprężeń, nie można 
było wykluczyć, że w przypadku wystąpienia wstrzą-
su o dużej energii dojdzie do dynamicznego obciąże-
nia tego chodnika i wystąpienia w nim ujemnych 
skutków. W związku z powyższym ustalono, iż: 
• drogą dojścia załogi do ściany będzie chodnik 11’z 

badawczy. 
• na zmianach wydobywczych wyłącza się z ruchu 

załogi chodnik 10z badawczy na odcinku strefy ru-
chomej, czyli od miejsca likwidacji wyrobiska do 
150 m przed frontem ściany 

• pociąg aparaturowy w chodniku 10z badawczym 
przebudować do odcinka chodnika pod wybranym 
pokładem 414/4. W miarę postępu ściany pociąg 
aparaturowy utrzymywać przed strefą ruchomą 
(minimum 150 m przed frontem ściany) i poza od-
cinkiem chodnika 10z badawczego, na którym 
stwierdzano występowanie stref wzmożonych na-
prężeń. 

• w celu poprawy skuteczności aktywnej profilaktyki 
tąpaniowej, tj, torpedowania w stropie ściany, 
zwiększono ilość otworów strzałowych z 2 do 4  
(2 pary).  
Ustalono wówczas, iż 2 pary otworów wiercone 

będą ze stanowisk zlokalizowanych w odległości  
10 m i 60 m na południe od chodnika 10z. Torpedo-
wania o takich parametrach wykonywane były cy-
klicznie na całym dalszym wybiegu ściany. 

W ramach tej profilaktyki wykonano w sumie  
35 torpedowań, po których rejestrowano wstrząsy  
o energiach E4 [J] i E5 [J]. 

Należy tutaj stwierdzić, iż profilaktyka ta o charak-
terze wyprzedzającym była na tyle skuteczna, iż 
prowadzone badania i obserwacje podczas całego 

biegu ściany nie stwierdziły istotnych wzrostów za-
grożenia tąpaniami. 

Wykonywane w ścianie wiercenia sondażowe  
w czterech pasach pomiarowych ani raz nie stwier-
dziły występowania stref wzmożonych naprężeń.  

Aktywność górotworu podczas eksploatacji ściany 
130 kształtowała się na poziomie średnim. 

 
Aktywność sejsmiczna podczas eksploatacji ściany 130  

w pokładzie 418 
Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 106 ∑ N ∑ E 

[J] 
Samoistne 1020 452 211 7 3 1693 2,26E7 
Sprowoko-

wane 3 7 48 2 0 60 3,43E6 

Razem 1023 459 259 9 3 1753 2,60E7 

 
Intensywność sejsmiczna na wybiegu ściany była 

zmienna. W okresie rozruchu ściany kształtowała się 
na poziomie 90 J/T następnie spadła do 42 J/T i gene-
ralnie utrzymywała się na poziomie 20÷45 J/T. Zmia-
ny aktywności podczas biegu ściany 130 przedsta-
wiono na przykładzie 3 kolejnych miesięcy aktywno-
ści ściany w 2007 r.  

Wstrząsy o energii E6 [J] spowodowały wzrost in-
tensywności do ponad 150 J/T w okresie obliczenio-
wym. Rejestrowane wstrząsy lokalizowane były  
w dwóch rejonach, tj. w pasie przy chodniku 10z  
w rejonie prognozowanych podwyższonych naprężeń 
oraz na północ od chodnika 11z bad. 

W czasie wydłużania ściany wzdłuż przecinki ba-
dawczej, z uwagi na stwierdzoną w styczniu 2007 r. 
podwyższoną aktywność sejsmiczną w południowym 
odcinku ściany, związaną prawdopodobnie z tworze-
niem się wysokiego zawału skał stropowych w rejonie 
wydłużanej ściany, wykonano w północno-wschodnim 
ociosie przecinki dwa strzelania wstrząsowe (łącznie 
12 otworów, 60 kg MW), przy czym drugie z nich 
połączono ze strzelaniem torpedującym w stropie 
przecinki (2 otwory, 120 kg MW). Po strzelaniach 
tych wystąpiły wstrząsy o energii rzędu E4 [J].  

W czasie dalszego prowadzenia ściany o wydłu-
żonej jej długości w marcu 2007 r. ponownie zaob-
serwowano wzrost aktywności sejsmicznej w połu-
dniowym odcinku ściany, który objawiał się wystę-
powaniem wstrząsów o energiach rzędu E3 i E4 [J]. 
Wstrząsy te lokalizowane były pomiędzy chodni-
kiem 11z badawczym a prawie równoległą do niego, 
przebiegającą około 120 m na północ, krawędzią 
pokładu 414/4, zalegającego około 110 m nad po-
kładem 418. 

W związku z powyższym w ociosie północnym 
chodnika 11z badawczego, na całej długości chodnika 
przed frontem ściany, wykonano 5 strzelań wstrząso-
wych (łącznie 30 otworów, 150 kg MW), po których 
wystąpiły wstrząsy o energii od 8 E2 do 7 E3 [J]. 
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a) styczeń 2007 r.  
 
 

 
 

b) luty 2007 r.  
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c) marzec 2007 r.  
 

 

 
 

Rys. 6. 
 
Ponieważ podczas wiercenia otworów do strzelania 

wstrząsowego w odległości około 50 m przed frontem 
ściany wystąpiły objawy podwyższonego stanu naprę-
żeń, związane prawdopodobnie ze stanem naprężeń na 
obrzeżu wytworzonego filara ochronnego dla przeko-
pów południowych, dodatkowo na wybiegu ściany 
130 wykonano 3 strzelania torpedujące w skałach 
stropowych z chodnika 11z badawczego (4 pary otwo-
rów w odstępie 30 m, łącznie 384 kg MW), po których 
wystąpiły wstrząsy o energii od 2 E4 do 4 E4 [J]. 

Zastosowana aktywna profilaktyka tąpaniowa pod-
czas eksploatacji ściany 130 generalnie miała charak-
ter profilaktyki wyprzedzającej. Jej zakres i jej wery-
fikacja w czasie biegu ściany była prawidłowa, co 
pozwoliło w sposób bezpieczny wyeksploatować 
resztkową parcelę pokładu 418. Nieliczne objawy 
wzrostu zagrożenia tąpaniami podczas eksploatacji 
ściany rejestrowano poza obszarem stosowanej profi-
laktyki wyprzedzającej, co także świadczy o jej sku-
teczności. W tych przypadkach zagrożenie to w spo-

sób skuteczny było minimalizowane przez aktywną 
bieżącą profilaktykę skierowaną bezpośrednio w źró-
dło zagrożenia. 

 
 

2. GEOLOGICZNO-GÓRNICZE UWARUNKO-
WANIA ŚCIANY 780b W POKŁADZIE 502 
ORAZ STAN ZAGROŻENIA TĄPANIAMI 

 
 
Pokład 502 na wybiegu analizowanej ściany posia-

da zmienną miąższość 2,2÷5,8 m, upad 7°÷12°  
i zalega na głębokości ok. 840 m. Pokład 502 zali-
czony jest do III stopnia zagrożenia tąpaniami  
i II kategorii zagrożenia metanowego.  

W KWK Bielszowice w pokładzie 502 w środko-
wo-wschodniej części partii Centralnej wybrano 
ścianę 780a w odmianie podłużnej z zawałem stropu 
na wysokość do 3,4 m w latach 2003 – 2004, w kie-
runku ze wschodu na zachód. Po zakończeniu ww. 
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ściany, w niższym piętrze tego pokładu uruchomiono 
09.09.2004 r. kolejną ścianę 780b, w tym samym 
kierunku co ścianę 780a. Do dnia 27.01.2005 r. ścia-
na ta uzyskała wybieg około 195 m. 

W dniu 27.01.2005 r. w rejonie ściany 780b wystąpił 
samoistny wysokoenergetyczny wstrząs o energii 
8,0·106 [J], który spowodował tąpnięcie. Skutkami tąp-
nięcia objęty został chodnik 6w (podścianowy ściany 
780b) na odcinku około 100 m przed frontem tej ściany.  

 
 

Rys. 7. 
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W lutym 2005 r. w trakcie usuwania skutków tąp-
nięcia w chodniku 6w, w rejonie ściany 780b wystą-
piło zagrożenie pożarowe, które w styczniu 2006 r. 
zostało zlikwidowane. Dalszą wybierkę parceli ścia-
ny 780b ograniczonej chodnikami 5”w i 6w zaprojek-
towano za pomocą dwóch ścian, dla których linię 
podziału stanowi chodnik 5w.  

Pierwsza ściana 780b, uruchomiona 06.02.2006 r. 
prowadzona była w odmianie podłużnej z zawałem 
stropu, w kierunku z zachodu na wschód, pomiędzy 
chodnikami 5”w i 5w. 

Czynniki wpływające na stan zagrożenia tąpaniami 
w rejonie ściany 780b to:  
− głębokość zalegania pokładu 502, tj. do około 

850 m, 
− skłonność pokładu 502 do tąpań, WET=3,98 , wy-

trzymałość pokładu 502 na ściskanie Rc=23,4 
[MPa], 

− występowanie w stropie i spągu pokładu mocnych, 
zwięzłych skał, zdolnych do akumulowania energii, 

− prowadzenie ściany z pozostawieniem na północ od 
chodnika 5”w płotu węglowego o szerokości około 
10 m, 

− występowanie krawędzi pokładu 418 zalegającego 
około 57 m nad pokładem 502, 

− występujące na końcowym wybiegu uskoki o zrzu-
cie od 0,7 m do 3,5 m, 
Uwzględniając doświadczenia w zakresie kształto-

wania się stanu zagrożenia sejsmicznego, a w konse-
kwencji zagrożenia tąpaniami w pokładzie 502,  
w odniesieniu do projektowanego wybiegu ściany 
780b można było stwierdzić, że:  
− w obrębie wybranego pokładu 418 stan zagrożenia 

nie powinien być wysoki, podobny do obserwowa-
nego w trakcie prowadzenia ściany 780a, mimo 
powiększającej się powierzchni zrobów, 

− ze wzrostem ewentualnego zagrożenia należy li-
czyć się w okresie prowadzenia ściany poza obry-
sem wybranego pokładu 418 i w zasięgu oddziały-
wania krawędzi wytworzonej w tym pokładzie,  
w szczególności w końcowym odcinku biegu ściany.  
 

4.1. Dobór aktywnej profilaktyki 
       i jej skuteczność 

 
Ściana 780b uruchomiona została w dniu 

06.02.2006 r.  
W ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej przed 

uruchomieniem ściany 780b wykonano strzelanie 
wstrząsowe w czole ściany, przy użyciu 50 kg MW, 
po którym wystąpił wstrząs o energii 3E4 [J].  

Strzelanie według powyższych parametrów powtó-
rzono po uzyskaniu przez ścianę postępu około 6 m, 
po strzelaniu tym wystąpił wstrząs o energii 7 E3 [J]. 

Aktywność sejsmiczna na początkowym 80 m wybiegu ściany 
Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 ∑ N ∑ E 

×106 [J] 
Samoistne 80 38 24 2 144 1,76 
Sprowokowane - 1 - - 1 0,007 
Razem 80 39 24 2 145 1.77 
 
W okresie tym nie było potrzeby stosowania ak-

tywnej profilaktyki tąpaniowej. 
Od momentu uzyskania przez ścianę postępu 80 m 

wystąpił wzrost aktywności sejsmicznej w zakresie 
wstrząsów wysokoenergetycznych rzędu E5 [J], które 
mocno były odczuwane w ścianie, a szczególnie  
w chodniku 5”w przed jej frontem. Uznano wówczas, 
iż wpływ na taką aktywność ma pozostawiony po-
między chodnikami 5”w i 5’w pas calizny węglowej 
o szerokości ok. 10 m.  

W celu zneutralizowania ewentualnego niekorzyst-
nego oddziaływania pasa calizny węglowej przy 
chodniku 5”w, wykonano w tym chodniku strzelanie 
torpedujące w stropie połączone ze strzelaniem 
wstrząsowym w ociosie chodnika.  

W stropie, w dwóch otworach długości do 30 m 
odpalono po 40 kg MW (otwory w odległości 30 m  
i 50 m przed frontem ściany, wiercone równolegle do 
osi chodnika w kierunku wschodnim, pod kątem 
około 50° do poziomu), natomiast w południowym 
ociosie chodnika, w 5 otworach długości do 12 m, 
wierconych w odstępie 10 m, odpalono 25 kg MW. 
Po strzelaniu tym wystąpił wstrząs o energii 8 E4 [J]. 

Ustalono wówczas, że taka profilaktyka kontynuowa-
na będzie na całym wybiegu ściany, z wyprzedzeniem 
minimum 40 m przed frontem ściany (seriami od 1 do  
4 otworów w stropie chodnika w odstępach 20 m,  
a w ociosie od 2 do 5 otworów w odstępie 10 m). 

Zgodnie z powyższym wykonano cztery strzelania 
wstrząsowe w ociosie chodnika 5”w, za pomocą 4-5 
otworów, przy użyciu 20-25 kg MW. W dwóch przy-
padkach strzelania te połączono z torpedowaniem 
stropu w chodniku 5”w. Po strzelaniach tych wystą-
piły wstrząsy o energii od 7 E2 do 8 E4 [J].  

Po uzyskaniu postępu około 100 m, wystąpił kolej-
ny wysokoenergetyczny wstrząs o energii 5 E5 [J], 
po którym stwierdzono w kilku miejscach zsuwy na 
obudowie w chodniku 5”w oraz wybite stojaki SV na 
odcinku kilku metrów. W tej sytuacji można było 
wnioskować, iż skuteczność stosowanej profilaktyki 
jest niewystarczająca. W związku z powyższym 
wprowadzono dodatkowo torpedowania skał stropo-
wych ze ściany za pomocą dwóch otworów długości 
30 m, wierconych ze stanowiska około 30 m od 
chodnika 5”w w kierunku na północ i na południe,  
z odchyleniem około 20° od ociosu ściany, pod ką-
tem 50-60° do poziomu, w których odpalano łącznie 
120 kg MW (po 60 kg na otwór).  
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Weryfikując projekt techniczny ściany w zakresie 
profilaktyki tąpaniowej ustalono, iż strzelania torpe-
dujące w ścianie i w chodniku 5”w będą kontynu-
owane z częstotliwością 1 raz na tydzień.  

Ponadto w związku z tym, iż większość rejestro-
wanych wstrząsów samoistnych w rejonie ściany 
780b lokalizowana była w północnej połowie ścia-
ny, tj. bliżej chodnika 5”w, a wykonywane tam 
wiercenia sondażowe wykazywały podwyższony 
wychód zwiercin, ustalono, że w ścianie na połu-
dnie od chodnika 5”w wykonywane będą strzelania 
wstrząsowe. Strzelania te wykonywano za pomocą 
4-10 otworów przy użyciu 20-50 kg MW. Po strze-
laniach tych występowały wstrząsy o energii od  
8 E2 do 6 E4 [J].  

Ponadto w okresie tym stwierdzono występowanie 
zawisu skał stropowych w rejonie chodnika 5”w. Od 

130 m postępu wprowadzono strzelania torpedujące 
dla wywołania zawału w chodniku 5”w za pomocą 1 
lub 2 otworów przy użyciu 25-96 kg MW.  

Pomimo stosowania strzelań torpedujących ze 
ściany i chodnika 5”w, strzelań wstrząsowych  
w ścianie, oraz strzelań torpedujących dla wywołania 
zawału, nadal rejestrowano wstrząsy wysokoenerge-
tyczne, po których dochodziło do odspajanie się 
ociosu ścianowego, zsuwów na obudowie chodnika 
5”w, a bezpośrednio po wstrząsach rejestrowano 
wzrost aktywności sejsmoakustycznej. W tej sytuacji 
uznano, że dotychczasowa aktywna profilaktyka 
wymaga kolejnej weryfikacji  

W celu lepszej dezintegracji mocnych skał stropo-
wych od 150 m wybiegu ściany polecono wydłużyć 
otwory do torpedowania i zwiększyć ilość MW  
w otworach.  

 

 
 

Rys. 8. 
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Rys. 9. 
 
W ramach dalszej profilaktyki aktywnej ustalono:  

− w ścianie i w chodniku 5”w wykonywane będą 
cyklicznie torpedowania skał stropowych z często-
tliwością do 20 m postępu ściany; 

− torpedowania w ścianie wykonywane będą za po-
mocą dwóch par otworów długości do 35 m, wier-
conych pod kątem około 30° do poziomu ze stano-
wisk zlokalizowanych w odległości około 30 m od 
chodników przyścianowych, w każdej z par jeden 
otwór w kierunku na północ, a drugi na południe  
z odchyleniem około 30° na zachód od ociosu ścia-
ny. Ładunek po 72 kg MW do otworu; 

− torpedowania w chodniku 5”w wykonywane będą 
za pomocą par otworów długości do 35 m, wierco-
nych w odstępie 20 m. W każdej z par jeden otwór 
w kierunku wschodnim, równolegle do osi chodni-
ka, pod kątem około 50° do poziomu, drugi otwór 
w kierunku południowo-wschodnim, odchylony od 
prostopadłej do osi chodnika o kąt około 30°, pod 

kątem około 30° do poziomu. Ładunek po 50 kg 
MW do otworu. Wyprzedzenie – minimum 40 m 
przed frontem ściany; 

− strzelania wstrząsowe w południowym ociosie 
chodnika 5”w kontynuowane będą do końca wy-
biegu ściany, za pomocą otworów wierconych  
w odstępie 10 m, ładunek po 5 kg MW do otworu. 
Wyprzedzenie – minimum 40 m przed frontem 
ściany; 

− strzelania wstrząsowe w północnym odcinku ściany 
(od chodnika 5”w) wykonywane będą z częstotli-
wością co 7 m postępu ściany, za pomocą 5 otwo-
rów długości do 12 m wierconych w odstępie około 
7,5 m, przy użyciu 5 kg MW do każdego otworu; 

− w przypadku występowania zawisu skał stropo-
wych na bieżąco wykonywane będzie torpedowa-
nie skał stropowych na linii zawału ściany za po-
mocą otworów wierconych z chodnika 5”w i z pół-
nocnego odcinka ściany.  
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Od około 170 m wybiegu zaobserwowano wystę-
powanie także zawisów stropu w rejonie chodnika 
5w. Dla uzyskania zawału w rejonie chodnika 5w 
wykonywano poprzednio strzelania w stropie przy 
użyciu metanitu, które z uwagi na rodzaj zastosowa-
nego MW nie były w pełni skuteczne. Ustalono 
wówczas, że dla ułatwienia tworzenia się zawału 
poza wykonywanymi dotychczas strzelaniami należy 
wykonywać także wyprzedzające torpedowanie za 
pomocą otworu długości do 25 m, wierconego pod 

kątem około 30° do poziomu, w kierunku chodników 
przyścianowych, z odchyleniem około 10° w kierun-
ku na zachód ze stanowiska zlokalizowanego w ścia-
nie, w odległości około 15 m od chodnika, co pozwo-
liło na użycie skutecznego w tej sytuacji dynamitu. 
Ładunek 48 kg.  

Po strzelaniach tych połączonych ze strzelaniami 
wstrząsowymi rejestrowano wstrząsy rzędu E4 [J],  
a zawis stropu został w sposób decydujący ograniczony.  

 
 

 
 

Rys. 10. 
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Do 180 m wybiegu ściany 780b występowała naj-
wyższa aktywność sejsmiczna w rejonie ściany 780b 
w zakresie wstrząsów samoistnych. Początkowo 
około 30% energii sejsmicznej wydzieliło się po 
strzelaniach wykonanych w ramach profilaktyki. 
Kolejne weryfikacje profilaktyki aktywnej powodo-
wały wzrost jej skuteczności. Weryfikacje te przed-
stawiono na rysunku 10.  

Ostatni samoistny wstrząs wysokoenergetyczny  
o energii 4 E5 [J] wystąpił gdy ściana uzyskała po-
stęp około 180 m.   

 
Aktywność sejsmiczna od 80 m do 180 m wybiegu ściany : 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 
102 103 104 105 

∑ N ∑ E 
×106 [J] 

Samoistne 195 97 24 6 322 3,85 

Sprowokowane 6 6 20 2 34 1,76 

Razem 201 103 44 8 356 5,61 

 
Wstrząsy wysokoenergetyczne rejestrowane na dal-

szym wybiegu ściany to wstrząsy sprowokowane 
profilaktyką aktywną.  

Od początku kwietnia 2006 r., na dalszym wybiegu 
ściany rejestrowano procentowy wzrost udziału ener-
gii wyzwolonej wykonywaną profilaktyką (w kwiet-
niu – 64%, w następnych miesiącach ponad 80%), co 
świadczyło o wysokiej skuteczności stosowanej pro-
filaktyki, prowadzącej do kontrolowanego wyzwole-
nia zgromadzonej energii, a tym samym wpływającej 
na obniżenie stanu zagrożenia tąpaniami. 

 
Aktywność sejsmiczna od 180 m do końca wybiegu ściany  
(łącznie z teoretycznym wpływem krawędzi pokładu 418) 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 ∑ N ∑ E 
×106 [J] 

Samoistne 749 123 15 - 887 1,59 
Sprowokowane 25 17 74 16 132 9,28 
Razem 774 140 89 16 1019 10,87 
 
W analizowanym okresie około 87% energii sej-

smicznej wydzieliło się po strzelaniach wykona-
nych w ramach profilaktyki. W związku ze stwier-
dzoną skutecznością, ww. ustalenia dotyczące pro-
filaktyki tąpaniowej obowiązywały do końca wy-
biegu ściany. 

Na końcowym 80 m wybiegu ściana 780b prowa-
dzona była w teoretycznym zasięgu oddziaływania 
krawędzi pokładu 418. Zgodnie z projektem tech-
nicznym na wybiegu tym dodatkowo wykonywano  
z częstotliwością co 10 m postępu strzelania wstrzą-
sowe w ociosie ściany za pomocą 11 otworów, przy 
użyciu 55 kg MW, po których rejestrowano wstrząsy 
o energii rzędu E3-E4[J].  

Podsumowując: 
W ramach profilaktyki tąpaniowej w czasie prowa-

dzenia ściany 780b wykonano: 
− 23 strzelania torpedujące w ścianie – 90 otworów, 

6432 kg MW,  
− 16 strzelań torpedujących w chodniku 5’w – 34 

otwory, 1668 kg MW,  
− 79 strzelań wstrząsowych w ociosie ściany – 503 

otwory, 3485 kg MW,  
− 7 strzelań wstrząsowych w ociosie chodnika 5’w – 

35 otworów, 175 kg MW,  
− 92 strzelania torpedujące dla wywołania zawału – 

154 otwory, 6568 kg MW,  
Strzelania te sprowokowały wstrząsy o łącznej 

energii 1,18 E7 [J].  
 

Aktywność sejsmiczna na całym wybiegu ściany 780b 

Ilość wstrząsów w klasach Wstrząsy 102 103 104 105 ∑ N ∑ E 
×107 [J] 

Samoistne 1024 258 63 8 1353 0,73 
Sprowokowane 31 24 94 18 167 1,18 
Razem 382 69 44 6 501 1,91 
 
Na całym wybiegu ściany 780b średnio około 61% 

energii sejsmicznej wydzieliło się po strzelaniach 
wykonanych w ramach profilaktyki. Systematyczny 
wzrost udziału energii wyzwolonej wykonywaną 
profilaktyką świadczy o jej skuteczności i właściwym 
doborze jej parametrów oraz prawidłowej jej weryfi-
kacji. 

Eksploatacja pokładu 502 ścianą 780b zakończona 
została we wrześniu 2006 r.  

 
 

5. PODSUMOWANIE 
 
 

• W rejonie ściany 001 w pokładzie 504, dzięki sku-
teczności wykonywanej profilaktyki, wysoki po-
ziom zagrożenia tąpaniami obserwowany był jedy-
nie w okresie drążenia wyrobisk przygotowaw-
czych i prowadzenia ściany na odcinku oddziały-
wania resztki wytworzonej w niżej zalegającym 
pokładzie 506. Odpowiednio dobrana profilaktyka, 
uwzględniająca doświadczenia uzyskane w począt-
kowym okresie biegu ściany, umożliwiła zarówno 
bezpieczne wykonanie chodników, jak i wybranie 
pokładu 504 na wydłużonym o około 300 m wy-
biegu ściany 001, co pozwoliło dodatkowo uzyskać 
około 400 tys. ton węgla o wysokich parametrach 
jakościowych. 

• Zastosowana aktywna profilaktyka tąpaniowa pod-
czas eksploatacji ściany 130 generalnie miała cha-
rakter profilaktyki wyprzedzającej. Jej zakres i jej 
weryfikacja w czasie biegu ściany była prawidło-
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wa, co pozwoliło w sposób bezpieczny wyeksplo-
atować resztkową parcelę pokładu 418. Niewielkie 
objawy wzrostu zagrożenia tąpaniami podczas eks-
ploatacji ściany rejestrowano głównie poza obsza-
rem stosowanej profilaktyki wyprzedzającej, co 
świadczy o jej skuteczności. W tych przypadkach 
zagrożenie to w sposób skuteczny zostało zminima-
lizowane przez aktywną bieżącą profilaktykę skie-
rowaną bezpośrednio w źródło zagrożenia. 

• Zastosowanie podobnej profilaktyki umożliwiło 
także bezpieczną eksploatację silnie zagrożonego 
tąpaniami pokładu 502 ścianą 780b. Wprowadzona 
wówczas profilaktyka aktywna w postaci strzelań 
wstrząsowo-odprężających i torpedujących zmini-
malizowała przedmiotowe zagrożenie. Jednak  
w początkowym okresie biegu tej ściany dobrane 
parametry profilaktyki, wzorowane na ścianie 001, 
okazały się nie w pełni skuteczne. Dopiero ich we-
ryfikacja w dostosowaniu do warunków ściany 
780b pozwoliła osiągnąć jej wysoką skuteczność, 
dochodzącą do poziomu 90% sumarycznej wyzwo-
lonej energii sejsmicznej w górotworze. 

• Doświadczenia wykazały, że wysoką skuteczność 
strzelań torpedujących uzyskuje się poprzez bezpo-
średnią ingerencję we wstrząsogennych warstwach 
piaskowców. Aktualnie będący na wyposażeniu 
kopalń GZW sprzęt wiertniczy pozwala na taką in-

gerencję w przypadkach zalegania warstw pia-
skowcowych w bliskim sąsiedztwie wybieranych 
pokładów. Natomiast w sytuacjach zalegania pia-
skowców w znacznych odległościach od eksplo-
atowanych pokładów prowadzenie skutecznych 
strzelań torpedujących wymaga zakupu wiertnic 
umożliwiających efektywne i wydajne wiercenie 
długich otworów. W takich sytuacjach kapitalne 
znaczenie ma również zautomatyzowanie (np. za 
pomocą sprężonego powietrza) procesu ładowania 
MW do długich otworów strzałowych. 

• Technicznie opanowany i z powodzeniem stoso-
wany w KWK Bielszowice zautomatyzowany spo-
sób ładowania długich otworów strzałowych za-
pewnia bezpieczeństwo i wysoką efektywność 
prowadzonych robót strzałowych w skałach stro-
powych. W warunkach KWK Bielszowice stwarza 
to realne przesłanki do dalszego rozwijania bez-
piecznej eksploatacji grubego odprężającego po-
kładu 504, a następnie także grubych pokładów 507 
i 510. W tych pokładach bowiem zgromadzonych 
jest ponad 120 mln ton zasobów operatywnych wę-
gla koksującego o najwyższych parametrach jako-
ściowych.  
 

Recenzent: dr inż. Dariusz Chlebowski 
 

 
 
 

ACTIVE PREVENTION IN ROCK-BUMP HIGH HAZARDOUS COAL SEAMS  
AT THE COAL MINE “BIELSZOWICE”  

 
There have been shown in the paper the selected longwall faces working under rock-bump high hazardous conditions. This has 
proven, that a correctly designed and suitably verified active prevention allows the mining operations to be made efficiently and 
safely in such seams. One of the most effective methods of this prevention is blasting allowing the elastic strain energy accumulated 
in the surrounding rock to be released under control. 
 
 
 

АКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ С БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТЬЮ  
ГОРНЫХ УДАРОВ В ШАХТЕ КАМЕННОГО УГЛЯ „БЕЛЬШОВИЦЕ” 

 
В статье, на примере выбранных лав, обрабатываемых в пластах с большой опасностью горных ударов показано, что 
соответственно запроектированная и соответственно проверенная активная профилактика позволяет эффективно  
и безопасно вести горно-шахтные работы в пластах. Одной из самых эффективных перемен такой профилактики являются 
взрывные роботы, которые в контролированный способ освобождают упругий потенциал в скалах, окружающих угольные 
пласты. 
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Wpływ odległości i czasu po strzelaniu torpedującym 
na wstrząs o energii rzędu E5  

w warunkach KW SA KWK Piast 
 

 
 

W latach 2002÷2006 prowadzono roboty górnicze między innymi w partiach V, VII, 
VIII, XV i XVI, które były powodem generowania wstrząsów o energii rzędu E5 w 
ilości 442. W tym czasie przeprowadzono 751 strzelań torpedujących, z których za-
rejestrowano 598 wstrząsów. Przedmiotem analizy są 424 zdarzenia wzajemnej ko-
relacji odległości hipocentrum między zaistniałym wstrząsem ze strzelań torpedują-
cych a wstrząsem o energii E5 oraz odległości między miejscem detonacji MW (dno 
otworu strzałowego) a wstrząsem o energii E5. Ponadto analiza dotyczyła przedzia-
łu czasowego między wstrząsem ze strzelań torpedujących a wstrząsem  
o energii rzędu E5. 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Prowadzonej eksploatacji towarzyszą zjawiska sej-

smiczne, w których wydziela się energia w postaci 
wstrząsu. Dążąc do ograniczenia niekorzystnego 
oddziaływania górotworu na wyrobiska górnicze 
wykonywane są strzelania torpedujące, prowadzące 
do dezintegracji skał stropowych. 

Na podstawie zarejestrowanych wstrząsów utwo-
rzono 2 katalogi: 
1 – wstrząsów ze strzelań torpedujących, 
2 – wstrząsów o energii rzędu E5. 

W pierwszej fazie utworzono bazę do analizy 424 
wstrząsów. 

Analiza polegała na określeniu odległości miedzy 
hipocentrami zarejestrowanych wstrząsów ze strzela-
nia torpedującego i wstrząsu o energii rządu E5 oraz 
odległościami między dnem otworu (miejscem deto-
nacji MW) a wstrząsem rzędu E5. Ponadto przeanali-
zowano w jakim przedziale czasowym zaistniał 
wstrząs rzędu E5 od wstrząsu ze strzelania torpedują-
cego. 

Do analizy czasu miedzy zaistniałymi zjawiskami 
przyjęto przedział 90 dni, w których zaistniało 416 
zjawisk. 

Do analizy przyjęto kryterium odległości do 400 m 
między zjawiskami. 

Zjawisk takich stwierdzono 320. Natomiast przyj-
mując kryterium 90 dni i odległość do 400 m miedzy 
wstrząsem ze ST i dnem otworu a wstrząsem o ener-
gii rzędu E5, to ilość zjawisk została ograniczona do 
316. 

 
 

2. WARUNKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE 
 
 
W budowie geologicznej analizowanego obszaru 

wyróżnia się utwory czwartorzędu, trzeciorzędu, 
triasu i karbonu produktywnego. Osady czwartorzę-
dowe pokrywają niemal cały obszar z wyjątkiem 
punktowych odsłonięć wapieni triasowych w części 
centralnej. 

Miąższość utworów zmienia się od około 10 m  
w części wschodniej i centralnej do 30 m w zachod-
niej. Utwory wykształcone są jako piaski różnoziar-
niste przechodzące w piaski ze żwirem lub żwiry. 

Osady trzeciorzędowe zajmują 70% powierzchni 
analizowanego obszaru. 

Miąższość ich jest zmienna i wynosi od 10 m w re-
jonie wychodni do około 200 m w południowej  
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i wschodniej części. Utwory te wykształcone są jako 
nieprzepuszczalne iły, a podrzędnie utwory piaszczy-
ste i żwirowcowe. 

Osady triasowe posiadają zmienną miąższość, która 
wynosi od 0÷10 m w południowej części obszaru do 
50÷ 60 m w części centralnej i północnej. 

Trias budują utwory węglanowe wykształcone jako 
pstre iły i iłołupki z otoczakami kwarcu oraz drobno-
ziarniste i różnoziarniste piaskowce. 

Karbon reprezentowany jest do głębokości około 
1000 m poprzez węglonośną serię utworów piaskow-
cowych podrzędnie ilastych zaliczonych do piętra 
westwalskiego, tj. warstw libiąskich, łaziskich  
w Górnośląskiej Niecce Węglowej. 

Warstwy łaziskie wykształcone są w 90% jako 
kompleks piaskowców z wkładkami żwirowców  
o spoiwie na ogół ilastym lub kaolinitowo-
hydromikowym. 

Piaskowce te są typu arkozowego. W utworach ła-
ziskich udokumentowano 33 pokłady od 201/1 do 
215 o miąższości od 0,8÷7,0 m. 

Złoże posiada kształt pociętej uskokami synkliny  
o osi nachylonej w kierunku wschodnim oraz lekko 
wznoszących się skrzydłach w kierunku północnym  
i południowym. 

Całość złoża została podzielona na XIX partii  
w oparciu o przebiegi uskoków o zrzutach od kilku 
do 200 m. 

W profilu hydrogeologicznym występują 4 piętra 
wodonośne związane ze zróżnicowanymi pod 
względem litologicznym jednostkami stratygra-
ficznymi. W nadkładzie występuje: czwarto- 
rzędowe, trzeciorzędowe i triasowe piętro wodono-
śne.  

Natomiast w utworach karbońskich występuje 
karbońskie piętro wodonośne. 

Kopalnia Piast prowadziła eksploatację w 7 po-
kładach i wydobyła około 160 mln ton. 

Przedmiotem analizy będą wstrząsy ze strzelań 
torpedujących i zaistniałe o energii rzędu E5   
w partiach V, VII, VIII, XV i XVI.  

 
 

3. ANALIZA  ODLEGŁOŚCI  MIĘDZY 
WSTRZĄSAMI  ZE  STRZELAŃ  TORPEDU-
JĄCYCH  A  ZAISTNIAŁYMI  O  ENERGII 
RZĘDU  E5 

 
 
Istotnym elementem prowadzenia strzelań torpedu-

jących jest analiza ich efektów w postaci wstrząsów. 
Dotychczasowe analizy przedstawiały rozkłady 
wstrząsów pod względem ilości i wydzielonej energii 
od dna otworu [2], [3], [4]. 

Analiza odległości miedzy hipocentrami wstrząsów 
ma wykazać w jakiej odległości od zaistniałego 
wstrząsu ze strzelania torpedującego może zaistnieć 
wstrząs rzędu E5. 

Analiza dotyczy 424 zjawisk. 
Na podstawie katalogu wstrząsów za lata 2002÷ 

2006 określono odległości między hipocentrami 
wstrząsów i przedstawiono je na rys. 1. 

 
Rozkład odległości między wstrząsami ze strzelań 

torpedujących a wstrząsami o energii rzędu E5 (rysu-
nek 1) sporządzono na bazie programu STATISTI-
CA; najlepsze dopasowanie uzyskano dla funkcji 
rozkładu lognormalnego. Funkcja ta ma gęstość 
prawdopodobieństwa określoną wzorem: 
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gdzie: 
µ – jest parametrem skali, 
σ – jest parametrem kształtu, 
e – to liczba e (= 2,71...). 
 

Dla zebranych danych funkcja opisująca dopaso-
waną krzywą na rysunku 1 po wpisaniu jej parame-
trów uzyskanych w wyniku analizy statystycznej ma 
następującą postać: 
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Rys. 1. Rzeczywiste (słupki) i wyrównane  
według wzoru (2) (linia ciągła) odległości wstrząsów 

ze strzelań torpedujących od wstrząsów  
o energii rzędu E5 
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Na podstawie rys. 1 sporządzono tabelę 1. 
 

Tabela 1 
Rozkład odległości między wstrząsami ze strzelań 

torpedujących a wstrząsami o energii rzędu E5 
 

Przedział 
odległości  

[m] 

Liczba 
wstrząsów 

[szt.] 

Udział w ogól-
nej liczbie 

wstrząsów [%] 

Udział  
w odległości 
do 400 m [%] 

10-100 108 25,5 33,7 
110-200 130 30,7 40,6 
210-300 53 12,5 16,6 
310-400 29 6,8 9,1 

Powyżej 400 m 
lub 90 dni 104 24,5 – 

 
Uwzględniając ilość strzelań torpedujących, tj. 751  

i zaistnienie wstrząsów w ilości 442 rozpatrywano 
odległości dochodzące nawet do 3000 m. Dlatego ze 
zbioru wydzielono obszar o odległości do 400 m 
miedzy hipocentrami. Na podstawie 320 zjawisk 
wzajemnej korelacji wynika, że w odległości do 200 
m od wstrząsu ze strzelania torpedującego zaistniało 
74% wstrząsów o energii rzędu E5. 

 
 

4. ANALIZA  ODLEGŁOŚCI  MIĘDZY 
MIEJSCEM  DETONACJI  MW 
A  WSTRZĄSEM  RZĘDU  E5 

 
 
Istotnym elementem jest usytuowanie otworu tor-

pedującego w stosunku do frontu ścianowego lub 
czoła przodka. Wpływ lokalizacji otworów torpedu-
jących na efektywność strzelań oraz odległości reje-
strowanych wstrząsów od frontu ściany przedstawio-
no w [5] i [6]. 
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Rys. 2. Rzeczywiste (słupki) i wyrównane  
według wzoru (3) (linia ciągła) odległości miejsca 

detonacji MW a wstrząsem rzędu E5 

Przy rozpatrywaniu odległości między miejscem 
detonacji MW (koniec otworu torpedującego),  
a wstrząsem rzędu E5 postąpiono analogicznie jak  
w punkcie 3 i sporządzono rys. 2. – Rozkład odle-
głości między miejscem detonacji MW a wstrzą-
sem rzędu E5.  

Na podstawie analizy statystycznej określono pa-
rametry funkcji dla wzoru (1) i funkcja ta ma nastę-
pującą postać: 
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Na podstawie rys. 2 sporządzono tabelę 2. 
 

Tabela 2 
Rozkład odległości między miejscem detonacji 

MW a wstrząsem rzędu E5 
 

Przedział 
odległości [m] 

Liczba 
wstrząsów 

[szt.] 

Udział w 
ogólnej liczbie 
wstrząsów [%] 

Udział w 
odległości do 

400 m [%] 
10-100 73 17,2 23,1 

110-200 157 37,0 49,7 

210-300 60 14,2 19,0 

310-400 26 6,1 8,2 

Powyżej 400 108 25,5 – 

 
 
W przedziale 110÷200 m zaistniało prawie 50% 

zjawisk, natomiast w odległości 10÷200 m od 
miejsca detonacji MW zaistniało prawie 73% 
wstrząsów o energii rzędu E5 dla przedziału odle-
głości do 400 m. 

 
 

5. ANALIZA  CZASU  MIĘDZY  WSTRZĄSAMI 
ZE  STRZELAŃ  TORPEDUJĄCYCH  A  
O  ENERGII  RZĘDU  E5 

 
 
Dla przeanalizowanych odległości pomiędzy 424 

wstrząsami ze strzelań torpedujących a o energii 
rzędu E5 oraz odległościami między miejscem deto-
nacji MW a wstrząsem rzędu E5 niezbędne jest okre-
ślenie w jakim czasie zaistniały te zjawiska miedzy 
sobą. Jako jednostkę przyjęto dobę. 

Na podstawie katalogu wstrząsów na lata 
2002÷2006 dla strzelań torpedujących i zaistniałych 
po nich wstrząsach o energii rzędu E5 określono 
odstęp czasowy (doby) miedzy tymi zjawiskami. 
Powyższą sytuację przedstawiono na rys. 3 – Roz-
kład czasu między wstrząsami ze strzelań torpedują-
cych a o energii rzędu E5. 
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Na podstawie analizy statystycznej określono pa-
rametry funkcji dla wzoru (1) i funkcja ta ma nastę-
pującą postać: 
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Rys. 3. Rzeczywiste (słupki) i wyrównane  
wg wzoru (4) (linia ciągła) rozkłady czasu między 

wstrząsami ze strzelań torpedujących a wstrząsami  
o energii rzędu E5 

 
Na podstawie katalogu wstrząsów oraz rys. 3 po-

dzielono zbiór na przedziały czasowe po 30 dni.  
W związku z powyższym otrzymano w przedziałach: 
1÷30 dób 383 zdarzeń, tj. 90,3%, 
31÷60 dób 21 zdarzeń, tj. 5,0%, 
61÷90 dób 12 zdarzeń, tj. 2,8%. 

Powyżej 90 dób 8 zdarzeń, tj. 1,9%. 
Tak więc 90,3% zjawisk zaistniało w przedziale  

1÷30 dób. 
Na podstawie przyjętego wcześniej kryterium od-

ległości między zaistniałymi wstrząsami, tj. przedział 
10÷400 m i w oparciu o rys. 3 i katalog wstrząsów 
sporządzono tabelę 3, w której zestawiono rozkład 
czasu między wstrząsami ze strzelań torpedujących,  
a o energii rzędu E5 w poszczególnych przedziałach 
odległości od 10÷400 m. 

Tabela 3 
Rozkład czasu miedzy wstrząsami ze strzelań  

torpedujących, a o energii rzędu E5  
dla przedziałów odległości 10÷400 m 

 
Przedział czasu [doba] Przedział 

odległości 
[m] 

Ilość 
zjawisk 

[szt.] 1-30 31-60 61-90 

10-100 108 98 10 - 
110-200 130 122 7 1 
210-300 53 49 3 1 
310-400 29 27 - 2 
10-400 320 296 20 4 

Przyjmując za kryterium przedział czasu stwier-
dzono, że w przedziale 1÷30 dób zaistniało 92,5% 
zjawisk. Natomiast w przedziale odległości 10÷200 
m zaistniało 74,4% zjawisk. Na podstawie tabeli 3 
przeanalizowano przedział czasowy 1÷30 dób dla 
przedziałów odległości 10÷400 m. 

Tabela 4 
Rozkład czasu 1÷30 dób miedzy otworami  

ze strzelań torpedujących, a o energii rzędu E5  
dla przedziałów odległości 10÷400 m 

 
Przedział czasu [doba] Przedział 

odległości 
[m] 

Ilość 
zja-
wisk 
[szt.] 

1-7 8-14 15-21 22-28 29-30 

10-100 98 70 13 7 6 2 
110-200 122 96 14 6 6 - 
210-300 49 36 6 3 3 1 
310-400 27 17 6 3 1 - 
10-400 296 219 39 19 16 3 

 
Na podstawie tabeli 4 stwierdzono, że 74% zjawisk 

przebiega w przedziale 1÷7 dni od strzelania torpedu-
jącego i w 69,6% w odległości 10÷200 m od wstrzą-
su ze strzelania torpedującego. 

 
 

6. WNIOSKI 
 
 
Na podstawie analizy 424 zjawisk można przed-

stawić następujące wnioski: 
1. Strzelanie torpedujące generuje zjawiska trwałe  

w postaci zniszczenia struktury górotworu wokół 
otworu oraz nietrwałe, tj. zaistnienie wstrząsu. 

2. W przedziale odległości od 10÷200 m zaistniało 
74% wstrząsów ze strzelań torpedujących  
i o energii rzędu E5. 

3. W przedziale odległości od 10÷200 m od miejsca 
detonacji zaistniało 73% wstrząsów o energii rzę-
du E5. 

4. W przedziale czasu od 1÷30 dób miedzy strzela-
niem torpedującym a wstrząsem rzędu E5 zaist-
niało 92,5% zdarzeń. 

5. W przedziale czasu 1÷7 dni zaistniało 74% zja-
wisk między wstrząsami w odległości 10÷400 m. 
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IMPACT OF A DISTANCE AND A TIME AFTER TORPEDOING BLASTING ON THE BUMP OF ENERGY OF ABOUT E5 IN 

THE CONDITIONS OF THE COAL MINE “PIAST” (KW SA KWK)  
 
In the years 2002 ÷ 2006 there were carried out the mining operations at the areas V, VII, VIII, XV and XVI, which were a reason of 
442 bumps of energy of about E5. There were made 751 torpedoing blastings, and 598 bumps were registered within. 424 events of 
inter-correlation between a distance of a hypocenter and a bump caused by torpedoing blasting as well as between a bump of energy 
of E5 and a distance between a place of detonation MW (a bottom of a blasthole) and a bump of energy of E5 have been a subject of 
analysis. Furthermore that analysis concerned a time interval between the torpedoing blastings and a bump of energy of about E5. 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ И ВРЕМЕНИ ПОСЛЕ ТОРПЕДИРУЮЩЕГО ВЗРЫВА НА СОТРЯСЕНИЕ  
С ЭНЕРГИЕЙ Е5 В УСЛОВИЯХ А. О. УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ „ПИАСТ” 

 
В 2002 - 2006 годах были проведены горно-шахтные роботы кроме того в партиях V, VII, VIII, XV и XVI, которые были 
поводом генерирования сотрясений с энергией Е5 в количестве 442. В это время проведено 751 торпедирующих взрывов, из 
которых зарегистрировано 598 сотрясений. Предметом анализа являются 424 случая взаимного соотношения расстояния 
гипоцентра между сотрясением из-за  торпедирующих взрывов и сотрясением энергией Е5, а также расстоянием между 
местом детонации МВ (дно взрывного отверстия) и сотрясением с энергией Е5. Кроме того, анализ касался временного 
предела между сотрясением из-за торпедирующих взрывов и сотрясением с энергией Е5.  
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Uwarunkowania i skutki wielowarstwowej  

eksploatacji złoża rud cynkowo-ołowiowych  
w filarze ochronnym obiektów budowlanych 

 
 

 
Przedmiotem artykułu jest określenie uwarunkowań i przewidywanych skutków 
eksploatacji złoża rudy cynkowo-ołowiowej w filarze ochronnym III kategorii wy-
znaczonym dla obiektów budowlanych na powierzchni terenu. Miąższość złoża za-
legającego w filarze jest zróżnicowana i lokalnie osiąga grubość 20 m. Przy furcie 
eksploatacyjnej wynoszącej 5 metrów zastosowanie podsadzki hydraulicznej sku-
tecznie eliminuje ujawnienie się deformacji przekraczających III kategorię terenu 
górniczego. Eksploatacja złoża na większą wysokość wymaga wcześniejszej anali-
zy systemów eksploatacji, które mogą być zastosowane przy zapewnieniu ochrony 
powierzchni i zlokalizowanych na niej obiektów. W omawianym rejonie przedmio-
tem ochrony jest droga asfaltowa, wzdłuż której biegnie stalowy rurociąg wody 
przemysłowej φ 300, stalowy rurociąg wody pitnej φ 100, podziemna linia elektro-
energetyczna 6 kV oraz kabel teletechniczny. Droga i urządzenia infrastruktury 
technicznej zostały zaliczone do 3 kategorii odporności na deformacje ciągłe. Po-
nadto w filarze ochronnym zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne, budynek ko-
tłowni i budynki gospodarcze o mniejszym znaczeniu. Oba budynki mieszkalne zo-
stały w latach 1988-1996 zabezpieczone profilaktycznie i zaliczone do 2 kategorii 
odporności na deformacje ciągłe. Po roku 2000 budynki te zostały połączone łącz-
nikiem o 3 kategorii odporności. W wyniku szczegółowych analiz ustalono, że wio-
dącym systemem eksploatacji powinien być system filarowo-komorowy, a w par-
tiach o dużej zawartości składnika użytecznego – system zabierkowy. W obu roz-
ważanych wariantach eksploatacji przewiduje się likwidację zrobów podsadzką 
hydrauliczną. W partiach o większej miąższości należy wydzielić trzy warstwy  
o wysokości furty 5,0 m każda, przy czym dolna warstwa powinna być eksploato-
wana systemem filarowo-komorowym, a wyższe warstwy systemem zabierkowym. 
Zaproponowany wariant eksploatacji złoża pozwoli na eksploatację, której skutki 
nie przekroczą dopuszczalnych wartości wskaźników deformacji terenu i obiektów 
chronionych na powierzchni. 
 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

 
 
Przedmiotem artykułu jest określenie uwarunko-

wań i przewidywanych skutków eksploatacji złoża 
rudy cynkowo-ołowiowej w filarze ochronnym III 
kategorii wyznaczonym dla obiektów budowlanych 
na powierzchni terenu. Miąższość złoża zalegającego 
w filarze jest zróżnicowana i lokalnie osiąga grubość 

20 m. Złoże zalega od wysokości 196 m npm (po-
ziom 200 m) do wysokości 228 m npm (poziom  
230 m). Głębokość eksploatacji wynosi od 120 do  
95 m. Zakres przewidywanej eksploatacji przedsta-
wia rysunek 1. 

Przy furcie eksploatacyjnej wynoszącej 5 metrów 
zastosowanie podsadzki hydraulicznej skutecznie 
eliminuje ujawnienie się deformacji przekraczających 
III kategorię terenu górniczego. Eksploatacja złoża na 
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większą wysokość wymaga wcześniejszej analizy 
systemów eksploatacji, które mogą być zastosowane 
przy zapewnieniu ochrony powierzchni i zlokalizo-
wanych na niej obiektów. Możliwe jest prowadzenie 
eksploatacji w przyspągowej warstwie złoża syste-
mem filarowo-komorowym z podsadzką hydrau-
liczną, a w warstwach wyższych systemem zabier-
kowym z wypełnieniem zrobów podsadzką hydrau-
liczną lub materiałem podsadzkowym gorszej jako-
ści. Można przewidywać eksploatację ciągłą syste-
mem zabierkowym z podsadzką hydrauliczną zarów-
no we wszystkich warstwach. Wysokość warstwy 
przyspągowej może osiągać do 5 m wysokości  
w systemie zabierkowym, a lokalnie do 9 m przy 
eksploatacji systemem filarowo-komorowym w po-
lach odosobnionych i przy eksploatacji jednowar-
stwowej. Natomiast przy eksploatacji wielowarstwo-
wej należy przewidywać stosowanie pełnej podsadzki 
hydraulicznej, z wyjątkiem najwyższej warstwy 
(przystropowej), w której można przewidywać sto-
sowanie materiału podsadzkowego niższej klasy,  
 

o ile na powierzchni nie zostaną przekroczone de-
formacje dopuszczalne dla III kategorii terenu górni-
czego. W parcelach znajdujących się poza granicami 
filara ochronnego można zakładać likwidację zrobów 
z zastosowaniem niepełnego podsadzania podsadzką 
hydrauliczną lub z zastosowaniem materiału pod-
sadzkowego gorszej jakości. 

W omawianym rejonie przedmiotem ochrony jest 
droga asfaltowa, wzdłuż której biegnie stalowy ruro-
ciąg wody przemysłowej φ300, stalowy rurociąg 
wody pitnej φ100, podziemna linia elektroenerge-
tyczna 6 kV oraz kabel teletechniczny. Droga i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej zostały zaliczone do 
3 kategorii odporności na deformacje ciągłe. Ponadto 
w filarze ochronnym zlokalizowane są dwa budynki 
mieszkalne, budynek kotłowni i budynki gospodarcze 
o mniejszym znaczeniu. Oba budynki mieszkalne 
zostały w latach 1988-1996 zabezpieczone profilak-
tycznie i zaliczone do 2 kategorii odporności na de-
formacje ciągłe. Po roku 2000 budynki te zostały 
połączone łącznikiem o 3 kategorii odporności.  
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Rys. 1. Zakres projektowanej eksploatacji w filarze ochronnym 
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2. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE 
EKSPLOATACJI  ZŁOŻA  

 
 
Aktualny stan robót górniczych w filarze ochron-

nym powoduje, że można zaprojektować eksploatację 
furty złożowej o grubości do 5 metrów (lokalnie 
wyżej) systemem filarowo-komorowym lub syste-
mem zabierkowym „z płotem”. Z uwagi na potrzebę 
ochrony powierzchni zroby likwidowane będą przez 
wypełnienie podsadzką hydrauliczną.  

Pola eksploatacyjne wydzielone zostały ze względu 
na zasięg występowania rudy bilansowej na poszcze-
gólnych poziomach:  
• warstwa I obejmuje złoże na poziomie 200 m  

i lokalnie na poziomie 210 i 220,  
• warstwa II obejmuje złoże na poziomie 210, 215  

i 220 m, a nawet 230 m, 
• warstwa III obejmuje złoże na poziomie 215, 220  

i 230 m. 
System filarowo-komorowy zastosowany zostanie 

w polach eksploatacyjnych w tej części rejonu, gdzie 
zachodzić będzie konieczność ograniczenia wpły-
wów robót eksploatacyjnych na powierzchnię terenu 
lub wystąpią partie ubogiej rudy albo skały płonnej. 
Szerokość wyrobisk eksploatacyjnych przewiduje się 
na około 5,0÷5,5 m przy wysokości do 5 m. Szero-
kość filarów podporowych pozostawianych w polu 
eksploatacyjnym wynosić będzie w zależności od 
wytrzymałości skał od 3,5÷4,0 m. W końcowej fazie 
filary te rozcięte zostaną przecinkami eksploatacyj-
nymi z pozostawieniem filarów podporowych  
o przekroju wynoszącym około 12 m2. Przed podsa-
dzeniem, dla oddzielenia zrobów od pozostałej partii 
złoża eksploatowanego, można przewidywać pozo-
stawianie filarów oporowych o szerokości do 4 m  
i długości równej szerokości filara eksploatacyjnego, 
tj. 12÷13 m.  

Eksploatacja systemem zabierkowym „z płotem” 
przewidywana jest w części złoża, gdzie wpływy 
eksploatacji na powierzchnię przy zastosowaniu pod-
sadzki hydraulicznej nie przekroczą wskaźników 
deformacji określonych dla III kategorii terenu górni-
czego. Szerokość zabierek wynosić powinna do 5 m 
(lokalnie do 6 m), a wysokość do 5 m. Zabierka cza-
sowo oddzielona będzie od zrobów podsadzkowych 
pasem calizny o szerokości 2÷4 m („płotu”). Po wy-
drążeniu zabierki na projektowaną długość obierać 
się będzie płot odcinkami długości 5 m poczynając 
od czoła zabierki. W przypadku stwierdzenia gor-
szych warunków górniczo-geologicznych niż prze-
widywano, bądź też dla ochrony chodników zabier-
kowych lub wyrobisk wyżej leżących, można będzie 
pozostawiać odcinki nie wyeksploatowanego „płotu” 

w postaci filarów podporowych, bądź też pozosta-
wiony zostanie filar („płot”) na całej długości zabier-
ki. Przy eksploatacji „ciągłej” pomiędzy zabierkami  
z sąsiednich chodników eksploatacyjnych zachowany 
zostanie odstęp minimum 15 m.  

 
 

3. WYZNACZENIE  PODSTAWOWYCH 
WIELKOŚCI  CHARAKTERYZUJĄCYCH 
SYSTEM  EKSPLOATACJI 

 
 
Złoże rud cynkowo-ołowiowych występuje na 

kilku poziomach wydobywczych o rzędnych spągu 
poszczególnych warstw od 196 do 230 m npm.  
W obrębie filara ochronnego istnieje realna możli-
wość eksploatacji co najwyżej dwóch warstw eks-
ploatacyjnych, a jedynie lokalnie (peryferyjnie) 
trzech warstw złoża. Podstawowym systemem 
eksploatacji będzie system filarowo-komorowy  
z podsadzką hydrauliczną dla rudy o małej zawar-
tości składnika użytecznego, a dla rudy „bogatej”  
i w kolejnych warstwach eksploatacyjnych, system 
zabierkowy „z płotem” i z podsadzką hydrauliczną. 
W zasięgu wpływów eksploatacji złoża w grani-
cach filara ochronnego przewiduje się stosowanie 
materiału podsadzkowego klasy I według  
PN-93/G/11010, ale w parcelach, w których 
wskaźniki deformacji nie przekroczą wartości do-
puszczalnych przewidywanych dla III kategorii 
terenu górniczego, stosowanie materiału podsadz-
kowego klasy III, a także zastosowanie lokowania 
skały płonnej i szlamów poflotacyjnych.  

Niezależnie od systemu eksploatacji, poszczególne 
parcele można traktować jako pola odosobnione, 
przedzielone płonnymi partiami złoża lub pozosta-
wionymi filarami oporowymi.  

Strop złoża zbudowany jest z dolomitów kruszco-
nośnych i diploporowych, utworów zwięzłych  
o określonej wytrzymałości. Obciążenie stropu za-
sadniczego stanowią utwory kajpru i czwartorzędu.  

 
3.1. „Krok podsadzki” zapewniający 

stateczność wyrobiska 
 
W górotworze nienaruszonym robotami górniczy-

mi, charakteryzującym się średnio rozwiniętą siatką 
podzielności strop zasadniczy utworzony jest z du-
żych bloków skalnych spojonych lepiszczem i klinu-
jących się wzajemnie. Pomimo nieciągłości ośrodka 
skalnego, wykazującego spękania, strop utrzymuje 
się przez dłuższy czas w trwałej równowadze. Rów-
nowaga utworzonego sklepienia nad zrobami ma 
miejsce, gdy [3]: 
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gdzie: 
E – moduł sprężystości [MPa],  
hz – maksymalna wysokość tworzącego się sklepie-

nia [m], 
N – iloczyn współczynników bezpieczeństwa:  

N1 = 1,5÷2,0 – współczynnik bezpieczeństwa 
uwzględniający wpływ czasu, 
N2 = 1,5÷2,0 – współczynnik bezpieczeństwa 
uwzględniający mniejszą powierzchnię styku 
między blokami skalnymi i wzrost naprężeń 
ściskających. 

 
Jako warunek stateczności przyjmuje się, że wyso-

kość strefy ulegającej odprężeniu w wyniku długo-
trwałego odsłonięcia stropu w polu o krótszym boku 
Lo jest mniejsza od łącznej grubości stropu zasadni-
czego. Według rozpoznania warunków geologicz-
nych w omawianym rejonie łączna grubość stropu 
zasadniczego (hsz = hDD + hDK) zależnie od parceli 
wynosi: 
warstwa  I – 33,0 ÷ 69,5 m, średnio: 46,5 m, 
warstwa  II – 32,5 ÷ 47,5 m, średnio: 41,0 m, 
warstwa  III – 30,0 ÷ 42,5 m, średnio: 35,8 m. 
Współczynnik bezpieczeństwa w skrajnie nieko-
rzystnych przypadkach wynosi:  
 

N = 2,25 ÷ 4,0 
 
Przyjmując najmniejsze miąższości stropu zasadni-

czego w kolejnych warstwach eksploatacyjnych, 
obliczono dopuszczalne odsłonięcia stropu pola eks-
ploatacyjnego w wyznaczonych parcelach i zesta-
wiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Dopuszczalna szerokość pola eksploatacyjnego Lo 
 

Szerokość pola eksplo-
atacyjnego Lo [m] War-

stwa 

Miąższość 
stropu 
hSZ [m] 

Moduł 
sprężystości 

E [GPa] N = 2,25 N = 4,0 

I 46,5 9,50 226 127 

II 41,0 9,48 205 115 

III 35,8 9,37 185 104 

 
Praktyczna analiza stateczności pól eksploatacyj-

nych sprowadza się do porównania obliczonych roz-
piętości stropu równaniem (1) z mniejszym rozmia-
rem pól eksploatacyjnych. Szerokość pól eksploata-
cyjnych przekracza wartości dopuszczalne w pięciu 
przypadkach. W tych przypadkach konieczne jest 
obliczenie stateczności stropu zasadniczego przy 
określonej powierzchni odsłonięcia pola eksploata-

cyjnego. Eksploatacja pola polega wówczas na likwi-
dacji poprzez wypełnienie zrobów podsadzką hydrau-
liczną w statecznym odsłonięciu stropu, a następnie 
kontynuowaniu eksploatacji i sukcesywnym likwi-
dowaniu zrobów tzw. „krokiem podsadzania”. W 
przypadku systemu zabierkowego odsłonięcie stropu 
odpowiada maksymalnie sumie szerokości zabierki 
na całej jej długości i szerokości pozostawianego 
czasowo „płotu”. Wielkość „kroku podsadzania” 
można wyznaczyć z równania [1]: 
 

 











= ψ -

 6
  .

2

q
Rch

q
qL śrgśrDK

sz
p  (2) 

 
gdzie: 
q – całkowite obciążenie stropu [MN/m2], 
qsz – ciężar własny stropu zasadniczego [MN/m2], 
Rg.śr  – średnia wytrzymałość skał stropu zasadnicze-

go [MPa],  
ψ  – parametr doświadczalny, uwzględniający 

zasięg spękań w ociosie wywołany obciąże-
niem stropu, ψ = 0,7 m2. 

 
Wartość Lp odpowiada krokowi podsadzania lub 

długości zabierki.  
Do obliczeń przyjmuje się profil skał nad wyrobi-

skiem eksploatacyjnym, przy ustaleniu maksymalne-
go odsłonięcia stropu. Dodatkowo należy uwzględnić 
średnią grubość utworów czwartorzędu i kajpru two-
rzących nadkład (obciążenie stropu zasadniczego).  

Z przeprowadzonych obliczeń wynikało, że  
w ośmiu parcelach projektowanej eksploatacji nie 
został spełniony warunek stateczności. Całkowite 
obciążenie w tych warstwach i parcelach wynosi: 

 
q = 2,037 ÷ 2,525  [MN/m2] 

 
Głębokość eksploatacji w rejonie rozważanego fila-

ra ochronnego dla obiektów na powierzchni waha się 
w przedziale 80÷120 m. Po uwzględnieniu typowego 
profilu skał budujących złoże przyjmuje się, że strop 
wyrobiska eksploatacyjnego przejmie obciążenie 
pochodzące od stropu zasadniczego qsz zredukowa-
nego do grubości stropu bezpośredniego hSB = hDK. 

W obliczeniach uwzględniono zmianę wartości 
wskaźnika osłabienia w miarę zmiany głębokości 
eksploatacji wyrażoną grubością stropu zasadniczego 
i wskaźnikiem c zmniejszającym się w miarę rozwoju 
eksploatacji przy pojedynczej warstwie (c = 0,9) do 
kilku warstw (c = 0,60). 

Ostatecznie można przyjąć, że krok podsadzki jako 
wielkość stała, traktowana uniwersalnie dla wszyst-
kich warstw I i II powinna wynosić do 25,0 m, a dla 
warstwy III 18,0 m. Pojedyncze warstwy w skałach 
zwięzłych mogą wynosić 32,0 m. 
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3.2. Szerokość wyrobisk eksploatacyjnych  
 
Wyrobiska chodnikowe i eksploatacyjne w obsza-

rze projektowanej eksploatacji posiadają standardową 
szerokość do 5 m. W nielicznych przypadkach istnie-
je możliwość zwiększenia szerokości do 6 m (w wa-
runkach sprzyjających) lub zmniejszenia szerokości 
do 4 m w skałach słabych. Wysokość strefy odprężo-
nej nad pojedynczymi wyrobiskami powinna być 
mniejsza od długości kotew stanowiących obudowę 
wyrobiska.  

Przy ustalonych dla rejonu własnościach górotwo-
ru, przeciętnej intensywności spękań i podstawowym 
sposobie zabezpieczenia stropu obudową kotwową 
wklejaną przyjmuje się, że dopuszczalne odsłonięcie 
stropu wyrobisk wyznaczone równaniem nie powin-
no przekraczać: 

 
lw = 5,5 ÷ 6,4 m 

 
Ustalona w ten sposób szerokość pojedynczych 

wyrobisk zapewnia prawidłową pracę obudowy ko-
twowej i dostateczne wzmocnienie stropu. Przy II 
klasie spękań, szerokość wyrobisk może wynosić  
lw = 5,5 m, a nawet w sprzyjających warunkach do 6 
m. Dla stref występowania skał zaliczanych do III 
klasy intensywności spękań dopuszczalna szerokość 
pojedynczych wyrobisk ma wynosić lw =5,0 m.  

 
3.3. Ocena stateczności stropu zasadniczego 

przy eksploatacji ciągłej na warstwy  
 
W wyniku dokonanej eksploatacji mogą powstawać 

skutki w postaci obniżenia terenów (ugięcie) lub wyraź-
nych progowych zapadlisk i lei. Głębokość tych ostat-
nich zależna jest w głównej mierze od wysokości wy-
branej furty eksploatacyjnej i powierzchni wyeksplo-
atowanego złoża. Górotwór w rejonach eksploatacji 
można traktować jako płytę pokrytą luźnymi warstwami 
nadkładu. Dolna partia tej płyty zawiera wyrobiska 
górnicze, natomiast górna partia zakrywa pustki poeks-
ploatacyjne (zroby) i wspiera się na resztkach złożo-
wych, tj. filarach technologicznych, filarach oporowych  
i caliźnie płonnej. Stan ugięcia takiej płyty w granicach 
wytrzymałości na zginanie opowiada deformacji ciągłej. 
Przy nieregularnej grubości furty eksploatacyjnej oraz 
zmiennej grubości złoża mogą tworzyć się właśnie 
wyraźnie progowe deformacje.  

Zjawiska progowe mogą występować wówczas gdy 
nad zrobami eksploatacyjnymi tworzy się strefa naprę-
żeń rozciągających przekraczająca swoim zasięgiem 
grubość stropu zasadniczego, a zroby nie zostały dosta-
tecznie wypełnione podsadzką. Wielkość ciśnień wy-
stępujących na określonej wysokości jest sumą ciśnienia 

naturalnego oraz wpływów wynikających z naruszenia 
pierwotnej struktury górotworu [2]: 

 
 )z,y,x(p)z,y,x()z,y,x( zpz +σ=σ  (3) 

 
Można wyznaczyć rozkład naprężeń pionowych  

w dowolnej płaszczyźnie poziomej, a również wyzna-
czyć rozkład naprężeń pionowych w dowolnym prze-
kroju planowanej eksploatacji. Naprężenia pionowe 
występujące w stropie dolomitów diploporowych wy-
wołane dotychczasową eksploatacją zbliżone są do 
wielkości ciśnienia górotworu panującego na poz.  
250 m, tj. pz = 1,5 MPa. Nad parcelami zlokalizowany-
mi w filarze ochronnym naprężenia rozciągające  
w stropie dolomitów diploporowych są mniejsze od 
wytrzymałości skał na rozciąganie (Rr ≈ 3 MPa).  
W partiach złoża, w których prowadzono eksploatację 
w większej ilości warstw i na poziomie eksploatacji 
+220 m, w stropie dolomitów diploporowych występują 
naprężenia rozciągające mogące przekroczyć wytrzyma-
łość skał na rozciąganie. W tych miejscach mogło nastą-
pić przerwanie ciągłości warstw prowadzące w konse-
kwencji do ugięcia stropu i wytworzenia się niecki osia-
dania. Strefy te występują jednakże poza rejonem filara 
ochronnego i nie będą miały istotnego wpływu na obiek-
ty budowlane chronione filarem ochronnym. 

Przy projektowanej eksploatacji warstwy I (rzędne 
spągu 200÷220 m) w rejonie filara ochronnego  
w stropie dolomitów diploporowych na poziomie 
+250 m mogą wystąpić strefy, w których naprężenia 
rozciągające będą niewielkie, bez wpływu na statecz-
ność górotworu. 

Eksploatacja II warstwy (rzędne spągu 205÷225 m) 
spowoduje zmiany stanu naprężeń i powstanie stref 
naprężeń rozciągających ponad 2,5 MPa nad parce-
lami I warstwy. Szacowana wielkość naprężeń jest 
mniejsza od wytrzymałości dolomitów diploporo-
wych i nie wprowadzi istotnych zmian w stateczności 
górotworu (rys. 2). 

Po wybraniu III warstwy złoża naprężenia rozcią-
gające w stropie zasadniczym na poziomie +250 m 
mogą przekraczać wytrzymałość skał na rozciąganie. 
Stan taki może powstać po eksploatacji parceli C11  
i C12 i rejonu parcel C3, C5, C6 (rys. 3). 

Przy projektowanym rozmieszczeniu parceli eks-
ploatacyjnych przyjęto, że ruda występuje w sposób 
ciągły. Z doświadczenia wiadomo przy soczewkowej 
formie złoża, że pozostawiane są calizny płonne sta-
nowiące naturalne filary oporowe, a tym samym 
korzystnie oddziałujące na stateczność stropu zasad-
niczego. Dlatego na rozważanym etapie eksploatacji 
złoża w analizowanym filarze ochronnym należy 
wstrzymać się z eksploatacją warstwy III do ustalenia 
rzeczywistego stanu eksploatacji warstwy I. 
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Rys. 2. Rozkład naprężeń w stropie dolomitów diploporowych po wyeksploatowaniu warstwy II 
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Rys. 3. Rozkład naprężeń w stropie dolomitów diploporowych po wyeksploatowaniu warstwy III 
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Brak wyraźnych wpływów projektowanej eksplo-
atacji w rejonie filara ochronnego należy tłumaczyć 
dużą miąższością stropu zasadniczego, wynoszącego 
od 43 m do około 60 m zbudowanego z dolomitów 
kruszconośnych i diploporowych, a także małą miąż-
szością furty eksploatacyjnej. Pozwala to na prowa-
dzenie eksploatacji z niepełnym podsadzaniem zro-
bów do 50% wysokości furty eksploatacyjnej dla 
warstwy do 5,0 m i 75% wysokości furty przy dwóch 
warstwach eksploatacyjnych. W rejonie filara istnieje 
realna możliwość stosowania pełnej podsadzki  
z materiału gorszej jakości w przypadku eksploatacji 
pojedynczej warstwy złoża. 

 
 

4. PROGNOZA  WPŁYWÓW  PROJEKTOWA-
NEJ  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ 
NA  OBIEKTY  BUDOWLANE  CHRONIONE 
FILAREM  

 
 

4.1. Podstawowe zależności przyjęte do obli-
czeń prognostycznych 

 
Prognozę deformacji powierzchni terenu, która 

powstanie po zrealizowaniu eksploatacji projektowa-
nej w filarze ochronnym sporządzono zgodnie z teo-
rią Knothego – Budryka [4]. 

W przypadku trójwymiarowego stanu przemiesz-
czeń oddziaływanie pustki eksploatacyjnej opisuje 
funkcja wpływów, w postaci zależności 

 

 
g x y w

r r
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 (4)  

 
gdzie: 
wmax = a g  – maksymalne obniżenie końcowe [m], 
a – współczynnik eksploatacyjny, zależny 

od sposobu wypełnienia pustki poeks-
ploatacyjnej, 

g – miąższość warstwy pokładu przezna-
czonego do eksploatacji  [m]. 

 
Wielkość r jest promieniem rozproszenia wpły-

wów, który nazywany jest również promieniem za-
sięgu wpływów głównych. Wielkość ta związana jest 
z charakterystyką ośrodka w postaci kąta zasięgu 
wpływów głównych, poprzez zależność: 

 

 r
H

=βtg   (5) 

gdzie: 
H  – głębokość pokładu przeznaczonego do eksplo-

atacji [m]. 

Z powyższych założeń wynika równanie profilu 
niecki obniżeniowej (przy dużym polu eksploatacji): 
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Wartości przemieszczeń i deformacji w niecce ob-

niżeniowej w stanie asymptotycznym, oblicza się 
według następujących wzorów: 
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– poziome odkształcenie 
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Przytoczone powyżej równania teorii Knothego - 

Budryka stanowią podstawę do wyznaczania przewi-
dywanych wartości wskaźników deformacji i są pod-
stawą programu komputerowego, który posłużył do 
sporządzenia prognozy deformacji powierzchni tere-
nu. Do obliczeń przyjęto następujące wartości para-
metrów modelu [7]: 
− współczynnik eksploatacyjny a, zależny od stoso-

wanego systemu eksploatacji oraz sposobu likwi-
dacji zrobów: 
• dla systemu zabierkowego z podsadzką hydrau-

liczną a = 0,06, 
• dla systemu zabierkowego z podsadzką hydrau-

liczną w warstwie II a = 0,07, 
• dla systemu filarowo-komorowego z podsadzką 

hydrauliczną a = 0,04, 
− parametr „tgβ”, charakteryzujący właściwości fi-

zyczne i mechaniczne górotworu.  
 

tgβ = 1,6 
 
Obliczenia wykonano, przyjmując grubość każdej po-

jedynczej warstwy złoża projektowanej do wybrania, 
równą g = 5,0 m. Głębokości zalegania stropów warstw 
w poszczególnych parcelach wyznaczono na podstawie 
szczegółowej analizy zalegania złoża w górotworze. 

   
4.2. Analiza wyników prognozy deformacji 

powierzchni terenu  
 
Po zakończeniu I etapu eksploatacji (w warstwie I) 

obniżenia terenu obejmą znaczną powierzchnię  
w rejonie filara ochronnego, jednak maksymalne 
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obniżenia wystąpią poza granicami filara. W północ-
nej i południowej części zasięgu wpływów maksy-
malne obniżenia wyniosą wmax = 0,31 m. Nieco 
mniejsze obniżenia maksymalne wystąpią w rejonie 
szybu Zachodniego (wmax = 0,28 m). W granicach 
filara ochronnego obniżenia będą mniejsze, przy 
czym obiekty budowlane znajdą się poza zasięgiem 
wpływów eksploatacji projektowanej w warstwie I.  

Maksymalne nachylenia wystąpią głównie poza 
granicami filara ochronnego. W północnej części 
zasięgu wpływów wyniosą Tmax = 4,5 mm/m,  
a w części południowej Tmax = 3,5 mm/m. Nachylenia 
o wartości Tmax = 3,5 mm/m wystąpią również poza 
granicą filara, w rejonie szybu. W granicach filara 
maksymalne nachylenia ujawnią się w strefie poło-
żonej na południowy zachód od obiektów budowla-
nych i wyniosą Tmax = 3,0 mm/m. 

Według prognozy większa część powierzchni filara 
ochronnego będzie objęta deformacjami odpowiada-
jącymi I kategorii terenu górniczego. Jedynie na po-
łudniowy zachód od chronionych obiektów budowla-

nych wystąpi niewielka powierzchniowo strefa II 
kategorii terenu górniczego, w której maksymalne 
odkształcenia poziome wyniosą Emax = +2,0 mm/m. 
W rejonie szybu maksymalne odkształcenia poziome 
wyniosą Emax = ±2,0 mm/m (w granicach filara) oraz 
Emax = –2,7 mm/m (poza granicami filara). Na pół-
nocny wschód od szybu Zachodniego, poza granicą 
filara, teren poddany zostanie deformacjom odpo-
wiadającym II kategorii terenu górniczego, przy 
czym maksymalne poziome odkształcenia ściskające 
w tej strefie osiągną wartość Emax = –2,6 mm/m. Ta 
strefa II kategorii nieznacznie naruszy filar ochronny, 
gdzie maksymalne poziome odkształcenia rozciąga-
jące wyniosą Emax = +2,2 mm/m. Obiekty budowlane 
znajdą się w strefie oddziaływania odkształceń po-
ziomych rozciągających o wartości nie przekraczają-
cej Emax = +0,4 mm/m. 

Wyniki obliczeń prognozowanych poziomych od-
kształceń i granic kategorii terenu górniczego po 
zakończeniu II etapu eksploatacji przedstawiono na 
rysunku 4. 
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Rys. 4. Prognoza poziomych odkształceń i granic kategorii terenu górniczego  
po zakończeniu II etapu eksploatacji 
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Po zakończeniu etapu II eksploatacji, czyli po wybra-
niu I i II warstwy złoża, nastąpi powiększenie zasięgu 
wpływów eksploatacji na całą powierzchnię filara 
ochronnego. Poza północno-zachodnią granicą filara 
ochronnego, na północny wschód od szybu utworzą się 
trzy centra obniżeniowe o maksymalnych obniżeniach: 
wmax = 0,26 m, wmax = 0,55 m oraz wmax = 0,48 m. Poza 
południowo-wschodnią granicą filara, na południowy 
zachód od terenu chronionych obiektów budowlanych 
maksymalne obniżenia osiągną wartość wmax = 0,54 m. 
W granicach tych obiektów obniżenia sumarycznie nie 
przekroczą wartości wmax = 0,20 m.  

Maksymalne nachylenia wystąpią w granicach filara 
ochronnego na południowy zachód od obiektów i wy-
niosą  Tmax = 8,5 mm/m. Strefa II kategorii terenu górni-
czego w zakresie nachyleń obejmie budynki mieszkal-
ne. W północnej części filara ochronnego maksymalne 
nachylenia wyniosą Tmax = 4,5 mm/m. 

W zakresie poziomych odkształceń ujawnią się  
w granicach filara ochronnego trzy strefy III kategorii 
terenu górniczego. Na północ od obiektów budowla-
nych wystąpią dwie strefy, w których maksymalne 
poziome odkształcenia rozciągające wyniosą: Emax =  
+5,2 mm/m oraz Emax = +4,5 mm/m.  Trzecia strefa 
ujawni się przy wschodniej granicy terenu chronionego, 
gdzie maksymalne odkształcenia ściskające wyniosą: 
Emax = +4,2 mm/m. Niewielka strefa III kategorii terenu 
górniczego powstanie również w południowej części 
zasięgu wpływów eksploatacji, poza granicą filara 
ochronnego, a maksymalne odkształcenia rozciągające 
w tej strefie wyniosą Emax = +4,7 mm/m. W granicach 
chronionych obiektów budowlanych poziome odkształ-
cenia rozciągające nie przekroczą wartości Emax = +3,0 
mm/m. Należy podkreślić, że przeważająca powierzch-
nia zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji  
w granicach filara ochronnego znajdzie się w strefie II 
kategorii terenu górniczego.  

Po zakończeniu etapu III eksploatacji, czyli po wy-
braniu I, II i III warstwy złoża, pogłębią się lokalne 
niecki obniżeniowe, które zostały scharakteryzowane 
powyżej. Eksploatacja III warstwy złoża spowoduje 
utworzenie w granicach filara lokalnego centrum  
o obniżeniu wmax = 0,66 m. W granicach chronionych 
obiektów budowlanych obniżenia nie przekroczą warto-
ści wmax = 0,25 m. Maksymalne nachylenia wyniosą 
Tmax = 7,0 mm/m. 

W zakresie poziomych odkształceń, zwiększą się po-
wierzchnie utworzonych poprzednio stref III kategorii 
terenu górniczego, natomiast nie nastąpi znaczniejsze 
powiększenie wartości maksymalnych tego wskaźnika 
deformacji. W południowej części filara maksymalne 
poziome odkształcenie wyniesie Emax = +4,7 mm/m. 
Pojawi się natomiast duża strefa III kategorii terenu 
górniczego na wschód od szybu, w której maksymalne 

poziome odkształcenia ściskające wyniosą Emax = –6,0 
mm/m. W granicach chronionych obiektów budowla-
nych poziome odkształcenia rozciągające mogą prze-
kroczyć wartość Emax = +3,0 mm/m. Eksploatacja III 
warstwy złoża spowoduje, że tylko niewielkie fragmen-
ty powierzchni terenu w granicach filara ochronnego 
znajdą się w strefie I kategorii terenu górniczego. Na 
pozostałym obszarze wystąpią deformacje odpowiada-
jące II i III kategorii terenu górniczego.  

 
4.3. Ocena zagrożenia powierzchni terenu  

i obiektów budowlanych 
 
Eksploatacja złoża w warstwie I (dolnej) nie spowo-

duje deformacji powierzchni w granicach chronionych 
obiektów budowlanych, które tym samym nie będą 
zagrożone uszkodzeniami.  

Po wyeksploatowaniu, według analizowanego projek-
tu, warstwy II (środkowej) złoża budynki mieszkalne 
doznają obniżeń zawierających się w granicach w = 
0,00÷0,12 m. Najbardziej obniży się łącznik obu bu-
dynków, który zlokalizowany jest najbliżej krawędzi 
eksploatacji projektowanej w warstwie II. W tej części 
budowli wystąpi również maksymalne nachylenie, które 
wyniesie Tmax = 4,8 mm/m. Maksymalne poziome od-
kształcenie rozciągające w tej części obiektu osiągnie 
wartość Emax = +2,8 mm/m. Wschodnie skrzydło obiek-
tu znajdzie się w strefie obniżeń wynoszących w = 0,04 
÷0,09 m, gdzie nachylenia wynosić będą T = 2,0÷4,0 
mm/m. Całe skrzydło będzie doznawać poziomych 
odkształceń rozciągających o wartościach E = + 2,3÷ 
2,8 mm/m. Natomiast w skrzydle zachodnim deforma-
cje będą mniejsze i wyniosą: obniżenia w =  0,00÷0,04 
m, nachylenia T = 0,3÷2,4 mm/m, poziome odkształce-
nia rozciągające E = +0,5÷2,4 mm/m. 

Rezultaty prognozy wykazują, ze wybranie dwóch 
warstw złoża według analizowanego projektu, nie spo-
woduje wystąpienia deformacji przekraczających do-
puszczalne dla budynków mieszkalnych, których od-
porność odpowiada 2 kategorii (Edop = 3,0 mm/m).  

Pozostałe budynki znajdujące się w granicach terenu 
chronionego Domu Opieki Społecznej mogą zostać 
poddane bardzo niewielkim deformacjom, mieszczą-
cym się w granicach dokładności prognozy.  

Eksploatacja III (górnej) warstwy złoża w zakresie 
ustalonym w analizowanym projekcie spowoduje prze-
kroczenie granicy II terenu górniczego w miejscu loka-
lizacji budynków mieszkalnych. Poziome odkształcenie 
rozciągające osiągnie największą wartość E = +3,8 
mm/m, w segmencie łączącym te budynki. Tam też 
wystąpi największe obniżenie w = 0,14 m oraz nachyle-
nie T = 6,0 m/m. Na wschodnim skrzydle budynku 
wystąpi poziome odkształcenie rozciągające E = +3,2 
mm/m oraz nachylenie T = 4,0 mm/m. Skrzydło za-
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chodnie poddane będzie mniejszym deformacjom, wy-
noszącym w zakresie poziomych odkształceń rozciąga-
jących E = 2,6 mm/m, a w zakresie nachyleń T = 3,0 
mm/m.  

Przekroczenie deformacji granicznych dla II kategorii 
terenu górniczego może być powodem zagrożenia 
uszkodzeniami budynków mieszkalnych wraz z łączni-
kiem. Z tego powodu należy rozpatrzyć możliwość 
zmiany projektu eksploatacji III warstwy złoża, szcze-
gólnie poprzez odpowiednią korektę granic parcel eks-
ploatacyjnych w tej warstwie w rejonie analizowanych 
obiektów. Korekta taka wskazana jest po zrealizowaniu 
eksploatacji w I i II warstwie złoża oraz stwierdzeniu jej 
wpływu na chronione budynki.  

Pozostałe budynki znajdujące się w granicach terenu 
chronionego Domu Opieki Społecznej mogą zostać 
poddane bardzo niewielkim deformacjom, mieszczą-
cym się w granicach dokładności prognozy.  

Droga asfaltowa chroniona filarem oraz towarzyszące 
jej urządzenia infrastruktury technicznej posiadają 3 
kategorie odporności na wpływy górnicze. Jak wynika  
z prognozy deformacji powierzchni nie należy spodzie-
wać się zagrożenia tych obiektów w wyniku oddziały-
wania eksploatacji projektowanej we wszystkich trzech 
warstwach złoża. Zarówno w zakresie poziomych od-
kształceń jak i nachyleń wzdłuż drogi nie zostaną prze-
kroczone wartości tych wskaźników graniczne dla III 
kategorii terenu górniczego (TIII

gr  = 10,0 mm/m, EIII
gr = 

6,0 mm/m). Maksymalne obniżenie terenu wzdłuż drogi 
wynosić będzie wmax = 0,50 m. Maksymalne nachylenie 
Tmax = 7,0 m/m, a maksymalne poziome odkształcenie 
Emax = 3,0 m/m. 

 
 

5. WNIOSKI 
 
 
Projektowana, wielowarstwowa eksploatacja złoża 

rud cynku i ołowiu w filarze ochronnym drogi wraz  
z infrastrukturą oraz obiektów budowlanych, która pro-
wadzona będzie w warunkach wcześniejszego narusze-
nia filara robotami eksploatacyjnymi, wymaga ustalenia 
warunków w zakresie stateczności wyrobisk wybierko-
wych i bezpieczeństwa obiektów chronionych na po-
wierzchni. Ze względu na rozprzestrzenienie złoża moż-
liwe jest wybranie warstwy o grubości 5 ÷ 15 m.  

W wyniku szczegółowych analiz ustalono, że wiodą-
cym systemem eksploatacji powinien być system fila-
rowo-komorowy, a w partiach o dużej zawartości 
składnika użytecznego – system zabierkowy. W obu 
rozważanych wariantach eksploatacji przewiduje się 
likwidację zrobów podsadzką hydrauliczną. W partiach 
o większej miąższości należy wydzielić trzy warstwy  
o wysokości furty 5,0 m każda, przy czym dolna war-

stwa powinna być eksploatowana systemem filarowo-
komorowym, a wyższe warstwy systemem zabierko-
wym. Ocena stateczności projektowanej eksploatacji na 
podstawie istniejącego rozpoznania złoża i oceny jako-
ści górotworu wykazała, że:  
• Praktycznie eksploatacja prowadzona będzie odosob-

nionymi parcelami, oddzielonymi wzajemnie partiami 
płonnymi. Powierzchnie odsłonięcia stropu parceli są 
na tyle duże, że nie nastąpi przerwanie ciągłości stro-
pu zasadniczego, oprócz 8 parcel, w których według 
obecnego rozpoznania wymiary pól eksploatacyjnych 
przekraczają stateczne odsłonięcia stropu.  

• Krok podsadzki dla I (dolnej) i II (środkowej) war-
stwy złoża powinien wynosić do 25,0 m, a dla war-
stwy III (górnej) – 18,0 m. 

• Dopuszczalne odsłonięcie stropu wyrobisk przy I 
klasie spękań może wynosić 5,5 m, a przy sprzyjają-
cych warunkach nawet do 6,0 m. Dla stref skał III 
klasy intensywności spękań szerokość wyrobisk nale-
ży ograniczyć do 5,0 m.  

• Wymiary wyrobisk i filarów technologicznych (lub 
„płotu” w systemie zabierkowym) spełniać będą wa-
runek stateczności, zapewniający bezpieczną eks-
ploatację. 

• Projektowana eksploatacja spowoduje, że zasięg stref 
naprężeń rozciągających istniejący dotychczas w fila-
rze powiększy się, ale nie osiągnie rejonu obiektów 
budowlanych chronionych tym filarem. Naprężenia 
pionowe w tej strefie zbliżone będą na poziomie stro-
pu dolomitów diploporowych do wielkości ciśnienia 
górotworu panującego na tej głębokości, tj. około  
1,3 MPa, świadcząc o braku wpływów eksploatacji 
dokonanej i projektowanej. 

• W przypadku prowadzenia wielowarstwowej eksplo-
atacji ciągłej mogą wystąpić zjawiska progowe, po-
wodując lokalnie strefy występowania naprężeń  
o wielkościach przekraczających wytrzymałość skał 
na rozciąganie, również w granicach  filara ochronne-
go drogi i obiektów budowlanych. Naprężenia te mo-
gą stanowić zagrożenia dla obiektów chronionych.  
Po zrealizowaniu projektowanej eksploatacji należy 

spodziewać się deformacji powierzchni terenu o nastę-
pujących wartościach:  
• po wybraniu I (dolnej) warstwy złoża  

wmax = 0, 30 m,  Tmax = 3,1 mm/m,   
Emax = +2,2 mm/m,  Emax = –1,6 mm/m 

• po wybraniu I (dolnej) i II (środkowej) warstwy złoża 
wmax = 0,53 m,  Tmax = 8,4 mm/m,    
Emax = +4,5 mm/m, Emax = –3,2 mm/m 

• po wybraniu I (dolnej), II (środkowej) i III (górnej) 
warstwy złoża 
wmax = 0,65 m,  Tmax = 10,5 mm/m,   
Emax = +5,6 mm/m,  Emax = –3,5 mm/m 
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Generalnie, deformacje terenu w granicach filara 
ochronnego nie przekroczą wartości dopuszczalnych dla 
III kategorii zagrożenia terenu górniczego.  

W miejscu lokalizacji obiektów budowlanych, po 
wyeksploatowaniu I i II warstwy złoża wystąpią defor-
macje odpowiadające I i II kategorii zagrożenia terenu. 
Po wyeksploatowaniu III warstwy nastąpi przekrocze-
nie deformacji granicznych dla II kategorii terenu gór-
niczego złoża (Emax = +3,8 mm/m), co może być powo-
dem zagrożenia uszkodzeniami budynku mieszkalnego.  
Z tego powodu należy rozpatrzyć możliwość zmiany 
projektu eksploatacji III warstwy złoża, szczególnie 
poprzez odpowiednią korektę granic parcel eksploata-
cyjnych w tej warstwie w rejonie zagrożonego obiektu. 
Korekta taka wskazana będzie po zrealizowaniu eksplo-
atacji w I i II warstwie złoża oraz stwierdzeniu jej 
wpływu na chronione budynki.  

Ponieważ proponowane deformacje nie przekroczą 
wartości granicznych dla III kategorii terenu górnicze-
go, droga oraz towarzyszące jej obiekty liniowe nie 
będą zagrożone wpływami projektowanej eksploatacji 
złoża.  

Biorąc pod uwagę prognozowane wartości naprężeń 
pionowych oraz deformacji powierzchni terenu zaleca 
się utrzymanie odległości 30 m, jako minimalnej odle-
głości krawędzi pól eksploatacyjnych w warstwach I i II 
od budynku mieszkalnego chronionego filarem.  
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CONDITIONS AND EFFECTS OF A MULTI-LAYER WORKING OF A LEAD-ZINC  
ORE DEPOSIT IN A PROTECTIVE PILLAR OF BUILDING FACILITIES 

 
The subject of this paper is to determine the conditions and effects to be forecasted of the working of a lead-zinc ore deposit in a 
protective pillar of III category, fixed for building facilities at the surface. A thickness of deposition of strata in the pillar is diverse 
and reaches the value up to 20 m. For a width of working of 5 m, a use of a hydraulic filling eliminates efficiently the occurrence of 
deformations exceeding the III category of the mining district. The working of deposit at a bigger height requires the working sys-
tems to be analysed, which may be used provided that the surface including the building facilities is well protected. An object to be 
protected at the given area is the asphalt road. Along that road there run an industry water steel pipeline φ300, a drinking water steel 
pipeline φ100, a subterranean power line 6 kV and a telecommunication cable. The road and infrastructure facilities have been classi-
fied as the 3rd category continuous deformation resistance. Furthermore at the protective pillar there are located two apartment build-
ings, a boiler house and few farm buildings of little importance. The both apartment buildings were preventively protected in the 
years 1988-1996 and classified as 2nd category continuous deformation resistance. After the year 2000 the buildings were connected 
with a fastener of 3rd category of resistance. As a result of detailed analyses one has ascertained that a board-and-pillar mining should 
be a leading method and at the areas containing much of coal – a board mining. In the both versions being discussed, the cavity 
caused by the extraction should be liquidated by a hydraulic filling. At the parts of a higher thickness, there are three layers to be 
separated, each of 5 m width. The low layer should be extracted by a board-and-pillar mining method and the higher layers by  
a board mining method. The version of the mining of deposits being proposed in the paper allows the permissible values of deforma-
tion indexes of the area and the protected objects to be at the sustainable level. 
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УСЛОВИЯ  И  ПОСЛЕДСТВИЯ  МНОГОСЛОЙНОЙ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  ЦИНКОВО-СВИНЦОВОГО   
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  РУДЫ  В  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОМ  ЦЕЛИКЕ  ПОСТРОЕК 

 
 

Предметом статьи является определение условий ожидаемых последствий эксплуатации месторождений цинково-
свинцовой руды в предохранительном целике III категории, предназначенным для построек на поверхности. Мощность 
месторождения в целике различна и локально достигает толщины 20 м. При эксплуатационном порту, выносящем 5 метров 
применение эффективной гидрозакладки элиминирует появление деформирования превысшающей III категорию горно-
шахтной террирории. Разработка месторождения на большой высоте требует предварительного анализа эксплукатационных 
систем, которые могут быть применены при обеспечении предохранения поверхности и найденных на ней объектов. В 
обсужданном районе предметом предохранения является асфальтная дорога, вдоль которой размещен стальной 
трубопровод с промышленной водой Ø 300, стальной трубопровод питьевой воды Ø 100, подземная электроэнергетическая 
линия 6 kV, а также телетехничексий кабель. Дорога и оборудование технической инфраструктуру зачислены к 3 категории 
выносливости на непрерывные деформации. Кроме того, в предохранительном целике находятся два жилые здания, здание 
котельной и малозначительные здания. Оба жилые здания были профилактически обеспечены в 1988-1996 годах и 
засчитаны ко 2 категории выносливости на непрерывные деформации. После 2000 года эти здания были объединены 
соединителем 3 категории выносливости. В результате точных анализов установлено, что ведущей системой разработки 
должна быть ячеично-целиковая система, а в партиях с большым содержимым составного полезного элемента – забоичная 
система. В обоих эксплуатационных вариантах предвидится ликвидация выработанного пространства при помощи 
гидрозакладки. В партиях с большей мощностью нужно выделить три слоя высотой порта 5,0 м каждый, причём нижний 
слой должен эксплуатироваться ячеично-целиковой системой, а высшие слои забоичной системой. Предложенный вариант 
эксплуатации месторождений позволит на эксплуатацию, последствия которой не превысят допущенных величин 
деформации территории и предохраняемых объектов на поверхности.  
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Wielokryterialna identyfikacja uciążliwości warunków 
geologiczno-górniczych procesu eksploatacji  

w kopalniach węgla kamiennego 
 

 
 

W artykule określono za pomocą modelu matematycznego AHP uciążliwość warun-
ków geologiczno-górniczych procesu eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego. 
Wykorzystując wiedzę ekspertów, poprzez wypełnienie odpowiednio przygotowanej 
ankiety, obliczono priorytety (wagi) dla poszczególnych kryteriów i subkryteriów 
wpływających na całkowitą uciążliwość procesu eksploatacji. Pozwoliło to uszere-
gować kopalnie z punktu widzenia stopnia uciążliwości eksploatacji oraz wydzielić, 
stosując jedną z metod taksonomii numerycznej – metodę Warda, trzy grupy kopalń 
o podobnej uciążliwości warunków geologiczno-górniczych. 

 

 
 

 
1. WPROWADZENIE 

 
 
Warunki geologiczno-górnicze złóż węgla kamien-

nego określane są przez szereg czynników natural-
nych i technicznych, które łącznie stanowią o możli-
wości i sposobie prowadzenia eksploatacji. Decydują 
one o bezpieczeństwie i ekonomicznej efektywności 
wydobycia oraz o stopniu wykorzystania zasobów. 
Czynniki te wynikają z budowy geologiczno-
strukturalnej złoża, warunków hydrogeologicznych, 
gazowych, geotermicznych, geotechnicznych i pro-
mieniotwórczości naturalnej. Część tych warunków 
może zmieniać się w miarę postępującej działalności 
wydobywczej zakładu górniczego, a część w wyniku 
wpływu kopalń sąsiednich. 

Do najważniejszych czynników naturalnych zwią-
zanych z budową geologiczno-strukturalną należą: 
głębokość występowania zasobów, typ budowy okre-
ślony przez rozmieszczenie pokładów w profilu serii 
węglonośnej, miąższość pokładów węgla i jej zróżni-
cowanie, tektonika złoża (kąt upadu pokładów, wy-
stępowanie uskoków i innego rodzaju zaburzeń), 
występowanie przerostów skał płonnych, wykształ-
cenie litologiczne skał stropowych i spągowych, 
spękania w pokładach oraz w skałach otaczających, 
występowanie ścienień oraz wymyć erozyjnych  
w pokładach, skład petrograficzny węgla. 

Warunki hydrogeologiczne determinowane są 
przez zbiorniki i cieki powierzchniowe, występowa-
nie poziomów wodonośnych w karbonie i nadkładzie, 
występowanie podziemnych zbiorników wodnych, 
zawodnione uskoki, nie zlikwidowane otwory wiert-
nicze, ogólną wartość dopływu wody do kopalni  
i skład chemiczny tych wód. Warunki gazowe złoża 
związane są z występowaniem lub brakiem metanu, 
przy czym istotna jest ilość występującego metanu. 
Warunki termiczne złoża kształtowane są przez tem-
peraturę pierwotną skał. Związane to jest ze stopniem 
geotermicznym występującym w złożu. Warunki 
geotechniczne związane są ze skłonnością węgla  
i skał otaczających do tąpań, z klasami stropu i spągu 
w sąsiedztwie pokładów węgla oraz z urabialnością 
węgla i skał płonnych. Promieniotwórczość naturalna 
zależy od zawartości radionuklidów w wodach do-
pływających do kopalni, w złożu oraz w powietrzu 
kopalnianym. 

Określone warunki górniczo-geologiczne złoża są 
przyczyną zagrożeń naturalnych w podziemnych 
zakładach górniczych eksploatujących węgiel ka-
mienny. 

Do oceny warunków geologiczno-górniczych wzię-
to pod uwagę podstawowe parametry charakteryzują-
ce złoże w poszczególnych kopalniach. Uwzględnio-
no te pokłady, które są aktualnie eksploatowane bądź 
przewidziane do eksploatacji w latach przyszłych. 
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Przedstawione powyżej czynniki są źródłem zróż-
nicowania warunków występujących w kopalniach 
węgla kamiennego, a jednocześnie określają stopień 
uciążliwości procesu eksploatacji. Z uwagi na dużą 
liczbę czynników trudno jest dokładnie odpowie-
dzieć, w której kopalni jest najwyższa uciążliwość 
procesu eksploatacji (która kopalnia jest najgorsza  
z punktu widzenia poziomu (stopnia) uciążliwości 
procesu eksploatacji, a która najlepsza). Możliwość 
otrzymania odpowiedzi na to pytanie byłaby bardzo 
przydatna, na przykład dla określenia miary ryzyka 
podejmowania eksploatacji. Ważnym problemem 
może być także uogólniona ocena atrakcyjności tech-
nicznej złóż. Podczas takiego wyboru zachodzi po-
trzeba porównania kopalń względem siebie.  
W związku z tym pojawia się problem: w jaki sposób 
dokonać prawidłowej oceny uciążliwości, kiedy licz-
ba kryteriów, jakie mamy do rozpatrzenia, jest na tyle 
duża, że nie jest możliwe w sposób jednoznaczny 
oszacować, która z kopalń posiada mniej lub bardziej 
uciążliwe warunki procesu eksploatacji.  

Z uwagi na wielokryterialność i wielopłaszczy-
znowość przedstawionego problemu, w niniejszym 
artykule dla charakterystyki oceny warunków geolo-
giczno-górniczych na proces eksploatacji w kopal-
niach węgla kamiennego zaproponowano wykorzy-
stanie metody AHP (Analytic Hierarchy Process). 
Metoda ta, w której wykorzystano ocenę grupy eks-
pertów, pozwoli uszeregować kopalnie z punktu 
widzenia stopnia uciążliwości eksploatacji.  

 
 

2. METODYKA  BADAŃ  – PROCEDURA  
HIERARCHII  ANALITYCZNEJ  AHP 

 
 
Metoda hierarchicznej analizy problemu AHP słu-

ży przede wszystkim do wspomagania wyboru wa-
riantów decyzyjnych. Przy jej pomocy możliwe jest 
także dokonywanie oceny diagnostycznej lub porów-
nawczej rozważanych obiektów. AHP ułatwia doko-
nywanie optymalnych wyborów w przypadku wielo-
kryterialnych problemów decyzyjnych poprzez ich 
redukcję do serii porównań parami, których dokonują 
eksperci, co w efekcie pozwala na dokonanie liczbo-
wej miary ważności analizowanych elementów. 
Zróżnicowany jest także wpływ poszczególnych 
kryteriów na uciążliwość procesu eksploatacji. 

Analiza problemu decyzyjnego metodą AHP od-
bywa się w czterech etapach. 

Etap 1. Opracowanie hierarchicznej reprezentacji 
problemu (rys. 1). Na najwyższym poziomie piramidy 
hierarchicznej znajduje się zawsze jeden element, który 
opisuje cel ogólny. Postępując z góry do dołu, na każ-

dym poziomie hierarchicznym wzrasta dokładność 
składowych, a podstawę piramidy na poziomie najniż-
szym tworzą rozważane warianty decyzyjne czy też 
obiekty. Poziomy pośrednie zajmują czynniki składowe 
problemu, jak kryteria decyzyjne lub inne czynniki 
wpływające na stopień realizacji celu nadrzędnego  
i wybór najlepszego wariantu (obiektu). Liczba pozio-
mów pośrednich zależy od złożoności problemu.  
 

CEL NADRZĘDNY

Wariant 1 Wariant 2 Wariant N

Subkryterium 1 Subkryterium 2 Subkryterium N

Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium Nczynniki
główne

czynniki
cząstkowe

warianty, obiekty
alternatywy decyzji  

 
Rys. 1. Schemat struktury hierarchicznej problemu 
 
Etap 2. Wygenerowanie ocen z wzajemnego po-

równania kryteriów wyboru. Elementy (kryteria głów-
ne i cząstkowe, warianty) znajdujące się na poszcze-
gólnych poziomach struktury hierarchicznej oceniane 
są przez porównanie ich parami (każdy z każdym). 
Każdy z dwóch elementów danego poziomu modelu 
porównywany jest pod kątem względnej ważności  
w odniesieniu do kryterium znajdującego się na po-
ziomie bezpośrednio wyższym (np. porównuje się 
parami l elementów cząstkowych poziomu rzędu II 
względem k elementów głównych poziomu I rzędu). 
Porównań kryteriów głównych i cząstkowych oraz 
analizowanych wariantów poprzez określanie stopnia 
dominacji jednego nad drugim dokonuje grupa eksper-
tów na podstawie ich indywidualnych osądów. Po-
równując ze sobą dwa elementy, zadajemy pytanie: 
który z dwóch jest ważniejszy względem czegoś  
i w jakim stopniu? (co wnosi, który jest bardziej praw-
dopodobny). Odpowiedź na to pytanie podaje  
9-stopniowa skala preferencji, przedstawiona w tabeli 
1 [Saaty 1990]. 

 
Tabela 1 

Skala stopni preferencji dla porównań parami 
 

Liczba 
ratingowa Określenie preferencji 

1 oba elementy są jednakowo ważne (brak preferencji) 

3 jeden element jest nieznacznie ważniejszy  
od drugiego (słaba preferencja) 

5 jeden element jest wyraźnie ważniejszy  
od drugiego (średnia preferencja) 

7 jeden element jest dużo ważniejszy od drugiego 
(silna preferencja) 

9 jeden element jest zdecydowanie ważniejszy  
od drugiego (absolutna preferencja) 

2, 4, 6, 8 wartości pośrednie 
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Etap 3. Wyznaczenie priorytetów cząstkowych  
i globalnych oraz ich ocena. Po zbudowaniu struktury 
hierarchicznej problemu następnym krokiem jest 
porównanie parami wszystkich elementów każdego 
poziomu względem każdego elementu poziomu wyż-
szego. Wycenę każdej pary dokonanej przez eksper-
tów zapisuje się w macierzy porównań o wymiarze  
N×N, gdzie N oznacza liczbę porównywanych ele-
mentów na danym poziomie. Tak zbudowana ma-
cierz ma następujące właściwości: na przekątnej 
macierzy wszystkie wyrazy aij = 1. Nad przekątną 
każdy wyraz macierzy odpowiada wartościom wycen 
podanych przez ekspertów, a poniżej przekątnej od-
wrotności tych wycen. 
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gdzie:  
A – macierz kwadratowa o elementach aij  
       (i, j = 1, 2, ..., n).  
Element aij podlega następującym zasadom: 

− jeżeli aij = w, wtedy 
w

a ji
1

= , w ≠ 0 

− jeżeli kryterium Ci jest równoważne w stosunku do 
kryterium Cj, wtedy aij=1 i aji=1. W szczególności 
aij=1 dla i=j. 

Macierz A spełnia następującą właściwość:  

aij > 0,   
ji

ij a
a 1

= . 

W dalszej kolejności do wyznaczenia priorytetów 
(wag) niezbędne jest obliczenie maksymalnej warto-
ści własnej macierzy λmax, i związanego z nią wekto-
ra własnego w. Wartość własna potrzebna jest do 
oceny popełnianych błędów, a wektor własny jest 
wektorem priorytetów (wag). 

Przez wektor priorytetów W = w1i, w2i, ... wni wyra-
żane są oceny analizowanych kryteriów i wariantów 
ze względu na cel nadrzędny. Składowe wektora 
(wagi) określają więc stopień, w jakim elementy 
niższego poziomu posiadają cechę zdefiniowaną na 
poziomie wyższym.  

Obliczenie wektora priorytetów odbywa się według 
następującej procedury: 

normalizowanie macierzy A przez podzielenie każ-
dego jej elementu przez sumę elementów kolumny,  
w której się on znajduje, czyli uzyskujemy wartości: 

∑
=

= n

i
ij

ij
ij

a

a
w

1

 

− wyliczenie wartości średniej dla każdego wiersza 
nowej macierzy i wartości średniej dla każdej ko-
lumny macierzy: 
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można obliczyć maksymalną wartość własną macie-
rzy ze wzoru: 
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W metodzie AHP warunkiem koniecznym jest uzy-

skanie wymaganej zgodności ocen, wyrażanej tzw. 
współczynnikiem niespójności C.I. (Consistency 
Index) macierzy porównań, którego wartość nie po-
winna przekraczać 0,1. Współczynnik niespójności 
ocen określa zachowanie relacji przechodniości do-
minacji obiektów – w pośredni sposób – wiarygod-
ność ocen pozyskanych od ekspertów. 

 
Współczynnik C.I. jest obliczany jako: 
 

1
.. max

−
−

=
n

nIC λ  

 
gdzie:  
λmax  – maksymalna wartość własna macierzy, 
n  – stopień macierzy. 

 
W celu uzyskania odpowiedzi, czy oszacowany 

współczynnik niespójności przy porównywaniu pa-
rami czynników jest przypisany logicznemu czy 
zgodnemu ocenianiu, czy też bliżej wyborowi loso-
wemu, należy porównać wskaźnik zgodności C.I.  
z losowym wskaźnikiem R.I. (Random Index). 
Wskaźnik R.I. jest wartością średnią dla dużej liczby 
losowo wygenerowanych macierzy porównań. 
Otrzymujemy współczynnik C.R. (Consistency Ratio) 
macierzy porównań: 

 

..

....
IR
ICRC =  

 
gdzie:  
R.I. – indeks losowej zgodności o wartości zależnej 

od liczby porównywanych elementów (tab. 2). 
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Tabela 2 
Wartości współczynnika R.I. 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 

R.I. 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 

 
W przypadku gdy C.R.>0,1 lub C.I.>0,1, w macie-

rzy porównań parami należy powtórzyć ocenę. Na-
tomiast w przypadku kiedy λmax jest bliższa n lub C.I. 
bliższa zeru, tym lepsza jest zgodność oceny. 

 
Etap 4. Klasyfikacja wariantów decyzyjnych 

(obiektów). Wyznaczenie uporządkowania obiektów 
ze względu na ich istotność w kontekście celu nad-
rzędnego. 

Globalny wektor priorytetów dla obiektów znajdu-
jących się na najniższym poziomie modelu hierar-
chicznego otrzymywany jest w wyniku mnożenia 
macierzy, których kolumnami są wektory priorytetów 
kolejnych poziomów modelu hierarchicznego. Anali-
zowane obiekty modelu hierarchicznego porządko-
wane są następnie według wielkości obliczonych 
wektorów priorytetów w kolejności według ich waż-
ności. Im wyższa wartość wektora priorytetów, tym 
istotniejszy jest dany element. 

Wektor wynikowy (globalny) oblicza się według 
wzoru: 

 

∏
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gdzie:  
C[l, k] – wektor wynikowy (globalny) wag przypisa-

nych elementom poziomu hierarchicznego k 
(warianty rozwiązań) – względem celu, czy-
li poziomu pierwszego, 

Bi – macierz poziomu i, dla którego kolumny są 
wektorami wag tego poziomu względem 
poziomu i–1, 

k – k-ty poziom hierarchii. 
 
 

3. HIERARCHICZNA  STRUKTURA  UCIĄŻ-
LIWOŚCI  WARUNKÓW  EKSPLOATACJI  
W  KOPALNIACH  WĘGLA  KAMIENNEGO 

 
 
W celu wyboru odpowiednich kryteriów szczegó-

łowych należy zastanowić się, jakie parametry doty-
czące uciążliwości warunków eksploatacji należy 
wziąć po uwagę. Należy wybrać te kryteria, które 
mają najistotniejsze znaczenie. 

Podczas doboru kryteriów można napotkać na na-
stępujące problemy: 

− nierównoważność kryteriów: część kryteriów jest 
bardziej istotna, a część mniej istotna, kryteria 
dzielą się najczęściej na dwie grupy: kryteria ilo-
ściowe (np. grubość pokładu) i kryteria jakościowe, 
– (np. oszacowywane na podstawie ocen eksper-
tów). W tym drugim przypadku powstaje problem 
właściwego ustalenia wartości dla danego kryte-
rium – oceny poszczególnych ekspertów mogą się 
od siebie różnić, czasami nawet znacząco, dlatego 
kryteria z grupy jakościowych są obarczone dużym 
stopniem subiektywizmu – liczba kryteriów może 
być zbyt duża, przez co trudne staje się oszacowa-
nie, które z parametrów są ważniejsze, a które 
mniej ważne. 
W przypadku analizy uciążliwości warunków 

eksploatacji w poszczególnych kopalniach węgla 
kamiennego wykorzystywano przede wszystkim 
kryteria ilościowe, dzięki czemu udało się zmniej-
szyć stopień subiektywizmu kryteriów. Do charak-
terystyki złoża uwzględniono te pokłady, które 
były eksploatowane bądź przewidziane do eksplo-
atacji i uwzględnione w projektach zagospodaro-
wania roku 2004. 

Kryteria główne podzielono na dwie kategorie 
(rys. 2): 

 
1. Uciążliwość zagrożeń naturalnych na proces eks-

ploatacji 
W tej kategorii umieszczono następujące kryteria 
cząstkowe:  
− zagrożenie metanowe, 
− skłonność węgla do samozapalenia,  
− zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, 
− zagrożenie wyrzutami gazów i skał, 
− zagrożenie tąpaniami, 
− zagrożenie wodne. 
 

2. Uciążliwość parametrów złoża na proces eksplo-
atacji 
W tej kategorii umieszczono następujące kryteria 
cząstkowe:  
− charakterystyka warunków tektonicznych złoża, 
− głębokość występowania zasobów,  
− grubość pokładu,  
− przerosty, 
− kąt nachylenia pokładu, 
− urabialność,  
− warunki stropowe, 
− warunki spągowe. 

W przypadku prezentowanej analizy odpowiednią 
strukturę hierarchiczną ilustruje rysunek 2. Występu-
ją w niej trzy poziomy hierarchii: kryterium ogólne 
uciążliwości eksploatacji, kryteria główne i kryteria 
cząstkowe.  
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Uciążliwość zagrożeń
na eksploatację

Uciążliwość parametrów złoża
na eksploatację

UCIĄŻLIWOŚĆ EKSPLOATACJI

0,67 0,33

0,25 0,06 0,11 0,20 0,30 0,05 0,22 0,11 0,11 0,05 0,13 0,06 0,14 0,10

Anna 24,84 Czeczott 17,13 Marcel 23,86 Sobieski 14,29
Bielszowice 36,55 Halemba 30,20 Murcki 12,30 Sośnica 26,17

Bogdanka 15,30 Janina 13,45 Mysłowice 28,67 Staszic 31,62
BolesławŚmiały 13,79 Jankowice 25,65 Piast 12,33 Szczygłowice 19,39

Borynia 23,87 JasMos 23,28 Piekary 23,14 Śląsk 25,09
Brzeszcze 22,65 KazimierzJuliusz 34,66 Pniówek 21,01 Wesoła 36,90

Budryk 19,48 Knurów 21,85 Pokój 20,45 Wieczorek 29,07
Centrum 25,91 Krupiński 22,79 PolskaWirek 26,77 Wujek 21,11

Chwałowice 16,99 Makoszowy 24,32 Rydułtowy 33,11 Ziemowit 13,29
Silesia 20,56 Zofiówka 21,84

.......

 
 

Rys. 2. Struktura hierarchiczna uciążliwości warunków geologiczno-górniczych eksploatacji 
 
Analizę uciążliwości procesu eksploatacji przepro-

wadzono z udziałem ekspertów wyłonionych spośród 
kadry inżynieryjno-technicznej kopalń węgla ka-
miennego oraz pracowników naukowo-badawczych. 
Łącznie w badaniach wzięło udział 34 ekspertów. 
Eksperci, na podstawie przygotowanych ankiet, do-
konali porównań parami wszystkich elementów po-
szczególnych poziomów względem każdego elemen-
tu poziomu wyższego. Przy porównaniach wycenio-
no, który czynnik jest ważniejszy w realizacji danego 
kryterium lub celu głównego. Dzięki temu, stosując 
przedstawioną wcześniej metodykę AHP, uzyskano 
wielkości oznaczające wagi (priorytety) poszczegól-
nych czynników w realizacji celu nadrzędnego uciąż-
liwości eksploatacji. Uśrednione wartości priorytetów 
poszczególnych czynników przedstawione są na 
rysunku 2. Wartości te posłużyły do uszeregowania 
kopalń według stopnia uciążliwości eksploatacji. 
Wartości globalne oceny uciążliwości eksploatacji, 
podane obok nazw kopalń, stanowią wartość wskaź-
nika uciążliwości eksploatacji (WUE). 

Jak widać, na uciążliwość warunków geologiczno-
górniczych prowadzenia eksploatacji w kopalniach 
węgla kamiennego zdecydowanie większy wpływ 

mają zagrożenia naturalne (0,67) niż parametry złoża 
(0,33). 

Biorąc pod uwagę hierarchię (istotność) kryteriów, 
w przypadku zagrożeń naturalnych najistotniejszy 
wpływ na uciążliwość eksploatacji mają zagrożenia 
tąpaniami (0,30) oraz zagrożenia metanowe (0,25). 
Zagrożenie te stanowią barierę zwiększania koncen-
tracji produkcji w kopalniach GZW. 

Zagrożenie tąpaniami jest jednym z najpowszech-
niej występujących zagrożeń w kopalniach GZW. 
Podstawowe przyczyny występowania tąpnięć to: 
− duże naprężenia w górotworze, uwarunkowane 

czynnikami natury geologicznej i zaszłościami 
eksploatacyjnymi, 

− grubowarstwowa budowa górotworu, zwłaszcza wy-
stępowanie grubych, o dużej wytrzymałości warstw 
piaskowców. Załamujące się w wyniku podbierania 
warstwy piaskowców na ogół wyzwalają wysoko-
energetyczne wstrząsy górotworu. Szczególnie duże 
ilości jednorazowo wyzwolonej energii wynikają  
z uaktywnienia się uskoków w połączeniu z załamy-
waniem się warstw wstrząsogennych, 

− skłonność do tąpań pokładów węgla [Konopko, 
2006].  
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Eksploatacja w warunkach zagrożenia tąpaniami 
wiąże się z ponoszeniem znacznych dodatkowych 
kosztów na działania profilaktyczne mające na celu 
stworzenie najbezpieczniejszych warunków pracy. 
Profilaktyka przeciwtąpaniowa polega m.in. na pro-
wadzeniu eksploatacji odprężającej, stosowaniu 
zmniejszonego postępu frontu eksploatacyjnego, 
zagęszczaniu lub wzmacnianiu obudowy wyrobisk 
[Lisowski 1992]. Im wyższa jest kategoria zagroże-
nia, tym obowiązuje większa skala stosowanej profi-
laktyki przeciwtąpaniowej i tym większy jest jej 
koszt. 

Uciążliwość prowadzenia eksploatacji węgla w wa-
runkach zagrożenia metanowego jest większa w tych 
kopalniach, w których to zagrożenie występuje, gdyż 
wymaga stosowania profilaktyki metanowej. Profi-
laktyka taka to wzrost kosztów eksploatacji. Zwięk-
szone koszty wynikają głównie z obowiązku inten-
sywnego przewietrzania wyrobisk. Gdy metody wen-
tylacyjne nie przynoszą spodziewanych efektów 
stosuje się odmetanowanie zrobów i złoża. Jest ono 
najskuteczniejszą metodą profilaktyki metanowej.  

Istotnymi czynnikami są także zagrożenia wyrzu-
tami gazów i skał (0,20). Zagrożenia te o najwięk-
szym nasileniu występowały w kopalniach dolnoślą-
skich. Od wielu lat zjawisko to z różnym natężeniem 
występuje także w kopalniach Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA. Zasadnicza różnica między zagroże-
niem wyrzutowym w tych rejonach polega na tym, że 
w kopalniach dolnośląskich występowały wyrzuty 
dwutlenku węgla i węgla, natomiast w kopalniach 
JSW – metanu i węgla. To ostatnie jest tym bardziej 
brzemienne w tragiczne skutki, że poza zagrożeniem 
powodowanym wyrzuconymi masami silnie rozdrob-
nionego węgla oraz wytworzeniem atmosfery nie-
zdatnej do oddychania, powstaje równocześnie za-
grożenie zapalenia się bądź wybuchu metanu,  
a w konsekwencji również wybuchu pyłu węglowe-
go. Stwarza to zagrożenie dla wielu wyrobisk, a na-
wet dla całej kopalni [Konopko 2006]. 

Pozostałe zagrożenia naturalne mają znacznie 
mniejsze znaczenie. Najmniej docenianym jest za-
grożenie wodne. Wiąże się to z faktem, że przewi-
dywalność zagrożeń wodnych jest absolutnie większa 
niż pozostałych zagrożeń. Perspektywicznie zagroże-
nie wodne nie powinno stanowić istotnego problemu 
w bezpiecznym prowadzeniu robót górniczych. Za-
grożenia te występują do głębokości 300-400 m  
i wraz z głębokością zmniejsza się dopływ wody do 
kopalń. Zroby są intensywnie zaciskane, a przez 
znajdujące się w nich zbiorniki wodne są ograniczone 
pojemnościowo. Skały są coraz mocniejsze, mniej 
skłonne do rozmakania, nie „upłynniają się” w wo-
dzie [Rogoż, Posyłek 2000]. Oddzielne zagadnienie 

stanowią zbiorniki wodne tworzone w wyniku zata-
piania likwidowanych kopalń. W tym zakresie nie-
zbędny jest monitoring zagrożenia wodnego nie tylko 
dla czynnych kopalń, ale również dla powierzchni.  

W przypadku kryteriów charakteryzujących para-
metry złoża, najwyższą uciążliwość warunków geo-
logiczno-górniczych na proces eksploatacji ma 
wpływ tektonika złoża (0,22). Uskoki należą do 
głównych czynników utrudniających eksploatację, 
ponieważ są źródłem zagrożeń oraz powodują prze-
rwanie ciągłości złoża i mogą wymusić zmianę ukła-
du wyrobisk. Stopień zuskokowania złoża ogranicza 
wielkość pól ścianowych, a przede wszystkim długo-
ści i wybiegi ścian. Przy skomplikowanej budowie 
złoża, szczególnie gdy jest ono pocięte systemem 
dużych uskoków, niezbędne jest utrzymywanie więk-
szej ilość dróg transportowych i wentylacyjnych, 
przez co zwiększa się koszt eksploatacji. Negatywny 
wpływ na eksploatację mają również zafałdowania 
warstw oraz duże kąty nachylenia pokładów. Szcze-
gólnie duża uciążliwość eksploatacji występuje  
w pokładach stromych, powyżej 30o (0,13).  

Bardzo istotny wpływ na uciążliwość eksploatacji 
mają także parametry wytrzymałościowe górotworu 
w stropie (0,14) i spągu (0,10) pokładu. Uciążliwość 
eksploatacji związana ze statecznością stropu w wy-
robisku ścianowym wiąże się z zagrożeniem obwa-
łami skał stropowych. Z kolei nośność skał tworzą-
cych spąg wyrobiska jest jednym z głównych ele-
mentów warunkujących utrzymanie wyrobisk. Obu-
dowy przenoszą na spąg siły obciążające ze strony 
stropu. Przy niedostatecznie nośnym spągu następuje 
wgniatanie obudowy w spąg, co powoduje obniżenie 
jej podporności w stosunku do stropu i ogólne pogor-
szenie warunków utrzymania wyrobiska [Kidybiński 
1982]. 

Pozostałymi czynnikami, które mają wpływ na 
uciążliwość eksploatacji, są miąższość (0,11) i głę-
bokość zalegania pokładów (0,11). W przypadku 
miąższości pokładów uciążliwość eksploatacji doty-
czy przede wszystkim pokładów cienkich, do 1,5 m, 
w których ograniczona jest możliwość osiągnięcia 
wysokiej koncentracji wydobycia. Uciążliwość zwią-
zana z pokładami grubymi, powyżej 3,5 m, wiąże się 
z prowadzeniem eksploatacji wielowarstwowej, a to 
powoduje pozostawienie łat węgla w stropie lub spą-
gu i pogorszenie stopnia wykorzystania złoża. 

Sama głębokość występowania pokładów nie sta-
nowiłaby zwiększenia stopnia uciążliwości eksplo-
atacji, ale wraz ze wzrostem głębokości zwiększa się 
pierwotna temperatura skał, a co za tym idzie, zagro-
żenie pożarowe. Także pozostałe zagrożenia natural-
ne zwiększają się wraz z głębokością, w szczególno-
ści metanowe i tąpaniami. Opisana wcześniej profi-
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laktyka zagrożeniowa generuje wzrost kosztów eks-
ploatacji, ale także wraz z głębokością rośnie zużycie 
energii, koszt transportu urobku oraz koszt wentyla-
cji. W związku z powyższym głębokość eksploatacji 
przekłada się na poziom kosztów. 

Rezultatem przeprowadzonego postępowania jest 
uszeregowanie kopalń według wzrastającego pozio-
mu uciążliwości warunków geologiczno-górniczych 
prowadzenia eksploatacji. Pozycje poszczególnych 
kopalń według wartości wskaźnika WUE przedstawia 
rys. 3. W celu wydzielenia typów uciążliwości ko-
palń węgla kamiennego wykorzystano powyższe 
wagi (priorytety) dla poszczególnych cech charakte-
ryzujących uciążliwość warunków geologiczno-
górniczych. Przy wykorzystaniu jednej z metod tak-
sonomii numerycznej – metody Warda, dokonano 
grupowania kopalń węgla kamiennego. Dzięki temu 
kopalnie zostały zróżnicowane i pogrupowane  
w zespoły kopalń o zbliżonych wartościach cech 
diagnostycznych. Analizę przeprowadzono przy uży-
ciu programu komputerowego STATISTICA v. 6. 
Przebieg grupowania zilustrowano na rysunku 4.  

Wynik grupowania pokazał, że można wydzielić 3 
grupy o podobnej uciążliwości warunków geologicz-
no-górniczych. Do pierwszej grupy zaliczono kopal-
nie: Bogdanka, Bolesław Śmiały, Czeczott, Janina, 
Murcki, Piast, Sobieski i Ziemowit; do drugiej: Anna, 
Borynia, Brzeszcze, Budryk, Chwałowice, Jankowi-
ce, Jas-Mos, Knurów, Krupiński, Marcel, Pniówek, 
Silesia, Sośnica, Szczygłowice, Zofiówka; natomiast 
do trzeciej: Bielszowice, Centrum, Halemba, Kazi- 
 

mierz Juliusz, Makoszowy, Mysłowice, Piekary, 
Pokój, Polska Wirek, Rydułtowy, Staszic, Śląsk, 
Wesoła, Wieczorek oraz Wujek. 

Wyróżnione grupy można określić jako trzy typy 
uciążliwości. Średnie wartości wziętych pod uwagę 
cech diagnostycznych dla poszczególnych typów 
uciążliwości przedstawiono na rysunku 5. 

Najniższą uciążliwość warunków geologiczno-
górniczych na proces eksploatacji wykazują kopalnie 
zakwalifikowane do I typu uciążliwości. Średnia war-
tość wskaźnika uciążliwości (WUE) dla tej grupy 
kopalń wynosi 14. Są to kopalnie wschodniej części 
GZW. Głównymi parametrami wpływającymi na sto-
pień uciążliwości są cechy związane z warunkami 
hydrogeologicznymi. Kopalnie należące do tej grupy 
wykazują największą uciążliwość, która wynika  
z dopływu wód do wyrobisk. Wielkość dopływu wód 
pochodzenia naturalnego w tych kopalniach jest wie-
lokrotnie większa niż średnio dla całej analizowanej 
grupy kopalń. Największy dopływ wód występuje w 
kopalniach: Sobieski (57,2 m3/min), Ziemowit (29,4 
m3/min) i Murcki (22,1 m3/min). Dopływ wód do 
wyrobisk kopalnianych wiąże się z koniecznością 
pompowania wody i odprowadzenie jej do zbiorników 
lub cieków powierzchniowych. Wody kopalniane mają 
różny skład chemiczny i właśnie uciążliwość związana 
ze zrzutem zmineralizowanych wód wyróżnia kopal-
nie należące do tej grupy. Największy zrzut jonów 

2
4
−− SOiCl  w wodach dołowych wykazują kopalnie 

(wartości w kg/1 Mg wydobycia brutto): Czeczott 
(95,2 kg), Ziemowit (54,8 kg) i Piast (45,9 kg). 
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Rys. 3. Wykres rozrzutu wskaźnika stopnia uciążliwości warunków geologiczno-górniczych eksploatacji 
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Rys. 4. Wynik grupowania kopalń węgla kamiennego z uwagi na uciążliwość warunków geologiczno-górniczych 
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Opis cech
1 głębokość występowania zasobów
2 grubość pokładów
3 przerosty
4 kąt nachylenia
5 tektonika
6 urabialność
7 warunki stropowe
8 warunki spągowe
9 zagrożenie metanowe

10 zagrożenie pożarowe
11 zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 
12 zagrożenie tąpaniami
13 zagrożenie wodne
14 Wskaźnik Uciążliwości Eksploatacji  

 
Rys. 5. Charakterystyka typów uciążliwości warunków geologiczno-górniczych  

w kopalniach węgla kamiennego 
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Uciążliwość związana ze zrzutem zmineralizowanych 
wód wiąże się z karami za korzystanie ze środowiska, 
które znacznie obciążają koszty wydobycia węgla  
w tych kopalniach. 

Praktycznie we wszystkich kopalniach tego typu 
uciążliwości występuje zagrożenie wodne, przez które 
należy rozumieć możliwość wdarcia się wody do wyro-
bisk górniczych. Niektóre rejony kopalń: Bogdanka, 
Janina, Sobieski i Piast, zostały zaliczone nawet do 
trzeciego, najwyższego stopnia zagrożenia wodnego. 

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym uciążli-
wość jest fakt, że kopalnie należące do tej grupy nara-
żone są w znacznie wyższym stopniu na zagrożenia 
pożarami niż pozostałe analizowane kopalnie. Węgiel  
w złożach tych kopalń należy do grup o dużej i bardzo 
dużej skłonności do samozapalenia. Najwyższa uciążli-
wość związana z tym zagrożeniem występuje w kopal-
niach: Janina, Ziemowit, Sobieski i Piast. Węgiel w tych 
kopalniach zalicza się do najwyższej, piątej grupy sa-
mozapalności. 

Wyróżniony typ II uciążliwości charakteryzuje ko-
palnie leżące w zachodniej i południowej części GZW. 
Średnia wartość wskaźnika uciążliwości dla tej grupy 
kopalń wynosi 22,3. Większość wartości cech diagno-
stycznych charakteryzujących tę grupę oscyluje wokół 
wartości średnich. Jednak kilka parametrów wpłynęło 
na wzrost stopnia uciążliwości tej grupy kopalń. Jest to 
przede wszystkim zagrożenie metanowe. Wszystkie 
kopalnie tej grupy prowadzą eksploatację w warunkach 
zagrożenia metanowego, a sześć kopalń (Brzeszcze, 
Jas-Mos, Krupiński, Pniówek, Silesia, Zofiówka) posia-
dają pokłady bardzo silnie metanowe (IV kat. ZM),  
w których zachodzi konieczność stosowania profilakty-
ki metanowej i prowadzi się odmetanowanie górotworu.  

Niewątpliwie zagrożenie metanowe potęgowane 
jest faktem, że w tej grupie kopalń średnia głębokość 
zalegania pokładów jest największa i wynosi 790 m, 
a wraz z głębokością metanowość pokładów węgla 
się zwiększa.  

Wyższy stopień uciążliwości warunków eksploatacji 
w tej grupie kopalń wynika również z faktu najwyższe-
go, w stosunku do pozostałych kopalń, zagrożenia wy-
buchem pyłu węglowego. Wszystkie pokłady w kopal-
niach tej grupy zalicza się do klasy B zagrożenia pyło-
wego, a więc występuje w nich niebezpieczny pył wę-
glowy lub w strefie zagrożenia są odcinki wyrobisk  
z niebezpiecznym pyłem węglowym dłuższe niż 30 m. 

Cechą wyróżniającą kopalnie tego typu jest również 
fakt, że warunki tektoniczne złóż w tych kopalniach są 
bardziej skomplikowane niż w kopalniach pozostałych. 
W użytej w ocenie warunków tektonicznych złóż trzy-
stopniowej skali, kopalnie: Borynia, Jas-Mos i Knurów 
zakwalifikowano do najwyższych: drugiej i trzeciej 
klasy skomplikowania budowy złóż. Także średnie 

wartości kąta nachylenia pokładów w kopalniach tej 
grupy są znacznie wyższe niż wartość nachylenia  
w pozostałych kopalniach. Największe średnie kąty 
upadu pokładów występują w kopalniach Jankowice, 
Sośnica i Marcel. 

Najwyższą uciążliwość warunków geologiczno-
górniczych wykazują kopalnie 3. grupy. Są to kopalnie 
centralnej i północnej części GZW. Średnia wartość 
wskaźnika uciążliwości dla tej grupy kopalń wynosi 
28,5, a w sześciu kopalniach wartość WUE przekracza 
30 punktów. Tak wysoki poziom uciążliwości wynika  
z faktu, że większość pokładów w kopalniach tej grupy 
zalicza się do najwyższych kategorii zagrożeń tąpania-
mi, zagrożeń wybuchem pyłu węglowego, a także za-
grożeń wodnych.  

Należy zwrócić uwagę, że do tej grupy kopalń zakwa-
lifikowano także kopalnię Kazimierz Juliusz. Kopalnia 
ta, pomimo że nie prowadzi eksploatacji w warunkach 
skrępowanych koniecznością zwalczania zagrożeń 
naturalnych, to jednak w różnych rejonach kopalni 
występują, w niewielkim natężeniu, wszystkie rodzaje 
zagrożeń. Na dużą uciążliwość eksploatacji mają wpływ 
także parametry złoża. Kopalnia eksploatuje wyłącznie 
pokład 510 o miąższości przekraczającej miejscami 11 
m. Obecnie eksploatowany fragment złoża pocięty jest 
gęstą siatką uskoków o zrzutach wynoszących 10-50 
metrów. Nachylenie pokładu 510 w tym rejonie wynosi 
od 10° do ponad 45°. Te wszystkie cech złożyły się na 
to, że wartość WUE w kopalni wynosi 34,6. 

Najwyższy stopień zagrożeń tąpaniami występuje  
w kopalniach Wesoła i Bielszowice. W kopalni Wesoła 
w dwóch pokładach, na cztery wykazane w projekcie 
zagospodarowania złoża, występuje III stopień zagrożeń 
tąpaniami, w kopalni Bielszowice na 14 pokładów aż  
w 10 występuje najwyższy stopień tego zagrożenia. 
Pomimo faktu, że w kopalniach tej grupy zagrożenie 
metanowe występuje w stopniu średnim lub nieznacznie 
wyższym niż średnio dla wszystkich kopalń, to uciążli-
wość eksploatacji w tych dwu kopalniach, jak również 
w kopalni Staszic, potęgowana jest także poprzez naj-
wyższą, IV kategorię zagrożenia metanowego.  

Wyższy stopień uciążliwości warunków eksploatacji 
w tej grupie kopalń wynika również z faktu zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego. Praktycznie wszystkie 
pokłady w kopalniach należących do trzeciego typu 
uciążliwości zalicza się do klasy B tego zagrożenia.  

W większości kopalń tej grupy występuje również 
zagrożenie wodne. Największy stopień tego zagrożenia, 
który podnosi poziom uciążliwości eksploatacji, wystę-
puje w niektórych rejonach kopalń: Rydułtowy, Kazi-
mierz Juliusz i Wieczorek, gdzie część pokładów zali-
czono nawet do trzeciego, najwyższego stopnia zagro-
żenia wodnego. Jedynie kopalnie Halemba, Pokój  
i Wesoła mają większość pokładów zaliczonych do 
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pierwszego stopnia zagrożenia wodnego, gdzie prowa-
dzenie robót górniczych nie wymaga stosowania dodat-
kowych rygorów ze względu na to zagrożenie. 

Cechą wyróżniającą kopalnie tego typu jest najwyż-
sza średnia miąższość pokładów, która jest prawie dwa 
razy większa niż średnia dla wszystkich kopalń. Wynika 
to głównie z faktu, że w ewidencji zasobów większości 
kopalń tej grupy znajduje się pokład 510, którego miąż-
szość lokalnie przekracza 11 m. 

 
 

4. WNIOSKI 
 
 

• Ujęcie uciążliwości warunków geologiczno-
górniczych eksploatacji w kopalniach węgla ka-
miennego w postaci jednego wielokryterialnego 
modelu matematycznego AHP pozwoliło na osza-
cowanie priorytetów dla każdego kryterium, sub-
kryterium, a w konsekwencji uszeregowanie kopalń 
według stopnia uciążliwości. 

• Z kryteriów ogólnych wpływających na uciążli-
wość eksploatacji wyższy priorytet posiadają za-
grożenia naturalne (0,67) niż parametry złoża 
(0,33). 

• Z rozpatrywanych kryteriów podstawowych naj-
wyższy priorytet pod względem uciążliwości wa-
runków geologiczno-górniczych eksploatacji osią-
gnęły zagrożenia tąpaniami (0,30) i zagrożenia me-
tanowe (0,25) oraz tektonika złoża (0,22). 

• Spośród analizowanych 38. kopalń węgla kamien-
nego najwyższa uciążliwość warunków geologicz-
no-górniczych na proces eksploatacji występuje  
w kopalniach Wesoła, Bielszowice, Kazimierz Ju-

liusz, Rydułtowy, Staszic i Halemba, najmniejsza 
zaś w kopalniach Piast, Murcki, Janina i Ziemowit. 

• Przy wykorzystaniu jednej z metod taksonomii 
numerycznej – metody Warda wyróżniono trzy 
grupy kopalń o podobnej uciążliwości warunków 
geologiczno-górniczych. Najniższą uciążliwość 
eksploatacji wykazują kopalnie wschodniej części 
GZW (średnia wartość wskaźnika uciążliwości 
eksploatacji WUE=14), najwyższą zaś kopalnie 
centralnej i północnej części GZW (średnia wartość 
wskaźnika uciążliwości eksploatacji WUE=28,5).  
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A MULTICRITERION ASSESSMENT OF DISCOMFORT RELATED TO MINING AND GEOLOGIC CONDITIONS  
IN HARD COAL MINING 

 
The paper presents the results of analysis of level of discomfort related to mining and geologic conditions in hard coal mining. The 
assessment was done with the use of the AHP mathematical model. The study was based on expert knowledge of professionals who 
completed a suitably compiled questionnaire, which allowed calculating priorities (weights) of individual parameters and sub-
parameters influencing the overall discomfort level of the extractive process. These in turn served to rank the mines depending on 
discomfort level and, with the use of one of the numerical taxonomy methods – the Ward's method - to distinguish three groups of 
mines characterized by similar mining and geologic conditions related discomfort levels. 
 
 
 

НЕСКОЛЬКОКРИТЕРИАЛЬНАЯ  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НЕБЛАГОПРИЯТНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ   
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ  ПРОЦЕССА  РАЗРАБОТКИ  В  ШАХТАХ  КАМЕННОГО  УГЛЯ 

 
В статье определено при помощи математической модели AHP неблагоприятное воздействие горно-геологических условий 
процесса разработки в шахтах каменного угля. Используя знание экспертов, благодаря выполнению соответствующей 
подготовленной анкеты, подсчитано приоритеты для отдельных критерий и субкритерий, влияющих на все 
неблагоприятные воздействия эксплуатационного процесса. Это позволило упорядочить шахты с точки зрения 
неблагоприятных воздействий эксплуатации, а также выделить, применяя один из методов номерической таксономии - 
метод Варда, три группы шахт с похожей неблагоприятностью воздействия горно-геологических условий.  
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Wpływ czynników geomechanicznych  
na zagrożenie wyrzutami metanu i skał  

w kopalniach Zofiówka i Pniówek  
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

 
 

 
Do chwili obecnej w górnośląskich kopalniach węgla kamiennego zaistniało kilka 
wypływów metanu oraz zjawisk gazogeodynamicznych, z których najwięcej miało 
miejsce w kopalniach Pniówek i Zofiówka. Ostatnie wyrzuty metanu i skał 
(23.08.2002 r. w KWK Pniówek oraz 22.11.2005 r. w KWK Zofiówka) były do tej 
pory największymi z dotychczas zaistniałych zjawisk gazogeodynamicznych 
w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Artykuł przedstawia ogólną 
charakterystykę występowania metanu i wynikającego z tego zagrożenia metanowe-
go oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, jak też skrótowo odnosi się do zaistniałych wyrzutów metanu i skał. W opar-
ciu o dostępne materiały źródłowe i informacje o zaistniałych zdarzeniach przepro-
wadzono analizę warunków geomechanicznych i technologicznych determinujących 
wystąpienie przejawów zagrożenia wyrzutami metanu i skał. Na podstawie powyż-
szej analizy podjęto próbę określenia wpływu czynników geomechanicznych na za-
grożenie wyrzutami metanu i skał w kopalniach Zofiówka i Pniówek. 

 

 
 

 
1. WPROWADZENIE 

 
 
Jednym z najpoważniejszych, naturalnych zagrożeń 

towarzyszących podziemnej eksploatacji węgla, 
oprócz tąpań, są wyrzuty węgla i gazu. Wyrzut węgla 
i gazu stwarza zagrożenie wywołane przez uwalniany 
w ogromnych ilościach gaz oraz działanie mas powy-
rzutowych. 

Głównym składnikiem gazów zawartych w pokła-
dach węglowych eksploatowanych przez kopalnie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW S.A.) jest me-
tan. Gaz ten występujący w podziemnych złożach 
węgla kamiennego jest wynikiem karbonizacji mate-
riału roślinnego w warunkach wysokiej temperatury  
i ciśnienia. Oszacowano, że w procesie uwęglenia  
1 m3 węgla powstać może około 300 m3 metanu. 
Metan jest gazem o małej gęstości (w warunkach 

normalnych 0,716 kg/m3), więc systematycznie mi-
gruje w kierunku powierzchni ziemi. Jego ilość (me-
tanonośność) zależy od lokalnych warunków geolo-
gicznych, a w tym od przepuszczalności nadkładu  
(w warunkach kopalń jastrzębskich w nadkładzie 
zalegają nieprzepuszczalne iły mioceńskie). Mimo, 
że aktualna metanonośność stanowi jedynie ułamek 
pierwotnej ilości gazu w węglu, gaz ten stanowi po-
ważne utrudnienie w procesie produkcyjnym kopalń 
oraz stwarza zagrożenia dla załóg zatrudnionych  
w podziemnych kopalniach. 

W przypadku wyrzutów węgla i metanu pojęcie 
zagrożenia związane jest z dwoma czynnikami. 
Pierwszym z nich jest gaz, uwalniany podczas wy-
rzutu w krótkim czasie i w ogromnych ilościach. Gaz 
ten tworzy w wyrobiskach podziemnych atmosferę 
niezdatną do oddychania i zakłóca układ wentylacyj-
ny kopalni. Metan, w zależności od stężenia, może 
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tworzyć mieszaninę wybuchową lub palną, a zagro-
żenie gazowe objąć może swym zasięgiem wszystkie 
wyrobiska podziemne kopalni, a czasami również 
ludzi znajdujących się w okolicy szybów wentylacyj-
nych i na powierzchni zakładów górniczych. Drugim 
czynnikiem jest działanie mas powyrzutowych bez-
pośrednio na ludzi, urządzenia i obudowę wyrobisk 
górniczych, wywołując obrażenia u ludzi i ogromne 
koszty ponoszone na odtworzenie i zabezpieczenie 
rejonu objętego wyrzutem. 

Wydawało się że, po zamknięciu w latach 90. XX 
wieku kopalń Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, 
zagrożenie wyrzutami gazów i skał przestało być 
problemem w polskich kopalniach. Tymczasem natu-
ra upomniała się o swoje prawa i w sierpniu 2002 r. 
w lunecie rurowej na poziomie 1000 m kopalni 
Pniówek w Pawłowicach zarejestrowano bardzo 
groźny wyrzut węgla i metanu. O skali zagrożenia 
jakie niosło za sobą to zjawisko świadczyć może 
ilość metanu uwolniona w powołanym zdarzeniu, 
szacowana na około 51 500 m3 [4].  

Niestety po trzech latach i trzech miesiącach, tym 
razem w kopalni Zofiówka, doszło do kolejnego 
wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego 
(trzy ofiary śmiertelne). 

Przykłady kopalń Pniówek i Zofiówka pokazują, że 
ze względu na swoją skomplikowaną naturę nie opra-
cowano dotychczas w pełni skutecznych zobiektywi-
zowanych metod przewidywania występowania wy-
rzutów skalno-gazowych w oznaczonym miejscu  
i czasie. 

Warunkiem bezpiecznej pracy w kopalniach zagro-
żonych wyrzutami gazów i skał jest dostateczne roz-
poznanie tego zagrożenia, jego przyczyn i mechani-
zmu powstawania. Od ludzi zatrudnionych w kopal-
niach zagrożonych wyrzutami metanu i skał wymaga 
się przede wszystkim umiejętności szybkiego roze-
znania wszelkich objawów poprzedzających powsta-
nie wyrzutu, a także znajomości zasad bezpiecznego 
prowadzenia robót w kopalniach zagrożonych wyrzu-
tami metanu i skał. 

Zjawiska dynamiczne w gazowych pokładach wę-
gla mają bardzo często charakter mieszany. Głów-
nym kryterium dla określenia kategorii zjawiska 
dynamicznego w takich przypadkach jest to, czy 
zdezintegrowany węgiel (lub skała) jest wyrzucany 
czy też nie, przez gaz, który zawsze jest obecny  
w wyrzutach węgla (lub skał) i gazu. 

W obowiązujących znowelizowanych przepisach 
[12] zamieszczone zostały definicje pojęć dotyczące 
poszczególnych zagrożeń naturalnych. Według po-
wyższych 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 wyniku działania czynników geologiczno-
górniczych, które mogą spowodować efekty akustycz-
ne, podmuch powietrza, uszkodzenie obudowy i urzą-
dzeń, powstanie kawerny powyrzutowej, zaburzenie  
w przewietrzaniu wyrobisk, powstanie wybuchowego 
nagromadzenia metanu lub atmosfery niezdatnej do 
oddychania", natomiast „objawami wskazującymi na 
zwiększenie zagrożenia wyrzutami gazów i skał są: 
a) zwiększone ilości zwiercin, wydmuchy zwiercin  

i gazów, zakleszczanie lub wypychanie wiertła  
w czasie wiercenia otworów, 

b) odpryskiwanie węgla z ociosów i czoła przodku 
oraz trzaski w głębi calizny, 

c) zwiększone wydzielanie gazów po robotach strza-
łowych, 

d) zwiększenie ilości urobku i jego rozrzucenie na 
większą odległość od przodka przy tej samej tech-
nologii wykonywania robót strzałowych, 

e) zmniejszenie zwięzłości i zmiany struktury węgla 
w czasie prowadzenia wyrobiska.” 

Wyrzuty gazów i skał należą do bardzo skompli-
kowanych zjawisk w kopalniach, skutkiem czego ich 
mechanizm nie został jeszcze dokładnie zbadany  
i rozpoznany. Podejmowane próby wyjaśnienia tego 
problemu sprowadzają się do pewnych hipotez, które 
w ogólności można podzielić na trzy grupy różniące 
się czynnikiem, który jest najbardziej aktywny i de-
cydujący przy wzbudzaniu nagłego wyrzutu. 

Pierwsza grupa badaczy reprezentuje pogląd, że 
zniszczenie calizny może następować niezależnie od 
naprężeń w górotworze, w rezultacie działania wy-
dzielającego się gazu, który znajduje się w porach 
pod określonym ciśnieniem. 

Druga grupa badaczy prezentuje pogląd, że znisz-
czenie calizny w strefie przyprzodkowej jest wyni-
kiem działania sił górotworu, a działanie gazu ma 
charakter drugorzędny – pomocniczy, ułatwiając 
wyrzut calizny do wyrobiska. 

Trzecia grupa badaczy przypisuje obu wymienio-
nym czynnikom decydującą rolę w mechanizmie 
wyrzutu, jednak bez wskazania, który z tych czynni-
ków jest dominujący. Należy podkreślić, że żadna  
z tych hipotez nie została w sposób empiryczny jed-
noznacznie potwierdzona i żadna z nich nie jest po-
wszechnie akceptowana, ponieważ żadna z nich nie 
wyjaśnia w sposób zadowalający wszystkich efektów 
obserwowanych przy wyrzutach. 

Wyrzuty występują w pokładach węgla, w pia-
skowcach i łupkach piaszczystych, w kopalniach soli. 
Rejony wyrzutowe różnią się od niewyrzutowych 
warunkami geologicznymi, strukturą złoża węglowe-
go i skał wyrzutowych – węgla, względnie piaskow-
ca, gazonośnością i rodzajem występujących gazów 
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oraz szeregiem innych czynników mających wpływ 
na występowanie i przebieg zjawiska. 

Wspólnymi cechami rejonów wyrzutowych są 
głównie: wysoka gazonośność, specyficzna struktura 
skał wyrzutowych oraz bujna tektonika. Wyrzuty 
występują w złożach silnie zaburzonych wskutek 
deformacji tektonicznych oraz w obszarach objętych 
skutkami działalności wulkanicznej. Wyrzuty grupują 
się na zaburzeniach, przesunięciach częściowych lub 
zupełnych, w sfałdowaniach – w szczytach siodeł  
i muldach, za ścienieniami względnie zgrubieniami 
pokładów oraz w strefach wpływu krawędzi eksplo-
atacji sąsiednich pokładów i miejscach nie wybra-
nych resztek, w obszarach górotworu będących pod 
wpływem naprężeń dynamicznych. Wyrzutowe po-
kłady węgla są zwykle silniej zaburzone jak skała 
towarzysząca. Nie wszystkie pokłady węgla eksplo-
atowane w rejonach wyrzutowych są wyrzutowe 
[17].  

Struktura pokładów wyrzutowych jest zniszczona, 
poskręcana „barankowata”. Węgiel w pokładzie jest 
ziemisty, wyraźnie uwarstwiony i pasemkowaty, 
zwykle z wkładkami przerostu i łupku, szczelinowaty 
i porowaty, kruchy, dający się łatwo rozcierać  
w palcach na proszek o niskiej wytrzymałości me-
chanicznej. Zmiany struktury węgla powstałe w wy-
niku działalności tektonicznej oraz pod wpływem 
naprężeń dynamicznych panujących w górotworze są 
często niewidoczne gołym okiem i dopiero pod mi-
kroskopem można stwierdzić rozdrobnienie, zmiele-
nie i zmiażdżenie oraz niekiedy wtórne zbrykietowa-
nie węgla [17]. 

Z geomechanicznego punktu widzenia zjawisko 
wyrzutu można traktować jako utratę stateczności 
wyrobiska połączoną z dynamicznym ruchem mie-
szaniny skalno-gazowej i stąd też w procesie wyrzutu 
wyróżnić  można dwie fazy: 
− fazę „przygotowania” ośrodka skalnego do wyrzutu,  
− fazę „ruchu” mieszaniny skalno-gazowej. 

Z praktycznego punktu widzenia: 
− fazę „przygotowania” charakteryzują czynniki 

(geomechaniczne i gazowe) decydujące o możli-
wości wystąpienia zjawiska wyrzutu, 

− fazę „ruchu” opisują przejawy skutków zjawiska;  
w naszych rozważaniach tym zagadnieniem nie bę-
dziemy się zajmowali, aczkolwiek wielkości opisu-
jące skutki (np.: masa powyrzutowa, ilość wydzie-
lonego metanu, granulacja urobku, itp.) mogą być 
parametrami, na podstawie których można podjąć 
próbę oszacowania energetycznej strony zjawiska. 
Zawarte w pracy [18] rozważania ograniczone zostały 

do fazy pierwszej, a ściślej rzecz biorąc do wyjaśnienia 
roli stanu naprężenia – wytężenia górotworu –  
w  „przygotowaniu” ośrodka skalnego do wyrzutu.  

Chcąc przedstawić w sposób poglądowy przebieg 
wyrzutu gazów i skał należy podkreślić, że zjawisko 
to przebiega w sposób lawinowy. W wyniku zapo-
czątkowanego impulsu wyrzutu odsłonięta zostaje 
powierzchnia węgla, który – pod wpływem rozłado-
wujących się naprężeń górotworu i energii potencjal-
nej – jest kruszony i wyrzucony do wyrobiska  
w wyniku drugiego impulsu wyrzutu. Kolejne impul-
sy wyrzutu przebiegają analogicznie. Wyrzut gazów  
i skał zostaje zahamowany w momencie, gdy wyrobi-
ska górnicze wypełnią się kruszywem (masą) powy-
rzutowym w takim stopniu, że wystąpią siły oporu 
większe niż wypadkowa sił inicjujących wyrzut. 

Czynnikami decydującymi o wzroście zagrożenia 
wyrzutami gazów i skał są między innymi: wysoka 
gazonośność złoża, mała zwięzłość węgla, wysokie 
ciśnienie i intensywność desorpcji gazów oraz pro-
wadzenie robót w sąsiedztwie zaburzeń geologicz-
nych. 

Zjawiska gazogeodynamiczne stanowią w pod-
ziemnych kopalniach węgla jedno z największych 
zagrożeń dla życia i zdrowia górników od wielu lat. 

 
 

2. WYSTĘPOWANIE  METANU  
W KOPALNIACH  JASTRZĘBSKIEJ 
SPÓŁKI  WĘGLOWEJ 

 
 
O istnieniu dużych zasobów węgla w rejonie na po-

łudnie od Rybnika wiedziano już w okresie przed 
drugą wojną światową, a z wierceń badawczych wy-
nikało również, że należy się liczyć z dużym zagro-
żeniem metanowym. Być może to zadecydowało  
o tym, że nie przystąpiono do ich zagospodarowania 
tym bardziej, że techniki zwalczania zagrożenia me-
tanowego nie były wówczas rozwinięte. 

Rozpoczęcie zagospodarowania tego złoża nazwa-
nego umownie Rybnickim Okręgiem Węglowym 
(ROW) nastąpiło w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Potwierdziła się duża metanonośność złoża. 
Kopalnie charakteryzują się dużą metanowością za-
równo wyrobisk udostępniających i przygotowaw-
czych, jak i wyrobisk wybierkowych. Dokładniejsze 
badania wykazały, że wraz z metanem wydziela się  
w znikomych ilościach dwutlenek węgla (CO2) oraz 
w śladowych ilościach azot (N2) i wodór (H2).  
W niektórych przypadkach zawartość CO2 w węglu 
dochodzi do 4%, jednak najczęściej mieści się ona  
w granicach poniżej 1,5%.  

Roboty górnicze w pierwszych latach budowy wy-
konywane były, z uwagi na występujące zagrożenie 
metanowe, metodą centralnego strzelania z po-
wierzchni. W tym czasie nie stosowano metanometrii 
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automatycznej. Brak więc z tego okresu dokładniej-
szych obserwacji dotyczących intensywności wypły-
wu metanu do poszczególnych przodków. Przykła-
dowo oceniono, że w przekopie południowym po-
ziomu 280 m w kopalni 1 Maja, ze stref uskokowych 
miały miejsce wypływy metanu o intensywności 
dochodzącej chwilowo do 200 m3/min przy ciśnieniu 
gazu dochodzącym do 0,3 MPa. Występowały więc 
zjawiska gazogeodynamiczne na skalę, która się już 
później nie powtórzyła w następnych budowanych 
kopalniach [3]. 

Metanonośność pokładów Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego jest bardzo nierównomierna. 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.  
W części południowo-wschodniej do złóż silnie metano-
nośnych należą złoża kopalń: Brzeszcze i Silesia, nato-
miast w części południowo-zachodniej silnie metanono-
śnymi są złoża kopalń należących do Jastrzębskiej i byłej 
Rybnickiej Spółki Węglowej. 

W budowie geologicznej południowej części Ryb-
nickiego Okręgu Węglowego (obszary górnicze ko-
palń JSW S.A.) biorą udział utwory karbonu nakryte 
trudno przepuszczalnym nadkładem o zmiennej 
miąższości osadów czwartorzędu i trzeciorzędu.  
W kopalniach JSW S.A., ze względu na zaleganie  
w nadkładzie słabo przepuszczalnych ilastych osa-
dów miocenu, bezpośrednio w stropie karbonu wy-
stępuje 150 ÷ 200 m strefa wysokiej metanonośności 
pokładów, przekraczającej niejednokrotnie 10 m3 
CH4/Mgcsw [6]. Obszary zwiększonej metanonośności 
pokładów oraz silnego nasycenia wolnym metanem 
występują również w pobliżu stref uskokowych, 
które stanowiły drogi migracji metanu z głębszych 
partii złoża, kończące się na kontakcie z nieprzepusz-
czalnym nadkładem.  

W kopalniach Jastrzębie i Moszczenica, budowa-
nych w pierwszej kolejności, już w trakcie drążenia 
pierwszych wyrobisk udostępniających w strefie 
podnadkładowej następowały intensywne wypływy 
metanu wolnego, dochodzące do kilkudziesięciu 
m3/min. Uruchomienie eksploatacji spowodowało 
dalsze zwiększenie wydzielania metanu. Odmienna 
dynamika metanowości wystąpiła w kolejno budo-
wanych (o większej głębokości) kopalniach. Dopły-
wy metanu w fazie robót udostępniających były sto-
sunkowo niewielkie. Dopiero rozpoczęcie robót eks-
ploatacyjnych spowodowało wzrost wydzielania się 
metanu [2]. 

Z dotychczasowych badań wynika, że metan zwią-
zany ze złożami węgla występuje w dwóch zasadni-
czych formach:  

− jako metan sorbowany związany fizykochemicznie 
z substancją węglową lub rzadziej ze skałami ila-
stymi, 

− jako metan wolny, występujący w porach i szczeli-
nach skał płonnych i pokładów węgla (może być 
również rozpuszczony w wodzie złożowej wystę-
pującej w przestrzeni porowej piaskowców). 
Występowanie gazu sorbowanego związane jest 

głównie z pokładami węgla, natomiast występowa-
nie metanu wolnego związane jest z dogodnymi 
strukturami geologicznymi umożliwiającymi gro-
madzenia się tego gazu. Obie formy występowania 
są ściśle ze sobą związane. Przyjmuje się, że na 
skutek odprężenia pokładów węgla w trakcie eks-
ploatacji górniczej występuje wydzielanie się meta-
nu sorbowanego i przejście w formę metanu wolne-
go od strefy spękań [11].  

Tabela 1 
Metanowość bezwzględna kopalń JSW S.A.  

w latach 2002-2006 
 

Metanowość bezwzględna [m3/min] 
Kopalnia 

2002 2003 2004 2005 2006 

Borynia 27,44 30,46 37,78 73,66 84,24 

Jas-Mos  58,87 54,48 50,18 41,32 43,60 

Krupiński 76,57 112,80 111,05 124,47 132,50 

Pniówek 218,06 238,84 257,87 254,99 244,40 

Zofiówka 80,28 82,89 100,95 119,23 127,80 

JSW SA 461,22 519,47 557,83 613,68 632,54 

 
Metanowość bezwzględna kopalń JSW S.A.  

w 2006 roku wynosiła 632,54 m3/min, z tego poprzez 
odmetanowanie ujmowano 239,98 m3/min, a sumarycz-
ne ujęcie metanu poprzez odmetanowanie w 2006 r.  
w kopalniach JSW S.A. wyniosło 127,5 mln m3,  
z tego wykorzystano 87,5 mln m3 CH4, tj. 68,6%. Me-
tanowość względna w tym okresie wynosiła 17,16 
m3/Mg wydobycia. Charakterystykę metanowo-
ści bezwzględnej w poszczególnych kopalniach JSW 
S.A. za lata 2002÷2006 przedstawiono w tabeli 1.  
Z powyższego zestawienia wynika, że od roku 2002 
następuje stały wzrost metanowości bezwzględnej 
kopalń, co powoduje wzrost zagrożenia metanowego.  

Z przedstawionych powyżej informacji wynika, że 
pokłady węgla eksploatowane w południowej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, a w szczegól-
ności w Rybnickim Okręgu Węglowym są przeważ-
nie pokładami silnie gazonośnymi. Istnieją więc 
przesłanki do przypuszczeń, że w określonych wa-
runkach mogą w nich występować zjawiska gazoge-
odynamiczne. Przypuszczenia te są wzmacniane 
faktem występowania tych zjawisk, w tym również 
nagłych wyrzutów węgla i gazu w niektórych kopal-



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 
 

160 

niach Ostrawsko-Karwińskiego Rejonu (OKR). Do-
tychczas zjawiska gazogeodynamiczne zanotowano 
w pięciu kopalniach OKR, tj.: Jan Šverma, Paskov, 
Stařič, Rudy Řijen, Vitezny Unor [4]. 

 
 

3. ZAGROŻENIE  WYRZUTAMI  METANU  
I  SKAŁ  W KOPALNIACH JASTRZĘBSKIEJ 
SPÓŁKI  WĘGLOWEJ 

 
 

3.1. Zjawiska gazogeodynamiczne zaistniałe 
do końca 2000 roku 

 
Zjawiska gazogeodynamiczne występowały przez 

cały okres istnienia kopalń ROW, jednakże ich do-
kumentowanie było ograniczone ze względu na braki 
automatycznej techniki pomiarowej. Udokumento-
wane zjawiska gazogeodynamiczne, mające pewne 
cechy wyrzutu, wystąpiły jedynie w kopalni Zofiów-
ka. W kopalni Pniówek do czasu zaistnienia w dniu 
23.08.2002 r. wyrzutu metanu i skał udokumentowa-
ne były zjawiska gazogeodynamiczne, mające cechy 
nagłych wypływów metanu.   

Jak dotąd w kopalniach Rybnickiego Okręgu Wę-
glowego występowały zjawiska o małej skali, gdzie 
ilość wydzielonego gazu oraz wyrzuconego węgla 
była mała, w praktyce kopalnianej czasami nawet 
mało odczuwalna. Zjawiska te scharakteryzował  
T. Majcherczyk [9] – tabela 2 *)-uzupełniona o wy-
rzuty z 2002 i 2005 r. 

W 1997 roku na zlecenie Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej S.A. opracowana została przez Instytut Me-
chaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie dokumentacja [1], w której kompleksowo 
przedstawiono stan zagrożenia wyrzutami metanu  
i skał w kopalniach Spółki oraz opisano, w oparciu  
o dostępne dokumenty, zjawiska gazogeodynamiczne 
zaistniałe w kopalniach JSW S.A.  

Jak wynika z „zestawienia objawów gazodyna-
micznych” sporządzonego w 1983 r. przez ówczesne 
Zrzeszenie Kopalń w Jastrzębiu, pierwszy przejaw 
takiego zjawiska został zarejestrowany w KWK Ja-
strzębie (obecnie KWK Jas-Mos) w 1967 r. [1]. Pod-
czas drążenia 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; brak dokładniejszej 
informacji o tym zdarzeniu. 

Drugim w porządku chronologicznym, ale bez 
oznaczonej daty – było zdarzenie w ówczesnej KWK 
Manifest Lipcowy, a obecnej KWK Zofiówka, które 
wystąpiło podczas głębienia szybu 6 lub 7 na pozio-
mie 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 szy-
bu. Odstrzał około 2,0 do 2,4 m szybu spowodował 
wypływ metanu całym przekrojem szybu  
o stężeniu 6%; wypływ trwał 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. 

 
 

Tabela 2 
 

Zjawiska gazogeodynamiczne zaistniałe w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [9]*) 
 

Kopalnia Wyrobisko 
chodnikowe Pokład Ilość mas  

powyrzutowych [t] 

Ilość wydzielo-
nego metanu  

[m3] 

Data wystąpienia 
zjawiska 

Zofiówka 

(dawniej Manifest 
Lipcowy) 

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 
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Inne zjawiska gazogeodynamiczne w KWK Zofiówka  
W zestawieniu objawów gazodynamicznych [1] 

podano informację bez oznaczenia dat (prawdopo-
dobnie rok 1983) o trzech zdarzeniach, scharaktery-
zowanych w następujący sposób: mocne strzały, 
wydmuch gazu, minikawerny w postaci leja o średni-
cy 0,5 m. Miejsca tych zdarzeń: chodnik H-1a, chod-
nik H-1b, chodnik H-c, wszystkie w pokładzie 403/1. 
Niestety nie przedstawiono informacji o czynno-
ściach wykonywanych w tych przodkach do chwili 
przejawu zagrożenia. Umożliwiłoby to ustalenie, na 
czym polegała prowokacja tych wyrzutów. Te wyrzu-
ty – bo tak należałoby zakwalifikować powyższe 
zdarzenia – różnią się od poprzednio opisanych tym, 
że towarzyszyły im oznaki, wskazujące na proces 
gwałtownego odprężenia pokładu 403/1. 

W 1984 r. w kopalni Zofiówka miały miejsce na-
stępujące nagłe wypływy metanu [5]: 
− wypływ metanu w dniu 12.03.1984 r. w chodniku 

badawczym H-1a w pokładzie 403/1 po wykonaniu 
robót strzałowych; łączna emisja metanu 450 m3,  
a wydatek 0,148 m3/s, 

− wypływ metanu w dniu 30.05.1984 r. w chodniku 
badawczym H-3 w pokładzie 404/3 po wykonaniu 
robót strzałowych; łączna emisja metanu 250 m3,  
a wydatek 0,156 m3/s, 

− wypływ metanu w dniu 13.10.1984 r. w chodniku  
nadścianowym H-1a w pokładzie 403/1 po wyko-
naniu robót strzałowych; łączna emisja metanu  
890 m3, a wydatek 0,37 m3/s, 
Na szczególną uwagę zasługują trzy zdarzenia, ja-

kie miały miejsce w KWK Zofiówka (19.05.1979 r., 
10.08.1979 r. oraz 12.06.1985 r.), które zgodnie  
z wymogami obowiązujących w tym czasie przepi-
sów [16], określono jako wypływy metanu z odrzu-
tem węgla i skał, a które według obecnie stosowa-
nych kryteriów zostałyby uznane za wyrzuty metanu 
i skał. Ich opis zamieszczono w pracach [1,4]. 

 
Zjawiska gazogeodynamiczne w KWK Pniówek 

W zestawieniu objawów gazogeodynamicznych [1] 
za lata 1967÷1983, w odniesieniu do tej kopalni 
podano następujące zdarzenia: 
− (brak daty), przekop S-6, pokład 361/1, poziom  

265 m, ciśnienie gazu 3,9 MPa, gazonośność –  
16,7 m3/Mg, zwięzłość węgla fz = 0,23÷0,46, prze-
jawy: ciężkie strzały i wydmuch zwiercin, 

− 8.08.1975 r., przekop S-1, pokład 360/1, poziom 
305 m,  przejawy: wydmuchy zwiercin i płuczki. 
W komentarzu zwrócono uwagę na to, że w KWK 

Pniówek (podobnie jak w KWK Zofiówka)  
w wyrobiskach drążonych w pokładach przylegają-
cych bezpośrednio do stropu karbonu stwierdza się 
niejednokrotnie nierejstrowane, tzw. mocne (ciężkie) 

strzały, wydmuchy węgla i gazu z otworów strzało-
wych. Według służb wentylacyjnych objawy te towa-
rzyszą uskokom i innym zaburzeniom geologicznym. 

W 1987 r. zarejestrowano w KWK Pniówek nastę-
pujące 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. Wydzielaniu gazu towarzyszyło 
wykraplanie wody (około 20 l/min). Maksymalne 
zarejestrowane stężenie gazu w przodku wyrobiska 
wynosiło 5%. Zagrożenie metanowe zlikwidowano 
środkami wentylacyjnymi, 

− 4.07.1987 r. w pochylni równoległej S-4 w pokładzie 
363 nastąpiło wzmożone wydzielanie metanu po ro-
botach strzałowych wykonywanych na II zmianie. 
Stężenie metanu w przodku powyżej 5%. Zgodnie  
z zaleceniem Kopalnianej Komisji Zagrożenia Meta-
nowego wykonano 6.07.1987 r. pomiary wskaźników 
zagrożenia wyrzutami. Otrzymano: ∆P = 0,92 kPa,  
Zw = 15,5 dm3/mb,  fz = 0,28. W dniu 07.07.1987 r. 
wykonano ponownie pomiary ∆P = 0,44 kPa,  
Zw = 10,5 dm3/mb,  fz = 0,28. W przodku po jego pra-
wej stronie stwierdzono uskok o zrzucie h = 0,6 m. 
Jako środki profilaktyczne zalecono urabianie techni-
ką strzałową z kontrolą powrotu załogi do przodka 
oraz zwiększenie ilości otworów odmetanowania, 

− 20.10.1987 r. w pochylni S-5 w pokładzie 363 
nastąpiło wzmożone wydzielanie metanu po robo-
tach strzałowych. Stężenie metanu w przodku bez-
pośrednio po zdarzeniu wynosiło powyżej 5%, a po 
4 godzinach 1,6%. Zagrożenie usunięto środkami 
wentylacyjnymi. Brak danych odnośnie wielkości 
odrzutu węgla. 

W 1989 r. odnotowano [1]: 
− 15.06.1989 r. nagły wypływ metanu oraz mieszani-

ny wody i piasku z otworu wiertniczego o długości 
45 m, prowadzonego pod kątem 70° w stropie po-
kładu 363 z chodnika B-1. Przyczyną wypływu me-
tanu było połączenie otworem strefy wysokich ci-
śnień gazu i wody z siecią szczelin i mikropęknięć 
w warstwach stropowych. 
W KWK Pniówek, do czasu wyrzutu metanu  

i skał w lunecie rurowej w dniu 23.08.2002 r., nie 
zarejestrowano przejawów zagrożenia wyrzutami  
w rozmiarze, jaki miał miejsce w KWK Zofiówka  
w dniu 12.06.1985 r. 

 
3.2. 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 r. w KWK Pniówek w Pawło-

wicach, w drążonej lunecie rurowej do Szybu II na 
poziomie 1000 m po wykonaniu roboty strzałowej  
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w przodku wyrobiska miał miejsce wyrzut metanu  
i skał. Drążenie tego wyrobiska rozpoczęto w maju 
2002 r. i do momentu wyrzutu wyrobisko osiągnęło 
wybieg 73 m. Chodnik ten, o przekroju kamienno-
węglowym, był prowadzony po wzniosie około 7o,  
z wykorzystaniem techniki strzałowej. Obudowę 
wyrobiska stanowiła obudowa łukowa typu V-29/8, 
budowana w odstępach co 1 m. W momencie zdarze-
nia czoło przodka w części przyspągowej stanowił 
pokład 405/2, zaś w stropie pokład 405/1. Wyrobisko 
przewietrzane było wentylacją odrębną tłoczącą za 
pomocą lutniociągu z lutni elastycznych o średnicy 
1000 mm, zasilanego przez dwa wentylatory lutnio-
we (elektryczne) WLE-603B i WLE-604B pracujące 
w układzie równoległym. Całkowita długość instala-
cji lutniowej wykonanej dla przewietrzania lunety 
rurowej wynosiła około 980 m. 

Pod względem zagrożeń naturalnych wyrobisko,  
w którym wystąpił wyrzut zaliczone było do:  
• IV kategorii zagrożenia metanowego,  
• klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,  
• I stopnia zagrożenia tąpaniami,  
• I stopnia zagrożenia wodnego.  

W dniu 23.08.2002 r. na zmianie I w przodku lune-
ty rurowej zatrudniona była pięcioosobowa brygada, 
która miała za zadanie m.in. odwiercić otwory i wy-
konać robotę strzałową. Po odwierceniu otworów  
i załadowaniu do nich materiału wybuchowego, bry-
gada przodkowa wycofała się do stanowiska strzało-
wego oddalonego o około 150 m od przodka lunety 
rurowej. Po odpaleniu ładunków strzałowy oraz znaj-
dujący się w pobliżu pracownicy górnik i elektryk 
usłyszeli huk i trzaski dobiegające od strony przodka. 

W następstwie wykonanych robót strzałowych za-
istniał wyrzut metanu i skał, który spowodował kon-
centrację metanu w przodku dochodzącą do 86% 
(zarejestrowaną przez czujnik metanometrii central-
nej zabudowany w czole wyrobiska). Tak intensywny 
wypływ metanu wywołał automatyczne uruchomie-
nie sygnalizacji alarmowej i zadziałanie zabezpieczeń 
prądowych. Natychmiast podjęto akcję ratowniczą, 
którą w pierwszej fazie kierował dyspozytor ruchu 
kopalni. Niezwłocznie przystąpił on do alarmowania 
zagrożonej załogi oraz powiadamiania osób i instytu-
cji zgodnie z Planem Ratownictwa Kopalni. W strefie 
zagrożenia znalazło się łącznie 70 pracowników. 
Wszystkich zagrożonych wycofano, w tym ze strefy 
bezpośredniego zagrożenia pięciu pracowników 
(sztygar zmianowy i czterech górników z brygady 
przodkowej zatrudnionej w chodniku dojściowym do 
komory pomp przy wykonawstwie nowego skrzyżo-
wania) wycofało się z użyciem regeneracyjnych apa-
ratów ucieczkowych SR-100A. Żadna ze znajdują-
cych się w strefie zagrożenia osób nie doznała obra-

żeń. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ratowni-
czej, a w szczególności bezpiecznemu wycofaniu 
załogi zatrudnionej w drążonej lunecie rurowej na 
poziomie 1000 m oraz na drodze odprowadzenia 
powietrza, bezpośrednio po wyrzucie metanu i skał, 
uniknięto ofiar i nie dopuszczono do wystąpienia 
katastrofy w kopalni. Prowadzona akcja ratownicza 
miała na celu dotarcie przez zastępy ratownicze moż-
liwie jak najbliżej czoła przodka, rozpoznanie wiel-
kości i zasięgu powstałych zniszczeń, przywrócenie 
wentylacji lutniowej. Akcję ratowniczą zakończono 
w dniu 26.08.2002 r. po uzyskaniu obniżenia stężeń 
metanu w chodniku dojściowym do komory pomp  
i we wlocie do lunety rurowej poniżej 2%. 

Wskutek wyrzutu zaistniało bardzo poważne za-
grożenie metanowe związane z wydzieleniem się 
znacznych objętości metanu. Gaz ten mógł w krótkim 
czasie wypełnić wyrobiska na drodze odprowadzenia 
powietrza z rejonu zaistniałego wyrzutu do szybu 
wentylacyjnego. Należy podkreślić, że wyrzut meta-
nu i skał, jaki miał miejsce w drążonej lunecie ruro-
wej na poziomie 1000 m w dniu 23.08.2002 r., stwo-
rzył nie tylko zagrożenie wybuchowe, związane  
z obecnością metanu oraz niebezpiecznym pyłem 
węglowym, lecz również zagrożenie z tytułu powsta-
nia atmosfery okresowo niezdatnej do oddychania. 

Wyrzut metanu i skał, jaki miał miejsce w dniu 
23.08.2002 r. w drążonej lunecie rurowej, spowo-
dował wyrzucenie znacznych objętości mas powy-
rzutowych (rozkruszonego węgla oraz otaczających 
pokład skał), jednak zasięg tego wyrzutu był ogra-
niczony do 73 m, czyli długości wydrążonego wy-
robiska. Koncentracja metanu powyżej 30% utrzy-
mywała się przez około 11 minut, a metanowość 
bezwzględna w tym okresie w upadowej wentyla-
cyjnej 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 ubytek procentowej zawartości tlenu 
wynosi 6,25%, co oznacza że zawartość tlenu 
kształtowała się na poziomie około 14%. W pozo-
stałych wyrobiskach na poziomie 1000 m oraz na 
drodze odprowadzenia powietrza zawartość tlenu  
w powietrzu kopalnianym kształtowała się na po-
ziomie 16÷17%, natomiast w kolejnych wyrobi-
skach na drodze odprowadzenia powietrza z pozio-
mu 1000 metrów koncentracja metanu w powietrzu 
chwilowo kształtowała się od zawartości ponadwy-
buchowych do wybuchowych oraz w przedziale 
5÷2%. Warto zaznaczyć, że na metanomierzu odda-
lonym aż o 2900 metrów od miejsca wyrzutu, stęże-
nie CH4 powyżej dopuszczalnej wartości 1,5% 



Nr 9(440) WRZESIEŃ 2007 163

utrzymywało się przez okres około 5,5 godziny. 
Łącznie w okresie 66 godzin po wyrzucie metanu  
i skał wydzieliło się 51 448 m3 CH4. Średnia meta-
nowość bezwzględna w okresie 1 doby wyniosła 
24,87 m3/min. 

Szkic lunety rurowej poziom 1000 m po zaistnia-
łym wyrzucie metanu i skał, sporządzony na podsta-
wie przeprowadzonych w dniu 02.09.2002 r. oględzin 
miejsca zdarzenia, przedstawia rysunek 1. Masy po-
wyrzutowe znajdujące się w lunecie rurowej oszaco-
wano na 250 m3 rozdrobnionego węgla i innych skał. 
W wyniku zaistniałego wyrzutu metanu i skał przed 
czołem przodka lunety rurowej do szybu II powstała 
kawerna powyrzutowa, której objętość oszacowano 
na około 250 ÷ 300 m3. 

Wyrzut ten, sprowokowany robotami strzałowymi, 
był największym z dotychczas zaistniałych wyrzutów 
metanu i skał w kopalniach górnośląskich.  

Z przeprowadzonej analizy okoliczności wyrzutu 
metanu i skał przez Komisję ds. Zagrożeń Atmosfery  
Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakła-
dach Górniczych (Protokół nr 5/2002 oraz Uchwała 
nr 7/2002 z dnia 23.09.2002 r.) wynika, że przyczy-
nami zaistniałego w lunecie rurowej poziom 1000 m 
KWK Pniówek zdarzenia były [7]: 

− niezidentyfikowane zaburzenia geologiczne znaj-
dujące się przed czołem przodka (potwierdzone po 
wybraniu mas powyrzutowych – był to uskok wy-
rzucający o zrzucie h ∼ 0,70 m) wraz ze strefą spię-
trzenia gazowego skutkującego wzrostem energii 
potencjalnej wzrosła,  

− zmniejszona przepuszczalność gazowa w związku 
z prowadzeniem robót górniczych na głębokości 
około 1000 m w nieodprężonym filarze ochronnym 
szybów głównych, 

− silnie metanowy charakter złoża w otoczeniu szy-
bów, o czym świadczy wysoka metanowość bez-
względna szybów wdechowych głównych, wyno-
sząca aktualnie 8 m3 CH4/min. 
Wzmiankowany uskok stwierdzono w lunecie ru-

rowej na metrażu od 69 ÷ 75 m od wlotu. Jego zrzut 
początkowo oszacowano (po przebraniu mas powy-
rzutowych w lunecie rurowej) na h ≈ 0,70 m, a po 
dokładnym zdjęciu geologicznym, wykonanym pod-
czas dalszego drążenia lunety rurowej poziom 1000 
m, stwierdzono, że ma on charakter wyrzucający 
warstwy geologiczne i zrzut h = 1,2 m. Zaburzenie to 
jest zbudowane z dwóch szczelin, a szerokość strefy 
uskokowej wynosi średnio około 2,0 m i jest wypeł-
niona silnie spękanym oraz zlustrowanym iłowcem. 

 

 
Rys. 1. Szkic lunety rurowej na poziomie 1000 m po zaistniałym wyrzucie metanu i skał, sporządzony  

na podstawie przeprowadzonych w dniu 02.09.2002 r. oględzin miejsca zdarzenia 



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 
 

164 

Wymienione czynniki, które wpłynęły na powsta-
nie zagrożenia wyrzutowego, nie pozwoliły na wcze-
śniejsze zidentyfikowanie tego zagrożenia, stanowią 
potwierdzenie, że wraz z głębokością prowadzenia 
robót górniczych występuje wzrost zagrożenia meta-
nowego oraz wyrzutami metanu i skał. 

  
3.3. Wyrzut metanu i skał w chodniku  

transportowym D-6 pokład 409/4  
na poziomie 900 m KWK Zofiówka  
w dniu 22.11.2005 r.  

 
W dniu 22.11.2005 r. o godzinie 843 w JSW S.A. 

KWK ,Zofiówka w chodniku transportowym D-6  
w pokładzie 409/4 na poziomie 900 m oddział GRP-4 
nastąpił wyrzut metanu i skał oraz wypadek zbioro-
wy. W trakcie urabiania kombajnem typu Alpine 
AM-50z-w, nastąpił wyrzut metanu i skał z czoła 
przodka. W jego wyniku do przestrzeni wyrobiska 
zostało przemieszczonych około 280 m3 mas powy-
rzutowych, które utworzyły w strefie przyprzodkowej 
pryzmę o długości około 35 m. Zasięg dynamicznego 
oddziaływania węgla i skał oraz metanu objął ośmiu 
pracowników, z których trzech (zatrudnionych naj-
bliżej czoła przodka) uległo wypadkom śmiertelnym, 
a pozostałych pięciu uległo wypadkom lekkim.  
W chwili wyrzutu metanu i skał w strefie zagrożenia 
znajdowało się 96 pracowników. Z zagrożonego 
rejonu wycofano 93 pracowników, spośród których 
15 użyło aparatów regeneracyjnych SR-60. 

Do rejonu zagrożenia zostały niezwłocznie skiero-
wane dwa zastępy ratownicze dyżurujące z KWK 
Zofiówka oraz górnicze pogotowie ratownicze OSRG 
Wodzisław. W czasie prowadzonej przez prawie 30 
godzin, w bardzo trudnych warunkach akcji ratowni-
czej, udział wzięło 36 zastępów ratowniczych zmobi-
lizowanych z KWK Zofiówka oraz sąsiednich kopalń 
JSW S.A.  

Po wyrzucie metanu i skał oraz wypadku zbioro-
wym, zaistniałym w dniu 22 listopada 2005 r. w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Kopalni Węgla 
Kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju, Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego niezwłocznie podjął 
Decyzję Nr 27 z dnia 22.11.2005 r. w sprawie powo-
łania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności 
wyrzutu metanu i skał oraz wypadku zbiorowego.  

Dalsze prace przy usuwaniu skutków wyrzutu me-
tanu i skał w chodniku transportowym D-6 w pokła-
dzie 409/4 prowadzono na podstawie ustaleń Kopal-
nianego Zespołu ds. Zwalczania Zagrożenia Meta-
nowego oraz Wyrzutami Metanu i Skał w składzie 
poszerzonym o przedstawicieli Jednostek Naukowo-
Badawczych, Przedsiębiorcy oraz Organu Nadzoru 
Górniczego. 

Przebieranie mas powyrzutowych prowadzone było 
ręcznie przez zastępy ratownicze pod nadzorem oso-
by dozoru wyższego działu TW. 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 bezpośrednim sąsiedztwie przodka uzu-
pełniono przez klejenie. W masach powyrzutowych 
dominującą frakcję (około 90%) stanowił miał wę-
glowy (1 mm×1 mm×2 mm) z pojedynczymi bloka-
mi i okruchami węgla o maksymalnych rozmiarach 
0,7 m×0,5 m×0,4 m. Pozostałe bloki i okruchy sta-
nowiły łupki ilaste zapiaszczone i łupki piaszczyste 
o maksymalnych wymiarach 1 m×0,7 m×0,3 m. Nie 
stwierdzono w trakcie przebierania mas powyrzuto-
wych zagrożenia gazowego i temperaturowego.   

 Po wybraniu mas powyrzutowych do czoła przod-
ka stwierdzono, że kawerna powyrzutowa od strony 
czoła przodka jest wypełniona masami powyrzuto-
wymi. Podjęto próbę dalszego wybierania mas powy-
rzutowych z kawerny, lecz z uwagi na duże zagroże-
nie zawałem stropu, próba ta nie powiodła się. 

 Dla szerszego rozpoznania lokalizacji kawerny po-
wyrzutowej, zalegania pokładu węgla oraz przebiegu 
uskoku, zdecydowano o przeprowadzeniu wierceń  
z czoła przodka chodnika transportowego D-6, a na-
stępnie przystąpienia do wyizolowania ponad 100 m 
odcinka od czoła przodka i podsadzenia mieszaniną 
elektrownianych produktów spalania i wody. 

Na podstawie wizji i wykonanych otworów badaw-
czych stwierdzono, że kawerna powyrzutowa ma 
kształt owalny o wymiarach 10 m przed czołem, 
szerokości 8 m i wysokości 4 m, co sumarycznie 
potwierdza objętość mas powyrzutowych w ilości 
320 m3 i ciężarze 350 Mg. 

W przodku chodnika transportowego D-6 znajdują się 
2 zazębiające się ze sobą uskoki o charakterze zawiaso-
wym (rys. 2) wypełnione osadami ilastymi, częściowo 
tektonicznie zlustrowanymi, trudno przepuszczalnymi dla 
gazu. Szczeliny uskokowe miały szerokość około 30 cm. 
Płaszczyzna pierwszego z nich posiadała upad 30 ÷ 40° 
na NW, drugiego około 75 ÷ 85° na NW. Istniejącym 
zaburzeniom tektonicznym w analizowanym chodniku 
towarzyszy zmiana kliważu węgla wyraźnie widoczna  
w lewym ociosie wyrobiska [14]. 

W otoczeniu czoła przodka, w jego prawym (połu-
dniowym) ociosie stwierdzono występowanie węgla  
o strukturze granulkowej, zmylonityzowanej. Struktura 
węgla w tym obszarze charakteryzuje się bardzo gęstą 
siecią spękań osiągającą kilkaset pęknięć na milimetr. 
Węgle tego typu występują w rejonie prawego ociosu 
wyrobiska, nad szczeliną uskokową. Na podstawie 
oglądu makroskopowego oraz analizy badań struktural-
nych własności węgla pobranego z kilku miejsc w rejo-
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nie wyrzutu, grubość pasma węgla odmienionego struk-
turalnie oceniono na co najmniej 50 cm. Dodatkowo, 
w bezpośrednim kontakcie ze szczeliną uskokową wy-
stępuje warstwa węgla z domieszką iłowca o bardzo 
niskich parametrach wytrzymałościowych i o strukturze 
ziemistej. Warstwa ta ze względu na niewielką grubość 
(kilka centymetrów) samodzielnie nie stwarza zagroże-
nia. W połączeniu z wilgocią warstwa ta może być 
warstwą poślizgową dla przylegającego do niej węgla 
przeobrażonego.  

Zjawiska wyrzutów metanu i skał, które wcześniej 
wystąpiły w kopalni Zofiówka, charakteryzowały 
 

się brakiem kawern powyrzutowych, małą ilością 
wydzielonego metanu, niewielką objętością mas 
powyrzutowych przemieszczonych do wyrobiska 
oraz brakiem frakcji pylistej. W przypadku wyrzutu 
metanu i skał, zaistniałego w dniu 22.11.2005 r. po 
upływie 27 godzin od początku wyrzutu do sieci 
wyrobisk dopłynęło 16 584 m3 czystego metanu, przy 
czym w 1 godzinie dopłynęło 8 053 m3 metanu wg 
danych z odczytów czujników lub 7754 m3 na pod-
stawie obliczeń symulacyjnych. Okres 1 godziny 
można przyjąć jako okres połowicznego wydzielania 
się metanu w czasie wyrzutu [14].  

 

 
 
Rys. 2. Sytuacja geologiczna w pokładzie 409/4 po wyrzucie metanu (autor D. Janik, aktualizacja T. Ratajczak) 
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Określona, według instrukcji zawartej w dokumen-
tacji pracy badawczo-usługowej „Analiza i ocena 
stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał oraz sto-
sowanych metod profilaktyki w kopalniach Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A.” wykonanej przez GIG 
KD „Barbara”, objętość wydzielonego metanu pod-
czas wyrzutu wynosi 10 200 m3 czystego metanu. 

Zaistniały wyrzut metanu i skał, z uwagi na powyż-
sze wielkości wydzielonego metanu, był średniej 
wielkości. Najwyższa intensywność wydzielania 
metanu (stwierdzona od 90 do 150 sekundy trwania 
wyrzutu) wynosiła 12 m3CH4/s (720 m3 CH4/min), 
najwyższe pomierzone stężenie metanu u wylotu 
chodnika transportowego D-6 wynosiło 50%, a obli-
czony wskaźnik odgazowania mieści się w przedziale 
od 33 do 47 m3 CH4/Mg masy powyrzutowej [14]. 

Pod względem zagrożeń naturalnych wyrobisko,  
w którym wystąpił wyrzut zaliczone było do:  
• IV kategorii zagrożenia metanowego,  
• klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,  
• I stopnia zagrożenia tąpaniami,  
• I stopnia zagrożenia wodnego.  

Maksymalna metanonośność – 8,9 m3 CH4/Mgcsw  
w pokładzie 409/4 została stwierdzona w pochylni D-4 
na KM 280 od przecinki D-2 do przekopu  
D-taśmowego na poziomie 900 m (próba kawałkowa – 
„ociosowa”). Minimalna metanonośność w pochylni 
D-4 w pokładzie 409/4 wyniosła 2,49 m3 CH4/Mgcsw na 
KM 90 od wzmiankowanej przecinki D-2. Prognozo-
wana maksymalna metanowość bezwzględna dla 
chodnika transportowego D-6 w trakcie jednego cyklu 
urabiania określona przez ZOK Sp. z o.o. wynosiła 
3,20 m3 CH4/min., s średnia metanowość bezwzględna 
w chodniku transportowym D-6 w pokładzie 409/4  
w listopadzie 2005 r. wyniosła 2,19 m3 CH4/min.  

W ramach prac Komisji [14] badającej przyczyny  
i okoliczności wyrzutu metanu i skał oraz wypadku 
zbiorowego wykonanych zostało wiele badań i prac 
eksperckich, które stanowią integralną część doku-
mentacji z prac Komisji. Wyniki z prac Zespołów, 
wykonane opracowania, analiza protokołów z prze-
słuchań świadków, zgromadzony materiał dowodowy 
i wiedza uczestników pozwoliła na odniesienie się do 
przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz na sformuło-
wanie wniosków mających na celu zapobieżenie 
w przyszłości podobnym zdarzeniom.  

Wnioski skierowane zostały do: 
− Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK Zofiów-

ka, 
− kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. prowa-

dzących roboty górnicze, badawcze i przygoto-
wawcze w pokładach zaliczonych do III i IV kate-
gorii zagrożenia metanowego, 

− pozostałych kopalń węgla kamiennego, 

− kopalń prowadzących roboty górnicze w pokładach 
węgla zaliczonych do skłonnych i/lub zagrożonych 
wyrzutami metanu i skał, 

− zaplecza naukowo-badawczego, 
− ratownictwa górniczego. 

 
Według Komisji [14]: 
Przyczyną wypadku zbiorowego było dynamicz-

ne oddziaływanie wyrzuconego z przodka drążonego 
chodnika transportowego D-6 w pokładzie 409/4 
węgla i skał oraz metanu na pracowników zatrudnio-
nych w strefie przyprzodkowej. 

Przyczyną wyrzutu węgla i skał oraz metanu by-
ło zbliżenie się czoła przodka do zaburzenia tekto-
nicznego, w sąsiedztwie którego występowała strefa 
pokładu o odmienionej strukturze, silnym nasyceniu 
metanem, bardzo niskiej zwięzłości i dużej szczeli-
nowatości.  

Do zaistnienia zdarzenia przyczynił się także stan 
naprężeń wynikający z: 
− głębokości prowadzenia robót górniczych,  
− oddziaływania krawędzi eksploatacyjnych pokła-

dów wyżej zalegających,  
− występowania zaburzenia geologicznego.  

 
 

4. ANALIZA WPŁYWU STANU NAPRĘŻENIA 
NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA WYRZUTU 

 
 
Warunkiem determinującym wystąpienie wyrzutu 

jest zniszczenie pewnego obszaru pokładu, a proces 
zniszczenia jest funkcją: 
− stanu naprężenia w caliźnie węglowej, 
− wytrzymałościowych własności pokładu. 

Innymi słowy panujący w czole drążonego przodka 
stan naprężenia winien być taki, iż definiująca go war-
tość wytężenia rzeczywistego osiągnie wartość wytę-
żenia krytycznego powodującego zniszczenie struktu-
ry pokładu w przyprzodkowej caliźnie węglowej: 

 
0≥− krrz WW  

 
W przypadku wyrzutu dodatkowo spełniony być 
musi warunek energetyczny, według którego:  
 

0>wyA  gdzie zgdzwy LAAAA −++=  
 
gdzie: 
Wrz − rzeczywiste wytężenie górotworu, 
Wkr − wytężenie krytyczne, 
Az − energia zewnętrzna wywołana działaniem 

naprężeń: grawitacyjnych, tektonicznych oraz 
wynikających z oddziaływania zaszłości eks-
ploatacyjnych, 
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Ad − energia kinetyczna będąca skutkiem wstrząsu, 
Ag − energia wywołana działaniem gazu, 
Lz − praca zużyta na zniszczenia struktury pokładu,  
Awy − energia wyrzutu charakteryzująca dynamikę 

przemieszczających się mas skalnych.  
 
W pracy [18] prześledzono zagadnienie kształto-

wania się wytężenia ośrodka skalnego oraz poszcze-
gólnych rodzajów energii mając na uwadze ich ściśle 
zdefiniowany związek ze składowymi tensora naprę-
żeń. Na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy czynniki geomechaniczne miały wpływ 
na wystąpienie zjawiska wyrzutu metanu i skał  
w chodniku transportowym D-6. W zawartych  
w pracy [18] rozważaniach wpływ czynnika gazowe-
go na zjawisko wyrzutu został świadomie pominięty; 
gaz był traktowany jako ten czynnik, którego energia 
− wskutek rozprężania oraz desorpcji − wpływa na 
dynamikę ruchu. Trzeba jednak zauważyć, że znajdu-
jący się pod ciśnieniem gaz wolny zawsze odgrywa 
pewną rolę w procesie zniszczenia struktury skały 
(węgla).  

 
Wpływ stanu naprężenia  

 
Ogólnie rzecz biorąc energia zewnętrzna zA , jak 

też rzeczywiste wytężenie górotworu rzW , są funkcją 
(rozważania ograniczymy do ośrodka liniowo spręży-
stego, który charakteryzuje geomechanicznie najbar-
dziej niekorzystny przypadek): 
− pseudopierwotnego stanu naprężenia,  
− rodzaju (w tym: kształtu i wymiarów) wyrobiska.  

 
Pseudopierwotny stan naprężenia 
Zdefiniujmy pseudopierwotny stan naprężenia jako 

stan charakteryzujący sytuację geomechaniczną jaka 
ma miejsce przed przystąpieniem do wykonywania 
robót górniczych w rozpatrywanym obszarze. Stan 
pseudopierwotny jest zatem wypadkową działania 
naprężeń: 
− grawitacyjnych (proporcjonalnych do głębokości),  
− tektonicznych, 
− wynikających z oddziaływania zaszłości eksploata-

cyjnych (krawędzie, zroby, filary, resztki).   
Z przeprowadzonej w pracy [18] analizy wynikają 

poniższe stwierdzenia: 
Rozważając kształtowanie się składowych tensora 

naprężeń grawitacyjnych w funkcji głębokości pro-
wadzenia robót górniczych stwierdza się, że  
wzrost głębokości prowadzenia robót górniczych 
zawsze skutkuje wzrostem wartości zakumulowa-
nej w pokładzie (górotworze) energii odkształceń 
sprężystych. 

Z kolei ze związku między głębokością prowadze-
nia robót a wytężeniem wynika, że 
ze wzrostem głębokości rośnie wartość wytężenia, 
a w ślad za tym wzrasta wielkość potencjalnego 
zagrożenia wystąpienia wyrzutu. 

 
Efektem wieloletniej eksploatacji (zwłaszcza  

w złożu wielopokładowym, a takim jest górotwór  
w obszarach górniczych kopalń Pniówek i Zofiów-
ka) jest występowanie zespołu zaszłości eksploata-
cyjnych w postaci: zrobów, krawędzi eksploatacyj-
nych, filarów, resztek, itp. Z geomechanicznego 
punktu widzenia zaszłości eksploatacyjne powodują 
zmianę pierwotnego – grawitacyjnego – stanu na-
prężenia, co skutkuje zmianą energii odkształceń 
sprężystych i oczywiście zmianą wytężenia. Przy-
kładowe rozkłady współczynnika naprężeń piono-
wych i współczynnika zakumulowanej energii cał-
kowitej: 

 

zg

z

p
pk
∗

=σ ,  
cg

c
Ac A

Ak
∗

=  

 
gdzie: 
 
pzg − składowa pionowa pierwotnych naprężeń 

grawitacyjnych; charakteryzuje wpływ głę-
bokości, 

∗
zp  − składowa pionowa naprężeń pseudopierwot-

nych (na poziomie odległym o z od zaszłości); 
uwzględnia wpływ głębokości oraz oddziały-
wanie zaszłości eksploatacyjnych, 

Acg − wartość energii wynikającej z działania naprę-
żeń grawitacyjnych, 

∗
cA  − wartość energii wynikającej z działania naprę-

żeń pseudopierwotnych, 
przedstawiają rysunki 3 i 4.  
Wynika z nich, że: 

− strefy dekoncentracji: naprężeń i energii − czyli 
strefy odprężone  − dla których:  

 
1<σk ,   1<

cAk  

 
zlokalizowane są zawsze pod i nad zrobami eks-
ploatacji dokonanej,   

 
− strefy koncentracji (naprężeń i energii sprężysto-
ści), dla których: 

 
1>σk ,   1>

cAk  

 
lokalizują się pod i nad niewybranymi caliznami 
(filarem, resztką), a częściowo również pod zrobami.  
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Rys. 3. Rozkład współczynnika σk   
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Rys. 4. Rozkład współczynnika Ack  
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Ponieważ: 
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toteż wpływ zaszłości na możliwość wystąpienia 
wyrzutu cechuje się następującymi prawidłowościa-
mi: 
− w strefach koncentracji ( 1>σk , 1>Ack ) mamy do 

czynienia ze wzrostem wielkości zagrożenia; miej-
sca gdzie wartości odpowiednich współczynników 
osiągają maksima (tym samym, gdzie wielkość za-
grożenia będzie największa) zawsze są odsunięte 
od krawędzi – w stronę calizny,  

− w strefach dekoncentracji − obszarach odprężonych 
− ( 1<σk , 1<Ack ) mamy do czynienia ze zmniej-
szeniem się wielkości zagrożenia; eksploatacja od-
prężająca jako metoda ograniczenia wielkości za-

grożenia wyrzutowego wykorzystuje efekt zmniej-
szenia się wartości naprężeń. 
Charakteryzując wpływ zaszłości, nie sposób pomi-

nąć kwestii czasu, bowiem (jest to wynik oddziaływania 
reologicznych własności utworów otaczających dowol-
ną zaszłość eksploatacyjną) − Rys. 5: 
− z upływem czasu w strefach koncentracji, dla któ-

rych: 1>σk , 1>Ack , sukcesywnie zmniejszają się 
wartości poszczególnych współczynników,  

− w strefach odprężonych (gdzie: 1<σk , 1<Ack ) efekt 
odprężenia z upływem czasu stopniowo zanika. 
Kolejnym zagadnieniem jest wpływ odległości pio-

nowej (z) między zaszłością a interesującym nas po-
ziomem (np. pokładem, w którym planowane są roboty 
górnicze). W praktyce stwierdza się, że od pewnych 
odległości (z) strefy koncentracji powodujące istotne 
zmiany stanu naprężenia zanikają, a wielkość zagroże-
nia będzie pochodną naprężeń pierwotnych (grawita-
cyjnych wynikających z głębokości oraz naprężeń tek-
tonicznych w przypadku występowania zaburzeń usko-
kowych); trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku 
występowania dużej ilości zaszłości eksploatacyjnych 
i zjawiska superpozycji ich wpływów, pionowa odle-
głość od której praktycznie mamy do czynienia  
z zanikiem oddziaływania zaszłości wzrasta. 

W odróżnieniu do omówionych rodzajów naprężeń, 
gdzie nauka dysponuje odpowiednim aparatem ma-
tematycznym (numerycznym), w przypadku koniecz-
ności uwzględniania wpływu zaburzeń uskokowych 
(naprężenia tektoniczne) aktualnie jesteśmy zmuszeni 
ograniczyć nasze rozważania do analizy wyłącznie 
jakościowej strony problemu. Charakteryzując są-
siedztwo zaburzenia uskokowego w pokładzie można 
wyodrębnić trzy strefy (Rys. 6): 
− strefę rozluzowania: rxx ≤≤0  (poziomy odcinek 

relacji naprężenie odkształcenie r
cz R=σ  – Rys. 7) 

wewnątrz której całkowita energia odkształceń 
sprężystych jest mniejsza od energii całkowitej od-
kształceń sprężystych wynikającej z działania na-
prężeń pseudopierwotnych: 
 

ccspcroz AAA <<< ∗∗  
 

− strefę spękań: sr xxx ≤≤ , wewnątrz której całko-
wita energia odkształceń sprężystych jest mniejsza 
od energii całkowitej odkształceń sprężystych wy-
nikającej z działania naprężeń pseudopierwotnych: 

 
ccsp AA <<∗  

taka relacja jest skutkiem dużej szczelinowatości 
węgla w tej strefie, a z geomechanicznego punktu 
widzenia jest konsekwencją pracy na pozniszczenio-
wej, a niejednokrotnie również resztkowej (Rys. 7) 
gałęzi naprężenie – odkształcenie, 



Nr 9(440) WRZESIEŃ 2007 169

sz

Odległość od uskoku
Xr Xs

Ciśnienie pierwotne pz

Strefa rozluzowania
Strefa spękań

pł. uskok.

 
Rys. 6 

 
− strefę pokładu niespękanego: ∞<≤ xxs , co do 

której: 
• energia całkowita ∗

cA  osiąga maksymalne wartości 
w sąsiedztwie granicy strefy spękań sx , 

• w miarę oddalania się od uskoku wartość energii 
całkowitej sukcesywnie maleje:  
 

0<
∂
∂ ∗

x
Ac , cgcx

AxA =∗

∞→
)(lim  

cR

∗
cR

∗
cspA

∗
crozA r

cR

zε

zσ

 
Rys. 7 

 
Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że  

sąsiedztwo uskoku, a ściślej sąsiedztwo granicy 
spękań − będące jednocześnie strefą zwiększonej 
szczelinowatości pokładu, a w konsekwencji ob-
szarem o dużej ilości gazu wolnego i sorbowanego 
− jest obszarem o zwiększonym ryzyku wystąpie-
nia wyrzutu. 

Ponieważ podobnymi właściwościami (zwiększoną 
naturalną szczelinowatością) oznaczają się również 
ścienienia i wyklinowania pokładu toteż można 
stwierdzić, że  
strefami o zwiększonej wielkości zagrożenia wy-
rzutowego są partie charakteryzujące się wystę-
powaniem zaburzeń strukturalnych. 

Wtórny stan naprężenia 
 
Wtórny stan naprężenia jest konsekwencją wyko-

nania określonych robót górniczych, a opisujące go 
składowe tensora naprężenia ∗

iσ  (podobnie jak po-
przednio operować będziemy naprężeniami główny-
mi) są funkcją:  
− pseudopierwotnego stanu naprężenia { ∗

ip },  
− rodzaju wyrobiska (jego kształtu i wymiarów).   

 
Praktycznie rzecz biorąc o możliwości wystąpienia 

wyrzutu decyduje wtórny stan naprężenia i związana 
z nim energia zewnętrzna zA , której wartość jest 
równa całkowitej energii odkształceń sprężystych 
wtórnego stanu naprężenia cA . Mając powyższe na 
uwadze widocznym staje się, że: 
− definiujące wtórny stan naprężenia energie 
odkształceń sprężystych { cA , vA , vA } są funk-
cją: 
• energii charakteryzujących pseudopierwotny stan 

naprężenia { ∗
cA , ∗

vA , ∗
fA }, 

• własności odkształceniowych pokładu oraz 
warstw otaczających pokład,  

• rodzaju wyrobiska,   
− ponieważ między energiami opisującymi stan 
wtórny { cA , vA , fA } i stan pierwotny { ∗

cA , ∗
vA , 

∗
fA }, zachodzą następujące nierówności: 
 

0>
∂
∂

∗
c

c

A
A , 0>

∂
∂

∗
v

v

A
A , 0>

∂

∂
∗
f

f

A
A

 

 
toteż w obszarach o zwiększonych wartościach 
energii pseudopierwotnych (naprężeń pseudo-
pierwotnych) ryzyko wystąpienia wyrzutu metanu 
i węgla siłą rzeczy rośnie.  
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Z powyższych rozważań wynika, że z geomecha-
nicznego punktu widzenia ryzyko wystąpienia 
wyrzutu węgla i metanu zwiększa się: 
− wraz ze wzrostem głębokości,  
− w strefach oddziaływania zaszłości eksploata-

cyjnych – w strefach koncentracji naprężeń 
 i energii charakteryzujących pseudopierwotny 
stan naprężenia, 

− w sąsiedztwie zaburzeń uskokowych, gdzie wy-
stępują obszary o zwiększonych (ponad poziom 
wynikający z głębokości) wartościach naprężeń 
(tym samym i energii) charakteryzujących 
pseudopierwotny stan naprężenia.    
 

Wpływ sejsmiczności górotworu 
 
Ogólnie rzecz biorąc energia kinetyczna dA  będąca 

rezultatem wstrząsu, która dociera do analizowanego 
punktu (wyrobiska) jest funkcją sejsmiczności góro-
tworu, a jej wartość jest funkcją:  
− energii sejsmicznej wstrząsu sA ,  
− odległości (hipocentralnej) ogniska wstrząsu i roz-

patrywanego punktu – wyrobiska hR  (Rys. 8).  

•

•

•

•

•

• •
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Rys. 8 
 
Ponieważ między energią kinetyczną dA  a wymie-

nionymi wielkościami zachodzą następujące nierów-
ności: 

 

0>
∂
∂

s

d

A
A , 0<

∂
∂

h

d

R
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toteż: 
− wraz ze wzrostem wartości energii wstrząsu moż-

liwość wystąpienia wyrzutu rośnie,  
− wraz ze wzrostem odległości hipocentralnej ogni-

ska wstrząsu prawdopodobieństwo wystąpienia wy-

rzutu maleje; trzeba jednak zaznaczyć, że tak zwa-
ne wstrząsy „bliskie” (o małej odległości między 
ogniskiem a wyrobiskiem) mogą również powo-
dować zniszczenie calizny węglowej. 
Z punktu widzenia możliwości wystąpienia wyrzu-

tu, na uwagę zasługuje zależność między energią 
zewnętrzną a energią sejsmiczną wstrząsu, z której 
wynika, że w strefach, gdzie mamy do czynienia  
z dużymi wartościami energii zewnętrznej (w stre-
fach koncentracji: )(

z
)(

z AA 12 > ) wstrząs nawet  
o relatywnie małej energii ( kr

s
kr
s AA 12 < ) może zaini-

cjować zniszczenie i w ślad za tym wyrzut. 
 

Wytężenie górotworu 
 
Jak wcześniej zaznaczono, warunkiem wystąpie-

nia wyrzutu jest osiągnięcie wytężenia krytycznego, 
co w efekcie skutkuje zniszczeniem struktury po-
kładu. O ile wpływ stanu naprężenia (naprężeń 
wtórnych) na wartość wytężenia jest oczywisty, to 
analizy wymaga wpływ ciśnienia gazu wolnego gp . 
Dla oceny wpływu gazu wolnego na wytężenie 
określmy różnicę pomiędzy wartościami wytężenia 
dla ośrodka, w którym występuje gaz pod ciśnie-
niem gp oraz dla ośrodka bez tego medium − 

0=gp  (Rys. 9):  
 

bgg Ω−Ω=∆Ω  
 
zakładając, że dla obu rodzajów ośrodka: 

− wartości składowych tensora naprężeń są takie 
same: =∗

iσ const, 
− wartości parametrów wytrzymałościowych są takie 

same. 
Poszukiwaną różnicę określa wzór:  
  

rc

rc
g RR

RRp
⋅
−

⋅⋅=∆Ω
)(3  

 
z którego wynika, że: 

 
0>∆Ω czyli bgg Ω>Ω  

 
Z powyższych nierówności wynika, że: 

− wytężenie rzeczywiste w ośrodku zawierającym 
gaz pod ciśnieniem gp  zawsze jest większe od wy-
tężenia w ośrodku pozbawionym gazu wolnego, 

− im większe ciśnienie gazu wolnego, tym większe 
jest wytężenie rzeczywiste, co skutkuje wzrostem 
możliwości wystąpienia zniszczenia struktury cali-
zny węglowej, a w ślad za tym wyrzutu.  
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Rys. 9. Rozkład wartości współczynnika Ω  dla  
różnych ciśnień gazu wolnego gp  w jednoosiowym 

stanie naprężenia: 01 ≠σ ,  032 ==σσ   
 
Konkludując: 

występowanie gazu wolnego, powodującego wzrost 
wytężenia w szkielecie węglowym, sprzyja procesowi 
zniszczenia struktury węgla, co skutkuje wzrostem 
wielkości zagrożenia wyrzutem. 

 
 
5. PODSUMOWANIE  
 
   

Zawarte w pracy [18] rozważania dotyczące wpły-
wu czynników geomechanicznych na wielkość za-
grożenia wyrzutami gazów i skał pozwalają na sfor-
mułowanie następujących ogólnych wniosków doty-
czących zdarzenia z dnia 22.11.2005 r. 
1. W procesie wyrzutu gazów i skał można wyróżnić 

dwie fazy: 
− fazę przygotowania do wyrzutu, 
− fazę ruchu mieszaniny skalno-gazowej,  
a warunkiem wystąpienia tego zjawiska jest osią-
gnięcie wartości wytężenia krytycznego, czego 
skutkiem będzie zniszczenie struktury pokładu  
w przyprzodkowej caliźnie węglowej. 

2. Wytężenie ośrodka skalnego jest funkcją stanu 
naprężenia (energii odkształceń) oraz wytrzymało-
ściowych własności pokładu, co oznacza, że:  
− ze wzrostem głębokości rosną wartości składo-

wych tensora naprężeń pseudopierwotnych, ener-
gii odkształcenia oraz wytężenia, co skutkuje 
wzrostem wielkości potencjalnego zagrożenia 
wystąpieniem wyrzutu, 

− wpływ zaszłości eksploatacyjnych wyraża się wzro-
stem wielkości zagrożenia w strefach koncentracji 
naprężeń oraz jego spadkiem w strefach odprężo-
nych; w przypadku występowania dużej oraz skon-
centrowanej na małej powierzchni ilości zaszłości 

eksploatacyjnych dodatkowo dochodzi do nieko-
rzystnego zjawiska superpozycji ich wpływów,  

− z uwagi na niekorzystny stan naprężenia, sąsiedz-
two uskoku (stref spękań oraz rozluzowania bę-
dących strefami o zwiększonej szczelinowatości 
pokładu, a w konsekwencji obszarem o dużej ilo-
ści gazu wolnego i sorbowanego) jest obszarem  
o zwiększonym ryzyku wystąpienia wyrzutu, 

− sejsmiczność górotworu powodując zmiany stanu 
naprężenia (wskutek indukowania naprężeń dy-
namicznych) sprzyja wystąpieniu wyrzutu,  
a wzrost zagrożenia jest funkcją energii sej-
smicznej wstrząsu oraz odległości między ogni-
skiem a przodkiem drążonego wyrobiska, 

− wytężenie w ośrodku zawierającym gaz wolny 
pod ciśnieniem jest zawsze większe od wytężenia 
w ośrodku pozbawionym gazu wolnego, przy 
czym ze wzrostem ciśnienia rośnie wielkość za-
grożenia wyrzutowego.  

3. Wypadkowy stan naprężenia w pokładzie 409/4 
przypuszczalnie był jednym z czynników sprzyja-
jących wystąpieniu w dniu 22.11.2005 r. w chodni-
ku transportowym D-6 pokład 409/4 partia D wy-
rzutu metanu i skał. Niekorzystny stan naprężenia 
był rezultatem superpozycji oddziaływań czynni-
ków geomechanicznych, a w tym: 
− stanu naprężenia wynikającego z:  
• głębokości rzędu 1000 m,  
• wpływu zespołu krawędzi dokonanej eksplo-

atacji w wyżej zalegających pokładach warstw 
rudzkich,  

• występowania zaburzenia uskokowego o zrzu-
cie około 2 m i związanej z nim dodatkowej 
strefy koncentracji naprężeń, 

− fizykomechanicznych własności węgla pokładu 
409/4:  
• małych wartości parametrów wytrzymałościo-

wych węgla, 
• zwiększonej szczelinowatości węgla (w strefie 

spękań i strefie rozluzowania) w sąsiedztwie 
zaburzenia uskokowego; w tych strefach mamy 
do czynienia ze zwiększoną ilością metanu (za-
równo w stanie wolnym, jak i sorbowanym) ⇒ 
tak zwana „pułapka gazowa”. 

4. Wstrząs o godzinie 536 i o energii As=1⋅103 [J], jaki 
miał miejsce w ścianie D-4 w pokładzie 409/4, nie 
miał wpływu (z uwagi na małą energię oraz bardzo 
dużą ∼ 1050 m odległość między ogniskiem  
a przodkiem chodnika transportowego D-6) na za-
inicjowanie analizowanego wyrzutu węgla i metanu. 

5. Aktywność sejsmiczna zarejestrowana w okresie 
(do dnia 22.11.2005 r.) prowadzenia robót górni-
czych w pokładzie 409/4 partia D świadczyła o ma-
łym zagrożeniu sejsmicznym.  
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6. Aktualny stan wiedzy o zjawisku wyrzutu gazów  
i skał i oparte o niego metody projektowania, moni-
toringu oraz zwalczania przemawia za podjęciem 
prac badawczych, które mają na celu: 
− określenie wpływu warunków geologiczno-

górniczych i geotechnicznych na możliwość wy-
stąpienia zjawiska wyrzutu metanu i skał,  

− opracowanie nowych metod rozpoznania zagroże-
nia wyrzutowego i wynikających z nich kryteriów, 

− określenie zasad prowadzenia robót górniczych  
w warunkach występowania zagrożenia wyrzu-
towego (lokalizacja wyrobisk, metody drążenia 
wyrobisk korytarzowych, koordynacja robót, pro-
filaktyka wyrzutowa, itp.), 

− opracowanie nowych metod bieżącej kontroli 
stanu zagrożenia wyrzutem. 
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IMPACT OF GEOMECHANICAL FACTORS ON THE ROCK-AND-GAS OUTBURSTS AT THE MINES “ZOFIÓWKA”  

AND “PNIÓWEK” IN THE JASTRZEBIE COAL COMPANY S.A.  

Up to now there happened in the Upper Silesian hard coal mines a few methane emissions and gas-geodynamic events, mostly at the mines 
“Pniówek” and “Zofiówka”. The last methane-and-rock outbursts (on 23.08.2002 in the “Pniówek” mine and on 22.11.2005 in the “Zofiówka” mine) 
have been until now the largest gas-geodynamic events which ever happened in the mines included in the Upper Silesian Coal Basin. The paper 
presents a general characteristic of occurrence of methane and a methane hazard as well as methane-and-rock outbursts resulted from existence of 
methane in the mines included in Jastrzebie Coal Company. The paper relates briefly also to the methane-and-rock outbursts which just happened. 
Basing on the available source materials and information there have been analysed the geomechanical and technology conditions determining the 
occurrence of symptoms of the methane-and-rock outburst hazard. On the basis of the above mentioned analysis one has tried to determine the impact 
of geomechanical factors on the methane-and-rock outburst hazard at the coal mines “Zofiówka” and “Pniówek”. 
 

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОПАСНОСТЬ ВЫБРОСОВ МЕТАНА И СКАЛ В ШАХТАХ „ЗОФЮВКА”  
И „ПНЮВЕК” ЯСТЖЕМБСКОГО УГОЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

До сегодняшнего дня в Силезийских шахтах каменного угля произошло несколько выбросов метана, также газодинамических явлений, из 
которых более опасные имели место в шахтах „Пнювек” и „Зофювка”. Последние выбросы метана и скал (23.08.2002 г. в Шахте каменного 
угля „Пнювэк”, а также 22.11.2005 г. в Шахте каменного угля „Зофювка”) были до этой поры более масштабны из до сих пор 
существующих газодинамических явлений в шахтах Силезийского угольного предприятия. Статья представляет общую характеристику 
появления метана и вытекающий из этой опасности, а также опасности выбросов метана и скал в шахтах Ястжембского угольного 
предприятия, одновременно коротко относится к существующим выбросам метана и скал. Опираясь на доступных материалах, на 
информациях существующих выбросов, проведено анализ геомеханических и технологических условий, обосновывающих проявления 
опасности выброса метана и скал. На основании вышеуказанного анализа принята попытка определения влияния геомеханических 
факторов на опасность выбросов метана и скал в шахтах „Зофювка” и „Пнювек”. 


