
POLSKA AKADEMIA NAUK 

CENTRUM 
PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 
SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ 

Szkota ŁksploaPacJi Podziemi 93 

Cf 
: 'X 

'ih. 

4 

u-

w: 
I 

w 





POLSKA AKADEMIA NAUK 
Centrum Podstawowych Problemów 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 

AKADEMIA GORNICZO - HUTNICZA 
Katedra Górnictwa Podziemnego 

MATERIAŁY 
SZKOŁY EKSPLOATACJI 

PODZIEMNEJ '98 

Szczyrk, 23 - 27 lutego 1998 

Kraków 1998 



KOMITET ORGANIZACYJNY 
Jacek Jarosz (sekretarz) , Jerzy Kicki (przewodniczący), Macie j Mazurkiewicz, 
Zenon Pilecki (viceprzewodniczący), Zbigniew Piotrowski, Piotr Saługa, Jacek Sobczyk, 
Krzysztof Stachurski 

KORESPONDENCI ZAGRANICZNI 
Mietek R a t a j (Australia) , Richard Sabela (Niemcy), A n t o n Sroka (Niemcy), Leszek W o j n o ( R P A ) 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 
Szkoła Eksploatacj i Podz iemne j 
ul. J. Wybickiego 7 
30-950 Kraków 65, skr. poczt. 49 
tel./fax (0-12) 632 13 24 
fax (0-12) 632 35 24 

D r u k publikacji wykonano na podstawie dostarczonych tekstów 
n a odpowiedzialność Au to rów 

ISBN 83-909135-0-X 

Wydawnictwo N A U K A - T E C H N I K A 
ul. Wielkotyrnowska 11 
31-326 Kraków 

© Szkota Eksploatacj i Podziemnej , Kraków 1998 

Druk z gotowych oryginałów wykonafa Drukarn ia P A T R I A , 31-105 Kraków, ul. św. Filipa 17 
Wydanie I. Nakład 450 egz. 



POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
Minerals and Energy Economy Research Centre 

UNIYERSITY OF MINING AND METALLURGY 
Department of Underground Mining 

PROCEEDINGS 
OF THE SGHOOL OF 

UNDERGROUND MINING '98 

Szczyrk, 23 - 27 Februaiy 1998 

Cracow1998 



ORGANIZING COMIMITTEE 
Jacek Jarosz (secretary), Jerzy Kicki (chairman), Macie j Mazurkiewicz, 
Z e n o n Pilecki (deputy chai rman) , Zbigniew Piotrowski, Piotr Safuga, Jacek Sobczyk, 
Krzysztof Stachurski 

FOREIGN CORRESPONDENTS 
Mietek R a t a j (Australia), Richard Sabela (Germany) , A n t o n Sroka (Germany) , Leszek W o j n o (RSA) 

COMMITTEE ADDRESS 
Schooi of U n d e r g r o u n d Mining 
ul. J. Wybickiego 7 
30-950 Cracow 65, skr. poczt. 49 
teL/fax (0-12) 632 13 24 
fax(0-12) 632 35 24 

Proceedings are based on originally texts 

ISBN 83-909135-0-X 

PUBLISHED BY 
Wydawnictwo N A U K A - T E C H N I K A 
ul. Wielko ty rnowska 11 
31-326 Cracow 

© School of U n d e r g r o u n d Mining, Cracow 1998 

Printed in Poland 



Szkota Eksploatacji Podziemnej '98 

Spis treści 

Stowo wstępne 

Sesja plenarna - Technologia eksploatacji podziemnej złóż - świat i Polska 

1 

Włodzimierz SIKORA 
Technika i technologia podziemnej eksploatacji zióż węgla w Polsce - stan aktualny i perspektywy 5 

Cas BRUNIANY 
Uwarunkowania geologiczne, techniczne i organizacyjne rekordowych wyników eksploatacji węgla w ko-
palniach USA 15 

Felix S, KLEBANOY 
Stan wentylacji i klimatyzacji w górnictwie Rosji 

Spis treści 

27 

Ryszard MORAWA 
Stan techniki strzelniczej i jej szanse w polskich kopalniach 35 

Konstanty UNRUG 
Warunki i problemy stateczności wyrobisk w systemach ekspIoataqi w górnictwie amerykańskim 49 

Marek PRASKI 
Praktyczne aspekty kotwienia wyrobisk w kopalniach złota w RPA 67 

Waldemar KORZENIOWSKI 
Techniki i technologie kotwienia w polskich kopalniach 83 

Jerzy KWIATEK, Andrzej KOWALSKI 
Nowe koncepcje w zakresie ochrony powierzchni i środowiska na terenach górniczych 101 

Edward POPIOŁEK, Witold BUGAJSKI, Ryszard KURPIŃSKI 
Doświadczenia w kształtowaniu nowych filarów ochronnych szybów i obiektów powierzchniowych 
wLGOM 1 1 1 

Jacek PARASZCZAK, Stefan PLANETA, Józef SZYMAŃSKI 
Technologie urabiania skał zwięzłych bez użycia materiałów wybuchowych w górnictwie kanadyjskim 121 

V 



School of Underground Mining '98 

Sekcja 1 - Nowe techniki i technologie eksploatacji podziemnej złóż 
Jan ZYCH, Zbigniew BARANOWSKI 

Zastosowanie materiałów wybuchowych do wykonywania szczelin w gruncie dla ochrony obiektów 149 

Michał STOPYRA, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK 
System monitoringu pracy obudowy kotwiowej 159 

Stanisław ORZEPOWSKI 
Koncepcja systemu monitoringu deformacji górotworu wokół wyrobisk górniczych 169 

, Marek SIKORA, Jacek URBAŃSKI, Janusz WACH 
Wykorzystanie generowanego komputerowo schematu potencjalnego do analizy bezpieczeństwa sieci 
wentylacyjnej 185 

Marian KOLARCZYK 
Bocznice normalne i przekątne w zredukowanych płaskich kopalnianych sieciach wentylacyjnych 195 

Włodzimierz SIKORA 
Koncentracja produkqi w polskich kopalniach węgla kamiennego 207 

Krzysztof KRAUZE 
Dobór frezujących kombajnów węglowych do ścian o dużej koncentracji wydobycia 219 

Adam KLICH, Piotr GOSPODARCZYK, Jan PTAK, Wiesław BONKA, 
Tadeusz KOSTECKI 

Kompleks do wysokowydajnego drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach dużej twardości 229 

Marek JASZCZUK 
Ocena techniki urabiania mechanicznego w przodkach ścianowych w polskich kopalniach węgla 
kamiennego 245 

Andrzej PAWLUS, Bogusław STYRSKI 
Ocena techniki urabiania mechanicznego w polskich kopalniach węgla - punkt widzenia konstruktora 
i producenta 

Józef SUŁKOWSKI 

257 

Krzysztof KRAUZE, Andrzej SKRZYPIEC 
Dobór frezujących organów ślimakowych dla ścian o dużej koncentracji wydobycia 269 

Adam KLICH, Krzysztof KRAUZE, Piotr GOSPODARCZYK, Jan PTAK 
Analiza awaryjności maszyn i urządzeń w ścianach o dużej koncentracji wydobycia 277 

Ryszard POJDĄ 
Doświadczenia w zakresie stosowania kombajnu DOSCO LH1300H w KWK „Krupiński" 289 

Ryszard POJDĄ 
Doświadczenia w zakresie stosowania nowej generacji kombajnów na przykładzie pracy kombajnu 
KSE-700 w KWK „Krupiński" 297 

Niektóre problemy wentylaqi ścian w warunkach współwystepowania zagrożeń naturalnych 309 

VI Contents 



Szkota Eksploatacji Podziemnej '98 

Leszek WOJNO, Jan S. KUIJPES 
Obudowa natryskowa - zastosowanie łatwej w obsłudze, elastycznej obudowy przeznaczonej dla wyrobisk 
górniczych 321 

Andrzej HARASIMOWICZ 
Przegląd procesów podsadzania wyrobisk w Kanadzie 333 

Andrzej CZAPLIŃSKI, Hans HENTING 
Propozycja (GFW) klimatyzacji KWK „Pniówek" 341 

Sekcja 2 - Badania geofizyczne w kopalniach 
Henryk MARCAK 

Zastosowanie fal pokładowych do rozpoznania tektoniki złoża 353 

Antoni GOSZCZ 
Wykorzystanie badań geofizycznych w kopalni „Mysłowice" dla ograniczenia zagrożenia tąpaniami 365 

Wacław M. ZUBEREK, Ryszard DUBIEL, Jolanta PIERWOŁA 
Tensor momentu sejsmicznego wstrząsów górniczych i tąpnięć z rejonu siodła głównego GZW 383 

Zenon PILECKI 
Badania sejsmiczne dla oceny stanu fizycznego masywu skahiego wokół podziemnych wyrobisk górniczych. 395 

Zenon PILECKI, Elżbieta PILECKA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI 
Możliwości zastosowania metod geofizycznych do obserwacji wyrobisk specjalnego przeznaczenia 407 

Janusz DWORAK 
Zastosowanie metody prześwietlania sejsmicznego do rozpoznania stref zagrożenia sejsmicznego 
w rejonach eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego 413 

Jacek JAROSZ 
Wykorzystanie fal rezonansowych i korytarzowych do rozpoznania strefy spękań w stropie wyrobisk 
górniczych 433 

Ryszard MAKOWSKI, Marian SZŁAPKA, Marian KRÓL 
Analiza zmian w czasie parametrów sygnałów sejsmicznych dla oceny zagrożenia sejsmicznego. 459 

Zbigniew FAJKLEWICZ, Janusz RADOMIŃSKI, Aleksander MATWIEJSZYN, 
Mariusz PTAK 

Badania mikrograwimetryczne i sejsmiczne dla określenia obszarów wytężenia górotworu w pokładzie 620 
partia graniczna KWK „Mysłowice" na poziomie 350 m 475 

Adam MIREK, Zbigniew BRYJA, Dawid HALBERSZTADT, Grzegorz STACHA 
Sposób oceny samoistnego rozładowywania się górotworu na przykładzie kopalń rud miedzi i węgla 
kamiennego, 483 

Andrzej LEŚNIAK, Bogdan CIANCL\RA, Zbigniew ISAKOW, Marek DWORAK, 
Marian SZŁAPKA, Eugeniusz KOZIARZ 

Analiza stanu górotworu na podstawie trójsktadowych rejestracji sejsmoakustycznych 493 

Spis treści VII 



School of Underground Mining '98 

Sekcja 3 - Sposoby obniżenia kosztów wydobycia 

Andrzej KARBOWNIK, Krzysztof WODARSKI 
Możliwości obniżenia kosztów wydobycia węgla kamiennego w Polsce 509 

Andrzej LISOWSKI 
Koncentracja produkcji - trwałą szansą obniżenia kosztów w górnictwie 521 

Roman MAGDA 
Zmiany w modelu kopalni i rozcięciu złoża jako sposób obniżenia kosztów wydobycia 539 

Henryk BANSZEL, Jerzy GRUNWALD 
Analiza efektywności wykorzystania i awaryjności maszyn urabiających na przykładzie JSW S.A 559 

Stefan KOLON, Mieczysław KOLEK 
Aspekty techniczne i ekonomiczne wybranych systemów sterowania i zasilania maszyn górniczych 571 

Sekcja 4 - Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni 
Adam LIPOWCZAN 

Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalniach 581 

Greg SLEZIAK 
Zastosowanie analizy ryzyka w ocenie warunków pracy w górnictwie australijskim 591 

Zygmunt NICZYPORUK 
Granice ryzyka a bezpieczeństwo pracy w nowych technologiach 607 

Jerzy MRÓZ 
System metanowo-pożarowy warunkiem bezpiecznej pracy kopalń 617 

Jerzy ZACHARZEWSKI, Jerzy RYDLEWSKI 
Struktura informaqi o wypadkach przy racy w kopalniach węgla kamiennego dla potrzeb programowania 
profilaktyki wypadków 629 

VIII Contents 



Szkota Eksploatacji Podziemnej '98 

Contents 

Preface 1 

Plenary session - The underground mining techniąues in Poland and all over 
the world 

Włodzimierz SIKORA 
Technics and technology in underground coalestraction in Poland - the present state and the futurę 5 

Cas BRUNIANY 
Technicai and organizational factors influencing record breaking production results in the American coal 
industry 15 

Felix S. KLEBANOY 
The State of the ventilation in Russian coal mines 27 

Ryszard MORAWA 
The condition of blasting technology and its perspectives in the Polish mines 35 

Konstanty UNRUG 
Conditions and probiems of excavations stability in exploitations systems in USA mining 49 

Marek PRASKI 
Praktical aspects of rockbolting of underground excavations in South African gold mines 67 

Waldemar KORZENIOWSKI 
Rock bolting techniąues and technologies in Polish muiing 83 

Jerzy KWIATEK, Andrzej KOWALSKI 
New ideas on surface and structural protection in mining areas 101 

Edward POPIOŁEK, Witold BUGAJSKI, Ryszard KURPIŃSKI 
Experience within setting up new protective pillars for shafts and surface objects in the Legnica - Głogów 
copper region 111 

Jacek PARASZCZAK, Stefan PLANETA, Józef SZYMAŃSKI 
Technologies for hard rock excavation without the use of explosives in canadian mining 121 

Spis treści IX 



School of Underground Mining '98 

Section 1 - New technologies and techniąues in mining 

Jan ZYCH, Zbigniew BARANOWSKI 
Use of expiosives for making siots in soi! for objects protection 149 

Michał STOPYRA, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK 
A monitoring system of roof bolting work 159 

Stanisław ORZEPOWSKI 
Monitoring system concept of rock-mass deformation around excavations 169 

Franciszek ROSIEK, Marek SIKORA, Jacek URBAŃSKI, Janusz WACH 
Using a computer created potential diagram in safety analysis of ventiiation network 185 

Marian KOLARCZYK 
Normal and diagonal side-branches of reduced fiat mine ventiiation 195 

Włodzimierz SIKORA 
The concentration of coal output in the Polish coal mines 207 

Krzysztof KRAUZE 
Selection of cool cutters drum shearers for the longwail systems of high output concentration 219 

Adam KLICH, Piotr GOSPODARCZYK, Jan PTAK, Wiesław BONKA, 
Tadeusz KOSTECKI 

Roadheading unit for highly efficient driving of heading excavations into hard rocks 229 

Marek JASZCZUK 
Assessment of coal cutting technics in longwail faces in Polish coal mines 245 

Andrzej PAWLUS, Bogusław STYRSKI 
The evaluation of mechanical mining in the Polish coal mines from the point of view of a designer and 
manufacturer 257 

Krzysztof KRAUZE, Andrzej SKRZYPIEC 
Selection of cool cutter worm operating elements for the longwail systems of high output concentration 269 

Adam KLICH, Krzysztof KRAUZE, Piotr GOSPODARCZYK, Jan PTAK 
Failure frequency analysis of mining machines and eąuipment operating against the longwalls of high 
production concentration 277 

Ryszard POJDĄ 
The expenence of using heading machinę type DOSCO LH1300H in „Krupiński" mine 289 

Ryszard POJDĄ 
The experience of using heading machinę type KSE-700 in „Krupiński" mine 297 

Józef SUŁKOWSKI 
Some problems of longwail ventilation in conditions of combined natural hazards 309 

Leszek WOJNO, Jan S. KUIJPES 
Spray-on, user friendly and flexłble support for mine excavation 321 

X Contents 



Szkota Eksploatacji Podziemnej '98 

Andrzej HARASIMOWICZ 
Overview of back-filling technologies in Canada 333 

Andrzej CZAPLIŃSKI, Hans HENTING 
The propositions of air-conditioning in the „Pniówek" coal mine 341 

Section 2 - Geophysical researches in mines 

Henryk MARCAK 
The use of channel waves for recognition of the deposit tectonics 353 

Antoni GOSZCZ 
The practical application of geophysical methods in „Mysłowice" coal mine aimed at the limitation of the 
seismic hazard 365 

Wacław M. ZUBEREK, Ryszard DUBIEL, Jolanta PIERWOŁA 
Seismic moment tensor of the mine tremors and rockbursts from the main anticline of the upper Silesia 
coalbasin 383 

Zenon PILECKI 
Seismic investigation for rock mass condition assesment around underground openings 395 

Zenon PILECKI, Elżbieta PILECKA, Tomisław GOŁĘBIOWSKI 
Monitoring of underground openings of special use with the help of geophysical methods 407 

Janusz DWORAK 
Application of seismic geotomography to the assessmeent of the state of rockburst hazard in coal mines 413 

Jacek JAROSZ 
The use of love-type interference wave and resonant seismic waves to estimate the thickness of fracture 
zone in the roof of underground roadway 433 

Ryszard MAKOWSKI, Marian SZŁAPKA, Marian KRÓL 
Monitoring of signals parameters for seismic hazard assessment... 459 

Zbigniew FAJKLEWICZ, Janusz RADOMIŃSKI, Aleksander MATWIEJSZYN, 
Mariusz PTAK 

Combine application of the microgravity and the seismic methods for determination of the strain areas at 
the bed 620 in Coliiery „Mysłowice" 475 

Adam MIREK, Zbigniew BRYJA, Dawid HALBERSZTADT, Grzegorz STACHA 
The methods of evaluation of intrinsic rockmass relief as exampliefied by seismic emission of the mines of 
copper ore and coal 433 

Andrzej LEŚNIAK, Bogdan CIANCIARA, Zbigniew ISAKOW, Marek DWORAK, 
Marian SZŁAPKA, Eugeniusz KOZIARZ 

Analysis of a rock-mass condition using triaxial seismoacoustic measurements 493 

Spis treści XI 



School of Underground Mining '98 

Section 3 - The methods to reduce the costs of underground mining 
Andrzej KARBOWNIK, Krzysztof WODARSKI 

The possibilies of reduction of the coal production's cx)sts in Poland 509 

Andrzej LISOWSKI 
Concentration of production - a chance to cut the costs in bard coal mining 521 

Roman MAGDA 
Changes in mine model iayout and deposit development as a way of decreasing the costs of exploitation 539 

Henryk BANSZEL, Jerzy GRUNWALD 
The analysis of the expIoitation effectiyeness and failure frequency to cutter-Ioader machines exemplified 
by JSW S.A 559 

Stefan KOLON, Mieczysław KOLEK 
Technical and economic aspects of chosen control and power system of mining machines 571 

Section 4 - Safety management in mining 
Adam LIPOWCZAN 

Computer - assisted managment of work safety in mines 581 

Greg SLEZIAK 
Application of risk analysis and acceptance in relation to current changes in the management of safety in 
Australian mining industry 591 

Zygmunt NICZYPORUK 
Risk limits and the safety at work in new technologies 607 

Jerzy MRÓZ 
Methane and fire monitoring system - condition of safe mine work 617 

Jerzy ZACHARZEWSKI, Jerzy RYDLEWSKI 
The structure of informations about industrialaccidents in bard coal mines 629 

XII Contents 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Informacje naukowe są ważne nie tylko dla uczonych. Muszą je znać 
politycy, przedsiębiorcy i cala publiczność. Ludzie interesu przeko-
nali się, że ani środki masowego przekazu, ani wyspecja- lizowana li-
teratura naukowa nie dostarczają im koniecznych wiadomości. 
Ogólne informacje już nie wystarczają, informacje szczegółowe są 
strawne tylko dla specjalistów. Kto wypełni tę lukę? 

Janny Groen, Eefke Smit, Juurd Eijsvoogel, 
The Discipline of Curiosity (1990) za Robin Dunbar, Kłopoty 
z nauką. Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, Warszawa, 1996. 

Siowo wstępne 

To już siódme nasze spotkanie, a przed nami wykłady kolejnej Szkoły Eksploatacji Pod-
ziemnej. Poprzedziło je wydanie Biuletynu Informaq^jnego, któiy jednak bardzo powoli staje 
się formą dialogu z uczestnikami naszych spotkań. 

Tą Szkołą wkraczamy w nowy etap przygotowania i wydawania materiałów. Wydania ma-
teriałów Szkół Eksploatacji Podziemnej z lat 1996 i 1997 oraz Biuletyn Informacyjny i Yade-
mecum '98 ukażą się na CD-ROMie. Jeszcze nie wszyscy dostrzegamy korzyści z tak przygo-
towanego wydawnictwa, ale już wkrótce - mam nadzieję - to docenimy, szczególnie w przy-
padku korzystania z Yademecum, które dzięki aktywnej działalności redaktora Piotra Saługi 
rozwija się z każdym rokiem. 

Przeżywamy rozwój Biblioteki Szkoły, co nas coraz bardziej cieszy. W tym roku wydajemy 
kolejne pozycje, między innymi wznowienie znanego poradnika z zakresu klimatyzacji profe-
sora Józefa Wacławika. W nowej szacie graficznej z licznymi uzupełnieniami, myślę, że bę-
dzie stanowił interesującą publikację, która spotka się z życzliwym zainteresowaniem nie tyl-
ko specjalistów, ałe również poszukujących wiedzy ogólnej w tym zakresie. 

Niestety zagadnienia ekspolatacji podziemnej złóż, które wielokrotnie zapowiadaliśmy 
ukażą się w zmienionej formie w serii monografii z cyklu „Surowce Mineralne Polski" wyda-
wanej przez Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk. 

Przed nami Szkoła '98. Jej program, myślę, że jeden z najbardziej spójnych i interesują-
cych w historii naszych spotkań, to zgodnie z zapowiedzią między innymi konfrontacja na-
szych dokonań w zakresie szeroko rozumianej eksploatacji podziemnej złóż z tendencjami 
w górnictwie światowym. Nasi przyjaciele i zaproszeni goście z różnych stron świata obok 
licznego grona polskich wykładowców, często uznane autorytety w branży górniczej, prze-
dstawią swoje doświadczenia, wyniki badań i podejmowane działania w zakresie technologii 
wybierania złóż węgla i rud metali. Będzie to również, mam nadzieję, znakomita okazja do 
wymiany poglądów i refleksji, odnowienia starych i nawiązania nowych przyjaźni. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej 

dr inż. Jerzy Kicki 

ICraków, grudzień 1997 r. 
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Włodzimierz SIKORA 
Politechnika Śląska, Gliwice 

Technika i technologia podziemnej eksploatacji złóż węgla w Polsce - stan 
aktualny i perspektywy 

Słowa kluczowe 

Technolo^e górnicze - koncentracja produkcji - systemy wybierania złóż - rozwój 

Streszczenie 
Przez najbliższe 20 lat w polskich kopalniach węgla dominował będzie system ścianowy. 

Wzrastać będzie wydobycie ze ścian aż do osiągnięcia w roku 2005 średnio ponad 3 000 t/d. 
Długość ścian wzrastać będzie do 300 m i więcej. W najbliższych latach duży nacisk położony 
będzie na rozwój technologii poza przodkowych takich jak: kotwienie wyrobisk korytarzo-
wych, transport ludzi, transport materiałów, relokacja sprzętu z przodka do przodka, odme-
tanowanie lokalne pokładów, odprężanie pokładów tąpiących itd. 

1. Przeobrażenia technologii w górnictwie węgla kamiennego w Polsce 

Rozwój technologii w górnictwie związany jest ściśle z rozwojem nauki i techniki. Wynika 
to z właściwości górniczego procesu produkcyjnego, w któiym miejsce produkcji ulega stałe-
mu przemieszczaniu i to w środowisku skalnym, podlegającym prawidłom, które są zmienne 
w czasie i przestrzeni. Dodając do tego cechy masywu skalnego, takie jak: zmienność tworzą-
cych je warstw, zmienność tektoniki w skali mikro i makro, zmienność właściwości fizycznych 
i mechanicznych oraz trudności badawcze wynikające z braku dostępu do wielu miejsc tego 
górotworu otrzymujemy obraz, pozwalający ocenić poziom trudności w rozwiązywaniu pro-
blemów szeroko pojętych technologii wydobycia w górnictwie podziemnym. 

Aby prognozować rozwój technologii w bliższej i dalszej przyszłości koniecznym jest prze-
śledzić jej rozwój w dłuższym okresie czasu. Na początku tego stulecia powszechnymi w gór-
nictwie węgla kamiennego były technologie oparte o system filarowy. W różnych odmianach 
stosowany był on na wszystkich kontynentach. Technologie oparte o system ścianowy powsta-
ły w Anglii zostały przeniesione do naszych kopalń poprzez Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie 
po roku 1918. 

Pierwsze zastosowanie to ściany krótkie (ubierki) z zabezpieczeniem zrobów stosami 
drewnianymi pustymi lub wypełnionymi kamieniem. Stosy układane były pasami lub w sza-
chownicę. Pierwsze przodki ścianowe wprowadzono w kopalniach „Brzeszcze", „Silesia", 
„Dębieńsko", a następne w kopalniach Niecki Rybnickiej. W miarę pojawiania się maszyn 
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wrębowych o coraz większej mocy i wydajności, fronty ścianowe ulegają wydłużaniu z zacho-
waniem chodników ucieczkowych, początkowo co 25 m, a następnie w większych odległoś-
ciach przy stosowaniu podsadzki pełnej lub częściowej pasami. Te systemy kierowania stro-
pem były powszechne do 1925 roku. W latach następnych zaczęto stosować systemy zawało-
we. System ścianowy przewidziany był w owym czasie wyłącznie do przodków w pokładach 
cienkich 1,0 m-^1,4 m. 

W roku 1937 było w polskich kopalniach 150 przodków ścianowych. W takim stanie roz-
woju technologii ścianowej zastała nas druga wojna światowa. 

Bilans otwarcia w roku 1945 przedstawiał się następująco: wielkość wydobycia wyniosła 
27,4 min ton z czego około 32% wydobyto systemem ścianowym, pozostała część pochodziła 
z ubierek, zabierek i robót przygotowawczych. Nie ulegało wątpliwości ze stan ten musi ulec 
zmianie. 

Rozpoczęto eksperymentalną eksploatację węgla nowoczesnymi w tamtym czasie maszy-
nami, zarówno systemem zabierkowym, jak i ścianowym. Technologia zabierkowa oparta 
0 wrębiarki i ładowarki wstrząsane (kaczy dziób), próbowana w kopalniach „Siemianowice" 
1 „Radzionków" nie zdała egzaminu w naszych warunkach. Natomiast coraz lepsze rezultaty 
uzyskiwano w systemie ścianowym. Stąd też w oparciu o przeprowadzone analizy: 

wyników produkcyjnych uzyskiwanych systemami ścianowymi w Polsce i świecie; 
- niepowodzeń zastosowania u nas mechanizacji typu amerykańskiego (filarowego); 

stanu i przyczyn zagrożeń tąpaniami i pożarami; 
zdecydowano, że wydobycie w polskich kopalniach rozwijać się będzie w oparciu o tech-
nologie związane z systemami ścianowymi. Przebudowa systemów wybierania w naszych 
kopalniach trwała około 30 lat (do zaniku systemu filarowego) [1]. Proces ten przedsta-
wia najlepiej tabela 1. 

Tabela 1. Ilościowe zmiany w technice i technologii w Polskich kopalniach 
Table 1. The quantitative changes in technics and technology in polish coal mines 

Lp. Wskaźnik Jedn. 1945 1950 1960 1970 1980 1990 1995 
1. Wydobycie roczne min t 27.4 78.0 104.4 140.1 192.7 147.4 -135.3 
2. Liczba ścian czynnych szt. - 2 0 0 218 1084 961 716 738 415 
3. Udział wydobycia ze 

ścian czynnych 
% - 3 2 43.4 60.0 : 80.9 87.8 90.0 91 

4. Liczba zabierek 
czynnych 

szt. brak 
danych 

1214 1064 243 2 — 

5. Udziai wydobycia 
z zabierek czynnych 

% 40 34.6 21.3 6.8 0.1 

6. Liczba wrębiarek 
ścianowych w ruchu 

szt. 602 430 860 109 2 — — 

7. Liczba kombajnów 
ścianowych w ruchu 

szt. — 2 112 519 565 590 510 

8. I iczba ścian z obudową 
zm ech a n izowan ą 

szt. 2 22 376 589 365 

9. Udział wydobycia ze 
ścian z obudową 
zmechanizowaną 

% 6.0 74.0 86 98 

10. 1 Wydobycie ze ściany t/d - 2 0 0 218 222 484 1 961 880 1470 
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Z tabeli tej widać wyraźnie zmiany zachodzące w naszym przemyśle węgłowym na prze-
strzeni 50 lat tak pod względem technicznym, jak i technologicznym. Podstawową technolo-
gią wybierania złóż węgla w Polsce stała się technologia ścianowa i jest ona obecnie po-
wszechnie stosowana. Składa się ona z trzech podstawowych urządzeń ścianowych to jest 
obudowy, maszyny urabiającej oraz urządzenia transportującego. Na przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat opracowanych i wprowadzonych do ruchu zostało kilka generacji tego wyposażenia. 
Jego rozwój pozwalał na stały wzrost wydobycia z przodka eksploatacyjnego. 

Okres lat 1990-^1995 cechuje się nie tylko gruntownymi zmianami organizacyjnymi 
w przemyśle węglowym, ale także intensywnym działaniem w kierunku nadrabiania opóźnień 
technologicznych w przodkach ścianowych. Nastąpiło ustabilizowanie wydobycia w Polsce na 
poziomie około 130 min ton/rok i do tej wielkości dostosowywane są działania zmierzające 
do zmian i rozwoju technologii wydobycia. Otwarcie na zachód zaowocowało szczegółowym 
rozpoznaniem technologii stosowanych u największych producentów węgla w świecie tj. 
w USA, Australii, Południowej Afryce oraz krajach o zanikającym górnictwie węgla kamien-
nego tj w Niemczech i Anglii. Skutkiem podjętych działań są przeobrażenia w przemyśle, ba-
zujące głównie na maszynach przodkowych nowej generacji takich jak kombajny, przenośniki 
zgrzebłowe i obudowy zmechanizowane. W okresie tym wzrosło wydobycie ze ściany z obu-
dową zmechanizowaną z 1054 t/d do 1587 t/d. Zakupiono kombajny o mocy do 1000 kW, 
przenośniki o mocy do 1200 kW, a również rozpoczęto produkcję maszyn o podobnych para-
metrach, w oparciu o zakupione licencje zagraniczne i rozwiązania własne. W wyniku tych 
działań powstały warunki do pełnej modernizacji istniejących technologii oraz opracowania 
nowych. 

W procesie wydobycia węgla z przodka ścianowego realizowane są dwie technologie kie-
rowania stropem, a mianowicie z zawałem i z podsadzką hydrauliczną oraz suchą. W latach 
1945-^1970 następował rozwój technologii wybierania z podsadzką. Do roku 1977 udział sy-
stemu zawałowego kształtował się poniżej 50%. Udział podsadzki hydraulicznej i suchej sta-
nowił większość wydobycia. W roku 1970 wydobyto z systemów z podsadzką hydrauliczną 
65 min ton węgla. Od tego roku udział jest coraz mniejszy i osiąga on obecnie poziom 
10%H-11% tj. około 12 min ton rocznie. Przyczyną eliminowania podsadzki hydraulicznej 
jest nieprzystosowanie tego systemu do warunków koncentracji produkcji. Aktualnie brak 
jest rozwiązań, które pozwoliłyby na ekonomiczne stosowanie tych systemów. 

Równolegle z technologiami stosowanymi w przodkach ścianowych konieczny jest rozwój 
technologii wykonywania robót przygotowawczych, gdyż stanowią one nierozłączną część 
technologii eksploatacji złóż. Udział tych robót w procesie wydobycia węgla jest znaczący tak 
pod względem ilości wydobywanego węgla, jak i wskaźnika natężenia robót przygoto-
wawczych. Na przestrzeni lat 1945-^-1995 zmieniały się warunki i stosowane środki technicz-
ne wykonywania tych robót. Ilustruje to tabela 2. 
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Tabela 2. Ilościowy stan techniki i technologii w drążeniu wyrobisk korytarzowych 
Table 2. The quatitative changes in technic and technology in the deveIopment workings 

Lp. Wskaźnik Jedn. 1 1945 1950 1 1960 1 1970 1980 1 1990 1995 
1. Udział wydobycia 

z robót przygotowa-
wczych 

% - 2 8 - 2 2 18,.? 9,3 10,3 9,1 7,4 

2. Liczba wyrobisk 
korytarzowych 

szt. brak 
danych 

3421 4031 1280 977 947 766 

3. Długość wydrążonych 
wyrobisk korytarzo-wych 

łan 2125 228 1399 1554 1555 1019 766 

4. Wskaźnik natężenia robót 
przygotowawczych 

m / 
/lOOO t 77 28 10 11 8 7 5,7 

5. Liczba wrębiarek w ruchu szt. kilka-
dziesiąt 

brak 
dan. 

265 330 25 1 1 

6. Liczba ładowarek w ruchu szt. — 116 772 851 686 639 532 
7. Liczba kombajnów 

w ruchu 
szt. — — 14 247 371 239 

8. Udziat wyrobisk 
drążonych kombajnem 

% 2,25 73,3 80,4 78,0 

Jak widać z tej tabeli od roku 1990 maleje sumaryczna długość oraz liczba drążonych wy-
robisk korytarzowych. Jest to związane ze spadkiem wydobycia oraz, zwłaszcza w ostatnich 
latach, ze wzrostem koncentracji produkcji. Obniża się zdecydowanie wskaźnik natężenia ro-
bót przygotowawczych. Zmieniają się stosowane środki techniczne. Do roku 1970 przeważały 
wrębiarki i ładowarki chodnikowe W latach 1970-^-1990 liczba kombajnów w ruchu osiągnęła 
371 sztuk, a zmalała liczba ładowarek oraz wyeliminowane zostały całkowicie wrębiarki. Na-
stąpiła zatem zmiana technologii drążenia wyrobisk korytarzowych, węglowych i kamienno-
węglowych. Drążenie wyrobisk kamiennych odbywało się metodami konwencjonalnymi z wy-
korzystaniem ładowarek. Kombajny stosowane w tym okresie to kombajny o małej mocy, 
przeznaczone do skał miękkich oraz do małych przekrojów drążonych wyrobisk. W ostatnich 
latach zaczęto stosować kombajny ciężkie o dużej mocy zainstalowanej w głowicy (160 kW, 
225 kW) przeznaczone do urabiania skał twardych i do drążenia wyrobisk o dużych przekro-
jach. Kombajnów tego typu jest obecnie w naszym przemyśle około 40 sztuk. Ten stosunko-
wo wysoki przyrost ilościowy kombajnów ciężkich świadczy o realizacji nowej technologii tak-
że w drążeniu wyrobisk korytarzowych. 

2. Stan aktualny stosowanych technologii i uzyskiwane wyniki produkcyjne 

Podstawową i jedyną technologią wydobycia węgla w Polsce jest system ścianowy. W wy-
niku różnorodnych działań w ostatnich pięciu latach można zaobserwować pewne fakty, 
świadczące o przełamaniu zastoju w rozwoju technologii oraz uzyskiwanych wynikach. Na 
szczególną uwagę zasługuje rok 1995 w którym nastąpiło obniżenie liczby ścian o prawie 
40% (o ponad 200 ścian). Równocześnie obserwuje się przegrupowanie ilościowe ścian 
w różnych przedziałach wielkości wydobycia. 

Pojawiły się przodki ścianowe o wydobyciu powyżej 2000 t/d, a w tej grupie w roku 1994 
nawet powyżej 10 000 t/d. W przemyśle górniczym trudno jednoznacznie określić różnicę 
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między techniką a technologią wydobycia węgla. Jednakże w szerokim tego słowa znaczeniu 
można mówić w tej sferze o strukturach kopalni, o systemach eksploatacji, o zastosowanych 
procesach produkcyjnych, o zastosowanych zespołach maszyn i urządzeń, o zastosowanych 
technikach oraz o powiązaniu tego wszystkiego systemem organizacyjnym. 

W sferze technologicznej pojawiły się następujące, znaczące fakty: 
- uruchomienie przodków ścianowych uzyskujących w ciągu miesiąca wydobycie na 

poziomie 5 000 t/d, a w jednym przypadku ponad 10 000 t/d; 
- osiągnięcie w kilku kopalniach szczytowego wydobycia w przedziale 13 000 t/d 

14 000 t/d, co pozwala na pozytywną ocenę zastosowanych rozwiązań; 
- zakup szeregu maszyn i urządzeń za granicą wraz z licencjami lub know-how, co 

pozwoliło na uruchomienie na tej podstawie produkcji w kraju; 
- udowodnienie na podstawie przeprowadzonych badań możliwości przekroczenia 

prędkości posuwu przodku 10 m/d, bez większych niż przy dotychczasowych postępach 
niekorzystnych skutków na powierzchni; 

- stworzenie możliwości komputerowego „obserwowania" masywu skalnego przy różnych 
prędkościach posuwu frontu ścianowego; 

- wprowadzenie nowych technologii utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik; 
- przełamanie barier psychologicznych przy przejściu do stosowania nowej generacji 

maszyn .o bardzo wysokiej wydajności. 
Na podstawie tego krótkiego zestawienia osiągnięć technologicznych można budować 

rozwój oraz prognozować przyszłość górnictwa węglowego. 
Rozwój technologii prowadzić musi do wzrostu wydajności pracy, gdyż na tej drodze moż-

na uzyskiwać poprawę efektywności produkcji węgla, a stan w tym zakresie jest wysoce nieza-
dowalający co przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Zmiany wydajności ogólnej w polskim przemyśle węglowym 
Table 3. The changes of productivity in the Polish Mining Industry 

- Wielkości konieczne do osiągnięcia 

Rok Wydobycie Zatrudnienie Wydajność 
(min ton) (tys.) (t/zatr. rok) 

1955 95 170 500 
1973 156 340 460 
1995 135 274 482 
2000 109 160 680' 
2005 100 100 1000" 

Jak z tabeli widać wydajność na przestrzeni lat 1955-^1995 nie ulegała większym zmia-
nom. W roku 2000 osiągnąć ma wielkość 680 t/zatr. rok, zaś wg prognoz wynikających z ko-
nieczności ekonomicznej powinna ona wynieść jak najszybciej 1000 t/zatr. rok co oznacza, że 
na każdy milion wydobywanego węgla zatrudnienie wynosić powinno nie więcej niż 1000 
osób. W tym zakresie pozostajemy daleko w tyle za innymi górnictwami. 

Czynnikami, które wpływają na rozwój technologii, a w konsekwencji na wydajność pracy 
są warunki naturalne, utrudniające ten rozwój Warunki naturalne w jakich odbywa się eks-
ploatacja górnicza w naszych kopalniach są następujące [1]: 

ponad 25% wydobycia pochodzi z pokładów zalegających pod obiektami; 
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około 50% wydobycia pochodzi z pokładów zagrożonycłi tąpaniami, w tym około 30% 
z III stopnia zagrożenia; 
w wielu kopalniach istnieją zagrożenia skojarzone, stanowiące największą trudność 
w bezpiecznej eksploatacji; 
około 65% pokładów węgla zaklasyfikowanych jest jako trudno urabialne i bardzo 
trudno urabialne; 
większość kopalń pracuje w warunkach zagrożeń metanowych i pyłowych; 
blisko 37% zasobów zalega w pokładach cienkich do 1,5 m a dalsze 13% w pokładach 
bardzo grubych tj. powyżej 4,5 m. 

Warunki te utrudniają i komplikują eksploatację powodując zwiększone koszty własne 
produkcji. 

Wypracowane dotychczas technologie wydobycia w warunkach zagrożeń bazowały głów-
nie na wprowadzeniu umiarkowanej koncentracji produkcji, na ograniczaniu prędkości posu-
wu przodków ścianowych, na stosowaniu dodatkowych zabiegów technologicznych, jak np. 
odmetanowania wybieranego pokładu, odprężania pokładów tąpiących, stosowanie podsadz-
ki przy eksploatacji pod obiektami itd. Podstawową zasadą obowiązującą dotychczas było 
pełne wybieranie złoża, co pociągało za sobą konieczność stosowania pracochłonnych kosz-
townych zabiegów technologicznych. Efektem jest stały wzrost kosztów wydobycia. Jego 
ograniczenie może być uzyskane albo na drodze eliminowania wydobycia z pokładów wyma-
gających stosowania dodatkowych zabiegów technologicznych, albo na drodze zminimalizo-
wania czasu niezbędnego dla ich przeprowadzenia. 

Aby zrealizować te warunki należy wprowadzać technologie cząstkowe, a zatem potrzeb-
na jest nowa generacja maszyn urabiających, oraz potrzebne są technologie pozwalające na 
skracanie czasu operacji pomocniczych, niezbędnych przy eksploatacji pokładów w różnych 
skomplikowanych warunkach naturalnych. Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że op-
rócz ścianowej technologii eksploatacji złóż węgla w niektórych krajach stosowane są systemy 
krótkofrontowe określane jako komorowo-filarowe. Jest to odpowiednik systemów krótkof-
rontowych, które wyeliminowaliśmy praktycznie w latach sześćdziesiątych. W tabeli 4 prze-
dstawiono procentowe udziały wydobycia poszczególnymi systemami w niektórych krajach. 

Tabela 4. Procentowy udział technologii wybierania w różnych krajach 
Table 4. H ie percentage share of output technologies in choosen countries 

Lp. Technologia wybierania Australia USA RPA Polska 

1. Systemy ścianowe 23 17 8 65 
2. Systemy komorowo -filarowe 11 23 52/25' 0 
3. Systemy odkrywkowe 66 60 40 35 

* 25% przy zastosowaniu systemów continuous miner 

Z tabeli tej wyraźnie widać, że w USA, Australii czy RPA dużą część produkcji uzyskuje 
się z systemów komorowo-filarowych wyposażonych w zespoły maszyn typu continous-miner. 
Systemy te stosowane są przede wszystkim w małych kopalniach węgla. W kopalniach dużych 
stosuje się ten system raczej rzadko. Tym niemniej i w tym zakresie prowadzone są prace 
rozwojowe nad nowymi typami maszyn, nad nowymi technologiami. 
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Z jednego zespołu maszynowego uzyskuje się np. w USA w systemie komorowo - filaro-
wym do 3 000 t/d. 

O ile stan aktualny technologii wybierania systemami ścianowymi nadąża w dostatecznym 
stopniu za potrzebami o tyle w technologiach pozaprzodkowych stan jest raczej niezadowala-
jący. Można tu wymienić niektóre ogniwa procesu technologicznego jak na przykład: 

niezadowalający w skali przemysłu zakres stosowania obudowy kotwowej w drążonych 
wyrobiskach korytarzowych, 
zbyt mały jeszcze zakres stosowania obudowy kotwowej jako obudowy pomocniczej 
w obrębie np. skrzyżowania ściana -chodnik, 
niedostatecznie opracowany system oraz sprzęt do przemieszczania kompleksów ścia-
nowych z jednego przodka do drugiego, 

- brak rozpowszechnienia urządzeń do transportu ludzi i materiałów w podziemiach 
kopalń, 
przedłużający się okres rozwiązania mechanizacji ścian wybieranych z podsadzką 
hydrauliczną, 
niedostateczne dopracowanie technologii wybierania pokładów tąpiących, nie zezwala-
jących na uzyskanie znaczącej koncentracji produkcji, 

- ograniczony zakres lokowania odpadów produkcyjnych w ich podziemiach z uwagi na 
zbyt mało wydajne technologie, 
zwalczanie zagrożenia pyłowego tak w przodkach ścianowych, jak i korytarzowych. 

Prawie wszystkie wyszczególnione wyżej elementy procesu technologicznego wymagają 
intensywnych prac w celu opracowania nowych lub modernizacji istniejących rozwiązań. 

3, Perspektywy rozwoju technologii 

O technologiach w górnictwie w najbliższym dziesięcioleciu decydować będą istniejące 
wyniki badań, istniejące doświadczenia przemysłowe, zasób wiedzy i doświadczeń. W oparciu 
o doświadczenia krajowe, europejskie i pozaeuropejskie można z bardzo wysokim prawdopo-
dobieństwem stwierdzić, że w okresie najbliższych 20 lat dominującym systemem w naszym 
przemyśle będzie system ścianowy w swojej dotychczasowej postaci. W niewielkim zakresie 
będzie z powrotem wprowadzany do pewnych określonych warunków naturalnych, system 
komorowo-filarowy (zabierkowy). Technologia ścianowa powinna doprowadzić do osiągnię-
cia wydajności na poziomie 1000 t/zatr. rok oraz wydobycia ze ściany na poziomie 0,6 do 
1,0 min ton/rok. Odpowiadać to będzie następującym wskaźnikom: 
- przy wydobyciu olcoło 110 min ton/rok zatrudnienie wyniesie około 110 tys. ludzi 

w kopalniach właściwych, 
przy obecnych wskaźnikach natężenia robót przygotowawczych będzie to wymagało 
drążenia 600 km 700 km wyrobisk korytarzowych rocznie. 

Zadania te wymuszą dalsze usprawnianie technologii ścianowej, której efektywność 
w stosunku do obecnej musi wzrosnąć co najmniej dwukrotnie. Muszą też być usprawnione 
technologie pozaprzodkowe. Ażeby te cele osiągnąć należy: 
1. Modernizować technologię ścianową dla uzyskania wydobycia dobowego ze ściany 

w przedziale 2500 t do 4 000 t w zależności od warunków naturalnych i technicznych. 
Średnie wydobycie ze ściany w skali przemysłu powinno przekroczyć 3 000 t/d.Wymagać 
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to będzie stosowania maszyn urabiających o zainstalowanej mocy w przedziale 500 kW 
1 000 kW, uzyskiwanej prędkości roboczej do 15 m/min przy sile uciągu 500 kN, przenoś-
ników zgrzebłowych o mocy 1 000 kW i więcej z napędami dwubiegowymi oraz automaty-
zacji przemieszczania obudowy. 

2. Zwiększać w miarę możliwości złożowych długości ścian do 300 m a nawet więcej, co po-
zwoli uzyskiwać wysokie wydobycie przy prędkości posuwu frontu ścianowego, dopusz-
czalnego zarówno z punktu widzenia ochrony powierzchni, jak i profilaktyki przeciwtąpa-
niowej. Obecnie konstrukcje maszyn pozwalają na takie rozwiązania technologiczne. 

3. Rozwijać konstrukcje kombajnów, strugów oraz obudów przeznaczonych do pokładów 
o grubości od 1,3 m zapewniających stałe wydobycie na poziomie co najmniej 2 500 t/d. 

4. Rozwijać technologię ścianową opartą o trzy podstawowe elementy wyposażenia maszy-
nowego w kierunku obejmowania coraz większej ilości operacji automatyzacją, aż do ich 
pełnego skojarzenia, zwłaszcza w pokładach cienkich. Już obecnie pojawiły się pierwsze 
konstrukcje, łączące operację urabiania z odstawą węgla ze ściany. 

5. Upraszczać strukturę przestrzenną kopalń dążąc do modelu wynikającego ze zmniejszo-
nej liczby przodków ścianowych. Wynikiem tego będzie struktura wydobycia jednopozio-
mowa, dwu lub co najwyżej trójpokładowa, o zminimalizowanej długości dróg wentylacyj-
nych, transportowych oraz odstawczych. Jeszcze obecnie na 1 min ton wydobycia przypa-
da 67 km wyrobisk korytarzowych. Wielkość ta musi ulec zmniejszeniu. 

6. Opracować nowe rozwiązania techniczne skrzyżowania ściany z chodnikiem, dostosowu-
jąc je do zróżnicowanych warunków naturalnych, rozcinki złoża, stosowanego kompleksu 
ścianowego. Ten newralgiczny węzeł w procesie technologicznym wymaga rozwiązań tak 
w zakresie obudowy jak i systemu odstawy urobku w układzie w pełni zmechanizowanym. 

7. Wdrożyć na możliwie szeroką skalę kotwienie wyrobisk korytarzowych. Produkowane ak-
tualnie kotwy oraz osprzęt do wydajnego kotwienia stwarzają warunki do stosowania tej 
technologii w naszych kopalniach. Szerokie wdrożenie tej technologii wymaga przełama-
nia bariery psychologicznej kadry technicznej kopalń. 

8. Opracować i wdrożyć efektywne systemy relokacji urządzeń ścianowych z jednego przod-
ka ścianowego do drugiego. Stosować należy wyłącznie sprzęt samojezdny jak: kolejki 
spągowe, kolejki podwieszane, wozy oponowe. Technologia przemieszczeń oparta o po-
wyższe środki transportu musi znaleźć zastosowanie we wszystkich kopalniach. Przyczyni 
się to nie tylko do skrócenia nieproduktywnego czasu sprzętu ścianowego oraz do dalsze-
go ograniczenia natężenia robót przygotowawczych, ale także poprzez skrócenie czasu is-
tnienia wyrobisk korytarzowych obniży koszt ich utrzymania. 

9. Opracować zmechanizowane tamy podsadzkowe, współpracujące z odpowiednio skon-
struowanymi sekcjami obudowy ścianowej. Taki system pozwoli na wdrożenie całkowicie 
nowej technologii wybierania ścian z podsadzką hydrauliczną. Rozwiązane zostaną w ten 
sposób dwa poważne problemy a mianowicie ochrona powierzchni przed szkodami górni-
czymi oraz możliwość lokowania odpadów górniczych na dole kopalń, co znacznie 
usprawni gospodarkę odpadami. 

10. Wprowadzić na szeroką skalę dowóz ludzi do przodków. Do tego należy w szerszym stop-
niu stosować kolejki podwieszane mogące służyć także do transportu materiałów. Prowa-
dzić to będzie od wydłużania efektywnego czasu pracy górników. 
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11. W pokładach zagrożonych tąpaniami czy metanem wprowadzać należy coraz to bardziej 
usprawnione technologie prewencyjne. Dyspozycyjny czas pracy przodka ścianowego mu-
si być podzielony w odpowiednich proporcjach na wydobycie oraz na profilaktykę. Im 
dłuższy czas przeznaczony na profilaktykę tym wydajniejszy musi być kompleks ścianowy. 
Np. w Niemczech pracują przodki ścianowe w których na uzyskanie wydobycia na pozio-
mie 10 000 t/d przeznacza się około 30% dyspozycyjnego czasu pracy ściany. Resztę czasu 
pochłania działalność profilaktyczna. 

12. W pokładach w których istnieć będą trudności w zakładaniu ścian o odpowiedniej długoś-
ci oraz wymaganym postępie miesięcznym wprowadzać można tytułem eksperymentu sy-
stemy komorowo-filarowe z wyposażeniem typu „Continous Miner" lub inne technologie 
wykorzystujące wąskie przodki eksploatacyjne. Ta „awaryjna" technologia nie znajdzie 
jednak szerszego zastosowania przez najbliższe 20 lat. 
Wprowadzenie wyszczególnionych wyżej technik i technologii pozwoli zwiększyć zdecydo-

wanie efektywność naszego przemysłu węglowego. Wprawdzie wymagać to będzie znacznych 
nakładów finansowych, należy jednak mieć na uwadze fakt, że nie będą to wydatki jednora-
zowe a raczej proces inwestycyjny rozłożony na szereg lat. Należy go jednak jak najszybciej 
zaprogramować i konsekwentnie realizować. 

Literatura 

1] Sikora W.: Przodki o wysokiej koncentracji produkcji - rozwój technologii. Maszyny Górnicze nr 58, Gliwice, 
czerwiec 1996 

Technics and technology in underground coalestraction in Poland 
" the present state and the futurę 

During the next 20 years in the polish coal mines the longwall will be dominated systems. 
The dayly face output will increase to the 3 000 t/day in the year 2005. The lenght of 
longwalls will increase to 300 m and even more. In the next several years the special 
importance will be given to the development of the technologies like: roofbolting, the worker 
transportation, the materiał transportation, the faceeąuipment relocation, the local 
demethenation of seams^ the destressing of scams with rockburst hazard e.t.c. 
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Cas BRUNIANY 
Joy Mining Machinery, Franklin, PA. USA 

Techniczne i organizacyjne uwarunkowania rekordowych wyników 
produkcyjnych w amerykańskich kopalniach węgla 

Słowa kluczowe 
lVzrost wydobycia - mechanizacja - struktury organizacyjne - wydajność - bezpieczeństwo 

pracy - energia elektryczna 

Streszczenie 
Wydajność pracy w kopalniach amerykańskich prawie podwoiła się w przeciągu ostatnie-

go dziesięciolecia. Poniżej przedstawiono obecną sytuację w górnictwie USA z wyszczegól-
nieniem czynników i zmian, które miały kluczowy wpływ na osiągnięcie rekordowych wyni-
ków produkcyjnych przez górnictwo węgla Stanów Zjednoczonych. Omówiono również pew-
ne kierunki rozwoju, które wpłyną na kształt górnictwa węgla w ciągu najbliższego dziesięcio-
lecia. 

1. Zasoby, wydobycie i rynki zbytu amerykańskiego węgla 

Zasoby przemysłowe węgla w Stanach Zjednoczonych ocenia się na 430 miliardów ton. 
Z wykorzystaniem obecnie dostępnych lub dostępnych w niedalekiej przyszłości technologii, 
przy bardzo zachowawczym 50-cio procentowym wykorzystania zasobów, można spodziewać 
się wydobycia 215 miliardów ton. Zakładając, że obecne zapotrzebowanie na amerykański 
węgiel (ok. 1 miliard ton rocznie) utrzyma się, zasobów węgla wystarczy na ponad 200 lat. 

Zasoby przemysłowe dzieli się na dwie kategorie: zasoby możliwe do wydobycia 
metodami odkrywkowymi, oraz te, które musza być wydobyte głębinowo. Proporcja zasobów 
możliwych do eksploatacji metodą odkrywkową do głębinowych wynosi 2:1. 

Węgiel w Stanach Zjednoczonych występuje w 25-ciu z 50-ciu Stanów. Wyróżnia się trzy 
główne rejony jego eksploatacji: 
- rejon Appalachów, który obejmuje stany: Pennsylwania, Ohio, Zachodnia Wirginia, 

Wirginia, Tennessee i Alabama. 
- rejon Środkowego Zachodu, obejmujący stany Illinois i Indiana, 
- rejon Zachodu w którym największe zasoby węgla zlokalizowane są w stanach: Colorado, 

Wyoming, Montana, Utah, Nowy Meksyk oraz Północna i Południowa Dakota. 
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Rys. 1. Rozmieszczenie zasobów węgla w Stanach Zjednoczonych 
Fig. 1. Location of coal deposits in the United States 

W rejonie Appalachów występuje ok. 100 pokładów węgla. NajbogatS2ym z nich jest po-
kład Pittsburgh, który zawiera węgiel koksujący i eksploatowany jest już od ponad 100 lat. Za 
wyjątkiem Alabamy, pokłady w tym rejonie zalegają poziomo na głębokości do 300 m i cha-
rakteryzują się niewielkim stopniem zagrożeń metanowych lub wodnych. W Alabamie węgiel 
eksploatowany jest na głębokości do 600 m i zawiera olbrzymie ilości metanu. 

Węgiel eksploatowany w Illinois i Indianie zalega podobnie do pokładów w Appalachach, 
ale charakteryzuje się dużą zawartością siarki i popiołu. Ze względu na ostre przepisy ochro-
ny środowiska, zapotrzebowanie na ten węgiel stopniowo maleje. Przewiduje się jednak, że 
w przyszłości nowa generacja urządzeń do „czystego" spalania węgla pozwoli na ponowny 
wzrost zapotrzebowania na węgiel ze Środkowego Zachodu. 

Rejon Zachodni obejmuje największy obszar i charakteryzuje go również największa roz-
piętość w jakości węgla. Podziemne kopalnie w Górach Skalistych dostarczają węgiel wyso-
kiej jakości, podczas gdy węgiel wydobywany w olbrzymich kopalniach odkrywkowych w Wy-
oming ma wartość kaloryczną w zakresie 8 000 do 8 800 BTU i wysoki stopień wilgotności 
(do 45%). Ponieważ jednak pokłady tego węgla mają grubość do 30 m i znajdują się tuz pod 
powierzchnią, koszt jego eksploatacji oraz cena sprzedaży są bardzo niskie. 

Węgiel eksploatuje się w Stanach Zjednoczonych od 250 lat. Wydobycie rosło systema-
tycznie aż do roku 1947, kiedy tania ropa naftowa i gaz ziemny zaczęły być bardziej opłacal-
ne. Kryzys naftowy w 1973 roku sprawił, że kraj uznał, że nie można w dużym stopniu pole-
gać na imporcie surowców energetycznych, a węgiel jest pewnym i wartościowym paliwem. 
Poziom wydobycia osiągnięty w 1947 roku (570 milionów ton) udało się przekroczyć dopiero 
w roku 1976, Od tego czasu wydobycie węgla systematycznie rośnie i w roku 1996 osiągnęło 
poziom 962 milionów ton. 

Analizując wydobycie węgla w ciągu ostatnich lat, daje się zauważyć pewne trendy: 
- coraz większy procent ogólnego wydobycia węgla pochodzi z Zachodniego rejonu; 
- ilość kopalń węgla systematycznie maleje, ale średnie wydobycie z kopalni zwiększa się; 
- coraz większy procent ogólnego wydobycia węgla pochodzi z kopalń odkrywkowych; 
- coraz większy procent ogólnego wydobycia węgla w kopalniach głębinowych pochodzi ze 

ścian. 
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Rys. 2. Zmiany poziomu wydobycia w kopalniach Wschodnich i Zachodnich 
Fig. 2. U.S. coal production trends: Eastem and Western mines 
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Rys. 3. Zmiany poziomu wydobycia w kopalniach odkrywkowych i głębinowych 
Fig. 3. U.S. coal production trends: Surface and Underground mines 

Około 90 procent węgla w Stanacli Zjednoczonych zużywa się do produkcji energii elek-
trycznej. Węgiel jest głównym paliwem stosowanym w elektrowniach i 56 procent amerykań-
skiej energii elektrycznej pochodzi z węgla. W ciągu ostatnich 25 lat daje się zauważyć szybki 
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W tym samym czasie, procent energii elek-
trycznej produkowanej z węgla stale rośnie. Składa się na to kilka przyczyn, m.in. to, że: 
- cena węgla jest bardzo konkurencyjna w porównaniu z innymi paliwami, 
- Stany Zjednoczone posiadają olbrzymie zasoby węgla, 
- dostawy węgla są bardzo pewne, 
- węgiel może być spalany zgodnie z surowymi wymaganiami ochrony środowiska. 
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Rys. 4. Źródła energii elektrycznej w USA 
Fig. 4. Energy input at U.S. elektric utilites 

Od 1980 roku krajowe zużycie węgla wzrosło o 80 procent, podczas gdy zużycie węgla 
przez energetykę wzrosło o 155 procent z 360 do 750 milionów ton rocznie. W tym samym 
czasie udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej zwiększył się z 46 do 56 procent. 

Przemysł hutniczy, który kiedyś był głównym odbiorcą węgla stale zmniejsza jego zużycie. 
Nowe technologie i zmiana profilu produkcji sprawiła, że w ciągu ostatnich 20 lat ilość kok-
sowni zmniejszyła się o połowę do 27, a kilka innych zostanie zamkniętych w ciągu kilku naj-
bliższych lat. 

Węgiel amerykański jest eksportowany do ponad 40 państw. W 1985 roku eksport ten 
wyniósł 80 milionów ton. Eksportuje się głównie węgiel koksujący. Głównymi odbiorcami 
amerykańskiego węgla są: Japonia, Włochy, Kanada, Holandia oraz Brazylia. 

2. Systemy oraz urządzenia do eksploatacji węgla 

Około 62 procent węgla pochodzi obecnie z kopalń odkrywkowych. Z chwilą podjęcia de-
cyzji o założeniu kopalni, wiele łat upływa do chwili rozpoczęcia eksploatacji. W tym czasie 
trzeba znaleźć odpowiedź na wiele pytań, m.in. informacje o rynkach zbytu, rodzaju, jakości 
oraz ilości węgla. Dużym problemem są zwykle sprawy własności powierzchni oraz zasobów 
mineralnych, oraz uzyskanie stosownych zezwoleń miejskich, stanowych oraz federalnych. 

2 .1 . K o p a l n i e o d k r y w k o w e 

Górnictwo odkrywkowe w zasadzie polega na przemieszczaniu olbrzymiej ilości ziemi 
i skal. W procesie tym wyróżnia się następujące operacje: przemieszczenie nadkładu, wybra-
nie węgla, przetransportowanie nadkładu z powrotem, oraz przywrócenie rejonu eksploatacji 
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do poprzedniego stanu. Przyjmuje się, że w górnictwie odkrywkowym wskaźnik wykorzysta 
nia złoża wynosi 90%. 

Tabela. 1. Największe kopalnie odkrywkowe w USA 
Table 1. Major U.S. surface coal mines 

Nazwa kopalni Stan Wydobycie (miliony ton) Firma macierzysta 
Black Thunder Wyoming 32.9 Thunder Basin Coal Co. 
Rochelle Wyoming 23.6 Powder River Coal Co. 
Jacobs Ranch Wyoming 22.4 Kerr-McGee Corp. 
North Antelope Wyoming 17.7 Powder River Coal Co. 
Caballo Rojo Wyoming 15.3 Cabajo Rojo, Inc. 
Caballo Wyoming 15.0 Powder River Coal Co. 
Freedem North Dakota 13.7 The Coteau Properties Co. 
Cordero Wyoming 13.3 Kennecott Energy Co. 
Martin Lake Texas 11.5 Texas Utilities Mining Co. 
Buckskin Wyoming 10.6 Triton Coal Co. 

Kluczową maszyną w eksploatacji odkrywkowej jest ładowarka zgarniakowa. Stosowane 
są one do usuwania nadkładu, a nie do urabiania węgla. Ładowarka taka posiada zgarniak 
zawieszony na linach na końcu wysięgnika, który może mieć do 120 m długości. Stosowane są 
zgarniaki o pojemności od 40 do 80 rn. Ładowarki zgarniakowe przemieszczają się samo-
dzielnie i należą do największych maszyn lądowych na świecie. Większe modele ważą ponad 
5 000 ton, posiadają do 20 silników elektrycznych o łącznej mocy ok. 15 000 kW. Złożenie 
i uruchomienie takiej maszyny na kopalni zajmuje ok. 2 lat. 

Gdy nadkład jest zbyt twardy dla zgarniaka, do zruszenia go stosowane są materiały wy-
buchowe. Wiertnice stosowane w kopalniach odkrywkowych wiercą pionowe lub ukośne 
otwory strzelnicze o średnicy do 560 mm, na głębokości do 20 m. Po odstrzeleniu, poluzowa-
ny nadkład przemieszczany jest przy pomocy ładowarki zgarniakowej. 

Po zdjęciu nadkładu, węgiel jest urabiany i ładowany na wywrotki przy pomocy ładowa-
rek łyżkowych. Ładowarki te mogą mieć napęd hydrauliczny lub elektryczny i łyżki o pojem-
ności od 30 do 60 in . Wywrotki maja pojemność od 160 do 240 ton, a ostatnio pojawiły się 
na rynku wywrotki 320-to tonowe. 

2 .2 . K o p a l n i e g ł ę b i n o w e 

Kopalnie głębinowe dostarczają ok. 38% amerykańskiego węgla. Za wyjątkiem nielicz-
nych, kopalnie te są stosunkowo płytkie, wydobywając węgiel na głębokości do 300 m. Tylko 
w Alabamie oraz w Rejonie Zachodnim (Colorado i Utah), węgiel wydobywa się na głębo-
kości do 600 m. Ok. 90% węgla w kopalniach głębinowych wydobywa się przy pomocy syste-
mów ścianowych lub filarowych z zastosowaniem maszyn typu continuous miner. Pozostałe 
10% przypada na system tradycyjny (strzelanie) oraz wiercenia wielkośrednicowe. Udział 
węgla wydobywanego przy pomocy systemów ścianowych zwiększył się z 10% w roku 1978 do 
48% dzisiaj. 

Stosowane systemy komorowo-filarowe można podzielić na dwie grupy; systemy tradycyj-
ne (conventional), z zastosowaniem wiertnic, wrębiarek, ładowarek, wozów odstawczych 
i kotwiarek, oraz systemy z zastosowaniem maszyn typu continuous miner. 
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Rys. 5. Wydobycie w kopalniach głębinowych z wyszczególnieniem metod eksploatacji 
Fig. 5. Underground coal production by mining method 

Tabela 2. Największe kopalnie głębinowe w USA 
Table 2. Major U.S. undergrounds coal mines 

Nazwa kopalni Stan Wydobycie (min ton) Macierzysta firma 
En Iow Fork Pennsylvania 7.9 CONSOL 
Bailey Pennsylvania 6.8 CONSOL 
Galatia mine Illinois 6.0 Kerr-McGee Corp. 
West Hlk Q)lorado 5.4 Mountain Coal Co. 
Twentymile Colorado 5.3 Cyprus Amax 
Camp no. 11 Kentucky 4.6 Peabody Coal Co. 
Moutaineer West Yirginia 4.6 Mingo Logan Coal Co. 
McElroy West Yirginia 3.7 McHlroy Coal Co. 
Powhatan no. 6 Ohio 3.6 The Ohio Yalley Coal Co. 
Conant Kentucky 3.5 Arch of Kentucky 

Obecnie w górnictwie amerykańskim pracuje około 1 200 maszyn typu continuous miner. 
Stosowane są one nie tylko w systemach filarowych, ale również wszystkie chodniki przygoto-
wawcze dla ścian prowadzone są z zastosowaniem maszyn typu continuous miner. Większość 
kopalń „ścianowych" stosuje ten typ maszyn do wybierania resztek pokładów, oraz rejonów, 
gdzie prowadzenie ścian jest nieekonomiczne ze względu na rozmiar, zaburzenia geologicz-
ne, oraz konieczność ochrony powierzchni. Są one mniej wydajne niż kombajny ścianowe, ale 
są dużo bardziej elastyczne i pozwalają na urabianie węgla, którego nie da się w inny sposób 
wydobyć. 

W systemach ścianowych obserwuje się trend wydłużania wybiegów ścian oraz wydłużania 
samych ścian. W niektórych kopalniach wybiegi ścian przekraczają 4 500 m i jeszcze dłuższe 
wybiegi są planowane na przyszłość. Średnia długość ściany również zwiększa się z roku na 
rok. W niektórych kopalniach już obecnie stosowane są ściany o długości 330 m. Zwiększenie 
rozmiarów parcel znacznie zmniejsza częstotliwość przezbrajania ścian oraz zwiększa stosu-
nek ilości węgla ze ściany do ilości węgla z robót przygotowawczych. Jest to bardzo korzystny 
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fakt, ponieważ koszt pozyskania węgla z robót przygotowawczych jest wyższy, a jego jakość 
niższa. 

Tabela 3. Najlepsze kopalnie stosujące systemy filarowe 
Table 3. Best mines utilizing pillar systems 

Średnia Wydaj noś 
wysokość Wydobycie (tony/ 

Rodzaj urabiania 1996 Liczba pracownika/ 
Kopalnia węgla (m) (ton) zatrudnionych rok 

Rejon zachodni 

Sanburn Creek Surowy 2.15-2.75 1 050 000 89 11 780 
Soldier Canyon Surowy 2.15-2.75 890 000 103 8 650 

Środkowy Zachód 

Spantan Handlowy 2.15-2.45 1 900 000 162 11 740 
Conant Handlowy 2.45 1 680 000 142 11880 

Rejon Wschodni 

Ne ms Handlowy 1.22 1 020 000 116 8 740 
Dianne Handlowy 1.37 1 290 000 116 11 100 
Leeco no.63 Handlowy 1.22 1 350 000 132 10 240 
Camp Creek Handlowy 1.83 1 340 000 115 11 690 

Tabela 4. Najlepsze kopalnie stosujące systemy ścianowe 
Table 4. Best mines utilizing longwall systems 

Kopalnia 
Rodzaj 
węgla 

Średnia 
wysokość 
urabiania 

(m) 

wydobycie 
1996 
(ton) 

Liczba 
zatrudnionych 

Wydajność 
(tony/ 

pracownika/ 
rok) 

Ilość 
ścian 

En Iow Fork Handlowy 1.75 7 940 000 368 21,538 2 

Bailey Handlowy 1.70 6 795 000 426 15,960 2 

Galatia Handlowy 2.10 5 987 000 623 9,610 2 

West Elk Surowy 3.68 5 376 000 259 20,760 1 

Twe n ty mile Surowy 2.60 5 310 000 353 15,040 l 

Szybki postęp w zwiększaniu wydajności wydobycia przypisuje się w znacznej mierze no-
wej generacji maszyn górniczych. Dostawcy maszyn pracują w kooperacji z naukowcami 
i użytkownikami maszyn nad nowymi rozwiązaniami, zdolnymi sprostać rosnącym wymaga-
niom klientów. Celem jest dostarczanie maszyn nie tylko bardziej wydajnych i niezawodnych, 
ale także bezpieczniejszych w obsłudze i konserwacji. 
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Aby sprostać wymaganiom klientów, nowe maszyny charakteryzują się zwiększonymi mo-
cami oraz dłuższą żywotnością. W ciągu ostatnich kilku lat podwojono moce zainstalowane 
w kombajnach ścianowych, a moce na przenośnikach ścianowych zwiększyły się nawet cztero-
krotnie. Było to konieczne z uwagi na rosnące wydajności kombajnów i przenośników oraz 
coraz dłuższe ściany. Żywotność przenośników ścianowych zwiększono do siedmiu lat. Ele-
menty systemu ścianowego, których nie da się łatwo wymienić (obudowy, rynny, tylne napędy 
przenośnika, itp.) muszą mieć zagwarantowaną żywotność przekraczającą zasoby węgla w da-
nej parceli, niezależnie od jej zasobów. Żywotność kombajnów również wzrosła, ale w mniej-
szym stopniu. Wynika to z faktu, że wymiana kombajnu w czasie eksploatacji danej parceli 
jest stosunkowo łatwa. Niektóre parcele w kopalniach Zachodnich zawierają ponad 5 milio-
nów ton węgla. 
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Rys. 6. Wzrost mocy kombajnów ścianowych Joy 
Fig. 6. Trends power of cutter-loader Joy 

Ze wzrostem wydajności i żywotności kompleksów ścianowych nie szedł niestety postęp 
w drążeniu wyrobisk przygotowawczych. Obecnie średni postęp ścian przekracza 16 metrów 
na dzień, a czasami dochodzi nawet do 40 m na dzień. Przy tak wielkich postępach ścian, ro-
boty przygotowawcze często nie nadążają za frontem ścian. Nietrudno zrozumieć, dlaczego 
dostawcy i użytkownicy maszyn skoncentrowali się na unowocześnianiu kompleksów ściano-
wych, które dostarczają często 90% wydobycia całej kopalni. Niestety, ten fakt spowodował, 
że technologia prowadzenia wyrobisk przygotowawczych prawie nie zmieniła się od 20 lat. 
W tym czasie znacznie zwiększyła się wydajność i niezawodność maszyn continuous miner, 
ale ich wydajność ograniczona jest do 25% nominalnej wydajności przez kotwienie, odstawę 
urobku i dostawę materiałów. Roboty przygotowawcze w dalszym ciągu prowadzi się trzema 
wyrobiskami z każdej strony pola (tylko nieliczne kopalnie stosują dwu- lub czterochodniko-
we nitki robót przygotowawczych). Niewiele zmieniło się w tradycyjnym systemie zmiany 
przodka, gdzie continuous miner po urobieniu 6-ciu do 12-tu metrów przejeżdża do sąsied-
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niego wyrobiska podczas, gdy poprzednie jest kotwione. W pewnych warunkach kotwiarki 
zamontowane na continuous minerze pozwalają na zwiększenie postępów przez zaoszczędze-
nie czasu na przejazdy pomięd^ przodkami, ale system ten ma również wiele ograniczeń. 

Szukając wyjścia z trudnej sytuacji, niektóre kopalnie zwiększają postępy robót przygoto-
wawczych przez zmniejszanie szerokości wyrobisk z 5.5 - 6.0 m do 4.7 m oraz zwiększanie od-
ległości pomiędzy przecinkami z 30 do 60 - 80 m. Zmiany te pozwalają na pewien wzrost po-
stępów, ale są stanowczo niewystarczające. 

Postępy w robotach przygotowawczych muszą zwiększyć się 4-ro lub 5-ciokrotnie, aby na-
dążyć za obecnymi i przewidywanymi postępami ścian. Jest rzeczą jasną, że pewne udoskona-
lenia systemu, jak zastosowanie kombajnów chodnikowych z kotwiarkami nie wystarcza. Ko-
nieczne jest kompleksowe podejście do problemu oraz maksymalne skoordynowanie urabia-
nia, obudowy stropu, odstawy urobku, dostawy materiałów, przedłużania taśm, przemiesz-
czania urządzeń oraz maksymalna koordynacja tych i innych czynności. 

3. Struktury organizacyjne w amerykańskim górnictwie węglowym 

Wszystkie amerykańskie firmy w górnictwie węglowym znajdują się w rękach prywatnych. 
Wydobywany węgiel jest własnością danych firm, albo też jest dzierżawiony od innych pry-
watnych właścicieli lub od Państwa. Rząd Stanów Zjednoczonych jest właścicielem ok. 60% 
ogólnych zasobów węgla. 

W ostatnich latach bardzo duże zmiany organizacyjne nastąpiły w górnictwie węglowym. 
Na początku lat 70-tych w rezultacie arabskiego embarga na dostawy ropy, wielkie firmy na-
ftowe zainwestowały duże pieniądze w wykup firm węglowych oraz powiększanie ich zdol-
ności wydobywczych. Zamierzeniem ich było osiągnięcie monopolu na dostawę paliw. Kiedy 
cena ropy naftowej zaczęła znowu spadać, firmy naftowe uznały, że popełniły błąd inwestując 
w węgiel i rozpoczęły wyprzedaż swoich węglowych posiadłości. Górnictwo węglowe znalazło 
się w trudnej sytuacji, z nadmiernym wydobyciem oraz zaniżonymi cenami zbytu węgla. Ni-
ska cena zbytu węgla do dzisiaj jest głównym problemem trapiącym jego producentów. 
W przeciągu ostatnich dwudziestu lat, prawie wszystkie firmy węglowe zmieniły właścicieli 
(niektóre po kilka razy). Jedne stały się silniejsze i bardziej konkurencyjne, podczas gdy inne 
zniknęły z rynku lub zostały wchłonięte przez silniejsze firmy. 

Najlepsze dzisiaj firmy węglowe przeszły przez wiele zmian organizacyjnych. Jedną z nich 
było wprowadzenie systemu jednostek businessowych, które pozwoliły na decentralizacje. 
W systemie tym każda jednostka, przy współudziale całej załogi pracuje nad osiągnięciem 
wspólnych celów, poprawieniem poziomu obsługi klienta, a w rezultacie poprawą bezpie-
czeństwa, wydajności oraz zysków. 

Lepsze stosunki na linii kierownictwo - załoga również odgrywa bardzo istotną rolę w po-
prawie efektywności kopalń. Wiele firm dzieli się z załogą informacjami o wynikach bezpie-
czeństwa pracy, kosztach wydobycia, budżecie oraz szczegółach umów na dostawy węgla. 
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Tabela 5. Największe firmy węglowe w Stanach Zjednoczonych 
Table 5. Major U.S. coal companies 

Firma Wydobycie (min ton) Procent ogólnego wydobycia 
The Peabody Group 130.8 14.0 
Cyprus AMAX Minerał Corp. 69.2 7.4 
CONSOL Coal Group 65.1 6.9 
ARCO Coal Co. 41.5 4.4 
Kennecott Energy Co. 35.0 3.7 
Zeigler Coal Holding 31.9 3.0 
Kerr-McGee Coal Corp. 28.3 3.0 
A.T.Massey Coal Co. 26.1 2.8 
'l'he North American Coal Corp, 24.6 2.6 
Texas Utilities Mining Co. 24.0 2.6 
Arch Minerał Corp. 23.3 2.6 
Drummond Co. 22.5 2.4 
Ashland Coal Inc. 19.0 2.0 
Enlech Inc. 18.8 2.0 
The Pittston Co. 18.6 2.0 

Kilka przyczyn złożyło się na poprawę w stosunkacłi kierownictwa firm górniczych z ich 
załogami. Po pierwsze, od początku lat 80-tych rola związków zawodowych zaczęła maleć. 
Ponieważ wyniki osiągane w tym czasie przez kopalnie niezwiązkowe były dużo lepsze, firmy 
węglowe otwierając nowe kopalnie robiły wszystko, aby zniechęcić załogę do przystępowania 
do związków. Obecnie tylko 34% węgla amerykańskiego wydobywane jest przez górników 
zrzeszonych w związkach zawodowych. Trzeba tu dodać, że zgodnie z amerykańskim pra-
wem, jeżeli większość załogi wypowie się za wprowadzeniem związku zawodowego w zakła-
dzie, wtedy cała załoga musi należeć do tego związku. Jeżeli natomiast większość załogi jest 
przeciw, wtedy nikt nie może do związku zawodowego należeć. 

Po okresie konfrontacji przyszedł czas na okres kooperacji. Dzięki zmniejszeniu zatrud-
nienia w kopalniach, udało się zwiększyć poziom doświadczenia, wykształcenia i odpowie-
dzialności załóg. Obecnie ok. 62 procent górników posiada wykształcenie średnie, a dodatko-
wo 15 procent - wyższe lub niepełne wyższe. Niemałą rolę odegrał też wzrost zarobków. 
Obecnie górnik amerykański zarabia średnio $47,000 rocznie, podczas gdy ogólna średnia 
w przemyśle wynosi $28,000 rocznie. W dodatku niektóre firmy wprowadziły system premio-
wania, w którym premie otrzymuje się nie za ilość wydobytego węgla, ale za obniżenie kosz-
tów jego eksploatacji. 

Zwiększony poziom wykształcenia pozwolił na wprowadzenie do kopalń bardziej nowo-
czesnego sprzętu, w wysokim stopniu opartego na elektronice w celu sterowania i diagnosty-
ki. Automatyka pozwoliła na dalsze ograniczenie ilości zatrudnionych, co z kolei zwiększyło 
współczynniki wydajności i bezpieczeństwa. Współczynnik wypadkowości zmniejsza się z ro-
ku na rok. W roku 1996 zanotowano 26 wypadków śmiertelnych pod ziemią. Jest to najniższa 
liczba w historii górnictwa amerykańskiego, ale w dalszym ciągu o 26 za wysoka. 

Firmy węglowe poświęcają dużo energii i pieniędzy na szkolenie załóg. Konieczność 
utrzymania kosztów wydobycia na określonym poziomie oraz bezpieczeństwo pracy są pod-
kreślane na każdym kroku i na każdym szczeblu organizacji. Tylko firmy węglowe w których 
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wszyscy pracownicy rozumieją prawa rynku i pracują zespołowo nad wykonaniem określo-
nych zadań mają szansę przetrwania. 

Zwiększony poziom mechanizacji, innowacje techniczne oraz wysiłek załóg kopalń spra-
wiły, że amerykański górnik należy do najbardziej wydajnych pracowników przemysłowych. 
W ostatnich latach osiągnięto rekordowy poziom wydajności. W roku 1995, ostatnim roku za 
który oficjalne dane są dostępne, wydajność w kopalniach węgla osiągnęła poziom 4.73 tony 
na roboczogodzinę. Wskaźnik ten jest prawie dwa razy większy niż 10 lat temu i trzykrotnie 
przekracza wskaźnik wydajności z roku 1960. 

Olbrzymi wzrost wydajności sprawił, że cena zbytu węgla utrzymuje się na stałym pozio-
mie i może on z powodzeniem konkurować z innymi paliwami. W rezultacie, węgiel utrzy-
muje swoja pozycje najbardziej ekonomicznego i najbardziej popularnego paliwa stosowane-
go do wytwarzania energii elektrycznej. 
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Rys. 7. Wzrost wydajności wydobycia w kopalniach Stanów Zjednoczonych 
Rys. 7. U.S. coal mining productivity trends 

4. Wnioski 

Nadchodząca deregulacja sieci energetycznej w Stanach Zjednoczonych zwiększy nacisk 
na wprowadzanie dalszych innowacji w górnictwie węglowym. Wymagane będzie dalsze 
zwiększenie wydajności, obniżenia kosztów wydobycia oraz zwiększenie bezpieczeństwa. 

Obecne trendy w dziedzinie rozwoju maszyn górniczych będą kontynuowane. Większe 
moce oraz wprowadzanie automatyki pozwoli na dalsze zwiększanie wydajności i bezpieczeń-
stwa pracy. Szczególny nacisk będzie położony na dostarczanie urządzeń kompleksowych do 
prowadzenia wyrobisk chodnikowych oraz urabiania niskich pokładów. 

Łączenie oraz prywatyzacja firm węglowych będzie kontynuowana. Przewiduje się, że za 
10 -15 lat 80% wydobycia amerykańskiego węgla będzie kontrolowane przez 5 - 6 firm węg-
lowych. Aby sprostać wymaganiom rynku, firmy węglowe oraz energetyczne będą musiały 
nawiązać ścisłą współpracę, lub nawet połączyć się tworząc olbrzymie koncerny energetycz-
ne. Koncerny takie będą w stanie kontrolować dostawy paliw (górnictwo i transport), wytwa-
rzanie energii elektrycznej, sieć dystrybucji tej energii oraz wszystkie aspekty ochrony środo-
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wiska. Jest to jedyny sposób na utrzymanie pełnej kontroli kosztów wytwarzania energii elek-
trycznej. 

Dzięki ścisłej kontroli kosztów eksploatacji węgla, pozostanie on głównym surowcem 
energetycznym dla amerykanskicłi elektrowni. W dodatku, węgiel amerykański będzie coraz 
bardziej konkurencyjny na rynkach światowych i poziom jego eksportu powinien się systema-
tycznie zwiększać. 
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Technical and organizational factors influencing record breaking 
production results in the American coal industry 

Abstract 
Productivity in American coal mines has almost doubled in the last ten years. This paper 

discusses the current situation in the U.S. mining industry with the emphasis on factors that 
have influencedrecord breaking performances of American mines. The author presents 
some trends, which should effect American coal mining industry in the next decade. 
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RS. KLEBANOW, E. W. KARAGODINA 
instytut Górnictwa im. A. A. Skoczjmskiego, Rosja 

Stan wentylacji w kopalniach węgla w Rosji 

Słowa kluczowe 

Wentylacja kopalń - efektywność wentylacji - energochłonność- regulacja wentylatorów 

Streszczenie 
Stan wentylacji kopalnianej zależy od technologicznego i techniczno - ekonomicznego po-

ziomu kopalni. Jakość wentylacji kopalnianej uwarunkowana jest wieloma parametrami 
technicznymi oraz warunkami naturalnymi. Przytoczono dane dotyczące parametrów ilościo-
wych, charakteryzujących stan wentylacji kopalni w Rosji. Omówiono zagadnienia udoskona-
lania kopalnianych systemów wentylacyjnych w zakresie całego kompleksu czynników. Po-
ddano ocenie efektywność różnych sposobów usprawniania wentylacji. Przeanalizowano za-
gadnienia energochłonności wentylacji, regulacji wentylatorów głównych oraz efektywności 
układu „wentylacja - degazacja". Podano rejestr zbadanych przez autorów nowych aktual-
nych problemów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa gazowo - wentylacyjnego kopalń 
węgla. 

1. Zagadnienie dotyczące stanu wentylacji kopalnianej jest obszerne i różnorodne, nie 
można go omówić w jednym referacie. W tym cełu konieczne byłoby pełniejsze opracowanie 
takie jak „Powietrze w kopalni" (F. S. Klebanow) o objętości prawie 40 arkuszy wydawni-
czych. Możliwe jest, jednakże, zwięzłe przedstawienie danych w zakresie faktycznych 
parametrów wentylacji kopalnianej i co szczególnie zasługuje na uwagę, w sposób komplek-
sowy, a także ilościowe określenie sposobów udoskonalania wentylacji kopalni czynnych oraz 
niektóiych nowych kierunków opracowań naukowych w tej dziedzinie. 

2. Wentylacja stanowi podstawowy sposób gwarantujący bezpieczeństwo w kopalni w za-
kresie całego kompleksu szkodliwych i niebezpiecznych czynników aerologicznych: gaz - me-
tan, gazy materiałów wybuchowych, gazy pożarów endogenicznych i egzogenicznych, na-
dmierne wydzielanie ciepła w wyrobiskach. Stan wentylacji kopalnianej w znacznej mierze 
zależy od technologicznego i techniczno - ekonomicznego poziomu kopalni. Proces wentyla-
cyjny uwarunkowany jest wieloma czynnikami technologicznymi i warunkami przyrodniczy-
mi. W rzeczywistości charakteryzuje się on parametrami jakościowymi kopalnianego systemu 
wentylacyjnego. Kopalniany system wentylacyjny (KSW) składa się z dwóch części: wewnęt-
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rznej (sieć wyrobisk podziemnych i drogi wewnętrznej ucieczki powietrza) oraz zewnętrznej 
(wentylatory główne, kanały wentylatorów, drogi zewnętrznej ucieczki powietrza). 

3. W obecnym czasie „uogólniony obraz" systemów wentylacyjnych w Rosji charakteryzu-
je się następującymi danymi: 
- w ponad 85% kopalni węgla wydziela się metan w ilości od 1 do 250 mVmin. Większość 

kopalń znajduje się w strefie niedopuszczalnego ryzyka wybuchu gazu i pyłu, których 
cykliczność wynosi od 3 do 20 lat, tzn. wybuchy zdarzają się z częstotliwością 
0,30 - 0,05 / rok; 

- dopływ powietrza do kopalni wynosi średnio 90 ^ 250mVsek; ciśnienie (lub depresja) 
wentylatorów indywidualnych leży w granicach 170 h- 280 dkPa i prawie nie zależy od 
liczby wentylatorów głównych; 

- główną cechę współczesnych Kopalnianych Systemów Wentylacyjnych stanowi wielo-
wentylacyjność: 70% systemów posiada po kilka wentylatorów. Liczba wentylatorów 
głównych współpracujących z jednym układem leży w granicach od 2 do 12, przy czym 
często pracują one w zupełnie różnych warunkach; 

- aerodynamikę KSW należy charakteryzować przy pomocy uogólnionych parametrów 

zużycia powietrza ( Q ), ciśnienia wentylatorów ( H ) i oporu aerodynamicznego KSW 

( R ) . Pod nimi rozumie się parametry pewnego systemu jednowentylatorowego, któiy 
aerodynamicznie i energetycznie jest równoważny danemu systemowi wielo-
wentylatorowemu. Uogólnione parametry są wyznaczane, wychodząc od energetycznej 

zasady i oznaczane jako wektory ( Q , H , R , N , itp.). 

o: 

o 1 

[n] 

Rys, 1. Ogólny opór systemu wentylacyjnego kopalni jako funkcja ilości wentylatorów głównych 
Fig. 1. The common air-flow resistance of mine ventilation system so a function of the main fans number 
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Uogólniona wartość oporu leży w granicach R = 0,008 ^ 0,070 k. Uogólniony opór aero-
dynamiczny KSW w istotny sposób zależy od liczby wentylatorów głównych. Przy liczbie po-
wyżej 4 wentylatorów głównych uogólniony opór praktycznie stabilizuje się (rys. 1) i dlatego 
można przyjąć, że 4 - to maksymalna liczba wentylatorów racjonalnie pracujących w KSW. 

1 1 1 1 

# 7 

R II 

u 

R.-n 

n 

Wentylacja to najbardziej energochłonny proces: do 20 -i- 30% energii zużywanej w ko-
palniach, idzie na wentylację. Energetyczną jakość KSW można w łatwy sposób ocenić przy 
pomocy nomogramu przedstawionego na rys. 2. 
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Rys. 2. Wykres energochłonności systemu wentylacyjnego kopalni 
Fig. 2. The graph for the determination of the energy capacity on the mine ventiiation 
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Zużycie jednostkowe energii elektrycznej w procesie wentylacyjnym wynosi: 

3 ^ 19 kWt-godz/t węgla 

Efektywność wentylacji kopalń gazowych jest określana przez zabezpieczenie kopalni 
w powietrze w zakresie czynnika gazowego (metanu). Zabezpieczenie kopalń w powietrze 
określa się stosunkiem tej ilości gazu, która może zostać odprowadzona z gazowych obiektów 
kopalni bez przekroczenia norm zasad bezpieczeństwa w wychodzących strumieniach 
wentylacyjnych i sprowadzona do ogólnej faktycznej wielkości wydzielania gazu w kopalni: 

0.45-nr Om 
0) = ^ 

Wystarczająca efektywność przewietrzania kopalni ma miejsce przy wielkości 
0)>1,1 -^1,2. W wielu przypadkach (prawie dla 25% kopalń) wskaźnik ten przyjmuje 
wielkość mniejszą od jedności. 

4. Udoskonalanie KSW stawia za ceł podniesienie poziomu zabezpieczenia kopalń w po-
wietrze, co osiąga się na drodze kompleksowej zmiany uogólnionych parametrów aerodyna-
micznych. Określono praktyczne wymagania stawiane parametrom racjonalnych systemów 
wentylacyjnych w kopalniach różnych zagłębi węglowych. Usprawnienie wentylacji kopalń 
gazowych, niezabezpieczonych w niezbędnym stopniu w powietrze, polega 

1. na informacji o faktycznym stanie podstawowej sieci wentylacyjnej i deficycie zużycia 
powietrza; 

2. na określeniu dla każdej kopalni zespołu środków w zakresie likwidacji tego 
deficytu. 

W celu rozwiązania danego zadania opracowano metodę określania przedziałów efektyw-
ności sposobów zwiększania wskaźnika (- zabezpieczenia kopalni w powietrze. 

Sposoby te obejmują: 
• zmniejszenie oporu aerodynamicznego kopalni; 
• zmniejszenie zewnętrznej ucieczki (zasysania) powietrza; 
• wykorzystanie rezerw wentylatorów głównych, w tym w połączeniu z regulacją 

rozkładu powietrza w sieci wentylacyjnej; 
• ponowny rozkład zużycia powietrza w sieci wentylacyjnej; 
• regulację lub wymianę wentylatorów głównych na bardziej wydajne; 
• wprowadzenie do KSW dodatkowego szybu wdechowego; 
• doprowadzenie do KSW dodatkowego szybu wentylacyjnego; 
• wprowadzenie do KSW dodatkowej mocy wentylacyjnej; 
• wykorzystanie degazacji. 

Ilościowo efekt uzyskany z usprawnienia wentylacji kopalnianej oceniany jest przy 
pomocy metody względnych przyrostów wielkości co. Przedziały efektywności sposobów 
podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wentylacyjnego kopalni gazowych przedstawiono na 
rys. 3. Na podstawie analizy ilościowej oraz schematu oceny na rys. 3 można wyprowadzić 
ogólne wnioski w stosunku do efektywności sposobów usprawniania wentylacji kopalnianej. 
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Rys. 3. Porównanie różnych metod udoskonalania systemów wentylacyjnych kopalń 
Fig. 3. The relational effectives of the different methods of the mine ventilation perfecting 

1. Tradycyjne sposoby usprawniania wentylacji kopalnianej, wynikające z wyników okre-
sowych pomiarów depresji, takie jak: zmniejszenie zasysania zewnętrznego, aerodynamicznej 
oporności kopalni i kanałów wentylacyjnych, stosowane oddzielnie nie są w stanie w sposób 
istotny zwiększyć wymianę powietrza w kopalni. 

2. Jedynie kompleksowa (jednoczesna) realizacja tych zadań może dać określony efekt, 
lecz również bardzo nieznaczny (nie więcej niż 10%). 

3. Regulacja sieci wentylacyjnej kopalń gazowych przy tym założeniu, które występuje 
przy faktycznym rozdziale powietrza między kopalniami gazowymi i niegazowymi, nie przy-
nosi zauważalnego efektu w zakresie podniesienia stopnia zabezpieczenia kopalni w powiet-
rze. 

4. Regulację parametrów roboczych wentylatorów głównych należy połączyć z celowym 
przemieszczeniem powietrza w sieci wentylacyjnej na korzyść rejonów gazowych, 

5. Najbardziej efektywnym sposobem zwiększenia stopnia zabezpieczenia kopalni w po-
wietrze jest wprowadzenie do systemu wentylacyjnego dodatkowych szybów wdechowych lub 
wentylacyjnych. 

6. Miejsce degazacji w zakresie walki z gazem w kopalniach węgla znajduje się w środko-
wym interwale między „małymi" (efekt nie więcej niż 10%) i silnymi sposobami (efekt 50% 
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i więcej). Maksymalny wpiyw degazacji na podniesienie stopnia zabezpieczenia kopalni w po-
wietrze nie przewyższa 30%. 

Dla systemów wielowentylacyjnych szczególny problem stanowi opracowanie metody re-
gulacji wentylatorów, tzn. określenie wzajemnej zależności ich parametrów roboczych. Roz-
wiązanie tego nowego zadania zostało osiągnięte przez prof. R S. Klebanowa na podstawie 
określonych przez niego: 

1) pełnego układu podobieństwa maszyn przepływowych oraz 
2) prawa niezmienności uogólnionego oporu aerodynamicznego przy zadanych warun-

kach pracy wielowentylacyjnych KSW. 
Pełny układ podobieństwa maszyn przepływowych przyjmuje następującą postać: 

Q2 n 2 k2 
Q2 ni ki 
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7. Kompleks wniosków dotyczących stanu wentylacji kopalnianej wywołał potrzebę sfor-
mułowania wielu nowych zadań naukowych w dziedzinie gazowo - wentylacyjnego bezpie-
czeństwa kopalni węgla. 

7.1. Retrospektywna ocena i prognoza niebezpieczeństwa wybuchów kopalń gazowych. 
7.2. Ocena wybuchowości mieszanin gazów palnych w warunkach normalnych i awaryj-

nych. Szczególne interesujące jest określenie powybuchowych składów atmosfery kopalnia-
nej w celu rekonstrukcji atmosfery przedwybuchowej w kopalniach. 

7.3. Określenie realnej efektywności regulowania warunków cieplnych w głębinowych 
kopalniach na podstawie analizy wariacji rozkładu temperatury w wyrobiskach z zastoso-
waniem środków chłodzenia powietrza w różnych punktach sieci wentylacyjnej. 

7.4. Aerogazodynamika rejonów wydobywczych kopalni przy zastosowaniu różnych sche-
matów przewietrzania. 

7.5. Aerogazodynamika wyrobisk ślepych, szczególnie przy zastosowaniu tłocząco - zasy-
sającego sposobu przewietrzania (z recylkulacją). 

7.6. Określenie rzeczywistej wartości degazacji w procesie odprowadzania metanu z ko-
palni na podstawie łącznej analizy pracy układu „wentylacji - degazacji". 

7.7. Metoda obliczeń degazacji przestrzeni wyeksploatowanych przy pomocy otworów 
z powierzchni z użyciem wentylatorów odsysających dużej mocy. 

Przytoczone w punktach 7.1.-7.7. zadania naukowe zostały sformułowane przez autorów 
niniejszego referatu w okresie ostatnich 5 7 lat i w chwili obecnej uzyskano określone 
rozwiązania. 
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The State of the ventilation in Russian coal mines 

Abstract 
The State of the ventilation determine of the technological and economic level of the coal 

mines. The ąuality of the mine ventilation is depending of the many technical and natura! 
factors. This report presents the information about of the ąuatitatige parameters for the 
characteristic of the ventilation state in Russian coal mines. The ąuestions of the complex 
perfecting of the mine ventilation are under discussion. The differents methods of the 
perfecting mine ventilation are value on its of the effectiveness. The ąuestions of ventilation 
energy and the control of the fans are especially-disscussing and as well the ąuestions of the 
efficiency the system „ventilation- decontamitation". 
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Ryszard MORAWA 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Stan techniki strzelniczej i jej szanse w polskich kopalniach 

Słowa kluczowe 

Technologie strzelania - technika strzelania - środki strzałowe - materiały wybuchowe 

Streszczenie 
W referacie omówiono niektóre kierunki zmian związane z nowościami z zakresu techni-

ki strzelniczej stosowanej w świecie. Dokładniej omówiono tendencje rozwoju środków strza-
łowych oraz mechanizację załadunku MW do otworów strzałowych i możliwość adaptacji 
tych nowości w Polsce. 

Wstęp 

Pojęcie „technika strzelnicza" obejmuje całokształt czynności związanych z robotami 
strzałowymi, ze sposobem rozdrabniania twardego tworzywa jakim może być żelbet, beton, 
skały, metal. W górnictwie technika strzelnicza stosowana jest do urabiania surowców skal-
nych, rud metali i w pracach pomocniczych (przygotowawczych) wykonywanych w kopal-
niach, jak również do odprężania górotworu i prowokowania zawału. 

Duży zakres możliwości wykorzystania techniki strzelniczej, zróżnicowanie rodzajów 
i własności kopalin, do urabiania których konieczne jest użycie MW, wpływają na bardzo 
zróżnicowane technologie wykonywania robót strzałowych. W wyniku detonacji ładunków 
MW uzyskuje się różnorodne efekty strzelania, których oceny ilościowej można dokonać za 
pomocą szeregu wskaźników takich jak: 

R - stopień rozdrobnienia tworzywa po strzelaniu, 
Pg - procentowa zawartości frakcji grubych, 
Pj - procentowa zawartości frakcji drobnych, 
Sp - stopień spękania górotworu w rejonie detonowanych ładunków, 
S - wartość drgań parasejsmicznych wywołanych detonacją MW, 
R^ - zasięg rażenia odłamkami (strefa rozrzutu), 
U - kształt usypu, 

- i inne. 
Jak widać, ocena strzelania może być bardzo zróżnicowana i najczęściej obejmuje kilka 

wskaźników, stąd porównywanie stosowanych technologii strzelań jest trudne, a ich indywi-
dualna ocena musi uwzględniać warunki w poszczególnych miejscach ich stosowania. 
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Efekt strzelania zależny jest od wielu różnorodnych i wzajemnie powiązanych czynników. 
W ogólności efekt strzelania można opisać funkcją czterech grup zmiennych: 

E = f(M, S, T, MW) 

gdzie: 
E - efekt strzelania, 
M - masyw i jego budowa, 
S - rodzaj skaiy i jej właściwości fizyko-mechaniczne, 
T - zastosowana technologia strzelania, 
MW - poziom energetyczny MW i sposób jego inicjowania. 

Pierwsze dwie grupy zmiennych bardzo mocno wpływają na wybór odpowiedniej techno-
logii strzelania i rodzaju stosowanego MW. Zatem dla uzyskania podobnego efektu strzela-
nia (dla różniącego się „M" i „S") istnieje możliwość korygowania go przez wybranie wza-
jemnie współzależnych grup zmiennych, to jest „T" i „MW". 

Jak wspomniano wcześniej, przez pojęcie technika strzelnicza rozumiemy całokształt 
czynności związanych ze sposobem wykorzystania MW dla urabiania (pokruszenia) skał. 
Stąd stan techniki strzelniczej uzależniony jest od rodzaju stosowanych maszyn do wiercenia 
otworów strzałowych, maszyn do załadunku i transportu odstrzelonego urobku, rodzaju 
środków strzałowych i warunków górniczo-geologicznych, w któiych wykonywane jest strzela-
nie. 

Bardzo zróżnicowane warunki górniczo-geologiczne, zróżnicowana kolejność wskaźników 
określających pojęcie dobrego strzelania, a tym samym szeroki zakres czynników wpływają-
cych na określenie stanu techniki strzelniczej stosowanej na świecie nie pozwalają wyczerpu-
jąco omówić wszystkich tych zagadnień. Szerzej omówione zostaną najważniejsze czynniki 
wpływające na pojęcie „technika strzelnicza", jakimi są środki strzałowe i metody strzelania. 

2. Wiercenie otworów strzaiowych 

Bardzo istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na urabianie robotami strzałowymi jest 
jakość oraz rodzaj sprzętu i maszyn służących do wiercenia otworów strzałowych. Analizując 
postęp w technice wiercenia należy stwierdzić, że największe dokonania nastąpiły w dziedzi-
nie wiercenia udarowo-obrotowego (głównie wiertarką górną). Wprowadzono w bardzo sze-
rokim stopniu wiertarki hydrauliczne, co znacznie zwiększyło energię udaru i lepszą transmi-
sję tej energii przez żerdź na koronkę. Systemy napędowe składają się z elektrycznie napę-
dzanej pompy hydraulicznej oraz hydraulicznie napędzanych mechanizmów udaru i obrotu. 
Hydrauliczne wiertarki obrotowo-udarowe osiągają sprawność energetyczną dochodzącą do 
45%, to jest trzykrotnie większą w porównaniu ze sprawnością napędu pneumatycznego. 
Układy hydrauliczne stworzyły także możliwość samoczynnej regulacji wiercenia (nacisku 
i obrotu), co zmniejszyło możliwość zniszczenia koronek czy ich zaklinowania w szczelinach. 
Hydrauliczne wiertarki obrotowo-udarowe (trzeciej generacji - wg A. Bębna [2]) wyróżniają 
się budową modułową. Do najważniejszych modułów należą: moduł silnika udaru, moduł sil-
nika obrotu i moduł głowicy przepłuczkowej. Moduły te połączone są małą ilością połączeń 
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i zabezpieczone uszczelniaczami, stanowiąc mocną i solidną konstrukcję. Układ modułów 
pozwala na bardzo szybką możliwość sprawdzenia ich i wymiany w przypadku niesprawnego 
modułu. Osiągana wydajność netto tych wiertnic wynosi w skatach twardych do 80 m/h. Do 
znanych w świecie firm produkujących hydrauliczne wiertarki obrotowo-udarowe należą: In-
gersoll-Rand, Alimak, Atlas Copco, Tamrock, Secoma/Klemm, Salzgitter, Krupp, Monta-
bert, Boart, Gardner Denver i inne. 

W wiertarkach udarowych, gdzie podstawowy mechanizm (udar) pozostał pneumatyczny, 
zwiększono energię udaru (większe ciśnienie) przez zastosowanie sprężarek śrubowych. 
Sprężarki śrubowe, zapewniając ciśnienie do 20 barów, pozwalają na uzyskanie odpowiedniej 
ilości powietrza do udaru i przedmuchu, przez co można uzyskać wydajność wiercenia w ska-
łach twardych do 40 m/h. Tym samym problem nawiercenia odpowiedniej ilości otworów 
strzałowych dla strzelenia zaplanowanej serii przestał być „wąskim gardłem". W polskich ko-
palniach, z uwagi na brak rodzimych wysoko wydajnych i tanich w eksploatacji urządzeń do 
wiercenia otworów, stosowane są w większości wiertnice importowane. Nie zawsze są to naj-
nowsze generacje tych urządzeń, jednak wiercenie otworów strzałowych nie nastręcza więk-
szych problemów, takich jakie bywały w końcu lat 70-tych. Innym zagadnieniem jest dokład-
ność wykonania wiercenia otworu strzałowego tj. umiejscowienie go w przodku, nachylenie 
(kierunkowość) względem ociosu i jego długość. W wielu krajach miejsce wiercenia otworu 
w przodku (na podstawie korygowanej metryki strzałowej) wyznacza się geodezyjnie, a kie-
runkowość wywierconego otworu strzałowego sprawdza się specjalnymi przyrządami. Jest to 
bardzo ważne szczególnie przy strzelaniu długimi otworami strzałowymi (systemy komorowe 
i blokowe), gdyż reguła „jak nawiercisz tak strzelisz" potwierdza się w praktyce. 

Niestety, w warunkach krajowych (można to zaobserwować w praktyce) do dokładności 
siatki wierconych otworów nie przywiązuje się specjalnej uwagi. Niejednokrotnie długość wy-
wierconych otworów nie tylko nie jest zgodna z założeniami, ale i różna. Zatem, warunkiem 
uzyskania właściwego efektu strzelania jest dokładność w wykonywaniu poszczególnych ope-
racji określanych mianem technologii strzelania, a wiercenie otworów zajmuje w niej znaczą-
ce miejsce. 

3. Metody wykonywania robót strzałowych 

Podstawową metodą urabiania skał w większości kopalń, jest strzelanie z umieszczeniem 
ładunków MW w otworach strzałowych, czyli strzelanie długimi i krótkimi otworami strzało-
wymi (w polskiej nomenklaturze otwór długi to taki, którego długość wynosi powyżej 6 m). 

W niektórych krajach, szczególnie w górnictwie odkrywkowym, stosuje się strzelanie ko-
morowe lub jego odmianę czyli strzelanie metodą chodnikową (np. Czechy, Słowacja, niektó-
re kraje byłego ZSRR). W górnictwie podziemnym strzelanie komorowe stosowane było do 
wyburzania filarów i półek. Z uwagi na dużą ilość prac przygotowawczych i małą efektywność 
wykorzystania MW (detonacja ładunku skupionego) oraz konieczność występowania odpo-
wiednich warunków geologiczno-górniczych, metody te znajdują coraz mniejsze zastosowa-
nie, a w warunkach polskich nie stosowane są od początków lat 70-tych. 

Masowe urabianie złóż wykonywane jest głównie metodą długich otworów strzałowych 
z różnymi jej modyfikacjami, których celem jest poprawa efektywności strzelania z równocze-
snym zmniejszeniem jego kosztów, zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na otoczenie 
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1 poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i wykonywania czynności strzałowych. Strzelanie 
długimi otworami w górnictwie podziemnym prowadzone jest dla urabiania zmineralizowa-
nycłi grubycłi warstw rud metali, do strzelań w stropie (strzelania prowokujące zawał i odprę-
żające górotwór) oraz powszechnie dla urabiania skał w górnictwie odkrywkowym. 

Dla polepszenia efektywności strzelania, szczególnie w robotach strzałowych wykonywa-
nych w górnictwie podziemnym dąży się do uzyskania zwiększonych ilości płaszczyzn mają-
cych na celu uzyskanie odbitych fal naprężeń powstałych po detonacji ładunków MW, Głów-
nymi kierunkami uzyskania takich płaszczyzn jest stosowanie we włomach wielkośrednico-
wych otworów odprężających (nazywanych też szwedzkimi włomami) i uzyskanie płaszczyzny 
konturowej. Zasada takiego strzelania stosowana jest także przy strzelaniu krótkimi otwora-
mi strzałowymi. W Polsce systemy masowego urabiania głównie rud metali (z uwagi na gru-
bość złóż) nie są obecnie stosowane. Powszechnie stosuje się metody strzelania z zastosowa-
niem krótkich otworów strzałowych, wykorzystując je do urabiania rud w systemach chodni-
kowych i komorowo-filarowych warstw rudonośnych, których grubość jest w przedziale 
2 H- 5 m. Zatem dla uzyskania poprawnego efektu strzelania, głównie określanego przez mak-
symalny zabiór i nie popękany strop, zasada stosowania otworów odprężających i strzelania 
konturowego jest właściwym i sprawdzonym kierunkiem polepszenia efektywności strzelania. 
Innym sposobem poprawienia efektywności strzelania jest sposób inicjowania ładunków MW 
umieszczonych w otworach strzałowych. Powszechnie stosowane jest strzelanie zwłoczne tj. 
detonowanie poszczególnych otworów (lub grup otworów) z odpowiednim opóźnieniem. 
Spotykane w innych krajach interwały opóźnień, wielość w serii zapalników zwłocznych i nie-
ograniczona ilość inicjowania ładunków w różnym czasie w przypadku zastosowania systemu 
NONEL lub opóźniaczy lontów detonacyjnych daje duże możliwości wpływania na uzyskanie 
założonego efektu strzelania. W Polsce produkuje się jedynie zapalniki milisekundowe o sta-
łym interwale opóźnienia 25 ms w ilości 15 sztuk w serii (lub na specjalne życzenie 20 sztuk 
w serii) oraz zapalniki o stałym opóźnieniu 0,5 s (10 sztuk w serii) [2]. Uwzględniając, że 
w Polsce istnieje zakaz łączenia zapalników milisekundowych z zapalnikami półsekundowymi 
w jednej serii strzelania, możliwość kierowania wybuchem jest bardzo ograniczona, 

W polskich kopalniach podane sposoby polepszenia warunków urabiania były testowane 
(w KGHM [6], w kopalniach rud cynku i ołowiu [4], w niektórych kopalniach węglowych). 
Ocena skuteczności strzelania z zastosowaniem włomu wielkośrednicowego, wrębowego 
o średnicy 300 mm w KGHM była bardzo korzystna [2]. Pozwoliło to wydłużyć zabiór do 
5-^6 m, jednak jak zaznaczono w pracy [2] „nadmiernie komplikowało to dokonywanie od-
wiertów i wymagało zastosowania dwóch rodzajów sprzętu wiertniczego w przodku". W ko-
palniach w wielu krajach problem ten eliminuje się rozwiercając otwór zasadniczy specjalną 
nasadką nakładaną na żerdź podstawowego urządzenia wiertniczego. 

Uzyskanie szczeliny konturowej w stropie urabianej warstwy (furty) znacznie ograniczy 
zasięg powstawania szczelin wtórnych wywołanych destrukcyjnym oddziaływaniem detonacji 
na otaczający górotwór oraz zmniejszy zubożenie rudy. Mniejszy zasięg spękania stropu 
ograniczy także masywność stosowanej obudowy lub gęstość i głębokość założenia kotew 
stropowych. Znacznie poprawi się także bezpieczeństwo pracy w warunkach mniej naruszo-
nego i popękanego stropu. 

Ogólnie stwierdzić można, że sposób strzelania uzależniony jest od poziomu wiedzy, 
umiejętności i doświadczeniu osób kierujących robotami strzałowymi. W całym procesie wy-
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dobywczo-przeróbczym roboty strzałowe są operacją najbardziej zindywidualizowaną (zależ-
ną od osób wykonujących strzelanie) i zarazem najbardziej subiektywną w ocenie. 

W wielu krajach roboty strzałowe w kopalniach zlecane są wyspecjalizowanym firmom 
świadczącym usługi dla kopalni. Firmy te powiązane są organizacyjnie z wytwórniami środ-
ków strzałowych, stąd i produkcja środków strzałowych wykonywana jest pod konkretne za-
mówienie. Powołanie takich przedsiębiorstw w Polsce wydaje się celowe i uzasadnione, wy-
maga to jednak zmiany wielu przepisów prawnych i administracyjnych bowiem w obecnie is-
tniejącym stanie przepisów np. „Prawa Geologicznego i Górniczego" i przepisów wykonaw-
czych wydanych w oparciu o tę ustawę jest to prawie niemożliwe. 

4. Stosowane środki strzałowe 

Poziom techniki strzelniczej w bardzo szerokim stopniu uzależniony jest od istniejących 
środków strzałowych. Przez środki strzałowe rozumiemy MW i środki służące do ich inicjowa-
nia. Analizując zmiany rodzajów używanych MW zauważa się generalnie stosowanie MW 
o mniejszej wrażliwości to jest takich, które nie zawierają uczulaczy nitroestrowych. Powodem 
zmniejszenia zużycia MW, gdzie uczulaczami są nitroestry (dynamity, amonity) jest także me-
chanizacja ich załadunku do otworów strzałowych. Dla porównania wrażliwości na uderzenie 
niektórych MW opracowanych przez Dyno Nobel ASA-Norwegia podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Badanie wrażliwości na uderzenie wg DYNO NOBEL, Norwegia 
Table. 1 Testing the stroke sensitivity, according to DYNO NOBEL, Norway 

Rodzaj MW Energia Wysokość Masa ciężarka Uwagi 
[kGm] [m] [kg] 

Dynamit 0,36 0,360 1,0 24 % nitrogliceryny 
Trotyl 0,68 0,340 2,0 speqalny dodatek - NATO 
Tovex 1,54 0,308 5,0 M W - M M A N -
Trialit 1,80 0.360 5,0 trotyl (TNT) 
Slurrit 1,93 0,386 5,0 MW emulsyjne 
Powermax 2,02 0,403 5,0 MW emulsyjne 
ANFO 5,21 0,521 10,0 SA/olej napędowy - 94,5/5,5 

Porównując podane w tej tabeli wartości granicznej energii uderzenia widać, że ANFO 
potrzebuje ponad 14,5 razy większą energię niż Dynamit, a MW Emulsyjne prawie 6-cio 
krotną niż wspomniany Dynamit. Ze względu na zapewnienie większego bezpieczeństwa 
w robotach strzałowych przy manipulowaniu materiałami wybuchowymi, zauważa się znacz-
nie większe zużycie MW bardziej bezpiecznych, a zapewniających odpowiedni poziom ener-
getyczny po ich detonacji. Trend zużycia MW w Europie w minionym dziesięcioleciu prze-
dstawiono na rysunku 1. 
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Satetrol 

Rys. 1. Trend zużycia różnych rodzajów MW w Europie Zachodniej 
Fig. 1. Energy of detonation explosives ANFO type 

Z rysunku tego widać, że podstawowymi rodzajami MW używanymi w Europie, a takie 
i w świecie są MW emulsyjne i ANFO, natomiast bardzo maleje podaż na dynamity. Procen-
towe zawartości szacunkowego zużycia poszczególnych rodzajów MW w Europie podano na 
rysunku 2. 

Rys. 2. Struktura zużycia MW w Europie Zachodniej w 1996 r. 1 - MW sypkie luzem, 2 - MW sypkie nabojowane, 
3 - MW granulowane, 4 - trotyl, 5 - MW plastyczne nabojowane 

Fig. 2. The structure of use of expIosives in Western Europę in 1996.1 - ANFO, 2 - Emulsion explosives, 
3 - dynamites, 4 - others 

Zdecydowaną przewagę w minionym okresie miaiy materiały grupy ANFO, a od lat dzie-
więćdziesiątych zauważa się wzrost zużycia MW emulsyjnych, jako materiałów bardziej bez-
piecznych, z możliwością dostosowania parametrów strzałowych (energetycznych) do potrzeb 
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lokalnych. Szacunkowe zużycie ANFO w 1996 roku wyniosło ponad 55%, a emulsyjnych po-
nad 30%. Są to MW o możliwości regulacji poziomu energetycznego do warunków górniczo-
geologicznych, a także możliwość zastosowania tych MW do mechanicznego załadowania ich 
do otworów strzałowych. 

Krajowa podaż MW zawiera wprawdzie około 70 rodzajów różnych MW, natomiast ich 
parametry energetyczne, a szczególnie ich właściwości użytkowe niewiele różnią się między 
sobą (w większości MW nabojowane). Stąd praktycznie zastosowanie znajduje kilkanaście 
rodzajów MW, gdzie znaczną przewagę posiadają MW nabojowane. Podaż zużycia różnych 
rodzajów MW w Polsce szacunkowo przedstawia rysunek 3. 

Rys. 3. Struktura zużycia MW w Polsce w 1996 r. 
1 - MW sypkie luzem, 2 - MW sypkie nabojowe, 3 - MW granulowane, 4 - trotyl, 5 - MW plastyczne nabojowe 

Fig. 3. The structure of use of explosives in Pooland in 1996.1 - loose materials, 2 - loose exp]osives in cartridges, 
3 - granulated expIosives, 4 - TNT, 5 - plastic-cartridge explosives 

Z analizy danych zużycia rodzajów MW w Polsce wynika, że najwięcej używanych jest 
MW nabojowanych - 58 % (MW plastyczne i sypkie nabojowane). Jednym z czynników is-
tnienia takiej sytuacji w kraju jest brak odpowiednich urządzeń do mechanicznego załadunku 
MW, stąd krajowe wytwórnie środków strzałowych produkują to, co krajowy odbiorca kupu-
je. 

Powodem niewielkiego zużycia w Polsce MW z grupy ANFO i emulsyjnych jest też brak 
odpowiedniego składnika tlenonośnego stosowanego w tych mieszaninach, jakim są saletry. 
Przemysł chemiczny produkujący saletry dla krajowych producentów MW nie jest zaintere-
sowany produkcją odpowiednich rodzajów saletry. Jak wynika z analizy składów chemicznych 
saletra amonowa stosowana jest w większości rodzajów MW. Schematycznie pokazano to na 
rysunku 4. 
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Rys. 4. Schematyczne skfady mieszanin wybuchowych 
Fig. 4. Schematic compositions of explosions mixtures 

W materiale wybuchowym ANFO o poziomie energetycznym i stałości tego materiału 
decyduje stopień chłonności oleju przez saletrę (rysunek 5). Produkowane w innych krajach 
saletry posiadają powyżej 10% chłonność oleju (saletra francuska > 12% chłonności). Za-
pewnia to wysoką stałość fizyczną tych MW i uzyskanie odpowiednich efektów po detonacji 
(np. mała ilość trujących składników w gazach postrzałowych). Nie bez znaczenia w ocenie 
efektywności strzelania są koszty jakie należy ponieść na zakup MW. ANFO charakteryzuje 
się najniższymi kosztami uzyskania 1 MJ energii. Równocześnie inne wskaźniki dla tego ma-
teriału kształtują się najkorzystniej. Wartości wybranych parametrów strzałowych i kosztów 
uzyskania odpowiedniej ilości energii dla różnych MW według firmy HYDRO pokazano na 
rys. 6 [3]. 
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Rys. 5. Energia detonacji MW typu ANFO 
Fig. 5. ANFO Explosive detonation energy 
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Rys.6. Zmiana parametrów dla różnych rodzajów MW (dla średnicy 90 mm) 
Fig. 6. The changes of parameters for different explosives (for 90 mm diameter) 
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Dominujące w produkcji MW firmy zachodnie w bardzo szerokim zakresie proponują 
stosowanie MW emulsyjnych, jako materiałów uniwersalnych, zarówno do stosowania w wa-
runkach otworów zawodnionych, jak i suchych. Równocześnie materiały emulsyjne mogą być 
wykonywane bezpośrednio w miejscu przeprowadzania robót strzałowych. Zapewnia się tym 
samym większy stopień bezpieczeństwa w transporcie i manipulowaniu tymi MW. Na przy-
kład szwedzka firma z grupy Nitro Nobel wprowadza w szerokim stopniu system wytwarza-
nia i załadunku MW emulsyjnych tzw. system SMS (Site Mixed Systems). System ten polega 
na mieszaniu różnych składników (półproduktów) i zatłaczaniu ich do otworów strzałowych 
w specjalnych urządzeniach, a mieszanina staje się MW dopiero w otworze strzałowym. Cały 
ten zestaw urządzeń zainstalowany jest na samochodzie, a sterowanie i dozowanie poszcze-
gólnych składników dla wpompowania ich do otworu strzałowego wykonuje odpowiedni pro-
gram sterowany komputerem. Przez zróżnicowane procentowe zawartości składników możli-
we jest zróżnicowanie poziomu energetycznego zastosowanego MW nawet wzdłuż otworu 
strzałowego. Zapewnia się tym samym dopasowanie energii detonacji MW w zależności od 
zmieniających się warunków na długości otworu strzałowego. Schemat takiego systemu po-
kazano na rysunku 7. 

fi 
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TI - T 3 zbiorniki składników głównych pompa główna 
T4 pojemnik z czynnikiem gazowym P! pompa cmuls^na 
T5 pojemnik z wodą P2 pompa dla zbiornika gazowego 
T6 zbiornik sprężonego powietrza P3 pompa wodna 
VI . V 9 zawory PIO mecłianizm wysuwania węża 

Rys.7. Schemat urządzenia do wytwarzania i ładowania MW emulsyjnych wg systemu SMS 
Fig. 7. Diagram of system production and loading emulsions explosives according SMS system 

Wprowadzenie mechanizacji procesu zatłaczania MW do otworów strzałowych wymusiło 
na producentach środków strzałowych zmianę sposobu inicjowania ładunków MW w otwo-
rach. Proces mechanicznego załadunku MW powoduje zwiększenie powstania ładunków 
elektrostatycznych, które mogą być zagrożeniem zarówno dla samego MW jak i powszechnie 
stosowanego jako inicjatora zapalnika elektrycznego (różnica potencjału dochodzi do 
10 tys. kV). Dla wyeliminowania zagrożeń oddziaływania elektiyczności statycznej, wprowa-
dza się inicjowanie systemem NONEL. System NONEL pozwala także sterować wybuchem 
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ładunków MW, polepszając jakość urobienia i obniżyć wielkość drgań sejsmicznych. Te same 
interwały opóźnień występujących w krajowych zapalnikach elektrycznych z konieczności sto-
sowane są do diametralnie różnych ośrodków strzelania (rodzaj skały, szczelinowatość, pręd-
kość akustyczna, budowa złoża), jak i bardzo zróżnicowanych parametrów geometrycznych 
strzelania. Oferowane w systemie NONEL serie zapalników nieelektrycznych oraz łączników 
dają większą liczbę i szerszy wybór opóźnień międzystrzałowych. Zastosowania tego systemu 
do inicjowania ładunków MW w Polsce, polepszy w dużym stopniu efektywność robót strza-
łowych i co szczególnie ważne w górnictwie odkrywkowym zmniejszy poziom drgań sejsmicz-
nych wywołanych detonacją. Przeprowadzone eksperymenty strzelania z zastosowaniem inic-
jacji systemem NONEL w Kieleckim Zagłębiu Wapienniczym potwierdziły zmniejszenie po-
ziomu drgań parasejsmicznych. Zastosowane interwały opóźnień międzystrzałowych 47 ms 
przy nie zmienionych parametrach strzelania (parametry geometryczne rozmieszczenia ot-
worów i ilości MW) wywoływały drgania parasejsmiczne mniejszych o 15 - 20 % w stosunku 
do drgań przy inicjacji tych samych wielkości ładunków zapalnikami milisekundowymi. Wyni-
ki próbnych strzelań dowiodły zasadności stosowania tego systemu inicjowania MW w pol-
skich kopalniach. Jedyną barierą, która ogranicza zastosowanie tego systemu w Polsce jest 
zbyt wysoka cena, prawie trzykrotnie większa od krajowego zapalnika. Możliwość montowa-
nia lub produkcji przez którąś z krajowych wytwórni środków strzałowych znacznie mogłoby 
obniżyć ich cenę (system ten posiada dopuszczenie do stosowania w polskich kopalniach). 
Uwzględniając fakt, że zapalniki NONEL typu NPED nie posiadają ładunku pierwotnego, 
jakim jest powszechnie stosowany azydek ołowiu, zwiększa się tym samym stopień bezpie-
czeństwa, ponieważ zapalniki te są bardziej odporne na uderzenie (przenoszenie detonacji). 
Według prób na przenoszenie detonacji wykonanych dla zapalników bez azydku ołowiu naj-
większa odległość, przy której zapahiik detonował jeden od drugiego wynosiła nieco ponad 
2 cm, a w zapalnikach z azydkiem ołowiu wielkość ta wynosiła 10 cm. Zapalniki bez azydku 
ołowiu są więc bardziej bezpieczne w transporcie i w manipulowaniu nimi. 

W robotach strzałowych o skuteczności i komforcie ich wykonywania decyduje też cała 
gama środków strzałowych nazywanych popularnie galanterią strzałową. Są to różnego ro-
dzaju ładunki nabojowane w otoczkach plastikowych, ładunki girlandowe, sprzęt służący do 
centrycznego umieszczania ładunku w otworach, czy różne rodzaje lontów detonujących 
(zmienne masy MW w 1 m lontu). Zachodni producenci środków strzałowych wykonują bar-
dzo szeroką gamę takiej galanterii z przeznaczeniem dla górników. Znacznie polepsza to 
komfort wykonywanych strzelań szczególnie gładkościennych, konturowych i tzw. strzelań 
„miękkich" (np. przy urabianiu na bloki). Krajowi producenci rozpoczęli częściowo produk-
cję takich, uzupełniających środków strzałowych, jednak odbiorcy krajowi nie wyrażają więk-
szego zainteresowania ich nabywaniem. 

Reasumując, produkcja MW i środków strzałowych na świecie zmierza w kierunku 
zmniejszenia wrażliwości i tym samym stworzenia możliwości mechanizacji załadunku MW 
do otworów strzałowych. Roboty strzałowe prowadzone są przez specjalnie powołane zespo-
ły strzałowe do wiercenia i dokonywania strzelań na zlecenie kopalń. Tworzy się tym samym 
bardzo wyspecjalizowane grupy zapewniające wysoką jakość świadczonych usług. 
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5. Uwagi końcowe 

Technika strzelnicza jest zespołem czynności związanych z wykonywaniem robót strzało-
wych, dotyczy więc: 
- wiercenia otworów strzałowych w wyrobisku, 
- geometrii, tj. średnicy, rozmieszczenia i nachylenia otworów strzałowych, 
- rodzaju MW, sposobu załadunku i budowy ładunku w otworze, 
- sposobu inicjowania ładunków i rodzaju użytego inicjatora. 

Każdy z wymienionych czynników posiada duże znaczenie dla końcowej oceny uzyskane-
go po detonacji ładunków MW efektu. Aby efekt ten był zadowalający, wszystkie te czynnoś-
ci należy wykonywać posługując się odpowiednim sprzętem, środkami i urządzeniami kon-
trolnymi. Im wyższa jakość sprzętu i urządzeń, którymi się posługujemy, lepsza jakość środ-
ków, których użyto do strzelania, tym prawdopodobieństwo uzyskania dobrego efektu jest 
większe. Dobry efekt to także odpowiednio niskie koszty procesów związanych z urabianiem. 
Dla spełnienia tych warunków konieczne są wysokowydajne, o dużej sprawności i niezawod-
ności maszyny i urządzenia, odpowiedniej jakości materiały wybuchowe i pozostałe środki 
strzałowe, zaś umiejętności ludzi wykonujący te czynności powinny być na najwyższym pozio-
mie. 

Zagraniczne konsorcja zajmujące się urabianiem i przeróbką minerałów, dysponują od-
powiednim kapitałem, pozwalająo^m na spełnienie tych warunków. Krajowy przemysł wydo-
bywający surowce mineralne z wykorzystaniem techniki strzelniczej, to w miarę silny komp-
leks kopalń wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu oraz bardzo rozproszone, o często 
małym poziomie wydobycia, przedsiębiorstwa odkrywkowego górnictwa skalnego. 

Zatem mówiąc o adaptacji najnowszych rozwiązań związanych z techniką strzelniczą 
w Polsce, należy zacząć od zmian organizacyjnych. Małych przedsiębiorstw, które urabiają 
złoża robotami strzałowymi, nie stać na zakup najnowszych technologii, np. proponowanego 
przez firmę NITRO NOBEL zamontowanego na samochodzie urządzenia do produkcji i za-
ładunku MW systemu SMS. Także i krajowe wytwórnie środków strzałowych, z uwagi na ma-
łe zainteresowanie odbiorców, nie produkują pełnego asortymentu środków strzałowych. 
Wydaje się, że gdyby w Polsce (wzorem innych krajów) powołać przedsiębiorstwa świadczące 
usługi strzałowe dla przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem i przeróbką surowców, 
szanse wdrażania nowości technicznych znacznie by wzrosły. 

W ostatnim okresie w wielu przedsiębiorstwach górniczych strategicznymi udziałowcami 
lub nawet ich właścicielami są zagraniczni kontrahenci z krajów, gdzie nowinki techniczne są 
szybciej wdrażane. Może zatem inne spojrzenie nowych właścicieli, czy współwłaścicieli, na 
problematykę robót strzałowych, wymusi konieczność powołania silnych, dysponujących od-
powiednim i nowoczesnym sprzętem, specjalistycznych grup strzałowych, świadczących usługi 
dla kopalń. Dla powołania takich grup strzałowych, mających możliwość wykonywania robót 
strzałowych na terenie obszarów górniczych, należy w pewnych fragmentach zmodyfikować 
przepisy górnicze (gospodarka środkami strzałowymi, ich składowanie, odpowiedzialność, 
likwidacja powstałych szkód oddziaływania detonacji i wiele innych). 

Kolejnym powodem do innego spojrzenia na stan techniki strzelniczej w Polsce będą do-
kładnie wyliczane koszty pozyskania surowca, nie tylko samych robót strzałowych, ale także 
kosztów ponoszonych na przeróbkę (wzbogacanie) w zakładach przeróbczych czy kosztów 
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ponoszonych na możliwe do ograniczenia lub wyeliminowania, dodatkowe zabezpieczanie 
znacznie naruszonego w wyniku robót strzałowych stropu. 

Strzelania wykonane w jednym z przodków Kopalni „Rudna" (KGHM), z podmianą dy-
namitów na dobrej jakości ANFO, dato oszczędności tylko na tej podmianie MW około 25$ 
z jednego strzelania. Należy zatem podjąć decyzję, czy kupić nawet nieco droższy MW o in-
nych własnościach, czy bazować np. na dotychczas stosowanym dynamicie (MW o większej 
koncentracji energii i pogarszający stan stropu po strzelaniu). Kopalnie, czy grupy kopalń, 
zainteresowane w uruchamianiu produkcji nowych asortymentów MW, mogą np. zawierać 
z producentami porozumienia o wspólnym finansowaniu nowej produkcji. 

Zagadnieniem wpływającym na stan techniki strzelniczej jest także zaplecze naukowo-ba-
dawcze pracujące dla górnictwa. W innych krajach zaplecze naukowo-badawcze jest bardziej 
powiązane z przemysłem. W Polsce ośrodkiem kompleksowo zajmującym się techniką strzel-
niczą jest Wydział Górniczy AGH w Krakowie, a ściślej Centralne Laboratorium Techniki 
Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych. Dotacje budżetowe na utrzymanie tego laborato-
rium są prawie zerowe, a bieżące wydatki pokrywane są głównie z narzutów na roboty wybu-
rzeniowe, wykonywane w ramach restruktuiyzacji przemysłu. Opracowywane przez pracow-
ników Laboratorium technologie wyburzeń, dokumentacje strzelań, analizy i sposoby elimi-
nacji zagrożeń oraz wykonywane wyburzenia obiektów przemysłowych charakteryzują się wy-
sokim poziomem merytorycznym. Wydaje się, że pomoc górnictwa dla tej jednostki bada-
wczej mogłaby być większa, np. przez powierzanie jej w większym stopniu niż obecnie, udzia-
łu w likwidacji obiektów powierzchniowych w ramach restrukturyzacji kopalń. Pracownicy 
Laboratorium byli inicjatorami wdrażania nowych technologii, środków strzałowych, sposo-
bów inicjowania czy mechanizacji załadunku MW. Laboratorium jest wpisane przez Wyższy 
Urząd Górniczy na listę jednostek naukowo-badawczych wskazanych do wykonywania zadań 
rzeczoznawcy w zakresie techniki strzelniczej dla górnictwa odkrywkowego. 

Reasumując, stan techniki strzelniczej w polskim górnictwie nie jest zły, chociaż wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Opracowywane są własne pomysły oraz śledzone są na bieżąco nowości 
i to zarówno przez jednostki naukowo-badawcze pracujące dla górnictwa, jak i pracownicy 
kopalń. Wiele z tych nowości jest wypróbowanych bezpośrednio w naszych kopalniach. 
Zmiana spojrzenia na problemy górnictwa (szczególnie odkrywkowego - program budowy 
autostrad) zmieni wiele, a z całą pewnością musi ulec modyfikacji struktura zużycia środków 
strzałowych (MW wodoodporne) i sposób zaiadownia otworów strzałowych MW. Te same 
problemy dotyczą górnictwa podziemnego. 
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The condition of blasting technology and its perspectiyes in the Polish 
mines 

Abstract 
The paper describes some directions of changes connected with the noveIties in blasting 

technology, applied in the world. The tendencies of development of blasting agents and the 
mechanisation of loading of explosives into the blast-holes and the possibilities of 
introducing these novelties in Poland. 
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Warunki i problemy stateczności wyrobisk w systemach eksploatacji 
w górnictwie amerykańskim 

Słowa kluczowe 

Systemy eksploatacji - udostępnienie złóż - stateczność wyrobisk 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono dwa systemy eksploatacji węgla kamiennego w USA: system 

ścianowy i filarowo-komorowy. Omówiono sposoby udostępniania złóż oraz typowe 
rozwiązania ich rozcinki. Na tym tle zostały przedstawione problemy związane ze 
statecznością wyrobisk w różnycłi systemach ekploatacji. Zwrócono uwagę na stateczność 
stropów i spągów oraz na problem stateczności wyrobisk wykonanych w pokładach 
zalegających blisko siebie. {Streszczenie redakcji), 

1. Wprowadzenie 

Górnictwo amerykańskie rozwijało się w warunkach systemu gospodarki rynkowej, któ-
rego ewolucja nie zmieniła podstawowych zasad systemu, wymagających rentowności przed-
sięwzięć gospodarczych. W okresie powojennym rozpoczął się okres intensywnej mechaniza-
cji, który dzięki rozwojowi technologii w ostatnich dekadach, pozwolił na poważną redukcję 
siły roboczej. Intensywna konkurencja na rynku węgla zmusza do stałego wzrostu wydajności 
pracy, co jest możliwe poprzez ulepszanie metod produkcji i wprowadzanie najnowszej tech-
nologii. Jak wszystkie inne kraje przemysłowe, USA posiadają przepisy, które z czasem nie 
zawsze służą swemu celowi i stają się czynnikiem hamującym postęp technologiczny. Jest to 
spowodowane upływem czasu pomiędzy datą ich wprowadzenia, kiedy to poziom technologii 
był inny. Ponieważ przepisy zwykle się nie zmieniają, lub ulegają zmianom z dużym opóźnie-
niem, w efekcie często ograniczają lub wręcz uniemożliwiają zmianę systemów i wprowadza-
nie nowej technologii. Górnictwo, jak każdy inny przemysł musi zadowolić kryteria rentow-
ności oraz obowiązujące przepisy. Zagadnienie aktualizacji i zmiany przepisów jest podsta-
wowym, chociaż często nie dostrzeganym problemem. Przepisy zastępują odpowiedzialność 
indiwidualną odpowiedzialnością zbiorową, co z punktu widzenia jednostek jest wygodne, ale 
jest szkodliwe w skali przemysłu. Potrzeba nowelizacji przepisów istnieje w każdym kraju, 
i wydaje się być koniecznością w górnictwie polskim, aby umożlić mu stosowanie wysokowy-
dajnych technologii i metod eksploatacji. 
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Poniżej skrótowo przedstawione są warunki i problemy stateczności wyrobisk w amery-
kańskich systemach eksploatacji. 

1 .1 . S y s t e m y ś c i a n o w e 

Zmiany w wydajności systemów dobrze ilustruje statystyka produkcji ścian. W 1997 roku 
69 ścian wyprodukowało okoio 181 milionów ton węgla, jednocześnie pierwszy raz przekra-A 
czając produkcję w systemach komorowych (180 milionów). Średnia wydajność podwoiła się 
w ostatnich 10 latach i obecnie wynosi 45,84 t/na dzień roboczy. W roku 1994 było jeszcze 90 
ścian, które wyproprodukowały mniej, bo około 41% całej produkcji podziemnej węgla. 
Obecną zasadą przemysłu jest, że nowe, kosztowne i wysokowydajne ściany instaluje się tylko 
w dobrych warunkach, gdzie ich potencjał może być całkowicie wykorzystany. Przykładowo, 
rekordowa ściana kopalni Twentymile w Kolorado, która wyprodukowała 720 000 t węgla 
oczyszczonego w miesiącu, ma wymiary panelu 256 m szerokości i 5361 m długości, jest wy-
posażona w kombajn Anderson Mavor o mocy 1 920 KM, oraz przenośnik ścianowy o mocy 
3 xl 000 KM. Taki sytem wymaga wielu nowych rozwiazań, jak np. urządzenia rozruchowe 
przenośników. Współczesne ściany przesuwają się średnio 16 m na dobę. Obserwuje się tak-
że tendencje wzrostu mocy urządzeń i zwiększenia się rozmiarów ścian. Średnia szerokość 
ściany wzrosła w 1996 roku o 4,2 m, do 251 m , podczas gdy wybieg ściany średnio ma 2568 
m, około 30 m więcej niż w roku poprzednim. Z 69 ścian, 44 wyposażone są w kombajny Joy 
4LS . Tylko dwie (najniższe) pługowe ściany są w eksploatacji. Praktycznie wszystkie ściany 
używają tarcz dwunożnych, z elektohydraulicznym sterowaniem. Ich średnia podporność 
wynosi 647 ton, podczas gdy maksymalna podporność 998 ton. Prawie wszystkie ściany zasi-
lane są prądem o napięciu 950 V lub wyższym - 21 ścian zasilanych jest napięciem 4 160 V. 
Wśród trzydziestu najbardziej wydajnych ścian, pierwsze 10 ścian podniosło produkcję śred-
nią (węgla oczyszczonego) z 5398 t/zmianę do 6782 t/zmianę, reprezentującą wzrost 25,6%. 
Wśród następnych 10 ścian wzrost produkcji był od 3898 t/zmiane do 4523 t/zmianę, wzrost 
7,2%. Średni wzrost produkcji 30 najwydajnieszych ścian wyniósł 18,2%. 

1 .2 . S y s t e m y k o m o r o w e 

Do roku 1996 podziemna produkcja węgla w USA pochodziła w przeważającej części 
z systemów komorowo-filarowych. W ramach tego systemu w użyciu są dwa zespoły maszy-
nowe. Dawniejszy i obecnie w mniejszości stosowany system konwencjonalny, w którym ura-
bia się węgiel materiałem wybuchowym przy zastosowaniu podwrębienia przodka, oraz sy-
stem z kombajnem chodnikowym (continuous miner). System konwencjonalny stosuje się 
obecnie w warunkach, gdzie w węglu znajdują się twarde przerosty i geody. W jego skład 
wchodzą nastepujące maszyny: wrębiarka, wiertnica, ładowarka, wozy odstawcze i kotwiarka. 
System z kombajnem eliminuje wrębiarkę, wiertnicę i ładowarkę zastępując je kombajnem. 

Jak wspomniano poprzednio, system komorowo filarowy jest stosowany w gorszych wa-
runkach złożowych, gdzie potencjał nowoczesnej ściany nie mógłby być w pełni wykorzystany. 
Takie warunki dotyczą kształtu konturu i rozmiaru rezerw, oraz wysokości pokładu. Ponie-
waż wyższe pokłady wybierane były w pierwszym rzędzie, średnia grubość pokładów w eks-
ploatacji stopniowo maleje. Spowodowało to rozwinięcie systemu odstawy ciągłej w przod-
kach, jako dogodniejszej w warunkach małego prześwitu wyrobisk od wozów odstawczych. 
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W systemie komorowo-filarowym rozróżnia się dwa podsystemy. Pierwszy z pozostawie-
niem filarów i drugi z wybieraniem filarów. Pierws^ z nich stosowany jest w warunkach wy-
maganej ochrony powierzchni, a także, gdy są trudności z zawałem i statecznością wyrobisk 
przy wybieraniu filarów. W przypadku wymaganej ochrony powierzchni, poprzez prognozo-
wanie osiadań ustalany jest dopuszczalny procent ekstrakcji lub inaczej mówiąc wymiary fila-
rów. Wymiar wyrobisk może być zmieniany w niewielkim zakresie ze względu na gabaryty 
sprzętu stosowanego w eksploatacji, oraz wymagania wentylacyjne. Te ostatnie jako bezpoś-
rednio związane z wydajnością i normami środowiskowymi są traktowane pierwszoplanowo. 

2. Udostępnienie złóż, systemy odstawy 

Udostępnianie złóż zależy od warunków w poszczególnych polach węglowych. Na przy-
kład w kopalniach pola węglowego Appalachów, gdzie pokłady mają wychodnie na stokach 
gór, powyżej „dna doliny" złoża udostępnione są sztolniami bezpośrednio w pokładzie. Częs-
to spotykanym jest, że eksploatowanych jest kilka kopalń w kilku pokładach, z których uro-
bek transportowany jest taśmowo lub samochodami ciężarowymi do centralnego zakładu 
przeróbczego, gdzie węgiel surowy może być mieszany w sposób zapewniający otrzymanie 
wymaganych parametrów w węglu oczyszczonym, określonych warunkami kontraktu. Głębiej 
zalegające pokłady udostępniane są sztolniami i szybami. Charakterystycznym jest dla współ-
czesnego górnictwa węglowego, że odstawa odbywa się sztolniami do głębokości około 
1 000 m, ze względu na pożądaną możliwość odstawy urobku wyłącznie przenośnikami taś-
mowymi. Wyciągi szybowe nie mogą sprostać wymaganiom odstawy, a także ich koszt byłby 
znacznie większy niż w przypadku równoważnego w wydatku taśmociągu. Tak więc, szyby 
głębione są głównie dla celów wentylacyjnych oraz dla transportu ludzi i materiałów. Piono-
we taśmociągi, które spotykane są w urządzeniach powierzchniowych, nie znalazły jeszcze za-
stosowania w głębokich szybach, jakkolwiek posiadają potencjał do zastąpienia konwencjo-
nalnych skipowych wyciągów szybowych. Najgłębsze kopalnie znajdują się w Alabamie, a tak-
że górzystych rejonach Zachodniej Yirginii i Kolorado, gdzie powierzchniowe instalacje ulo-
kowane są w dolinach. Eksploatacja wchodzi jednak pod sąsiadujące góry, co powoduje że 
głębokość nadkładu gwałtownie się zwiększa. W głębokich kopalniach i w rejonach, gdzie 
występują koncentracje naprężeń, istnieje zagrożenie wyrzutami węgla i gazu. 

3. Typowe rozwiązania rozcinki złóż 

Rozcinka złóż prowadzona jest z reguły w węglu (struktura węglowa). Jest to możliwe po-
nieważ większość pokładów węgla zalega poziomo lub z małym nachyleniem. Ekonomika 
produkcji węgla nie pozwala na prowadzenie kosztownych robót kamiennych. W konsekwen-
cji urabianie w wyrobiskach udostępniających odbywa się z zastosowaniem metody komoro-
wo-filarowej, opisanej poprzednio. Wiązka chodników głównych połączonych przecinkami li-
czy od siedem do jedenastu, których liczba zależy głównie od potrzeb wentylacji. Wśród tych 
chodników centralny chodnik jest dla odstawy taśmowej. Wymagane jest przepisami, aby byt 
on oddzielony od wyrobisk wentylacyjnych filarami i murami wzniesionymi w przecinkach dla 
zapewnienia niezależnych dwóch dróg ucieczkowych w przypadku pożaru. Tak izolowany 
obieg wentylacyjny nazywany jest „neutralny". Pozostałe, odizolowane wzajemnie wyrobiska 
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dzielą się na należące do obiegu powietrza świeżego i zużytego. W wyrobiskach obiegu po-
wietrza świeżego znajdują się chodniki dla szynowego transportu materiałów i załogi, oraz in-
nych urządzeń zwiazanych z produkcją, takich jak kable energetyczne i łączności, rurociągi 
wodne itd. Pozostałe chodniki służą dla obiegu powietrza zużytego. Od wiązki chodników 
głównych zwykle odgałęziają się (najczęściej prostopadle), wiązki chodników pobocznych, 
które obsługują przylegle sobie pola esploatacyjne z panelami ścian łub panelami eksploata-
cji filarowo-komorowej. Przykłady rozcinki są pokazane na rysunkach rys. 1, 2 i 3. 

Rys. 1. Pole eksploatacji ścianowej 
Fig. 1. Longwali panel 

fttP 
I • 1 

Rys. 2. Rozcinka paneli ścianowych w kopalni w Kolorado. Układ filarów zmieniany dla ustalenia najlepszego dla 
warunków górniczo-geologicznych 

Fig. 2. Working of longwali panels in the mine in Colorado. The arrangement of pillars changeable for given 
mining-geological conditions 
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Rys. 3. Typowy układ skrzyżowania chodników głównych mains) i podrzędnych (submains) 
Fig. 3. A typical crossing of main and submain headings 

4. Problemy stateczności 

4 . 1 . P r o b l e m y s t a t e c z n o ś c i p r z y e k s p l o a t a c j i ś c i a n o w e j 

Zadowalaj aca efektywność obudowy tarczowej ścian może być osiągnięta przez właściwy 
dobór parametrów obudowy dla danych warunków. Jak wspomniano poprzednio, eksploata-
cję ścianową prowadzi się wyłącznie w warunkach dobrych, rokujących osiągnięcie założo-
nych wyników produkcyjnych. Tak więc, problemy stabilności występują głównie w chodni-
kach nad i podścianowych. Należy tu nadmienić że w USA stosuje się od dwóch do czterech 
chodników po każdej stronie panelu ścianowego (rys. 4 i 5). Chodniki nadścianowe otoczone 
zrobami, narażone są na poważne ciśnienia eksploatacyjne, powodujące zawały stropu oraz 
wyciskanie spągów (rys. 6). 

Ponieważ dla kontroli pyłu w ścianie koniecznym jest zapewnienie intensywnej wentylacji, 
stateczność chodników z prądem powietrza zużytego ma wielkie znaczenie dla całej operacji. 
Spełnienie wymogów wentylacji jest osiągane przez liczbę chodników, które nie ulegają zacis-
kaniu w jednakowym stopniu, oraz wymiary filarów pomiędzy chodnikami. W większości 
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przypadków planuje się filary odkształcalne i filary sztywne, których zróżnicowana reakcja na 
ciśnienie eksploatacyjne powoduje korzystniejsze odkształcenia wokół chodników, polepsza-
jąc ich warunki stabilności. Ameiykańskie Biuro Górnicze opracowało komputerowy pro-
gram ALPS pozwalający na obliczanie współczynników stabilności dla filarów (łańcucho-
wych) po obu stronach panelu ścianowego. Niezależnie od odpowiedniego projektowania fi-
larów, wtórna obudowa ma za zadanie zapewnienie stabilności wyrobisk poddawanych obcią-
żeniom ciśnienia eksploatacyjnego. Obserwuje się obecnie odstępowanie od stosowania kasz-
tów drewnianych a stosowanie raczej kotwi linowych, które nie blokują prześwitu wyrobisk 
i dlatego nie powodują oporów dla wentylacji (rys. 7). Stosuje się także różne elementy po-
dporowe, których zadaniem jest zastąpić kaszty drewniane. Należą do nich beczki z falistej 
blachy stalowej wypełnione betonem, oraz różne typy fabrykowanych stojaków drewnianych 
i stalowych o dużej podporności, (rys. 8 i 9). 

LEGEN 
Powietrze 

świeże 

Powietrze zużyte 

Przegrody wenty-
lacyjne State 

Taśmociąg 

Szyny kolejki 

Rys. 4. Skrzyżowanie pomiędzy chodnikami podrzędnymi (submains) i ścianowymi-poczwómymi 
Fig. 4. The crossing between the submain and quadruple longwall headings 
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Rys. 5. Skrzyżowanie chodników podrzędnych z chodnikami ścianowymi-potrójnymi 
Fig. 5, The crossing between the submain and longwall triple headings 
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Rys. 6. Numeryczne zamodelowany rozkład naprężeń wokół panelu eksploatacji ścianowej 
Fig. 6. A numerically modelled distribution of stersses around the panels of longwall mining 
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Rys. 7. Przykłady rozwiązań obudowy kotwiowej w chodnikach ścianowych wg S. Tadfolini etal 
Fig. 7. Exampies of bolt linings in longwall headings, according to S. Tadolinietal 
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Rys. 8. Elementy podporowe Heintzmana ACS 
Fig. 8. Supports by Heintzmann ACS 
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Rys. 9. Propsetter - stojak drewniany prefabrykowany - odksztalcalny 
Fig. 9. Propsetter - a wooden prefabricated-deformable stand 

4 ,2 . P r o b l e m y s t a t e c z n o ś c i p r z y e k s p l o a t a c j i k o m o r o w o - f i l a r o w e j 
z p o z o s t a w i e n i e m f i l a r ó w 

Przy eksploatacji komorowo-filarowej, filary węglowe stanowią strukturalne elementy 
podtrzymujące nadlegie warstwy górotworu. Stopień ekstrakcji w warunkach wymaganej 
ochrony powierzchni pozostaje w granicach 0,5 do 0,6. Jeśli osiadanie jest dopuszczalne, 
współczynnik ekstrakcji może dochodzić do 0,75. W takich warunkach ważnym jest, aby nie 
przekroczyć granicznej wartości wymiarów filara poniżej której może nastąpić jego zniszcze-
nie, powodujące z kolei przeciążenie sąsiednich filarów. Rozpoczęta reakcja zniszczenia fila-
rów może ogarnąć znaczny teren kopalni z katastrofalnym skutkiem. Takie wypadki więk-
szości były spowodowane nie tyle przeciążeniem filarów, ile zniszczeniem spągu, który był 
utworzony przez warstwy glinki ogniotrwałej. Ten rodzaj warstw spągowych posiada niskie 
parametry wytrzymałościowe, które mogą się jeszcze raptownie zmniejszyć pod wpływem 
wzrostu wilgoci. W niektórych polach węglowych jak np. w stanie Illinois, wielkość filarów 
oblicza się ze względu na wytrzymałość słabych spągów a nie wytrzymałość węgla. Niekiedy, 
przerosty glinki spotyka się w pokładzie węgla, co powoduje, że filar jest poważnie osłabiony 
przez naprężenia rozciągające, działlajace prostopadle do obciążenia nadkładem, będące re-
zultatem poziomych przemieszczeń w warstwie glinki. Obserwowany mechanizm zniszczenia 
zapoczątkowany jest wyciskaniem spągu, przy równoczesnym spękaniu węgla w ociosach fila-
rów. To z kolei powoduje zwiększenie efektywnej rozpiętości wyrobiska i zazwyczaj niesy-
metryczną deformację stropu, prowadzącą do naprężeń ścinających i zawałów. Grubość sła-
bych warstw spągowych ma również poważne znaczenie. Warstwa o miąższości do pół 50 cm 
grubości nie stanowi zagrożenia, podczas gdy przy większych grubościach wytrzymałościowe 
parametry spągu decydują o stabilności wyrobisk. W pokładach niskich, gdzie filary mają wy-
soki współczynnik s/w (szerokośćAvysokość), ich sztywność wzrasta nieproporcjonalnie, jako 
że podporność filarów jako funkcja s/w jest zależnością nieliniową. Jednocześnie małe war-
tości deformacji filarów są korzystne dla stabilności stropów. Wielokrotność wyrobisk syste-
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mu komorowo-filarowego efektywnie przesuwa koncentrację naprężeń od konturu chodni-
ków w głąb górotworu, polepszając warunki stabilności. Ma to szczególne znaczenie w wa-
runkach wysokich napreżeń poziomych. 

4 . 3 . P r o b l e m y s t a t e c z n o ś c i p r z y e k s p l o a t a c j i k o m o r o w o - f i l a r o w e j 
z w y b i e r a n i e m f i l a r ó w 

Wobec zmniejszania się ekonomicznych zasobów obserwuje się zwiększone zainteresowa-
nie wybieraniem filarów. Jak wspomniano powyżej, eksploatacja ścianowa planowana jest 
tylko w grubszych pokładach i w przypadku rezerw - minimum 40 milionów ton. Metoda fila-
rowo-komorowa z wybieraniem filarów jest znacznie bardziej elestyczna i dlatego stosowana 
jest w warunkach poza ograniczeniami techniczno-ekonomicznymi eksploatacji ścianowej. Is-
tnieje szereg systemów, które dostosowane są do poszczególnych sytuacji wynikających z wa-
runków. Tradycyjny system zabezpieczenia granicy zawału polega na stawianiu stojaków 
drewnianych, pełniących funkcje łamaczy stropu. Ten system jest obecnie zastępowany samo-
bieżnymi łamaczami stropu, które przypominają swoją konstrukcją sekcje kasztowej hydrau-
licznej obudowy ścianowej, wyposażonej w napęd gąsienicowy (rys. 10). W typowych sześcio 
metrowej szerokości chodnikach, łamacze te ustawiane są parami. Ich zdolność aktywnego 
podparcia oraz dużą nośność (600 ton) zwiększa bezpieczeństwo, i zapewnia lepsza kontrolę 
zawału, (rys. 11 i 12). W nowszych rozwiązaniach łamacze wyposażne są we wskaźniki przy-
rostu obciążenia, które pozwalają załodze śledzić sytuację, jaką przy stosowaniu łamaczy ze 
stojaków drewnianych oceniano na podstawie intensywności trzasków emitowanych przez 
przeciążane drewno. Najtrudniejszym momentem w czasie ekstrakcji filara i najbardziej nie-
bezpiecznym jest usuwanie jego resztki. Statystyki wypadków potwierdzają powyższe stwier-
dzenie. Jednakże najważniejszym elementem jest wyszkolenie i doświadczenie załogi, i gdy 
ten postulat jest spełniony, eksploatacja z wybieraniem filarów nie zwiększa zagrożenia gór-
ników. Amerykańskie Biuro Górnicze opracowało program ARMPS, który oblicza współ-
czynniki stateczności filarów. Danymi są wymiary: filarów w panelu, filarów granicznych, sze-
rokości wyrobisk i grubość nadkładu. Przez zmienianie tych parametrów, można w stadium 
projektowym znaleźć zadawalające rozwiązanie z punktu widzenia stabilności. 

4 . 4 . S t a t e c z n o ś ć s p ą g ó w . 

Problemy ze statecznością spągów napotykane są jako rezultat przeciążenia słabych 
warstw spągowych naciskiem filarów, i to zarówno w warunkach ciśnienia statycznego jak 
i eksploatacyjnego. Spąg wyciskany jest wówczas dookoła filara i ten rodzaj zniszczenia spągu 
występuje w warstwach ghnki ogniotrwałej o grubości przekraczajacej 0,5 metra. Innym ro-
dzajem braku stateczności jest wyboczenie spągu w warunkach dużych naprężęń poziomych, 
powodujących charakterystyczne wypiętrzanie spągu w środku wyrobiska. Obserwuje się 
wówczas kierunkowość tego zjawiska, które najintensywniej występuję w wyrobiskach, które 
są prostopadlę do kierunku maksymalnego pierwotnego naprężenia poziomego, W takich 
warunkach kotwienie spągu, jeśli wykonane dostatecznie wcześnie, daje korzystne rezultaty. 
Podobnie ograniczenie szerokości wyrobisk pomaga w takich warunkach, jakkolwiek ze 
względu na wymiary maszyn górniczych minimalna dopuszczalna szerokość jest 4,8 metra. 
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Rys. 10. Ruchowmy łamacz stropu 
Fig. 10. A movable roof breaker 

^ s \ 

Rys. 11. Metoda wcięć choinkowych: A. wcięcia 1-2A; B. wcięcia 1-8A; C. usuwanie resztek filara z sekcjami 1 i 2 
pracującymi w parze wg F.A. Chase 

Fig. 11. The method of heading cuts, according to F. A. Chaseetal, A. cut 1-2A; B. cut 1-8A; C. removal of the 
remains of the pillar acting as a couple 
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Rys. 12. Metoda wcięć bocznych: A. wcięcia 1-6; B. wcięcia 1-7A; C. wcięcie resztki filara wg F.A. Chase 
Fig. 12. The method of side cuts, according to T. A, Chaseetal A. cut 1-6; B. cut 1-7A; 

C cut of the remains of the pillar 

Przy słabych warstwach spągowych (ich wytrzymałość określa się polowym testem przez 
wciskanie płyty - „floor bearing plate test"), powiększenie wymiarów filarów zmniejsza naci-
ski jednostkowe i poprawia warunki stateczności. Wytrzymałość spągu decyduje wówczas 
o wymiarach filarów. 

4 . 5 . S t a t e c z n o ś ć s t r o p ó w 

Stateczność stropów jest ogromnym tematem, którego przedstawienie nawet skrótowe 
przekracza założone rozmiary ninieszego artykułu. Sygnalizowane zatem będą tylko pewne 
rodzaje niestateczności typowe dla metod eksploatacji powszechnie stosowanych w USA, 
Należy tu stwierdzić że ponad 90% zawałów stropu spowodowanych jest anomaliami geolo-
gicznymi raczej niż przekroczeniem wytrzymałości skat (rys. 12). Z tego względu przedsta-
wione będą tu tylko przypadki, które cechują się pewną regularnością, mogącą odniesić się 
do warunków obciążenia. Tak więc w warunkach chodników pod i nadścianowych w obec-
ności dużych naprężęń poziomych występują charakterystyczne zniszczenia stropów w rogach 
przez siły ścinajace. Mają one tendencję do rozprzestrzeniania się, manifestując się po jednej 
stronie wyrobiska. Jeśli możliwa, zmiana kierunku wyrobisk może dać pozytywne rezultaty 
jako środek zaradczy. Innym sposobem jest stosowanie zagęszczonej obudowy kotwiowej 
w rejonie gdzie spodziewane jest zniszczenie stropu przez ścinanie („roof cutter"). 
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Rys. 13. Ideogramy zawałów spowodowanych czynnikami geologicznymi w polu węglowym Applachó wg J. Cobb 
Fig. 13. Diagrams of breaking downs caused by geological factors in the Appalachian coal fiv.id, 

according to J. Cobb 
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Fig. 14. The effect of the percent content of hard rocks in the inter-bed on the stability in the lower bed, 
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Fig. 15. The number of rocks layers between the beds as related to the overlay thickness for stable and unstable 

conditions in the lower bed 
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Rys. 16. Zależność pomiędzy procentem ekstrakcji w górnym i dolnym pokładzie i warunkami stabilności w dolnym 
pokładzie wg Ehgartnera 

Fig. 16. The dependence between the ratę of extraction in the upper and lower bed, according to Ehgartner 
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Rys. 17. Trójwymiarowa siatka ilustrująca naprężenia pionowe w górnym i dolnym pokładzie 
wg symulacji numerycznej 

Fig. 17. A three-dimensional network illustrating the yerticals stresses in the upper and lower 
bed according to nimerical simulation 
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Naprężenia wynikające z wptywu wzajemnego poittadów 

Rys. 18. Trójwymiarowa siatka pokazująca rozkład naprężeń jako wynik wpływu wzajemnego 
pokładów wg J. Riefenberg 

Fig. 18. A three-dimensionai network illustrating tłie distribution of stresses as a resuit of the interactions between 
beds, according to J. Riefenberg 

Stosowanie odkształcalnych (yielding) filarów na obrzeżu pola ścianowego służy osiągnię-
ciu bardziej korzystnego rozkładu obciążeń wynikających z ciśnienia eksploatacyjnego (rys. 4 
i 5). Prowadzi to do stopniowej zmiany obciążeń pionowych i ścinających w stropie, w prze-
krojach poprzecznych tych wiązek chodników. Sztywne filary (abutment) mają za zadanie 
przejąć większość obciążeń. Sąsiadujące z nimi odkształcalne filary stanowią elementy przej-
ściowe do nie podpartej przestrzeni zawału. Dla zmniejszenia rozpiętości skrzyżowań 
w chodnikach około ścianowych z reguły stosuje się przesuniete wzajemnie filary, uzyskując 
w ten sposów skrzyżowania trój kierunkowe (kształtu litery T, rys. 5). 

W przypadku wysokich napreżeń poziomych, stosowana jest także technika „cienia na-
prężeń". Najmniej potrzebny z trzech lub czterech chodników stanowiących wiązkę pod lub 
nadścianową, przebijany jest z wyprzedzeniem, aby w nim nastąpiły przeciążenia prowadzące 
do odprężenia górotworu, i konsekwentnie, polepszenia warunków w przyległych chodni-
kach. Inną metodą poprawy warunków stateczności jest orientacja panelu ściany w stosunku 
do kierunku maksymalnych naprężeń poziomych. Optymalny kierunek zależy od warunków 
geotechnicznych, gdyż poprawa stateczności w chodnikach może oznaczać pogorszenie wa-
runków w ścianie i vice versa. 

4 . 6 . P r o b l e m y s t a t e c z n o ś c i w p o k ł a d a c h b l i s k o z a l e g a j a c y c h 

Wiadomym jest, że prawidłowa, eksploatacja wiązki pokładów powinna następować z gó-
ry w dół, i nie powinno się zostawiać filarów oraz resztek powodujących koncentrację naprę-
żeń w pokładach niżej zalegajacych. Jednakże w konsekwencji nabywania przez poszczególne 
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przedsiębiorstwa praw własności do rezerw w różnych pokładach pokrywających się obszaro-
wo, oraz W5miagań rynku i ekonomiki produkcji, powyższa zasada bardzo często nie była res-
pektowana. W rezultacie plany eksploatacji nie były skoordynowane. Inną przyczyną było, że 
nierentowne pokłady leżące pomiędzy rentownymi, były pozostawione. Przy późniejszej 
zmianie kryteriów opłacalności stawały się one atrakcyjne dla eksploatacji. Tak więc obecnie 
często prowadzi się roboty górnicze w pokładach, gdzie niższe i wyższe pokłady są już wybra-
ne. Znajdując się w malej odległości od nich, eksploatacja podlega wpływom starych robót 
w sąsiadujących pokładach. 

Zagadnienia projektowe i techniczne przy planowaniu eksploatacji w zasięgu wpływów 
aktualnych lub zakończonych robót górniczych, w swojej naturze są zbliżone do zagadnień 
osiadania. Z tego względu geologiczna kompozycja górotworu odgiywa bardzo ważną rolę 
obok parametrów geometrycznych. Z racji obszerności tematu przedstawione będą tu tylko 
pewne zasady, które zostały ustalone w drodze modelowania numerycznego, badań polo-
wych oraz doświadczenia. Metody eksploatacji komorowo filarowej w USA są najbardziej 
rozpowszechnionym systemem wybierania węgla, dlatego też najczęściej spotykane są sytua-
cje, gdzie wpływy eksploatacji w blisko zalegających pokładach dotyczą tego systemu. Na-
stępnie spotykane są przypadki, gdy pokład z eksploatacją komorowo-filarową jest poniżej 
lub powyżej pokładu eksploatowanego systemem ścianowym. Z racji malej liczby ścian naj-
rzadziej spotykana jest sytuacja, gdzie eksploatacja ścianowa prowadzona jest w obu blisko 
zalegających pokładach. 

Większość problemów wynikających z wzajemnych wpływów eksploatacji występuje 
w jednym z następujących przypadków: eksploatacji pod filarami (resztkami pokładu), ek-
sploatacji pod kontaktem zawał-calizna, oraz eksploatacji ponad kontaktem zawał-calizna. 
Czynnikami mającymi największe wpływy są; procent ekstrakcji, odległość pokładów, litolo-
gia, oraz opóźnienie pomiędzy eksploatacją w obu pokładach. Cztery główne mechanizmy 
wpływów są jak następuje: przekazywanie obciążeń przez filary, ścinanie półki skalnej pomię-
dzy pokładami, efekt sklepienia ciśnień, i osiadanie nadległego pokładu. Ponieważ czynniki 
kontrolujące są różne dla różnych sekwencji eksploatacji, powinny być one odpowiednio oce-
niane. Uważa się, że równoczesna eksploatacja powoduje najwięcej problemów i dlatego 
powinno się jej unikać. 

Istnieje szereg programów komputerowych, które pomagają w podejmowaniu inżynier-
skich decyzji, a także podają podstawę porównawczą dla wariantów projektowych w postaci 
„stopnia uszkodzeń", współczynnika osiadań oraz współczynika M (multiseam - wielopokla-
dowego). 

6. Podsumowanie 

Stateczność wyrobisk jest podstawą bezpieczeństwa ciągłości operacji górniczych, a tym 
samym poprawności wyników ekonomicznych. Ponieważ w warunkach godspodarki rynkowej 
ekonomiczna ocena wyników produkcyjnych decyduje o ich kontynuacji, przedsiębiorstwa 
górnicze zwracają dużą uwagę na problemy stateczności. W górnictwie amerykańskim panuje 
pogląd, że bezpieczeństwo i dobre warunki higieniczne pracy prowadzą do wysokiej wydaj-
ności i sprzyjają osiąganiu dobrych wyników ekonomicznych przedsiebiostwa górniczego. 
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Conditions and problems of excavations stability in exploitations systems 
in USA mining 

Abstract 
The paper presents two systems of mining of hard coal in the USA, i.e. the longwall 

system and the pillar-chamber one. The author discusses the methods of deposits 
prospecting and typical solutions of deposits working. This is the background for the 
problems connected with the stability of workings in different mining systems. The attention 
was paid to the stability of roofs and floors as well as the problem of stability in the bed 
situated close to one another. (Editor's abstract). 
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Praktyczne aspekty kotwienia wyrobisk w kopalniach złota w RPA 

Słowa kluczowe 

Obudowa kotwiowa - systemy kotwienia - zasady projektwania - kontrola jakości 

Streszczenie 
Kamienne wyrobiska korytarzowe i komorowe stanowią niezbędną część każdej kopalni, 

będąc arteriami umożliwiającymi przepływ ludzi, materiału, powietrza i urobku, oraz miesz-
cząc istotne dla działalności kopalni maszyny i urządzenia. Opracowanie to porusza proble-
my związane z obudową tych wyrobisk w warunkach spotykanych w kopalniach złota RPA. 
Podane są przykłady stosowanych tam rozwiązań i wymienione niektóre z wielu rodzajów 
używanych tam kotwi wraz z zasadami ich wyboru w zależności od wymagań, które musi speł-
nić skonstruowana z nich obudowa. Ze względu na dużą głębokość tych kopalń, znaczna 
część zawartego tu materiału dotyczy problemów związanych z wysokimi ciśnieniami. 

1. Wstęp 

Kopalnie złota w Republice Południowej Afryki są w swej większości usytuowane w cen-
tralnej części kraju w trzech ośrodkach skupionych wokół Johannesburga, Orkney i Welkom. 
Wszystkie one są kopalniami głębinowymi o głębokości eksploatacji sięgającej 3 500 metrów 
pod powierzchnią ziemi. Tak duże głębokości związane są z naprężeniami pierwotnymi się-
gającymi 100 MPa. Dodatkowe wyzwanie stawia skomplikowana geologia, z licznymi usko-
kami, dajkami, ciosami oraz wyraźnie zarysowanymi płaszczyznami uławicenia. Wraz ze 
wzrostem głębokości zwiększa się też częstość i natężenie zjawisk sejsmicznych. Ponadto 
trzeba wziąć pod uwagę, że w większości przypadków naprężenia działające na wyrobiska 
w przeciągu ich istnienia ulegają znaczącym zmianom powodowanym przez prowadzone wy-
dobycie. Teoretycznie poziom i stopień tych zmian jest możliwy do przewidzenia na podsta-
wie analizy planów wydobycia w danym rejonie. W praktyce jednak wiele informacji na temat 
właściwości górotworu jak i przyszłości wyrobiska pozostaje nieznane, dlatego też dużą rolę 
przy projektowaniu obudowy w dalszym ciągu odgrywa intuicja i doświadczenie. Mimo, że 
wyrobiska chodnikowe są, w przeważającej większości, prowadzone w mocnych kwarcytach 
o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej od 150 do 220 i więcej MPa, opisane powyżej wa-
runki stawiają przed inżynierem górnikiem szczególne wymagania jeżeli chodzi o wybór właś-
ciwej, zarówno wystarczająco wytrzymałej, jak i ekonomicznej obudowy. 
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2. Cel obudowy 

2 .1 . S t a n g ó r o t w o r u o t a c z a j ą c e g o w y r o b i s k o 

Nie ma potrzeby instalowania żadnej obudowy w wyrobisku, gdzie otaczający je górotwór 
jest częścią większej, jednolitej całości i gdzie stan naprężeń nie jest wystarczająco wysoki by 
spowodować jego spękanie. W praktyce górniczej sytuacje takie nie istnieją, górotwór w swej 
istocie będąc niejednolity z powodu występujących w nim ciosów, płaszczyzn uławicenia 
i uskoków. Dodatkowo na głębokościach dochodzą jeszcze spękania spowodowane przez wy-
stępujące tam ciśnienia. W rezultacie wyrobisko otacza masa skalna złożona z niejednolitej 
wielkości bloków skalnych. 

Skała tworząca ociosy wyrobiska zaczyna pękać, gdy działające na nią naprężenia osiągną 
około 30% jej jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie. Obudowa i utrzymanie wyrobisk sta-
je się kosztowne i trudne, gdy wartość ta wzrośnie do 65%. Również głębokość strefy spękań 
dookoła wyrobiska zależna jest od wielkości pola działających na nie naprężeń. Przy napręże-
niach pierwotnych wynoszących 70 MPa może być równa wysokości ociosów, przy 100 MPa 
wzrosnąć może ponad dwukrotnie do tej wielkości. Zakres spękań stropu i spągu jest z regu-
ły o połowę mniejszy niż ten w ociosach. W warunkach wysokich ciśnień mocny lecz kruchy 
kwarcyt pęka tworząc cienkie (kilka - kilkanaście milimetrów) prawie pionowe płyty, których 
wielkość powierzchni zależna jest od gęstości występowania płaszczyzn nieciągłości w górot-
worze. 

2 . 2 . W p ł y w c i ś n i e ń na s t a n w y r o b i s k a 

Jak już wspomniano, wyrobisko podziemne otacza masa skalna złożona z różnej wielkości 
bloków. Struktura ta pozostanie jednak w eąuilibrium, jeżeli działające naprężenia ściskające 
są wystarczająco wysokie, by wywołane przez nie wzdłuż płaszczyzn nieciągłości tarcie, było 
wystarczająco duże do tego, by zapobiec ich wzajemnemu przesuwaniu się w stosunku do sie-
bie. W wypadku braku takich naprężeń, siły grawitacji spowodują wypadanie fragmentów 
skały ze stropu i ociosów, powodując ich niestabilność. Tego typu problem jest szczególnie 
widoczny w dużych wyrobiskach, gdzie zwiększone rozmiary powodują powiększenie strefy 
naprężeń rozciągających występujących w ich stropie, oraz na małych głębokościach, ze 
względu na charakterystyczne dla nich niskie naprężenia pierwotne. 

Ze wzrostem głębokości wpływ nieciągłości strukturalnych górotworu na stabilność wyro-
biska zmniejsza się, powiększają się natomiast problemy związane z wysokimi naprężeniami. 
Strefa spękań sięga coraz głębiej w ociosy i strop wyrobiska, zaciskanego równocześnie przez 
rozszerzającą się masę skalną. Ze wzrostem głębokości wzrasta też częstość występowania 
tąpnięć i ich natężenie. Sam wysoki stan naprężeń nie jednak jest krytyczny dla stabilności 
wyrobisk - to zmiany ich wielkości bądź kierunku działania powodowane przez przechodzący 
w pobliżu front eksploatacyjny bądź pozostawione filaiy oraz szybkość ich zachodzenia mogą 
spowodować katastrofalne w skutkach zniszczenia. 

Aby zrozumieć zasadę działania obudowy kotwiowej trzeba zdać sobie sprawę z kilku 
właściwości skał. Po pierwsze, pomimo swej lauchości, spękana skała posiada sporą wytrzy-
małość szczątkową pod warunkiem, że utrzymane jest tarcie pomiędzy poszczególnymi jej 
fragmentami. Z tego powodu struktura złożona ze ściśle dopasowanych bloków skalnych po-
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trafi przenieść znaczne naprężenia. Po wtóre, wytrzymałość na ściskanie skały, podobnie 
zresztą jak każdego innego materiału, wzrasta wielokrotnie, gdy wprowadzone zostanie ogra-
niczenie dla jej możliwości ekspansji (ściskanie w warunkach naprężeń trójosiowych). Reak-
cja kotwi w połączeniu z tarciem potrafi znacząco ograniczyć ruch skały dookoła wyrobiska. 
To z kolei powoduje wzrost naprężeń poziomych przyczyniając się do wzrostu wytrzymałości 
nieskruszonej jeszcze skały i powstrzymanie rozszerzania się strefy spękań. Uświadomienie 
sobie i wykorzystanie tych faktów jest podstawą do zaprojektowania efektywnej obudowy. 

Z rozważań powyższych wydedukować można następujące zadania, jedno lub kilka z któ-
rych musi spełnić obudowa wyrobiska: 
1. przeciwdziałając siłom grawitacji, zapobiec wypadaniu spękanych i luźnych bloków skal-

nych z ociosów i stropu; 
2. zapewnić pokrycie powierzchni wyrobiska w celu zapobieżenia opadaniu drobnych frag-

mentów skały, nie mających co prawda wpływu na stabilność wyrobiska, lecz tworzących 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi; 

3. zespolić cieńkie i potencjalnie niestabilne warstwy ze sobą tak, by utworzyły one samo-
podpierającą się belkę; 

4. ograniczyć pęcznienie skały spowodowane przez jej spękanie. 
Podstawowe zadanie obudowy kotwiowej da się streścić w jednym zdaniu: jest nim takie 

umocnienie skały tworzącej strop i ociosy wyrobiska, by stała się ona samopodpierająca się. 

3. Rodzaje obudowy i kotwi 

3 .1 . P o d z i a ł o b u d o w y ze w z g l ę d u n a p e ł n i o n ą f u n k c j ę 

Zasadniczo, ze względu na pełnioną funkcję, wyróżnia się trzy rodzaje obudowy: 
1. obudowę tymczasową; 
2. obudowę wstępną; 
3. obudowę wtórną. 

Obudowę tymczasową tworzą różnego rodzaju stemple, których zadaniem jest zapobieże-
nie obwałom skały podczas wiercenia bądź innej pracy na przodku. Po zakończeniu tej pracy 
są one usuwane. 

Obudową wstępną są kotwie instalowane na przodku wyrobiska przez załogę prowadzącą 
roboty przygotowawcze, a praca ta jest jednym z etapów cyklu drążenia. Podstawowym wa-
runkiem jej poprawnego działania jest szybka instalacja, tak blisko przodka, jak to jest pra-
ktycznie możliwe. Zachowanie tego warunku powoduje zmniejszenie rozwarstwienia otacza-
jącej wyrobisko skały na płaszczyznach uławicenia i innych nieciągłościach, zwiększając tym 
samym jej wytrzymałość. Dobrej jakości obudowa wstępna może spowodować, że stosowanie 
wtórnego kotwienia będzie zbędne. 

W zależności od warunków geologiczno-górniczych, obudowa pierwotna może być wy-
starczająca do zabezpieczenia drożności wyrobiska na czas jego istnienia, lub może być uzu-
pełniona zainstalowaną w późniejszym okresie przez specjalistyczną załogę obudowę wtórną. 
Zadaniem obudowy wtórnej jest: 
1. zapobieżenie obwałom skały i utrzymanie wymaganego przekroju wyrobiska przez cały 

czas jego życia; 
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2. przeniesienie naprężeń statycznych jak i ich zmian, spowodowanych przez eksploatację, 
i zminimalizowanie ich wpływu na wyrobisko; 

3. zapobieżenie obwałom w warunkach naprężeń dynamicznych występujących w czasie 
tąpnięćj w rejonach aktywnych sejsmicznie. 
Dodatkowo obudowę podzielić można na pasywną i aktywną. Do pierwszej grupy zalicza-

ją się te rodzaje kotwi, które po zainstalowaniu nie są naprężane wstępnie, a zatem wymagają 
pewnej ilości ruchu górotworu do środka wyrobiska, by wywołana w nich została reakcja 
przeciwdziałająca temu ruchowi. Ich podstawową zaletą jest prostota i niski koszt. Jak można 
się domyślić do grupy drugiej zaliczają się te kotwie, które są naprężane wstępnie po instala-
cji. Ich podstawową zaletą jest, że wywierając natychmiastowy napór na górotwór, zapobiega-
ją rozszerzaniu się strefy spękań. Mimo tej poważnej zalety kotwie naprężone wstępnie nie 
zdołały zdominować rynku ze względu na stosunkowo wysoki koszt, ale także na fakt, że ko-
tew zainstalowana bezpośrednio na przodku, gdy nie nastąpiło jeszcze rozwarstwienie skały, 
ulega naprężeniu w wyniku ruchu górotworu do środka wyrobiska już kilka metrów za przod-
kiem. Paradoksalnie, instalacja kotwi naprężonych wstępnie w takich warunkach może do-
prowadzić do ich zniszczenia, gdy siły wywierane na nie przez rozszerzający się górotwór 
znacznie prizewyższą ich wytrzymałość (patrz rozdział 4.2). Zasada ta nie ma oczywiście za-
stosowania, gdy pole naprężeń działających na wyrobisko jest znikome, np. na małych głębo-
kościach. 

3 .2 . N a j c z ę ś c i e j s t o s o w a n e s y s t e m y k o t w i e n i a 

Idealna obudowa wyrobiska powinna być: 
1. tania; 
2. prosta w instalacji; 
3. odporna na korozję; 
4. odporna na ruchy górotworu (zdolna do plastycznego odkształcenia się z zachowaniem 

swej podporności); 
5. sztywna; 

oraz mieć wystarczającą podpomość i zapewniać takie pokrycie powierzchniowe, aby wy-
pełnić swoje zadania, wymienione w poprzednim rozdziale. Ponieważ niektóre z powyższych 
wymagań są sprzeczne ze sobą, dokonujący wyboru obudowy inżynier musi zdecydować o 
najlepszym możliwym kompromisie. 

Rys. 1. Najczęściej używana kotew. Zrobiona ze stali karbowanej i znana jako „shepherd^s crook" 
Fig. 1. The most used grouting rod. Made from ripple bar, it is known as ,^hepherd^s crook" 

Około 80 procent [5] obecnie stosowanych w wyrobiskach korytarzowych w kopalniach 
złota w RPA kotwi stanowią kotwie, których cięgnem jest pręt z karbowanej stali zbrojenio-
wej (ripple bar), z racji swojego kształtu znane pod nazwą „shepherd^s crook" (lys. 1), zace-
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mentowane w otworze na całej swej długości oraz znacznie tańsza, mocniejsza i coraz częś-
ciej używana kotew linowa, do której produkcji używane są zwoje wycofanych z użycia lin wy-
ciągowych. Ma ona ponadto tą zaletę, że jest w dużym stopniu odporna na korozję. Wariacją 
kotwi ze stali karbowanej jest tzw. „rebar" (rys. 2 i 3), występująca w odmianach „pasywnej" 
(rys. 2A) i „aktywnej" (rys. 2B i lys. 3). Kotew pokazana na rysunku 3 ma tą zaletę, że jest 
nagwintowana na całej swojej długości, co pozwala na jej stałe dokręcanie i utrzymanie jej 
podporności, gdy skała bezpośrednio pod główką skruszy się i złuszczy. 

Rys. 2. Kotew „rebar" w dwóch odmianach - „pasywnej" (A) i „aktywnej" tj. naprężanej wstępnie (B) 
Fig. 2. Rebar in two variations - „passive" (A) and „active" i.e. pre-stressed (B) 

Rys. 3. Kotew „rebar" z cięgnem nagwintowanym na całej długości 
Fig. 3. Rebar with thread extending over its whole length 

Kiedy oczekiwana jest aktywność sejsmiczna, stosowane są kotwie o cięgnie z pręta stalo-
wego o gładkiej powierzchni (smooth bar). Utrata kohezji pomiędzy powierzchnią pręta 
a zaprawą cementową następuje przy naprężeniach mniejszych niż naprężenia zrywające kot-
wi, co zapobiega jej zniszczeniu a umożliwi przemieszczenie wraz ze skałą w czasie tąpnięcia. 
Część podporności kotwi zostanie jednak zachowana, zapobiegając obwałom skały. Bardziej 
skomplikowane w swej konstrukcji są spełniające podobną funkcję kotwie plastyczne (rys. 4), 
których budowa pozwala im na częściowe powiększenie ich długości. Proste i szybkie w insta-
lacji są kotwie typu „split set" (lys. 5), wyglądające jak przecięta wzdłuż swej długości rura 
stalowa, wbijane w wywiercony otwór przy pomocy młotka pneumatycznego. Dają one pod-
porność dzięki tarciu pomiędzy powierzchnią kotwi a skałą. Jednakowoż ich podstawowa wa-
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da - duża zależność podpomości od średnicy otworu, a przez to praktyczna niemożność jej 
określenia powoduje, że znajdują one zastosowanie jedynie jako elementy obudowy wstęp-
nej. 

X Patrz szczcgM X'X Końcówka prosta 
- lub zagięta 

KJin Karb 

Powierzchnia aktywna 

Rys. 4. Kotew plastyczna 
Fig. 4. Yield tendon 

Nakrętka sfeiyczna 

Podkładka 

Rys. 5. Kotew: „split set 
Fig. 5. Split set 

Do cementacji kotwi w otworach używana jest prawie wyłącznie zaprawa cementacyjna 
oparta na bazie cementu portlandzkiego. Wyjątek stanowią przypadki, gdy wymagane jest 
wstępne naprężenie kotwi. Stosowane są wówczas szybkowiążące żywice syntetyczne. W oko-
ło połowie przypadków stosuje się kapsuły cementowe - proste i szybkie w użyciu, lecz droż-
sze niż zaprawa „luzem", pompowana do otworu. Najczęściej stosowanymi długościami kot-
wi są 1,5, 1,8, 2,3 i 3,4 metra. Te ostatnie w wyrobiskach o dużym przekroju lub w trudnych 
warunkach geologiczno-górniczych. Ze względu na koszt, długie kotwie linowe, z których 
najpopularniejszymi rozmiarami są 4,5 i 6 metrów w dwóch podpomościach: 250 i 400 kN, 
stosowane są jedynie w miarę potrzeb, jako dodatek do obudowy podstawowej. Na wzmiankę 
zasługuje tu tzw. "truss", używany głównie do spinania stropu szerokich wyrobisk. Są to pra-
ktycznie dwie kotwie linowe, które po zainstalowaniu w przeciwległych rogach wyrobiska na-
pręża się i spina ze sobą za pomocą specjalnego zamka. Obudowaną w ten sposób komorę 
pomp przedstawia rys. 6. Kotwie instalowane są przeciętnie w ilości 0,6-1,5 sztuk na 1 m^ po-
wierzchni wyrobiska, co zapewnia podporność obudowy pomiędzy, odpowiednio 180 a 
70 kN/ml Jedynie w przypadku obudowy wstępnej kotwie stosowane są jako samodzielne 
elementy, instalowane z podkładką lub bez. Obudowę wtórną stanowi zawsze system kotwi 
z przeplecioną pomiędzy nimi liną stalową i, często, siatką, dla zapewnienia dużego pokrycia 
powierzchni wyrobiska. Zwykle używa się jednego ze standardowych wzorów. Do najczęściej 
stosowanych należą tzw. „podstawowy wzór 2-metrowy" i „podwójny wzór 2-metrowy". 
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W trudnych warunkach można zastosować podstawowy lub (rzadko) podwójny wzór 1-met-
rowy. Rys. 7 przedstawia rozmieszczenie kotwi dla poszczególnych wzorów w typowym wyro-
bisku chodnikowym o szerokości 3 metrów i wysokości 3,5 metra, rys. 8 pokazuje sposób ich 
instalacji, a rys. 9 - zdjęcie typowego przekopu. Spotykane są też obudowy projektowane dla 
konkretnych warunków, mające przyjętą przez projektanta, żądaną podporność. Wynikiem 
są wzory niestandardowe, np. podwójny 1,5-metrowy. 

Rys. 6. Komora pomp ze stropem podpartym kotwiami typu „tniss 
Fig. 6. A pump chamber with truss hanging-wall support 

OCIOS 

STROP 

OCIOS 

I a lU IV 

Rys. 7. Standardowe wzory instalacji kotwi w wyrobisku korytarzowym o przekroju 3,5 x 3,0 metra. I - „podstawowy 
wzór 2-metrowy"; II - „podwójny wzór 2-metrowy"; III - „podstawowy wzór l-metrowy"; IV - „podstawowy wzór 

1-metrowy" z przeplecioną liną stalową 
Fig. 7. Standard pattems of grouting in tunnels with dimensions 3,5 x 3,0 metres. I - „basie 2 metra pattem"; 

II - „double 2 metre pattem"; III - „basie 1 metre pattem"; IV - „basie 1 metre pattem" with steel ropę lacing 
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Ry. 8. Przekrój przez wyrobisko chodnikowe pokazujący sposób instalacji kotwi w podstawowym 
wzorze 2-metrowym 

Fig. 8. Cross-section through a tunnel showing the method of rock-bolt intailation in a basie 2 metre pattern 

Rys. 9. Typowy przekop kotwiony według podwójnego wzoru 2-metrowego z przeplecioną 
liną stalową i założoną siatką 

Fig. 9. A typical tunnel grouted to the double 2 metre pattern with steel ropę lacing and meshing 

Różne rodzaje kotwi, ich klasyfikacja, krótka charakterystyka i zastosowanie ujęte zostały 
w tabeU 1. 

Tabela 1. {The industry guide...,198S): Rodzaje kotwi, ich charakterystyka i typowe zastosowanie 
Table 1. Support elements, their characteristics and typical applications 

Rodzaj kotwi Podpomość 

wstępna 

Zdolność 

do ugięcia 

Zdolność do 

absorbcji energii 

Pokrycie 

powierzchni 

Zastosowanie 

kotwie nie 

cementowane 

Split set dobra słaba zla - słaba złe obudowa wstępna 

kotew szczękowa bardzo 

dobra 

zla zła złe głównie obudowa wstępna 

w dobiych warunkach 

geologiczno-górniczych 
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kotew linowo -

szczękowa 

dobra staba słaba złe - słabe dodatek do obudowy wtórnej 

w złycti warunkach geologiczno-

górniczych 

kotwie cementowane 

kotew ze stali gładkiej 

(smooth bar) 

bardzo 

dobra 

słaba słaba złe przeciętne - złe warunki 

geolog.-góm., oczekiwany 

przyrost naprężeń 

kotwie ze stali 

karbowanej (ripple 

bar) 

doskonała zła zła złe dobre warunki geolog.-góm., 

brak sejsmicznosci, brak 

wysokich naprężeń 

kotwie linowe dobra słaba słaba-dobra złe-słabe złe warunki geolog.-góm., 

głębokie spękania 

kotew plastyczna 

(yield tendon) 

bardzo 

dobra 

dobra-

doskonała 

dobra-doskonała słaba wysokie naprężenia, oczekiwana 

aktywność sejsmiczna 

dodatki 

plecionka z liny 

stalowej 

brak b. dobra dobra dobre oczekiwane wysokie naprężenia 

i/lub aktywność sejsmiczna 

siatka stalowa brak b. dobra słaba b, dobra jak wyżej 

beton natryskowy bardzo 

dobra 

słaba słaba doskonałe skruszony górotwór, małe 

zmiany naprężeń (chyba że 

stosowany w połączeniu z liną 

+ siatką) 

systemy 

smooth bar + lina + 

siatka 

bardzo 

dobra 

b. dobra dobra barda? 

dobre 

złe warunki geologiczno-

gómicze, duże zmiany naprężeń, 

aktywność sejsmiczna 

kotew plastyczna + 

lina + siatka + beton 

natryskowy 

doskonała doskonała doskonała doskonałe jak wyże] 

4. Podstawowe zasady doboru systemu obudowy kotwiowej 

4 .1 . O b l i c z e n i a m a t e m a t y c z n e 

Przekracza zakres tego opracowania przedstawienie szczegółowych zasad obliczania obu-
dowy kotwiowej. Zainteresowany czytelnik może sięgnąć do pozycji [2] i [3]. W praktyce ko-
palnianej obliczeń dokonuje się tylko wtedy, gdy podparta musi zostać martwa masa skały. 
Ma to miejsce na przykład w przypadku bloków skalnych odwarstwionych od calizny górot-
woru przez wzajemnie przecinające się nieciągłości, przykładowo dwa uskoki bądź uskok 
i płaszczyznę uławicenia (lys. 10). Niezbędną ilość kotwi oblicza się wtedy ze wzoru: 

Rys. 10. Sposób kotwienia luźnego bloku skalnego o ciężarze W 
Fig. 10. A way to support a loose rock weighing W 
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N - f W / P (1) 

gdzie: 
f - współczynnik bezpieczeństwa, z reguły 2 lub więcej; 
W - ciężar bloku skalnego [kN]; 
P - podpomość jednej kotwi [kN . 

Jeżeli kotew zacementowana jest na przynajmniej 2/3 swej długości L w caliźnie, 
podpomość F przyjmuje się jako jej znamionową, podaną i gwarantowaną przez producenta. 
Jeżeli jednak kotew zacementowana jest jedynie na długości 1, mniejszej niż 2/3L, 
podpomość P należy obliczyć ze wzom: 

P = 3.14Dlt (2) 

gdzie: 
D - średnica cięgna [m]; 
1 - długość odcinka kotwi zacementowanego w caliźnie [m], nie powinna być mniejsza 

niż 1 metr; 
t - współczynnik tarcia pomiędzy cięgnem a zaprawą cementową [kN/m2]. 

Powyższe obliczenia nie dają odpowiedzi na pytanie jaki ma być rozstęp pomiędzy po-
szczególnymi kotwiami. Tu decydować musi rozsądek i wyczucie inżynierskie. Ważne jest, 
aby ciężar skały rozłożony był równomiemie pomiędzy wszystkimi elementami zaprojekto-
wanej obudowy, inaczej część z nich może być przeciążona i ulec zerwaniu, co z kolei dopro-
wadzić może do przeciążenia i zerwania pozostałych, a w konsekwencji obwału skaty, niekie-
dy mimo doboru wysokiego współczynnika bezpieczeństwa. Poprawne oszacowanie kształtu 
bloku skalnego ma więc równie duże znaczenie jak określenie jego całkowitej masy. 

Przeprowadzenie podobnie prostych i szybkich obliczeń możliwe jest także w przypadku, 
gdy konieczne jest podpięcie cienkich warstw słabej skały położonych bezpośrednio w stropie 
wyrobiska do znajdującej się powyżej nich warstwy grubej i mocnej, spełniającej w tym przy-
padku rolę belki nośnej (rys. 11). 

• - • • • 'Ł-*- V * i i f • • • . • • • .1* . V.' • • » • » 

Belka noś/ra 

\ 
Rys. 11. Sposób kotwienia słabych warstw stropowych 

Fig. 11. A way to support layers of weak strata in the hanging-wall 
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ma 

Powierzchnię stropu, którą podeprzeć musi jedna kotew znajduje się ze wzoru: 

A = P/fhg (3) 

gdzie: 
h - łączna grubość warstw wymagającycli podpięcia [m]; 
g - ciężar właściwy skały [kN/m^]. 

Następnie, zakładając rozstaw kotwi wzdłuż szerokości wyrobiska, oblicza się odstęp po-
między ich rzędami wzdłuż jego osi: 

c = A/s (4) 

gdzie: 
s - odstęp elementów obudowy w poprzek osi wyrobiska [m . 

Jeżeli z przyczyn praktycznych niemożliwe jest dokładne oszacowanie masy skały, która 
być podpięta, powiększyć należy stosowany współczynnik bezpieczeństwa. 

4 . 2 . P o d e j ś c i e e m p i r y c z n e 

Niestety, już przy próbach uwzględnienia pola naprężeń działających na wyrobisko, pro-
ste, praktyczne wzory stosowane do obliczania obudowy zawodzą. Przyczyna tego stanu rze-
czy leży w trudności matematycznego oszacowania stopnia, do jakiego skała staje się samo-
podporna w wyniku działających na nią ciśnień. Jeżeli z kolei nie uwzględni się tego fenome-
nu, otrzymane wyniki wskazywałyby na konieczność zastosowania obudowy o absurdalnie 
wysokiej wytrzymałości. Przykładowo, przeprowadzone badania [5] wykazały, że powiększa-
jąca swą objętość pod wpływem spękań skała, już przy 25 milimetrach przemieszczenia wy-
wiera na zainstalowaną obudowę naprężenia rzędu 500 kN/m\ przy czym badacze nie uznali 
tej wartości za maksymalną! Jest to więcej niż jest w stanie zapewnić najgęściejszy nawet sy-
stem obudowy. Pomiary te stały się podstawą pytania: jaki jest wpływ długości zaintalowa-
nych kotwi na deformację wyrobiska w warunkach wysokich ciśnień? Teoretycznie, zastoso-
wanie długich, sięgających w głąb nie spękanej calizny kotwi powinno związać górotwór, spo-
wodować zmniejszenie strefy spękań a przez to ograniczyć rozszerzanie się skały i zaciskanie 
wyrobiska. Teoria ta nie uzyskała jednak zadowalającego poparcia w praktyce [5]. Ruch ska-
ty został co prawda w pewnym stopniu ograniczony, jednak uzyskane efekty były zbyt małe by 
uzasadnić znaczne zwiększenie kosztów kotwienia. Stąd mające wśród praktyków coraz więk-
szą liczbę zwolenników nieco żartobliwe podejście do tego problemu: „podeprzeć dobrze 
skórę, a to co jest we wnętrzu tam pozostanie". Do teorii tej trzeba jednak podejść z pewną 
rezerwą: 
1. nie ma ona zastosowania w warunkach małych ciśnień; 
2. „skóra" w momencie instalacji obudowy powinna być „zdrowa", tj. strefa spękań nie mo-

że sięgać więcej niż na długość kotwi w głąb ociosów i stropu. 
Ponadto, teoria ta też została poddana próbie [5]. Porównano mianowicie stopień zacis-

kania dwóch wyrobisk chodnikowych poprowadzonych w podobnych warunkach geotechnicz-
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nych, przy naprężeniach pierwotnych rzędu 90-100 MPa. Jedno z nich obudowane zostało 
systemem dającym podporność 78 kN/m a drugie - 195 kN/m . Pomimo pewnego wpływu 
wzrostu podpomości obudowy na stopień zaciskania wyrobiska nie udało się jednak udowod-
nić istnienia prostej zależności pomiędzy tymi parametrami. Ważnym wynikiem tych badań 
było jednak stwierdzenie, że duży procent (ok. 60%) ruchu skały do wnętrza wyrobiska przy-
pada na warstwę spiętą kotwiami (długość użytych w doświadczeniu kotwi wynosiła 2,3 met-
ra). Procent ten malał wraz ze wzrostem podpomości obudowy, przy jednoczesnym wzroście 
udziału warstw leżących głębiej w ociosach i stropie w całkowitym przemieszczeniu skały do 
chodnika. Z doświadczeń tych wyciągnięto następujące wnioski: 
1. w warunkach wysokich ciśnień nie ma praktycznej możliwości powstrzymania zaciskające-

go działania górotworu; 
2. obudowa powinna mieć zdolność do zaabsorbowania części ruchu skały bez utraty swej 

podpomości i jeżeli jest zbyt sztywna ulegnie zniszczeniu; 
3. należy projektować rozmiary wyrobiska w taki sposób, by uwzględniały one przyszłe częś-

ciowe jego zaciśnięcie. 
Z powyższych rozważań wynika, że nie jest możliwe przedstawienie prostych reguł wybo-

ru obudowy, które byłyby użyteczne w każdych warunkach. Pomimo tego udaje się z dużym 
sukcesem zapewnić stabilność wyrobisk podziemnych na wiele lat. Podstawą doboru obudo-
wy kotwiowej wyrobisk korytarzowych i komorowych w wamnkach ciśnień są w większości 
przypadków zasady empiryczne, biorące pod uwagę rozmiary wyrobiska, jakość otaczającego 
je górotworu oraz stan panujących i przewidywanych naprężeń. Zakłada się przy tym, że za-
instalowana obudowa ma za zadanie jedynie „pomóc" górotworowi stać się samopodpierają-
cym się. Zasady te podane są w tabelach 2, 3, 4 i 5. 

Pewnego wyjaśnienia wymagać może klasyfikacja jakości górotworu, do której się te tabe-
le odwołują. Jako kryterium używany jest współczynnik RCF [5] (z angielskiego - rockwall 
condition factor), obliczany ze wzoru: 

RCF = 3(S1 - S3)/FSc (5) 

gdzie: 
SI - pionowy składnik pola naprężeń w górotworze otaczającym wyrobisko [MPa]; 
S3 - poziomy składnik tegoż pola naprężeń [MPa]; 
Sc - wytrzymałość na ściskanie skały otaczającej wyrobisko[MPa]; 
F - empiryczny współczynnik jakości skały w otoczeniu wyrobiska, którego wartość wa-

ha się pomiędzy 0,5 dla skały bardzo uławiconej i poprzecinanaj licznymi ciosami 
(występującymi gęściej niż co 0,1 metra) a 1,0 dla skały jednolitej. Dodatkowo nale-
ży go pomniejszyć o 10% dla wyrobisk o dużym przekroju (więcej niż 6 x 6 metrów), 
by uwzględnić osłabiający wpływ dużych wyrobisk na skałę. 

Wskaźnik RCF wynoszący 0,7 oznacza dobre warunki geotechniczne, natomiast wartość 
większa niż 1,4 - złe. 
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Tabela 2. (The industry guide...,1988): Dobór obudowy wyrobisk prowadzonych w dobrych warunkach geotechnicz 
nych (RCF<0,7) 

Table 2. Supporl selection for tunnels developed in good rock mass conditions (RCF<0,7) 

Warunki 
goetechniczne 

Obudowa wstępna Obudowa wtórna 

Stan naprężeń 
statycznych 

Kotwienie miejscowe 
indywidualnych luźnych bloków 
skahiych w miarę potrzeb 

Kotwienie miejscowe indywidualnych luźnych bloków 
skalnych w miarę potrzeb 

Oczekiwane 
zmiany naprężeń 

Jak wyżej Zacementowane kotwie o długości >1.5 m, instalacja 
wg podstawowego wzoru 2m. Wymagana podpomość 
30-50 kN/ml Lina tylko na ociosach. 

Oczekiwana 
aktywność 
sejsmiczna 

Kotwie 0 długości >1,2 m, 
zainstalowane tak blisko przodka 
jak praktycznie możliwe wg 
podstawowego wzoru 2 lub 1,5 m. 
Wymagana podpomość 30-50 
kN/m'. 

Zacementowane kotwie (najlepiej plastyczne) 
o diugości > 1,5 m instalacja wg podstawowego wzoru 
2 m, lina + siatka na stropie i ociosach. Wymagana 
podpomość 50 kN/ml 

Tabela 3. (The industry guide...,1988): Dobór obudowy wyrobisk prowadzonych w przeciętnych warunkach geo-
technicznych (0.7<RCF<1,4) 

Table 3. Support selection for tunneis developed in average rock mass conditions (0,7<RCF<1,4) 

Warunki 
geotechniczne 

Obudowa wstępna Obudowa wtóma 

Stan naprężeń 
statycznych 

Kotwie o długości >1,5 m, zainstalowane tak blisko 
przodka jak praktycznie możliwe wg podstawowego 
wzoru 2 m. Wymagana podpomość 30-50 kN/ml 

Lina stalowa przepleciona przez 
istniejące elementy obudowy 
wstępnej lub beton natryskowy. 

Oczekiwane 
zmiany naprężeń 

Zacementowane kotwie o długości > 1,8 m, 
zainstalowane tak blisko przodka jak praktycznie 
możliwe wg podstawowego wzoru 2 lub l,5m. 
Wymagana podpomość 40-60 kN/ml 

Lina stalowa wraz z siatką 
zaintalowaną na istniejących 
elementach obudowy wstępnej. 

Oczekiwana 
aktywność 
sejsmiczna 

Zacementowane kotwie (najlepiej plastyczne) 
0 długości > 1,8 m instalacja wg podstawowego wzoru 
1,5 m lub podwójnego 2 m, tak blisko przodka jak 
praktycznie możliwe. Wymagana podpomość 80-110 
kN/ml 

Lina stalowa wraz z siatką 
zaintalowaną na istniejących 
elementach obudowy wstępnej 
plus beton natryskowy (w miarę 
konieczności). 

Tabela 4. (The industry guide„.,1988): Dobór obudowy wyrobisk prowadzonych w złych 
warunkach geotechnicznych (RCF>1,4) 

Table 4. Support selection for tunnels developed in poor rock mass conditions (RCF>1,4) 

Warunki 
goetechniczne 

Obudowa wstępna Obudowa wtórna 

Stan naprężeń 
statycznych 

(Jeżeli konieczne) beton natryskowy do samego 
przodka, następnie zacementowane kotwie o długości 
> 1,8 metra wg podstawowego wzoru 1,5 m, tak blisko 
przodka jak jest to możliwe. Wymagana podpomość: 
80-110 kN/m'. 

Siatka stalowa zainstalowana na 
bazie obudowy wstępnej. Beton 
natryskowy (w miarę potrzeb). 
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Oczekiwane 
zmiany naprężeń 

(Jeżeli konieczne) beton natryskowy do samego 
przodka, następnie zacementowane kotwie linowe lub 
plastyczne o długości >1,8 metra wg podstawowego 
wzoru 1 m lub podwójnego 2 m, tak blisko przodka 
jak jest to możliwe. Wymagana podpomość: 120-230 
kN/m'. 

Lina stalowa + siatka 
instalowane na bazie obudowy 
wstępnej. Beton natryskowy. 
Dodatkowe zacementowane 
kotwie linowe w stropie 
(w miarę potrzeb). 

Oczekiwana 
aktywność 
sejsmiczna 

(Jeżeli konieczne) beton natryskowy do samego 
przodka, następnie zacementowane kotwie linowe lub 
plastyczne o długości >2,3 metra wg podstawowego 
wzoru 1 m, tak blisko przodka jak jest to możliwe. 
Wymagana podpomość: 220-290 kN/ml 

Lina stalowa + siatka 
instalowane na bazie obudowy 
wstępnej. Beton natryskowy. 
Dodatkowe zacementowane 
kotwie linowe w stropie 
(w miarę potrzeb). 

Tabela 5. (Bieniawski, 1984): Empiryczne zasady doboru długości kotwi i ich rozstawu. 
1. W przypadku dużego zagęszczenia ciosów i stosunkowo dużych rozmiarów wyrobiska odpowiednim rozwiąza-

niem może okazać się użycie kilku długości kotwi, np. długich i ciężkich, szeroko rozstawionych, jako podpory za-
sadniczej, i krótszych, lekkich, rozmieszczonych gęsto dła zapewnienia pokrycia powierzchniowego; 2. Odstęp dłuż-

szy niż 2 metry sprawia, że rozpięcie siatki stalowej staje się trudne 
Table 5. Empirical rules for the selection of length and spacing of support elements. 

1. Where joint spacing is close and span relatively large, the use of several tendon lengths may be appropriate e.g. 
long heavy elements on wide centres to support the span, and shorter, lighter bolts closeły spaced to provide areał 

coverage; 2. Greater spacing than 2 metres makes the attachement of steel wire mesh difficult. 

Parametr Zasada empiryczna 
Długość 
minimalna 

Większa z poniższych wielkości: 
a) 2 X odstęp pomiędzy kotwiami 
b) 3 X grubość potencjalnie niestabilnycłi bloków skalnych (patrz p. 1) 
C) 

• 0,5 szerokości wyrobiska, dla wyrobisk nie szerszych niż 6 m 
• interpolować pomiędzy 3 a 4,5 m dla wyrobisk o szerokości 6-18 m 
• 0,25 szerokości wyrobiska, dla wyrobisk o szerokości 18-30 m 

Maksymalny 
odstęp pomiędzy 
kotwiami 

Mniejsza z poniższych wartości: 
a) yi długości kotwi 
b) 1.5 X szerokość potencjalnie niestabilnych bloków skalnych (patrz p. 1) 
c) 2 metry (patrz p. 2) 

5. Kontrola jakości instalacji obudowy kotwiowej 

Nie pomniejszając znaczenia codziennej kontroli jakości instalacji obudowy kotwiowej 
prowadzonej przez dozór produkcyjny, zatrudniana jest w tym celu dodatkowo przez Dział 
Mechaniki Górotworu specjalistyczna 3-osobowa załoga. Przeprowadzane są dwa rodzaje 
kontroli: 
1. wzrokowa, na całej długości instalacji; 
2. próba na zerwanie, na dziesięciu losowo wybranych kotwiach na przodku wyrobiska. 

Wzrokowa kontrola jakości pozwala na sprawdzenie następujących parametrów: 
1. czy zachowana została odległość pomiędzy kotwiami i wzór instalacji; 
2. czy lina jest poprawnie naciągnięta; 
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3. czy odstęp liny od ociosu czy stropu nie przekracza dopuszczalnych 25 cm (w przypadku 
nierównej powierzchni skały niezbędne jest wywiercenie dodatkowych otworów w celu za-
chowania tego warunku); 

4. czy zakładka na złączach liny nie jest mniejsza niż 1 metr; 
5. czy zakładka na złączach siatki nie jest mniejsza niż 30 cm. 

Próba na zerwanie przeprowadzana jest aby stwierdzić, czy zaintalowana obudowa jest 
w stanie przenieść naprężenia, na które została zaprojektowana, z odpowiednim współczyn-
nikiem bezpieczeństwa. Prosta zrywarka hydrauliczna pozwala na sprawdzenie tego warun-
ku. Wybraną kotew próbuje się wyrwać ze skały siłą 100 kN (kotwie o cięgnie 12 mm) lub 
150 kN (kotwie 16 mm). Jeżeli w wyniku takiej próby zacementowana na całej swej długości 
kotew straciła podporność, mogło to nastąpić z jednego z następujących powodów: 
1. zniszczenie skały, w której została ona zainstalowana; 
2. utrata kohezji pomiędzy zaprawą cementacyjną a skałą; 
3. utrata kohezji pomiędzy zaprawą cementacyjną a cięgnem kotwi; 
4. pęknięcie cięgna kotwi, najczęściej koło główki. 

Analiza wyników próby pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zapobiegawczych: 
1. zalecenie zwiększenia długości cięgna, w przypadku 1 lub 2; 
2. zalecenie kontroli jakości stosowanej zaprawy cementacyjnej i sposobu jej przygotowywa-

nia, w przypadku 3; 
3. reklamacja jakości cięgien u ich producenta, w przypadku 4. 

Niezależnie od powyższych kroków obudowa musi być ponownie zainstalowana, gdy 
w danym wyrobisku, więcej niż 10% zbadanych kotwi nie spełniło stawianych im wymagań. 
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Practical aspects of rockbolting of underground excavations in South 
African gold mines 

Abstract 
Tunnels, chambers and other excavations in country rock form an essensial part of any 

mine as they are the arteries providing the means of access for men, materiał, air and broken 
rock, and also they accomodate machinery and eąuipment vital for mining operations. This 
paper deals with the problems associated with the support of those excavations under 
conditions encountered in South African goid mines. It presents examples of the solutions, 
naming some of the many different types of rock-bolts and tendons used, together with the 
principles governing the choice between them, which depends on the reąuirements that are 
to be met by the support system. Due to great depths of these mines a substantial part of the 
information included here rełates to problems associated with high stresses. 
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Waldemar KORZENIOWSKI 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Techniki i technologie kotwienia w polskich kopalniach 

Słowa kluczowe: 

Obudowa wyrobisk - kotwienie - monitoring górotworu - technologia 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono stan zaawansowania techniki i technologii kotwienia w pol-

skich kopalniach wydobywających zioźa węgla i rud metali. Przeanalizowano rozwiązania 
konstrukcyjne i wyodrębniono charakterystyczne typy kotwi, które istnieją na rynku polskim 
i znalazły zastosowanie w praktyce. Podano parametry współczesnych kotwi, stosowane me-
todyki badania ich skuteczności na tle formalnych wymagań prawa górniczego. Wskazano na 
elementy mechanizacji oraz zróżnicowanie jej poziomu w kopalniach węgla i rud. Rozważa-
nia zostały zilustrowane konkretnymi rozwiązaniami praktycznymi. Wyodrębniono główne 
kierunki rozwoju, tendencje oraz najistotniejsze problemy wymagające pilnego rozwiązania 
w najbliższym czasie. 
1. Wstęp 

Kilkadziesiąt lat stosowania obudowy kotwiowej w górnictwie, zarówno światowym jak 
i polskim, utwierdza w przekonaniu, że jest to obudowa skuteczna, posiadająca wiele zalet. 
Współczesny inżynier ma do dyspozycji dziesiątki propozycji rozwiązań konstrukcyjnych za-
bezpieczenia wyrobisk górniczych w zależności od typu kopalni, głębokości oraz wielu in-
nych, istotnych parametrów. Kopalnie wyposażone są w nowoczesne maszyny i urządzenia 
zwiększające precyzję, jak również wydajność prac górniczych. Maszyny są wielofunkcyjne, 
coraz bezpieczniejsze i wygodne w stosowaniu. Potencjalny projektant jest bogatszy o do-
świadczenia poprzedników. Korzysta z coraz to bardziej wyrafinowanych materiałów i metod 
pomiarowych. Nowoczesne rozwiązania teoretyczne wraz ze stosowaniem technik kompute-
rowych pozwalają na dokładniejsze poznanie zjawisk zachodzących w górotworze. 

Czy wyżej wymienione cechy uprawniają do stwierdzenia, że zabezpieczanie wyrobisk 
górniczych przy zastosowaniu obudowy kotwiowej jest zagadnieniem już wystarczająco po-
znanym? W którym miejscu znajduje się technika kotwienia? W jakich kierunkach podąża 
się w celu poprawy skuteczności obudowy wyrobisk górniczych? Jak praktycznie rozwiązuje 
się bieżące problemy obudowy w polskich kopalniach i jakie są najważniejsze zagadnienia do 
rozwiązania w tym zakresie? Spojrzenie na konkretne zastosowania i ich analiza w różnych 
kopalniach polskich oraz próba odpowiedzi na powyższe pytania, nurtujące zapewne wielu 
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specjalistów zajmujących się obudową wyrobisk oraz bezpośrednich użytkowników, są przed-
miotem rozważań dalszej części artykułu. 

2. Obudowa wyrobiska jako kompromis techniczno-ekonomiczny 

Odwieczna chęć człowieka do poszukiwania coraz to nowych bogactw naturalnych zmu-
sza do sięgania głębin Ziemi. Podział na kopalnie płytkie i głębokie ulega szybkiej ewolucji 
na przestrzeni wieków. Obecnie praca górnika na głębokości tysiąca metrów pod powierz-
chnią Ziemi nikogo już nie dziwi. Wyzwaniem dla współczesnych inżynierów i techników są 
0 wiele większe głębokości, przekraczające znacznie tę do niedawna jeszcze magiczną grani-
cę. Dzisiaj najgłębsze kopalnie świata przekraczają granicę trzech tysięcy metrów mając już 
w niedalekiej perspektywie głębokość 4 000 m w tzw. kopalniach ultra-głębokich. Bez wzglę-
du jednak na głębokość kopalni wyrobiska podziemne tam wykonane mają jedną wspólną ce-
chę: muszą zapewnić bezpieczna pracę człowieka tam zatrudnionego, co oznacza, że muszą 
być kontrolowalne i mieć możliwość przeciwstawiania się działającym obciążeniom pocho-
dzącym od górotworu, które mogłyby zniszczyć wyrobisko. Określenie wielkości rzeczywi-
stych obciążeń wyrobisk, jak i niezwykle ważnego czynnika jakim jest prędkość ich narasta-
nia, są zagadnieniami bardzo skomplikowanymi. Zakres zmienności ich wartości jest w prak-
tyce ogromnie zróżnicowany, szczególnie w obliczu licznych zagrożeń naturalnych występują-
cych w kopalniach. W praktyce kopalnianej spotyka się wyrobiska wykonane w teoretycznie 
trudnych warunkach, które nawet na dużych głębokościach są z powodzeniem pozostawione 
bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, a jednocześnie w kopalniach bardzo płytkich za-
chodzi często konieczność niezwykle skrupulatnego i systematycznego zabezpieczania wyro-
bisk. Tak więc skuteczna ochrona wyrobisk podziemnych wymaga wszechstronnej, rozsądnej 
1 wyważonej analizy oraz ekonomiczno-technicznego kompromisu, którego efektem będzie 
zastosowanie bezpiecznej obudowy zapewniającej jednocześnie ekonomiczną opłacalność 
eksploatacji złoża. 

Najstarsze sposoby obudowy wyrobisk górniczych oparte były na technicznej intuicji na-
kazującej podpieranie stropu wyrobisk przy pomocy obudów wykonanych z najbardziej do-
stępnego materiału jakim było drewno. Nawiasem mówiąc, do dzisiaj jest to materiał na tyle 
uniwersalny, że z powodzeniem jest również wykorzystywany między innymi do tego celu 
w górnictwie. Stojaki, stosy drewniane lub obudowa odrzwiowa, wspierając się na spągu 
w wielu przypadkach zapewniały stateczność wyrobisk. Z biegiem łat modyfikowano obudo-
wy wyrobisk zmieniając zarówno ich konstrukcje jak i materiał. Celem tych nieustających 
zmian i poszukiwań było i nadal jest zwiększenie niezawodności i skuteczności obudowy przy 
równoczesnym zachowaniu uwarunkowań ekonomicznych. 

Istotny przełom w technice ochrony wyrobisk stanowi obudowa kotwiowa. Zmianie ulega 
zasadnicza idea ochrony wyrobiska - obudowa przestaje być obudową podporową- teraz 
wzmacnia się strefę górotworu bezpośrednio przylegającą do wyrobiska. Niesie to za sobą 
wymierne korzyści ekonomiczne. Obudowa jest lżejsza, mniej pracochłonna i łatwiejsza 
w montażu, wymagane pole przekroju poprzecznego wyrobiska może być zmniejszone. Te 
i inne zalety sprawiają, że powszechność stosowania obudowy kotwiowej dynamicznie wzra-
sta. W górnictwie polskim na masową skalę wykonuje się wyrobiska w obudowie kotwiowej 
w kopalniach rud. Wraz z uzyskiwanymi doświadczeniami praktycznymi powstają coraz to 
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nowsze konstrukcje i rozwiązania technologiczne. Stosowanie obudowy kotwiowej rozszerza 
się na kopalnie węgla. Powstają liczne konstrukcje obudów mieszanych kotwiowo-podporo-
wych. Z czasem okazuje się jednak, że pomimo długoletnich doświadczeń i badań nauko-
wych bezpośrednie przeniesienie doświadczeń jednej kopalni do drugiej, a w szczególności 
z kopalni rud do kopalni węgla jest niemożliwe. Wciąż istnieją pytania dotyczące właściwego 
doboru obudowy kotwiowej do konkretnych warunków geologiczno-górniczych, na które nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi i które wymagają dalszych badań i poszukiwań nowych rozwią-
zań zarówno samych kotwi jak i sposobów kotwienia. Osiągnięcia polskiej myśli technicznej 
w tym zakresie są stosunkowo bogate i nadal dość intensywnie wzbogacane poprzez zwięk-
szone zainteresowanie rozpowszechnieniem technik kotwienia w polskich kopalniach po-
dziemnych. Poniższe rozważania są próbą określenia aktualnego stanu zawansowania, zakre-
su i problemów stosowalności obudowy kotwiowej w polskich kopalniach. 

3. Obecny stan i tendencje w zakresie ilości stosowania obudowy 

Ilość kotwi zabudowywanych rocznie w górnictwie polskim wzrasta na przestrzeni łat bar-
dzo wyraźnie i dynamicznie. Jest oczywiście zróżnicowana w poszczególnych kopalniach. Do 
dzisiaj w Polsce zabudowano kilkadziesiąt milionów różnego typu kotwi. Chociaż największe 
ilości zużywają kopalnie rud, dla których jest to obudowa podstawowa wyrobisk zarówno 
przygotowawczych jak i eksploatacyjnych, to w kopalniach węgla również obserwuje się 
wzrost zainteresowania obudową kotwiową. Te ostatnie jednakże dość ostrożnie i ze zmien-
nym nasileniem zastępują dotychczasowe, sprawdzone typy obudów odrzwiowych, głównie 
typu ŁP, lub je uzupełniają. Pomimo, że bodziec ekonomiczny oddziaływuje w dzisiejszych 
czasach coraz silniej, to częstokroć bardzo niekorzystne warunki geologiczne w otoczeniu po-
kładów węgla rzeczywiście uniemożliwiają bezpieczne wykorzystanie obudowy kotwiowej na 
szerszą skalę. 

Na rys. 1 przedstawiono porównawcze zestawienie ilości wykorzystanych w poszczegól-
nych grupach kopalń w 1996 r. Uwzględniono szczegółowe dane tyłko z kopalń Katowickiego 
Holdingu Węglowego, natomiast udział kotwienia w pozostałych kopalniach węgla określo-
no w przybliżeniu szacunkowo w celu zobrazowania proporcji. 

Zdecydowanie najwięcej obudowy kotwiowej stosuje się w kopalniach miedzi. Ok. 87% 
całkowitej ilości wszystkich kotew zużytych w górnictwie polskim w bieżącym roku przypada 
na zaledwie cztery kopalnie, a formalnie od niedawna po połączeniu dwóch z nich tylko na 
trzy, które to zużyły w 1996 r. ok. 2,7 min sztuk różnego rodzaju kotwi. 

Ponad 0,3 min sztuk w tym samym czasie zabudowano w górnictwie cynku i ołowiu tylko 
w dwóch kopalniach, w tym jednej połączonej. 

Pozostała ilość, ok. 0,5 min wykorzystana jest aż w kilkudziesięciu kopalniach węgla. Na-
leży zwrócić tu jednak uwagę na fakt, iż zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi kopalniami 
jest bardzo duże bowiem część kopalń nie stosuje w ogóle obudowy kotwiowej, natomiast 
w innych stanowi już ona dość pokaźny odsetek. Nawet w ramach jednego holdingu można 
zauważyć istotne zróżnicowanie. Na rys. 2 przedstawiono ilości kotwi zastosowanych w la-
tach 1990-1996 w kopalniach Katowickiego Holdingu Węgłowego. 

Sesja fjlenarna 85 



School of Underground Mining '98 

Pozostałe k. węgla 
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Katowicki Holding 
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Rys. 1. Procentowy udziai ilości zabudowanych kotwi w kopalniach w 1996 r. (ok. 3,5 mhi kotwi) 
Fig, 1. Percent of rock bolts used in Polish mines in 1996 
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Rys. 2. Ilość kotwi zbudowanych w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego w latach 1990-1996 
Fig. 2. Numbers of rock bolts used in Katowicki Holding Węglowy in 1990-1996 
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Tendencje w zakresie zmian ilości obudowy kotwiowej stosowanej w kopalniach są zróż-
nicowane. W kopalniach rud, generalnie ilość obudowy wzrasta proporcjonalnie wraz z iloś-
cią wykonywanych wyrobisk. Sukcesywnie wprowadza się nowe rozwiązania i konstrukcje, 
wykonuje się liczne eksperymenty, które mają za zadanie zmniejszyć koszty i poprawić bez-
pieczeństwo. Zmianie może ulec proporcja kotwi wklejanych względem utwierdzanych me-
chanicznie. 

W kopalniach węgla sytuacja jest odmienna. Chociaż z jednej strony słychać o kolejnych 
kopalniach wprowadzających obudowę kotwiową, to w innych zauważa się zdecydowane 
zmniejszenie ich ilości w ostatnim okresie, najczęściej po nieudanych eksperymentach. Część 
kopalń nie stosuje dotychczas obudowy kotwiowej i nie zapowiada bynajmniej jakieś radykal-
nej zmiany w tym zakresie. Brak szczególnego entuzjazmu należy tłumaczyć rzeczywiście nie-
kiedy bardzo trudnymi warunkami geologicznymi, szczególnie słabymi skałami otaczającym, 
często zawodnionymi oraz zagrożeniami naturalnym towarzyszącymi eksploatacji węgla. Za-
pewne najbhższa przyszłość pokaże, że w górnictwie węglowym będziemy mieli do czynienia 
z taką sytuacją, że część kopalń rozwinie i zmodernizuje obudowę kotwiową i będzie stoso-
wać ją trwale, natomiast niewątpliwie pozostaną też kopalnie, w których kotwie będą ewentu-
alnie służyły tylko sporadycznie do tzw. przykotwiania technologicznego różnych urządzeń. 

4. Rynek kotwi w Polsce 

Rynek producentów kotwi w Polsce jest stosunkowo dobrze rozwinięty i służby kopalnia-
ne mają do dyspozycji szeroką gamę wyrobów począwszy od niewielkich wytwórców elemen-
tów kotwi do potentatów produkujących kompletne zestawy obudów wraz z serwisem, a na-
wet obsługą ekspercko-projektową. Krajowi producenci konkurują z firmami zagranicznymi 
oferującymi również produkty wysokiej jakości. Niektóre kopalnie mają własne zakłady pro-
dukcyjne, bądź są ich współudziałowcami. Produkuje się we własnym zakresie zarówno same 
elementy metalowe jak i naboje żywiczne, bądź cementowe. Na ogół kopalnie korzystają 
z usług 3 do 6 producentów, chociaż zdarza się, że ich ilość jest znacznie większa. To niestety 
stwarza niekiedy problemy właściwego dopasowania elementów pochodzących od różnych 
wykonawców. Wydaje się, że w tym zakresie wymagane jest pilne przyjęcie pewnych standar-
dów obowiązujących wszystkich producentów wszelkich elementów obudowy kotwiowej dla 
potrzeb górnictwa. Taka sytuacja zapewni powtarzalność niezbędną do prawidłowego i sku-
tecznego działania obudowy w kopalni i zdecydowanie poprawi jej niezawodność. 

Wiertnice i kotwiarki stosowane w kopalniach są zarówno produkcji polskiej jak i pocho-
dzą od producentów zagranicznych o utrwalonej już renomie na lynku polskim (Boart, Tam-
rock, Secoma). W kopalniach rud stosowane od lat wozy samojezdne wykorzystuje się do 
kotwienia po uzupełnieniu dodatkowym wyposażeniem zaprojektowanym dla konkretnej 
konstrukcji kotwi - są to polskie rozwiązania wykorzystujące czasami całe podzespoły pocho-
dzące od producentów zagranicznych. 
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5. Materiały do budowy kotwi i typy konstrukcji 

Górnictwo polskie wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki również w zakresie kot-
wienia i dzisiaj w naszych kopalniach można spotkać praktycznie wszelkie znane na świecie 
rozwiązania. Ponieważ nie ma jednego idealnego materiału zatem obudowę wykonuje się 
wciąż z wielu materiałów. Pomimo upływu wielu lat nadał stosuje się drewno (przede wszy-
stkim do budowy kotwi urabialnych), jak również metal oraz tworzywa sztuczne. Z czasem 
wprowadza się materiały o podwyższonej wytrzymałości i oczywiście o zróżnicowanych kon-
strukcjach. Podział stosowanych materiałów pokazano schematycznie na rys. 3. 

Rys. 3. Materiały stosowane do budowy kotwi 
Fig. 3. Materials used for rock bolts construction 

Generalna idea działania kotwi pozostaje w zasadzie bez zmian na przestrzeni lat, chociaż 
ciągłej modernizacji ulegają jej elementy składowe. Bez względu na rodzaj zastosowanego 
materiału wyróżnia się dwa podstawowe typy: 
• kotwie o utwierdzeniu ciągłym, 
• kotwie o utwierdzeniu punktowym. 

Utwierdzenie ciągłe jest realizowane na całej długości kotwi poprzez wklejanie (żywice, 
zaprawy cementowe) lub tarcie, jak w przypadku kotwi typu „Split -Set" czy Swellex. 

Utwierdzenie punktowe (lub odcinkowe) charakterystyczne jest dla kotwi klinowych, szczę-
kowych, bądź też wklejanych odcinkowo. Kotwie o utwierdzeniu punktowym, w przeciwień-
stwie do utwierdzanych wzdłuż całej długości, umożliwiają zadanie naciągu wstępnego 
spinającego warstwy skalne przylegające do wyrobiska. 

Podstawowym i najpowszechniej stosowanym elementem konstrukcyjnym kotwi jest pręt 
stalowy lub drewniany. Pręty stalowe kotwi wklejanych są prętami żebrowanymi (ewentual-
nie dodatkowo posiadają nawiniętą spiralę z cienkiego pręta walcowanego służącą do lepsze-
go wymieszania kleju w otworze), natomiast kotwi szczękowych (rozprężnych) mogą być prę-
tami gładkimi. Przykładowe rozwiązania pokazano na lys. 4. Jeżeli wysokość wyrobiska jest 
znacznie niższa od zaprojektowanej długości kotwi i nie jest możliwe włożenie do otworu ca-
łej żerdzi, wówczas stosuje się kotwie o konstrukcji dzielonej. Taka sytuacja występuje często 
przy kotwieniu miejsc szczególnie zagrożonych, np. skrzyżowań wyrobisk lub w złożach o ma-
łej miąższości. 

Istnieje cała gama podkładek od płaskich poprzez kuliste do profili kształtowych, które 
mają za zadanie zoptymalizowanie współpracy nakrętki z podkładką, upodatnienie konstruk-
cji, nie dopuszczenie do tzw. „przeciągnięcia" nakrętki i utraty nośności kotwi, szczególnie tej 
o mocowaniu punktowym. 
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b) c> 
Rys. 4. Podstawowe typy kotwi: a,b - mocowanie ciągle (kiej, cement), c - mocowanie punktowe 

Fig. 4. Basic types of rock bolts: a,b - for continuous fixing, c - for point fixing 

Chociaż jako regułę stosuje się kotwienie z zastosowaniem podkładek, to zdarzają się 
konstrukcje kotwi wklejanycli na całej długości bez podkładek kiedy to zakłada się, że 
wzmocnienie następuje przede wszystkim wskutek sklejenia warstw objętych kotwieniem. 
Takie układy sprawdzają się w praktyce kotwienia spągu skutecznie ograniczając jego wypię-
trzanie. 

Kotwie z włókna szklanego, jako kotwie urabialne, wkleja się na całej długości. W pol-
skich kopalniach włókno szklane stosowane jest przede wszystkim w formie prętów (z pod-
kładką lub bez) z włókna szklanego, które są wklejane przy pomocy ładunków klejowych ży-
wicznych, bądź też iniekcji cementu z dodatkami modyfikatorów. Sporadycznie podejmowa-
no próby wykorzystywania kotwi rurowycli z włókna szklanego, za pośrednictwem których 
wykonywano klejenie spękanego górotworu w strefie wokół wyrobiska. Pozostawiany „kró-
ciec" pełni rolę swego rodzaju obudowy kotwiowej. Przykład takiej konstrukcji przedstawia 
rys. 5. Powszechne stosowanie tego rodzaju rozwiązania jest jednak drogie i może być wyko-
rzystane tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
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Rys. 5. Konstrukcja kotwi iniekcyjnej z włókna szklanego (rurowej) i jej zastosowanie 
Fig. 5. Construction of the injection bolt made of fibrę glass (pipę type) and its application 
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Konstrukcje kotwi rurowo-dernych (z blachy), będących modyfikacją obudowy „Split-
Set", jako stosunkowo drogie i wymagające precyzyjnego reżimu technologicznego, stanowią 
minimalny odsetek i są stosowane rzadko, z tendencją malejącą. 

Kotwie linowe, chociaż nie są stosowane w imponujących ilościach, to jednak obserwuje 
się wyraźny wzrost zainteresowania. Są one coraz częściej stosowane jako obudowa uzupeł-
niająca, sięgająca poza strefę dotychczas zakotwioną w miejscach szczególnych zagrożeń, 
szczególnie na skrzyżowaniach wyrobisk. Kotwie linowe utwierdzane są przy pomocy zapraw 
cementowych wtłaczanych do otworów, rys. 6. Podejmowane są także próby stosowania zna-
nych w świecie modyfikacji konstrukcji kotwi linowych zwiększających ich nośność, np. po-
przez „odkręcanie lin" {„bM cage") przed włożeniem do otworu. 

Rys. 6. Kotew linowo-cementowa z zaciskiem Gifforda 
Fig. 6. Cemented cable bolt with Gifford's clamp 

5 . 1 . E l e m e n t y u z u p e ł n i a j ą c e 

Obudowa kotwiowa spełnia właściwie swoje zdanie jeżeli współpracuje z odpowiednio 
dobranymi elementami ochraniającymi wyrobisko lub wspomagającymi poszczególne kotwie. 
Do takich elementów można zaliczyć: 
• siatkę MM, ogrodzeniową lub zgrzewaną, 
• stropnice płytowe, 
• podciągi stalowe, 
• podkładki i nakrętki kotwiowe. 

Najpowszechniej stosowanym dodatkowym zabezpieczeniem stropu mającym za zadanie, 
przede wszystkim ochronę stropu łub ociosów, są siatki podwieszane do kotwi lub przykot-
wiane przy pomocy kotwi drewnianych lub z włókna szklanego. 

Stropnice płytowe (lub okładziny stropowe), o zróżnicowanych kształtach profili, przypi-
nane są kilkoma kotwiami rozmieszczonymi wzdłuż. Znajdują zastosowanie zarówno w ko-
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palniach węgla jak i rud spełniając rolę dodatkowych cięgien wzmacniających, rys. 7. Oprócz 
stropnic płytowych stosuje się również stropnice korytkowe, rys. 8. 

7,0 m 

Rys. 7. Typowy schemat kotwienia wyrobiska w kopalni njd 
Fig. 7. Typical bolting pattern in metal ore minc 

k. drewniana 

4.5 m 

stropnica korytkowa 

Rys. 8. Kotwie z zastosowaniem stropnicy korytkowej 
Fig. 8. Rock bolts with channel roof beam 
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Na skrzyżowaniach ścian i chodników przyścianowych obudowę ŁP wzmacnia się poprzez 
zakładanie podciągów stalowych, które są przykotwione do stropu. 

Podkładki kuliste; kształtowe podatne, specjalne nakrętki lub inne (zacisk Gifforda) są 
stale modernizowane i dobierane do konkretnych rozwiązań. Są one niezwykle istotnym ele-
mentem obudowy. Ponieważ zwykle cięgno kotwi może przenieść większe obciążenie aniżeli 
podkładka, zatem jej skuteczność ma decydujący wpływ na ostateczną nośność kotwi. 

6. Podstawowe parametiy obudowy kotwiowej 

O skuteczność działania kotwi decydują między innymi: 
• parametry geometryczne kotwi, 
• parametry geometryczne otworów, 
• parametiy wytrzymałościowe elementów kotwi. 

Poszczególne konstrukcje kotwi charakteryzują się zróżnicowanymi wymiarami w ramach 
danego typu, które są dobierane indywidualnie dla określonych warunków gómiczo-geolo-
gicznych. Nie zawsze większa średnica odpowiada większej nośności kotwi (np. kotwie ruro-
wo-cierne). W przypadku kotwi wklejanych niezwykle istotny jest ponadto wzajemny stosu-
nek średnic otworu i żerdzi. 

Średnice kotwi o pełnym przekroju poprzecznym (stalowe, z włókna szkl., drewniane) za-
wierają się praktycznie w granicach od 15,5 mm w przypadku kotwi linowych, poprzez 16, 18; 
20, do 22 mm oraz rzadziej 25 mm. Kotwie rurowe z włókna szklanego mają średnicę 27 mm, 
natomiast rurowo-cierne 39 mm. 

Długości kotwi zastosowane w kopalniach są oczywiście również zróżnicowane i wynoszą 
od 0,4 m do 5 m, przy czym najpowszechniej stosowane kotwie z prętów stalowych mają dłu-
gości od 1,8 do 2,5 m, rzadziej blisko 3 m. Krótsze długości z wyżej wymienionego zakresu 
dotyczą kotwi pomocniczych, chociaż obecnie rozważa się możliwość stosowania kotwi o dłu-
gości poniżej 1,5 m do kotwienia stropów w złożach o małej miąższości. Kotwie linowe są za-
zwyczaj dłuższe i sięgają 5-7 m i lokalnie więcej. Dodatkowe cięgno kotwi stanowią stropnice 
płytowe wykonane z blachy profilowanej o grubości ok. 2,5 mm, szer: 300 mm i dł. ok. 5 m. 

Średnice otworów uzależnione są oczywiście od średnic kotwi. Największe średnice stosu-
je się do kotwi linowo-cementowych, które wynoszą od 45 do 51 mm. Kotwie rurowo-cierne 
wymagają generalnie średnicy 39 mm i są ponadto wrażliwe na odchylenia od wartości nomi-
nalnej. Standardem najpowszechniej stosowanym jest średnica 36-38 mm dla różnych kotwi 
stalowych, szczególnie z głowicami rozprężnymi. Ponieważ nośność kotwi wklejanych przy 
pomocy żywicy epoksydowej rośnie odwrotnie proporcjonalnie do różnicy średnicy kotwi i ot-
woru, zatem dąży się do minimalizowania tej ostatniej. Wiercenie otworów o średnicy 28mm 
jest już w wielu kopalniach możliwe. Zabudowano nawet niewielkie ilości kotwi w otworach 
0 średnicy 25 mm, zapewniając jednocześnie lepszą ich nośność jak i zmniejszone zużycie 
kleju. 

Wytrzymałość żerdzi kotwi na rozciąganie wynosi od ok. 400MPa do ponad 800 MPa 
w przypadku stosowania stali specjalnych. Włókna szklane osiągają wytrzymałość 
ok.600 MPa. 

Nośność kotwi stalowych, najpowszechniej stosowanych, przekracza na ogół 100 kN 
1 praktycznie wynosi 120 do 150 kN. Kotwie o wzmocnionych konstrukcjach lub ze stali 
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o podwyższonej wytrzymałości osiągają nośności 200 do 300 MPa. Przy określaniu nośności 
kotwi należy uwzględniać dodatkowe elementy, jak np. gwint i podkładki, które mogą obni-
żyć nośność nominalną. 

Siatka kotwienia w wyrobiskach w samodzielnej obudowie kotwiowej, czyli praktycznie 
w kopalniach rud, wynosi nominalnie 1 m x 1 m oraz 1,5 x 1,5 m. Niekiedy jednak stosuje się 
również obudowę w rozrzedzonej siatce 2 m x 2 m , lub rzadziej poniżej 1 m. W kopalniach 
węgla wprawdzie trudno jest mówić o charakterystycznej siatce kotwienia, bowiem wyrobiska 
z samodzielną obudową kotwiową wykonywane są rzadko, jednakże można przyjąć, że nomi-
nalnie stosuje się rozstaw 1 m x 1 m i przy przykotwianiu lub w obudowach mieszanych luko-
wo-kotwiowych do 2 m. Przedziały zmienności siatek kotwienia dotyczą wszelkich typów kot-
wi, chociaż w różnym zakresie. 

7. Schematy kotwienia i mechanizacja 

Kształt wyrobiska przeznaczonego do kotwienie może być dowolny, toteż w praktyce kot-
wi się wyrobiska o przekroju nieregularnym, podkowy oraz trapezowym (w tym prostokąt-
nym). Stosuje się kotwienie stropu, spągu i ociosów we wszystkich możliwych kombinacjach, 
w zależności od potrzeb lokalnych. Kotwienie ociosów może dotyczyć całej wysokości bądź 
tylko jej części. Szerokość wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwiowej wynosi od kilku 
metrów i dochodzi nawet do 25 m w kopalniach miedzi. 

Przykładowe schematy kotwienia kombinowanego z innymi typami obudów w różnych 
układach wyrobisk kopalni węgla oraz wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwiowej w ko-
palniach rud przedstawiono na rys. 7 do 13. Dodatkowo na rys. 10 pokazano typowe moco-
wanie łuku stropnicowego do stropu przy pomocy pary kotwi rozpowszechnione w kopal-
niach węgla. W górotworze gorszej jakości w wyrobiskach wysokich zachodzi konieczność do-
datkowego kotwienia i opinki ociosów. 

4,5 m 

okładzina stropowa ksztaftowa 
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Rys, 9. Obudowa kotwiowo-podporowa 
Fig. 9. Combined timber and bolt support 
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Rys. 10. Jarzmo do przypinania Juku stropnicowego parą kotwi 
Fig. 10. Shackle for two-bolts suspension of the roof arch 
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Rys. 11, Obudowa kotwiowa na skrzyżowaniu ściany i chodnika 
Fig. 11. Rock bolting of the face-drift crossing 
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Rys. 12. Metoda ochrony wyrobiska za frontem ściany 
Fig, 12. Protection method of the drift behind the face front 

Rys. 13. Zastosowanie kotwi w wyrobisku w sąsiedztwie zrobów zawałowych 
Fig. 13. Application of rock bolts nearby caved area 
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Technika kotwienia w kopalniach rud jest w pełni zmechanizowana, oparta na samojezd-
nych wozach oponowych. Wiercenie otworów odbywa się techniką obrotową lub obrotowo-
udarową. Wprowadzanie ładunków klejowych i żerdzi jest odpowiednio pneumatyczne i me-
chaniczne i nie wymaga dodatkowej obsługi. Nieco bardziej skomplikowana zabudowa kotwi 
linowych już nie zawsze wymaga dodatkowych osób pracujących na podeście znajdującym się 
pod stropem. Aktualnie kotwie linowe można zakładać, do 15 m głębokości, przy pomocy 
wozu wiertniczo-kotwiącego obsługiwanego tylko przez jednego operatora, rys. 14. 

wieżyczka wiercąco-kotwiąca 
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1 2 - 1 5 m kaseta z liną 

Rys. 14. Samojezdny wóz do zakładania kotwi linowo-cementowych w kopalniach rud 
Fig. 14. Jumbo for cable bolting in metal ore mine 

W kopalniach węgla stosuje się najczęściej kotwiarki przenośne i w porównaniu z wozami 
samojezdnymi, znacznie mniej uniwersalne i wygodne. Schematyczną konstrukcję przedsta-
wiono na rys. 15. Poważnymi wadami tych urządzeń są przede wszystkim: niska wydajność 
wiercenia i kotwienia, ograniczone możliwości realizacji wyboru kierunków wierconych ot-
worów oraz stosunkowo skomplikowana i czasochłonna konieczność jej przemieszczania 
i ustawiania w pozycji roboczej. 

Rys. 15. Typ kotwiarki stosowanej w kopalniach węgla 
Fig. 15. Typical roof bolter in coal mines 
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8. Wymagania formalne stawiane obudowie kotwiowej 

Obecnie obowiązujące przepisy prawne [1,2] stawiają cały szereg warunków jakie musi 
« 

spełniać obudowa kotwiowa. Żerdzie kotwi zarówno rozprężnej i wklejanej muszą posiadać 
określoną wytrzymałość na rozrywanie R^ oraz nośność N, które wynoszą odpowiednio: 
- dla kopalń węgla: R^ > 500 MPa; N > 120 kN, 
- dla kopalń miedzi: R^ > 490 MPa; N > 100 kN, 
- dla kopalń cynku i ołowiu: R^ > 350 MPa; N > 90 kN. 

Podkładka żerdzi kotwi wklejanej o zamocowaniu ciągłym musi zapewnić przeniesienie 
obciążenia o wielkości co najmniej 80kN w kopalni miedzi i węgla oraz 60 kN w kopalniach 
cynku i ołowiu, natomiast przy zamocowaniu odcinkowym musi być nie mniejsza od nośności 
kotwi N. 

Dla kotwi linowo-cementowych określone są: minimalna średnica i nośność, które wyno-
szą odpowiednio: 15 mm i 150 kN, Przepisy określają też wymaganą wytrzymałość na ściska-
nie zapraw cementowycłi po określonym czasie, i tak minimalne wartości nie mogą być 
mniejsze niż: 
- 5 MPa po 5 godz., 
- 10 MPa po 3 dobach, 
- 25 MPa po 28 dniach. 

Wytrzymałość mieszaniny ładunków cementowych po 1 dobie musi wynosić zgodnie 
z przepisami co najmniej 8 MPa. Ponadto wymienia się tu również cały szereg innych uwa-
runkowań odnośnie badań uzupełniających. 

Kotwie rurowo-cierne muszą zapewniać nośność N^80 kN, a dodatkowo dla kotwi typu 
Swellex określa się ciśnienie cieczy rozprężającej rurę. 

Nieco niższe wymagania stawiane są kotwiom urabialnym. 

9. Badania kotwi i wzmocnionego górotworu 

Kotwienie wyrobisk ma jeden zasadniczy cel: zapewnić stateczność wyrobiska jako po-
dstawowy warunek bezpiecznej pracy. Skuteczność obudowy musi być na bieżąco kontrolo-
wana. W praktyce, tak górnictwa węglowego jak i rudnego, obowiązuje ta sama filozofia: na-
leży kontrolować przede wszystkim stan skotwionego górotworu, ale również samej kotwi. 
• Badanie kotwi - na etapie instalowania kotwi decyduje się o zadaniu, bądź nie, naciągu 

wstępnego poprzez przyłożenie odpowiedniego momentu siły do nakrętki. Następnie, 
w późniejszym okresie przy pomocy klucza dynamometrycznego sprawdza się ewentualne 
zmiany w stosunku do sytuacji wyjściowej. Nośność kotwi o punktowym zamocowaniu 
określa się metodą bezpośrednią poprzez próby ich wyrywania. Sporadycznie określa się 
rozkład sil działających w żerdzi kotwi poprzez tensometryczny pomiar jej wydłużenia. 
Wizualna obserwacja widocznych elementów kotwi (deformacja podkładek, zrywanie 
łbów) jest cennym źródłem informacji i pozwala na szybką, zgrubną ocenę stopnia jej 
obciążenia. 

• Badanie górotworu - bezpośrednią obserwację skotwionych warstw skał w otworach 
wiertniczych prowadzi się przy pomocy wzierników optycznych, niekiedy umożliwiających 
rejestrację wyników. Rejestruje się lokalizację pęknięć, szczelin i rozwarstwień, przy czym 
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te rezultaty mają raczej charakter jakościowy niż ilościowy. Bardziej precyzyjne pomiary 
rozwarstwień realizuje się za pomocą różnego rodzaju ekstensometrów jedno- lub 
wielopunktowych instalowanych w otworach. Przykładowe rozwiązanie śledzenia prze-
mieszczeń względnych wielu punktów (rozwarstwień) zastosowane w niektórych kopal-
niach pokazane jest na rys. 16, W praktyce kopalnianej spotyka się również inne, mniej 
precyzyjne, ale jednocześnie prostsze i tańsze rozwiązania, których idea jest praktycznie 
taka sama. Stosuje się tam proste przymiary, wskaźniki lub też bardziej lub mniej złożone 
różnego rodzaju przetworniki zamieniające przemieszczenie na sygnał elektryczny. Cen-
ne informacje uzyskuje się również poprzez obserwacje zmian średnicy otworów w czasie 
realizowanych za pomocą czujników elektrycznych. Metody niwelacyjne pozwalają 
monitorować zakotwiony zarówno strop i spąg (pomiar konwergencji). Kotwie pomiarowe 
tensometryczne dają obraz pracy nie tylko samej kotwi, ale również i odpowiedniej 
warstwy skalnej. 

* znaczniki 

Rys. 16. Ekstensometr wielopunktowy 
Fig. 16. Example of the multi-point extensometer 

10. Uwagi końcowe 

Przedstawiony powyżej przegląd zasadniczych elementów technik i technologii kotwienia 
w polskich kopalniach podziemnych stanowi pewną próbę syntezy w tym zakresie i pozwala 
na sformułowanie następujących uwag: 
- zdecydowanie największym użytkownikiem obudowy kotwiowej w Polsce jest i zapewne 

pozostanie jeszcze na wiele lat górnictwo rudne. Chociaż wg obliczeń niektórych kopalń 
węgla nawet tylko eliminowanie obudowy podporowej na korzyść kotwiowo-podporowej 
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może obniżyć koszty wykonywania wyrobisk o blisko 40%, to zainteresowanie jest zmien-
ne i generalnie wynika z niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych; 
kopalnie węgla wykorzystują kotwie przede wszystkim jako uzupełnienie obudowy po-
dporowej, do przykotwiania łuków stropnicowych i kotwienia ociosów lub spągów. Wyro-
biska w samodzielnej obudowie są w zasadzie ciągle w fazie eksperymentu; 
chociaż można przyjąć, że kotwienie w górnictwie rudnym jest obecnie na zadowalającym 
poziomie, to jednak nadal poszukuje się dróg jej modernizacji i zwiększenia efektywności, 
zarówno poprzez próby nowych rozwiązań konstrukcyjnych jak i doskonalenie metod 
projektowych oraz interpretacji wyników monitoringu. 
Istotne elementy technologii kotwienia, które wymagają pilnego rozwiązania, to: 
• rozpowszechnienie kotwienia w otworach o zmniejszonej średnicy (25-28 mm), 
• zmniejszenie czasu wiązania ładunków klejowych, 
• możliwość zmechanizowanego, jednoczesnego wprowadzanie kilku ładunków do ot-

woru, 
• skrócenie czasu zatłaczania zaprawy cementowej (co zapobiega utrwalaniu i powięk-

szaniu powstałych rozwarstwień), 
określenie warunków rozrzedzania, skrócenia lub też nawet rezygnacji z obudowy wyro-
bisk w niektórych kopalniach masowo stosujących kotwienie jest potencjalnym sposobem 
obniżenia kosztów utrzymania wyrobisk, 
w niskich pokładach złóż miedzi pojawia się niespotykany dotychczas problem ogranicze-
nia prześwitu wyrobiska poprzez wystające kotwie, co powoduje konieczność zmiany 
techniki instalowania podkładek kotwiowych, 
poważną niedogodnością kotwienia w kopalni węgla jest konieczność wiercenia „na mok-
ro", gdyż osłabia parametry nośne górotworu wokół wyrobiska, 
wobec niskiej wydajności wiercenia i kotwienia w kopalniach węgla efektywność drążenia 
wyrobisk jest mała, co powoduje pilną potrzebę opracowania uniwersalnego, wydajnego 
urządzenia wiercąco-kotwiącego umożliwiającego jednocześnie szybką zmianę jego poło-
żenia i kierunku. 

Literatura 

[1] Zat. nr 3 do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r.: Zasady projektowania, 
wykonywania oraz kontroli obudowy kotwiowej w zakładach gómiczycłi wydobywających węgiel kamienny 

[2] Zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r.: Zasady projektowania, 
wykonywania oraz kontroli obudowy kotwiowej w zakładach górniczych wydobywających rudy metali 
nieżelaznych 
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Rock bolting techniques and technologies in polish mines 

Abstract 
State of the art in rock bolting techniąues and technologies in Polish coal and ore mines 

has been presented in the article. 
Many constructions of rock bolts existing on Polish market and applied in mining 

industiy have been analysed and the their characteristic types are categorised. 
It has been presented some basie parameters of modern bolts, methods of their control 

and some formal rules of mining law in Poland. 
Mechanisation of bolting and its variation in coal and hard rock mining is emphasised. 

The discussion is confirmed and illustrated with several examples of practical applications 
shown in figures. 

General trends and directions of development of the techniąues and technologies, the 
most important problems to be solved in the nearest futurę are pointed out in conclusions. 

100 Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Andrzej KOWALSKI, Jerzy KWIATEK 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Nowe koncepcje ochrony powierzchni i obiektów budowlanych na 
terenach górniczych 

Słowa kluczowe 
Kryteria eksploatacji - uciążliwość użytkowania obiektów budowlanych - klasyfikacja tere-

nów górniczych - prognoza deformacji 

Streszczenie 
Wyróżniono kryteria: techniczne, społeczne i ekonomiczne warunkujące eksploatację pod 

terenami zagospodarowanymi oraz podano procedury projektowania i dopuszczania eksplo-
atacji podziemnej z uwagi na ochronę powierzchni. Omówiono propozycje zastosowania 
w ochronie terenów górniczych: uciążliwości użytkowania obiektów budowlanych, modyfika-
cji klasyfikacji terenów górniczych i rodzajów prognoz deformacji powierzchni spowodowa-
nych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej. 

1. Wstęp 

Podziemna eksploatacja górnicza wpływa niekorzystnie na obiekty zagospodarowania po-
wierzchni. Powstają uszkodzenia obiektów i obniżany jest trwale lub przejściowo komfort ich 
użytkownika. Dotyczy to zarówno obiektów zabezpieczonych, jak i też niezabezpieczonych 
przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie ich projektowania i budowy. 

Dla minimalizacji szkód stosuje się profilaktykę górniczą i budowlaną, co jednak ma nie-
pomijalny udział w kosztach eksploatacji kopahn. Zakres i rodzaj stosowanej profilaktyki po-
winien więc być optymalizowany w aspekcie opłacalności eksploatacji, przy uwzględnieniu 
możliwej do osiągnięcia ochrony terenów górniczych i akceptowalności uciążliwości, związa-
nych z eksploatacją przez użytkowników powierzchni. 

Mając to na uwadze w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 1995^-1997 realizowany 
był Projekt Badawczy Zamawiany PBZ 016-06 pt.: „Ochrona obiektów budowlanych przed 
szkodami powodowanymi podziemną eksploatacją górniczą'' z udziałem Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz Politechnik: Krakowskiej i Śląskiej, a także we współpracy z szerokim 
gronem specjalistów z instytucji naukowych i przemysłowych. 

Celem niniejszego wykładu jest przedstawienie kilku wybranych problemów i rozwiązań, 
które zostały podane w wykonanym PBZ. Pełne przedstawienie wyników realizacji PBZ zo-
stało dokonane w monografii (Praca zbiorowa, 1997) będącej jednym z efektów zrealizowa-
nego projektu. 
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2. Kryteria i postępowanie przy projektowaniu eksploatacji w aspekcie ochrony 
powierzchni i obiektów budowlanych 

W procesie projektowania eksploatacji górniczej w aspekcie ochrony powierzchni i obiek-
tów budowlanych stosuje się kryteria, które podzielić można na trzy grupy: 
- techniczne, 
- społeczne, 
- ekonomiczne. 

Kryteria techniczne to spełnienie technicznych wymogów ochrony terenu i obiektów ze 
względu na ciągłe deformacje podłoża, wstrząsy i zawodnienie. Wymogi te wyrażają się po-
przez przypisanie poszczególnym obiektom nieprzekraczalnych wartości wskaźników ciągłych 
deformacji podłoża (w, e, T, K) oraz akceptowalnych przyspieszeń drgań podłoża obiektów 
budowlanych: 
- wartość obniżenia związana jest z poziomem zwierciadła wody gruntowej, którego prze-

kroczenie oznacza wystąpienie zalewisk lub podtopień obiektów, 
- wartość nachylenia T określa możliwy do przyjęcia przyrost pochylenia obiektu, 
- wartości e, K zależą od oceny odporności obiektu, w przypadku obiektów szczególnie 

ważnych powinno się wyznaczać te wartości w oparciu o zalecane wielkości odkształcenia 
postaciowego konstrukcji \ oraz szerokości t/ rys w ścianach obiektów (por. tab. 1), 

- wartość prognozowanych amplitud przyspieszeń drgań podłoża obiektów nie powinna 
przekraczać wartości akceptowalnej (por. tab. 1). 
Możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, które zagrażałyby obiektom na powierz-

chni z reguły wyklucza wariant eksploatacji. To samo dotyczy zalewisk. Niewielkie przekro-
czenia pozostałych kryteriów mogą natomiast być przedmiotem negocjacji z użytkownikami 
obiektów. 

Kryteria społeczne mają na celu ograniczenie lub neutralizację, spowodowanych przez pro-
jektowaną eksploatację górniczą, negatywnych odczuć zarówno poszczególnych użytkowni-
ków powierzchni, jak i ich zbiorowości. Te negatywne odczucia to utrudnienia egzystencji od 
poczucia dyskomfortu do poczucia silnego zagrożenia - co może być przyczyną zorganizowa-
nych protestów lokalnych społeczności. Z drugiej strony negatywne odczucia mogą zostać 
wywołane możliwością powstania lub zwiększenia bezrobocia w przypadku istotnego ograni-
czenia wydobycia zakładu górniczego lub jego likwidacji. Ze względu na swoją wagę i złożo-
ność, zagadnienia społeczne na terenach górniczych powinny być przedmiotem wnikliwych 
analiz. 

Kryteńum ekonomiczne to bilans wartości rynkowej wydobytej kopaliny i kosztów eksploa-
tacji oraz kosztów towarzyszących jej zabezpieczeń obiektów, przewidywanych remontów lub 
likwidacji obiektów oraz zadośćuczynień za zakłócenia w ich użytkowaniu. Opłacalnym wa-
riantem eksploatacji, według tego kryterium, jest wariant, dla którego saldo bilansu, czyli 
różnica pomiędzy wartością wydobytej kopaliny a sumarycznymi kosztami jej pozyskania, jest 
dodatnie. Ekonomicznie najlepszy jest wariant eksploatacji, którego saldo jest największe. 

Propozycje oceny poszczególnych składników kosztów i ich minimalizacji zawarte są 
w pracy Lisowskiego (Lisowski 1997). 

Spełnienie kryteriów technicznych kwalifikuje wariant eksploatacji do sprawdzenia kryte-
riów społecznych. Kryteria społeczne mogą zmieniać wartości graniczne w tayteriach tech-
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nicznych, np, w wyniku negocjacji poziomu uciążliwości użytkowania obiektów, co powoduje 
oczywiście konieczność przeprowadzenia ponownego sprawdzenia kryteriów technicznych. 
Pozytywna ocena wariantu eksploatacji według kryteriów technicznych i społecznych jest wa-
runkiem jego weryfikacji według kryterium ekonomicznego, ponieważ znane są już wtedy 
składniki kosztów, wynikających zarówno z zabezpieczeń jak i wszelkich rekompensat. 

Schemat postępowania przy projektowaniu i dopuszczaniu eksploatacji, uwzględniający 
wszystkie wspomniane powyżej kryteria, przedstawiono na rys. 1. 

Rys. 1. Schemat postępowania przy dopuszczaniu eksploatacji (Praca zbiorowa 1997) 
Fig. 1. Schematic diagram of a procedure to obtain permission for mining operations (A collective study 1997) 

Problem eksploatacji pod terenami zagospodarowanymi ma więc przede wszystkim cha-
rakter ekonomiczny i społeczny, i te aspekty wpływają na decyzje ogólne. Koszty techniczne 
mogą być rozwiązywane w różny sposób i są przedmiotem decyzji szczegółowych, tzn. zasto-
sowanie odpowiednich elementów profilaktyki (górniczej lub budowlanej), 

O prawidłowym rozwiązaniu decydować powinna analiza techniczna, ekonomiczna i spo-
łeczna, a jej podstawowymi elementami powinny być: 
- dostatecznie mały koszt profilaktyki górniczej i budowlanej, łącznie z kosztami usuwania 

skutków eksploatacji, 
- społecznie akceptowane deformacje powierzchni i uszkodzenie obiektów budowlanych, 

czyli uciążliwości użytkowania tych obiektów. 
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3. Uciążliwość użytkowania budynków poddanych wpływom eksploatacji 

Przez odporność obiektu budowlanego na wpływy podziemnej eksploatacji górniczej ro-
zumie się możliwość przejęcia przez budynek ciągłych deformacji powierzchni przy zachowa-
niu bezpieczeństwa i niewielkich uszkodzeniach elementów konstrukcyjnych i niekonstruk-
cyjnych, możliwych do usunięcia w ramach remontów bieżących i nie mających wpływu na is-
totne pogorszenie się jego walorów użytkowych. 

Taka opisowa definicja odporności prowadziła w wielu przypadkach do nieporozumień 
pomiędzy górnictwem a użytkownikami obiektów. Dlatego proponuje się uściślić stopień po-
gorszenia się walorów użytkowych obiektów przez wprowadzenie stopni uciążliwości, które 
są określone pewnymi wartościami kryterialnymi. 

W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano propozycję oceny warunków użytkowania 
budynków na terenach górniczych za pomocą pięciu stopni uciążliwości. Przyjmując podsta-
wowe założenia i znaczną część szczegółowych ustaleń tej propozycji oraz uzupełniając ją 
o reakcje użytkowników na skutki eksploatacji górniczej, sformułowano następujące definicje 
stopni uciążliwości: 

uciążliwość nieodczuwalna - praktycznie odpowiada warunkom użytkowania budynków 
wymaganym do spełnienia na terenach niegórniczych; skutki eksploatacji górniczej są prak-
tycznie nieodczuwalne przez większość użytkowników; 

uciążliwość mala - nie następuje istotniejsze zakłócenie normalnego użytkowania budyn-
ku; występują nieznaczne uszkodzenia obiektu, możliwe do usunięcia w ramach okresowych 
remontów; wśród użytkowników pojawiają się objawy niekorzystnej odczuwalności skutków 
eksploatacji górniczej; 

uciążliwość średnia - możliwe są zakłócenia w normalnym użytkowaniu budynku; po 
ujawnieniu się skutków eksploatacji górniczej wymagane jest zasadniczo ich usuwanie, gdyż 
niekorzystna odczuwalność tych skutków staje się praktycznie zjawiskiem powszechnym; 

uciążliwość duża - możliwe są duże utrudnienia w normalnym użytkowaniu budynku; 
zachodzi potrzeba bieżącego usuwania skutków eksploatacji górniczej, w tym nadmiernego 
wychylenia budynku, skutki są dokuczliwe dla użytkowników; 

uciążliwość wykluczająca dalsze użytkowanie obiektu - niedopuszczalna, zarówno ze 
względu na nadmierne obniżenie właściwości użytkowych budynku, jak i zagrożenie bezpie-
czeństwa jego użytkowania. 

Dla tak zdefiniowanych stopni uciążliwości, relacje między uciążliwością użytkowania 
a omawianymi skutkami robót górniczych w budynkach można przedstawić w ujęciu poda-
nym w tablicy 1. Przyjęta w tej tablicy klasyfikacja skutków wstrząsów górniczych wymaga ko-
mentarza. 
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Tabela 1. Uciążliwość użytkowania - wartości parametrów (Praca zbiorowa, 1997) 
Table 1. Difficulties in making use of stnictures parameter values (A coIiective study 1997) 

Skutki 
w budynku 

Stopień uciążliwości Skutki 
w budynku nieodczuwalny mały średni duży 
Tj,, mm/m < 10 1 M 5 15-5-20 20+25 

d, mm (w ścianach kondygnacji 
nadziemnych) 

< 1 1+5 5-10 10+30 

Y. 10-̂  < 1 U2 2+3 3+5 
a, mm/s' < 2 0 0 200+300 > 300 

1. z zastrzeżeniami i uwagami podanymi poniżej, 
2. nie dotyczy budynków z pomieszczeniami specjalnymi; w takich wypadkach wymagana jest indywidualna anali-

za wpiywu wstrząsów górniczych na warunki użytkowania budynków. 

Obowiązująca norma dotycząca wpływu drgań na ludzi, generalnie uwzględnia oddzia-
ływania dynamiczne o charakterze ustalonym (ciągłe albo przerywane) oraz sporadycznym, 
0 krotności nie przekraczającej 10 na dobę. Powodowane wstrząsami górniczymi oddzia-
ływania dynamiczne o słabej intensywności można zasadniczo określić jako występujące 
sporadycznie, a oddziaływania o większej intensywności jako występujące jeszcze rzadziej (co 
najwyżej kilka do kilkanaście razy rocznie). Norma ta zatem nie uwzględnia w zadowala-
jącym stopniu specyfiki wstrząsów górniczych i zachodzi potrzeba podania sposobu 
1 możliwego zakresu jej interpretacji w odniesieniu do tych wpływów. 

Obecnie można jednak mówić jedynie o wstępnym poglądzie na to zagadnienie. Prace 
dotyczące wpływu wstrząsów górniczych na ludzi realizowane były wśród innych zagadnień 
w ramach PBZ 016-06. W odniesieniu do warunków użytkowania budynków mieszkalnych, 
wynikające z tych prac propozycje praktyczne, dostosowane do ogólnych wymogów normy, 
można sformułować następująco: 
- drgania o przyspieszeniach w granicach a = 175 200 mm/s^ można w pomieszczeniach 

na parterze traktować jako nieuciążliwe w każdych warunkach, 
- drgania o przyspieszeniach a = 300 mm/s^ można w ciągu dnia traktować jako granicę 

dyskomfortu w pomieszczeniach na parterze; natomiast w ciągu nocy oraz na wyższych 
kondygnacjach również w dzień może być już wtedy przekroczona granica dyskomfortu. 
Ustalenia te mogą mieć także zastosowanie do biur, szkół i budynków podobnego prze-

znaczenia. Znacznie ostrzejszych rygorów wymagają natomiast budynki z pomieszczeniami 
specjalnymi, jak np. salami operacyjnymi, precyzyjnymi laboratoriami i innymi. 

4. Proponowane zmiany klasyfikacji terenów górniczych 

Przedstawione w monografii (Praca zbiorowa 1997) rozważania wskazują na możliwość 
rezygnacji w przyszłości z podziału terenu na kategorie i zastąpienie ich wartościami poszcze-
gólnych wskaźników deformacji. Zanim jednak to nastąpi, można by używać w miejsce do-
tychczasowej klasyfikacji terenów górniczych, zmodyfikowanej jej wersji. 

Kategorie deformacji terenu górniczego określone byłyby przez trzy odrębne wskaźniki 
deformacji, charakteryzujące wpływy na powierzchnię spowodowane eksploatacją górniczą, 
z wyróżnieniem: 
- kategorii nachylenia terenu, 
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- kategorii odkształcenia poziomego terenu, 
- kategorii krzywizny terenu. 

W każdej z tych kategorii deformacji można by wydzielić pięć lub sześć przedziałów ozna-
czonych cyfrą O oraz cyframi rzymskimi od I do V. Tak więc dany punkt lub rejon terenu 
górniczego określony byłby przez trzy kategorie, na przykład: III e, II T, IK. 

Stosowane metody oceny odporności obiektów nie pozwalają na określanie odporności 
bądź kategorii odporności obiektów odrębnie ze względu na odkształcenie poziome, krzywiz-
ny i nachylenie terenu, bądź przez podanie wprost dopuszczalnych wartości tych wskaźników. 
Z tego względu nie jest możliwe aktualnie wprowadzenie do powszechnej praktyki zapropo-
nowanej powyżej klasyfikacji terenów górniczych. W jej miejsce proponuje się więc znoweli-
zowanie istniejącego podziału terenów górniczych na kategorie, wprowadzając do obowiązu-
jącej klasyfikacji: 
- zerową kategorię terenu górniczego, 
- odpowiednią interpretację klasyfikacji terenów górniczych dła istniejących i projekto-

wanych obiektów w zależności od projektowanej prędkości eksploatacji. 
Znowelizowaną klasyfikację terenów górniczych przedstawiono w tablicy 2. 
Kryteria dopuszczalności eksploatacji górniczej pod istniejącą zabudową określone są 

poprzez odporność obiektów na deformacje terenu, toteż konieczne jest przeprowadzenie 
najpierw oceny ich odporności. 

Tabela 2. Znowelizowane kategorie terenu górniczego (Praca zbiorowa 1997) 
Tabie 2. Modified categories of mining areas (A collective study 1997) 

Wartości deformacji 
Kate-
goria 

nachylenie 
mm/m 

promień 
krzywizny 

km 

odkształcenie 
poziome 
mm/m 

0 r<o,5 R >40 e <0,3 
I 0,5 < r < 2,5 40 > ^20 0,3 < e <1,5 
II 2 , 5 < r < 5 20 > R >12 1,5 < e < 3 
III 5 < r< io 12 > R >6 3 < e < 6 
IV i o < r < i 5 6 > R > 4 6 < e < 9 
V 15 < r R < 4 e > 9 

Istniejące metody oceny odporności obiektów oparte są na doświadczeniach skutków eks-
ploatacji prowadzonych z małymi prędkościami frontu eksploatacyjnego. Obecnie za małą 
prędkość frontu uważa się postęp ściany do 3 m/dobę i do 60 m/miesiąc. Jeśli projektowana 
eksploatacja ma być prowadzona z większą prędkością, należy odpowiednio zaostrzyć kryte-
ria dopuszczalności eksploatacji poprzez przeliczenie wartości wskaźników deformacji, okre-
ślających odporność obiektu na równoważne im wartości, na które byłby obiekt odporny, 
gdyby eksploatację prowadzono ze zwiększoną prędkością frontu. 

Przy projektowaniu obiektów budowlanych na terenach górniczych należy przyjąć zasadę, 
że spowodowane eksploatacją górniczą deformacje terenu wystąpią natychmiastowo. Dzięki 
temu nie będzie ograniczania prędkości eksploatacji na etapie projektowania zabudowy po-
wierzchni. 
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5. Podział prognoz deformacji powierzchni 

Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na sporządzanie prognoz deformacji powierz-
chni i ich trafność jest okres czasu, na jaki jest ona wykonywana. Im ten czas jest krótszy, tym 
prognoza jest dokładniejsza. Wydłużanie czasu zmniejsza trafność jej przewidywań. Stopień 
szczegółowości i trafności prognoz wynika ponadto z: 
- możliwości sprecyzowania danych charakteryzujących warunki geologiczne i górnicze, 
- stopnia szczegółowości harmonogramu eksploatacji, 
- rozpoznania specyfiki deformacji powierzchni określonej przez zastosowanie do opisu 

deformacji właściwego modelu teoretycznego, 
- wiarygodności wyznaczonych bądź przyjętych dla danego rejonu parametrów i współczyn-

ników teorii. 
Sporządzanie prognoz może dotyczyć krótkiego okresu, dłuższego, na przykład około 

3 - 5 lat, lub długiego - ponad 5 lat lub docelowo do wybrania złoża. 
Uwzględniając powyższe proponuje się podział na prognozę: 

- szczegółową (zwykle krótkoterminową), 
- podstawową (na przykład: do planu ruchu), 
- przybliżoną (zwykle długoterminową). 

Prognoza szczegółowa powinna być sporządzana w przypadku projektowania eksploatacji 
pod szczególnie ważnymi obiektami lub dla warunków górniczych stwarzających zwiększone 
zagrożenie dla powierzchni. Do sporządzania takiej prognozy wymagane są: 
- dobrze rozpoznane warunki geologiczno-górnicze (kształt i wielkość pola, wysokość eks-

ploatacji, rozcinka i kierunki eksploatacji), 
- szczegółowy harmonogram eksploatacji (czas i zakładana prędkość eksploatacji), 
- wyznaczone parametry teorii dla danych warunków geologiczno-górniczych. 

Dobór wskaźników charakteryzujących wpływy eksploatacji powinien uwzględniać 
specyfikę obiektów, dla których wykonuje się prognozę. Prognoza deformacji powinna za-
wierać: 
- wskaźniki nieustalone i ustalone z wyróżnieniem kierunków charakterystycznych dla 

obiektu i/lub deformacje główne (e,K), wypadkowe (w, 7), 
- dynamikę narastania deformacji, tj. maksymalne prędkości narastania, 
- rozproszenia wskaźników deformacji. 

Forma udokumentowania prognozy: mapy, wykresy i wartości liczbowe charakteryzujące 
maksymalne deformacje, prędkości ich narastania i rozproszenie losowe. 

Prognoza podstawowa powinna być wykonywana w mniejs^m zakresie obliczeń i doku-
mentowania wskaźników deformacji. Do jej sporządzenia wymagane są: 
- rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych umożliwiających przyjęcie danych do 

prognozy, 
- harmonogram eksploatacji, zawierający przynajmniej: termin rozpoczęcia i zakończenia 

eksploatacji ścian (co definiuje średnią prędkość frontu eksploatacyjnego, ale dopuszcza 
dowolne prędkości dobowe, dlatego należy przyjmować 
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Zakres obliczonych wskaźników deformacji dla prognozy podstawowej powinien umożli-
wiać ocenę możliwości przeprowadzenia eksploatacji dla terenów o typowej zabudowie, dla 
której są określone kategorie odporności bądź scharakter3^owane podstawowe uwarunkowa-
nia ich ochrony (na przykład spadki kanalizacji, itp.). W ramach tej prognozy należy obliczać 
ekstremalne wskaźniki umożliwiające sporządzenie map izolinii wskaźników deformacji oraz 
kategorii terenu górniczego. Obowiązkowa powinna być mapa izolinii obniżeń końcowych 
dla danego okresu eksploatacji. Dla ważniejszych obiektów bądź charakterystycznych, z uwa-
gi na kształt rzutu poziomego, można sporządzać wykresy ekstremalnych wskaźników defor-
macji w funkcji czasu. 

PrognoTja pnybUiona. Uwarunkowania do sporządzania prognoz przybliżonych: 
- przybliżone rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych, zdefiniowane zarysy eksploa-

tacji, grubości pokładów i głębokości eksploatacji nie są dokładne, założone prawdopo-
dobne systemy eksploatacji, 

- nieokreślony czas eksploatacji; możliwe jest co najwyżej założenie kolejności eksploatacji 
pokładów. 

Cechą charakterystyczną dla tych prognoz jest długi czas oraz wielokrotność oddziaływa-
nia eksploatacji na obiekty. 

W ramach prognoz przybliżonych, jedynym wskaźnikiem, któiy można w miarę wiarygod-
nie określać, jest obniżenie. Określenie rozkładów nachyleń, a zwłaszcza krzywizn i odkształ-
ceń poziomych jest możliwe tylko w przybliżeniu, między innymi ze względu na orientacyjny 
harmonogram eksploatacji. 

Zakres prognozowanych wskaźników deformacji dla prognoz przybliżonych ogranicza się 
do: 
- izolinii obniżeń, 
- kategorii terenu górniczego. 

Sporządzanie map kategorii terenu górniczego powinno się wykonywać w dwu etapach: 
1. obliczanie ustalonych wskaźników deformacji wywołanych wpływem eksploatacji wszyst-

kich parcel i ich odpowiednie sumowanie, przy wykorzystaniu do tego celu prognostycz-
nego oprogramowania lub metod przybliżonych, w celu określenia dla danego terenu 
maksymalnych wskaźników deformacji powstałych pod wpływem eksploatacji poszczegól-
nych pokładów (analogicznie jak dotychczas w kwestionariuszu do sporządzania opinii 
geologiczno-górniczych); 

2. interpretacja obliczonych wskaźników deformacji polegająca na określeniu sumarycznych 
obniżeń, nachyleń oraz uwzględnieniu oddziaływań odkształceń poziomych lub krzywizn 
zgodnie z zasadą relaksacji naprężeń w obiektach, przez odpowiednie określenie efektyw-
nych odkształceń poziomych i krzywizn w rejonach krawędzi eksploatacji. Kategorie na-
chyleń, odkształceń poziomych i krzywizn w rejonach płaskiego dna niecki obniżeniowej 
mogą być oszacowane z sumy maksymalnych deformacji spowodowanych eksploatacją 
dwóch pokładów o największych deformacjach. 
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6. Zakończenie 

Dopuszczając eksploatację górniczą pod terenami zagospodarowanymi należy więc 
w pierwszym rzędzie rozważyć zastosowanie odpowiedniej profilaktyki górniczej i budowla-
nej, aby uwzględniając skutki eksploatacji i opłacalność jej prowadzenia, nie przekroczyć 
możliwości przejęcia przez obiekty przewidywanych wpływów eksploatacji przy malej (przej-
ściowo średniej) uciążliwości (rys. 1). 

Obecnie problem eksploatacji pod terenami zagospodarowanymi jest problemem ekono-
micznym i społecznym. 

Podane w referacie wybrane nowe koncepcje rozwiązań mają na celu ułatwienie pokony-
wania bariery jaką jest, dla górnictwa podziemnego, ochrona terenów górniczych. 

Literatura 

[1] Lisowski A., 1997: System minimalizacji kosztów kolizji między podziemną eksploatacją złóż a warunkami 
funkcjonowania zagospodarowanej powierzchni. Materiały konferencji: Oclirona powierzchni i obiektów 
budowlanych przed szkodami górniczymi. GIG. Katowice 

[2] Praca zbiorowa. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Red. J. Kwiatek, Katowice, Wyd. 
Głównego Instytutu Górnictwa, 1997 

New ideas on surface and structural protectionin mining areas 

Abstract 
The following criteria: 

- technical, 
- social, 
- economic, 
which the mining operations under developed areas depend on are distingnished, and the 
procedures of designing and permitting of underground mining in view of surface protection 
are presented. 

To protect mining areas the proposals that relate to the following problems have been 
discussed: 
- difficulties in making use of structures, 
- modification of classifications for mining areas, 
- modification of underground mining induced surface deformation forecasts. 
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Doświadczenia w kształtowaniu nowych filarów ochronnych szybów 
i obiektów powierzchniowych w LGOM 

Słowa kluczowe 

Filar ochronny - ochrona obiektów - podziemna eksploatacja złoża 

Streszczenie 
Filary ochronne ustanawiane dla ochrony obiektów powierzchniowych i szybów górni-

czych spełniają nadal swoją rolę, również w warunkach Legnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego (LGOM). Równocześnie jednak względy ekonomiczne zmuszają do zmiany 
sposobu podejścia do ich kształtowania. W pracy przedstawiono nowe zasady wyznaczania fi-
larów ochronnych w LGOM, które powstały w oparciu o wieloletnie badania skutków eks-
ploatacji górniczej w tym rejonie górniczym. Zaprezentowano wyznaczone w oparciu o te za-
sady filaiy ochronne dla szybów górniczych i obiektów przyszybowych na tle dotychczas is-
tniejących wskazując na możliwości wybrania uwolnionych z filarów znacznych zasobów złoża 
rudy miedzi w bardzo korzystnych ekonomicznie rejonach kopalni. Przedstawiono dotychcza-
sowe doświadczenia kopalni „Rudna" w przygotowywaniu i prowadzeniu wybierania złoża 
rudy w uwolnionych przez nowe filary polach eksploatacji, podkreślając korzyści ekonomicz-
ne, techniczne i bezpieczeństwa pracy. 
1. Wprowadzenie 

Mimo poważnych w ostatnich latach zmian w polskim górnictwie, a zwłaszcza formalno-
prawnych podstaw prowadzenia wydobywania złóż i wysokich wymogów ekonomicznych oraz 
bezpieczeństwa pracy, filary ochronne obiektów powierzchniowych i szybów górniczych nadal 
spełniają najpoważniejszą rolę w szeroko rozumianej ochronie terenów górniczych. Nowe 
Prawo Geologiczne i Górnicze z 1994 roku zmienia w niewielkim stopniu poprzednią defini-
cję filara ochronnego [1]. aktualna definicja jest następująca: „Filar ochronny jest to część te-
renu górniczego w granicach którego, ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywa-
nie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający 
ochronę tych dóbr". A więc nie zmieniła się podstawowa zasada, że złoże w filarze ochron-
nym może być eksploatowane w specjalny sposób względnie będzie pozostawione przez cały 
czas istnienia obiektu, lub do zakończenia działalności górniczej kopalni. 
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Większe zmiany nastąpiły w trybie ustanawiania filarów ochronnych i zmian ich granic. 
Aktualnie może to być dokonane tylko w ramach planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów funkcjonalnych, jakim w tym przypadku jest teren górniczy. Ponieważ tworzenie 
tych planów wymaga przestrzegania zasad Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym kraju 
3], jest to proceder skomplikowany, a przede wszystkim czasochłonny. Ostatnia (z 1997 ro-

ku) nowelizacja Prawa Geologicznego i Górniczego upraszcza nieco ten problem, jednak 
bardziej istotne jest stanowisko Urzędów Górniczych podchodzących w sposób bardziej me-
rytoryczny niż formalny do ewentualnych zmian granic filarów ochronnych, mając przede 
wszystkim na uwadze względy bezpieczeństwa chronionych obiektów. 

Do 1992 roku wszystkie filary ochronne w LGOM wyznaczone zostały w oparciu o „Tym-
czasową instrukcję wyznaczania filarów ochronnych w kopalniach rud cynkowo-ołowiowych", 
wydaną w 1956 roku przez były Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Metali Nieżelaznych [3]. 
Zgodnie z tą instrukcją wyznaczanie granic filara ochronnego polega na: 
1. wyznaczeniu od obiektu na powierzchni pasa ochronnego o szerokości od O do 30 m w za-

leżności od wrażliwości na wpływy i przeznaczenie obiektu, 
2. wyznaczeniu kątów wpływów \\r w zależności od warstw geologicznych: 

- dla luźnych warstw czwarto i trzeciorzędowych \j/i = 45° 
- dla zwięzłych warstw triasowych = 65°. 
Odłożenie kątów wpływów \\f̂  i na przekroju pionowym określa granica filara 

ochronnego w złożu (rys. 1). 

Rys. 1. Przykfad wyznaczenia filara ochroonego w złożu rud według instrukcji z 1956 r. 
Fig. 1. A marking out example of a protective pillar in an ore deposit as per the instruction of 1956 

Należy tu wyraźnie podkreślić tymczasowy charakter instrukcji oraz fakt, że została ona 
zasadniczo opracowana dla płytko zalegających złóż rud cynku i ołowiu (H do ok. 200 m). 
W powyższej sytuacji bardzo dobrą decyzją ówczesnych władz Kombinatu Górniczo-Hutni-

112 Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

czego Miedzi w Lubinie było podjęcie szerokiego zakresu badań deformacji powierzchni te-
renu i górotworu wywoływanycłi działalnością górniczą. Badania te prowadzone są przez cały 
dotychczasowy okres działalności na terenie wszystkich Zakładów Górniczych LGOM. 

2. Nowe zasady kształtowania filarów ochronnych w LGOM 

Podstawą do opracowania nowych zasad wyznaczania filarów ochronnych w kopalniach 
LGOM była wszechstronna analiza badań deformacji powierzchni terenu, szybów górniczych 
i wstrząsów górniczych, które doprowadziły do sformułowania następujących wniosków [2]: 
1. filary ochronne, wyznaczone zgodnie z Instrukcją z 1956 roku zabezpieczają w pełni chro-

nione obiekty, występuje jednak znaczny zapas bezpieczeństwa, wskazujący na możliwość 
ich zmniejszenia, 

2. zaobserwowane odkształcenia poziome rozciągające się na całym obszarze LGOM, a de-
cydujące głównie o zagrożeniu chronionych obiektów, są znacznie mniejsze od dopusz-
czalnych dla 2-giej kategorii ich odporności 3 mm/m), 

3. z obserwacji wynika, że zasięg wpływów eksploatacji jest funkcją systemu eksploatacji „a", 
grubości wybieranej warstwy "g", głębokości eksploatacji „H" oraz przyjętej wartości do-
puszczalnego odkształcenia poziomego ê p̂ i ze znacznym współczynnikiem bezpieczeń-
stwa można określić go następującym wzorem: 

bezp = 8,1 
1 ^dop 

4. analiza wstrząsów górniczych i ich wpływów na chronione obiekty, a w szczególności cha-
# 

rakter tego zjawiska i możliwości jego prognozowania wskazują, że nie ma praktycznych 
możliwości jego uwzględniania przy określaniu niezbędnych rozmiarów filarów ochron-
nych; należy jednak każdorazowo indywidualnie analizować wpływ tego czynnika na bez-
pieczeństwo chronionych obiektów, 

5. wymiary filara ochronnego obiektu lub grupy obiektów (teren chroniony) powinny być 
uzależnione od warunków projektowanej eksploatacji złoża, a w szczególności od sposo-
bu likwidacji pustek poeksploatacyjnych. 
W świetle powyżs^ch spostrzeżeń okazało się realne uwolnienie znacznych zasobów zło-

ża uwięzionych w dotychczasowych, zbyt dużych filarach ochronnych poprzez konstruowanie 
nowych, racjonalnych w istniejących warunkach geologiczno-górniczych filarów ochronnych. 

Rozważania teoretyczne nad nową metodą wyznaczania filarów ochronnych przeprowa-
dzono w oparciu o teorię Knothego-Budryka, która dobrze opisuje proces deformacji po-
wierzchni terenu i górotworu w warunkach LGOM. Wychodząc z podstawowego wzoru teo-
rii na wartość odkształcenia poziomego: 

27r' Cl' s e(x)-B X exp(~-7t—) (2) 
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i przyjmując wyznaczoną dla warunków LGOM wartość tgP do obliczeń parametru rozpro-
szenia wpływów r oraz wartość współczynnika odkształcenia poziomego dla rozciągań 

% 

B=0,24 r można wzór (2) przekształcić do postaci: 

(3) 

i w tej postaci wykorzystać do wyznaczenia promienia filara ochronnego (R=x) jako 
bezpiecznej odległości krawędzi eksploatacji od chronionego obiektu, dla którego przy 
danych warunkach eksploatacji (a, g, H) dopuszczalne jest odkształcenie poziome ê ^̂  = e(x). 

Powyższe rozwiązanie dotyczy eksploatacji jednostronnej. W przypadku eksploatacji gór-
niczej, otaczającej filar ochronny, będzie mogło następować sumowanie się wpływów dwu-
stronnej eksploatacji. Zaproponowano więc w oparciu o rozważania teoretyczne, wprowa-
dzenie do równania (3) zamiast wartości „1,5" współczynnika „fc" uwzględniającego wymiaiy 
terenu chronionego. Wartość współczynnika „k" zawiera się od wartości k=l ,5 (eksploatacja 
jednostronna) do k=3,0 (eksploatacja dwustronna). Uzmiennienie współczynnika „k" nastę-
puje zgodnie z zależnością: 

k = (4) 
H ^ ^ 

gdzie d oznacza najmniejszą odległość między granicami terenu chronionego. 

W praktyce wyznaczanie filara ochronnego polega na tym, że najpierw określa się 
odporność ê p̂ obiektu względnie terenu chronionego, średnią zwięzłość górotworu ujętą 
przez „tgP" , współczynnik eksploatacji „a" uzależniony od sposobu wypełnienia pustki 
poeksploatacyjnej oraz grubość warstwy złoża „g", po czym wyznacza się średnią głębokość 
eksploatacji „H" a następnie oblicza się promień zasięgu wpływów górniczych „r" z 
zależności: 

Z kolei oblicza się wielkość „p" z zależności: 
^dop • ' ' 

yy 

P = -p7— (6) C-a-g 
gdzie „C" jest współczynnikiem związanym z szerokością obiektu lub terenu chronionego 

d" podlegającego ochronie w ten sposób, że: 

d l a ( X — < 0 , 2 = > C = 3 0 0 0 
H 

d l a 0 , 2 < — < 0 , 6 = > C = 2 0 0 0 (7) 
H 

d l a — ) 0 , 6 = > C = : 1 5 0 0 
H 

po czym wylicza się promień filara „R" z zależności: 
R = r I (8) 
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gdzie „1" jest funkcją wyliczonej wzorem (6) wielkości „p", której wartość odczytuje się 
z odpowiedniej tabeli [4]. 

Końcowym etapem jest odłożenie na mapie wyrobisk górniczych promieni R wzdłuż pół-
prostych, prostopadłych do granic obiektu lub obszaru chronionego na końcach każdego bo-
ku, a punkty końcowe odłożonych promieni łączy się odcinkami prostymi i tukami, które wy-
znaczają granicę nowego filara ochronnego. 

W przypadku, gdy miąższość złoża jest zmienna, względnie przewiduje się różne sposoby 
wypełniania pustek poeksploatacyjnych, należy wydzielić wokół obiektu lub obszaru chronio-
nego sektory i dla każdego z nich określić promienie filara R. a następnie wyznaczyć cały filar 
ochronny. Przykład tak wyznaczonego filara ochronnego przedstawiono na rys. 2. 

S e k t o r I 

H = 590 m 
g-3.2rr) 
a = 0.5 
r = 444 m 

S e k t o r 

H = 560m 
g = 5.0 m 

^ ^ N a - 0.5 
r = 421m 

\ 

H = 550 m 
g = 6.0m 
a = 0.2 
r = 414 m 

granice sektorów 
Rys. 2. Przykład wyznaczenia nowych granic filara ochronnego dla zróżnicowanych warunków przewidywanej ek-

sploatacji złoża rudy w LGOM 
Fig. 2 . A marking out example of the new limits of a protective pillar for varied conditions of predicted exploita-

tion of ore deposlt in LGOM 
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3. Dotychczasowy przebieg zmian granic filarów ochronnych w legnicko - głogowskim okręgu 
miedziowym 

Natychmiast po ustanowieniu nowych wytycznych wyznaczania filarów ochronnych przez 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w 1993 roku przystąpiono w LGOM do wyznaczania no-
wych filarów ochronnych. Powodem pośpiechu były nie tylko bieżące potrzeby, ale również 
fakt, że formalnie zmiany filarów przez Okręgowe Urzędy Górnicze według starego Prawa 
Górniczego były możliwe tylko do czasu wejścia w życie nowego Prawa Geologiczno-Gómi-
czego (2IX 1994 r.). 

Jako pierwszy według nowych zasad wyznaczono filar ochronny Szybów P-III i P-IV wraz 
z obiektami towarzyszącymi w Zakładach Górniczych „Polkowice". Całość prac, zgodnie 
z zaleceniami Komisji ds. Ochrony Powierzchni Wyższego Urzędu Górniczego przekazanymi 
przy opiniowaniu nowych zasad wyznaczania filarów ochronnych objęła: 
1. ustalenie warunków eksploatacji wokół obiektów chronionych i wyznaczenie nowych 

granic filara ochronnego, 
2. ocenę możliwości wybrania uwolnionej ze starego filara ochronnego części złoża, 
3. analizę możliwości bezpiecznego wybrania złoża w nowym filarze po likwidacji aktualnej 

funkcji szybów P-III i P-IV, 
4. analizę wpływów eksploatacji w uwolnionej części złoża, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożenia rury szybowej i obiektów powierzchniowych na wpływy deformacji ciągłych 
oraz wstrząsów górniczych. 

Tabela 1. Informacja o nowych filarach ochronnych w LGOM (dane dla filarów I kat.) 
Table 1. Information on the new protective pillars in LGOM (data for the 1-st category of a pillar) 

Nazwa 
filara 

Data 
wyznaczenia 

filara 

Średnica 
„starego" 

filara 

Średnica 
„nowego" filara 

Procent 
uwolnionego 

złoża 

Przewidywane 
podjęcie eksploatacji 

ZG „Polkowice" 
PIH i PIV VIII/94 1500 1000-1100 47 1999 

PI i PII (RVI) V/95 1650-1750 1000-1350 53 1997 
PV i PVI VI/96 1750-1850 800-950 76 1999 

PVII VI/96 1300 750-830 63 2001 
ZG „Lubin" 

LIII i LVII 1997 550-1025 850-900 16 <2000 
ZG „Rudna" 

RVII 1994 1600 1180 46 1996 
RVI (PI i PII) V/95 1600-1700 950-1050 63 1997 
RIII,RIV,RX V/95 1480-1680 1100-1350 41 1998 

RIX VI/96 1450 1050-1070 45 1996 
RI,RII,RV IV/96 1650 1400 34 1999 

Taki tok postępowania, uzupełniony modyfikacją, względnie rozszerzeniem zakresu ba-
dań skutków eksploatacji na powierzchni terenu i w szybie, gwarantował bezpieczeństwo 
chronionych obiektów i był stosowany przy wyznaczaniu wszystkich następnych filarów och-
ronnych w LGOM. W tabeli 1 zestawiono najważniejsze informacje o dotychczas wyznacza-
nych nowych filarach w LGOM. 
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Łącznie, jak dotąd, wyznaczono 11 nowych granic filarów ochronnych w miejsce dotych-
czas określonych przez starą Instrukcję z 1956 roku. Przodują w tym Zakłady Górnicze 
„Rudna", które mają już obecnie wyznaczone wszystkie nowe filary ochronne, za wyjątkiem 

« 

filara ochronnego osadnika „Żelazny Most" (filaiy miast Polkowice i Lubin, zgodnie z Wy-
tycznymi nie podlegają zmianie). Również Zakłady Górnicze „Polkowice" mają określone 
wszystkie nowe filary ochronne. Do wyznaczenia pozostały jeszcze nowe filary ochronne szy-
bów L-III i L-IV ZG „Lubin" oraz filar Szybów Głównych ZG „Sieroszowice" (aktualnie 
„Polkowice" i „Sieroszowice" tworzą jeden Zakład Górniczy). 

Trudno jest obecnie dokładnie oszacować przemysłową ilość złoża możliwą do wybrania z 
uwolnionych przez nowe granice filara pól eksploatacji. Wynika to z konieczności uwzględ-
nienia istniejących już wyrobisk górniczych a także częściowego naruszenia dotychczasowych 
filarów obiektów przyszybowych. Biorąc jednak pod uwagę procentowo powierzchnię uwol-
nionych pól do całości filara można ocenić odzyskane do natychmiastowej eksploatacji złoże 
rudy na ponad 200 min ton. Przykładowo Zakłady Górnicze „Rudna" uwolniły przez nowe 
filary zasoby około 114 min ton rudy. Uwzględniając zawartość metalu w rudzie, odzyskane 
zasoby kształtują się jeszcze korzystniej. 

Opracowywane równocześnie z wyznaczanymi filarami ochronnymi prognozy wpływów 
górniczych (deformacje ciągłe i wstrząsy górnicze) potwierdziły zasadność nowych granic fila-
ra, zabezpieczających nadal w wystarczającym stopniu chronione obiekty. 

4, Korzyści z nowych filarów ochronnych w LGOM na przykładzie ZG „Rudna" 

Podstawową korzyścią z wyznaczania nowych granic filarów ochronnych jest ograniczenie 
ich wielkości oraz uzależnienie ich rozmiarów od rzeczywiście występującego i przewidywa-
nego do eksploatacji złoża, z uwzględnieniem systemu eksploatacji i odporności chronionych 
obiektów. Uzyskano dzięki temu poważne zasoby złoża możliwe praktycznie do natychmia-
stowej eksploatacji. Kolejnymi, oczywistymi korzyściami są: 
1. ograniczenie prac udostępniających i przygotowawczych, niezbędnych do utrzymania 

wydobycia złoża, 
2. zmniejszenie kosztów transportu rudy i ewentualnie podsadzki, wskutek małej odległości 

pól eksploatacji od szybu, 
3. zmniejszenie kosztów przewietrzania wyrobisk poprzez ograniczenie długości chodników 

wentylacyjnych, 
4. wykorzystanie złóż o większej zawartości metalu w rudzie, 
5. w większości przypadków ograniczenie zagrożenia wstrząsami górniczymi, 
6. możliwość zmniejszenia wymiarów filara poprzez zastosowanie zabezpieczeń profilak-

tycznych obiektów chronionych. 
W przypadku Zakładów Górniczych „Rudna", dodatkowymi korzyściami była możliwość 

dokonania zmian w usytuowaniu oddziałów wydobywczych, prowadzonych aktualnie w rejo-
nach o dużych zagrożeniach górniczych. Na rys. 3 przedstawiono możliwości rozszerzenia 
eksploatacji górniczej przez Zakłady Górnicze „Rudna" a wynikające ze zmian, a ściślej po-
mniejszenia dotychczasowych filarów ochronnych, dzięki wykorzystaniu nowych Wytycznych. 
Wyraźnie widoczne są uwolnione z dotychczasowych filarów pola eksploatacji a także rejony. 
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gdzie te możliwości są już wykorzystywane (rejon szybów R-III, R-IV, R-X i szybu R-IX oraz 
rejon szybów P-I, P-II i R-VI). 

Do chwili obecnej wybrano tam około 45 tys. ton rudy miedzi i ilość ta będzie silnie wzra-
stać. Wstępne analizy ekonomiczne wykazują, że oszczędności na 1 tonie wydobytej rudy wy-
nosi ok. 18 zl. Uwzględniając większą zawartość metalu w przyszybowych partiach złoża osz-
czędności są jeszcze większe. Według wstępnych szacunków Zakłady Górnicze „Rudna" uzy-
skają łącznie oszczędności w skali roku wynoszące kilkadziesiąt milionów złotych. 

5. Podsumowanie 

W podsumowaniu niniejszej pracy należy szczególnie podkreślić korzyści w optymalnym 
kształtowaniu filarów ochronnych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, które wy-
nikły z podjęcia w odpowiednim czasie przez Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi badań 
deformacji powierzchni terenu i szybów górniczych metodami geodezyjnymi. Zebrany i od-
powiednio przeanalizowany materiał obserwacyjny umożliwił opracowanie nowych „Wytycz-
nych wyznaczania filarów ochronnych w LGOM", a ich wykorzystanie pozwoliło na wyraźne 
zmniejszenie dotychczasowych filarów i uwolnienie znacznych zasobów złoża rudy, udostęp-
nionych w korzystnych do eksploatacji rejonach kopalni. 

Przykład Zakładów Górniczych „Rudna" pokazuje możliwości, które są już wykorzysty-
wane z dobiymi rezultatami dla poprawy warunków ekonomicznych wydobywania złoża. 
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Experience within setting up new protective pillars for shafts and surface 
objects in the Legnica-GIogów copper region 

Summary 
The protective pillars set up for protection of the surficial objects and mine - shafts still 

fulfil their aim, also in the conditions of the Legnica-Głogów Copper Region (LGOM). 
However, at the same time, the economic reasons force the modification of their 
construction method. The study presents the new principles of marking out the protective 
pillars in LGOM, which have resulted out of a multiyear research regarding effects of 
mining in this mining region. On grounds of those principles, there have been presented the 
protective pillars for the mining shafts and by-shaft objects, based on the background of 
those existing so far, indicating extraction possibilities of the considerable resources of the 
copper ore deposits released out of the pillars in the sections of the mine very profitable 
economically. There has been brought to notice the hitherto experience of „Rudna" mine 
within preparation and maintenance of extraction of ore deposits in the exploitation fields 
released by the new pillars, stressing the economic, technical and work safety advantages. 
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Technologie urabiania skał zwięzłych bez użycia materiałów wybuchowych 
w górnictwie kanadyjskim 

Słowa kluczowe 

Urabianie-skaty zwięzłe-kopalnie rud metali-skrawanie skał-urządzenia 

Streszczenie 
Urabianie skal zwięzłych za pomocą materiałów wybuchowycli wiąże się z licznymi pro-

blemami. Trudności te są uważane za jedną z istotnych przeszkód na drodze do zwiększenia 
wydajności i obniżenia kosztów eksploatacji w górnictwie rudnym Kanady. W odpowiedzi na 
zainteresowanie przemysłu alternatywnymi technikami urabiania skał zwięzłych, w ostatnim 
dziesięcioleciu podjęto szereg prac naukowo-badawczych w tym kierunku. W niniejszym ar-
tykule zostaną omówione zarówno te projekty w któiych oparto się na technologiach kon-
wencjonalnych, jak i wykorzystujące rozwiązania o charakterze nowatorskim. W miarę do-
stępności informacji przedstawione zostaną również okoliczności i rezultaty prób w terenie. 
Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy i zdobj^e doświadczenia przeanalizowane zostaną 
również perspektywy dalszych badań w tym zakresie. 
1. Wstęp 

Przemysł górniczy odgrywa kluczową rolę w gospodarce kanadyjskiej. Kanada jest jed-
nym z czołowych producentów i eksporterów licznych surowców. W samym tylko roku 1995, 
wydobyto tam 149 ton złota, 166 tys. ton niklu, 705 tys. ton miedzi oraz przeszło milion ton 
cynku (Canadian Minerał Yearbook 1995). Ostra konkurencja na lynkach światowych zmu-
sza firmy kanadyjskie do stałego zwiększania wydajności i obniżania kosztów wydobycia. Są-
dzi się, że jedną z możliwości poprawienia sytuacji jest wdrożenie systemów wydobycia o cha-
rakterze ciągłym, zbliżonych do tych, które są szeroko stosowane w górnictwie węglowym, 
czy solnym. Podstawowym problemem jest znalezienie takiej techniki urabiania, która byłaby 
odpowiednio wydajna, a zarazem opłacalna z punktu widzenia ekonomicznego. Urabianie 
skał zwięzłych bez użycia materiałów wybuchowych stało się przedmiotem licznych prac nau-
kowo-badawczych realizowanych w Kanadzie w ciągu 8-10 ubiegłych łat. W niniejszym arty-
kule prace te zostaną przedstawione i omówione. Tam, gdzie to możliwe, przedyskutowane 
zostaną również warunki badań w terenie oraz ich rezultaty. Niestety, z uwagi na pewne 
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ograniczenia wynikające z tajności informacji sprawiają, że ilość i jakość przedstawionych tu 
materiałów różnią się znacznie. Należy jednak podkreślić, że większość prezentowanego tu 
materiału pochodzi „z pierwszej ręki", czyli od osób ściśle związanych z poszczególnymi pro-
jektami. W podsumowaniu przeprowadzona będzie krótka dyskusja odnośnie spodziewanych 
przyszłych kierunków prac naukowo-badawczych w tej dziedzinie. 

2, Podioźe prac naukowo-badawczych nad urabianiem skał zwięzłych bez użycia materiałów 
wybuchowych 

Znaczna część rud metali wydobywanych w Kanadzie pochodzi z kopalń podziemnych 
znajdujących się w prowincjach Ontario i Quebec. Warunki, w jakich kopalnie te funkcjonują 
są uważane za trudne zarówno z punktu widzenia technicznego jak i ekonomicznego. Wiele 
z nich znajduje się na terenach trudnodostępnych, z dala od miast, dróg i linii energetycz-
nych. W niektóiych przypadkach warunki klimatyczne sprawiają że ekspedycja wydobytych 
rud z zakładu górniczego jest możliwa jedynie w pewnych okresach roku. Na dalekiej półno-
cy załogi muszą być dowożone do miejsca pracy samolotami i z reguły pozostają na miejscu 
przez kilka tygodni. Do tego dokłada się znaczny koszt robocizny. Wszystkie te czynniki wy-
wierają znaczną presję na kierownictwo kopalń, które musi ustawicznie się starać, aby ich za-
kłady były dochodowe. Ostatnim czynnikiem, choć na pewno nie najmniej ważnym są wła-
sności skai w których prowadzone są prace górnicze. Forrester (1996) biorąc pod uwagę wy-
trzymałość skał na ściskanie (UCS) podał za innymi autorami wartości 103-116 MPa jako 
dolną granicę dla skał zwięzłych (twardych). W tym kontekście, skały spotykane na obszarze 
tarczy kanadyjskiej z całą pewnością należy uważać za silnie zwięzłe. W tak zwanym „miliar-
dowym trójkącie", znanym z intensywnej działalności górniczej prowadzonej między Tim-
mins (Ontario) na płn.-zachodzie, Val d'Or (Quebec) na płn.-wschodzie i Sudbuiy (Ontario) 
na południu, nierzadko spotyka się skały o wytrzymałości przekraczającej znacznie 200 MPa. 
W takich warunkach eksploatacja oparta na wierceniu i strzelaniu wydaje się być jedyną 
możliwą alternatywą. Korzystanie z materiałów wybuchowych pociąga jednak za sobą liczne 
problemy. Do najważniejszych należą: 

trudne czasem do przewidzenia właściwości górotworu w połączeniu z brakiem precyzji 
przy wierceniu otworów strzelniczych sprawiają, że dokładne odstrzelenie zaplanowane-
go profilu jest trudne. Dochodzi często do urobienia złoża ,jponad normę", tj. z nadmia-
rem skały płonej (zubożenie rudy), lub do sytuacji odwrotnej, gdy część rezerw pozosta-
je niewyeksploatowana; 
fale sejsmiczne spowodowane odstrzałem mogą spowodować powstanie licznych spękań 
i szczelin, które negatywnie oddziaływują na stabilność górotworu. To z kolei pociąga za 
sobą zwiększone nakłady związane z obrywką i zabezpieczeniem stropów oraz ociosów. 
Jest to szczególnie odczuwalne w formacjach silnie spękanych; 
techniki strzelnicze nie dają na ogół równomiernego rozdrobnienia urobku. Obecność 
dużych bloków, utrudniających ładowanie i przewóz, wymaga nierzadko ponownego 
użycia materiałów wybuchowych, co z kolei wpływa na opóźnienie całego procesu wydo-
bycia; 

- obecność po odstrzale szkodliwych dla zdrowia gazów wymaga zwiększonego przewiet-
rzania kopalni; 
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q'kliczny charakter prac (odstrzał-przewietrzanie-obrywka-zabezpieczanie wyrobisk-
ładowanie-wiercenie-ładowanie otworów strzałowych) spowalnia cały proces urabiania 
i utrudnia jego automatyzację; 
transport i przechowywanie materiałów wybuchowych wiąże się z pewnym zagrożeniem 
bezpieczeństwa; 

W górnictwie węglowym, czy też soli potasowych wprowadzenie maszyn i urządzeń ura-
biających w sposób mechaniczny (strugi, kombajny ścianowe, przodkowe, itp.), umożliwiło 
przejście do systemów urabiania ciągłego. Wśród zalet z tym związanych można wymienić 
wzrost wydajności, podwyższenie bezpieczeństwa pracy, jak również podatność tych układów 
do kompleksowej automatyzacji. Wiele osób związanych z przemysłem sądzi, że przyszłość 
górnictwa rudnego leży bardziej w systemach maszynowych o charakterze ciągłym, niż cyk-
licznych. W tym właśnie można upatrywać przyczyn wzmożonego zainteresowania, jakim 
w Kanadzie cieszą się prace nad technikami urabiania, mogącymi w przyszłości zastąpić me-
tody oparte o użycie materiałów wybuchowych. 

Można tu wyróżnić dwa główne nurty prac: 
1. adaptacja istniejących technik lub maszyn pod kątem ich zastosowania w skatach zwięz-

łych, 
2. próby wykorzystania nowatorskich technologii rozspajania i urabiania skał. 

W pierwszym przypadku istnieje możliwość skorzystania z doświadczeń nagromadzonych 
podczas prac górniczych, lub konstrukcyjnych w skałach o mniejszej wytrzymałości. Próby za-
stosowania kombajnów pełnoprzekrojowych („Tunnel Boring Machinę - TBM"), czy też 
kombajnów przodkowych („roadheader") są dobrą ilustracją tej tendencji. Jednakże, twar-
dość i ścieralność skał stanowią istotną trudność dla narzędzi i maszyn urabiających. Również 
charakter wykonywanych prac różni się czasem znacznie od pierwotnych zastosowań (patrz 
pkt 3.1). Przy drugim podejściu zakłada się z góry, że technika stanowiąca przedmiot badan 
ma służyć wyłącznie do urabiania skał zwięzłych. Wobec minimalnego doświadczenia, lub na-
wet jego kompletnego braku, prace idące w tym kierunku stają przed innym rodzajem pro-
blemów. W związku z powyższym, przegląd dokonań kanadyjskich w zakresie urabiania bez 
materiałów wybuchowych będzie prowadzony według takiej właśnie klasyfikacji. Należy przy 
tym zaznaczyć, że podział metod urabiania na „konwencjonalne" i „nowatorskie" ma charak-
ter wyłącznie umowny i nie jest oparty na definicjach o charakterze naukowym. 

3. Urabianie mechaniczne skal o dużej wytrzymałości 

3 . 1 . K o m b a j n y p e ł n o p r z e k r o j o we 

Kombajny pełnoprzekrojowe (ang. Tunnel Boring Machines, w skrócie TBM) znane były 
od wielu lat jako maszyny bardzo efektywne w pracach konstrukcyjnych, zwłaszcza przy drą-
żeniu tuneli drogowych i kolejowych. Ponieważ kombajny wyposażone w noże dyskowe (zwa-
ne dalej dla uproszczenia „dyskami"), stosowane były z powodzeniem także w skałach 
o znacznej wytrzymałości, ich zastosowanie w górnictwie wydawało się logiczną konsekwen-
cją. Warto podkreślić, że jedna z pierwszych prób zastosowania takiego kombajnu w górnic-
twie podziemnym miała miejsce właśnie w Kanadzie, w kopalni azbestu w Thetford Mines 
(prowincja Quebec). Według Frianta (1995), kombajn Robbins 103-105 wykonał około 30 m 
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chodnika transportowego. Blisko 30 lat upłynęło zanim taką próbę podjęto w Kanadzie po-
nownie, tym razem w kopalni złota Kiena (koło Val d'Or, prow. Quebec). Kopalnia ta pro-
wadzi eksploatację w dość specyficznych warunkach. Z uwagi na fakt, że jest położona na 
małej wysepce na jeziorze, wiercenia poszukiwawcze prowadzono zazwyczaj z chodników 
drążonych specjalnie w tym celu. Przy stosowaniu materiałów wybuchowych postęp głębienia 
wyrobisk był na ogół poniżej 8 m dziennie. Z uwagi na znaczną długość owych chodników 
oraz na fakt, że zazwyczaj drążono naraz tylko jedno wyrobisko, postanowiono zastosować 
kombajn pełnoprzekrojowy. Maszyna Jarva Mk.6 o średnicy 2,18 m, dostosowana przez ame-
rykańską firmę Boretec, rozpoczęła pracę w lutym 1986. W zwartym bazalcie w ciągu pięciu 
miesięcy wydrążono zaledwie 513 m chodnika. Następne 862 m poszło sprawniej, ale i tak 
maszyna o mocy 185 kW, wyposażona w dyski o średnicy 0,3 m z trudnością dawała sobie ra-
dę w twardej skale. Później, gdy kombajn wgłębił się w strefę gdzie wytrzymałość bazaltu na 
ściskanie osiągnęła 220 MPa i więcej, koszty gwałtownie wzrosły, a postęp prac niepokojąco 
zmalał. Wydaje się, że zastosowana podziałka dysków, wynosząca 0,08 m, była zbyt duża wo-
bec ograniczonej siły docisku i mocy całej maszyny. W kolejnym chodniku, w nieco mniej wy-
trzymałych skałach początki były obiecujące i nawet wynikiem 39,6 m ustanowiono rekord 
postępu dziennego. Niestety, wkrótce potem napotkano formację silnie spękaną, w której 
wystąpiły poważne problemy. Układ maszyny utrudniał bowiem właściwą instalację odpo-
wiedniej obudowy i postęp prac uległ gwałtownemu obniżeniu. Gdy koszt głębienia wyrobi-
ska osiągnął 1000$ za metr (nie licząc amortyzacji sprzętu i opłacania kontraktora), dyrekcja 
kopalni podjęła decyzję powrotu do technik strzelniczych. Ogółem, stopień wykorzystania 
kombajnu w kop. Kiena wyniósł zaledwie 26,8%, podczas gdy aż 35,5% czasu pracy poświę-
cano na naprawy i utrzymanie masz5aiy w stanie gotowości. Podsumowując tą próbę Friant 
(1995) pisze: „patrząc na próby w kop. Kiena z perspektywy, możemy powiedzieć, że maszy-
nie tej brakowało niemal wszystkich cech które są dziś uważane za niezbędne, aby TBM 
mógi poprawnie funkcjonować w warunkach kopalnianych". 

Niektóre doświadczenia z eksperymentu w kop. Kiena posłużyły przy kolejnej próbie 
z kombajnem pełnoprzekrojowym. W roku 1990 dwie kanadyjskie firmy górnicze: Falcon-
bridge i Placer Dome, zawarły porozumienie z firmami J.S.Redpath (kontraktor) i Boretec 
o wspólnej konstrukcji małego TBM do prac przygotowawczych w kopalniach. Według zało-
żeń miał on przyspieszyć drążenie chodników poszukiwawczych o minimalnym promieniu łu-
ków 28 m, w skałach o wytrzymałości do 300 MPa (Forrester 1996). Aby sprostać tym wyma-
ganiom musiał on być krótki, o zwartej budowie, łatwy do demontażu i montażu, tak aby 
mógł być szybko przemieszczany na terenie kopalń. Maszyna ta znana pod symbolem CUB 
(Compact Underground Borer) miała średnicę 2,4 m i długość zaledwie 3,8 m, nie licząc jed-
nak towarzyszącej infrastruktury. W oparciu o doświadczenia z kop.Kiena, maszyna dyspo-
nowała większą mocą (300 kW) oraz została wyposażona w większe dyski (średnica 0,45 m) 
w nadziei podniesienia ich trwałości. Po krótkich próbach w kopalni Fraser w pobliżu Sudbu-
ry (prow. Ontario) CUB został wycofany. W silnie spękanym górotworze, układ maszyny 
(mimo postępu w porównaniu z kombajnem Jarva) pozostawiał nadal zbyt mało miejsca na 
instalowanie obudowy. Głowica urabiająca typu „otwartego" była niewystarczająco wydajna 
przy ładowaniu urobionej skały, co prowadziło do jej częstych uszkodzeń. Ponadto, wystąpiły 
problemy z siłownikami sterowania, które miały do wypełnienia podwójną rolę: docisku do 
calizny i zapewnienia momentu skrawania. Układ sterowania był bardzo skomplikowany, ja-
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ko że każdy siłownik powinien byt mieć nieco inne ciśnienie od pozostałych (Friant 1995). 
Pozytywnie natomiast oceniono manewrowość CUB, który bez problemu wydrążył łukowy 
odcinek wyrobiska o promieniu 49 metrów (Forrester 1996). Po pierwszej fazie wdrożono 
pewne poprawki konstrukcyjne, ale przy kolejnej serii prób, mimo wydrążenia 100 m wyrobi-
ska, dalsze trudności związane ze „zwartością" kombajnu i jego niewielkimi wymiarami spo-
wodowały zawieszenie prac (Friant 1995) i brak jest dalszych doniesień o pracach nad CUB. 

W tej S5rtuacji nasuwa się pytanie, czy idea wykorzystania kombajnów pełnoprzekrojo-
wych w kopalniach podziemnych jest całkowicie chybiona? Tak chyba nie jest, jeśli weźmie 
się pod uwagę dwie inne próby, które miały miejsce poza granicami Kanady. W kopalni Stil-
Iwater (stan Montana, USA) kombajn pełnoprzekrojowy wydrążył łącznie około 8 500 m 
chodników z licznymi łukami. Doświadczenia z Stillwater przyczyniły się w dużej mierze do 
udanej próby zastosowania TBM w kopalni miedzi San Manuel w Arizonie w latach 1994-
1995 (Friant 1995), ale ich dokładniejsze omówienie wylcracza poza ramy tego artykułu. Mi-
mo tego należy stwierdzić, że kombajny pełnoprzekrojowe nie stanowią trafnego rozwiązania 
dla kopalń podziemnych. Silnie spękany lub zaciskający się górotwór, znaczny czasem dopływ 
wody i bardzo zmienne własności skał stanowią poważny problem dla tych maszyn. Mogą 
one jedynie stanowić pewną alternatywę tam gdzie przewiduje się drążenie długich, niemal 
prostych wyrobisk w stabilnym, w miarę jednolitym górotworze. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że zasada działania kombajnów pełnoprzekrojowych 
może być wykorzystana w nieco odmienny sposób. Firma Atlas-Copco/Robbins opracowała 
niejako milao-kombajn TBM do głębienia szybików. Urządzenie to nazwane „BorPak", roz-
poczyna drążenie otworu o średnicy 1,2 m z podwozia gąsienicowego. Jednostka napędowa 
przesuwa się wraz z głowicą urabiającą w głąb otworu w miarę postępu prac. Całość jest zdal-
nie sterowana z przyległego chodnika. „BorPak" został poddany próbom w kopalniach firmy 
Inco, gdzie drążył wyrobiska w skałach o wytrzymałości na ściskanie do 250 MPa. Przewiduje 
się, że maszyna ta będzie wykorzystywana do drążenia szybików włomowych w złożu i skale 
płonej o wytrzymałościach w granicach od 175 do 300 MPa (Forrester 1996). 

3 .2 . K o m b a j n p r z o d k o w y T M - 6 0 

Pod koniec lat osiemdziesiątych agencja o nazwie HDRK Research Ltd, należąca do ka-
nadyjskich firm górniczych: Falconbridge, Noranda i Inco, rozpoczęła prace mające na celu 
opracowanie ciągłych systemów urabiania, które skutecznie mogłyby zastąpić metody oparte 
o techniki strzelnicze. Integralną partią takiego systemu miała być odpowiednia do tego celu 
maszyna urabiająca. Niemal równocześnie rozpoczęto realizację dwóch projektów bada-
wczych (zob. również pkt 3.3). W ramach pierwszego z nich, HDRK skupiła swą uwagę na 
kombajnach przodkowych. Maszyny te są znacznie bardziej funkcjonalne niż kombajny peł-
noprzekrojowe, a przy tym znane z dobrej wydajności w górnictwie „skał miękkich". HDRK 
oceniło istniejące wówczas kombajny firmy Eimco i poddało analizie możliwości ich zastoso-
wania w systemach eksploatacji z podsadzką, jak również przy drążeniu wyrobisk korytarzo-
wych w skałach o umiarkowanej wytrzymałości, W ramach współpracy z Tamrock-Eimco, po 
intensywnych badaniach laboratoryjnych w Anglii, kombajn TM-60, zbudowany przy 
uwzględnieniu wymagań HDRK został dostarczony do Kanady w 1991 roku. Schematyczny 
wygląd maszyny jest przedstawiony na rys. 1. 
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Rys. 1. Kombajn przodkowy TM-60 (Smith 1995) 
Fig. 1, TM-60 roadheader (Smith 1995) 

Kombajn TM-60 posiada podwozie gąsienicowe. Obrotnica kombajnu jest zamontowana 
w ślizgach ulokowanych w jego korpusie i może być przesuwana do przodu lub do tyłu (skok 
1 m) za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych. Jej obrót zapewniają cztery silniki hyd-
rauliczne. Na obrotnicy zamontowane jest przegubowo ramię wraz z głowicą skrawającą. Oś 
obrotu głowicy pokrywa się z osią ramienia. Silnik elektryczny i przekładnia zębata o znacz-
nym przełożeniu ulokowane wewnątrz ramienia, pozwalają na uzyskanie małej prędkości ob-
rotowej i znacznego momentu skrawającego głowicy. Prędkość obrotowa jest regulowana 
w sposób płynny. Cztery siłowniki podnoszenia (po dwa z każdej strony) stabilizują ramię po-
dczas pracy, oraz wspólnie z obrotnicą umożliwiają jego właściwą orientację w stosunku do 
calizny. Aby zapewnić właściwe warunki urabiania, maszynę wyposażono w osiem par stabili-
zatorów. Cztery pary mogą być rozparte ku stropowi i cztery ku ociosom. TM-60 posiada 
w swojej przedniej części płytę załadowczą wraz z ramionami zagarniającymi. Ładują one 
urobioną skałę na przenośnik zgrzebłowy poprowadzony w dolnej części ku tyłowi maszyny. 
Płyta z przenośnikiem stanowią przesuwny podzespół, mogący przesunąć się do przodu 
o 1 m w stosunku do korpusu kombajnu, podobnie jak obrotnica z ramieniem. Podstawowe 
parametry TM-60 są przedstawione w tablicy 1. 
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Tablica 1. Podstawowe parametry techniczne kombajnu przodkowego TM-60 (Smith 1995) 
Table 1. Specifications of a TM-60 HDRK roadheader (Smith 1995) 

Długość 13,1 m 
Wysokość 3,5 m 
Szerokość 3,8 m 
Masa całkowita około 135 ton 
Maksymalne nachylenie wyrobiska przy prowadzeniu robót 10" 
Moc silnika głowicy skrawającej 150 kW 
Moc łączna agregatu liydraulicznego 185 kW 
Napięcie zasilania 575 V 
Nacisk na spąg przy nierozpartych stabilizatorach 214 kPa 
Nacisk na spąg przy rozpartych stabilizatorach 730 kPa 
średnica głowicy skrawającej 1,5 m 
Maksymalny zabiór głowicy skrawającej 0,5 m 
Prędkość obrotowa głowicy (regulowana płynnie) 3,5 do 10,5 obr/min 
Maksymalny wysuw (skok) obrotnicy 1,0 m 

Mimo, Że TM-60 jest maszyną urabiającą w sposób ciągły, jego praca przebiega w swoi-
stym cyklu. Na jego początku kombajn znajduje się możliwie najbliżej calizny, z obrotnicą 
maksymalnie cofniętą ku tyłowi oraz z ramieniem usytuowanym centralnie i poziomo. W za-
leżności od sytuacji rozpiera się stabilizatory boczne, lub stropowe. Głowica jest wprawiana 
w ruch obrotowy, a obrotnica przesuwa się stopniowo ku przodowi na dystans 0,5 m, powo-
dując wrębienie się głowicy na analogiczną głębokość. Następnie, manewrując ramieniem 
i obrotnicą stopniowo urabia się cały przodek wyrobiska. Nie zmieniając ustawienia kombaj-
nu w identyczny sposób urabia się kolejny 0,5-metrowy zabiór. Po zakończeniu tej fazy pracy, 
stabilizatory są chowane, obrotnica wycofywana do tyłu, a cały kombajn przesuwa się do 
przodu ku caliźnie, aby podjąć proces urabiania od nowa. 

Kombajn ten przeszedł intensywne badania w kopalni Birchtree (płn. Manitoba) należą-
cej do firmy Inco. Na poziomie 1 5CK), TM-60 drążył wyrobisko o szerokości 5 m i wysokości 
4 m. Prace prowadzono zasadniczo podczas jednej zmiany dziennie. Głównymi celami były: 
ocena zdolności skrawania skał zwięzłych, zidentyfikowanie możliwości dalszego usprawnie-
nia kombajnu, oraz lepsze zrozumienie samego procesu skrawania i zachowania samej ma-
szyny. 

Pierwsza faza badań (1991-1992) trwała około 90 dni. Wypróbowano trzy typy głowic 
oraz różne rodzaje noży skrawających. Łączny postęp głębienia w tym okresie wyniósł 90 m. 
Urabianie miało miejsce głównie w perydotytach (ok. 2/3 postępu), w siarczanowej rudzie 
niklu, oraz w łupkach biotytowych w strefie spągowej złoża. W tej ostatniej strefie napotkano 
również na ostatnich metrach wtrącenia kwarcytu i gnejs. Istotnym czynnikiem podczas skra-
wania w perydotytach było to, że kombajn był w stania wydrążyć bardzo stabilne wyrobisko 
w silnie spękanym górotworze. W analogicznych warunkach w sąsiednim przekopie o mniej-
szych wymiarach, głębionym z użyciem materiałów wybuchowych, wystąpiły poważne trud-
ności z zachowaniem stabilności stropu i ociosów. Druga faza prób miała miejsce od grudnia 
1993 do kwietnia 1994, w którym to okresie urabianie prowadzono podczas 59 dni spośród 
72 którymi dysponowano. Około 10 dni przeznaczono na wymiany głowic, zmiany miejsca 
prób oraz przygotowanie maszyny do pracy po 31-dniowym przestoju kopalni. Podczas tej 
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drugiej fazy osiągnięto dyspozycyjność kombajnu 85% i łączny postęp ok. 40 m, głównie 
w perydotytach (28 m). W spągu zioża maszyna musiała skrawać także formacje amfiboli-
tyczne, zawierające gnejsy granitowe, gnejsy gametyczne, oraz łupki biotyczne z wtrąceniami 
kwarcytów. W strefie perydotytów kombajn wykazał swoje możliwości pod kątem zastosowa-
nia w górnictwie rudnym. Musiał on bowiem wykonać odgałęzienie od istniejącego chodnika 
głównego, wcinając się w jeden z jego ociosów przy możliwie jak najmniejszym promieniu łu-
ku i przebijając się przez istniejącą obudowę (kotwie i siatki), nie uszkadzając przy tym gło-
wicy i narzędzi skrawających. Wprowadzenie usprawnionego systemu sterującego skrawa-
niem umożliwiło również dokładniejsze przestrzeganie zaplanowanych gabarytów wyrobiska. 
Znaczny postęp zaobserwowano także przy urabianiu gnejsu w spągu złoża, który w pier-
wszej fazie nie poddawał się skrawaniu. Poprawie uległa także trwałość narzędzi. O bardzo 
trudnych warunkach skrawania świadczyła bardzo drobna granulacja urobku oraz fakt, że 
praktycznie cały przodek musiał być urobiony głowicą, przy braku samorzutnego obrywania 
się fragmentów calizny. Nieco więcej liczb dotyczących warunków i rezultatów obu faz prób 
przedstawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Zestawienie warunków pracy i wyników prób kombajnu przodkowego TM-60 
w kopalni Birchtree (Smith 1995) 

Table 2. Summary of working conditions and results during the testing of the TM-60 roadheader 
in the Birchtree Mine (Smith 1995) 

Typ skaiy Gnejs 
gamet. 

Gnejs 
granit. 

Łupki 
biotyczne 

Ruda 
niklu 

Perydotyty 

Łączny postęp, m 28 12 90 
Wytrzymałość skat na ściskanie UCS 

(wartość szczytowa), MPa 
334 320 241 180 138 

średnia wytrzymałość 
na ściskanie, MPa 

225 260 174 145 106 

Sita normalna (uśrednione 
wart. szczytowe), kN 

38,4 38,4 20,1 4,32 3,6 

Sita skrawania (uśrednione 
wart. szczytowe), kN 

25,8 28,8 22,8 6,73 7,1 

Jedn. energia skrawania, MJ/m' 152 166 103 26 26 
Wskaźnik ścieralności skat 

wg. „Cerchar" 
4,5 4,16 5,51 1,51 0,58 

Typowa wydajność, mVgodz. 3 4 10 15 20 
Zużycie narzędzi skrawających, 

liczba noży/m' 
0,9 0,9 0,2 - 0,9 < 0 , 5 < 0 , 1 

Liczby dotyczące wydajności, przedstawione w tablicy 2, są typowymi wartościami chwilo-
wymi. Jest oczywiste, że zmieniały się one w zależności od dobranych parametrów takich jak 
np. prędkość obrotowa głowicy, głębokość skrawania, czy też stopień zagłębienia głowicy 
w caliźnie. Parametry te zmieniano z uwagi na program badań, lub z uwagi na własności skał. 
W najtwardszych skałach kombajn osiągał wydajność od 2 do 6 mVgodz., w łupkach biotycz-
nych od 5 do 15 mVgodz. (w zależności od zawartości kwarcytu), w siarczanowej rudzie niklu 
od 10 do 20 mVgodz., podczas gdy w peiydotytach od 15 do nawet 25 mVgodz. Postęp był 
również uzależniony od tego, czy nacisk kładziony był na stronę pomiarową, czy też na pro-
dukcję. W tym drugim przypadku, w rudzie niklu i łupkach biotytowych, w ciągu zmiany 
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osiągnięto postęp o ponad 2 m (co zajęło odpowiednio 2,5 oraz 3,3 godziny urabiania). 
W bardzo twardycłi skałacli spągu złoża, wyniki były znacznie niższe, bo około 1,5 m cłiodni-
ka w ciągu dwócłi zmian. Było to w dużej mierze wynikiem znacznej zawartości Icwarcytu, co 
dało się także odczuć w zużyciu narzędzi skrawających. W najgorszym układzie (gnejsy i łup-
ki z zawartością kwarcytu sięgającą 40%, oraz najmniej trwałe noże) zacliodziła konieczność 
wymiany do dwóch noży na każdy urobiony metr sześcienny. Druga faza przyniosła również 
zachęcające rezultaty jeśli chodzi o próby zastosowanie noży promieniowych do skrawania 
skał zwięzłych. 

Po zakończeniu tych prób, HDRK zawarło porozumienie z firmą Dosco Oyerseas Engi-
neering Ltd. W jego wyniku Dosco miało otrzymać wyłączną licencję na produkcję kombajnu 
TM-60 i jego sprzedaż. Zawieszenie działalności HDRK w roku 1996 wpłynęło niewątpliwie 
na dalsze losy tego interesującego projektu, ponieważ brak jest późniejszych doniesień na te-
mat wspomnianego kombajnu. 

3 .3 . K o m b a j n z m i e n n o - p r z e k r o j o w y C M M 

Jak już wspomniano wcześniej, równolegle z projektem dotyczącym kombajnu TM-60, 
HDRK podjęło inny interesujący temat. W 1987 roku organizacja weszła we współpracę 
z firmą Wirth GmbH (Erkelenz, Niemcy) w celu skonstruowania kombajnu do urabiania 
ciągłego. Ponieważ koncepcję kombajnu pełnoprzekrojowego (TBM) uznano za niewystar-
czająco funkcjonalną dla celów górniczych, konieczne stało się opracowanie nowej technolo-
gii skrawania skał zwięzłych. W wyniku intensywnego przeglądu literatury i ponad 150 paten-
tów wybrano koncepcję wykorzystania noży pracujących w układzie „podcinania". Ten spo-
sób skrawania (zob. rys. 2 dalej) umożliwia urabianie skały przezwyciężając jej wytrzymałość 
na rozciąganie raczej niż na ściskanie. Dzięki temu jednostkowa energia skrawania jest niż-
sza w porównaniu ze sposobem stosowanym przy kombajnach pełnoprzekrojowych (Ham-
burger 1997). 

Zbudowany przy uwzględnieniu tej zasady kombajn, oznaczony symbolem CMM (ang. 
Continuous Mining Machinę), jest maszyną na podwoziu gąsienicowym, o masie ok. 150 ton, 
wyposażoną we własny niezależny napęd i przegubową w swym punkcie centralnym. W części 
przedniej znajduje się zespół skrawająco-stabilizujący, natomiast w części tylnej umieszczone 
są agregaty elektryczny i hydrauliczny. Taki układ maszyny umożliwia skuteczne głębienie 
wyrobisk o minimalnym promieniu 28 m (Repski 1995). Zespół skrawająco-urabiający skła-
da się z dwóch ram. Zewnętrzna posiada dwie pary siłowników stabilizujących, rozpieranych 
między stropem a spągiem. Gdy stabilizatory te są rozparte, podwozie jest uniesione w sto-
sunku do spągu. Rama wewnętrzna (umieszczona ślizgowo w zewnętrznej) ma za zadanie za-
pewnić docisk osiowy i posuw głowicy skrawającej. Ta ostatnia, napędzana hydraulicznie, jest 
połączona z ramą wewnętrzną poprzez potężne łożysko główne, identycznie jak ma to miej-
sce w kombajnach pełnoprzekrojowych. Prędkość obrotowa głowicy może być regulowana 
w sposób płynny. Głowica jest ponadto wyposażona w dodatkowe stabilizatory działające na 
strop, spąg i ociosy. Tym co różni CMM znacznie od innych znanych rozwiązań, to sposób 
w jaki kombajn ten skrawa caliznę. Maszyna jest wyposażona w cztery noże dyskowe, każdy 
z nich na osobnym ramieniu. Każde z nich jest połączone przegubowo z obrotową głowicą 
i może dodatkowo być przemieszczane promieniowo za pomocą indywidualnych siłowników 
hydraulicznych. Skok ramy wewnętrznej i umieszczonej w niej głowicy wynosi 1 m. Samo ura-
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bianie odbywa się w sposób następujący: na początku cyklu wewnętrzne ramię skrawające, 
obracając się wraz z całą tarczą, wrębią się w caliznę w jej centralnej części, posuwając się od 
zewnątrz ku osi wyrobiska. Gdy wrąb jest już wykonany, „do akcji" wchodzą pozostałe noże 
znajdujące się na ramionach zewnętrznych. Poddcinają one zewnętrzną część calizny, stop-
niowo oddalając się od osi wyrobiska. Każdy z tych dysków skrawa poruszając się po spiralnej 
trajektorii, poczynając od wrębu wytworzonego przez nóż centralny, ku granicom przewidy-
wanego profilu. W przeciwieństwie do konwencjonalnego kombajnu pełnoprzekrojowego, 
postęp głębienia jest osiągany pojedynczymi skrawami o grubości do 200 mm (rys. 2). 

FIRST CHIP rORMED 

suesecuEHT chips 

UNSTABLE CRACK TO 
FREE FACE 

DISC ANGLE 
OF ATTACK 

(ORIEKTATfON MJOLE) 

SUBSEOUEm FULL 
face cuts 

Rys. 2. Zasada skrawania skał przez kombajn CMM firmy Wirth (Repski 1995) 
Fig. 2. Cutting principle of the Wirth CMM (Repski 1995) 

Gdy urobiona zostanie część wyrobiska o kształcie okręgu wpisanego w żądany przekrój 
wyrobiska, specjalny system sterowania sprawia, że ramiona zewnętrzne w trakcie obrotu 
zmieniają swoje położenie względem osi, umożliwiając tym samym uzyskanie żądanego pro-
filu. Ten złożony i precyzyjny system jest główną cechą charakterystyczną kombajnu CMM. 
Dzięki niemu może on wykonywać nie tylko wyrobiska o kształcie okręgu (co robią kombaj-
ny pełnoprzekrojowe - TBM), ale również o kształcie podkowiastym (np. tunele kolejowe), 
prostokątnym, czy kwadratowym. Gdy głowica osiągnie maksymalny wysuw 1 m, jest ona wy-
cofywana, a stabilizatory są chowane. Następnie cała maszyna przesuwa się ku caliźnie, jest 
ponownie orientowana według planów, stabilizatory są rozpierane i cały cykl rozpoczyna się 
od nowa (Hamburger 1997). 

Ładowanie urobku odbywa się podobnie jak w kombajnach przodkowych, jako że CMM 
posiada płytę załadowczą i obrotowe zgamiaki. Urobek jest zagarniany na centralnie usytuo-
wany przenośnik zgrzebłowy. W środkowej części maszyny, tam gdzie znajduje się przegub, 
zlokalizowany jest punkt przesypowy na przenośnik taśmowy, który odstawia urobek ku tyło-
wi, mogąc bezpośrednio załadowywać oponowe wozy odstawcze, lub wozy kopalniane. 

Prototyp kombajnu CMM został zbudowany w zakładach Wirtha w Erkelenz i poddany 
pierwszym badaniom w podziemnym kamieniołomie piaskowca Herdecke. Następnie został 
przewieziony do Kanady i poddany próbom w kopalni niklu Creighton, w rejonie Sudbury 
(Ontario), znanym ze skał uważanych za jedne z najtwardszych na świecie. Łącznie podczas 
obydwu faz badań, wydrążono około 45 metrów wyrobisk o przybliżonych wymiarach 5 x 4 m 
(szerokość x wysokość). W tablicy 3 przedstawiono wybrane parametry skał, w których pro-
wadzono próby, oraz niektóre z osiągniętych rezultatów. 
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Tablica 3. Wybrane parametry skał i rezultaty osiągnięte podczas prób kombajnu CMM 
(Repski 1995, Hamburger 1997) 

Table 3. Some geological characteristics of rocks and results obtained at the CMM test sites 
(Repski 1995, Hamburger 1997) 

Skaly/miejsce prób Piaskowiec 
(Herdecke, Niemcy) 

Noryt 
(Sudbury, Kanada) 

Wytrzymałość skat na ściskanie (UCI) 140 MPa 265 MPa 
Wskaźnik postępu wiercenia (DRI) 48 (średni) 25 (bardzo niski) 

Wskaźnik zużycia noży (BWI) 41 (średni) 55 (bardzo wysoki) 
Wskaźnik żywotności narzędzi skrawających (CLI) 13 (niski) 8 (bardzo niski) 

Łączny postęp urabiania 15 m 30 m 
Postęp głębienia (bez uwzgl. przestojów) 1,3 m/godz. 0,8 m/godz. 

Wydajność urabiania 25 mVgodz. 15 mVgodz. 1 

Podczas 429 indywidualnych prób, przebadano łącznie 11 różnych typów noży dyskowych 
o średnicach 490 mm i 560 mm (Repski 1995). Podczas badań w norycie, zużycie 560-miIi-
metrowych noży wykonanych ze stali stopowych było niepokojąco szybkie. Pomyślniejsze wy-
niki przyniosło zastosowanie noży dyskowych o ostrzach wykonanych z węglików spiekanych. 
Pewne problemy wystąpiły również z przenośnikiem zgrzebłowym. Wynikały one z wysokiej 
twardości i ścieralności norytu. 

Ogólnie, kombajn CMM zademonstrował, że jest w stanie urabiać w sposób ekonomiczny 
nawet bardzo twarde skały. Możliwość drążenia wyrobisk o zróżnicowanych kształtach jest 
również jego dużą zaletą w porównaniu z kombajnami pełnoprzekrojowymi. HDRK i firma 
Wirth opracowały wizję systemu urabiania ciągłego z wykor^staniem CMM. 
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Rys. 3. LJklad systemu do urabiania ciągiego, opartego na kombajnie CMM firmy Wirth (Repski 1995) 
Fig. 3. Layout of the continuous mining system using the Wirth CMM (Repski 1995) 

Mimo tych pozytywnych wyników, podobnie jak i w przypadku kombajnu TM-60, rozwią-
zanie HDRK w roku 1996 zahamowało ten obiecujący projekt. Niemniej jednak firma Wirth 
liczy na wprowadzenie swojego kombajnu na rynki wykonawców prac tunelowych, Z uwagi 
na to, w prowadzonej obecnie kampanii reklamowej, kombajn ten nosi nazwę MTM (Mobile 
Tunneling Machinę - samobieżny kombajn do drążenia tuneli), wskazującą na szerokie moż-
liwości jego wykorzystania w tej dziedzinie. 
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4. NiekonM^encjonalne metody urabiania skat 

We wszystkich omawianych przypadkach, do urabiania skał zwięzłych starano się wyko-
rzystać istniejące techniki skrawania, zaadaptowane do tego celu w mniejszym lub większym 
stopniu. Prace prowadzone w Kanadzie nie ograniczały się jednak do metod konwencjonal-
nych, W dalszej części artykułu przedstawione i przedyskutowane zostaną dwie inne techniki 
urabiania; rozsadzanie skał przy pomocy plazmy, oraz zastosowanie rozłupiarki promienio-
wo-osiowej. 

4 .1 , R o z s a d z a n i e s k a ł za p o m o c ą p l a z m y ( m e t o d a P B T ) 

Metoda ta, będąca przedmiotem badań w kilku różnych ośrodkach, opiera się o wyłado-
wanie elektryczne o wysokiej energii w uprzednio wywierconym otworze. W Polsce metoda 
ta znana pod nazwą „urabianie elektro-hydrauliczne" (EHD) została opracowana i wdrożo-
na przez ówczesny Instytut Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki AGH. W Kana-
dzie badania w podobnym kierunku prowadził ośrodek badawczy firmy Noranda (Noranda 
Research Centre), mieszczący się w Pointe-Claire (k. Montrealu). W Kanadzie metoda ta 
nosi nazwę „PBT - Plasma Blasting Techniąue" (rozsadzanie za pomocą plazmy). Jej zasada 
jest przedstawiona na rys. 4. 
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Rys. 4. Zasada rozsadzania skał za pomocą plazmy - metoda PBT (Piche 1996) 
Fig. 4. Principle of Plasma Blasting technologz (Piche 1996) 

Wywiercony uprzednio otwór jest wypełniany elektrolitem, którym jest zazwyczaj woda 
z dodatkami zwiększającymi jej lepkość, aby zapobiec jej wyciekaniu. Cały cykl rozpoczyna 
się od umieszczenia w otworze elektrody koncentrycznej (coaxial blasting electrode). Nas-
tępnie rozpoczyna się ładowanie baterii kondensatorów (energy storage capacitor bank) ze 
źródła prądu zmiennego. Gdy napięcie osiąga wartość roboczą 18 kV, nagromadzona ener-
gia jest przesyłana poprzez wyłącznik (switching device) i obwód zwierający (triggering circu-
it) kablem koncentrycznym (coaxial power cable) do końcówki elektrody umieszczonej w ot-
worze. Wyzwolenie tej energii w elektrolicie powoduje jego przemianę w plazmę o bardzo 
wysokim ciśnieniu i w wyniku tego powstanie fali uderzeniowej zdolnej przezwyciężyć spój-
ność skały. Interesującą cechą tej metody jest to, że rozspojenie skały odbywa się pod wpły-
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wem naprężeń rozciągających, a nie ściskających jak to ma miejsce w przypadku większości 
technik opartych o użycie narzędzi skrawających. 

Po wstępnych badaniach laboratoryjnych i próbach w terenie na początku lat dziewięć-
dziesiątych, skonstruowano dwa zestawy eksperymentalne. Pierwszy z nich o charakterze 
stacjonarnym był stanowiskiem badawczym w ośrodku Norandy. Drugi zestaw, z modułem 
o energii znamionowej 300 kJ, umieszczony na przegubowym podwoziu wozu odstawczego 
o napędzie spalinowym, stanowił prototyp maszyny urabiającej. Był on podobnie jak wozy 
wiertnicze wyposażony w ramię manipulujące. Na jego końcu umieszczono karuzelowy me-
chanizm (obrót wzdłuż osi podłużnej ramienia) umożliwiający ustawienie w pozycji pracy 
wiertarki hydraulicznej, lub elektrody. Taki układ pozwala na realizację kompletnego cyklu 
pracy (ustawienie wiertarki, wiercenie, wycofanie wiertarki, ustawienie elektrody w pozycji 
pracy i jej wprowadzenie do otworu) bez zmiany położenia maszyny. W roku 1993 wspom-
niany prototyp poddano intensywnym próbom w kamieniołomie granitu. Ogółem, rozsadzo-
no około 700 nadwymiarowych bloków skalnych, nie podejmując jednakże urabiania zwartej 
calizny skalnej. Przeciętny czas realizacji opisanego wcześniej cyklu, uwzględniający wierce-
nie otworu, wynosił około 6 minut. Badania ujawniły pewne problemy związane z żywotnoś-
cią elementów elektrycznych układu wysokiej energii. Ten aspekt był przedmiotem dalszej 
serii badań laboratoryjnych, które przyniosły pewną poprawę w tym zakresie (Piche 1996). 

Chociaż rezultaty osiągnięte z modułem o energii 300 kJ uznano za zadowalające, ocenia-
no, że w warunkach kopalnianych stosowany poziom energii musiałby być znacznie wyższy, 
W zwartym górotworze mniej jest bowiem swobodnych płaszczyzn sprzyjających procesowi 
rozspajania skał, w przeciwieństwie do przypadku pojedynczych, luźnych bloków. Z przepro-
wadzonych badań laboratoryjnych modułu o energii 1 MJ w blokach betonowych wyciągnię-
to wniosek, że dla zastosowań górniczych konieczne byłoby uzyskanie energii „netto" równej 
600 kJ. Przy sprawności energetycznej około 60% oznaczałoby to konieczność generowania 
energii właśnie rzędu 1 MJ. W praktyce prowadziłoby to do bardzo znacznych gabarytów 
sprzętu, które już przy poziomie 300 kJ były znaczne. Problemy te skłoniły Norandę do zmia-
ny pierwotnej wizji użycia techniki PBT do celów górniczych. W wyniku sondażu rynku zwró-
cono uwagę na inne potencjalne zastosowania tej metody, takie jak prace konstrukcyjne, wy-
burzeniowe, czy w kamieniołomach. Ten rozwój sytuacji sprawia, że szanse na wprowadzenie 
maszyny urabiającej opartej o zasadę PBT w górnictwie podziemnym odsuwają się raczej na 
dalszą przyszłość. Być może postęp techniczny w dziedzinie kondensatorów sprawi, że meto-
da PBT stanie się bardziej atrakcyjna w aspekcie stosowalna w kopalniach podziemnych, niż 
jest ona dzisiaj. 

4 .2 . R o z ł u p i a r k a p r o m i e n i o w o - o s i o w a 

Znaczne gabaryty urządzeń, będące cechą charakterystyczną dyskutowanych wcześniej 
rozwiązań nie są jednak możliwe do przyjęcia w każdej sytuacji. Przykładowo, w prowincji 
Ouebec, liczne złoża rud metali, a zwłaszcza złoto występują często w postaci wąskich, chao-
tycznie zlokalizowanych żył, o bardzo nieraz wysokiej zawartości poszukiwanego metalu. 
Przy miąższości złóż często poniżej jednego metra, kwestia zubożenia rudy staje się szczegól-
nie istotna. Techniki strzelnicze nie dają niestety dostatecznej precyzji wybierania złoża, co 
prowadzi do wzrostu kosztów wydobycia i przeróbki rudy. W roku 1992 na Uniwersytecie 
Laval w Quebec City, zapoczątkowano prace nad technikami urabiania, które mogłyby 
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zostać zastosowane w eksploatacji złóż żyłowych. W centrum zainteresowania znalazły się 
rozłupiarki mechaniczne. Są to urządzenia do rozspajania materiałów zwięzłych przy pomocy 
naprężeń promieniowych, lub promieniowych i osiowych równocześnie, generowanych we-
wnątrz uprzednio wywierconego otworu (Paraszczak, Hadjigeorgiou 1994). Urządzenia, wy-
wierające wyłącznie siły promieniowe, są dostępne na rynku. Są one stosowane do rozłupy-
wania bloków ponadwymiarowych i w pracach wyburzeniowych. Jednym z producentów jest 
niemiecka firma Darda. Rozłupiarki tego typu są skuteczne w przypadku, gdy w pobliżu ot-
woru w którym operują, znajduje się swobodna płaszczyzna równoległa do osi tegoż otworu, 
tak jak ma to miejsce przy rozłupywaniu bloków skalnych. W warunkach kopalń podziem-
nych, jak już zresztą wspomniano wcześniej (pkt 4.1), zazwyczaj jedyną swobodną płaszczyz-
ną jest ta w której wiercony jest wspomniany otwór. W takiej sytuacji skuteczność rozłupiarki 
promieniowej staje się wątpliwa. Problem ten może jednak zostać przezwyciężony, gdy we 
wnętrzu otworu przyłożone zostaną siły nie tylko zorientowane promieniowo w stosunku do 
osi otworu, ale także osiowo. Po intensywnych poszukiwaniach literaturowych i analizie po-
nad 150 patentów (Paraszczak, Hadjigeorgiou 1994), urządzenia hydrauliczne, o takim właś-
nie sposobie funkcjonowania, opracowane przez Coopera (1980) i Andersona (1982) uznano 
za najbardziej obiecujące. Zasada działania takiej rozłupiarki jest pokazana na rys. 5. 
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Rys. 5. Zasada działania roziupiarki promieńiowo-osiowej (według Andersona i Swansona 1982) 
Fig. 5. Working principle of a radial-axial splitter (adapted after Anderson and Swanson, 1982) 

Po wprowadzeniu urządzenia do uprzednio wywierconego otworu, olej jest podawany 
pod ciśnieniem przez kanał (port) „III", co powoduje cofanie się tłoka „B" i połączonego 
z nim sztywno klina (wedge). Jako że jeden koniec elastycznych listew (feathers) jest zamo-
cowany do nieruchomej obudowy, chowający się klin powoduje ich rozwieranie się na ze-
wnątrz, co umożliwia zakotwienie rozłupiarki w otworze. Następnie ciśnienie podaje się ka-
nałem „I" co powoduje że tłoczysko (thrust rod), sztywno połączone z tłokiem „A" wysuwa 
się i opiera o dno otworu. Ponieważ ciśnienie oleju na tłok jest utrzymywane, tłoczysko dzia-
ła na skałę siłą o kierunku osiowym. Nałożenie się naprężeń promieniowych (od listew) 
i osiowych powoduje w miejscu kontaktu końcówek listew ze skałą powstanie szczelin roz-
przestrzeniających się w skale ku swobodnej płaszczyźnie. W efekcie odspojona zostaje pew-
na objętość skały pozostawiając w caliźnie krater o kształcie stożka. 

Wobec faktu, że do przewidzianych badań nie można było wykorzystać istniejących urzą-
dzeń tego typu, koniecznym stało się skonstruowanie prototypu. Został on zaprojektowany 
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jako urządzenie przenośne, tak aby nie było potrzeby korzystania z dodatkowych maszyn. 
Prototyp jest zasilany z małego agregatu elektro-hydraulicznego o mocy ok. 1 kW i pracuje 
przy ciśnieniach do 21 MPa, co pozwala na wykorzystanie typowych elementów hydraulicz-
nych. Zasadnicze parametry tej rozłupiarki są podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Podstawowe parametry przenośnego prototypu rozłupiarki promieniowo-osiowej (Paraszczak i in. 1995) 
Table 4. Basic technical characteristics of the hand-held radiai-axial splitter prototype (Paraszczak et al., 1995) 

Wymagana średnica otworu 38 mm 
Maksymalne ciśnienie robocze 21 MPa 
Maksymalna sita osiowa przy ciśń. 21 MPa 260 kN 
Maksymalna siła promieniowa przy ciśń. 21 MPa 1450 kN 
Stosunek siiy osiowej do promieniowej przy ciśń. 21 MPa 1:4 
Maksymalne rozparcie listew (mierzone na średnicy) 8 mm 
Maksymalna możliwa głębokość otworu 370 mm 
Masa urządzenia (bez agregatu zasilającego) 25 kg 

W latach 1995-1996 prototyp przeszedł dwie serie badań. W czasie pierwszej z nich, pro-
wadzonej w blokach betonowych o wymiarach 1,2 m x 1,2 m x 0,8 m, stwierdzono że prototyp 
jest w pełni funkcjonalny i zdolny do rozspajania zwięzłego materiału w pożądany sposób. 
Drugi etap badań miał miejsce w kamieniołomie granitu. Badania próbek skalnych wykazały, 
że wytrzymałość granitu na ściskanie (UCS) mieściła się w granicach od 129 do 150 MPa. 
Wszystkie próby przeprowadzono w potężnych, jednolitych blokach, których wymiary były 
dostatecznie duże (minimum 2 na 2 na 1,5 metra), aby uniknąć niepożądanego wpływu swo-
bodnych płaszczyzn. Spośród 26 prób, 21 było udanych. Najlepszym wynikiem było odspoje-
nie jednorazowo ponad 70 kg granitu. Badania wykonane w granicie udowodniły że zgodnie 
z założeniami urządzenie jest w stanie urabiać zwięzłą skałę o dużej wytrzymałości i ścieral-
ności. Jednakże, prototypowa rozłupiarka, zaprojektowana jako urządzenie przenośne miała 
ograniczoną moc i osiągnęła granice swojej skuteczności. W 5 przypadkach, gdy głębokość 
otworów przekraczała 0,2 m, próby zakończyły się niepowodzeniem. Stało się oczywiste, że 
aby przekonać się w pełni o wydajności tej metody urabiania, należałoby przebadać egzem-
plarz dysponujący znacznie większą mocą, niż pierwszy prototyp. Następnym krokiem powin-
na więc być konstrukcja prototypu „przemysłowego", który z racji swej wielkości musiałby 
być umieszczony na urządzeniu (podwoziu) nośnym. Mimo utrzymującego się zainteresowa-
nia tym projektem, od roku ubiegłego dalszych prac w tym kierunku nie prowadzono z powo-
du braku odpowiednich funduszy. 

5. Podsumowanie 

Artykuł ten stanowi krótki przegląd kilku projektów badawczo-rozwojowych nad urabianiem 
skał zwięzfych bez materiałów wybuchowych, jakie realizowano w Kanadzie w ostatnim dziesięcio-
leciu. Biorąc pod uwagę rezultaty tych prac, można stwierdzić, że nie należy spodziewać się lychłej 
„rewolucji" technicznej na tym polu, a raczej powolnego, choć stałego postępu. Należy podkreślić, 
że kombajn CMM firmy Wirth otwiera jednak interesujące perspektywy w zakresie urabiania me-
chanicznego. Maszyna ta wykazała się zdobością skutecznego skrawania skał bardzo wytrzyma-
łych o dużej ścieralności. Możliwość drążenia wyrobisk o zróżnicowanych przekrojach, w połącze-
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niu z niniejszym zużyciem energii w porównaniu do innych maszyn wyposażonych w noże skrawa-
jące, dowodzą dużego potencjału tej technologii. Z tego względu warto bacznie śledzić dalsze losy 
kombajnu CMM (lub MTM, jak jest on zwany aktualnie) i związanej z nim technologii urabiania. 
Jednym z podstawowych problemów w zakresie skrawania mechanicznego skal zwięzłych pozosta-
ją znaczne gabaryty urządzeń. Będące przedmiotem badań na Colorado School of Mines (Golden, 
stan Kolorado, USA) nowe noże skrawające, tzw. „mini-dyski", pozwoliły na skonstruowanie ma-
łej (ok. 1 m średniq') i zwartej głowicy mogącej skutecznie urabiać skały o wytr^małości 150 MPa 
i więcej (Anon. 1995), Rozwiązanie to może utorować drogę do zbudowania urządzeń o większej 
mocy, ale bardziej mobilnych i manewrowalnych, niż dotychczas istniejące, a więc lepiej odpowia-
dających potrzebom przemysłu górniczego. Jeśli chodzi o technologie niekonwencjonalne, rozłu-
piarka promieniowo-osiowa wydaje się być interesującym rozwiązaniem w warunkach, gdzie domi-
nującymi czynnikami są ograniczenia gabarytów urządzeń i kwestia selektywności wybierania 
urobku. Prostota i niski koszt urządzeń są głównymi atutami tej technologii. Zasługuje ona z pew-
nością na dalsze badania, które umożliwiłyby dokładniejszą ocenę jej wydajności. W ślad za tym, 
możliwe byłyby analizy techniczno-ekonomiczjie, które dałyby odpowiedź na pytanie czy technolo-
gia ta może konkurować z innymi stosowanymi w podobnych warunkach. Spośród innych metod 
niekonwencjonalnych, jedynie dwie: tzw, „Penetrating Cone Fracture" (opracowana w USA i nie 
omawiana tutaj) i częściowo PBT mogą być uważane za w miarę zaawansowane. Na dzień dzisiej-
szy jednak, trudno je uznać za dostatecznie zbadane i dopracowane, aby mogły być w niedalekie 
przyszłości zastosowane w górnictwie podziemnym rud metali. Nie należy jednak dyskredytować 
przedwcześnie żadnej z nich, zanim w pełni obiektywnie będzie można ocenić ich zalety i wady. 
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Technologies for hard rock excavation without the use of explosives in cana 
dian mining 

Abstract 
Mining hard rocks with the use of explosives has a number of disadvantages. They are se-

en as important obstacles in the efforts to increase productivity and cost effectiveness of me-
tal mining operations in Canada. Following a growing interest in finding alternative hard 
rock excavation techniąues, several R&D projects have been undertaken in the last few ye-
ars. In this paper the cases involving both conventional and innovative approach are presen-
tcd and reviewed. Where available, also the circumstances and results of field testing are gi-
ven. Considering state of the art and experience gathered, possible trends for futurę research 
are also examined. 
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Zastosowanie materiałów wybuchowych do wykonywania szczelin w gruncie 
dla ochrony obiektów 

Siowa kluczowe 

Ochrona obiektów - szczeliny w gruncie - materiały wybuchowe - drgania gruntu 

Streszczenie 
Jednym ze znanych sposobów zabezpieczenia obiektów istniejących na deformacje podło-

ża i wstrząsy pochodzenia górniczego, jest wykonanie w podłożu, w pewnym oddaleniu od 
obiektu, głębokiej szczeliny, która powoduje wydzielenie obiektu wraz z otaczającą bryłą gó-
rotworu, od deformującego się otoczenia. 

Główną trudnością, hamującą szerokie zastosowanie szczelin w gruncie dla ochrony 
obiektów jest brak niezawodnych i oszczędnych technologii wykonywania szczelin w skałach 
osadowych, szczególnie w gruntach mało stabilnych i wodonośnych. 

W artykule przedstawiona została metoda wykonywania szczelin w gruncie za pomocą 
materiałów wybuchowych. Eksperyment przeprowadzono na poligonie, na powierzchni 
KWK „Pokój". Badania miały na celu precyzyjne dobranie ładunków materiałów wybucho-
wych niezbędnych do wykonania szczelin o różnym przeznaczeniu oraz wykonanie specjali-
stycznych pomiarów sejsmometrycznych na badanym obszarze. Celem przeprowadzonych 
badań było określenie rzeczywistych wartości parametrów, które charakteryzują drgania po-
wstające w warstwie gruntu (podłoża) w wyniku prowadzonych robót strzałowych. 
1. Wstęp 

Eksploatacja filarów ochronnych stała się możliwa dzięki rozwojowi nauki i sztuki górni-
czej oraz stosowaniu odpowiedniej profilaktyki górniczej i budowlanej. 

Profilaktyka górnicza polega przede wszystkim na minimalizacji wpływów eksploatacji 
górniczej na powierzchnię terenu, natomiast profilaktyka budowlana polega głównie na za-
bezpieczaniu obiektów istniejących na prognozowane deformacje oraz na projektowaniu 
i wznoszeniu obiektów odpornych na wpływy eksploatacji górniczej. 

Jednym ze znanych sposobów zabezpieczenia obiektów na wpływy eksploatacji górniczej 
jest wykonanie w podłożu, w pewnym oddaleniu od obiektu, głębokiej szczeliny, która powo-
duje wydzielenie obiektu wraz z otaczającą bryłą górotworu, od deformującego się otoczenia. 
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Główną trudnością, hamującą szerokie zastosowanie szczelin w gruncie do ochrony 
obiektów jest brak niezawodnych i oszczędnych technologii wykonywania szczelin w skałach 
osadowych, kiedy wymagana jest odpowiednia głębokość i odpowiednio długi czas eksploata-
cji takiej szczeliny, szczególnie w gruntach mało stabilnych i wodonośnych. 

Szczeliny w gruncie w zależności od warunków geologiczno-górniczych, własności fizyko-
mechanicznych gruntu, przeznaczenia i głębokości szczeliny, mogą być wykonywane: 
- sposobem mechanicznym, 
- przy pomocy urządzeń wiertniczych, 
- przy zastosowaniu materiałów wybuchowych (Baranowski Z. 1996, Baranowski Z. i in. 

1996, Baranowski Z., Zych J. 1997, Krawiec W.G. i in. 1993, Krawiec W. i in. 1995), 
- sposobem kombinowanym. 

2. Doświadczenia przeprowadzone na terenie kopalni „Pokój" 

Celem eksperymentów prowadzonych na kopalni „Pokój" było praktyczne wykonanie 
szczelin za pomocą materiałów wybuchowych (Baranowski Z., 1996). W szczególności wyko-
nane badania miały na celu precyzyjne dobranie parametrów ładunków materiałów wybu-
chowych niezbędnych do wykonania szczelin o różnym przeznaczeniu, sprawdzenie ich efek-
tywności, zarówno jako ekranów sejsmoochronnych, jak i szczelin kompensujących poziome 
deformacje gruntu. 

W badanym przypadku prowadzenia strzelania na powierzchni KWK „Pokój" w Rudzie 
Śląskiej, dobór położenia bazy punktów strzałowych oraz szczegółowych parametrów strze-
lań został tak zaprojektowany, aby można było uzyskać niezbędne dane dla określenia wpły-
wu strzelań na obiekty. Dotyczy to przede wszystkim oceny oddziaływania drgań sejsmicz-
nych, jakie generują prace strzelnicze, na obiekty budowlane i mieszkańców. Wymagają tego 
obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego oraz innych rozpo-
rządzeń szczegółowych. 

Przedmiotowe badania obejmowały wykonanie specjalistycznych pomiarów sejsmomet-
rycznych na badanym obszarze oraz interpretację i analizę uzyskanych wyników w aspekcie 
rozpoznania stopnia ich ewentualnej szkodliwości. Lokalny układ terenowy pozwalał na rea-
lizację eksperymentu w pełnej skali wymaganej technologią strzelniczą. 

Celem przeprowadzonych badań sejsmometrycznych było określenie rzeczywistych war-
tości parametrów, które charakteryzują drgania powstające w warstwie gruntowej podłoża 
w wyniku prowadzonych prac strzałowych. Zgodnie z wymogami ochrony środowiska drgania 
te, w przypadku, gdy prace strzałowe prowadzone byłyby w pobliżu terenów zamieszkałych, 
powinny być akceptowalne przez mieszkańców i nie powinny wywoływać uszkodzeń w obiek-
tach budowlanych. 

Do parametrów tych zaliczono prędkość i przyspieszenie drgań, a także dominującą czę-
stotliwość drgań. Badania miały także za zadanie rozpoznać podstawowe parametry fizyko-
mechaniczne charakteryzujące badany ośrodek. W tym celu zastosowano pomiary sejsmiczne 
prędkości propagacji fal sejsmicznych różnego typu w przypowierzchniowej warstwie podło-
ża. 

W oparciu o uzyskane wyniki można określić generalne trendy lub zależności w rozkła-
dzie parametrów opisujących dynamiczne właściwości drgań w funkcji geometrii układu 
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punktów strzałowych względem punktów pomiarowych (przede wszystkim odległości), ła-
dunku MW, grupowania otworów strzałowych, itp. 

3. Przebieg eksperymentu 

Prace były prowadzone na terenie w pobliżu kopalnianego szybu „Anna" i polegały na 
wierceniu pojedynczych i grupowych otworów strzelniczych, zakładaniu ładunków i ich od-
strzeliwaniu z jednoczesną rejestracją fal sejsmowybuchowych. 

Otwory wybuchowe o średnicy 155 mm i głębokości 7 m były drążone za pomocą maszyny 
wiertniczej. Przy wybuchu Nr 3 głębokość otworu wynosiła 6 m, a przy wybuchach Nr 13 -15 
wynosiła 4 m. 

attforf 
pnfif s^smhzny 

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia otworów strzałówych oraz stanowisk obserwacyjnych na poligonie doświadczalnym 
na kopalni „Pokój" 

Fig. 1. The lay-out of blast holes and observing stations on the testing ground of „Pokój" Coal Mine 
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Do badań, jako materiaiu wybuchowego, użyto dynamitu beztrotylowego D10G5H w na-
bojach o wadze 250 g i dtugości 0,25 m. Prędkość detonacji wynosiła 2 200 m/s. Jako inicjato-
ra użyto 2 nitek lontu detonacyjnego odpalanego za pomocą elektrodetonatora o działaniu 
natychmiastowym. 

Przy głębokości otworu wiertniczego 7 m część bojowa otworu wynosiła 6 m (jeden metr 
przybitki). Do dwóch nici lontu detonacyjnego przywiązane były naboje dynamitu w następu-
jącej kolejności: w dolnej części do nici lontu detonacyjnego były przywiązywane 4 naboje dy-
namitu po 2 naboje naraz w szeregu „na styk", co razem dawało 1 kg materiału wybuchowe-
go na 0,5 m otworu. Pozostałe 5,5 m otworu wypełniane było materiałem wybuchowym 
w ilości 2 kg. Poszczególne naboje powiązane były z rozsunięciem na równe odległości jeden 
od drugiego, tj. na każde 0,69 m otworu przypadał 1 nabój. W ten sposób odległość pomię-
dzy końcami naboi wynosiła 0,44 m. Związana w ten sposób girlanda opuszczana była do ot-
woru, a górne końce lontu detonacyjnego były przywiązywane do metalowej zwoiy umiesz-
czonej w ujściu otworu. 

W początkowej fazie eksperymentu możliwość tworzenia się komór kamufletowych 
sprawdzana była przez detonacje pojedynczych i sparowanych otworów, w których umiesz-
czane były 3 kg ładunki o konstrukcji opisanej powyżej. 

Po umieszczeniu ładunku w otworze był on wypełniany na całej głębokości roztworem ce-
mentowym, lub dolna część otworu zasypywana była piaskiem, a na wierzchu ładunku był 
umieszczany papierowy izolator. 

W wyniku wybuchów prawie we wszystkich przypadkach (za wyjątkiem dwóch) powstawa-
ła płaska szczelina o widocznej głębokości od 4,5 m (w przypadku zasypywania ładunków 
piaskiem) do 6 - 6,2 m (w przypadku zalewania otworu roztworem cementowym). W ten spo-
sób zalanie otworu roztworem cementowym (a także obciążenie ujścia otworu płytą żelbeto-
wą) w znacznym stopniu poprawiło wyniki eksperymentu, gdyż przybitka cementowa spełnia-
ła rolę powierzchni wzmacniającej, zapobiegając zawaleniu się gruntu ze ścian otworu i zasy-
pywaniu jego dolnej części. Obciążenie płytą ujścia otworu poprawiało warunki formowania 
górnej części komory i także zmniejszało ilość gruntu spadającego do dolnej części otworu. 

Chociaż kolumna ładunku nie była ciągła, gdyż naboje wiązane były do lontu detonacyj-
nego z przerwami, detonacja ładunku miała charakter pełny, a średnica komory na całej dłu-
gości wahała się tylko nieznacznie (0,4 - 0,5 m), zarówno naprzeciwko ładunków, jak i w od-
stępach pomiędzy nimi. Jednocześnie, taka konstrukcja ładunku pozwalała na znaczącą osz-
czędność materiałów wybuchowych w porównaniu z ciągłym ładunkiem kolumnowym, przy 
czym jakość otrzymywanej komory powybuchowej nie ulegała pogorszeniu. Pewną oszczęd-
ność środków można osiągnąć na drodze zastąpienia roztworu cementowego - gliniastym, 
mogącym spełnić te same funkcje materiału wzmacniającego ściany komory oraz przybitki, 
tym bardziej, że tym roztworem mogą być wypełniane, otrzymane metodą wybuchową szcze-
liny. 

W dalszym ciągu prac były przeprowadzone eksperymenty mające na celu wykonanie 
ciągłej szczeliny o głębokości 7 m i długości 10 m, mające na celu zarówno opracowanie tech-
nologii jej wykonania, jak i zbadanie jej efektywności przeciwsejsmicznej. W tym celu wydrą-
żono 11 otworów i umieszczono w nich ładunki o konstrukcji opisanej powyżej. 

Po wykonaniu strzelania otrzymano łańcuch otworów połączonych w górnej części lejko-
watymi ujściami wyrzutowymi (gdyż detonacje w środkowej części prowadzono bez obciąża-
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nia otworów płytami żelbetowymi) tworzącymi ciągły rów. Szczegółowe badanie było utrud-
nione z powodu obecności w wykopie odłamków gruzu budowlanego o dużych gabarytach 
(długie belki, kamienie) utrudniającego dostęp do ujść komór powybuchowych. 

W celu zbadania właściwości sejsmoochronnych takiej szczeliny w odległości 7 metrów od 
niej po przeciwnej stronie od punktu rejestracji byt przeprowadzony wybuch w otworze 
o identycznej konstrukcji, a układ pomiarowy zarejestrował parametry fali sejsmowybucho-
wej z uwzględnieniem wpływu szczeliny. 

Następnym etapem prac eksperymentalnych były badania punktowych i wielorzędowych 
ekranów sejsmoochronnych. Ta seria eksperymentów była przeprowadzona w celu zbadania 
możliwości wykonania szczelin przerywanych (punktowych) składających się z oddzielnych 
grup otworów (po 3 otwory) z odstępem pomiędzy grupami równym 1,4 m, przy odległości 
pomiędzy otworami 0,7 m. Schemat układu otworów przedstawiony jest na rys. 2. 

Przeprowadzono strzelanie łącznie dla 3 grup otworów, po 3 otwory w grupie. Głębokość 
otworów, tak jak i w poprzednich eksperymentach, była równa 7 m. Konstrukcja ładunków 
w każdej grupie była różna, a to w celu dokładnego określenia najlepszego wariantu w kon-
kretnych warunkach gruntowych. 

18 m iBm 

masa kodunku masa foctunku 
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Rys. 2. Schemat rozmieszczenia otworów przy wykonywaniu szczelin przerywanych 
Fig. 2 . The lay-out of blast hotes for making discontinuous slots 

Konstrukcja ładunków pierwszej grupy (rys. 3a) była wykonana w następujący sposób: 
- w dolnej części otworu na długości 1 m był umieszczony ładunek o wadze 2 kg (8 naboi, 

tj. ciągły kolumnowy ładunek po dwa naboje obok siebie), 
- pozostała część otworu o długości 5 m była załadowana nabojami z rozsunięciem, tj. 

8 naboi rozmieszczonych było na długości 5 m. 
Długość przybitki była równa 1 m. Masa ładunku w każdym otworze była równa 4,0 kg. 

Konstrukcja ładunków drugiej grupy składającej się z trzech otworów odróżniała się tym 
od pierwszej grupy, że przyjęto długość pr^bitki równą 0,5 m. W dolnej części otworu 
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umieszczono ładunki o wadze 2 kg, pozostała część o długości 5,5 m zapełniana była rozsu-
niętymi ładunkami w ilości 9 sztuk (zamiast 8 w pierwszej grupie). W ten sposób masa ładun-
ku w każdym otworze była równa 4,25 kg. 

Konstrukcja ładunków trzeciej grupy odróżniała się od konstrukcji ładunków pierwszej 
grupy tym, że w wolnych miejscach pomiędzy nabojami umieszczone były puste w środku pla-
stykowe butelki o pojemności 0,5 - 1,0 litra, zapewniające obecność wypełnionych powie-
trzem objętości pomiędzy nabojami nawet po zalaniu otworu roztworem cementowym. 

Naprzeciwko każdej grupy otworów w odległości 3 m, odwiercono po jednym otworze 
o głębokości 4 m, w których umieszczono po 2 kg materiału wybuchowego (8 naboi), a pozo-
stałe 3 m wypełniono piaskiem, spełniającym rolę przybitki. 

Przed detonacją pierwszej grupy otworów na każdy z nich była położona płyta żelbetowa 
o wymiarach 2 x 0,4 m, spełniająca rolę obciążenia. W wyniku wybuchu tej grupy otworów 
można było zaobserwować częściowe wydostawanie się produktów wybuchu, które odrzuciły 
na 3 m jedną i przesunęły pozostałe dwie płyty z nad otworów. Grunt nad utworzonymi ko-
morami podniósł się najpierw w formie kopuły, a następnie osiadł, zapełniwszy częściowo ot-
wory w ich dolnej części (rys. 3b i rys. 3c). Przy oględzinach rezultatów tego wybuchu zauwa-
żono uszkodzenie górnej części najbliższego otworu drugiej grupy (obserwowane było wy-
dzielanie się gazów). Dlatego pozostałe dwie grupy otworów postanowiono zdetonować 
jednocześnie, a nie, jak to było wcześniej zaplanowane, w dwóch podejściach. Wyniki wybu-
chu tych dwóch grup były analogiczne do wyniku wybuchu otworów grupy pierwszej. 
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Rys. 3. Wyniki detonacji pierwszej grupy otworów, 
a - konstrukcja {adunków, b - przekrój podłużny, c - przekrój poprzeczny 

Fig. 3. The results of blasting the first group of blast holes 
the construction of blowing charge, b - the lengthwise section, c - the cross section 

Następnie zdetonowano kolejno 3 otwory naprzeciwko każdej grupy w celu wyznaczenia 
współczynnika tłumienia fali sejsmowybuchowej przez każdy odcinek szczelin. Co prawda, 
w dwóch ostatnich przypadkach proponowano wypełnienie odcinków szczeliny roztworem 
cementowym (a także jego mieszanką z dodatkami pustych w środku elementów), jednakże 
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wykonanie tej operacji okazało się niemożliwe z powodu zasypania szczelin przez grunt 
z górnej części, który okazał się sypkim, nie związanym materiałem, niezdolnym do zagęsz-
czenia się i obsypującym się w obrębie leja pod kątem mniejszym niż 45°. 

Z punktu widzenia właściwości sejsmoochronnych takie przerywane szczeliny mogą speł-
niać rolę pomocniczą jako dopełnienie podstawowego, ciągłego ekranu, wypełnionego po-
dobnym, sypkim materiałem. Mogą one zachowywać swoje ekranujące funkcje tylko przez 
ograniczony okres czasu. Jak pokazały wyniki rejestracji fal sejsmowybuchowych, przecho-
dzących przez szczeliny otrzymane poprzez detonację ładunków o różnej konstrukcji, sposób 
wykonywania szczelin i konstrukcja ładunków nie miała wpływu na właściwości szczelin. 

Charakterystyka prac detonac}^nych oraz profili sejsmicznych na poligonie doświadczal-
nym przedstawione są w tablicy 1. 

Tablica 1. Charakterystyka prac strzelniczych 
Table 1. The characteristic of blastingworks 

Nr 
wybu-

chu 

Liczba 
ładunków 
(otworów) 

Długość 
ładun-
ków, 
[m] 

Długość 
przy-
bitki, 

[m] 

Masa 
jednego 
ładunku, 

[kg] 

Łączna 
masa ła-
dunków, 

[kg] 

Położenie ładun-
ku względem szczeliny 
i profilu pomiarowego 

Odległość pomiędzy 
(otworami), 

[m] 

1 1 6 1 3 3 
2 2 6 1 3 6 f 

1 
• « 4c 

3 1 - 3 12 12 
« 

4 1 6 1 3 3 

5 - 6 4 6 1 3 12 na krzyż linii 
odwiertów 

4 

7 - 8 4 6 1 3 12 w poprzek linii 
odwiertów 

4 

9" 11 6 1 3 33 na krzyż linii 
odwiertów 

0,5-1,2 

* 
10 1 6 1 3 3 za szczeliną 

11 3 6 1 4,5 13,5 w poprzek linii 
odwiertów 

0,7 

12 6 6,5; 6,0 0,5; 1,0 4,5-4,75 27,75 w poprzek linii 
odwiertów 

0.7(1,4) 

^^^ 

13 1 3 2 2 za szczeliną, 
utworzoną przez 

wybuch nr 11 

14 1 — 3 2 2 j.w. - nr 12 
^ * 

14 1 - 3 2 2 j.w. - nr 12 

Uwagi: « 
** 

* * * 

odwierty z ładunkami nie były zalewane roztworem cementowym; 
jak wyżej, odwierty nie były przykrywane płytami żelbetonowymi; 
ładunki skupione. 
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4. Zastosowana aparatura pomiarowa 

Podstawowym zestawem pomiarowym była nowoczesna aparatura sejsmometryczna typu 
Earth-Data, produkcji angielskiej. Czujnikami pomiarowymi - odbiornikami drgań, były sejs-
mometry typu Willmore'a, przenoszące częstotliwości drgań od ułamka Hz do blisko 100 Hz 
bez żadnych zniekształceń. Sygnał po wyjściu z sejsmometru jest poddawany konwersji A/D 
analogowo-cyfrowej i w formie cyfrowej jest przesyłany do rejestratora. Dynamika rejestracji 
jest bardzo wysoka i wynosi 96 dB. Taki zakres dynamiczny gwarantuje rejestrację sejsmogra-
mów drgań z pełną dynamiką amplitudową, to jest bez żadnych obcięć amplitudy i przestero-
wań. Cyfrowa forma zapisu pozwala także na duże możliwości przetwarzania danych w pro-
cesie interpretacyjnym. Do najważniejszych procedur w tym zakresie należą: 
- cyfrowa transformacja parametru prędkości drgań na przyspieszenia poprzez realizację 

procesu różniczkowania zapisu cyfrowego, 
- szybka transformacja Fouriera - FFT (Fast Fourier Transformation) - realizowana dla ce-

lów analizy spektralnej sejsmogramów, w tym dla wyznaczania dominującej częstotliwości 
drgań. 
W pracach pomiarowych wykorzystywano 6 kanałów aparatury Earth-Data, które były 

zainstalowane na dwóch stanowiskach pomiarowych. 
Drugim, pomocniczym typem aparatury pomiarowej była aparatura sejsmiczna BISON -

1570B, produkcji amerykańskiej. Zastosowano ją, poprzez założenie tzw. profilu sejsmiczne-
go do rozpoznania prędkościowego modelu badanego ośrodka. Profil sejsmiczny tworzył 
układ 5-ciu punktów położonych w zmiennej odległości od bazy punktów strzałowych. 

Należy podkreśHć, że obydwa typy aparatur pomiarowych posiadały aktualne charaktery-
styki amplitudowo-częstotliwościowe dla poszczególnych kanałów rejestrujących. Zapewnia-
ło to wiarygodność określanych wartości rzeczywistych parametrów dynamicznych drgań. 

Dla rejestracji parametrów fali sejsmowybuchowej stosowana była też aparatura Instytutu 
Hydromechaniki NAN Ukrainy. Aparatura ta pozwalała zarejestrować, oprócz prędkości 
przemieszczenia, także moment detonacji, częstotliwość procesu drgań i czas trwania działa-
nia falowego. 

5. Metodyka pomiarów 

Schemat geometrii pomiarowej został przedstawiony na załączniku mapowym (rys. 1), na 
którym zaznaczono położenie następujących elementów: 
- podstawowych stanowisk sejsmometrycznych - (ST.l i ST.2) - opartych na aparaturze 

sejsmometrycznej EARTH - DATA, 
- punktów sejsmicznego profilu podłużnego, opartego na geofonach i aparaturze sejsmicz-

nej BISON, 
- punktów strzałowych lub ich grup. 

Stanowiska sejsmometryczne znajdowały się w dwóch punktach i na każdym z nich zain-
stalowane były trzy sejsmometry, odpowiednio w kierunkach NS, EW i Z (północ - południe, 
wschód - zachód i pionowy). Oznacza to, że odbiorniki drgań są uczulone na drgania przy-
chodzące z tego właśnie kierunku. Sejsmometry ustawiane były na twardym elemencie po-
dłoża, w celu zapewnienia powtarzalności wyników kolejnych serii pomiarowych. Odległości 
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tych stanowisk podawane są każdorazowo w tablicy wynikowej poszczególnych strzelań. Wy-
nosiły one średnio: 
- w przypadku stanowiska ST.l od 70 do 80 m 
- w przypadku stanowiska ST.2 od 130 do 140 m. 

Każde z przeprowadzonych strzelań doświadczalnych było rejestrowane w formie oddziel-
nego sejsmogramu cyfrowego, w pierwotnej formie w domenie prędkości drgań. Stanowił on 
podstawę dla specjalistycznych prac interpretacyjnych. 

Drugą sieć pomiarową stanowił układ 5-ciu punktów geofonowych tworzących profil sej-
smiczny, Był on usytuowany wzdłuż toru kolejowego i kolejne punkty profilu były w coraz to 
większej odległości od zasadniczej bazy punktów strzałowych. Każdy punkt pomiarowy za-
wierał dwa odbiorniki drgań (geofony) o poziomej charakterystyce drgań, zainstalowane 
w gruncie poprzez wbicie metalowej ostrogi i zorientowane w dwóch prostopadłych kierun-
kach (równoległy i prostopadły do linii profilu sejsmicznego). 

Ze względu na charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową aparatury sejsmicznej BI-
SON-1570B i spektralną charakterystykę strzelań (punktów wzbudzania drgań) aparatura ta 
odcinała częstotliwości drgań niższe od 10 Hz. Stąd rejestracje te nie mogły być podstawą ok-
reślenia rzeczywistych parametrów drgań o maksymalnych amplitudach. Wyniki tych badań 
wykorzystano jednak dla określenia funkcji tłumienia drgań oraz dla prędkościowego roze-
znania badanego podłoża gruntowego (w aspekcie prędkości rozchodzenia się w nim fal sej-
smicznych). 

Pierwsza faza procesu interpretacyjnego polegała na określeniu maksymalnych wartości 
prędkości drgań dla poszczególnych strzelań i dla poszczególnych składowych drgań. 

Faza druga to operacja cyfrowego różniczkowania sejsmogramu dla uzyskania akcelero-
gramów drgań, dla których wyznaczono następnie amplitudy maksymalnych wartości przy-
spieszenia drgań. 

Faza trzecia to operacja szybkiej transformacji Fouriera na zapisach przyspieszenia drgań 
i określenie spektrum zarejestrowanych sygnałów sejsmicznych. Na ich podstawie określono 
wartości (przedział) dominujących częstotliwości drgań. 

Dane sejsmiczne z aparatury Bison interpretowane były wg metodyki hodografów, z wy-
dzieleniem fazy P - fali podłużnej i fazy S - fali poprzecznej. 

Określano wartość parametru podstawowego, tj. prędkości rozchodzenia się poszczegól-
nych typów fali sejsmicznej oraz pochodne parametry geomechaniczne charakteryzujące geo-
inżynierskie cechy gruntu, w któiym były prowadzone testowe prace strzałowe. 

6. Wyniki analizy 

Na podstawie zapisu oscylogramu stwierdzono, że do punktu obserwacyjnego pierwsza 
dochodzi fala podłużna P, która w strefie bliskiej wybuchowi przewyższa pod względem in-
tensywności pozostałe fale, jednakże mając wysoką częstotliwość drgań szybko ulega tłumie-
niu wraz ze wzrostem odległości od miejsca detonacji i poza strefą najbliższą wybuchowi 
(strefą nieodwracalnych deformacji gruntów). Maksymalne prędkości przemieszczenia nie-
sie, w różnych swoich fazach, fala powierzchniowa R. Okres drgań fali R jest największy 
w porównaniu z pozostałymi falami, często porównywalny jest z okresami drgań własnych 
ochranianych obiektów. Intensywność fali słabo ulega tłumieniu wraz ze wzrostem odległości 
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i dlatego fala powierzchniowa stanowi podstawowe niebezpieczeństwo dla budynków i bu-
dowli. 

Opracowanie matematyczne materiału eksperymentalnego pozwoliło opisać zmianę 
prędkości przemieszczenia gruntu w czasie wybucłiu ładunku skupionego na placu ekspery-
mentów jako funkcję odległości. 

Dla fali P 

V 

(1) 

J 
dla fali R 

/ 

U ^ = 6 H o 
V q 

\ 

V 

(2) 

J 
gdzie: 

H - znormalizowana głębokość umieszczenia ładunku H 
H 

o 

H - głębokość umieszczenia ładunku, m; 
Q - masa ładunku detonowanego jednocześnie, kg; 
r - odległość od miejsca wybuchu do punktu obserwacyjnego, m. 

Przy wyznaczaniu dopuszczalnej masy ładunku albo odległości sejsmicznie bezpiecznej 
wykorzystuje się wektory prędkości przemieszczenia U/i , które są dwa razy większe od 
pionowych składowych prędkości przemieszczenia, wynikających z wzorów (1) i (2). 

Jeśli przyjąć, że proces falowy ma postać procesu sinusoidalnego (co nie jest dalekie od 
rzeczywistości, szczególnie dla fal powierzchniowych), to wykorzystując proste zależności 
można obliczyć odpowiednio przyspieszenie lub przemieszczenie gruntu. 

W obecnym czasie podstawowym kryterium oceny działania fal sejsmowybuchowych na 
chroniony obiekt jest prędkość przemieszczenia gruntu na poziomie posadowienia obiektu. 
Dlatego, znając dopuszczalną prędkość przemieszczenia gruntu dla określonego obiekt {Û ^̂ ^ 
i wykorzystując odpowiednie wzory można obliczyć bezpieczną sejsmicznie masę ładunku 
przy dominującym działaniu: 
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W analogiczny sposób obliczane są odległości bezpieczne sejsmicznie 
dla fali P 

r -^hez - " o 

^ \ 

250 

K ^ d o p j 

0,44 

dla fali R 

(6) 

W tych przypadkach, jeśli obniżenie intensywności działania fali sejsmowybuchowej na 
chroniony obiekt metodą zmiany masy ładunku lub odległości z powodów technologicznych 
lub innych nie jest możliwe, wykorzystywana jest szczelina sejsmoochronna wykonywana spo-
sobem wybuchowym w postaci łańcucha pionowych komór. 

6 .1 . C h a r a k t e r y s t y k a w y n i k ó w p o m i a r ó w 

Podstawowe parametry charakteryzujące dynamikę drgań odczytywane były bezpośred-
nio z wyskalowanych sejsmogramów lub przetworzonych akcelerogramów oraz z przyspiesze-
niowego spektrum drgań. Odpowiednio określa się: 
- maksymalną wartość prędkości drgań, mm/s; 
- maksymalną wartość przyspieszenia drgań, mm/s^; 
- częstodiwość dominującą drgań, Hz. 

Poszczególne składowe drgań wyznaczają wartości składowe NS, EW i Z, na podstawie 
których obliczane są następujące parametry wypadkowe: 

składowa całkowita: 

r (7) 
z 

składowa pozioma: 

NS ^ ^EW 

Przykładowe wyniki pomiarów sejsmometrycznych przedstawiono na rys. 4, na których 
dokonano zbiorczego zestawienia: 
- sejsmogramów drgań (zapis prędkości drgań v, mm/s), 
- akcelerogramów drgań (zapis przyspieszenia drgań a, mm/s^), 
- spektrów częstotliwościowych drgań (rozkład amplitudy spektralnej w funkcji częstotli-

wości drgań, dla wyznaczenia częstotliwości dominującej f̂ ^̂ , Hz). 
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Rys. 4. Przykładowe wyniki pomiarów sejsmometrycznych dla strzelania Nr 1 
a - prędkości drgań, b - przyśpieszenia drgań, c - obliczone przyśpieszeniowe spektrum drgań 

Fig. 4. The examples of results of seismometric measurements for blasting No 1 
speed of yibrations, b - acceleration of vibrations, c - calculated spectrum of vibrations acceleration 

Na podstawie takiego materiatu wyjściowego sporządzono dla każdego strzału (odpalenia 
ładunku MW) oddzielną kartę pomiarową. Zbiór tych kart stanowi! podstawę dla opracowa-
nia zbiorczej karty badań sejsmometrycznych, stanowiącej podstawę analizy wyników. 

Ponieważ w przypadku ST.2 w drugim dniu pomiarowym wystąpiło sprzężenie kanałów 
w aparaturze pomiarowej i prawidłowo rejestrowana była tylko składowa pionowa Z, dla 
ustalenia wartości składowej wypadkowej poziomej i całkowitej dokonano ich obliczenia wy-
korzystując stosunek tych składowych do składowej pionowej według danych stanowiska 
ST.l. Wartości skorygowano z danymi pomierzonymi w pierwszym dniu, wówczas, gdy oby-
dwa stanowiska pracowały prawidłowo. Uzyskana zgodność wyników jest zadawalająca. 

Kontrolne pomiary sejsmiczne przeprowadzone zostały jedynie dla ograniczonego zbioru 
otworów strzałowych, które odpalano w 1-szym i 2-gim dniu prowadzenia strzelań. Tym nie-
mniej wartości zastosowanych ładunków oraz różnorodna geometria grupowania otworów 
i technologia strzelania pozwalają sądzić, że uzyskane wyniki są w pełni reprezentatywne dla 
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obiektywnego rozpoznania wartości parametrów dynamicznych drgań, jakie mogą wystąpić 
podczas przeprowadzania tego typu eksperymentów. 

Stwierdzono występowanie zależności efektu sejsmicznego wyrażanego bądź przez pręd-
kość, bądź przez przyspieszenie drgań od wielkości ładunku MW. Jest ona wyraźna tam, 
gdzie nie zmieniały się pozostałe parametry strzelań, a więc ilość otworów strzałowych, od-
ległość do stanowisk pomiarowych, itp. Najbardziej korzystnymi w tym wnioskowaniu są da-
ne ze strzelań nr 1, 2 i 3. Ogólnie prędkość drgań i przyspieszenie wzrastają, ale niezbyt sil-
nie, co jest zgodne z danymi literaturowymi w tym zakresie. 

6 .2 . O c e n a s t o p n i a s z k o d l i w o ś c i d r g a ń i o k r e ś l e n i e b e z p i e c z n y c h 
z a s i ę g ó w d r g a ń s e j s m i c z n y c h 

W celu określenia bezpiecznych zasięgów drgań sejsmicznych uzyskane wyniki określenia 
wartości amplitudy prędkości „v" i przyspieszenia drgań „a" naniesiono na wykresy, przed-
stawiające zmianę tych parametrów w funkcji odległości od punktu strzałowego. 

Na podstawie wykresów zbiorczych wszystkich krzywych uzyskanych dla ośmiu strzelań 
testowych można stwierdzić, że krzywe te posiadają następujące charakterystyczne cechy: 
- wydzielić można dwie grupy krzywych, które charakteryzują się wyraźnie odmiennym 

współczynnikiem nachylenia, a co za tym idzie również innym współczynnikiem tłumienia 
drgań przez ośrodek; odpowiadają one strzelaniom, które były prowadzone bądź poje-
dynczym (tylko raz 2 otwory) skupionym ładunkiem - grupa I, bądź przy zastosowaniu 
grupowania otworów strzałowych - grupa II, 

- różne są bezwzględne wartości amplitudy wyjściowej prędkości i przyspieszenia drgań, 
w zależności od sposobu strzelania, wielkości ładunku i odległości bazy strzałowej od po-
miarowych stanowisk sejsmometrycznych. 
Ogólnie można natomiast stwierdzić, że: 

- strzelania z zastosowaniem grupowania otworów strzałowych charakteryzowały się wyraź-
nie intensywniejszym efektem sejsmicznym na stanowisku pomiarowym ST.l, które było 
w odległości od 55 do 83 m; 

- równocześnie ten sposób odznaczał się zdecydowanie silniejszym tłumieniem drgań przez 
ośrodek i stąd często poziom drgań na stanowisku ST.2 był porównywalny z tym jaki ge-
nerowała pierwsza grupa strzelań. 
Taki przebieg zjawiska świadczyłby o tym, że grupowanie otworów strzałowych zapewnia, 

w tej sytuacji, znacznie bardziej intensywny efekt sejsmiczny (co ma znaczenie dla osiągnięcia 
zamierzonego zniszczenia lub kształtowania struktury ośrodka w miejscu prowadzenia strze-
lań) oraz drgania sejsmiczne są wyraźnie szybciej tłumione, a więc mniej są niebezpieczne dla 
środowiska naturalnego. 

Zatem technologia strzelania z grupowaniem otworów strzałowych jest znacznie korzys-
tniejsza i na niej winny być oparte przyszłe prace, szczególnie w terenie zurbanizowanym. 

Sprawą istotną w tym zakresie jest określenie poziomego zasięgu drgań sejsmicznych 
o różnym stopniu intensywności, a w szczególności o różnym stopniu szkodliwości dla środo-
wiska naturalnego (głównie obiektów budowlanych). Ocenę w tym zakresie oparto na obo-
wiązującej w Polsce normie PN-85/B-02170 pt. „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych 
przez podłoże na budynki". Podstawowym parametrem, na którym oparto ocenę jest przy-
spieszenie drgań, a dokładnie pozioma składowa tego przyspieszenia aH. 
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Skala SWD-I odnosi się do budynków o kształcie zwartym, o małych wymiaracli zewnę-
trznych rzutu poziomego (nie przekraczającym 15 m), jedno- lub dwukondygnacyjnych 
i o wysokości nie przekraczającej żadnego z wymiarów rzutu poziomego. 

Skala SWD-II odnosi się do budynków nie wyższych niż pięć kondygnacji, których wyso-
kość jest mniejsza od podwójnej najmniejszej szerokości budynku oraz do budynków niskich 
(do 2 kondygnacji) lecz nie spełniających warunków podanych dla skali SWD-I. 

Z badań wynika, że dominująca częstotliwość drgań którą należy uwzględniać 
w skalach wpływów dynamicznych (oś pozioma) zawiera się w granicach od 4,5 do 8,9 Hz. 
Maksymalne przyspieszenia jakie zarejestrowano na ST.l świadczą, że w odległości 55 - 85 m 
(w takiej odległości były punkty strzałowe od stanowiska sejsmometrycznego ST.l) zareje-
strowane drgania mogą się kwalifikować, w sporadycznych przypadkach (tylko strzał nr 8), 
do IV strefy drgań, określanej jako drgania o dużej szkodliwości dla budynków i mogące sta-
nowić zagrożenie dla ludzi (powstają liczne spękania, lokalne zniszczenia murów i innych po-
jedynczych elementów budynku, odpadanie płatów wypraw sufitów, itp.). Przekroczona mo-
że być wówczas granica wytrzymałości pojedynczych elementów budynku. Generalnie dla 
wszystkich pozostałych wyników pomiarowych (7 strzałów od nr 1 do nr 7) mieści się ona 
w III strefie drgań, przy wspomnianych odległościach stanowiska ST.l, czyli 55 - 85 m. Strefa 
III charakteryzuje drgania szkodliwe dla budynku, które mogą powodować lokalne zaryso-
wania i spękania mogące osłabiać konstrukcję budynku i zmniejszające jego nośność oraz od-
porność na dalsze wpływy dynamiczne (może nastąpić odpadanie wypraw i tynków). 

Wyniki pomiarów sejsmometrycznych na stanowisku ST.2 wskazują znacznie mniejszy 
poziom drgań. Praktycznie, na osiem zarejestrowanych strzelań, amplituda przyspieszenia 
drgań dla wszystkich strzelań była poniżej poziomu 250 mm/s . Odpowiada to dolnej wartości 
kwalifikującej drgania do III strefy drgań. 

Powstaje pytanie - w jakiej odległości poziomej, poziom drgań, oceniany wartością pozio-
mej składowej przyspieszenia osiągnie wartości kwalifikujące go do II strefy drgań, tj. drga-
nia nieszkodliwe dla konstrukcji budynku? 

Dla zarejestrowanego zakresu częstotliwości, zarówno dla skali SWD-I jak i SWD-II war-
tość przyspieszenia granicznego jest zbliżona do 120 mm/s . Dla dalszej analizy przyjęto tą 
właśnie wartość jako kryterium wyznaczania bezpiecznych zasięgów drgań generowanych 
przez strzelania. Wartość ta jest także w dobrej zgodności z tymi jakie podaje skala oceny in-
tensywności drgań sejsmicznych MSK-64, gdzie 120 mm/s^ wyznacza granicę, od której mogą 
zacząć się pojawiać drobne szkody sejsmiczne w najsłabszej odpornościowo grupie obiektów. 

Określone zasięgi poziome drgań sejsmicznych, które mogą powodować uszkodzenia 
w obiektach budowlanych (kryterium 120 mm/s^) wynoszą odpowiednio: 
- dla strzelań z grupowaniem otworów strzałowych od 130 do 150 m, 
- dla strzelań ze skupionym ładunkiem od 135 do 175 m. 

Z uśrednienia tych danych wynika, że poziomy zasięg drgań szkodliwych wynosił w przed-
miotowych badaniach około 150 m. 

Poza wyznaczonymi granicami zasięgu drgań szkodliwych drgania generowane pracami 
strzałowymi będą się mieściły w strefie II i I stopnia (strefa II odczuwalne przez budynek, ale 
nieszkodliwe; strefa I drgania nieodczuwalne przez budynek). 

Pozostaje problem odczuwania drgań przez ludzi. Proponuje się w tym zakresie przyjąć, 
zgodnie ze skalą MSK-64, kryterialną wartość przyspieszenia 50 mm/s . Z przybliżonej inter-
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polacji krzywych tłumienia drgań (tylko dwa punkty pomiarowe) wynikają następujące war-
tości stref odczuwania przez ludzi drgań wywoływanych przez przeprowadzone prace strzel-
nicze: 
- dla strzelań z grupowaniem otworów strzałowych wynoszą od 145 do 165 m, 
- dla strzelań ze skupionym ładunkiem wynoszą od 155 do 215 m. 

Biorąc pod uwagę niepełną formę krzywych tłumienia prędkości i przyspieszenia drgań 
oraz pewien współczynnik bezpieczeństwa proponuje się przyjąć, jako wartość graniczną za-
sięgu maksymalną uzyskaną wartość, to jest 215 m. 

Niewielka różnica pomiędzy zasięgiem drgań szkodliwych dla budynków i odczuwanych 
przez ludzi wynika z płytkiego położenia źródeł wzbudzania oraz dużego tłumienia drgań 
przez przypowierzchniową warstwę gruntu. 

7. Podsumowanie 

Analizując wyniki prac eksperymentalnych, wykonywanych na poligonie doświadczalnym 
kopalni „Pokój" można wysnuć szereg konkretnych wniosków i sformułować podstawowe za-
lecenia dotyczące wykonywania szczelin o rozmaitym przeznaczeniu technologicznym. 

Za jeden z głównych wniosków należy uważać to, że na wyniki wybuchów decydujący 
wpływ mają właściwości fizyko-mechaniczne i granulacja gruntów. Dlatego każdy rodzaj prac 
związany z wykonaniem szczelin powinien być poprzedzony szczegółowymi badaniami właś-
ciwości gruntów na pełnej głębokości planowanej szczeliny. 

Drugim ważnym czynnikiem jest optymalizacja parametrów i konstrukcji ładunku w ot-
worze, kolejność detonacji i liczba otworów odstrzeliwanych jednocześnie. Bazować należy 
przy tym na optymalnej technologii i bezpieczeństwie sejsmicznym. 

Opisane eksperymenty potwierdziły możliwość wykonania szczelin pod rozmaitymi grun-
tami nasypowymi i nanosami materiałów niestabilnych, na przykład, przy posadowieniu pia-
skowych nasypów w budownictwie drogowym lub pod kamiennymi umocnieniami brzegów 
rzek, jeśli zaistnieje konieczność wykonania w naturalnych zalegających gruntach ekranów 
wodoszczelnych. Uwzględniając stopień komplikacji zadań związanych z wykonaniem bu-
dowli przeciwfiltracyjnych, możliwe jest ich wariantowe wykonanie w postaci odmian dwu-
i trzystopniowych. Konkretne rozwiązanie musi być dostosowane do każdego indywidualne-
go przypadku. 

W warunkach prowadzonych eksperymentów udało się określić optymalną wagę i kon-
strukcję ładunków przy głębokości szczeliny do 6 m, która wynosi 3 kg materiału wybuchowe-
go, tj. 0,5 kg na metr bieżący. Przy pracy w innych warunkach i przy wykorzystaniu innych 
materiałów wybuchowych te parametry powinny być uściślone. 

Otrzymane w wyniku opisanych eksperymentów szczeliny mogą być wykorzystane jako 
szczeliny kompensacyjne dla odkształceń poziomych. 

Przeprowadzone ekspeiymenty pokazały, że jedną z najbardziej perspektywicznych 
metod wykonania szczelin jest metoda kombinowana, z wykonaniem w górnej części wykopu 
- sposobem mechanicznym, a dolna część (niedostępna dla koparki) powinna być wykonana 
za pomocą wybuchu. Dodatkowo, jeśli wykonany >łykop wypełniony zostanie roztworem, to 
możliwe jest wykonanie dolnej części szczeliny metodą wybuchową nawet w gruntach mało 
stabilnych i nawodnionych. 
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Stwierdzono zmienność podstawowych parametrów dynamicznych, tj. prędkości i przy-
spieszenia drgań w funkcji przede wszystkim usytuowania i geometrii otworów strzałowych, 
następnie odległości oraz wielkości ładunku materiału wybuchowego. 

Maksymalny efekt sejsmiczny stwierdzano w przypadku grupowania otworów strzałowych 
i ładunku 12 kg. Wówczas na stanowisku bliższym bazy strzałowej (ok. 60 m) maksymalne 
wartości poziomych składowych prędkości i przyspieszenia drgań wynosiły odpowiedn 15,56 
mm/s i 1003,4 mm/sl 

Zauważono także istnienie wyraźnej różnicy pomiędzy efektem strzełań i charakterystyką 
drgań, w tym ich tłumieniem, pomiędzy strzelaniami o ładunku skupionym (zwylde 1 otwór 
i tylko raz 2 otwory) a strzelaniami z grupowaniem otworów (zwykłe 4 otwory). 

Sformułowano więc pogląd, że strzelania, w których stosuje się grupowanie otworów 
strzałowych są bardziej technologiczne z następujących powodów: 
~ dają większy efekt sejsmiczny, co jest sprawą zasadniczą dla niszczenia względnie modyfi-

kowania w sposób kontrolowany struktury ośrodka skalnego, 
- charakteryzują się, ze względu na szybkie tłumienie drgań, korzystniejszym oddziaływa-

niem w stosunku do środowiska naturalnego (szybsze wytłumienie drgań). 
Drgania jakie generowały prowadzone prace strzelnicze w strefie bardzo bliskiej punktów 

strzałowych (50 - 80 m) kwalifikowały się wg polskiej normy oceniającej szkodliwość drgań 
przekazywanych przez podłoże na budynki generalnie do III strefy szkodliwości (drgania 
szkodliwe dla budynku) i sporadycznie (tylko strzał nr 8) do IV strefy (drgania o dużej 
szkodliwości dla budynku i stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi). 

Wyznaczona strefa zasięgu drgań szkodliwych dla obiektów budowlanych w oparciu 
o normę PN-85/B-02170 wynosi średnio 150 m, natomiast strefa zasięgu drgań odczuwanych 
przez ludzi wynosi.w granicach 215 m. Ta niewielka różnica wynika ze specyfiki podłoża 
gruntowego w badanym obszarze. 
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Use of explosives for making slots in soil for objects protection 

Abstract 
One of the known ways of protecting the existing objects against ground deformations 

and shocks of mining occurence there is making in base, in certain distance from the object, 
deep slot that causes separating of the object together with surrounding rock mass from 
deformed surroundings. 

Main difficulty that slowing down wide application of slots in soil, there is lack of reliable 
and economic technologies of making the slots in sedimentary rocks, especially in non stable 
and water-bearing soils. 

The method of making slots in soil by blasting has been presented in this paper. The 
experiment was made on the testing ground of "Pokój" Coal Mine. The researches aimed at 
precise determining of explosives charge essential for making slots of different destination as 
well as carrying out specialized seismometric measurements on the considered area. The aim 
of these measurements was the definition of real values of parameters that characterise 
vibrations forming in soil layer (base) as the effect of blasting. 
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System monitoringu pracy obudowy kotwiowej 

Słowa kluczowe 

Obudowa kotwiowa - monitoring - metoda introskopowa - boltometr 

Streszczenie 
W pracy omówiono niedomagania stosowanego aktualnie monitoringu. Przedstawiono 

możliwości badań szczelinowatości skal z wykorzystaniem specjalnie skonstruowanej kamery 
podczerwieni, opisano także budowę urządzenia. Poinformowano o prowadzonych bada-
niach nad skonstruowaniem przyrządu umożliwiającego rozpoznanie, w warunkach kopal-
nianych, stanu wklejenia kotwi i wielkości sił rozciągających, co zdaniem autorów jest szcze-
gólnie ważne dla zapewnienia bezpiecznej pracy obudowy kotwiowej. 

Doświadczenia, które uzyskano w polskim górnictwie węglowym w zakresie obudowy kot-
wiowej dowodzą, że dysponujemy skutecznymi metodami pozwalającymi na kontrolę pracy 
obudowy kotwiowej. Dalej jednak dopracowywane są metody przewidywania kiedy i w jakich 
warunkach może dojść do przeciążenia obudowy i czy jest ona wykonana poprawnie. Stale 
jeszcze różnie są interpretowane kryteria dla oceny stateczności wyrobisk. 

W świetle dotychczasowych doświadczeń, ocena stateczności warstw stropowych może 
być dokonana między innymi poprzez pomiar rozwarstwień. Ważnym dla oceny pracy obu-
dowy kotwiowej jest fakt czy rozwarstwienia powstają przy stropie wyrobiska, czy też poza 
pułapem skotwionych skał. Analizując zebrane dotychczas wyniki rozwarstwień skał stropo-
wych, w warunkach górotworu karbońskiego można wyróżnić dwie charakterystyczne strefy 
powstawania rozwarstwień. Pierwsza obejmuje rozwarstwienia powstające w bezpośrednim 
sąsiedztwie stropu wyrobiska tj. do wysokości 1,2 m i te nie stanowią większego zagrożenia 
dla stateczności. Druga strefa rozwarstwień, ujawniająca się szczególnie w obszarze wpływu 
ciśnienia eksploatacyjnego, obejmuje rozwarstwienia powstające bezpośrednio ponad puła-
pem skotwionych skał. Rozwarstwienia w tej strefie są szczególnie niebezpieczne dla utraty 
stateczności i wymagają szczególnej kontroli. Dokładniejsze rozpoznanie tej strefy rozwar-
stwień wymaga prowadzenia pomiarów rozwarstwieniomierzem wielopoziomowym (wielo-
punktowym). Analiza tak mierzonych rozwarstwień wymaga jednak większych doświadczeń 
i z tego powodu pomiary te stosowane są w ograniczonym zakresie. Pomiar rozwarstwień 
prowadzony z wykorzystaniem rozwarstwieniomierzy jest tym dokładniejszy, im wcześniej po 
odsłonięciu stropu zostaną one zainstalowane i im wcześniej dokonany zostanie pierwszy od-
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czyt odległości kotewek od stropu wyrobiska. Szczególnie intensywny wzrost rozwarstwień 
obserwuje się bezpośrednio po odsłonięciu stropu i w związku z tym większe opóźnienie 
w instalacji rozwarstwieniomierzy powiększa błąd pomiaru. W chwili zainstalowania rozwar-
stwieniomierzy, wielkości rozwarstwień mogą osiągać już liczący się pułap w zakresie wartoś-
ci krytycznych. Stwierdzenie wielkości rozwarstwień powstałych przed zainstalowaniem roz-
warstwieniomierzy jest także możliwe miedzy innymi przy pomocy introskopowej kamery 
w podczerwieni opracowanej w AGH. Schemat blokowy tej aparatury przedstawiono na ry-
sunku (rys. 1). 

MONITOR 

MIKROFON a 
ANALIZA OBRAZU 

llll 
MAGNETOWID 

KOMPUTER 

Rys. 1. Schemat blokowy kamery podczerwieni 
Fig. 1. Błock diagram of infrared camera 

Zasadniczym jej elementem jest układ elektroniczny, który wraz z obiektywem wmonto-
wany został w obudowę o kształcie rury o średnicy 35 mm i długości 120 mm. Wyższość ka-
mery introskopowej pracującej w podczerwieni nad kamerą światła widzialnego polega na 
tym, że przy jej pomocy można stwierdzać także szczeliny zaszpachlowane zwiercinami. Wy-
pełnienie szczelin zwiercinami występuje szczególnie często, gdy w trakcie wykonywania od-
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wiertów używa się małej ilości wody i gdy rozwarcie szczelm jest niewielkie. Cjlowicę Kamery 
można wprowadzać do otworu wiertniczego na lekkich bagnetowe łączonych rurkach, lub też 
w otworach pionowych opuszczać ją na kablu sygnałowym. Urządzenie samodostrajające 
układ elektroniczny umożliwia penetrację otworów o długości do 200 m, nie traci się przy 
tym na ostrości i jakości obrazu. W skład urządzenia wchodzi monitor i w miarę potrzeb 
magnetowid pracujący w systemie VHS. Na taśmę VHS można nagrać równocześnie z obra-
zem komentarz słowny, który pozwala między innymi na bieżące uwagi o oglądanym obra-
zie, a także zaznaczenie głębokości na jakiej w danym momencie znajduje się głowica kame-
ry. W ostatnim czasie opracowano dla potrzeb kamery także automatyczny sposób pomiaru 
i zapisu głębokości na taśmie video i aktualnie prowadzone są próby z tym systemem. 

Całość aparatury zasilana jest napięciem 12 V z baterii wystarczającej na 6 godzin ciągłej 
pracy. Wszystkie elementy wchodzące w skład aparatury mieszczą się w niewielkiej skrzynce, 
co czyni pomiary stosunkowo łatwymi do przeprowadzenia w warunkach kopalnianych. 

Kamerę można wykorzystywać między innymi do pomiarów rozwarcia szczelin i kątów 
pod jakimi przecinają one otwór wiertniczy. Pomiary te mogą być realizowane na monitorze 
obrazu, bezpośrednio podczas wykonywania badań na dole kopalni lub w trakcie przegląda-
nia taśmy już na powierzchni. Dokładność analizy obrazu jest tym większa, im użyje się mo-
nitora o większej przekątnej. Połe widzenia obiektywu współpracującego z prezentowaną ka-
merą dla średnicy otworu wiertniczego równej 45 mm posiada wymiary 12 X12 mm, takie też 
pole widzenia wypełniać będzie ekran monitora. Używając monitora o przekątnej 17" można 
zapewnić dokładność pomiaru rozwarcia szczelin przekraczającą 0,lmm (rys. 2). 

Rys. 2. Obraz szczeliny przecinającej ściankę otworu 
Fig. 2. Photo of flecture breaking the wali of hole 

Dysponując kilkoma, utrwalonymi w różnym czasie na taśmie video, obrazami ścianek te-
go samego odcinka otworu, można przy pomocy specjalnej karty (zainstalowanej w kompute-
rze) porównywać odpowiadające sobie sekwencje obrazu i pomierzyć różnice w rozwarciu 
i lokalizacji szczelin. Te same czynności można wykonywać także bez użycia komputera, ko-
rzystając z video i monitora. Należy wówczas prześledzić zarejestrowane w różnym czasie ob-
razy ścianek otworu, pomierzyć szczeliny, ich położenie i rozwarcie. Wynikiem takiej analizy 
może być diagram pokazany na rys. 3. 
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Rys. 3. S|X)sób opracowania wyników szczelinowatości trady<^ną metodą 
Fig. 3. Method of results' processing using a conyentional method 

Wielokrotna penetracja tego samego otworu wiertniczego z wykorzystaniem kamery 
podczerwieni i możliwość analizy obrazu z wykorzystaniem komputera znacznie ułatwiają 
stwierdzenie wzrostu szczelinowatości górotworu. Dokumentowanie obrazu na taśmie video 
w systemie VHS jest mniej wygodne dla dalszej obróbki na komputerze i bardziej praco-
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chłonne. Zastosowanie twardego dysku do dokumentowania obrazu pozwala na dalsze zmi-
niaturyzowanie całego urządzenia kamery introskopowej i eliminuje zakłócenia w pracy jakie 
może wywoływać w warunkach kopalnianych niesprawny napęd taśmy video. Nowa wersja 
kamery ze specjalnie zbudowanym video cyfrowym posiada możliwość zapisu obrazu ciągłe-
go lub klatkowanego. Wszystkie parametry odczytu ustawiane są automatycznie. Obraz zapi-
sywany jest w rozdzielczości 520/380/256 odcieni szarości w formacie skompensowanym. 
Urządzenie zawiera własne źródło zasilania i przewidziano w nim możliwość podpięcia mi-
niaturowego monitora ciekłokrystalicznego. System uzupełnia oprogramowanie do natych-
miastowej częściowej i porównawczej analizy uzyskiwanych wyników zarówno w kopalni na 
dole, jak i na komputerze stacjonarnym. Po wyjeździe z kopalni można zmodernizowaną ka-
merę podłączyć do dowolnego komputera i przenieść do pamięci komputera całą sekwencję 
obrazu lub tylko interesujące wycinki. Przewiduje się użycie komputera klasy PC - Pentium 
do analizy fotografii i ich ewidencji i składowania. Oprogramowanie uwzględnia podgląd za-
pisanych klatek filmu, kontrastowanie i filtry pasmowe oraz solaryzację celem ułatwienia 
percepcji obrazu o niskim kontraście. Integralną część urządzenia stanowi system progra-
mów do analizy numerycznej i porównawczej oraz archiwizację. Program analizy porówna-
wczej umożliwia automatyczne wychwycenie różnic w obrazie przedstawiającym ten sam od-
cinek otworu wiertniczego oglądany w trakcie kolejnych badań. Zależnie od potrzeb analizy 
obraz z kamery może być oglądany na monitorze i drukowany na drukarce komputerowej 
w postaci rzeczywistej lub np. w postaci mapy izolinii punktów jednakowo odległych od osi 
obiektywu (rys. 4 i rys. 5). 

com 

Rys. 4. Schemat blokowy video cyfrowego 
Fig. 4. Błock diagram of a digital video 
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Rys. 5. Obraz ścianki otworu z widoczną strukturą ziarnową i spękaniami 
Fig. 5. Photo of a hole wali with visible grid structure and breaks 

Stosowany dotychczas system analizy obrazu wymagał podłączenia do komputera video 
systemu VHS poprzez specjalną kartę, a następnie kłopotliwej synclironizacji tych urządzeń. 
Najnowsza wersja urządzenia wyposażona jest w cyfrowy układ zapisu, który zastępuje kon-
wencjonalne video analogowe. Z cyfrowym zapisem związane są wielorakie korzyści: 
- brak mechanicznych części i silników w urządzeniu cyfrowym, 
- bezpośrednie wyostrzanie i wstępna obróbka w czasie rzeczywistym, 
- niższy pobór mocy i większa odporność mechaniczna, 
- zapis od razu w formacie programu analizującego na stacjonarnym komputerze, 
- mniejsza masa całości i mniejsze gabaryty. 

Układ analizy obrazu skojarzony z systemem video cyfrowego (rys. 6) pozwala na całko-
wicie automatyczne przygotowanie, wstępną obróbkę oraz analizę wyników. Obraz podlega 
wyostrzaniu, klatki nieostre lub zupełnie nieczytelne są usuwane. System za pomocą sztucz-
nej sieci neuronowej układa obrazy tak, by tworzyły ciągłą kolumnę, po czym dekoduje infor-
macje o położeniu kameiy i nanosi na obraz podziałkę milimetrową. Wszystkie obszary cha-
rakterystyczne o określonych przez użytkownika cechach zostaną wyszukane i zapisane na 
osobnych zdjęciach, posegregowanych tematycznie. Cały ten proces nie W3miaga kontroli 
operatora, będzie on analizował dopiero gotowe dane, opracowane przez komputer. Wyniki 
w postaci zdjęć składanych (całych kolumn), po kompresji mogą być archiwizowane na dy-
skietkach lub płytach CD-R. 

W " 

Rys. 6. Struktura ziarnowa ścianki otworu w postaci izolinii 
Fig. 6. Grid structure of the hole wali expressed with izolines 
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Metoda introskopowa, wykorzystująca kamerę podczerwieni, posiada przewagę nad sto-
sowanymi dotychczas metodami geofizycznymi, gdyż już pierwszym badaniem można stwier-
dzić istniejący stan szczelinowatości, a interpretacja wyników jest jednoznaczna. Kamera po-
dczerwieni pozwala także na wyznaczenie z dużą dokładnością zasięgu strefy spękań, tworzą-
cej się zarówno w stropie, ociosach i spągu wyrobiska. Badania kamerą można prowadzić 
w otworach wypełnionych wodą. 

Dokładność prezentowanej metody pomiarowej, łatwość prowadzenia obserwacji, jedno-
znaczna interpretacja wyników, a także możliwość stwierdzenia stanu faktycznego szczelino-
watości już podczas pierwszych obserwacji pozwala poz5^tywnie opiniować metodę do kontro-
li stateczności stropów, ociosów i spągów wyrobisk górniczych, w tym także kontroli górotwo-
ru otaczającego wyrobiska pionowe. 

Dotychczasowe doświadczenia z kamerą podczerwieni zdobyte podczas badań związa-
nych 2 kotwieniem i wzmacnianiem górotworu w wielu kopalniach węgla kamiennego, ko-
palń rud i soli, wskazują na możliwość wykorzystania metody w rozwiązywaniu wielu innych 
problemów między innymi do: 
- rozpoznania formacji geologicznej skał, 
- wyznaczenia położenia płaszczyzn pomniejszonej spoistości, 
- pomiaru rozwarcia szczelin i ich lokalizacji, 
- pomiaru kąta nachylenia szczelin, 
- wyznaczenia zasięgu obszaru odprężenia skał, 
- wyznaczania minimalnej długości kotwi linowych, 
- określenia skuteczności i optymalizacji robót strzałowych odprężających, 
- określenia skuteczności i zasięgu robót iniekcyjnych, 
- określenia stanu ociosów otworów zsypczych, szybików, itp., 
- określania stopnia zniszczenia obudów murowych i betonowych podszybi, szybów oraz 

wyrobisk komorowych. 
Stateczność wyrobisk górniczych zależy między innymi od prawidłowej współpracy obu-

dowy z górotworem. Najlepszy nawet projekt obudowy nie zapewni bezpiecznego utrzymy-
wania wyrobiska, jeżeli dojdzie do błędów w technologii jej wykonywania. Bardzo subtelne 
odchylenia w technologii mogą np. spowodować obniżenie parametrów wytrzymałościowych 
spoiwa. Po osadzeniu kotwi stwierdzenie tego typu nieprawidłowości będzie niemożliwe sto-
sowanymi dotychczas metodami badań. Wymagane są więc dalsze poszukiwania metody, 
która pozwoli kontrolować zainstalowane w kopalniach kotwie spoiwowe. 

Prowadzone w AGH badania nad technikami osadzania w górotworze kotwi wklejanych 
wykazują, że przypadki złego wklejenia wcale nie są rzadkie. Szczególnie często może docho-
dzić do zniszczenia wiążącej struktury kleju, gdy nie przestrzega się ściśle zasad obrotowego 
wprowadzania żerdzi do otworu. Obroty żerdzi kotwiowej instalowanej w otworze wiertni-
czym powinny być ściśle skorelowane z jej posuwem. Firmy produkujące naboje kotwiowe 
często podają optymalne warunki mieszania składników kleju. Poprawne wymieszanie skład-
ników kleju uzyskuje się wg instrukcji producentów, jeżeli żerdż wprowadzana do otworu na 
odcinku 1,0 m wykona około 50 obrotów. Ważne jest oczywiście równomierne rozłożenie ob-
rotów na całym odcinku wprowadzanej żerdzi. W praktyce kopalnianej największe trudności 
z zachowaniem stałego stosunku obrotów do posuwu żerdzi sprawiają zbyt słabe mechani-
zmy podnoszenia kotwiarek. Wielkość siły osiowej przekazywanej z kotwiarki na żerdź może 
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też zależeć od wadliwego zasilania maszyny. W przypadku małej różnicy średnic otworu i żer-
dzi kotwiowej, aby pokonać opory przy wprowadzaniu żerdzi trzeba przyłożyć do niej siłę 
osiową często przekraczającą 700 kG. Wzrost oporów wprowadzania żerdzi może być także 
wywołany zbyt wysoką lepkością żywicy. Nie rzadko obserwuje się sytuację, kiedy opory przy 
wprowadzaniu kotwi zmniejszają radykalnie prędkość posuwu podczas, gdy obroty żerdzi po-
zostają stale. Jakie konsekwencje może nieść ze sobą opisane wykonanie tej operacji przeko-
nano się podczas badań laboratoryjnych nad osadzaniem kotwi spoiwowych. Osłabienie 
struktury kleju wcale nie musi zachodzić na całym odcinku wklejonej żerdzi, aby miało to ne-
gatywny wpływ na funkcjonowanie kotwi w górotworze. Osłabienie osadzenia kotwi może też 
wynikać z braku spójności kleju do górotworu, ale o tym problemie literatura mówi dość ob-
szernie. 

Już z pierwszych badań nad tymi problemami, przeprowadzonych na laboratoryjnym sta-
nowisku pomiarowym wynika, że grubość warstwy kleju ma większy niż się przypuszcza 
wpływ na „siłę utwierdzenia" kotwie. Średnicę otworów pod kotwie rzadko kto u nas kontro-
luje. W warunkach „in situ" stwierdzenie nieprawidłowości osadzenia w górotworze kotwi 
spoiwowych nie było dotychczas kontrolowane. Próba nośności kotwi wykonywana jest prze-
ważnie na żerdziach wklejonych na całej długości i nie daje informacji o poprawnym funk-
cjonowaniu układu kotwa - górotwór. Częściową informację o współpracy kotwi z górotwo-
rem może dać monitoring tensometryczny sił w żerdzi, ale dotyczy on tylko pojedynczych żer-
dzi pomiarowych. Znane są w świecie konstrukcje urządzeń wykorzystujących ultradźwięki 
do badania stanu wklejenia kotwi, związania kleju z żerdzią i górotworem. Urządzenia te 
zwane boltometrami pozwalają w procentach wyznaczyć stan wypełnienia klejem przestrzeni 
otworu wiertniczego, która pozostaje po wprowadzeniu żerdzi, [1][2]. Urządzenie może tak-
że dostarczyć informacji o spójności kleju z górotworem. Interpretacja wyników uzyskanych 
dzięki boltometrowi nie jest jednak łatwa i jednoznaczna. Nowe możliwości dla tej metody 
badań stwarza wykorzystanie sieci neuronowych do rozpoznawania stanów wklejenia żerdzi. 
Wydaje się nawet, że wykorzystanie sieci neuronowych w boltometrach umożliwi oszacowa-
nie wielkości siły naciągu występującej w żerdzi. Świadczą o tym dotychczasowe badania 
przeprowadzone w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH. Aktualnie trwa testowanie 
urządzenia na zbudowanym stanowisku pomiarowym. Dokonywana jest analiza logiczno-po-
równawcza z wynikami, które uzyskano w doświadczeniach, gdzie dokładnie wiadomo jak 
spreparowano wypełnienie otworu wiertniczego klejem po wprowadzeniu do niego żerdzi 
kotwiowej. W ten sposób jest opracowywana baza wiedzy dla sieci neuronowych. Wynik ana-
lizy w sieci neuronowej wspomagany jest danymi doświadczalnymi zakodowanymi w pamięci 
stałej i prezentowany jest wizualnie na panelu komunikacyjnym z wyświetlaczem, ale także 
dźwiękowo co będzie przydatne w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia. 

Techniki wklejania kotwi linowych, sczególnie te polegające na wprowadzaniu spoiwa do 
uzbrojonego w linę otworu wiertniczego, wymagają kontroli polegającej na stwierdzeniu czy 
po związaniu spoiwa cały otwór wiertniczy zostaje wypełniony i czy kotew wklejona jest na 
całej długości. Długość kotwi linowych wyznaczana jest często w oparciu o stwierdzony w „in 
situ" zasięg obszaru górotworu odprężonego. 

Żywice organiczne wtłaczane do górotworu nawet po zmieszaniu komponentów są jesz-
cze przez kilka minut płynne. Podobnie zachowują płynność betony stosowane do osadzania 
kotwi linowych. Po skończeniu pompowania spoiwa do otworu przerywa się proces, bez gwa-

166 Section 1 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

rancji, że poziom spoiwa w otworze nie obniży się np. z powodu wypływu do szczelin. Lep-
kość spoiwa zmniejsza prędkość przepływu, ale w szczelinowatym górotworze istnieje prawie 
zawsze prawdopodobieństwo częściowego obniżenia poziomu spoiwa. Dotychczasowe wyniki 
badań z użyciem kamery podczerwieni, przeprowadzane dla sprawdzenia zasięgu penetracji, 
pozwoliły na stwierdzenie tego zjawiska w kilku przypadkacłi. 

Przytoczone tu wyrywkowo metody monitoringu i wyniki badań nie wyczerpują wszy-
stkicłi potrzeb związanych z bezpiecznym stosowaniem obudowy kotwiowej. Chcieliśmy tylko 
zasygnalizować potrzebę rozszerzania badań dla kontroli osadzania kotwi spoiwowych w gó-
rotworze i stateczności skał stropowych, która bardzo zależy od prawidłowej pracy kotwi. 
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A monnitoring system of roof boltłng work 

Abstract 
In this text we explain unefficiency of the monitoring systems beeing actually in use. We 

show possibilities of measuring of rock flectures using a special-constructed infrared camera 
including brief describing of device construction. We inform about existing projects and 
studies at the device, giving a possibility to detect, while in mine, accuracy of bolt application 
and values of aligned forces, what, in opinion of authors, is especially important for a secure 
work of bolted roof. 
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Koncepcja systemu monitoringu deformacji górotworu wokół wyrobisk 
górniczych 

Słowa kluczowe 

Górotwór - deformacja-konwergencja - rozwarstwienie - monitońng 

Streszczenie 
Omówiono wymagania metrologiczne aparatury do monitoringu deformacji górotworu 

wokół wyrobisk górniczycłi. Pokazano przykłady realizacji takiego monitoringu w kopalniach 
miedzi, węgla kamiennego i soli. Przedstawiono najważniejsze założenia dla projektowania 
monitoringu deformacji górotworu ww kopalniach podziemnych w celu usprawnienia oceny 
zagrożeń od tąpań i zawałów. 
1. Wstęp 

W górnictwie stosuje się już monitoring w dziedzinach: sejsmologii i sejsmoakustyki, me-
tanometrii, wentylacji, kontroli parametrów produkcji, oraz w innych dziedzinach. 

W referacie podjęto próbę wykazania użyteczności również monitoringu deformacji gó-
rotworu wokół wyrobisk górniczych. Pojęcie monitoringu stosuje się niezależnie od charakte-
ru badanego zjawiska (mówi się na przykład o monitoringu zachowań społecznych, obok mo-
nitoringu wartości różnych wielkości fizycznych w przemyśle czy w środowisku naturalnym), 
oraz niezależnie od rodzaju technik obserwacyjnych (od obserwacji wizualnych i ankietowa-
nia, poprzez pomiary wykonywane ręcznie, aż do automatycznej rejestracji z przetwarzaniem 
danych). Tak szeroko rozumiane pojęcie monitoringu wydaje się być szczególnie uzasadnio-
ne w górnictwie, gdzie obok obserwacji wizualnych stosuje się pomiary różnych wielkości fi-
zycznych, bardzo zróżnicowane zarówno pod względem potrzebnej dokładności jak i częstot-
liwości pomiarów. Na przykład pomiary z dziedziny sejsmoakustyki wymagają ciągłej reje-
stracji sygnałów z częstotliwością do tysięcy herców przy wymaganej dokładności rejestracji 
do kilku procent.wartości mierzonej amplitudy drgań skały. Natomiast częstotliwość pomia-
rów, na przykład deformacji otworu wiertniczego pod wpływem zewnętrznych naprężeń wy-
maga pomiarów co najwyżej jeden raz na zmianę (0,000035 herca), ale z dokładnością nie 
gorszą od 0,02% wartości średnicy nominalnej otworu pomiarowego. 

Podobnie jak zwiększenie dokładności aparatury geofizycznej nie poprawia istotnie sku-
tecznści monitoringu w dziedzinie sejsmoakustyki, tak zwiększenie częstotliwości pomiarów 
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deformacji nie poprawia skuteczności monitoringu deformacji górotworu, bo w obu przypad-
kach ograniczenia stwarzają specyficzne właściwości górotworu. 

Dlatego monitoringu w kopalniach nie należy utożsamiać wyłącznie z faktem stosowania 
automatycznych systemów pomiarów i przetwarzania danych. Na przykład w kopalniach mie-
dzi, gdzie stosuje się wiele pomiarów z dziedziny geofizyki i geomechaniki (Guzik i in. 1996), 
istotnymi dla oceny zagrożenia od tąpań pozostają nadal obserwacje wizualne wyrobisk 
i prawdopodobnie nie zastąpią ich żadne pomiary. 

Ponieważ wiadomo, że skuteczność prognozowania wstrząsów na podstawie szeroko już 
stosowanego monitoringu w dziedzinie sejsmologii i sejsmoakusfyki nie jest zadowalająca, 
uzasadnione wydaje się poszukiwanie nowych metod oceny stanu górotworu, na podstawie 
monitoringu w dziedzinie geomechaniki, na przykład na podstawie znanych pomiarów defor-
macji otworów wiertniczych, rozwarstwienia stropu, ociosów i spągu, konwergencji wyrobisk, 
czy nawet rozstępu szczelin, wykonywanych nowoczesnymi, precyzyjnymi technikami pomia-
rowymi. 

Taki monitoring jest technicznie trudniejszy do realizacji od monitoringu w dziedzinie 
sejsmologii i sejsmoakustyki, ponieważ wymaga prowadzenia pomiarów w strefie frontów 
eksploatacyjnych. Ale ma tą zaletę, że deformacje górotworu występują zawsze przed fazą 
niszczenia skał, a zatem jeszcze przed fazą zjawisk sejsmologicznych. Drugą zaletą monito-
ringu deformacji skał jest to, że prawie zawsze widoczne są „deformacyjne" skutki silniej-
szych wstrząsów i strzelań. Sprzyja to z jednej strony usprawnieniu prognozowania wstrzą-
sów, a z drugiej strony sprzyja ocenie stopnia poprawy bezpieczeństwa po wstrząsach i po 
strzelaniach odprężających. Natomiast poprawa precyzji i zdalne wykonywanie tak powszech-
nie stosowanych pomiarów geomechanicznych, jak pomiar konwergencji wyrobisk, czy po-
miar rozwarstwienia stropu, stwarza jakościowo nowe możliwości oceny stanu górotworu. 
Zdalne, precyzyjne pomiary konwergencji pozwalają kontrolować przebieg ugięcia stropu 
w strefach likwidacji wyrobisk, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa eksploatacji. Nato-
miast precyzyjne, pomiary rozwarstwienia stropu pozwalają kontrolować stateczność stropu 
wyrobisk i komór w miejscach koniecznego przebywania ludzi w długich okresach czasu. 
Pozwalają one również prognozować obwały z prawdopodobieństwem bliskim pewności, (po 
wystąpieniu trwałego przyśpieszenia rozwarstwienia), a także pozwalają oceniać stateczność 
stropu przy wykorzystaniu informacji o wstrząsach jako o stymulatorach rozwarstwienia, co 
umożliwia skuteczne wykrywanie stanu osłabienia stropów (Butra i in. 1996). 

2. Specyfika pomiarów deformacji górotworu 

Specyfiką pomiarów deformacji górotworu jest to, że obiektem pomiaru są małe przyro-
sty dużych wartości początkowych mierzonych wielkości (na przykład średnicy otworu po-
miarowego, grubości zakotwionej warstwy stropu, odległości między stropem a spągiem, po-
czątkowego rozstępu szczeliny, itp). Jeżeli na przykład otwór badawczy o średnicy nominal-
nej 76 mm wykaże po roku obserwacji deformację równą na przykład 100 mm, (odpowiada-
jącą 0,0013 wartości średnicy nominalnej otworu), to w tym czasie stabilność aparatury po-
miarowej powinna być jeszcze większa, aby mieć pewność, że zmierzono rzeczywistą defor-
mację górotworu, a nie niestabilność aparatury, o co przy pomiarach małych przyrostów jest 
bardzo łatwo. Natomiast względna dokładność pomiaru deformacji (w sensie dokładności le-
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galizacji metrologicznej), nie ma większego znaczenia, z powodu jakościowej, jak dotychczas, 
interpretacji wyników pomiarów deformacji i wystarczy jeżeli zakres będzie rzędu kilku pro-
cent. 

Tak więc najważniejsza jest wiarygodność pomiaru deformacji, co wymaga odpowiednio 
wysokiej rozdzielczości pomiarowej aparatury w odniesieniu do spodziewanego zakresu po-
miaru deformacji, ekstremalnie wysokiej liniowości przetwarzania aparatury w całym zakre-
sie pomiaru deformacji, oraz ekstremalnie wysokiej stabilności termicznej i długookresowej 
przetwarzania (bo ile to już razy sprzęt pomiarowy destabilizował się szybciej niż górotwór!). 

Jeżeli rozdzielczość i liniowość sprzętu do pomiaru deformacji górotworu w połączeniu 
ze stabilnością termiczną i stabilnością długookresową tego sprzętu, nazwać jego precyzją, 
(w odróżnieniu od dokładności rozumianej w sensie legalizacji metrologicznej), to można 
powiedzieć, że sprzęt przeznaczony do pomiarów deformacji górotworu powinien charakte-
ryzować się ekstremalnie wysoką precyzją, umiarkowaną względną dokładnością pomiaru 
deformacji oraz relatywnie bardzo małą częstotliwością pomiarów. 

Pomimo, że małe wymagania odnośnie do częstotliwości pomiarów mogłyby pozornie 
ułatwiać automatyzację monitoringu deformacji górotworu, to ekstremalnie wysokie wyma-
gania odnośnie do precyzji sprzętu pomiarowo-teletransmisyjnego czynią tę automatyzację 
kosztowną i trudną zarówno w realizacji jak i w utrzymaniu w ruchu. 

Automatyzację monitoringu deformacji utrudnia dodatkowo niemożność adaptacji roz-
powszechnionego w górnictwie sprzętu do automatycznego monitoringu mikrosejsmologii 
i sejsmoakustyki. Nie przydatna jest duża częstotliwość pomiarów tego sprzętu, przy zbyt ma-
łych wymaganiach dotyczących precyzji. Również dostępne na rynku przemysłowe systemy 
monitoringu różnych wielkości fizycznych nie nadają się do automatycznego monitoringu de-
formacji górotworu, z powodu zbyt małej precyzji kanałów pomiarowo-transmisyjnych, przy-
najmniej o dwa rzędy wartości w stosunku do tego, co potrzeba. Dlatego decyzje o ewentual-
nym zastosowaniu systemów automatycznego monitoringu deformacji górotworu, muszą być 
dobrze umotywowane argumentami innymi niż argumenty metrologicznej natury, bo te skła-
niają raczej do ostrożności w stosowaniu takich systemów. 

3. Wymagania metrologiczne monitoringu deformacji górotworu 

Na podstawie wieloletniej praktyki, określono wartości parametrów metrologicznych 
sprzętu pomiarowego nowej generacji, przeznaczonego do monitoringu: 
1. deformacji otworów badawczych w filarach dla oceny stopnia wytężenia filarów (Orze-

powski i in.l988) oraz w stropie zasadniczym dla obserwacji ugięć stropu (Bachowski i in. 
1995, Kirej i in. 1997, Matwiejszyn i in. 1997), 

2. rozwarstwienia stropu (Butra i in. 1996), 
3. konwergencji wyrobisk czynnych oraz konwergencji w strefie likwidacji wyrobisk. Przed-

stawione niżej wymagania metrologiczne dają gwarancję, że niedostateczna precyzja 
sprzętu pomiarowego nie zakłóci rezultatów obserwacji zmian stanu górotworu w rela-
tywnie długich okresach czasu, nawet mierzonego w latach. 

Pod precyzją (albo dokładnością) sprzętu pomiarowego rozumie się tutaj precyzję (albo 
dokładność) całego systemu monitoringu, czyli czujników, środków teletrasmisji, urządzeń 
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pomiarowych i ewentualnych urządzeń rejestracyjnych, przy uwzględnieniu właściwej dokład-
ności stosowanych przeliczeń. 

3 .1 . D e f o r m a c j a o t w o r ó w w i e r t n i c z y c h 

- średnica nominalna pomiarowego otworu wiertniczego: 76 mm; 
- zakres pomiaru zmiany odległości między przeciwległymi ściankami pomiarowego 

otworu wiertniczego: 0...2000 mm (czyli: 0... 2,6 exp-2 D); 
- rozdzielczość (najmniejsza wykrywalna zmiana odległości między przeciwległymi 

ściankami otworu wiertniczego): 1..2 mm (czyli 1,3...2,6 exp-5 D); 
- błąd średniokwadratowy nieliniowości: mniejszy niż 5 mm (czyli < 6,6 exp-5 D ) ; 
- stabilność termiczna: nie gorsza niż 1,2 mm / 1®C (czyli < 1,6 exp-5 D/rC) ; 
- stabilność czasowa: nie gorsza niż 10 mm / 1 rok (czyli < 1,3 exp-4 D / 1 rok); 
- dokładność pomiaru deformacji: (w sensie legalizacji metrologicznej) nie gorsza niż 5%; 
- zakresu pomiaru deformacji „D" i „L", (równego 0...2 000 mm). 

3 . 2 . R o z w a r s t w i e n i e s t r o p u 

- długość bazy pomiaru rozwarstwienia: 1...15 m (praktycznie bez ograniczeń); 
- zakres pomiaru rozwarstwienia: 0...60 mm, (albo 0...20 mm); 
- rozdzielczość (najmniejsza wykrywalna wartość rozwarstwienia): 0,03 mm (albo 0,01 mm); 
- błąd średniokwadratowy nieliniowości (w zakresie 0...60 mm): mniejszy niż 0,12 mm; 
- stabilność termiczna: nie gorsza niż 0,03 mm /1°C (bez dylatacji cięgien); 
- stabilność czasowa: nie gorsza niż 0,3 mm /I rok; 
- dokładność (legalizacji metrologicznej): nie gorsza niż 2,5% zakresu pomiaru rozwars-

twienia. 

3 .3 . K o n w e r g e n c j a w y r o b i s k 

- długość bazy pomiaru konwergencji: 2...50 m; 
- zakres pomiaru konwergencji: 0...2 m; 
~ rozdzielczość (najmniejsza wykrywalna wartość konwergencji): 1 mm; 
- błąd średniokwadratowy nieliniowości (w zakresie 0...2 m): mniejszy niż 3 mm; 
- stabilność termiczna: nie gorsza niż 0,01 mm /I deg (bez uwzględnienia dylatacji cięgien); 
~ stabilność czasowa: nie gorsza niż 1 mm /I rok; 
- dokładność (legalizacji metrologicznej): nie gorsza niż 2,5% zakresu pomiaru konwer-

gencji. 
Jeżeli przyjąć występowanie wstrząsów i obwałów jako „odpowiedź" górotworu na postęp 

eksploatacji górniczej, to częstotliwość pomiarów deformacji górotworu równą jeden raz na 
zmianę można uważać za częstotliwość maksymalną. W praktyce stosuje się częstotliwość po-
miarów deformacji równą co najwyżej jeden raz na dobę albo mniejszą, a w niektórych przy-
padkach mierzy się rutynowo deformację na przykład jeden albo dwa razy na miesiąc. 

W przypadku zastosowania automatycznego monitoringu deformacji górotworu, zwięk-
szenie częstotliwości pomiarów może być ewentualnie przydatne dla eliminacji wpływu błę-
dów przypadkowych pomiarów (metodą redundancji), ale nie należy spodziewać się z tego 
powodu istotnego zwiększenia ilości informacji o stanie górotworu, bo istotne zmiany stanu 
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górotworu wymuszane postępem eksploatacji następują zbyt wolno, aby przy dysponowanej 
precygi aparatury można je było wykrywać w czasie krótszym niż jedna zmiana. 

Na przykład w takich przypadkach, gdzie' charakterystyczne przebiegi deformacji góro-
tworu można było skojarzyć z późniejszymi wstrząsami, wyprzedzenie pierwszych sympto-
mów deformacji względem późniejszych wstrząsów wynosiło 10 - 20 dni (Bachowski i in. 
1995, Matwiejszyn i in. 1997, Kirej i in. 1997). Zaobserwowano również podobnego rzędu 
wartości wyprzedzenia pierwszych symptomów trwałego przyśpieszenia rozwarstwienia stro-
pu w odniesieniu do czasu wystąpienia obwału (Butra i in. 1996). 

Istnieje również domniemanie (nie potwierdzone doświadczalnie), że mogą istnieć jakieś 
bezpośrednie prekursory wstrząsów, z wyprzedzeniem czasowym rzędu minut, nie wykrywal-
ne w dziedzinie sejsmologii, i sejsmoakustyki, ale wykrywalne być może w dziedzinie pomia-
rów deformacji otoczenia wyrobisk górniczych. Monitoring deformacji otoczenia wyrobisk 
górniczych, przy uwzględnieniu możliwości występowania bezpośrednich prekursorów 
wstrząsów wymagałby oczywiście stosowania automatycznego systemu monitoringu zarówno 
o ekstremalnie dużej precyzji pomiarów, jak i o dużej częstotliwości pomiarów. Byłoby to 
przedsięwzięcie kosztowne, ale być może opłacalne, gdyby domniemanie o istnieniu bezpo-
średnich prekursorów wstrząsów okazało się prawdziwe. Wstępne badania w tej dziedzinie 
prowadzi kopalnia „Rudna" przy współpracy z Centrum EMAG w Katowicach. 

4. Przykłady monitoringu deformacji górotworu 

Tradycyjnie i masowo stosowany w górnictwie monitoring konwergencji wyrobisk, albo 
rozwarstwienia skał w stropie, w ociosach i w spągu, realizowany za pomocą prostych przy-
miarów mechanicznych jest bardzo użyteczny dla bezpiecznego prowadzenia eksploatacji 
górniczej. Tej prostej techniki monitoringu deformacji górotworu nie jest w stanie zastąpić 
stosowanie bardziej precyzj^nej aparatury pomiarowej, chociażby ze względu na jej wyższą 
cenę i związane z tym ograniczenia ilościowe. 

Są jednak następujące przyczyny potrzeby stosowania bardziej precyzyjnych pomiarów 
różnych wielkości w dziedzinie pomiarów geomechanicznych: 
1. gdy obiektem pomiaru są wielkości nie mierzalne za pomocą prostych przymiarów me-

chanicznych, np. deformacje otworów, 
2. gdy czujniki są stosowane dla weryfikacji stanu górotworu pod wpływem znanych wymu-

szeń (postęp eksploatacji, wstrząsy, strzelania odprężające, nawadnianie itp.), wtedy więk-
sza precyzja czujników ułatwia wcześniejsze wykrywanie momentu czasu i stopnia desta-
bilizacji górotworu pod wpływem tych wymuszeń, 

3. gdy warunki eksploatacji górniczej wymagają stosowania pomiarów zdalnych. 
Poniższe przykłady dotyczą takich właśnie przypadków. 

4 . 1 . M o n i t o r i n g d e f o r m a c j i o t w o r ó w b a d a w c z y c h 

Czujniki deformacji badawczych otworów wiertniczych (Orzepowski, 1995) muszą być 
skonstruowane w taki sposób, aby mogły być łatwo i szybko instalowane przez personel d/s 
mechaniki górotworu kopalni. W kopalniach miedzi zainstalowano w ciągu ostatnich 8 lat 
ponad 1 200 takich czujników, głównie zresztą w kopalni „Rudna", dla wykrywania momentu 
czasu „upodatnienia się" wielkogabarytowych filarów w otoczeniu frontu, albo dla wykrywa-
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nia momentu czasu destabilizacji górotworu w otoczeniu komór, gdzie stale przebywają lu-
dzie. Dotyczyło to szczególnie wyrobisk w skalach o wysokiej wytrzymałości, gdzie bezpo-
średnie obserwacje wyrobisk dla oceny zagrożeń okazały się bardziej zawodne. Tym niemniej 
próby poszukiwania bezpośrednich prekursorów wstrząsów na podstawie wskazań czujników 
deformacji poziomych otworów zainstalowanych w filarach i w ociosach wyrobisk kopalni 
„Rudna" nie dały spodziewanych rezultatów. Było równie wiele wstrząsów bezpośrednio syg-
nalizowanych zmianami przebiegu deformacji przed wstrząsem, jak i wstrząsów nie sygnali-
zowanych. Tłumaczy się to stropowym mechanizmem najsilniejszych wstrząsów kopalniach 
miedzi, oraz tym, że zmiany stanu górotworu w filarach wielkogabarytowych nie zawsze od-
powiadają zmianom stanu górotworu w stropie. 

Na rys. 1 pokazano przebieg deformacji końcowej części poziomego otworu badawczego 
o długości 10 m, (ocl na lys. 2), wykonanego w ociosie wielkogabarytowego filara na połowie 
jego wysokości, usytuowanego w odległości około 100 m przed frontem eksploatacyjnym 
w oddziale G-12/6 kopalni „Rudna". Ta faza przebiegów deformacji o stosunkowo niewiel-
kich wartościach (+/-140 mm), wskazuje jeszcze na brak „upodatnienia" filara. Dopiero de-
formacje rzędu tysiąca mikrometrów i więcej będą wskazywały na ten stan, istotny z punktu 
widzenia bezpieczeństwa. Ale interesujące jest porównanie przebiegów wskazań czujników 
deformacji D626 i L626 z przebiegiem emisji sejsmicznej w oddziale. Jakkolwiek nie widać tu 
symptomów zmian przebiegu deformaji przed wstrząsami, to widać wyraźnie skutki silniej-
szych wstrząsów, (oznaczonych X,Y,Z). Łatwo zauważyć, że wystąpiły wyraźne reakcje defor-
macji otworu ocl na wstrząsy o wysokich wartościach gęstości energii (w dżulach na metr 
sześcienny), przyjętej tu jako „wskaźnik wpływu" wstrząsów na otwór ocl. 

Na lys. 3 pokazano przykład przebiegu deformacji pionowego otworu badawczego (sl na 
lys. 2), o długości 30 m, zainstalowanego w dolnej części stropu zasadniczego oddziału G-12 
kopalni „Rudna", w ramach szerszego programu badań, (Kirej i in. 1997). 

Na rys. 3 czas zaciskania otworu zaznaczono poziomymi liniami. Łatwo zauważyć, że za 
wyjątkiem wstrząsu nr 11, okresom zaciskania otworu towarzyszyły okresy ciszy sejsmicznej 
(rejestrowano wstrząsy o energii większej od od 1,0E4), natomiast po każdym wstrząsie wi-
doczne są okresy czasu o przeciwnym kierunku deformacji, występujące najwyraźniej 
skutkiem wstrząsów. 

Cykliczny (albo quasi-cykliczny) przebieg poziomej deformacji "D"pionowego otworu 
badawczego, (deformacji mierzonej w dolnej części stropu zasadniczego na głębokości 30 m 
w warstwie piaskowca anhydrytowego i w kierunku postępu frontu), zdaje się wskazywać, że 
przebieg deformacji ^̂ D" w tym otworze był wypadkową skutków postępu eksploatacji jako 
czynnika wymuszającego ugięcie stropu, oraz wstrząsów niwelujących owo wymuszenie. Na 
rys. 3 widać również przykład charakterystycznej potrójnej zmiany trendu deformacji (a, b, 
c,), obserwowanej jednocześnie około 20.05.97 r. w wielu z pozostałych otworów badaw-
czych, sl...s6 (Kirej i in. 1997), z wyprzedzeniem 10 - 20 dni przed silniejszymi wstrząsami. 

Na rys. 4. pokazano podobną potrójną zmianę trendu deformacji (a, b, c,) zaobserwo-
waną jednocześnie w otworach sl, s2, s4, s6, przed wstrząsem „X" o energii 9,0E6, który wys-
tąpił w dniu 18.02.1997 r. Przeciwne kierunki deformacji otworów sl i s2 po wstrząsie, są 
prawdopodobnie związane z różnymi wartościami kąta między epicentrum wstrząsu, a kie-
runkiem ustawienia czujnika „D" w obu otworach badawczych (83° i 15°). 
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Rys. 1. Przebieg deformacji otworu s.l w stropie zasadniczym kopalni „Rudna" w olcresie od 10.05.97 do 27.07 97. 
Poziome linie na wykresach odpowiadają okresom czasu wzrostu wskazań czujnika i jednocześnie okresom, 
w któiych nie występowały wstrząsy; a, b, c, -momenty czasu zmian trendu deformagi przed wstrząsem nr 3 

(wgKirejl997) 
Fig. 1. Deformation process of s l exploratoiy bore-hole at „Rudna" mine principal roof in the period from 

10.05.97 to 27.07.97. Horizontal lines correspond with time period of growing indication gauge and also periods in 
which tremors did not exist; a b, c, - time moments of changes deformation trend before tremor no 3 

(Kirej, a.a. 1997) 
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Rys. 2. Lokalizacja pionowych otworów badawczych sl...s6 w stropie zasadniczym oddziału G-12 kopalni „Rudna", 
lokalizacja poziomego otworu badawczego ocl w ociosie filara wielkogabarytowego, 

oraz lokalizacja wstrząsów do 30.09.1997 r. 
Fig. 2. Yertical sl...s6 bore-holes localization at principal roof of the G-12 division „Rudna" mine, localization ocl 

horizontal bore-hole at large - size pillar side wali and tremors localization till 30.09.1997 

Mogłoby to świadczyć o tym, że prawdopodobnie w strefie otworu badawczego strop 
ugina się względnie regularnie w kierunku postępującej eksploatacji, oraz że być może 
występuje mniej regularna, bo przychodząca z wielu kierunków kompensacja owego ugięcia 
lokalnymi zmianami stanu górotworu, powodowana tworzeniem się przyszłej (hipotetycznej) 
strefy ogniska wstrząsu wysokoenergetycznego. Tym wiaśnie próbuje się wyjaśnić występo-
wanie zmian trendu deformacji przed wstrząsami. 

Również pomiaiy deformacji otworów badawczych wykonane w stropie nad postępującą 
ścianą 621 w pokładzie 510 w kopalni węgla kamiennego „Mysłowice" (Matwiejszyn i in. 
1997), wykazały zależność deformacji otworu badawczego zarówno od postępu eksploatacji 
jak i od emisji sejsmicznej. Zaobserwowano zmiany deformacji otworów występujące również 
przed silniejszymi wstrząsami. Badania nad potwierdzeniem tych obserwacji są kontynu-
owane zarówno w kopalniach węgla jak i w kopalniach rud miedzi. 
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Rys. 3. Przebieg deformacji otworu sl w mikrometrach, oraz przebieg emisji sejsmicznej w dżulach, w oddziale G 
12 kopalni „Rudna" w okresie od 10.05.1997 r. do 29.07.1997 r. (poziome ]inie odpowiadają okresom wzrostu 

wskazań czujnika „D") 
Fig. 3. Deformation process of the seismic emission in joules, at G-12 division „Rudna" mine in the period from 

10.05.1997 to 29.97.1997 (horizontal lines correspond with time period of growing „D" indicator gauge) 
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Rys. 4. Przykład potrójnej zmiany trendu deformacji (a, b, c) czujnika „D", zarejestrowanej jednocześnie w otwo-
rach sl, s2, s4, s6 przed wstrząsem o energii 6,9E6 J, który wystąpił w dn. 18.02.1997 r, oraz przykład przeciwnycłi 

zwrotów deformaqi otworów sl i s2 będącycłi skutkami tego wstrząsu 
Fig. 4. An example of the triple change deformation trend (a, b, c) of „D" gauge, registered togheter in sl , s2, s4, s6 
bore-holes, before tremor of 6,9E6 J energy, whicłi existed d-d 18.02.1997, and an example of opposite sense defor-

mation s2 and s2 bore-holes, which are as a result of that tremor 
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Inne przykłady monitoringu deformacji otworów wiertniczych w stropie zasadniczym 
kopalń węgla „Jastrzębie", „Rydułtowy" i „Zofiówka" omówiono w (Bachowski i in. 1995). 

4.2. M o n i t o r i n g r o z w a r s t w i e n i a s t r o p u 

W kopalniach rud miedzi podstawowym rodzajem obudowy jest obudowa kotwiowa. Za-
budowuje się tutaj około 2 min. kotwi rocznie, a długość tak obudowanch wyrobisk koryta-
rzowych wynosi około 400 km. Dlatego rutynowy monitoring rozwarstwienia stropu jako śro-
dek prewencji przeciw obwałom jest tu realizowany za pomocą tanich i masowo stosowanych 
mechanicznych wskaźników rozwarstwienia, różnej konstrukcji. 

Natomiast monitoring rozwarstwienia stropu za pomocą precyzyjnych rozwarstwienio-
mierzy z możliwością zdalnego pomiaru rozwarstwienia (Orzepowski 1995), był zastosowany 
w oddziałach G-14, G-23, G-32 kopalń rud miedzi Polkowice-Sieroszowice. Celem badań, 
opartych na tym monitoringu było poznanie procesów rozwarstwiania się stropu o różnej bu-
dowie geologicznej oraz procesów rozwarstwiania się stropu w warunkach likwidacji wyro-
bisk (Bugajski i in. 1996). W rezultacie monitoringu rozwarstwienia zakotwionego stropu 
stwierdzono, że: 
1. brak widocznych przyrostów rozwarstwienia zakotwionego stropu, zwłaszcza przy inten-

sywnej emisji sejsmicznej w oddziale rokuje dobrą stateczność stropu aż do czasu likwi-
dacji wyrobiska; 

2. przy znaczącym przyroście rozwarstwienia zakotwionego stropu, rzędu 1 mm/dobę, i/łub 
przy widocznych skokowych przyrostach rozwarstwienia po silniejszych wstrząsach, strop 
należy uznać za niestateczny i zagrażający obwałem; 

3. zarejestrowane obwały oczujnikowanego stropu były zawsze poprzedzone przyśpiesze-
niem przebiegu rozwarstwienia stropu w funkcji czasu. 
Monitoring rozwarstwienia stropu zastosowano również w kopalni węgla kamiennego 

„Anna", w celu kontroli stateczności zakotwionego stropu chodnika likwidacyjnego ściany 
K2/9 w pokładzie 713/1-2. Chodziło zwłaszcza o kontrolę stateczności stropu w czasie, gdy 
ściana będzie w małej odległości od chodnika, oraz w czasie wkraczania do chodnika. 

W zakotwionym stropie chodnika likwidacyjnego o długości 160 m zainstalowano co 40 
metrów cztery czujniki rozwarstwienia typu CR-60 z możliwością teletransmisji pomiarów 
poza strefę chodnika. Monitoring rozwarstwienia zakotwionego stropu w chodniku rozpo-
częto w odległości ściany K2/9 od chodnika równej około 300 m i prowadzono od 9.10.1995 
do 5.08.1996 r. aż do likwidacji ściany. Ponieważ ściana „wkraczała" w strefę chodnika 
skośnie, pod kątem kilkunastu stopni, zaistniała możliwość obserwowania przebiegu roz-
warstwienia zakotwionego stropu w kolejnych otworach badawczych nr 1...4, nawet w czasie 
wkraczania obudowy hydraulicznej ściany w strefę chodnika likwidacyjnego. 

Wnioski z monitoringu były następujące: 
1. W okresie postępu ściany K2/9 w odległości od około 300 m od chodnika likwidacyjnego 

do około 3 m od chodnika likwidacyjnego nie wystąpiły w żadnym otworze badawczym 
znaczące wartości rozwarstwienia zakotwionego stropu, co mogłoby świadczyć o właś-
ciwym doborze obudowy w chodniku likwidacyjnym. 

2. Przebiegi rozwarstwienia zakotwionego stropu w fazie wkraczania obudowy hydraulicznej 
ściany K2/9 do chodnika likwidacyjnego były we wszystldch otworach podobne. Na przy-
kład w otworze badawczym nr 3, w fazie urabiania ostatnich trzech metrów „pnia 
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oddzielającego ścianę od wyrobiska likwidacyjnego, rozwarstwienie wzrosło do 55 mm, 
a następnie ustabilizowało się pod działaniem obudowy hydraulicznej na poziomie około 
40 mm (rys. 5). Na przebiegu rozwarstwienia widać wyraźnie cykle pracy obudowy zme-
chanizowanej. 
Również w kilkunastu komorach kopalni soli „Wieliczka" stosuje się obecnie rutynowy 

monitoring rozwarstwienia zakotwionego stropu za pomocą precyzyjnych czujników rozwars-
twienia w celu wczesnego wykrywania destabilizacji stropu mogącej grozić obwałem. Czujniki 
rozwarstwienia są najczęściej instalowane w otworach pomiarowych o długości 6-12 metrów, 
zbliżonej do długości stosowanych kotwi szklano-epoksydowych. Możliwość zdalnego 
pomiaru rozwarstwienia okazała się szczególnie użyteczna w wysokich komorach, gdzie 
bezpośrednie pomiary rozwarstwienia są utrudnione. 

I • I ł 96.07.02 !• • f I I I 96.07.10 • I I I l — T 96.07.27 r - I • I 96 ,08.OS 

Rys. 5. Przykład monitoringu przebiegu rozwarstwienia (w mm) zakotwionego stropu w chodniku likwidacyjnym 
ściany K2 / 9 w pokładzie 713 /1-2 KWK ,Anna", w okresie wkraczania obudowy hydraulicznej ściany do chodnika 

Fig. 5. Monitoring exampie of bolted roof foliation process (mm) in removing excavation of the K/2/9 wali in the 
713/1-2 bed of ,Anna" coal mine during the time of entering the hydraulic support to excavation. 

Na rys. 6 pokazano przykład rozmieszczenia otworów badawczych dla monitoringu 
rozwarstwienia zakotwionego stropu w komorze „Warszawa", gdzie zainstalowano 6 czujni-
ków typu CR 60 oznaczonych A, B, C, D, E, F, na głębokości przeciętnie 6 m. Na rys. 7 po-
kazano przebiegi wartości rozwarstwienia w tych otworach w okresie od 11.04.95 do 
30.05.97 r., czyli w okresie ponad dwóch lat monitoringu. 
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Rys. 6. Rozmieszczenie otworów badawczych A, B, Q D, E, F, z czujnikami rozwarstwienia w stropie komory 
„Warszawa'' w kopalni soli „Wieliczka''. 

Fig. 6. A, B, Cy D, E, F, borę holes disposed with foliation gauge at „Warszawa" chamber roof in 
„Wieliczka" salt mine. 

data 

Rys. 7. Przykład monitoringu rozwarstwienia stropu (w mm) w otworach badawczych A, B, C, D, E, F, usytuowa-
nych w komorze „Warszawa" w kopalni soli „Wieliczka", w okresie od 11.04.1995 r. do 30.05.1997 r. 

Fig. 7. Monitoring example of foliation roof (mm) in A, B, C, D, E, F, boreholes placed at „Warszawa" chamber in 
„Wieliczka" salt mine, during period from 11.04.1995 to 30.05.1997 
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Jeżeli pominąć około 1,5 miesięczny okres „stabilizowania" się czujników we wszystkich 
otworach badawczych, to największy przyrost rozwarstwienia 0,8 mm, który wystąpi! 
w otworze „F" mniej więcej w okresie ostatniego roku obserwacji jest jeszcze daleki od stanu 
mogącego budzić zaniepokojenie (względna deformacja równa 0,00013 grubości kontro-
lowanej warstwy stropu na rok). 

4 . 3 . M o n i t o r i n g k o n w e r g e n c j i 

Oprócz rutynowego monitoringu konwergencji wyrobisk, stosowanego masowo w kopal-
niach rud miedzi za pomocą tanich przymiarów mechanicznych różnych konstrukcji, stosuje 
się również monitoring konwergencji w strefach wygrodzonych kopalni, a także w szczegól-
nych przypadkach, w strefiach przodków eksploatacyjnych, za pomocą bardziej precyzyjnych 
czujników konwergencji. W kopalni „Rudna" stosuje się na przykład czujniki konwergencji 
typu CKN 2000 (Orzepowski 1995) umożliwiające również zdalne pomiary. Efektem stoso-
wania bardziej precyzyjnych pomiarów konwergencji jest możliwość obserwowania nie tylko 
przebiegu konwergencji wyrobisk pod wpływem postępu eksploatacji, ale także obserwowa-
nie zakłóceń przebiegu konwergencji występujących zarówno przed niektórymi wstrząsami, 
jak i po wstrząsach. Zaobserwowano, że pod tym względem precyzyjne czujniki konwergencji 
zachowują się podobnie jak czujniki deformacji otworów badawczych, albo precyzyjne czujni-
ki rozwarstwienia: pozwalają obserwować nie tylko wpływ eksploatacji na stan górotworu, ale 
również i wpływ na stan górotworu wstrząsów albo strzelań, 

5. Koncepcja monitoringu deformacji górotworu 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można sprecyzować ogólne założenia jakie 
powinny być brane pod uwagę przy racjonalnym projektowaniu w kopalniach podziemnych 
monitoringu deformacji górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych. 
1. Monitoring deformacji górotworu w oddziale wydobywczym powinien być projektowany 

wsposób zintegrowany z monitoringiem aktywności sejsmicznej prowadzonym w tym 
samym oddziale. Dla ścisłości należałoby raczej mówić o monitoringu „deformacyjno-
sejsmologicznym", bo interpretacja deformacji górotworu bez uwzględnienia aktywności 
sejsmicznej jest nieefektywna, z powodu ich ścisłego związku. 

2. Monitoring w części pomiarów geomechanicznych powinien obejmować, zależnie od po-
trzeby: rozwarstwienie stropu, deformację otworów badawczych w pokładzie, deformację 
otworów badawczych w stropie zasadniczym i konwergencję wyrobisk, a w przyszłości 
również być może rozstęp szczelin i nachylenie stropu. 

3. Monitoring w części pomiarów sejsmologicznych powinien obejmować przynajmniej czas, 
energię i lokalizację wstrząsów oraz lokalizację czujników deformacji, w celu umożliwie-
nia obliczenia wartości różnych „wskaźników wpływu" każdego wstrząsu na każdy czujnik 
deformacji. 

4. Ze względu na „przyrostowy" charakter pomiarów deformacji wymagana jest ekstremal-
nie wysoka precyzja sprzętu pomiarowego (wysoka rozdzielczość pomiarowa, wysoka li-
niowość przetwarzania i wysoka stabilność termiczna oraz długookresowa), przy przecięt-
nej, kilkuprocentowej dokładności pomiaru deformacji i przy wymaganej częstotliwości 
pomiarów nie przekraczającej jednego pomiaru na zmianę. 
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5. Przy wysokiej wymaganej precyzji pomiarów deformacji, każda automatyzacja pomiarów 
musi tę precyzję pogarszać, a zatem i pogarszać wiarygodność pomiarów. Przyczyną tego 
pogorszenia są nieuniknione zakłócenia w obwodacli pomiarowycli od kopalnianej sieci 
energetycznej (ogólnie znane jako „Serial Mode" i „Common Mode"), praktycznie moż-
liwe do uniknięcia tylko przy pomiarach ręcznych. Dlatego automatyzację monitoringu 
deformacji górotworu mogą uzasadniać wyłącznie inne ważne względy - ale nie względy 
metrologiczne. Również należy się liczyć z wysokim kosztem inwestycji, wysokim kosztem 
utrzymania w ruchu i małą niezawodnością funkcjonowania w obrębie obszarów przodko-
wych takich automatycznych systemów, nie porównywalnych nawet z najwyższymi koszta-
mi robocizny okresowych ręcznych odczytów deformacji. 

6. Przeciwnie niż automatyzacja monitoringu, automatyzacja przetwarzania wyników po-
miarów jest warunkiem koniecznym skuteczności monitoringu deformacji górotworu. 
Szczególnie interesująca okazała się koncepcja „nadążnego" modelowania przebiegu de-
formacji górotworu wymuszanego eksploatacją, dla wyeksponowania zmian deformacji 
występujących przed wstrząsami powyżej pewnego poziomu energii (Matwiejszyn i in. 
1997). 

7. Zaobserwowano, że w tych odległościach od frontu, gdy już mierzalny był wpływ eksploa-
tacji na deformację górotworu, często były również mierzalne charakterystyczne zmiany 
deformacji górotworu przed wstrząsami (nawet bardzo odległymi), a prawie zawsze mie-
rzalny był wpływ wstrząsów na przebieg deformacji. Natomiast przy zbyt dużym oddale-
niu czujników deformacji od frontu eksploatacji czujniki wykazywały nieczułość nawet na 
silne wstrząsy. Dlatego nie należy liczyć na użyteczność wskazań czujników deformacji za-
instalowanych poza strefą wpływu frontu eksploatacji. 

8. Ponieważ zaobserwowano wpływy postępu eksploatacji i wstrząsów na przebiegi defor-
macji otworów badawczych, przebiegi rozwarstwienia stropu oraz przebiegi konwergencji 
mierzonych bardziej precyzyjnymi metodami niż dotychczas, nie można wykluczyć przy-
szłej użyteczności porównywania tych pomiarów dla ewentualnej weryfikacji „deformacyj-
no-sejsmologicznych" symptomów zagrożenia uzyskanych z tych różnych źródeł. 
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Monitoring system concept of rock-mass deformation around excavations 

Abstract 
There are discussed metrological reąuirements of Ihe apparatus to the rock-mass 

deformation monitoring around mining excavations. There are shown exempłes of realizing 
that kind of monitoring of copper, cooł and aalt mines. There are submitted main 
assumptions for dessigns of rock-mass deformation monitoring at underground mines to 
improve hazards estimations of bumps and roof falls. 
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Wykorzystanie generowanego komputerowo schematu potencjalnego do 
analizy bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej 

Sfowa kluczowe 
Schemat potencjalny - bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej 

Streszczenie 
W systemie Auto WENT istnieje możliwość rysowania schematów przestrzennych kopal-

nianych sieci wentylacyjnych i automatycznego, komputerowego generowania spójnych z ni-
mi schematów kanonicznego i potencjalnego. Powstały w ten sposób schemat potencjalny 
może być wykorzystywany do badania bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej, np. w trakcie wa-
riantowych obliczeń rozpływu powietrza. Na schemacie wygenerowanym komputerowo moż-
na wizualizować, obliczone przez odpowiednia opcję systemu, wybrane wskaźniki bezpie-
czeństwa sieci wentylacyjnej. Pozwala to na badanie stabilności kierunków przepływu powiet-
rza, wąskich przekrojów wentylacyjnych oraz racjonalności rozkładu spadków potencjału po-
wietrza w sieci wentylacyjnej. 

1. Wstęp 

Dla przedstawienia stanu wentylacji kopalni sporządza się mapy pokładowe oraz schema-
ty przestrzenne. Stosowania innych schematów wentylacyjnych nie wymagają obowiązujące 
przepisy. Znane są jednak ogromne zalety schematów kanonicznego i potencjalnego sieci 
wentyla(^nej przy kierowaniu przewietrzaniem kopalni (Budryk 1956, Bystroń 1956, Suł-
kowski 1982) i to zarówno w sytuacjach normalnych jak i awaryjnych. Warunkiem koniecz-
nym jest jednak zgodność struktury tych schematów między sobą. 

Postęp w odwzorowaniu graficznym struktury sieci wentylacyjnej, przykładowo w kopal-
niach LGOM, nastąpił z chwilą przejścia kopalń na kreślenie map pokładowych i schematów 
przestrzennych w systemie AutoCAD. Utworzony w trakcie rysowania schematu przestrzen-
nego model cyfrowy sieci wentylacyjnej wykorzystać można do rysowania spójnych z nim 
schematów kanonicznego i potencjalnego (Rosiek i in. 1996,1997). 

W systemie Auto WENT opracowano stosowne narzędzia do rysowania schematu kano-
nicznego sieci wentylacyjnej, a następnie, w oparciu o kanoniczny, schematu potencjalnego. 
Schemat kanoniczny tworzony jest w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje automatyczne gene-
rowanie częściowo odwikłanego schematu kanonicznego z modelu cyfrowego sieci wentylacyjnej. 
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W etapie drugim odwikłuje się do końca schemat kanoniczny i koryguje jego końcowy wygląd za 
pomocą opracowanych dla systemu AutoWENT poleceń (Rosiek i in. 1996). 

Schemat potencjalny generowany jest, w wymienionym wyżej systemie, również automa-
tycznie. Przy jego tworzeniu korzysta się z odwiklanego schematu kanonicznego. Poszczegól-
nym węzłom sieci wentylacyjnej pr2ypisuje się, wyznaczone przez program obliczeniowy, po-
tencjały powietrza. Powoduje to kalibrację schematu, zależną od przyjętej skali dla potencja-
łu powietrza, wzdłuż osi rzędnych (y). Położenie węzłów sieci wentylacyjnej wobec osi ocię-
tych (x) jest natomiast analogiczne jak na schemacie knonicznym. 

Przemieszczenie węzłów na schemacie potencjalnym wzdłuż osi y powoduje, że mogą po-
jawić się dodatkowe przecięcia bocznic, których nie było wcześniej na schemacie kanonicz-
nym. Chcąc dokonać korekcji otrzymanego automatycznie schematu potencjalnego korzysta 
się z podobnych narzędzi jakie używane są do odwikływania schematu kanonicznego. Narzę-
dzia te, działające w systemie AutoWENT, pozwalają przemieszczać węzły jednak tylko 
wzdłuż osi X. 

Dysponując schematem potencjalnym można prowadzić analizę sieci wentylacyjnej pod 
względem bezpieczeństwa i ekonomiki przewietrzania. Schemat ten pozwala na jakościową 
ocenę racjonalności rozkładu spadków potencjału powietrza w sieci wentylacyjnej oraz okreś-
lenia czy w sieci występują wąskie przekroje wentylacyjne. Chcąc dokonać oceny ilościowej 
należy ponadto wyznaczyć stosowne wskaźniki bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentylacyj-
nej. Mając do dyspozycji schemat potencjalny oraz wskaźniki bezpieczeństwa i ekonomiki 
można dokonać pełnej analizy sieci wentylacyjnej. 

2. Analiza bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentylacyjnej 

Dla badania bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentylacyjnych znanych jest w literaturze 
szereg wskaźników, z których najważniejsze to: 
- stopień stabilności kierunku prądu powietrza w bocznicy (Bystroń i in. 1969), 
- stosunek stabilności kierunku prądu powietrza w bocznicy (Bystroń i in. 1969), 
- liczba stabilności kierunku prądu powietrza w bocznicy (Bystroń i in. 1969), 
- wskaźnik stabilności kierunku prądu powietrza w bocznicy (Bystroń i in. 1974), 
- liczba bezpieczeństwa prądu powietrza w bocznicy (Bystroń i in. 1974), 
- dysypacja mocy w bocznicy sieci wentylacyjnej (Bystroń 1975, Bystroń i in. 1974, 

Garncarz 1971). 
Dla potrzeb systemu AutoWENT, stosowanego w kopalniach LGOM, proponuje się 

wykorzystać do badania bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentylacyjnych: 
- dysypację mocy w bocznicy, 
- wskaźnik stabilności kierunku prądu powietrza, 
- liczbę bezpieczeństwa prądu powietrza. 

Przy zastosowaniu odpowiednich kryteriów wskaźnik stabilności i dysypacja mocy niogą 
być użyte do badania stabilności prądów powietrza, a tym samym do oceny bezpieczeństwa 
sieci, natomiast liczba bezpieczeństwa może być wykorzystana do badania ekonomiki sieci 
wentylacyjnej. 
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2 .1 . W s k a ź n i k i o c e n y b e z p i e c z e ń s t w a s i e c i w e n t y l a c y j n e j 

Na podstawie teorii prądów przekątnych (Czeczott 1925) i teorii stabilizacji kierunków 
prądów powietrza (Budryk 1956) można stwierdzić, że dla bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej 
podstawowe znaczenie ma zagadnienie stabilności kierunków prądów powietrza w kopalni. 

Przez stabilność kierunku prądu powietrza rozumie się zdolność do utrzymania istnieją-
cego lub założonego kierunku powietrza, który pod wpływem małych zaburzeń powoduje 
niewielkie zmiany w przepływie. Decydujący wpływ na stabilność prądów powietrza mają wy-
stępujące w nich dysypacje mocy. Im większa jest dysypacja mocy w takim prądzie, tym jest 
on bardziej stabilny. 

Przez dysypację mocy rozumie się rozproszenie (straty) mocy w sieci wentylacyjnej. 
Znajomość wartości dysypacji mocy w poszczególnych elementach sieci wentylacyjnej 
pozwala analizować racjonalność jej rozkładu, a tym samym ekonomikę przewietrzania. 
Dysypacja mocy N^ w bocznicy sieci wentylacyjnej dana jest wzorem (Bystroń i in. 1969): 

N, = l , V (2.1) 

gdzie: 
Nj - dysypacja mocy w bocznicy, W; 
'a - dysypacja energii w bocznicy, J/m^; 

V - strumień objętości powietrza w bocznicy, mVs. 

Kopalniane sieci wentylacyjne składają się zazwyczaj z dużej ilości bocznic. W związku 
z tym wyłaniają się trudności w badaniu tych sieci. Konieczny więc jest podział bocznic tych 
sieci na istotne i nieistotne. 

Za bocznice nieistotne uważa się bocznice słabe oraz mniej ważne bocznice średnie. We-
dług badań francuskich (Garncarz 1971) w kopalnianych sieciach wentylacyjnych występuje 
25 do 45% bocznic nieistotnych. Eliminacja bocznic nieistotnych upraszcza znacznie analizę 
aktualnego stanu wentylacji dla danej kopalni. Decydujące znaczenie dla stabilności prądów 
przekątnych i zależnych ma występująca w nich dysypacja mocy. Im większa dysypacja mocy 
występuje w takim prądzie, tym bardziej jest on stabilny. 

W wyniku przeprowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa badań prądów powietrza 
opracowano klasyfikację tych prądów (Bystroń 1975): 

- bardzo mocny prąd 
A^^>60i30W (2.2a) 

mocny prąd 
6000 W >N^> 1200 W (2.2b) 

średni prąd 
6000 W >N^> 1200 W 

1200 W > > 240 W (2.2c) 
słaby prąd 

1200 W > > 240 W 

240W>A?^>50W (2.2d) 
bardzo słaby prąd 

240W>A?^>50W 

A^^<50 W. (2.2e) 
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Wedtug dotychczasowego rozeznania dla kopalń węgla bardzo mocne i mocne prądy po-
wietrzne należy stosować w polach metanowych w wyrobiskach z trakcją elektryczną ze śliz-
gowym przewodem jezdnym oraz w pokładach o bardzo dużym lub dużym zagrożeniu wyrzu-
tami gazów i skał. Średnie prądy powietrzne można stosować w polach metanowych przy nie-
używaniu trakcji elektrycznej ze ślizgowym przewodem jezdnym, a także w pokładach o śred-
nim i małym zagrożeniu wyrzutami gazów i skał. Słabe prądy powietrzne mogą być stosowa-
ne tylko w połach niemetanowych i nie zagrożonych wyrzutami gazów i skał. Bardzo słabych 
prądów powietrznych nie wolno tolerować w kopalnianych sieciach wentylacyjnych, gdyż ta-
kie prądy mogą w czasie pożaru stworzyć bardzo poważne zagrożenie dla załogi. 

Kopalniane sieci wentylacyjne powinny się cechować stabilnymi prądami powietrza. Sta-
bilność kierunków prądów powietrza jest jednak ściśle związana ze strukturą sieci wentylacyj-
nej i rozkładem spadków potencjału powietrza zachodzących w poszczególnych bocznicach 
sieci wentylacyjnej. Dlatego na niebezpieczeństwo odwróceń prądów, szczególnie w czasie 
pożarów, narażone są kopalnie mające bardzo złożone przekątne sieci wentylacyjne, w któ-
rych występują prądy powietrza cechujące się małymi spadkami potencjału. Do kopalń takich 
zalicza się także kopalnie LGOM. 

Problem stabilności kierunków prądów powietrza ma podstawowe znaczenie dla bezpie-
czeństwa sieci wentylacyjnych współczesnych kopalń, zwłaszcza głębokich i silnie gazowych 
(Bystroń i in. 1969). Niebezpieczeństwo przekątnych sieci wentylacyjnych, według H. Cze-
czotta (Czeczott 1925) tkwi w tym, że prądy powietrza w bocznicach przekątnych nie mają 
trwałych kierunków. Sieć wentylacyjna powinna (Budryk 1954) cechować się łatwością stabi-
lizowania kierunków prądów w przypadku pożaru. Łatwość tę ma sieć normalna, ale i sieć 
przekątna nie ma większych wad, jeśli każdy z rejonów wentylacyjnych ma niezależny prąd 
powietrzny o możliwie dużym stopniu stabilności kierunku. 

W celu umożliwienia badania stabilności kierunków prądów powietrza H. Bystroń, korzy-
stając z właściwości stopnia, stosunku i liczby stabilności (Bystroń 1971, Bystroń i in. 1969) 
oraz uwzględniając graficzne kryteria kierunków prądów i teorię kierunków przepływu po-
wietrza przy pożarze w kopalni, podał wskaźnik clb stabilności kierunku prądu w bocznicy p 
oczka zewnętrznego A sieci aktywnej zdefiniowany wzorem (Bystroń i in. 1974): 

^ — ^ Inyl (2.3) 

gdzie: 
h P̂ ~ ^y^yP^^J^ energii w bocznicy /3 oczka A, J/m^; 

lnvX " naturalna generowana w oczku X, J/m ; 

- spiętrzenie całkowitej energii wentylatora w oczku A, J/m^; 

~ standardowe spiętrzenie całkowitej energii wentylatora, J/m ; 

przy czym 

= 785 J/m dla kopalni płytkiej i niemetanowej 

oraz 
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= 2354 Hrci dla kopalni głębokiej lub silnie metanowej. 

Łatwość panowania nad kierunkiem rejonowego prądu powietrza w bocznicy P oczka X 
sieci jest zapewniona, jeśli spełniony jest warunek (kryterium): 

0.10 (2.4) 

Wskaźnik stabilności kierunku prądu ujęty wzorem (2.3) oraz kryterium (2.4) dotyczy 
nie tylko rejonowych prądów powietrza, lecz także tzw. prądów zależnycłi. 

2 . 2 . W s k a ź n i k i o c e n y e k o n o m i k i s i e c i w e n t y l a c y j n e j 

Ze względu na ekonomikę wentylacji (zwalczanie wąskich przekrojów wentylacyjnych), 
a także ze vv^ględu na stabilność prądów rejonowych rozkład spadków potencjału powietrza 
w sieci wentylacyjnej jest uważany za racjonalny, gdy spadki potencjału w rejonach wentyla-
cyjnych są możliwie duże, a sumy spadków potencjału poza rejonami wentylacyjnymi - możli-
wie małe. Kryterium to jest szeroko stosowane w polskich kopalniach, niemniej jest ono tyl-
ko jakościowe i przydatne w przypadku, gdy wentylacja kopalni budzi bardzo poważne za-
strzeżenia, na przykład w razie nieutrzymywania głównych dróg wentylacyjnych w należytym 
stanie. 

Chcąc dokładniej zbadać racjonalność rozkładu spadków potencjału aerodynamicznego 
w bocznicach grupowych sieci aktywnej konieczne jest stwierdzenie, czy obrana bocznica jest 
wąskim przekrojem wentylacyjnym. Zagadnienie to można rozwiązać przez określenie tzw. 
liczby bezpieczeństwa axp prądu, która zdefiniowana jest wzorem (Bystroń i in. 1974) 

- u ro axp - bx - — (2.5) 
lpx 

gdzie: 
bx - liczba wszystkich bocznic wchodzących w skład oczka zewnętrznego 1 sieci; 
//vAj3 ~ dysypacja energii w bocznicy oczka A, J/m^; 

- suma dysypacji energii w oczku A, J/m^ 

Bocznica grupowa będzie wąskim przekrojem wentylacyjnym wówczas, gdy liczba bezpie-
czeństwa prądu w tej bocznicy jest większa od 1, tzn. gdy zachodzi nierówność 

axp > 1 (2.6) 

Dla poprawy ekonomiki przewietrzania należy z sieci wentylacyjnej usunąć wszystkie wą-
skie przekroje, przy czym należy dążyć generalnie do obniżenia w sieci, dla poszczególnych 
bocznic grupowych, liczb bezpieczeństwa axp - Liczby te powinny oscylować w kierunku do-
lnej granicy przedziału (0^1). 
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3. Ocena bezpieczeństwa i ekonomiki kopalń LGOM 

Przedstawione w rozdziale 2 wskaźniki oceny bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentyla-
cyjnej opracowane zostały dla kopalń węgla i tam z powodzeniem są stosowane. Dla kopalń 
LGOM brak jest do tej pory stosownych wskaźników. W związku z tym, dla zilustrowania 
i oceny rozkładu spadków potencjału, proponuje się, do czasu opracowania stosownych kry-
teriów dla kopalń LGOM, korzystać z klasyfikacji bocznic opisanej zależnością (2.2). 

Analizując rozkład spadków potencjału w sieciach wentylacyjnych dla poprawy ekonomi-
ki przewietrzania konieczna jest możliwość wyszukiwania w sieci wąskich przekrojów wenty-
lacyjnych. Proponuje się do tego celu wykorzystywać pojęcie liczby bezpieczeństwa, danej 
wzorem (2.5) i stosownego kryterium (zależność (2.6)) definiującego kiedy bocznica grupo-
wa jest wąskim przekrojem wentylacyjnym. Słabą stroną takiego sposobu wyszukiwania wą-
skich przekrojów w sieciach wentylacyjnych kopalń LGOM jest konieczność podania liczby 
bocznic wchodzących w skład oczka zewnętrznego. W sieci wentylacyjnej kopalń węgla nie 
dopuszcza się zazwyczaj do występowania bocznic słabych i bardzo słabych. Dlatego też bocz-
nice występujące w oczku zewnętrznym są bocznicami istotnymi. W kopalniach LGOM 
z uwagi na stosowany system eksploatacji sieć wentylacyjna składa się z bardzo dużej liczby 
bocznic, w których występują bardzo małe dysypacje mocy. Ponadto sieci wentylacyjne tych 
kopalń, składające się z kilku tysięcy elementów, upraszcza się tak, że zawierają kilkaset 
bocznic. W związku z tym liczba bocznic w oczku zewnętrznym zależeć będzie głównie od za-
stosowanego stopnia uproszczenia sieci wentylacyjnej, a także od tego czy w liczbie bocznic 
w oczku uwzględniać się będzie wszystkie bocznice, czy tylko bocznice istotne. Do czasu roz-
strzygnięcia tego problemu autorzy proponują przy wyznaczaniu liczby bezpieczeństwa przyj-
mować liczbę bocznic wchodzących w skład oczka zewnętrznego równą liczbie wszystkich 
bocznic wchodzących w dane oczko zewnętrzne. 

Badanie bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej sprowadza się najczęściej, jak to przedstawio-
no w rozdziale 2.1, do badania łatwości panowania nad kierunkami prądów powietrza i ich 
stabilnością. Z przedstawionych wskaźników autorzy proponują zastosować do tego celu 
wskaźnik stabilności kierunku prądu w bocznicy sieci wentylaq^jnej opisany wzorem (2.3) 
i stosownym kryterium (2.4). 

Kryterium (2.4) ma w zasadzie zastosowanie do badania prądów rejonowych i zależnych. 
W sieciach wentylacyjnych kopalń LGOM trudno zdefiniować, który z prądów jest prądem 
rejonowym, ponieważ oddział składa się często nawet z kilkudziesięciu i więcej bocznic, co 
łatwo można zauważyć wykonując dokładne modele cyfrowe poszczególnych oddziałów. Dla-
tego też na tym etapie wskaźnik stabilności wyznacza się dla wszystkich bocznic z wyjątkiem 
szybów. Przy analizie wyznaczonych dla poszczególnych bocznic wskaźników stabilności nale-
ży to wziąć pod uwagę. 

4. Wizualizacja wskaźników bezpieczeństwa i ekonomiki przewietrzania w systemie 
AutoWENT 

System obliczeń i analiz sieci wentylacyjnej AutoWENT zapewnia wyznaczenie za pomo-
cą odpowiednich, dostępnych użytkownikowi opcji programowych, wskaźników oceny bez-
pieczeństwa i ekonomiki bocznic sieci wentylacyjnej. Na wygenerowanym komputerowo 
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przez system AutoWENT schemacie potencjalnym sieci wentylacyjnej (lys.l) możliwa jest 
następnie wizualizacja wyników obliczeń dotyczących analizy bezpieczeństwa i ekonomiki 
bocznic sieci wentylacyjnej. 

s . . 

» » * 

Rys. 1. Automatycznie wygenerowany schemat potenqalny sieci wentylacyjnej kopalni A 
Fig. 1. Automatically created potential diagram of ventilation network of the mine A 

W systemie dostępne są dwa zestawy wyników. Pierwszy to zestaw dla jej stanu aktualne 
go (startowego). Drugi natomiast to zestaw prognozowany (przyszłościowy), tj. dla stanu sie 
ci wentylacyjnej, dla którego wykonuje się obliczenia prognostyczne. Dane wejściowe nie-
zbędne dla wyznaczenia wskaźników bezpieczeństwa i ekonomiki zawarte są w zbiorze zawie-
rającym wyniki obliczeń rozpływu powietrza. W oparciu o te dane specjalny program syste-
mu wyznacza: 
- liczby bezpieczeństwa dla wszystkich grupowych prądów powietrza, 
- bocznice będące wąskimi przekrojami wentylacyjnymi, 
- wskaźniki stabilności kierunków prądów powietrza dla wszystkich bocznic poza szybami, 
- bocznice, w których prądy powietrza charakteryzują się matą stabilnością, 
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- dysypacje mocy we wszystkich bocznicach sieci, 
- podział bocznic zgodnie z kryterium (2.2). 

W systemie Auto WENT przewidziano możliwość wizualizacji wyznaczonych, przez pro 
gram obliczeniowy, wskaźników na schemacie potencjalnym (rys. 2). 

» ^ k * 

Rys. 2. Schemat potencjalny sieci wentylacyjnej kopalni A z zaznaczonym podziałem bocznic wg kryterium (2.4) 
Fig. 2. A distinction of airflows according to criteria (2.4) on potential diagram of ventilation network 

of the mine A 

Aby nie dopuścić do zaciemnienia rysunku schematu potencjalnego nadmierną ilością in-
formacji zdecydowano się, że będzie przedstawiony na nim tylko jeden z trzech wskaźników: 
- dysypacja mocy, 
- wskaźnik stabilności, 
- wąskie przekroje wentylacyjne. 

Wartości krytyczne tj. nie spełniające kryteriów (2.4) i (2.6) dwóch ostatnich wskaźników 
są przedstawiono kółeczkami z oznaczeniem liczbowym. W referacie na rys. 2 zaznaczono 
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przykładowo linią przerywaną bocznice nie spełniające kryterium (2.4); a linią ciągłą spełnia-
jące to kryterium. 

Klasyfikację bocznic ze względu na dysypację mocy, ponieważ jest bardziej szczegółowa, 
program AutoWENT przedstawia na schemacie potencjalnym pięcioma kolorami: 
- czerwony - bocznica bardzo słaba; 
- fioletowy - bocznica słaba; 
- żółty - bocznica średnia; 
- niebieski - bocznica mocna; 
- zielony - bocznica bardzo mocna. 

Wyboru, któiy ze wskaźników ma być aktualnie pokazany na rysunku dokonuje się za po-
mocą osobnego menu. Przewidziano w nim opcje odpowiadające kolejno wszystkim trzem 
wskaźnikom oraz opcję wyłączającą wizualizację wskaźników. Dodatkowo system Auto-
WENT umożliwia podgląd konkretnych wartości wskaźników, na schemacie przestrzennym, 
w specjalnym oknie informacyjnym, po wskazaniu interesującej bocznicy kursorem myszki. 
Wartości liczbowe tych wskaźników dla konkretnej bocznicy są osiągalne za pośrednictwem 
osobnego okna dialogowego. 

Przedstawione w referacie zasady wykorzystania generowanych komputerowo schematów 
potencjalnych sieci wentylacyjnych do analizy bezpieczeństwa i ekonomiki sieci wentylacyj-
nej, pokazują szerokie możliwości jakie niesie za sobą wykorzystanie nowoczesnej techniki 
obliczeniowej i graficznej dla badania sieci wentylacyjnych kopalń isniejących i modernizowa-
nych. 
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Using a computer created potential diagram in safety analysis of rentilation 
network 

Abstract 
Auto WENT ADS applications has been design for building ventilation networks and its 

visualizing in form of space diagrams. For given space diagram the application can 
automatically create both canonical and potential diagrams. The latter can be used in safety 
analysis of ventilation network. For instance during calculation of flow in ventilation network 
for different net parameters. There is capability of visualization of chosen safety indices on 
potential diagram. This allows for example investigate stability of airflow directions, critical 
ventiIation sections or rationality of potentials drops in network. 
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Bocznice normalne i przekątne w zredukowanych płaskich kopalnianych 
sieciach wentylacyjnych 

Słowa kluczowe 

Kopalniana sieć we?itylacyjna - trwałość prądów powietrza -przekątność bocznic 

Streszczenie: 
Jednym z bardzo ważnych zagadnień bezpieczeństwa kopalnianej sieci wentylacyjnej jest 

odpowiednia trwałość prądów powietrza docierających do miejsc pracy załogi. Zagadnienie 
to wiąże się z możliwością powstawania licznych stanów awaryjnych w sieci spowodowanych 
uszkodzeniami niektórych jej elementów, a także z pojawianiem się dodatkowych czynników 
wpływających na skład, właściwości i przepływ powietrza w kopalni. Uważa się, że najbardziej 
podatne na zaburzenia są prądy powietrza w bocznicach przekątnych. Dlatego też zagadnie-
nie przekątności bocznic jest przedmiotem licznych prac badawczych i doświadczeń praktycz-
nych. W referacie przedstawiono prawidłowości występujące w pewnej szczegóhiej klasie sie-
ci wentylacyjnych, a mianowicie w przekątnych sieciach płaskich zredukowanych. Przypom-
niano wyniki badań E. Simode'a w tym zakresie. Opierając się na tych wynikach wskazano, że 
w tej klasie sieci jedynymi bocznicami normalnymi są bocznice posiadające wspólny węzeł 
z bocznicą zamykającą zastępczą oraz bocznice należące do dwóch dróg zewnętrznych - ogra-
niczających schemat kanoniczny w płaszczyźnie rysunku. Bocznice te w sieci płaskiej zredu-
kowanej są wyznaczane w ostatnim etapie analizy planarności sieci. Pozostałe bocznice są 
przekątne. Złożoność oraz znaczenie dla praktyki zagadnienia przekątności bocznic nakazuje 
na prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. 
1. Wprowadzenie 

Jednym z bardzo ważnych zagadnień bezpieczeństwa kopalnianej sieci wentylacyjnej jest 
odpowiednia trwałość prądów powietrza docierających do miejsc pracy załogi. Zagadnienie 
to wiąże się z możliwością powstawania licznych stanów awaryjnych w sieci spowodowanych 
uszkodzeniami niektórych jej elementów, a także z pojawianiem się dodatkowych czynników 
wpływających na skład, właściwości i przepływ powietrza w kopalni. Wiadomo, że w niektó-
rych sytuacjach awaryjnych istnieją duże trudności z utrzymaniem nie tylko określonej ilości 
powietrza w wybranej bocznicy, lecz także z utrzymaniem wymaganych kierunków przepły-
wu. 
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Nauka o przewietrzaniu kopalń, a także praktyka górnicza wypracowały wiele sposobów 
zapobiegania występowaniu stanów awaryjnych oraz postępowania przy likwidacji awarii i jej 
skutków, a zwłaszcza ratowania zaiogi. Ogromne znaczenie w tym zakresie posiadają pio-
nierskie prace badawcze H. Czeczotta i W. Budiyka, rozwijane dalej przez S. Barczyka 
i H. Bystronia. H. Bystroń (1972) podkreśla znaczenie dotychczas znanych teorii dotyczących 
stabilizacji kierunków przepływu powietrza w rożnych stanach awaryjnych. W dalszych bada-
niach prowadzonych w tym zakresie w Polsce podawane są rozwiązania ujmujące w sposób 
bardziej szczegółowy zachodzące procesy termodynamiczne, a także opis przepływu powie-
trza w sieci w stanach nieustalonych. 

Zmiany kierunków przepływu powietrza w kopalni mogą być spowodowane różnymi 
czynnikami: 
- zmianą oporów bocznic, 
- zmianą charakterystyk wentylatorów głównych, 
- pracą w sieci wentylatorów pomocniczych, 
- wystąpieniem w kopalni czynników wywołujących istotne zmiany gęstości powietrza lub 

generujących znaczące dopływy do sieci masy (objętości) innych gazów (silne nagrzewa-
nie powietrza, pożary, wyrzuty gazów i skał, wybuchy), 

- opadaniem wody w szybach, szybikach lub urobku w zbiornikach, otworach zsypnych lub 
wiertniczych. 
Często wymienione czynniki występują łącznie, co utrudnia sprecyzowanie przyczyn do-

prowadzających do zmian kierunków. Wiadomo także, że liczba bocznic w sieci, w których 
takie zmiany kierunków są możliwe, uzależniona jest między innymi od rodzaju występują-
cego zaburzenia. Gdy występują tylko zmiany oporów bocznic, to przynajmniej w niektórych 
sieciach istnieją bocznice (normalne) z jednoznacznym kierunkiem przepływu. Nie oznacza 
to wcale, że w bocznicach tych po zaistnieniu w kopalni innych zaburzeń, np. pożaru lub wy-
rzutu, kierunek przepływu także będzie jednoznaczny. 

Zdaniem autora rozstrzyganie o jednoznaczności kierunków przepływu powietrza, 
a zwłaszcza podawanie rożnych miar oceniających trwałość (stabilność) kierunków, powinno 
być związane z rodzajem i miejscem występującego zaburzenia. W bocznicach normalnych 
nie występują zmiany kierunków przepływu spowodowane zmianami oporów bocznic, a od-
wrócenia w tych bocznicach są możliwe w sytuacjach pożarowych lub wyrzutowych. 

Na rys. 1 podano kilka prostych znanych przykładów, w których występują bocznice z nie-
jednoznacznym kierunkiem przepływu. Spotykane w literaturze definicje poszczególnych 
prądów nie zawsze są precyzyjne. Za celowe należy uważać uściślenie nazewnictwa w tym za-
gadnieniu. 

W niniejszym referacie zwrócimy uwagę na charakter poszczególnych bocznic (normalna, 
przekątna) w wybranej klasie sieci płaskich zredukowanych. Jest to zagadnienie węższe 
w stosunku do niejednoznaczności kierunków przepływu w innych sieciach oraz przy pracy 
kilku źródeł ruchu powietrza w kopalni. 

W literaturze w przedmiotowym zagadnieniu spotykamy dwa sposoby definiowania prą-
dów powietrza. W pierwszym z nich w definicji wymieniane są właściwości prądu normalne-
go, który „nie zmienia swego kierunku pod wpływem zmian oporów bocznic sąsiednich" oraz 
przekątnego, „który zmienia swój kierunek przepływu pod wpływem zmian oporów bocznic 
sąsiednich" (np. H. Czeczott 1925, H. Bystroń 1956). Niektórzy autorzy zamiast zmian opo-
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rów bocznic sąsiednich używają stów „zmian oporów innych bocznic". W przytoczonych sfor-
mułowaniach wymienia się bocznice sąsiednie lub inne bocznice, bez bliższego sprecyzowa-
nia na czym to sąsiedztwo polega. Dalsze wątpliwości wynikają ze słów „zmian oporów". Czy 
należy to rozumieć jako zmiany w przedziale od zera do nieskończoności, czy zmiany, które 
realnie mogą wystąpić w kopalni, a w związku z tym wymagają wcześniejszego sprecyzowa-
nia? W niektórych publikacjach wątpliwości te są wyjaśniane w dołączanych przykładach ilus-
trujących proponowane metody wyznaczania bocznic przekątnych. 

b) 0 

d) e) f) 

Rys. 1. Przykłady sieci z bocznicami o niejednoznacznym kierunku przepływu powietrza 
Fig. 1. Example of networks witti branches in non-univocal direction of air flow 

W sieci na rys. Id przy dużym wzroście oporu R^ jeden z prądów „a" lub „b" może ulec 
odwróceniu. Czy bocznice „a", „b" w takim przypadku także należy nazywać przekątnymi? 

Drugi spotykany w literaturze sposób definiowania bocznic normalnych i przekątnych wy-
korzystuje właściwości struktury badanej sieci (J. Sułkowski 1971, E. Simode 1976). J. Suł-
kowski definicję tę precyzuje w następujący sposób: 

„element składowy sieci, którego orientację przy ustalonym wlocie i wylocie sieci 
(rys. la) można przedstawić na dwa sposoby, posiada charakter przekątny, a gdy na jeden 
sposób, to posiada charakter normalny" (1.1) 
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Możliwość przeprowadzenia orientacji elementu (bocznicy) na dwa sposoby wynika z ist-
nienia co najmniej dwu łańcuchów ' - > (rys. la) przechodzących przez ten element, 
w których to łańcuchach węzły krańcowe analizowanej bocznicy figurują w odwrotnej kolej-
ności. 

Podobny sens topologiczny zawarty jest także w definicjach bocznicy przekątnej i nor-
malnej, podanych przez E. Simode'a (1976). W pracy tej w definicji bocznicy przekątnej X, Y 
wyróżniono istnienie czterech łańcuchów parami rozłącznych (rys. la): 
- dwa łańcuchy rozłączne R— >X, > A umożliwiające przepływ od węzła X do węzła Y, 
- dwa łańcuchy rozłączne R— > Y, X'- > A umożliwiające przepływ od węzła Y do węzła X 

(1.2a) 
Bocznica X Y jest normalna w sensie przepływu od X do Y, gdy: 

- istnieją co najmniej dwa rozłączne łańcuchy R ~ > X , Y— >A, 
- żadna para łańcuchów R— > Y, X"- > A nie jest rozłączna. 

(1.2b) 

Węzły X, Y są węzłami krańcowymi analizowanej bocznicy, zaś węzły R, A są węzłami 
odpowiednio wlotowym i wylotowym z sieci lub z podsieci (rys. la). 

W przytoczonych definicjach topologicznych bocznic normalnych i przekątnych uwypuk-
lony jest zasadniczy kierunek przepływu powietrza w sieci, to jest od węzła początkowego 
(rys. la) do węzła końcowego sieci korespondujący z celem istnienia sieci, to jest z czerpa-
niem powietrza świeżego z atmosfery, doprowadzaniem do miejsc pracy i odprowadzaniem 
powietrza zużytego z powrotem do atmosfery. W bocznicach przekątnych możliwe jest pro-
wadzenie powietrza w dwu rożnych kierunkach. Przynależność bocznic do węzła początkowe-
go sieci (czerpanie powietrza świeżego z atmosfery) lub do węzła końcowego sieci 
(odprowadzanie powietrza zużytego do atmosfery) wiąże się z zastosowanym sposobem 
organizacji przewietrzania. W definicjach tych nie wymienia się położenia wentylatorów lub 
innych źródeł wymuszających przepływ. W domyśle przyjmuje się, że źródło to umieszczone 
jest w fikcyjnej bocznicy (zamykającej), łączącej węzły x„ Jest to zgodne ze stanem faktycz-
nym, gdy pracuje tylko jeden wentylator główny w bocznicy połączonej szeregowo z bocznicą 
zamykającą, a w sieci nie występują inne źródła ruchu (rys. la). W takiej sytuacji wyszukiwa-
nie bocznic z niejednoznacznym kierunkiem przepływu powietrza metodami wykorzystujący-
mi wymienione dwa sposoby definiowania bocznic przekątnych przynosi identyczne wyniki. 
Przy innym usytuowaniu wentylatora lub większej liczbie wentylatorów w sieci wnioski z me-
tod wykorzystujących różniące się sposoby definiowania bocznic przekątnych nie są identycz-
ne, co może prowadzić do nieporozumień (rys. la, rys. Ib). Stąd też wynika przytoczona 
wcześniej uwaga o celowości uściślenia nazewnictwa w przedmiotowym zagadnieniu. 

Zagadnienie prądów przekątnych należy analizować nie tylko ze względu na niekorzystne 
ich właściwości niebezpiecznej lub przypadkowej zmiany kierunku przepływu przy zmianach 
oporów innych bocznic. Teoria wentylacji kopalń, a także praktyka znają wiele sytuacji, 
w których celowo wykorzystuje się właściwości tych prądów. Zastosowania te można uszere-
gować w następujący sposób: 
- lokalne rewersje wentylacji dla ograniczenia strefy bezpośredniego zadymienia łub 

ratowania załogi w czasie pożarów: 
- w metodach krótkich spięć przy niektórych pożarach w szybach wdechowych, 
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- w metodach krótkich spięć przy niektórych pożarach w prądach grupowych powietrza 
świeżego, 

- w stosowanych metodach zabezpieczeń oddziałów podpoziomowych i niektórych 
prądów schodzących, 

- w proponowanych metodach ratowania załogi w niektórych oddziałach wydobyw-
czych, 

- przyspieszenie gaszenia pola pożarowego w bocznicach przekątnych, 
- profilaktyka przeciwpożarowa przy zagrożeniu pożarami endogenicznymi w zrobach ścian 

zawałowych. 
W wielu sytuacjach istotne jest nie tylko stwierdzenie przekątności bocznicy lub ciągu 

bocznic przekątnych, lecz także wskazanie potrzebnych dróg i środków umożliwiających celo-
wą zmianę kierunku przepływu albo celową zmianę rozkładu ciśnienia powietrza w sieci. 

Wymienione uwagi dotyczące prądów przekątnych w sieci wskazują na celowość prowa-
dzenia dalszych badań w tym zakresie. Niektóre z poruszonych zagadnień będą przedmiotem 
analizy w niniejszym referacie. 

2. Algorytmy i metody numeryczne wyznaczania bocznic normalnych i przekątnych 
w kopalnianej sieci wentylacyjnej 

W wielu pracach oraz w praktyce uzasadnia się celowość przeprowadzania analiz różnych 
zagadnień kopalnianej sieci wentylacyjnej z wykorzystaniem metod komputerowych. Dotyczy 
to także analiz struktury sieci, w tym w szczególności charakteru poszczególnych bocznic 
(normalna, przekątna). Rozwiązanie tego zagadnienia wymaga wyboru odpowiedniej istnie-
jącej metody badania przekątności lub opracowania nowych takich metod, sprecyzowania al-
gorytmów, opracowania i przetestowania programów. 

Algorytmy dotyczące klasyfikacji prądów powietrza (bocznic) były przedmiotem rozwa-
żań między innymi w pracach H. Bystronia (1956), E. Simode'a (1976), W. Mullera (1989), 
M. Kolarczyka (1989,1993,1996). 

E. Simode (1976) przedstawia metodę określania charakteru bocznic bazującą na przyto-
czonych wcześniej definicjach bocznicy przekątnej i normalnej (warunki 1.2a, b). Uzyskuje 
ciekawe rozwiązania dla sieci płaskich i niepłaskich. W punkcie 3 referatu podana zostanie 
inna interpretacja wyników badań tego autora dotycząca sieci płaskich. W niektórych poka-
zanych przykładach analiz przekątności bocznic zauważyć jednak można pewne niedociąg-
nięcia, być może wynikające z błędów w opracowanym programie komputerowym (E. Simo-
de 1976, str. 202, przykład rys. XII-31, bocznica 3-7). Dlatego też nie będziemy szczegółowo 
analizowali algorytmu podanego w tej pracy. 

Metoda wyznaczania bocznic przekątnych podana przez W. Mullera (1989) dotyczy jedy-
nie pewnej grupy tych bocznic, które M. Kolarczyk (1993) zakwalifikował jako przekątne I 
rodzaju. W pracy W. Mullera nie uwzględnia się także podsieci przekątnych, w których po-
dobnie jak w pojedynczej bocznicy może wystąpić zmiana kierunku przepływu we wszystkich 
bocznicach podsieci jednocześnie. Wprowadzony przez Mullera podział węzłów na odpo-
wiednie typy także budzi zastrzeżenia z uwagi na brak typu węzłów posiadających jednocześ-
nie więcej niż jedną bocznicę z dopływem i z wypływem z węzła. 

Sekcja 1 199 



School of Underground Mining '98 

H. Bystroń (1956) do wyznaczania bocznic przekątnych stosuje wydzielanie w sieci 
wszystkich możliwych „dróg prawie niezależnych", obejmujących klasyfikowany prąd. Wy-
dzielanie to jest realizowane za pomocą „prawie doskonale szczelnych tam izolacyjnych". Je-
żeli we wszystkich tych „drogach" klasyfikowany prąd zachowuje ten sam kierunek, to zah-
czany jest do prądów normalnych. Jeżeli istnieją „dwie drogi niezależne" (łańcuchy), w któ-
rych klasyfikowany prąd płynie w przeciwnych kierunkach, to zaliczany jest do prądów prze-
kątnych. Cytowana praca była opublikowana w 1956 r. Używając obecnie znanej terminologii 
teorii grafów przedstawioną wyżej metodę wyznaczania bocznic przekątnych można ująć 
w sposób następujący: 
- wyznaczenie wszystkich łańcuchów od węzła początkowego do węzła końcowego sieci 

- analiza występowania każdej bocznicy w tych łańcuchach, 
- jeżeli istnieją dwa takie łańcuchy, w których węzły krańcowe analizowanej bocznicy 

występują w kolejności prawidłowej i odwrotnej, to analizowana bocznica jest przekątna, 
- jeżeli bocznica nie występuje w żadnym łańcuchu, to jest „ślepa" (wisząca), 
- w przeciwnych przypadkach analizowana bocznica jest normalna. 

Metodę tę wykorzystano do opracowania odpowiedniego algorytmu i programu kompu-
terowego klasyfikującego bocznice (M. Kolarczyk 1989,1993). 

Dalsza modyfikacja dotyczy wprowadzenia tzw. bocznicy źródłowej. Może nią być boczni-
ca zamykająca wtedy, gdy analizujemy przekątność bocznic względem wlotu i wylotu sieci lub 
dowolna inna bocznica, w której zabudowany jest wentylator lub występuje inne źródło wy-
muszające przypływ powietrza (np. lokalna depresja cieplna lub pożarowa). Odpowiednie 
łańcuchy w sieci wyznaczane są wtedy od jednego do drugiego węzła krańcowego tej zadanej 
bocznicy źródłowej. Wyznaczanie tych łańcuchów realizowane jest sposobem przeszukiwania 
grafu „w głąb". Metodę tę między innymi wykorzystano do analizy jednoznaczności kierun-
ków przepływu przy pracy w sieci kilku wentylatorów głównych lub wentylatorów pomocni-
czych (M. Kolarczyk 1996). 

Dynamiczny rozwój metod komputerowych, dostępność sprzętu oraz nowe wyniki badań 
teorii sieci zezwalają na prowadzenie dalszych analiz w przedmiotowym zagadnieniu. Pozwa-
la to na dostrzeganie i właściwą interpretację prawidłowości wynikających z właściwości 
struktury kopalnianej sieci wentylacyjnej. Ten kierunek badań także wnosi istotny wkład 
w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemów przewietrzania kopalń głę-
binowych. Uzyskiwane wyniki wskazują na możliwość opracowania dalszych cennych rozwią-
zań dotyczących pracy tych systemów. 

3. Bocznice normalne i przekątne w acyklicznych zredukowanych sieciach płaskich 

Szczególną klasą kopalnianych sieci wentylacyjnych są sieci (lub podsieci) płaskie zredu-
kowane. Metody badania planarności sieci oraz uzyskiwania sieci zredukowanych przedsta-
wione zostały w pracach M. Kolarczyka i J. Sulkowskiego (1993, 1995, 1997). Sieć zreduko-
wana powstaje z sieci podstawowej po zastąpieniu jedną bocznicą każdego fragmentu sieci 
spełniającego definicję podsieci. Dodatkowo zakładać będziemy, że orientacja bocznic w tych 
sieciach jest zgodna z rzeczywistymi kierunkami przepływu powietrza oraz spełnia wymogi 
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acykliczności w sensie dróg, Acykliczność sieci w sensie dróg dotyczy niewystępowania cyklu 
wewnętrznego ze zgodną orientacją wszystkich tworzących go bocznic. 

Taka orientacja wynikająca z aktualnego prawidłowego stanu pracy sieci jest ważną infor-
macją. Wszelkie nieprawidłowe zmiany zachodzące w kopalni zawsze porównujemy ze sta-
nem poprzednim, który był uważany za bezawaryjny. Wykorzystanie tej orientacji do analizy 
przekątności zezwala na szybsze dostrzeganie możliwych zmian kierunków przepływu. Postę-
powanie takie uważać należy za szczególny przypadek analiz przekątności przeprowadzanych 
także przy założeniu ogólniejszym, gdy zakłada się, że nie są znane aktualne kierunki prze-
pływu. Dla praktyki, zdaniem autora, przydatne są obydwa sposoby podejścia do zagadnie-
nia, tzn. taki, w których zakłada się znajomość aktualnych kierunków przepływu oraz gdy nie 
czyni się tego założenia. 

Przedstawiony dalej wniosek o charakterze bocznic w sieciach zredukowanych płaskich, 
zorientowanych w sposób acykliczny, uważać należy za szczególny przypadek wynikający już 
z wcześniejszych badań E. Simode'a (1976). Wniosek ten zdaniem autora wymaga jednak po-
nownego pokazania przy przyjętych założeniach o orientacji bocznic. 

W przypadku gdy analizę przeprowadza się w sieciach z orientacją acykliczną w sensie 
dróg, definicje bocznicy normalnej i przekątnej mogą być zmodyfikowane. Modyfikacja defi-
nicji podanych przez E. Simode'a (1976) dotyczyć będzie pierwszego warunku w tych defini-
cjach, wymagającego istnienia rozłącznych łańcuchów R—>X, (rys. la). W sieciach 
acyklicznych w sensie dróg warunki te zawsze są spełnione, ponieważ z każdego węzła Y ist-
nieje nie tylko łańcuch Y—>A, lecz nawet droga Y-»A do węzła końcowego sieci A = 
a także z węzła początkowego sieci R = ŵ ^ istnieje nie tylko łańcuch R—>X, lecz nawet 
droga R—>X do każdego węzła sieci. Drogi te są rozłączne, ponieważ inaczej sieć nie byłaby 
acykliczna. 

b) 

Rys. 2. Przykłady dróg w ,̂ ŵ ,̂ ŵ^̂  —> w^ (b) oraz łańcuchów ŵ ^ — > ŵ ,̂ ŵ ^ — > w ,̂ (c) związanych z bocznicą 
przekątną 6-9 w sieci (a) 

Fig. 2. Examples of the paths ŵ ,̂ ŵ ^ ŵ ^ (b) and the chains > ŵ ,̂ ŵ —̂ > ŵ ,̂ (c), connected with the 
diagonal branch 6-9 in network (a) 
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Wprowadzimy następujące określenia: 
^ps.pb ' zbiór dróg d. od węzła początkowego sieci w^ do węzła początkowego -w^ bocznicy 

badanej b. W sieci na rys. 2a, rys. 2b, gdy bocznicą badaną b jest bocznica 6-9, do 
zbioru tego należą dwie drogi, tzn. 1-2-5-6, 1-3-4-6 (poszczególne liczby oznaczają 
numery węzłów krańcowycti bocznic należących do danej drogi lub cyklu, para 
sąsiednich numerów węzłów identyfikuje bocznicę), 

^ki,ks~ zbiór dróg d̂  od węzła końcowego ŵ ,̂ bocznicy badanej do węzła końcowego sieci w^. 
W sieci na lys. 2a, rys. 2b istnieje jedna taka droga, w tym przypadku jest to bocznica 
o węzłach krańcowych 9-10. 

Rozłączność dróg d.e D^^ d^ e D^ ^^-w sposób formalny można zapisać następująco: 

A d i n d j = 0 (3.1) 
di,dj 

Przydatne jest także posługiwanie się zbiorami odpowiednich łańcuchów L: 
^ps. kb" zbiór łańcuchów /. od węzła początkowego sieci Wp̂  do węzła końcowego bocznicy 

badanej b nie zawierających węzłów początkowego Wp̂  bocznicy badanej i końcowego 
sieci W sieci na lys. 2a, rys. 2c od węzła 1 do węzła 9 występują dwa takie łańcuchy 
1-3-8-9, 1-3-4-8-9 (w tym przypadku łańcuchy te są także drogami), 

L^ fa - zbiór łańcuchów /. od węzła początkowego bocznicy badanej b do węzła końcowego 
sieci ŵ ,̂ nie zawierających węzłów końcowego ŵ ^ badanej bocznicy b i początkowego 
sieci w^. W sieci na rys. 2a, rys. 2c od węzła 6 do węzła 10 występują dwa takie 
łańcuchy: 6-(-5)-7-10, 6-5-(-2)-7-10 (znak „(-)" pomiędzy parą węzłów identyfikującą 
bocznicę oznacza, że w łańcuchu psuwamy się w kierunku przeciwnym do orientacji 
tej bocznicy). 

Ponieważ w sieci acyklicznej w sensie dróg pierwsze warunki w definicjach bocznicy prze-
kątnej i normalnej są zawsze spełnione, o charakterze danej bocznicy w takiej sieci można 
rozstrzygać analizując tylko drugie warunki w tych definicjach. Posługując się wprowadzony-
mi określeniami warunki te można sprecyzować w sposób następujący: 
- w sieci acyklicznej w sensie dróg bocznica jest przekątna, gdy istnieją dwa rozłączne 

łańcuchy e L^,^ /. e tzn: 

V / / n / . - = 0 (3.2) 
łijj 

- w sieci acyklicznej w sensie dróg bocznica jest normalna, gdy każde dwa łańcuchy 
ii ^ h ̂  rozłączne, tzn. 

(3.3) 
li,lj 

Przedstawione modyfikacje wymienionych warunków są słuszne także w acyklicznych sie-
ciach niepłaskich. Zagadnienie to wykracza jednak poza nakreślone ramy niniejszego refera-
tu i powinno być przedmiotem analizy w odrębnym opracowaniu, 

W sieci zredukowanej płaskiej można wyróżnić (rys. 3a): 
- bocznicę zamykającą w^ ŵ .̂ Niekiedy istnieją także bocznice połączone szeregowo 

z bocznicą zamykającą. Występują one w przypadku, gdy w sieci istnieje jeden wlot 
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z atmosfery lub jeden wylot do atmosfery. Taki szeregowy ciąg bocznic można wtedy 
zastąpić jedną bocznicą zamykającą zastępczą o węzłach krańcowych w \ , w ' (rys. 3a), 

- dokładnie dwie drogi w 
ps 

które po odrzuceniu bocznicy zamykającej zastępczej 
rozdzielają płaszczyznę na dwie części wewnętrzna I i zewnętrzna II (rys. 3a). Drogi te 
wyznaczane są w ostatnim etapie sprawdzania planamości sieci (M. Kolarczyk 1993, M. 
Kolarczyk, J. Sułkowski 1995). Będziemy je nazywać drogami zewnętrznymi w^ p̂  w^ ̂ s-
W takiej sytuacji wszystkie bocznice sieci (z wyjątkiem bocznicy zamykającej zastępczej) 
można rozdzielić na dwie grupy (rys. 3a): 
bocznice incydentne z węzłami w^̂ ,̂ w ' ^ oraz należące do dwu dróg zewnętrznych 
w 

ps 
> w ks' 

pozostałe bocznice (leżą one w części wewnętrznej 1 płaszczyzny). 

WpisWp, 

Rys. 3. Ilustracje do wniosku o bocznicach normalnych i przekątnych w acyklicznej zredukowanej sieci płaskiej 
Fig. 3. Iliustrations to the conclusion conceming normal and diagonal branches in an acyclic reduced fiat network 
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Wniosek, który sformułowai E. Simode (1976), o podziale bocznic na normalne i prze-
kątne w sieci płaskiej niezorientowanej, w przypadku, gdy bocznicom nadamy orientację 
zgodną z wymogami acykliczności w sensie dróg oraz przeprowadzimy redukcję sieci, można 
ująć w sposób następujący: 
- w zredukowanej acyklicznej sieci płaskiej bocznicami normalnymi są jedynie bocznice 

incydentne z węzłami początkowym i końcowym sieci ŵ ^̂ , w^' oraz należące do dwócłi 
dróg zewnętrznych w ^̂  —> w (rys. 3a). 
Uzasadnienie tego wniosku przeprowadzone w nieco inny sposób niż w pracy E. 

Simode'a (1976) jest następujące. Normalny charakter bocznic, których węzłem końcowym 
jest w"^ (rys. 3a) wynika z nieistnienia łańcucha w ,̂, — > w ' ^ nie przechodzącego przez w ĵ, = 

Nie jest więc spełniony warunek (3.2), a jest spełniony warunek (3.3). Podobnie dla 
bocznic, dla których węzłem początkowym jest ŵ ^ lub w' Nie istnieje wtedy łańcuch w^ — > 

nie przechodzący przez w ,̂, = w"̂ ^̂ . Nie jest więc spełniony warunek (3.2), a jest spełniony 
warunek (3.3). 

Dla dowolnej bocznicy b o węzłach krańcowych ŵ ^ Wĵ^ należącej do drogi zewnętrznej 
^ (rys. 3b) może istnieć dużo łańcuchów / = ŵ ^ w \ , a także ( = w^̂ ^ ~ > 

Wszystkie te łańcuchy przechodzą przez cześć I wewnętrzną schematu. Sieć jest płaska, więc 
każda dowolna para takich łańcuchów przecina się w jakimś punkcie P (rys. 3b), co czyni 
zadość przytoczonej wcześniej zmodyfikowanej definicji bocznicy normalnej (3.3). 

Dla dalszego uzasadnienia przedstawionego wniosku pokażemy, że każda bocznica b nie 
spełniająca wyżej wymienionych założeń, tzn. nie incydentna z węzłem w^̂ ^ lub z węzłem w' 
a także nie należąca do jednej z dwu wymienionych wcześniej dróg zewnętrznych w^̂ ^ —> w^̂ ,̂ 
jest bocznicą przekątna. Trzeba więc wykazać istnienie dwu łańcuchów /, Ij spełniających 
warunek (3.2). Wcześniej wykazano, że w analizowanej klasie sieci istnieją zawsze dwie 
rozłączne drogi d. = w^̂ ^ -> w^̂ , rf. = ŵ ^ —> w"^spełniające warunek (3.1). W szczególnym 
przypadku są to drogi jednobocznicowe (rys. 3c,d,f). Cześć wewnętrzna płaszczyzny I (rys. 
3a) ograniczona dwoma drogami zewnętrznymi ŵ ^̂ ^ zostaje wtedy podzielona na 
dwie części la, Ib (rys. 3c, rys. 3d, rys. 3f). Poszukiwane łańcuchy /. położone będą każdy 
w innej części, np. /. w części la, / w części Ib. 

Ze względu na położenie węzłów początkowego ŵ ^ i końcowego Wĵ^ badanej bocznicy b 
względem dróg zewnętrznych w^̂ ^ w \ wyróżnić można kilka charakterystycznych 
przypadków pokazanych na rys. 3c, rys. 3d, rys. 3f. 

Położenie węzłów początkowego ŵ ^ i końcowego ŵ ,̂ badanej bocznicy b w dwu rożnych 
drogach zewnętrznych w ' ^ (rys. 3c) powoduje, że poszukiwane łańcuchy są 
fragmentami tych dróg i są rozłączne. Spełniony jest więc warunek (3.2). 

Przypadek, gdy węzeł końcowy Wĵ,̂  badanej bocznicy b położony jest w jednej z dróg 
zewnętrznych w^̂ ^ —> w",̂ ,̂ pokazano na rys. 3d. Łańcuch /, jest wtedy fragmentem tej drogi. 
Łańcuch /. musi wtedy leżeć w części Ib płaszczyzny. Gdyby nie istniał taki łańcuch to sieć 
uprościłaby się do postaci pokazanej na rys. 3e. Jak widać, w sieci występuje wtedy podsieć 
zawarta miedzy węzłem a ŵ ,̂, co przeczy przyjętemu założeniu o sieci zredukowanej. 

Uzasadnienie przekątnego charakteru bocznicy w przypadku, gdy węzeł początkowy w ,̂, 
tej bocznicy leży w jednej z dróg zewnętrznych w^̂ ^ ^ przeprowadza się w podobny 
sposób. 
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Na rys. 3f pokazano przypadek, gdy obydwa węzły początkowy i końcowy Wĵ^ badanej 
bocznicy b nie są położone w drogacłi zewnętrznych w^̂ ^ —> Istnieją wtedy rozłączne 
łańcucłiy: /- - położony w części la płaszczyzny, Ij - w części Ib płaszczyzny. Gdyby nie istniał 
np. łańcucłi /., to sieć uprościłaby się do postaci pokazanej na rys. 3g. Istnieje wtedy bocznica 
Wp̂  Wĵ  oraz równolegle do tej bocznicy podsieć między wymienionymi węzłami, co przeczy 
przyjętemu założeniu o sieci zredukowanej. Gdy nie istnieje łańcuch /., to sieć z rys. 3f 
upraszcza się do postaci pokazanej na rys. 3h. Wyciąga się stąd wniosek podobny co 
poprzednio. 

Przedstawione uwagi o charakterze bocznic w sieciach zredukowanych płaskich 
pokrywają się z wynikami analiz przekątności bocznic przedstawionymi w innych pracach. 
Wyraźnie widać to np. na schemacie kanonicznym (rys. 3i), który był analizowany innymi 
metodami w pracy H. Bystronia (1956). 
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Normal and diagonal side-branches of reduced fiat mine ventilation 
networks 

Abstract 
One of the more important probiems concerning the safety of the ventilation network in 

a mine is the adeąuate stability of air currents reaching the crews work places. This problem 
is connected with the possibility of the occurrence of various kinds of failures in the network 
due to damages of some of its elements, as well as to additional factors affecting the 
composition, properties and flow of the air in the cołhery. Air currents in diagnal side-
branches are generally considered to be most susceptible to disturbances. This is why the 
problem of the diagonality of the side-branches been deal with in numerous researches and 
practical experiments. The present paper deałs with regularities occurring in some special 
class of ventiIation networks, i,e. in reduced diagonal fiat networks. The results of E. 
Simode^s investigations in this rangę have been ąuoted. Basing on these results it has been 
pointed out that the only normal in this class are those which have a cammon node with the 
substituted closing side-branche, as well as those belonging to two exterior paths, hmiting 
branches the canonical diagram in the piane of the drawing. In a fiat network these side-
branches are determined during the last stage of the analysis of the planarity of the network. 
The remaining branches are diagonal ones. The complexity and practical significance of the 
diagonality of networks stimulate further investigations in this rangę. 
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Włodzimierz SIKORA 
Politechnika Śląska, Gliwice 

Koncentracja produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 
Wydobycie - koncentracja - wydajność pracy - koszty 

Streszczenie 
Obserwuje się stały rozwój koncentracji wydobycia w polskich kopalniach węgla kamien-

nego. W ostatnich kilku latach maleje ogólna liczba przodków czynnych przy wzroście liczby 
przodków o wydobyciu powyżej 2 000 t/dobę. Dynamika wzrostu wydobycia ze ściany utrzy-
muje się na poziomie 10% ̂ 12% rocznie. Ten przyrost przyniósł kopalniom określone ko-
rzyści w postaci wzrostu ogólnej wydajności pracy oraz zmniejszenie kosztów produkcji. 

1. Wprowadzenie 

Polski przemysł węglowy przechodzi głęboki proces restrukturyzacyjno-modernizacyjny. 
Zainicjowany on został w początkowym okresie transformacji gospodarczej i trwa nadal. Od-
bywa się on w trudnych warunkach społeczno-gospodarczych, przy ograniczonych możliwoś-
ciach zmniejszania liczebności załóg górniczych. A przecież głównym efektem koncentracji 
produkcji jest obniżenie pracochłonności procesów produkcyjnych. Mimo tych trudności pro-
ces wdrażania koncentracji produkcji jest realizowany, zaś jego efektem jest wprawdzie nie-
wystarczające lecz stałe zmniejszanie zatrudnienia. 

Efektów wynikających z koncentracji produkcji szukać można także w obszarach tech-
nicznych rozwiązań eksploatacji pokładów węgla. Zmniejsza się liczba poziomów wydobyw-
czych, zmniejsza się długość utrzymywanych przez kopalnie wyrobisk koiytarzowych, zmniej-
sza się natężenie robót przygotowawczych, zmniejsza się liczba utrzymywanych w ruchu szy-
bów, upraszcza się struktura kopalni. Wszystkie wymienione tutaj elementy wpływają na po-
prawę efektywności eksploatacji, co można zmierzyć np. mniejszym przyrostem kosztu wydo-
bycia węgla w stosunku do wzrostu inflacji. 

Efekty wynikające z koncentracji produkcji będą znaczniejsze w miarę zmniejszania za-
trudnienia w kopalniach. 

2. Rozwój koncentracji produkcji w polskim przemyśle węglowym 

Zmiany uzyskiwanej koncentracji produkcji można prześledzić na przestrzeni dłuższego 
czasu w przedziałach rocznych. Dopiero takie porównanie pozwala na stwierdzenie, czy ten-
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dencje obserwowane w naszych kopalniach mają charaktery trwały, rozwojowy. Obserwując 
cyfry obrazujące stan koncentracji w poszczególnych latach mogę stwierdzić, że działania kie-
rownictw kopalń w obszarze wzrostu koncentracji produkcji przestały mieć charakter koniun-
kturalny i stały się podstawowym elementem wzrostu efektywności produkcji. Rozwój kon-
centracji produkcji w skali przemysłu przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Procentowy udział ścian w określonych przedziałach wydobycia 
Table 1. The percentage of longwalls in certain output ranges 

Lp. 
Wielkość 

wydobycia 
t/d 

1980 1990 1995 1997 
lipiec 

% % % % 
1 do 500 30 28 13 2 
2 501-1000 32 38 25 26 
3 1001-1500 20 24 22 19 
4 1501-2 000 18 5 17 19 
5 powyżej 2 000 - 5 23 34 
6 2001-3000 - - 15 22 
7 powyżej 3000 - - 6 16 

W tabeli zestawiłem procentowe udziały ścian w przedziałach wydobycia. Wynika z niej, 
że od roku 1990 maleje udział ścian o wydobyciu do 500 t/d z 28% do 2%. W przedziale wy-
dobycia 501 do 1 000 t/d udział ścian maleje z 38% do 26%, a w przedziale 1 501 do 1 500 t/d 
udział ten maleje z 24% do 19%, rośnie natomiast udział ścian w przedziale 1 501-2 000 t/d 
z 5% w 1990 roku do 19% w roku 1997. Bardzo istotny jest przyrost udziału ścian o wydoby-
ciu powyżej 2 000 t/d z 5% w 1990 r. do 34% w 1997. W ostatnich latach rośnie również 
udział ścian o wydobyciu powyżej 3 000 t/d z 6% w roku 1995 do 16% w roku 1997. Procen-
towe zmiany udziału ścian w poszczególnych przedziałach wydobycia świadczą wyraźnie 
o stałym wzrośnie koncentracji produkcji. Jednakże lepiej ilustruje korzyści płynące z kon-
centracji produkcji tabela 2, 

Tabela 2. Procentowy udział wydobycia oraz przodków w odniesieniu do ścian o wydajności 
do 2 000 t/d i powyżej 2 000 t/d 

Table 2. The percentage rate of output and the number of faces in the longwall of production rate 
to 2 000 t/day and above 2 000 t/day 

Wydobycie ze ściany Udział Udział wydobycia 
t/d ścian % 

% 
do 2 000 66 40,3 

powyżej 2 000 34 59,7 

W miesiącu lipcu 1997 r. udział ścian o wydobyciu do 2 000 t/d stanowił 66%, zaś udział 
wydobycia z tych ścian wyniósł 40,3%. Natomiast udział ścian w wydobyciu powyżej 2 000 t/d 
wyniósł 34% dając aż 59,7% udziału wydobycia. Potwierdza to w sposób dobitny zmiany za-
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chodzące w koncentracji produkcji ze ścian. Kolejnym dowodem na wzrost koncentracji pro 
dukcji w naszym przemyśle są zmiany wielkości wydobycia obserwowane w kopalniach. Ilu 
struje to najlepiej tabela 3. 

Tabela 3. Liczba kopalń wedtug średniej wielkości wydobycia ze ściany 
Table 3. Number of mines according to mean output of longwall faces 

Lp. 
Wydobycie 

ze ściany 
t/d 

1989 1994 1995 1996 1997A^n 

1 do 500 10 8 5 4 0 
2 501-1000 33 15 14 7 6 
3 1 001-1 500 23 25 17 15 11 
4 1 501-2 000 4 14 16 15 17 
5 powyżej 2 000 0 7 8 18 21 
6 2 001-2 500 • 

* 

4 10 9 
1 ' 7 3 ' 8 4 • 18 6 ^ 21 

2 
s 

1 4 6 
7 2 501-3 000 • 

8 powyżej 3 000 -

Razem 75 69 63 59 55 

Z tabeli 3 wynika, że koncentracja produkcji obejmuje już nie tylko pojedyncze przodki 
w kopalniach ale cale kopalnie. Przyjmując jako granicę wydobycia 2 000 t/d średnio ze ścia-
ny w skali kopalni, można zaobserwować stały przyrost liczby kopalń o średnim wydobyciu 
z przodka ścianowego powyżej tej wartości. W roku 1989 takich kopalń w ogóle nie było. 
W roku 1994 było ich już 7, w roku 1995 było ich 8. Gwałtowny skok zaobserwować można 
w roku 1996, w którym liczba takich kopalń wzrosła do 18, zaś w lipcu 1997 roku wzrosła do 
21. Te dwie ostatnie liczby wskazują na poważny udział wydobycia z kopalń o koncentracji 
wydobycia powyżej 2 000 t/d z jednego przodka. Udział ten wyniósł odpowiednio 30,5% 
w roku 1996 oraz 38% w roku 1997. 

Tabela 4. Dynamika rozwoju koncentracji wydobycia ze ściany 
Table 4. The trend of concentration development in longwall faces 

Lp. Jedn. 1990-
1991 

1991-
1992 

1992-
1993 

1993-
1994 

1994-
1995 

1995-
1996 

1996-
1997 

1 
A 
Ściany ogółem % 6,3 4.9 12,5 14,4 14,3 14,1 12,3 

2 Ściany z obudową 
zmechanizowaną. 

% 5.7 3,8 12,8 10,8 10,7 12,4 12,0 

W tabeli tej widać, że po wyraźnym skoku przyrostu koncentracji wydobycia w latach 
1992-1993 w latach następnych obserwuje się stabilizację dynamiki przyrostu. Ogółem dla 
ścian przyrost ten wynosi około 14% rocznie, zaś dla ścian z obudową zmechanizowaną 
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10,7% do ponad 12% rocznie. Gdyby utrzymać nadal to tempo wzrostu to w roku 2005 moż 
na prognozować wydobycie średnie ze ściany na poziomie 2 300 - 2 400 t/dobę. 

3. Wpływ koncentracji produkcji na niektóre parametry techniczne i ekonomiczne kopalń 

Wpływ koncentracji na zmiany w kopalniach węgla kamiennego przeanalizuję w następu 
jących obszarach: 

wydajność, 
roboty przygotowawcze, 
struktura kopalń, 
wyniki ekonomiczne, 
maszyny i urządzenia ścianowe. 

Są to obszary w których można zaobserwować największe zmiany. 

3 . 1 . W y d a j n o ś ć 

Wydajność jest jednym z głównych wskaźników wynikających ze stanu techniki i technolo-
gii. Stąd też analizując ją trzeba z naciskiem podkreślić, że jednym z głównych efektów kon-
centracji jest wydajność ogólna, którą najlepiej mierzyć ilością wydobytego węgla przez jed-
nego pracownika w ciągu roku. Tak mierzona wydajność jest w naszym przemyśle stosunko-
wo niska co ilustruje tabela 5. Wprawdzie obserwuje się z roku na rok wzrost wydajności jed-
nak przy mniej więcej stałym wydobyciu rocznym oraz ograniczonych możliwościach zmniej-
szania zatrudnienia widoczny trend wzrostowy można uznać za zachęcający aczkolwiek nie-
wystarczający. 

Tabela 5. Wydajność w polskim przemyśle węglowym 
Table 5. The productivity in polish coal mining industry 

Lp. 1955 1989 1994 1995 1996 
I półrocze 

1997 

1 Wydajność t/prac.rok 500 427 468 492 526 280 

W porównaniu z wynikami uzyskiwanymi w podobnych warunkach w górnictwie niemie-
ckim czy angielskim (powyżej 1 000 t/prac, rok) osiągnięcia nasze są absolutnie niewystarcza-
jące. Na 46 analizowanych kopalń ze stabilnym wydobyciem tylko 15 legitymuje się wydaj-
nością powyżej 600 t/prac rok, a w tej liczbie 7 kopalń z wydajnością powyżej 700 t/prac rok. 
W kopalni „Bogdanka" został osiągnięty poziom porównywalny z wynikami innych górnictw 
europejskich, a mianowicie ponad 1 000 t/prac rok. 

Analizując wyniki tych 46 kopalń można zaobserwować wyraźną zależność między wiel-
kością koncentracji a uzyskiwaną wydajnością ogólną oraz doiową. Zależność tę ilustruje 
rys. 1. 

Na rys. 1 przedstawiono zależność między wydajnością ogólną, mierzoną ilością wydoby-
tego węgla, przypadającą na jednego zatrudnionego w kopalni właściwej w ciągu roku, 
a wielkością koncentracji w danej kopalni, mierzoną średnią wielkością wydobycia z jednego 
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przodka ścianowego. Zależność ta jest bardzo wyraźna i można z niej wnioskować o ilościo-
wym wpływie koncentracji produkcji na wydajność ogólną. Przyjmując zależność jako prosto-
liniową można wnioskować, że przyrostowi koncentracji z przodka ścianowego w skali kopal-
ni o 500 t/d towarzyszy przyrost wydajności ogólnej o około 100 t/prac rok. Jest to zatem 
wielkość o którą warto się starać. 

Na rys. 2 przedstawiłem zależność między wydajnością dołową, mierzoną w kilogramach 
urobku przypadającą na robotnikodzień a koncentracją produkcji przypadającą na średni 
przodek ścianowy w kopalni w skali roku. Również na tym wykresie zależność jest bardzo wy-
raźna. Można z niej odczytać, że przyrost wydobycia o 500 t/d wywołuje przyrost wydajności 
dołowej o około 1 000 kg/rdn. Są to wielkości, które muszą zacłięcać i w wielu kopalniach za-
chęcają do podnoszenia koncentracji produkcji. 
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Rys. 1. Wpływ koncentracji wydobycia na wydajność ogólną 
Fig. 1. The iniluence of output concentration on the productivity 

Rys. 2. Wpływ koncentracji wydobycia na wydajność doiową 
Fig. 2. The influence of output concentration on the underground productivity 
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3 . 2 . S t r u k t u r a k o p a l n i 

Jednym z ważniejszych rezultatów koncentracji produkcji jest zmiana struktury kopalń, 
zmierzająca do ich uproszczenia. Uproszczenie struktury kopalni jest wynikiem zmniejszania 
liczby czynnych poziomów wydobywczych, zmniejszanie ogólnej długości utrzymywanych wy-
robisk korytarzowych, zmniejszanie liczby szybów, zmniejszanie w kopalni ilości równocześ-
nie eksploatowanych pokładów. Wszystkie wyszczególnione elementy uproszczenia struktury 
kopalń są już widoczne w skali przemysłu. Ilustruje to tabela 6. 

Tabela 6. Charakterystyka zmian struktury kopalni 
Table 6. The charakteristics of changes in mines structure 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Lata 
1989 1994 1995 1996 

1. Liczba poziomów czynnych szt. 177 150,7 143,8 126,3 
2. Liczba oddziałów 

wydobywczych szt. 575 463,6 418,8 382,6 
3. Pokłady węgla w eksploatacji 

średnio na kopalnię 
szt. 

szt ./kop. 
414 
5.9 

273,5 
3,96 

248,3 
3,94 

226,5 
3,84 

4. Ogólna długość wyrobisk 
korytarzowych km 12 072 10 388 9 673 8 944 

5. Wskaźnik natężenia robót 
przygo towawczych m/lOOOt 7 5,6 5,7 5,3 

6. Liczba utrzymywanych szybów 
w spółkach węglowych szt. 33r 329 323 302'* 

' 1990 r.;*'1996/97 

Jak widać z tabeli 6 we wszystkich omawianych obszarach struktury kopalń nastąpiło po-
ważne zmniejszenie poszczególnych jej elementów. Liczba czynnych poziomów wydoby-
wczych zmniejszyła się ze 177 w roku 1989 do 126 w roku 1996, przy czym obserwuje się stały 
spadek tej liczby. Podobnie ma się sytuacja w ograniczaniu liczby oddziałów wydobywczych. 
W omawianym okresie liczba oddziałów wydobywczych zmniejszyła się o prawie 200, osiąga-
jąc w roku 1996 wielkość 383. Porównując tę wielkość z liczbą ścian można stwierdzić, że 
osiągnęliśmy podstawowe założenie koncentracji produkcji w obszarze organizacji, a miano-
wicie ściana-oddział. Zdążać musimy w dalszym ciągu do ograniczenia liczby przodków ścia-
nowych, co jest równoznaczne z ograniczeniem liczby oddziałów wydobywczych. 

Zmniejsza się liczba jednocześnie eksploatowanych w kopalni pokładów. Osiągnęła ona 
wielkość cztery, jakkolwiek są już kopalnie, które eksploatują tylko w 2 pokładach. 

Zmniejsza się długość utrzymywanych wyrobisk korytarzowych. W roku 1989 ogólna dłu-
gość utrzymywanych w skali przemysłu wyrobisk korytarzowych wynosiła 12 072 km. W roku 
1996 długość ta osiągnęła już tylko 8 944 km. Nastąpił więc spadek o ponad 3 000 km. Rów-
nież wskaźnik natężenia robót przygotowawczych obniżył się znacznie i od kilku lat utrzymu-
je się na poziomie nieco ponad 5 m na 1 000 t wydobycia. Wskaźnik ten w latach osiemdzie-
siątych był dwa razy większy. 

Dodając do tych obserwacji zdecydowane zmniejszenia liczby utrzymywanych szybów 
w spółkach węglowych z 331 w roku 1990 do 302 w roku 1996/97 otrzymamy obraz zmian 
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struktur przestrzennych kopalń, który jest wynikiem wprowadzania koncentracji produkcji 
węgla w przodkach ścianowych. 

Analizując liczby charakteryzujące zmiany struktur kopalń można z zadowoleniem stwier-
dzić, że proces modernizacji polskiego górnictwa, którego podstawowym elementem jest 
koncentracja produkcji wszedł już do stałej realizacji w kopalniach. Zmniejszenie się po-
szczególnych wskaźników, charakteiyzujących zmieniającą się na przestrzeni ostatnich kilku 
lat strukturę kopalń, potwierdza w całej rozciągłości prawidłowość założeń koncentracji wy-
dobycia w przodkach ścianowych. Założenia te znajdują pełne potwierdzenie w wynikach 
produkcyjnych polskich kopalń. 

Można zatem sformułować wniosek, że wprowadzanie koncentracji produkcji w przod-
kach ścianowych pociągnęło za sobą korzystne zmiany w strukturze przestrzennej kopalń. 
Obserwując je na przestrzeni kilku ostatnich lat można stwierdzić, że jest to proces o charak-
terze trwałym i że będzie on nadal dynamicznie się rozwijał w oparciu o doświadczenie pol-
skie i zagraniczne. 

3 . 3 . W y n i k i e k o n o m i c z n e 

Zbiór 46 kopalń oraz uzyskiwane w nich uśrednione wyniki, stanowią dostateczną bazę 
do przeprowadzenia analizy wpływu koncentracji na wyniki ekonomiczne. Efektem końco-
wym jest koszt wydobycia tony węgla w różnych kopalniach, charakteryzujących się różnymi 
wskaźnikami produkcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić bezpośred-
ni wpływ koncentracji produkcji na koszt wydobycia. Na podstawie wyników produkcyjnych 
z 46 kopalń o normalnym wydobyciu sporządzony został wykres przedstawiony na rys. 3. 

Jak widać z rysunku w miarę wzrostu koncentracji wydobycia z przodka ścianowego male-
je koszt wydobycia węgla. Trend malejący jest widoczny wyraźnie. Największe zgrupowanie 
punktów jest między 1 000 a 3 000 t/dobę i w tym przedziale można zaobserwować zmniej-
szenie kosztu wydobycia o około 25 zł/tonę czyli blisko o 20%. Przeliczając to na 1 000 t/d 
przyrostu wydobycia uzyskać można obniżkę kosztu wydobycia o około 10%. 

Na ten ogólny wynik znaczący wpływ wywiera wzrost wydajności ogólnej. Na rys. 4 przed-
stawiono wpływ wzrostu wydajności ogólnej, mierzonej ilością wydobytego węgla na pracow-
nika w roku, na koszty wydobycia węgla wyrażone w zł/tonę. 

Z rozkładu punktów na wykresie można wnioskować o przebiegu hiperbolicznym tej za-
leżności. Wzrost wydajności powoduje obniżkę kosztów wydobycia. Analizując bardziej 
szczegółowo ten wykres można z niego odczytać, że przyrostowi wydajności z około 
400 t/prac rok do około 800 t/prac rok towarzyszy spadek kosztu wydobycia o około 60 zł/t. 
Oznacza to, że przyrost wydajności o 100 t/prac rok powoduje obniżkę kosztu wydobycia 
0 około 15 zł/t. Przedstawione wyżej zależności wskazują dobitnie na powiązanie koncentra-
cji wydobycia z kosztem produkcji oraz powiązanie wydajności pracy w kosztem produkcji. 
Współzależność między wydajnością pracy a koncentracją produkcji została już omówiona 
poprzednio. Zachodzi pytanie, czy przedstawione zależności o charakterze statystycznym, 
mogą stanowić podstawę do przewidywania kosztów wydobycia w funkcji koncentracji wydo-
bycia w skali pojedynczych kopalń. Tak jak w każdym przypadku analizy dużych zbiorów 
1 próbie przenoszenia ich wyników na mniejsze podzbiory, tak i w tym przypadku wnioskowa-
nie może mieć tylko charakter przybliżony i jakościowy. Natomiast w skali całego przemysłu 
można przyjąć, że zależności te mają również charakter ilościowy. Mimo tych zastrzeżeń 
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można uważać za udowodnioną tezę o obniżce kosztów wydobycia ze wzrostem koncentracji 
produkcji. 
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Rys. 3. Koszt wydobycia węgla w funkcji koncentracji wydobycia 
Fig. 3. The coal output cost in relation to output concentration 

Rys. 4. Wpływ wydajności ogólnej na koszt wydobycia węgla 
Fig. 4. The influence of productivity on the coal production cost 
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4, Wpływ koncentracji produkcji na rozwój kombajnów ścianowych nowej generacji 

O koncentracji wydobycia z przodka eksploatacyjnego decydują przede wszystkim maszy-
ny urabiające, gdyż tylko to co zostanie urobione może być przedmiotem dalszych operacji 
produkcyjnych. Stąd też położony został nacisk na stosowanie, a co za tym idzie na produkcję 
kombajnów o wysokiej wydajności. Wydajność urabiania jest powiązana bezpośrednio z zain-
stalowaną w kombajnie mocą. Od niej zależy prędkość posuwu kombajnu w pokładach o ok-
reślonej urabialności. Im wskaźnik urabialności wyższy, tym wyższa moc potrzebna do uro-
bienia pokładu. W pokładach o niskim wskaźniku urabialności można uzyskiwać stosunkowo 
wysokie wydobycie przy niższej zainstalowanej mocy. Ponieważ jednak aż 65% pokładów 
w naszym Zagłębiu zaliczonych jest do pokładów trudno urabialnych i bardzo trudno ura-
bialnych stosowane moce muszą być wysokie. Stan ten w skali całego przemysłu w miesiącu 
lipcu 1997 r. ilustruje tabela 7. 

Tabela 7. Liczba kombajnów różnej mocy w funkcji koncentracji produkcji 
Table 7. The number of shearers of different motors power in relation to production concentration 

Lp. Przedziaty 
wydobycia 

do 300 kW 301-400 
kW 

401-500 
kW 

>500 kW Razem W tym zagranicznych 

szt szt szt szt szt szt % 

1 2 000-3 000 20 17 23 - 60 3 5 

2 3 000-4 000 5 10 6 5 26 5 19 

3 >4000 2 1 9 4 16 5 31 

4 Razem 27 28 38 9 102 13 13 

Tabela ta przedstawia w sposób dobitny zmiany w produkowanych w Polsce kombajnach. 
W 102 ścianach o wydobyciu powyżej 2 000 t/d w miesiącu lipcu 1997 r. pracowało aż 89 
kombajnów rodzimej produkcji a tylko 13 kombajnów zagranicznych, co stanowi niespełna 
13%. A zatem można powiedzieć, że koncentracja wydobycia uzyskiwana jest głównie przy 
zastosowaniu kombajnów polskiej produkcji. W ścianach o wydobyciu 2 000 - 3 000 t/d kom-
bajnów zagranicznych było około 5%, w ścianach o wydobyciu 3 000 - 4 000 t/d było około 
19%, zaś w ścianach o najwyższym wydobyciu było ich 31%. Wniosek stąd, że im wyższe uzy-
skiwane wydobycie tym wyższy udział kombajnów zagranicznych. Warto jednak podkreślić, 
że jeszcze 4-5 lat wstecz wysoką koncentrację uzyskiwało się wyłącznie przy zastosowaniu 
kombajnów zagranicznych. Zasady konkurencji spowodowały, że nasze fabryki podjęły dzia-
łania zmierzające do wyprodukowania kombajnów dużej mocy. Aktualne kombajny najnow-
szej generacji dużej mocy produkują fabryki: FAMUR w Piotrowicach, Zakłady Naprawcze 
PW w Zabrzu oraz ZAMECH w Tarnowskich Górach. 

Podobną sytuację zaobserwować można w produkcji i stosowaniu przenośników ściano-
wych. Przenośnik ścianowy przestał być elementem ograniczającym wydobycie w przodku 
ścianowym. Dzieje się tak dzięki podjęciu w Polsce produkcji przenośników nowej generacji 
o wysokich parametrach technicznych przez kilka fabryk, stwarzając tym poważną konkuren-
cję dla poprzedniego monopolisty w tym zakresie tj. RYFAMY w Rybniku. Stworzyło to po-
dstawy znaczącego rozwoju przenośników ścianowych. Zadaniem tego opracowania nie jest 
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opis produkowanych maszyn i urządzeń lecz scharakteryzowanie wpływu koncentracji pro-
dukcji na rozwój branży maszyn górniczych. Potrzeby wymuszały produkcję nowych maszyn. 
Nowe maszyny pozwalają na uzyskiwanie wysokiej koncentracji wydobycia z przodka ściano-
wego. 

5. Wpiyw koncentracji wydobycia ze ścian na uproszczenie struktury przestrzennej kopalń 

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach koncentracja wydobycia z jednego przodka ścia-
nowego wymusza szereg zmian w strukturze przestrzennej kopalń, a tym samym wymusza 
zmiany w prowadzeniu ruchu zakładu. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1990 roku w naszym przemyśle było 7 kopalń 
o wydobyciu poniżej 3 000 t/d. Dzisiaj mamy 60 przodków ścianowych o wydobyciu 2 000 -
3 000 t/d. W tymże roku 1990 było 17 kopalń o wydobyciu 3 000 - 6 000 t/d. Dzisiaj w tym 
przedziale pracują 42 ściany. Sprawdzają się zatem rozważania z przed wielu lat, które prze-
widywały, że optymalnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie jednej ściany w kopalni. Na ta-
kiej zasadzie funkcjonują obecnie wszystkie podziemne kopalnie USA i Australii eksploatu-
jące systemami ścianowymi. 

Jednakże w kopalniach europejskich ten model jest ze względu na trudne warunki natu-
ralne, niemożliwy do zrealizowania. Dążenia idą jednak w kierunku minimalizacji liczby 
przodków ścianowych. Warto tutaj wskazać na kilka kopalń, które realizują swoje wydobycie 
w minimalnej liczbie przodków ścianowych. Na przykład w kopalni „Bogdanka" pracują 
przemiennie 2 lub 3 przodki ścianowe, a w kopalni „Budryk" i „Jankowice" po 3 przodki przy 
wydobyciu dobowym kopalni przekraczającym znacznie 10 tys. ton. Inne kopalnie zdążają do 
tego modelu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można sformułować wnioski 
zmierzające do modelu kopalni o skoncentrowanej produkcji w naszych warunkach złożo-
wych. 
1. Wydobycie kopalni należy uzyskiwać z jednego poziomu wydobywczego. Już obecnie śred-

nio w przemyśle przypadają 2 poziomy wydobywcze na kopalnię. Są wszakże kopalnie, 
w których wydobycie pochodzi z jednego poziomu. 

2. Liczba eksploatowanych pokładów w kopalni maleje. Są kopalnie, w których całe wydoby-
cie pochodzi z 2 pokładów. Fakt ten daje określone korzyści, gdy chodzi o koncentrację 
wydobycia ma jednakże negatywne skutki w przypadku możliwości produkcji kilku typów 
węgli. 

3. Ograniczanie struktury przestrzennej wydobycia do jednego poziomu oraz 2 do 3 pokła-
dów prowadzi do wydatnego zmniejszenia ogólnej długości utrzymywanych wyrobisk kory-
tarzowych oraz ilości wyrobisk szybowych. Upraszczają się systemy wentylacji oraz systemy 
transportu urobku i transportu materiałów. 

4. Należy dążyć do całkowitej eliminacji przodków ścianowych o wydobyciu 2 000 t/d. Wyeli-
minowane zostały prawie całkowicie przodki ścianowe i wydobyciu do 500 t/d, ogranicze-
niu uległ udział przodków ścianowych o wydobyciu 500 - 1 000 t/d oraz 1 000 do 1 500 t/d. 
Wzrósł natomiast bardzo znacznie do 34% udział ścian o wydobyciu powyżej 2 000 t/d. 
Ten korzystny trend należy utrzymywać i rozwijać jeszcze intensywniej. Świadczy to o co-
raz lepszym wykorzystaniu zainstalowanych mocy produkcyjnych w tym znacznego udziału 
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należy się dopatrywać w zdecydowanej poprawie produkowanych maszyn i urządzeń 
przodkowych. 

5. Uzyskiwanie coraz większego wydobycia z przodka ścianowego jest utrudnione z powodu 
ograniczenia postępu miesięcznego frontu eksploatacyjnego gtównie z uwagi na ochronę 
powierzchni oraz występujące tąpania. Rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie co-
raz dłuższych przodków ścianowych. Najwyższe wyniki produkcyjne uzyskuje się w ścia-
nach o długości 250 m i więcej. Istnieją już ściany o długości powyżej 300 m a realizowane 
jest zbrojenie ściany o długości 400 m. Jest to nowe spojrzenie na możliwe do wprowadzenia 
długości ścian co jest wynikiem stosowania przenośników zgrzebłowych nowej generacji. 

6. W dalszym ciągu istotnym problemem jest ograniczenie zatrudnienia w kopalni właściwej 
i to zarówno na dole kopalni jak i na powierzchni. Osiągana obecnie wydajność ogólna 
jest bardzo niska i wyniosła w 1996 roku 526 t/prac rok. Istnieje szereg kopalń o wydajnoś-
ci powyżej 600 t/prac rok i więcej. Rekordową wydajność osiągnięto w kopalni „Bogdan-
ka" w wysokości ponad 1 000 t/prac rok. Ażeby uzyskać podobne wielkości w skali prze-
mysłu koncentracja produkcji powinna osiągnąć ponad 3 000 t/d z przodka ścianowego. 
Przy utrzymaniu obecnej dynamiki przyrostu wydobycia w ciągu roku na poziomie 12% 
wydobycia to będzie można uzyskać około roku 2005. 

7. Efektem wprowadzonej koncentracji produkcji z przodka ścianowego jest obniżka kosztu 
wydobycia. Oczywiście koszt wydobycia nie jest zależny tylko od koncentracji produkcji 
lecz także od warunków ekonomicznych wynikających z inflacji, ograniczonych cen sprze-
daży węgla w eksporcie oraz konkurencji cenowej na rynku wewnętrznym. Stąd mimo 
wzrostu koncentracji produkcji koszty wydobycia są większe od cen sprzedaży. 
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The concentration of coal output in the polish coal mines 

Abstract 
The permanent coal concentration development in the Polish Coal Mines bas been 

observed. In the last years the total number of coal faces has been decreased with pararelly 
to increase of long walls with output over 2 000 t/day. The dynamie increase of the face 
output has been maintaint on the level of 10%-^12% in the year. 

This growth of face concentration gives specially the industry defined effects and 
speciallyin the increase of total productivity of mines and in the reduction of the production 
costs. 
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Dobór frezujących kombajnów węglowych do ścian o dużej koncentracji 
wydobycia 

Słowa kluczowe 
Wysoka koncentracja produkcji - ścianowy system mechanizacyjny - kombajn ścianowy -

optymalizacja dobom 

Streszczenie 
Na podstawie zależności analitycznych przedstawiono analizę wpływu różnych paramet-

rów na wydobycie z przodka ścianowego. Otrzymane zależności analityczne posłużyły do op-
racowania programu komputerowego, wspomagającego proces doboru maszyn urabiających. 

1. Wprowadzenie 

Zestaw maszyn i urządzeń służący do mechanicznego urabiania węgla systemem ściano-
wym, nazywany kompleksem ścianowym, składa się głównie z trzech podstawowych maszyn, 
pozwalających na urabianie i transport urobku oraz na zabezpieczenie wyrobiska. Odpowied-
ni dobór maszyny urabiającej (kombajn ścianowy, strug), środków transportu (przenośnik 
ścianowy, podścianowy) i obudowy (podporowe, osłonowe, osłonowo-podporowe), umożli-
wia uzyskanie założonego wydobycia (wydobycie dobowe) zgodnego z życzeniem użytkowni-
ka, czyli kopalni. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że dobór maszyn i urządzeń 
kompleksu ścianowego polega na zestawieniu tych urządzeń tak, by przy uwzględnieniu wa-
runków górniczo-geologicznych i organizacyjnych otrzymać założone wydobycie przy mini-
malnych kosztach własnych. 

Szczególnie ważnym jest w tym przypadku wybór maszyny urabiającej zapoczątkowującej 
proces wydobycia węgla w ścianie. Maszyna urabiająca musi spełnić kryterium założonego 
wydobycia, przy uwzględnieniu warunków panujących w wyrobisku ścianowym. Powyższe za-
gadnienie sprowadza się do określenia parametrów ruchowych i energetycznych oraz wymia-
rów zewnętrznych maszyny urabiającej, spełniających oczekiwania użytkownika. W związku 
z tym, że w polskim górnictwie węglowym większość maszyn urabiających stanowią frezujące 
kombajny węglowe, koniecznym jest uwzględnienie tego faktu poprzez opracowanie odpo-
wiedniej metody i programu komputerowego umożliwiającego odpowiedni dobór paramet-
rów kombajnu ścianowego do określonych warunków górniczo-geologicznych, przy uwzględ-
nieniu założonego wydobycia. 
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2. Zależności między wydobyciem dobowym a parametrami pracy ściany 

Miarą efektywności procesu wydobycia z przodka ścianowego jest wielkość wydobycia do-
bowego, czyli stosunku ilości urobku wydobytego w ciągu doby pracy ściany. Zależność o-
kreślająca związki między wydobyciem dobowym a parametrami pracy ściany ma następującą 
postać (Krauze 1995): 

HyLzT 
/ 

L 
1 1 ̂  - + — 

Vm) 

(1) 
+ tp + to 

gdzie: 
H - wysokość ściany, 
L - długość ściany, 
z - zabór maszyny urabiającej, 
y - masa właściwa urabianej skały, 
T - dobowy czas pracy ściany, 

- czas wykonania przekładki, 
t̂^ ~ czas organizacyjny pozostały dla pojedynczego skrawu, 

- prędkość posuwu (robocza) maszyny urabiającej, 
m̂ ~ prędkość manewrowa maszyny urabiającej. 

Jeżeli przyjąć, że = k to: 

Lvp 
Vs = H^T- — ; — (2) 

gdzie: 
= O, dla urabiania dwukierunkowego, = O, 

O < < 1, dla urabiania jednokierunkowego, < 
k > dla urabiania jednokierunkowego, > 

Stosunek wydobycia dobowego dla jednokierunkowego urabiania V^jdo dwukierunkowe 
go można obliczyć z zależności (2), gdy przyjmie się odpowiednie k. 

^ Vsj LVp{tpto) ^ 

Vsd~ (I + k)L + {tp + to)vp 

Z zależności (2) wynika, że parametry takie jak z iT mają wprost proporcjonalny 
(liniowy) wpływ na wydobycie dobowe. Użytkownik, czyli kopalnia, może w tym przypadku 
regulować wydobycie dobowe poprzez zmianę tych parametrów. 

Należy zaznaczyć, że w większości przypadków użytkownik nie ma możliwości zmiany wy-
sokości ściany H, gdyż jest ona równa grubości pokładu. Wtedy zmianę wydobycia można 
uzyskać poprzez zmianę parametrów z i T. Jeżeli nastąpi zmiana zabioru z z 0,65 m (najczęś-

220 Sekction 1 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

dej stosowany) na zabiór równy 1,0 m to wzrośnie o 54%. Podobnie zmiana czasu dobo-
wego pracy ściany T = 18 h na 7 = 24 h spowoduje wzrost wydobycia o 33%. 

Wybór sposobu urabiania (dwu lub jednokierunkowego), opisuje współczynnik k, który 
przyjmie wartość równą zero dla urabiania dwukierunkowego. Dla urabiania jednokierunko-
wego współczynnik k przyjmie wartości z przedziału OH-1. Oznacza to, że prędkość manewro-
wa ma wartość równą lub większą od prędkości posuwu. Przedstawiany powyżej trzeci przy-
padek (vp > vm) jest pozbawiony zarówno uzasadnienia teclinicznego jak i ekonomicznego. 
Najczęściej w praktyce Vp = (k = 1 ) lub ŷ  = 0,5 (k = 0,5). 

Drugi człon zależności (2) jest bardziej złożony. Biorąc pod uwagę jego mianownik moż-
na stwierdzić, że jest on najmniejszy dla A: = O i dla jak najmniejszej sumy czasów t̂  i t„. 

Z zależności (3) wynika, że na wartość wpływ mają . Wpływ tycłi parametrów jest jednak 
nieliniowy i trudno jest się zgodzić w tym przypadku z powszecłinie obowiązującym poglą-
dem, że urabianie dwukierunkowe pozwala uzyskać dwukrotny wzrost wydobycia dobowego. 

Graficzną ilustracją zależności (2) są wykresy przedstawione na rys. 1 i 2. Do obliczeń przy-
jęto, że g = 1,4 t /m, H = 2 m, z = 0,65 m i T = 18 godz. Wydobycie dobowe wyznaczono 
w funkcji długości ściany L, prędkości posuwu dla stałych wartości k i t̂  + t̂ . Rysunek 1 prze-
dstawia zależność Vs w funkcji L i y^ dla k = O i t̂  -I- = 20, 40 lub 60 minut. Natomiast rysu-
nek 2 przedstawia Vs w funkcji L i Vp dla tp + t̂ , = 20 minut i k = 0,0,5 lub 1,0. 

Natomiast graficzną ilustracją zależności (3) są wykresy przedstawione na rys. 3 i 4. Rys. 3 
przedstawia zależność w funkcji tp + t̂ , i k, dla L = 200 m i Vp = 5 m/min, a na rys. 4 przedsta-
wiono zależność w funkcji L i Vp, dla tp + t̂  = 45 min i k = 0,5 

Na podstawie wykresów zamieszczonych na rys. 1, 2, 3 i 4 można stwierdzić, że: 
- długość ściany L jest parametrem decydującym o wyborze pozostałych parametrów, ta-

kich jak prędkości posuwu Vp, sumy czasów t̂  + t̂  i sposóbu urabiania, 
- dla krótkich ścian (około 100 m) wpływ prędkości posuwu vp jest niewielki, i nie powinno 

się tam stosować kombajnów o prędkościach posuwu powyżej 4 m/min, 
- wzrost długości ściany (około 300 m) powoduje, że koniecznym staje się zastosowanie du-

żych prędkości posuwu (do 10 m/min), krótkich czasów t̂  i t̂  (do 20 min) i urabiania dwu-
kierunkowego, 

- jeżeli zachodzi konieczność stosowania urabiania jednokierunkowego to należy dążyć do 
zwiększenia prędkości manewrowej (minimum = 2 Vp) oraz skrócenia czasów tp i t̂  (do 
20 min), 

- przy odpowiednio dobranych parametrach urabianie jednokierunkowe może być konku-
rencyjne w stosunku do urabiania dwukierunkowego. 
Powyższe uwagi winny być uwzględniane jednocześnie z warunkami górniczymi, technicz-

nymi i ekonomicznymi, jakie posiada użytkownik. 
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Rys. 1. Zależność wydobycia dobowego V, w funkcji długości ściany L, prędkości posuwu ŷ  i dla k = O 
Fig. 1. Dependence of dailly (24 h) output in a longwall function L, advance veiocity and for k = O 
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Rys. 2. Zależność wydobycia dobowego V, w funkcji długości ściany L, prędkości posuwu i dla t̂  + t., = 20 

Fig. 2. Dependence of dailly (24 h) output in a longwall function L, advance velocity v and for t + t, = 20 
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Fig. 3. Dependencc of relalion to (kVs) from t̂  + t„, k for L = 200 m and \ = 5 m/min 
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3. Wspomaganie komputerowe doboru maszyny urabiającej 

Problemy związane z doborem parametrów maszyny urabiającej, wynikające z dużej licz-
by czynników wpływających na wartość wydobycia dobowego, legły u podstaw opracowania 
programu umożliwiającego komputerowe wspomaganie tego procesu, przy wykorzystaniu 
wcześniej opisanych zależności. 

Program do wspomagania doboru maszyny urabiającej został tak opracowany, by na po-
dstawie parametrów wejściowych zadanych przez użytkownika (rys. 5), otrzymać zbiór roz-
wiązań (lys. 6), z którego następuje wybór najwłaściwszego dla kopalni rozwiązania (rys. 7). 

Przedstawiony w zarysie program jest narzędziem ułatwiającym procesy obliczeniowe, 
pozwalającym na wielowariantowe rozpatrywanie konkretnego przypadku, co ułatwia 
i przyspiesza podejmowanie przez użytkownika decyzji. 

Rys. 5. Przykiad wprowadzania danych w oknie monitora do projektu PI 
Fig 5. Example of data input for PI project on monitor window 
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Rys. 6. Przykład zbioru rozwiązań pijektu PI 
Fig. 6. Example of the PI project solution set 

-

. .o.*. -mm-

Rys. 7. Przykład wyników obliczeń projektu PI 
Fig. 1. Example of the PI project calculation results 
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4. Zakończenie 

Przedstawione zależności oraz program komputerowy umożliwiają, zarówno dla istnieją-
cej jak i projektowanej ściany, wybór lub zmiany możliwych do realizacji parametrów tak, by 
przy minimalnych kosztach inwestycyjnych uzyskać wzrost wydobycia dobowego. Należy jed-
nak pamiętać, że dokonywane zmiany muszą uwzględniać parametiy obecnie produkowa-
nych maszyn i urządzeń wchodzących w skład kompleksów ścianowych oraz warunki górni-
czo-geologiczne jakie występują lub mogą wystąpić w czasie eksploatacji ściany. Oczywiście 
czynnikiem decydującym o zamierzonych zmianach będzie czynnik ekonomiczny i możliwości 
techniczne jakimi dysponuje kopalnia. 

Literatura 

[1] Krauze K., 1995: Teoria procesu roboczego frezujących organów ślimakowych w skałach średnio zwięzłych. 
Rozprawy i Monografie 36, PCraków, A G H 

Selection of coal cutters drum shearers for the longwall systems of high 
output contentration 

Abstract 
The article presents an analysis of influence of different parameters on coal output from 

the longwall face on the basis of analytical dependences. The obtained analytical 
dependences have been applied to the computer program handling which could aid in the 
cutting machinę selection process. 
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Kompleks do wysokowydajnego drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach 
o dużej twardości 

Słowa kluczowe 

Kompleks - drążenie - mechanizacja - wiercenie - chodnik - kamienny 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono kompleksowe rozwiązanie technologii i systemu mechaniza-

cyjnego, które ma umożliwić drążenie chodników w skałach twardych z wydajnością do 
150 m/m-c przy wykorzystaniu tradycyjnej metody urabiania za pomocą materiału wybucho-
wego. Omówiono założenia projektowe wynikające z przewidywanego zakresu stosowania 
kompleksu, zestawiono charakterystyki techniczne podstawowych maszyn i urządzeń, oraz 
harmonogram pracy i wyniki wstępnej analizy ekonomicznej uzasadniającej potrzebę wdro-
żenia zaprojektowanego kompleksu. 
I. Wprowadzenie 

Wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego w aktualnie eksploatowanych pokładach 
stawia przed wieloma kopalniami zadanie udostępnienia nowych pokładów, co jest związane 
z koniecznością drążenia wyrobisk korytarzowych kamiennych i kamienno-węglowych. Do-
tychczas stosowane technologie nie są zadowalające ani pod względem uzyskiwanych wydaj-
ności, ani kosztów drążenia. Dotyczy to zarówno technologii opartych na użyciu materiału 
wybuchowego, jak też drążenia mechanicznego z wykorzystaniem kombajnów chodnikowych. 

W kopalni „Staszic", która nie osiąga wyników gorszych od przeciętnie uzyskiwanych 
w skali krajowego górnictwa, za pomocą technologii tradycyjnej opartej na urabianiu MW, 
osiąga się wydajności dobowe na poziomie 3,5-r-4,0 m/dobę, a w skali miesiąca 55^70 m. 
Stanowi to niewiele ponad połowę wymaganej wydajności. Przy drążeniu chodnika kamien-
no-węglowego, przy wytrzymałości skał na ściskanie do 60 MPa kombajnem średniej mocy 
firmy Anderson typ RH-22L uzyskiwano wysokie postępy, bo nawet do 200 m/m-c. Ale już 
przy drążeniu tym samym kombajnem chodnika kamiennego w skałach o wytrzymałości na 
ściskanie 80-^100 MPa uzyskiwano postępy 60-^70 m/m-c, przy znaczącym wzroście jedno-
stkowego kosztu drążenia, związanym ze zwiększeniem ilości narzędzi zużywanych na 1 m 
drążonego chodnika. 
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Plany kopalni „Staszic", związane z podjęciem eksploatacji w pokładach siodłowych w po-
lu AB na poziomach 830 i 900 m, przewidują konieczność wydrążenia znacznej ilości wyro-
bisk korytarzowych kamiennych i kamienno-węglowych. Przewiduje się zwiększenie natęże-
nia robót przygotowawczych do poziomu minimalnego 5,2 m/l 000 Mg urobku/dobę, co jest 
związane z koniecznością wykonania wyrobisk kamiennych o łącznej długości 5 460 m, w po-
szczególnych latach ; - w 1997 r. - 600 m, w 1998 r. - 1 510 m, w 1999 r. - 2 000 m i w 2000 r. 
- 1 350 m. 

Wymaga to uzyskiwania wydajności dobowych na poziomie 6-^-8 m/dobę i nie mniej niż 
120 m/m-c, niezależnie od występujących warunków górniczo-geologicznych. Uzyskiwane 
więc obecnie wydajności drążenia wyrobisk kamiennych, przy wykorzystaniu obu wymienio-
nych wyżej technologii, są blisko dwukrotnie niższe od wymaganych. 

W KWK „Staszic" powstała więc pilna potrzeba rozwiązania problemu drążenia wyrobisk 
korytarzowych kamiennych, co było przyczyną podjęcia przez kopalnię projektu celowego pt. 
„Kompleksowy sposób mechanizacji drążenia wyrobisk chodnikowych kamiennych". W ni-
niejszym referacie przedstawiono rozwiązanie kompleksu zmechanizowanego jakie powstało 
w ramach realizacji tego projektu przy współpracy z Katedrą Maszyn Górniczych AGH 
w Krakowie. Omówiono założenia projektowe wynikające z uwarunkowań górniczo-geolo-
gicznych i techniczno-ekonomicznych, jak też przewidywanego zakresu stosowania komplek-
su, przedstawiono strukturę kompleksu i charakterystyki techniczne jego podstawowych ma-
szyn i urządzeń, oraz wyniki wstępnej analizy ekonomicznej uzasadniającej potrzebę jego 
wdrożenia. 

2, Założenia i ograniczenia projektowe dla kompleksu przeznaczonego do drążenia 
chodników kamiennych w KWK „Staszic" 

Ograniczenia i założenia sformułowano na podstawie analizy uwarunkowań górniczo-
geologicznych i techniczno-ekonomicznych panujących w KWK „Staszic" panujących przy 
prowadzenia robót chodnikowych, oraz potrzeb wynikających z planowanych zadań w zakre-
sie prowadzenia robót udostępniających i przygotowawczych. 

Najistotniejsze były uwarunkowania związane z rodzajami i parametrami fizyko-mecha-
nicznymi urabianych skał. Przeprowadzono pomiaiy laboratoryjne takich parametrów jak: 
energetyczny wskaźnik zwięzłości, wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie w kierunkach 
wzdłużnym i poprzecznym do uwarstwienia, oraz wytrzymałości na rozrywanie, wykazały, że 
własności skał zarówno pod względem parametrów mechanicznych, jak i budowy są zróżnico-
wane, a ich własności wytrzymałościowe silnie zależą od kierunku działania sity obciążającej 
próbkę w stosunku do płaszczyzn uwarstwienia. Stwierdzono, że w rejonie planowanych ro-
bót korytarzowych kamiennych, należy się liczyć z występowaniem skał piaskowcowych o wy-
trzymałości na ściskanie w granicach 85 115 MPa, oraz łupków o wytrzymałościach na ści-
skanie w granicach 40 h- 90 MPa. Skały te mogą być w różnym stopniu uwarstwione, a ich 
uwarstwienie nie wykazuje uporządkowania w konkretnym kierunku. Kruchość skał mierzo-
na stosunkiem wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie jest także zróżni-
cowana, ale ogólnie korzystna. Stosunek wartości tych wielkości przekraczał 10. Skały te wy-
kazują również dużą ścierność, co z punktu widzenia ewentualnego zastosowania urabiania 
mechanicznego przez skrawanie, nawet przy zastosowaniu noży obrotowych jest niekorzystne 
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i wskazuje na potencjalnie bardzo duże zużycie narzędzi. Rozważano możliwość urabiania 
takich skal kombajnami dużych mocy przy jednoczesnej adaptacji głowicy, organu urabiają-
cego i narzędzi do konkretnych warunków drążenia w danym przodku. Jednak ze względu na 
własności wytrzymałościowe skał za skuteczniejszy i pewniejszy uznano sposób oparty na tra-
dycyjnej metodzie urabiania materiałem wybuchowym. 

Formułując powyższe założenie determinujące w sposób zasadniczy strukturę projekto-
wanego kompleksu i harmonogram jego pracy brano też pod uwagę inne uwarunkowania, 
jak zmienność oraz zróżnicowanie własności skał w obszarze robót i na ogół zróżnicowane, 
z reguły krótkie wybiegi wyrobisk, zawierające się w granicach od —70 m do — 1 600 m, przy 
czym najczęściej występujące długości mieścić się będą w przedziale 300 -r 600 m (6 chodni-
ków), dwa chodniki mają mieć długość 1 600 m, a 4 chodniki poniżej 300 m. W takich warun-
kach nie byłyby uzasadnione wysokie koszty inwestycji związanych z koniecznością zakupu 
odpowiedniego ciężkiego kombajnu i jego instalacjami w kolejnych przodkach. 

Oparcie technologii drążenia na zastosowaniu urabiania materiałem wybuchowym narzu-
ca cykliczną strukturę procesu drążenia. Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające wprost 
z celu realizacji projektu, a mianowicie, że miesięczna wydajność drążenia wyrobisk kamien-
nych nie może być mniejsza niż 120 m/m-c, a wydajność dobowa nie mniejsza niż 6 m/dobę, 
przy drążeniu wyrobisk w dowolnym zakresie uwarunkowań, przyjęto założenie iż w ciągu 
zmiany roboczej powinien być realizowany pełen cykl drążenia od odwiercenia przodka do 
wykonania obudowy na długości odpowiedniej w stosunku do przyjętej wartości zabioru. 
Wszystkie operacje górnicze muszą być więc zmechanizowane, tak by zminimalizować czas 
ich trwania, a niezależnie od tego niektóre z nich muszą być wykonywane równolegle. 
W szczególności operacje pomocnicze nie mogą mieć wpływu na wydłużenie czasu cyklu. 

Ze względu na czynniki obiektywne jak warunki stropowe i wartości ciśnień górotworu 
związane z głębokością zalegania wyrobisk, a także warunki o charakterze subiektywnym, jak 
tradycje w stosowaniu obudowy podporowej łukowej podatnej i stan prawny z tym związany, 
należało przystosować technologię i kompleks mechanizacyjny do zakładania obudowy typu 
ŁP, w zakresie wielkości 9 11, przy czym przewidziano możliwość stosowania profili V29 
i V36 i możliwość zabudowy z różną podziałką w zakresie od 0,75 m do 1,0 m. 

Wyniki prób prowadzonych z obudową kotwiową wskazują na to, że nie można wykluczać 
sytuacji, iż możliwe i celowe ze względów ekonomicznych będzie zastosowanie obudowy kot-
wiowej i to już w niedalekiej przyszłości. Dlatego też należało przyjąć założenie, że w kom-
pleksie mechanizacyjnym zastosowane zostaną takie rozwiązania, które umożliwią stosowa-
nie obudowy kotwiowej w różnym zakresie, od pomocniczej, stosowanej w połączeniu z obu-
dową podporową, poprzez tymczasową niezależną od obudowy podporowej, aż po samo-
dzielną. Obudowę tworzyć będą kotwy wklejane, a parametry tej obudowy mogą być różne 
w zależności od warunków stropowych, co wymaga zastosowania układu do kotwienia o od-
powiedniej uniwersalności. 

Wartość zabioru limitująca długości wierconych otworów strzałowych, a tym samym do-
bór układu wiercącego, zależna jest od możliwości zabudowy łukami przy podziałce w okreś-
lonym wyżej zakresie. Przyjęto, że powinna się zawierać w granicach od 2,5 -f 3,0 m. 

Nachylenia chodników nie powinny przekraczać 10°, co umożliwia stosowanie maszyn 
samojezdnych. Ponieważ większość z chodników nachylonych ma być drążona po upadzie, 
a pokłady zalicza się do różnych kategorii zagrożenia wodnego od 1 do III kat., należy prze-
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widzieć możliwość zastosowanie w kompleksie układu odwadniania. Inne zagrożenia jak IV 
kategoria zagrożenia metanowego, III stopień zagrożenia tąpaniami, zagrożenie pyłowe kla-
sy B i skłonność pokładów do samozapalenia zostały uwzględnione przy doborze materiałów 
wybuchowych, oraz maszyn i urządzeń szczególnie ich układów elektrycznych. 

Przy wyborze technologii i systemu mechanizacyjnego dla wykonawstwa wyrobisk ka-
miennych należało uwzględnić również fakt, iż oprócz wykonawstwa chodników kamiennych 
przewidywany jest znacznie szerszy zakres wykonawstwa chodników węglowo-kamiennych 
lub kamienno-węglowych, o udziale skały płonej od 45% do 55%. Wynika stąd konieczność 
zapewnienia, w możliwie szerokim zakresie, unifikacji stosowanych w kopalni systemów do 
drążenia wyrobisk korytarzowych kamiennych i kamienno-węglowych, tym bardziej, że wa-
runki górniczo-geologiczne, ich drążenia są podobne, oczywiście z wyjątkiem faktu występo-
wania w wyrobiskach kamienno-węglowych i węglowo-kamiennych łatwo urabialnego węgla. 

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne mają istotny wpływ na realizację przedsięwzię-
cia, ponieważ z jednej strony określają wartości dopuszczalnych nakładów finansowych, de-
terminują podstawowe parametry eksploatacyjne, jak wymagana wydajność, dopuszczalna 
wartość kosztów eksploatacji urządzenia, z drugiej zaś warunkują możliwości technicznej rea-
lizacji przedsięwzięcia, tak w zakresie transportu urządzeń i ich instalacji, jak również zapew-
nienia warunków zasilania, oraz obsługi o odpowiednich kwalifikacjach. 

Ponadto analiza osiąganych wyników i ponoszonych kosztów na drążenie wyrobisk chod-
nikowych stanowiła punkt odniesienia dla oceny projektowanych rozwiązań i ich jakości mie-
rzonej stopniem poprawy podstawowych parametrów, jak wydajność i koszt jednostkowy drą-
żenia. W oparciu o nią przyjęto, że wartość jednostkowego kosztu drążenia nie może prze-
kraczać 4 000 zł/m (wg stanu z dnia 01.06.1997). 

Analiza uwarunkowań techniczno-ekonomicznych drążenia chodników kamiennych i ka-
mienno-węglowych w KWK „Staszic", doprowadziła do sformułowania dalszych założeń dla 
projektowanego kompleksu, a mianowicie: 
- projekt kompleksu powinien przewidywać możliwie jak najwyższy stopień wykorzystania 

posiadanego przez kopalnię sprzętu, jak też powinien się opierać na istniejących typo-
wych i sprawdzonych rozwiązaniach maszyn lub ich zespołów, do których należy zaprojek-
tować lub dobrać specjalny osprzęt, pozwalający na ich współpracę w taki sposób, by jak 
najlepiej wykorzystać czas cyklu roboczego i skrócić do maksimum czasy przestojów; 

- kompleks musi mieć budowę modułową, a podział na moduły powinien być taki, aby 
w możliwie najkrótszym czasie w warunkach dołowych można go było przystosować do 
zmiany warunków górniczo-geologicznych, oraz by istniała możliwość wykorzystania jak 
największej ilości sprzętu w innych kompleksach stosowanych w kopalni do drążenia 
chodników węglowo-kamiennych, co preferuje podział dokonany w oparciu o kryterium 
spełnianych funkcji; 

- moduły kompleksu, któiymi mogą być zarówno maszyny i urządzenia, jak też ich zespoły 
i podzespoły, powinny być uniwersalne ze względu na możliwość wykorzystania w różnych 
przodkach i systemach mechanizacyjnych jakie stosowane są w kopalni; 

- kompleks powinien mieć taką strukturę i składać się z takich maszyn i urządzeń, aby ist-
niała możliwość szybkiego przenoszenia go z przodka do przodka i łatwej, możliwie mało 
pracochłonnej instalacji w nowym przodku; 

- celem zapewnienia ciągłości pracy, kompleks powinien być możliwie autonomiczny jeśli 
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chodzi o transport w chodniku części składowych i materiałów wsadowych, a więc możli-
wie w największym stopniu niezależny od systemu transportowego kopalni; 

- kompleks musi być wyposażony w zespół aparaturowy gwarantujący utrzymanie właści-
wych parametrów zasilania elektrycznego, oraz innych mediów energetycznych jak sprę-
żone powietrze, oraz emulsja dla hydraulicznych elementów wykonawczych nie posiada-
jących w wyposażeniu własnych indywidualnych agregatów hydraulicznych. 

3. Poszukiwanie koncepcji rozwiązania kompleksowej mechanizacji drążenia chodników 
kamiennych w KWK „Staszic" 

Poszukiwanie koncepcji rozwiązania dla drążenia chodników kamiennych w kopalni „Sta-
szic" przeprowadzono metodą systematycznego przeszukiwania obszaru możliwych rozwią-
zań i eliminacji rozwiązań, po pierwsze tych, które nie spełniały, a następnie tych, których 
ocena ze względu na przyjęte kryteria była niższa w porównaniu z wcześniej rozpatrywanymi 
rozwiązaniami. Podstawowe kryteria w oparciu o które dokonano porównawczej oceny roz-
wiązań sformułowano następująco: 
a) przewidywana wydajność kompleksu; 
b) przewidywany koszt eksploatacji; 
c) prostota obsługi, komfort pracy i możliwość zapewnienia bezpieczeństwa załogi; 
d) stopień unifikacji elementów składowych kompleksu mechanizacyjnego w skali kopalni, 

warunkujący możliwość modyfikacji struktury systemu i wymiany elementów celem do-
stosowania do warunków pracy w innym przodku, lub dla poprawy parametrów pracy 
w przypadku, gdy teoretyczne parametry eksploatacyjne określone wstępnie na drodze 
uproszczonych modeli obliczeniowych, oraz wyników dotychczasowych doświadczeń 
i przeprowadzonych badań w innych, pozornie tylko podobnych warunkach, okażą się 
niższe od przewidywanych, wynikających z przyjętych ograniczeń; 

e) uniwersalność rozwiązania kompleksu z punktu widzenia możliwości stosowania różnych 
technologii realizacji podstawowych operacji górniczych i drążenia w różnych warunkach 
górniczo-geologicznych; 

f) szacunkowy koszt realizacji projektu począwszy od fazy dokumentacji prototypu, aż do 
wdrożenia. 

Celem ustalenia i uporządkowania obszaru możliwych rozwiązań przeprowadzono roze-
znanie literaturowe i opracowano systematykę kompleksów mechanizacyjnych do drążenia 
chodników, oraz procesów podstawowych jak urabianie, ładowanie, odstawa i obudowa, jak 
też układów do ich realizacji, uwzględniającą różne rozwiązania niezależnie od stopnia ich 
mechanizacji i aktualnego zakresu zastosowań. Brano zatem pod uwagę także takie rozwią-
zania, które można byłoby utworzyć jako kombinacje rozwiązań cząstkowych znanych poduk-
ładów i maszyn, które dotychczas jako kompleksy nie były stosowane. Na drodze eliminacji 
kolejnych wariantów rozwiązań wybrano rozwiązanie kompleksu chodnikowego, najlepiej 
spełniającego wymagania wynikające z ograniczeń i założeń projektowych. 
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4. Struktura wybranego wariantu kompleksu do drążenia chodników kamiennych 
i harmonogram jego pracy 

Wybrane rozwiązanie chodnikowego kompleksu zmechanizowanego w wersji podstawo-
wej przedstawiono na rysunku 1. Przyjęta koncepcja rozwiązania kompleksu oparta jest na 
autonomicznych układach realizacji poszczególnych operacji górniczych. Zastosowano przy 
tym zasadę wykorzystania niektórych maszyn do wykonywania więcej aniżeli jedna operacji, 
celem minimalizacji ich ilości. Pozwala to z jednej strony na obniżenie kosztów amortyzacji, 
z drugiej zaś na poprawę warunków pracy w przodku dzięki zmniejszeniu liczby maszyn. Pod-
stawowy zestaw maszyn kompleksu przedstawionego na rys. 1 tworzą: 
- wóz wiercący - „1" dwuramionowy w konfiguracji manipulatorów i wiertarek umożliwia-

jącej wiercenie otworów pod kotwie i dokręcanie kotwi, dzięki czemu wóz stanowi zarów-
no element układu urabiającego, jak też układu do wykonywania obudowy, zarówno ze 
względu na wymagane wydajności wiercenia, jak też rozszerzony zakres zastosowania 
(wiercenie i kotwienie), przy ewentualnej współpracy z platformą roboczą, na której znaj-
dowaliby się pomocnicy operatorów. Wykluczono zastosowanie wozu jednoramionowego 
i przyjęto układ wozu dwuramionowego i dwóch operatorów, a w zakresie budowy mani-
pulatora przyjęto teleskopową budowę wysięgnika i teleskopową budowę prowadnicy 
wiertarki, 

- ładowarka - „2" z bocznym wysypem z teleskopowym wysięgnikiem, dzięki któremu ilość 
ruchów manewrowych może być zredukowana do minimum, co przy odpowiednio dobra-
nej pojemności łyżki pozwoli na uzyskanie wystarczającej wydajności ładowania, 

- lekki przenośnik zgrzebłowy - „3" o konstrukcji wzmocnionej, przeznaczony do odstawy 
urobku z przodka, 

- wieloczynnościowa podwieszana platforma robocza - „4", stanowiąca element układu 
urabiającego w zakresie ładowania otworów w górnej strefie czoła przodka, przede wszy-
stkim element układu realizacji obudowy podporowej, a także wykorzystywana do wyko-
nywania prac pomocniczych przy wykonywaniu obudowy kotwiowej, zakładania kotwi do 
mocowania szyn jezdnych dla platformy roboczej, 

- urządzenie zwrotno-przesuwne - „5", przeznaczone do sprzężenia przenośnika zgrzebło-
wego z przenośnikiem taśmowym „6", w taki sposób, by ograniczyć zakres prac związa-
nych z koniecznością wydłużania trasy przenośnika taśmowego i skrócić czas ich trwania 
tak, by nie wpływał on na wydłużenie czasu cyklu. 
Połączenie przenośnika zgrzebłowego i urządzenia zwrotno-przesuwnego za pomocą bel-

ki kotwiąco-przesuwającej w chodnikowy układ odstawy urobku pokazany na rys. 2, kroczący 
za postępem przodka pozwala na wyeliminowanie wpływu czasów trwania operacji pomocni-
czych, związanych z dosuwaniem przenośnika i wydłużaniem trasy przenośnika taśmowego, 
na czas trwania cyklu drążenia chodnika. 

Charakterystyki techniczne podstawowych maszyn kompleksu zestawiono w tabeli 1. 
w której podano też typy zaproponowanych maszyn. Wybrano przy tym jako wzorcowe takie 
urządzenia, których specyficzne cechy techniczne gwarantują uzyskanie odpowiednio krót-
kich czasów realizacji poszczególnych operacji górniczych. 
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Tabela 1. Zestawienie parametrów podstawowych maszyn kompleksu chodnikowego 
Tabie 1. Speciflcation of roadheading unit parameters 

Lp. Nazwa parametru Jedn. 
miary 

Wóz wiercący Ładowarka Pomost podwieszany 

1 Typ maszyny B T R - 2 K313 A M G 2700 
2 Długość mm 11000 6 760 3 320 
3 Wysokość mm 2 000 1995 750 
4 Szerokość mm 1500 1630 2500/4000 
5 Masa całkowita kg 23 600 12500 10500 
6 Max. kąt nachylenia wyrobiska 0 18" 25° 30" 
7 Rodzaj ukiadu jezdnego Podwozie 

gąsienicowe 
Podwozie 

gąsienicowe 
Trakcja podwieszana 

8 Prędkość jazdy m/s — 1,4 m/s — 

9 Moc napędu kW 2 x 5 5 55-^-75 
(do wytx)ru) 

— 

10 Pojemność łyżki m' — 1 . 0 - 1 . 2 
(poszerzana) 

11 Teoretyczna wydajność mVmin — 1,3 -i- 1,6 — 

12 Jednostkowy nacisk na spąg N/cm' — 9,9 — 

13 Zakres kąta wychylania łyżki 0 
— 2x20° — 

14 Skok teleskopu wysięgnika mm 1500 900 
15 Siła na krawędzi łyżki kN — 50 — 

16 Siła uciągu wysięgnika kN — 90 — 

17 Sita uciągu napędu jazdy kN — 80 — 

18 Przybierka spągu mm — 450 — 

19 Max. obciążenie pomostu kN — — 15 
20 Max. obciążenie manipulatora kN — — 15 

Oprócz zestawu maszyn stanowiących wyposażenie układów realizacji podstawowych 
operacji górniczych przewidziano wykorzystanie całego kompleksu urządzeń pomocniczych. 
Większość z nich ma być przemieszczana w podwieszanych zestawach transportowych two-
rzących pociąg aparaturowy - „T\ przemieszczający się za postępem przodka. Znajdować się 
na nim będzie aparatura elektryczna, przede wszystkim transformatory i kopalniane wyłącz-
niki stycznikowe, których parametry i ilość będzie dobierana dla konkretnego przodka i ze-
stawu maszyn, oraz urządzeń pomocniczych, jak też agregat hydrauliczny na emulsję wodno-
olejową przeznaczony do zasilania siłowników urządzeń kotwiąco-przesuwającego i przesuw-
no-zwrotnych, a w zależności od wymaganych parametrów zasilania sprężonym powietrzem 
także sprężarka, której funkcja polega na zapewnieniu odpowiednich parametrów zasilania 
sprężonym powietrzem urządzeń pomocniczych. Bardzo istotnym elementem jest wózek ma-
newrowy - „8", służący do przemieszczania zestawów transportowych od stacji do której są 
transportowane kolejką podwieszaną - „9", do miejsca przeładunku materiałów wprost na 
platformę roboczą znajdującą się w przodku. 

W rozbudowanym wariancie kompleksu przewidziano zastosowanie kruszarki szczęko-
wej, przeznaczonej do kruszenia kęsów urobku, celem zapobieżenia dostawania się ich na 
przenośnik taśmowy, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń krążników, w konsekwencji wystę-
powania awarii i przestojów układu transportowego ograniczających wydajność całego syste-
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mu. Ze względu na to, że zastosowanie kruszarki jest związane z dodatkowym kosztem, jak 
też wpływa na wydłużenie trasy przenośnika zgrzebłowego i ograniczenie wolnego miejsca 
w chodniku, przyjęto ten element układu za opcjonalny, stosowany tylko w sytuacji, gdy gę-
stość siatki otworów strzałowych, makrostruktura skał i sposób ich zalegania będą sprzyjać 
powstawaniu nadgabarytowych bryt urobku. 

Praca kompleksu jest prowadzona według harmonogramu szeregowo-równoległego, co 
wynika z zastosowanej tradycyjnej metody urabiania i zgodnie z przyjętym założeniem jest 
realizowana w taki sposób, aby czas realizacji cyklu drążenia mieścił się w czasie zmiany ro-
boczej. Przy wartości zabioru 2,5 m i trzech zmianach roboczych na dobę można przewidy-
wać teoretyczny postęp miesięczny drążenia o wartości 160 170 m/m-c. Dla realizacji peł-
nego cyklu w czasie jednej zmiany należy zapewnić jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy 
w ciągu zmiany. Obecnie jest on wykorzystywany w zbyt małym stopniu, a wykorzystanie jego 
zależy od odległości przodka od podszybia. W zależności od tej odległości, rzeczywisty czas 
pracy w przodku zmienia się w granicach od 300 do 360 min, przeciętnie wynosi ok. 330 min. 
Celowe jest więc rozwiązanie problemu transportu załogi do dalej położonego przodka. 
W projektowanym kompleksie istnieje możliwość wykorzystania w tym celu kolejki podwie-
szanej z zestawem do transportu ludzi. 

Praca w przodku przebiegać ma w następujących fazach cyklu roboczego: 
1. wiercenie otworów strzałowych równocześnie przez dwóch operatorów, z których każdy 

obsługuje jeden wysięgnik wyposażony w ciężką wiertarkę obrotowo-udarową. Kolejność 
wiercenia otworów musi być tak dobrana, aby nie występowała kolizja w strefie środkowej 
czoła przodka. Wiercenie otworów od strony przenośnika zgrzebłowego powinno rozpo-
czynać się od spągu, gdyż jeszcze w trakcie procesu odwiercania przodka będzie dosuwa-
ny o wielkość zabioru przenośnik zgrzebłowy. Pod koniec fazy odwiercania przodka, gdy 
wysięgniki wiercą otwoiy przyspągowe, lewy - centralnie położone, a prawy - przyocioso-
we do przodka wjeżdża platforma na której znajduje się obsługa i materiały do ładowania 
otworów strzałowych, rozpoczyna się faza przygotowania i ładownia otworów strzałowych 
kontynuowana po wycofaniu wozu wiercącego na bezpieczną odległość; 

2. kontynuacja procesu ładowania otworów strzałowych. Po załadowaniu otworów w górnej 
strefie czoła przodka następuje wycofanie platformy w bezpieczne miejsce, tj. na odleg-
łość ok. 35 m od czoła przodka, zajmując pozycję nad parkującymi tam ładowarką i wo-
zem wiercącym; 

3. zabezpieczenie maszyn, wycofanie załogi i strzelanie; 
4. przewietrzanie i kontrola po strzelaniu na okoliczność występowania niewypałów; 
5. powrót załogi, uruchomienie maszyn, dojazd ładowarki do przodka i rozpoczęcie procesu 

ładowania urobku. W tym czasie wóz wiercący przemieszcza się do przodu i w kierunku 
przenośnika tak, by zrobić miejsce potrzebne do przejazdu wózka manewrowego z zesta-
wem transportowym, z materiałami wsadowymi potrzebnymi do wykonania obudowy. 
Jednocześnie platforma zajmuje miejsce w punkcie przeładunkowym, gdzie jest opuszcza-
na i przygotowana na przejęcie ładunku z zestawu transportowego; 

6. jeszcze w trakcie procesu ładowania następuje załadunek platformy, a następnie jej prze-
jazd do czoła przodka. Tam platforma zabezpiecza strop dociskając do niego łuki stropni-
cowe, a obsługa rozpoczyna wykładkę. Jednocześnie następuje wycofanie wózka manew-
rowego, a wóz wiercący przemieszcza się do prawego ociosu robiąc miejsce ładowarce. Po 
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wycofaniu ładowarki następuje opuszczenie łuków ociosowycli z platformy, a następnie 
icłi dostawienie, oraz zamocowanie i ostateczne wykonanie wykładki; 

7. przedłużenie toru jezdnego platformy o długość zabioru. Wóz wiercący wjeżdża pod plat-
formę, a platforma cofa się tak, by zrobić miejsce dla wiercenia otworów w stropie, prze-
znaczonych pod kotwie mocujące szynę jezdną platformy podwieszanej. W przypadku wy-
konywania dodatkowego kotwienia dla celu zabezpieczenia stropu, w zależności od ilości 
wierconycli otworów i zakładanycti kotwi przewiduje się trzy, opisane w dalszej części roz-
działu warianty wykonywania obudowy kotwiowej, wymagające różnego zakresu adaptacji 
sprzętu; 

8. wycofanie platformy celem załadunku materiałów wsadowych potrzebnych do ładowania 
otworów i strzelania, z palety transportowej podciąganej w międzyczasie do punktu prze-
ładunkowego za pomocą wózka manewrowego; 

9. zamknięcie cyklu roboczego, koniec zmiany, wymiana załogi w przodku. 
W przypadku stosowania obudowy kotwiowej przewidziano dwa warianty jej zakładania. 

Według pierwszego z nich wóz wiercący znajdujący się pod platformą podwieszoną odwiercą 
otwory w stropie, a pomocnicy operatorów znajdujący się na platformie zakładają ładunki 
klejowe, zakładają kotwie do gniazd dokrętaków oraz korygują wprowadzanie kotwi do ot-
worów. W ten sposób cofając platformę o wartość podziałki obudowy kotwiowej można za-
kładać obudowę w rzędach równolegle do czoła przodka. Taki wariant jest możliwy przy za-
kładanej teleskopowej budowie każdego wysięgnika i prowadnicy wiertarki. Jest on jednak 
kłopotliwy, wymaga dużej wprawy tak operatorów wozu, jak też operatora platformy, a najle-
piej zdalnego sterowania wysięgnikami wozu z platformy roboczej, 

W drueim wariancie przewidziano wyposażenie platformy w lekkie kotwiarki ręczne, co 
pozwala na kotwienie bez wykorzystania wozu. Nie trzeba wówczas stosować wozu uniwer-
salnego - wiercąco-kotwiącego, ani kosztowniejszych wysięgników i prowadnic wiertarek 
o konstrukcjach teleskopowych. 

Na rys. 3 przedstawiono zmianowe harmonogramy robót dla przodków o przekrojach od-
powiadających typowieikościom obudowy łukowej ŁP-9 i ŁP-10, oraz harmonogram dobo-
wy dla przodka w obudowie ŁP-11. Opracowanie harmonogramu prac w przodku stanowiło 
z jednej strony podstawę dla określenia przewidywanej wydajności kompleksu, z drugiej zaś 
pozwoliło na określenie wymagań odnośnie czasów realizacji poszczególnych operacji, i ich 
wpływu na czas całego cyklu drążenia, a tym samym na dobór ilości, rodzaju i parametrów 
eksploatacyjnych podstawowych maszyn jak: wóz wiertniczy, ładowarka, platforma robocza, 
przenośniki odstawy i urządzenia transportowe, oraz dobór ilości osób obsługi. 

Zakładana wydajność systemu na poziomie 100 -e- 150 m/m-c i ograniczenie wartości za-
bioru poprzez warunki stropowe narzucające wartość podziałki obudowy, a z drugiej możli-
wości technicznej realizacji zabezpieczenia stropu ograniczające się do postawienia i podpar-
cia 2 ^ 3 luków obudowy, determinują ilość cykli jaką należy wykonać w ciągu doby, aby uzy-
skać wymaganą wydajność. Przy zabiorze w granicach 2,25 h- 2,75 m oraz przy trzyzmiano-
wym systemie pracy, z pozostawieniem czwartej zmiany jako remontowej, a jednocześnie re-
zerwowej, można uzyskać przy 20-tu dniach roboczych w miesiącu, teoretyczne wydajności 
miesięczne w granicach 135 165 m/m-c. 
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Harmonogram czwartej zmiany jest taki sam dla wszystkich przypadków i oprócz czyn-
ności obsługowych obejmuje dodatkowo dostawienie odrzwi obudowy, w przypadku, gdy za-
biór wynosić będzie 2,5 m lub więcej. Jak wynika bowiem z przyjętej podziaiki obudowy wy-
noszącej 0,75 m i wartości zabioru wynoszącej przykładowo 2,5 m, po każdym cyklu zwiększa 
się odsłonięcie stropu o 0,25 m. Tak więc, po wykonaniu trzech cykli w ciągu trzech zmian 
pozostaje nie osłonięty strop na długości podziaiki obudowy, czyli 0,75 m. W przypadku za-
bioru 2,75 m należałoby na czwartej zmianie osłonić strop na długości 1,5 m, a więc dostawić 
dwa kompletne odrzwia. Dla konkretnego przodka w zależności od warunków stropowych 
można optymalnie dobrać wartość zabioru w stosunku do podziałki obudowy, uwzględniając 
przy tym ograniczenia wynikające z konstrukcji platformy. Z przedstawionych harmonogra-
mów wynika, że spełnienie założenia, iż cykl drążenia ma się zamykać w ramach czasu trwa-
nia zmiany jest w pełni realne. Tym samym można zakładać teoretyczne wartości postępów 
drążenia w granicach od 135 do 165 m/m-c, w zależności od wartości zabioru. 

5. Analiza wpływu wdrożenia proponowanego rozwiązania na zmianę wartości 
jednostkowego kosztu wydobycia 

Analizę wpływu wdrożenia projektowanego kompleksu na zmianę jednostkowego kosztu 
wydobycia można było przeprowadzić porównawczo jedynie w zakresie kosztów amortyzacji 
i oszczędności nakładów na robociznę, gdyż brak było danych pozwalających na określenie 
innych nakładów i efektów. W kosztach amortyzacji wzięto pod uwagę jedynie koszty masz)Ti 
przodkowych, gdyż koszty pozostałych elementów są znacznie niższe, a ponadto są one po-
równywalne niezależnie od stopnia mechanizacji przodka, gdyż można przyjąć, że poza 
przodkiem stosowane są w zasadzie te same środki transportu. 

W celu oszacowania kosztów amortyzacji ustalono koszty zakupu maszyn i urządzeń 
kompleksu na łączną kwotę 3 648 500 zł., wg cen z 01.06.1997 r. Przyjmując czteroletni okres 
amortyzacji otrzymano roczny koszt amortyzacji wynoszący 912 125 zł/rok, stąd miesięczna 
rata amortyzacyjna wyniesie 76 010 zł/m-c. W zależności od uzyskiwanych wydajności od 
120 m/m-c do 160 m/m-c, koszt jednostkowy mas^n i urządzeń wyniesie od ok 633 zł/m do 
ok. 475 zł/m. 

Przyjmując ośmioosobową obsadę przodka i koszt roboczo-dniówki w wysokości 
180zł/rdn i przyjmując planowany postęp dobowy, który wyniesie od 6,75 m/dobę do 
7,5 m/dobę, można obliczyć, że przy czterozmianowym systemie pracy z jedną zmianą remon-
tową i trzema roboczymi o jednakowym ilościowo obłożeniu, jednostkowy koszt robocizny 
wyniesie od 853 zł/m do 768 zł/m. 

Przedstawiony na rys. 4 wykres słupkowy pozwala na porównanie postępów drążenia oraz 
kosztów amortyzacji i robocizny, jakie powinny być osiągane przy zastosowaniu zaprojekto-
wanego kompleksu w odniesieniu do analogicznych parametrów uzyskiwanych przy wykorzy-
staniu dotychczasowych technologii, a mianowicie drążenia metodą tradycyjną o niskim stop-
niu mechanizacji, oraz drążenia kombajnowego chodników kamieno-węglowych i kamien-
nych. 

Sekcja 1 241 



School of Underground Mining '98 

>H 
C 
N O ^ 
U) o 

a 
to o o. 

160 

140 

1 2 0 -

100 

80 

60 

40 

20 

O 

Wartość 
minimalna 

Wartość 
maksymalna 

^War tość 
średnia 

b. c. 

>1 
c 
N SZ7 
O N 
o Z 
O 0 . 

(0 
o • ••i 
n C 
N "D 

O 
r o O 
E (0 E 
N 1/} o C 

5000 

4500 

4000 

3500 -

3000 -

2500 

2000 

T- 1500 -

1000 

500 -

O 

b c. 
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mechanized roadheading unit) 
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Suma kosztów amortyzacji i robocizny zawierać się powinna w granicach od 1 243 zł/m do 
1 486 zł/m, co stanowi korzystną wartość w stosunku do aktualnie uzyskiwanycti wartości tej 
sumy kosztów w przodkach kamiennych kopalni „Staszic" prowadzonych metodą tradycyjną, 
która zmienia się w granicach od 1 935 zł/m do 2 138 zi/m. Jeszcze korzystniej prezentuje się 
pod tym względem projektowany kompleks w stosunku do kompleksu kombajnowego wyko-
rzystywanego w robotach kamienno-węglowych i kamiennych, gdzie wartość ta osiąga kwotę 
2 640 zł/m. 

Należy podkreślić przy tym, że do obliczeń przyjęto nieco zawyżoną stopę amortyzacji wy-
noszącą 25%, podczas gdy dla kombajnu przyjmowano stopę amortyzacji w wysokości 20%. 
Nie uwzględniono również korzyści wynikających ze skrócenia okresu spłaty ewentualnego 
kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia. 

Pozostałe składniki kosztów są zbliżone, a nawet gdyby przyjąć, że są one wyższe ze 
względu na rozbudowę systemu transportowego, to i tak można przyjąć, że przy uzyskaniu 
zakładanych postępów dobowych i miesięcznych, co, nawet biorąc pod uwagę nieuniknione 
występowanie awarii, jest realne, uzyska się korzystniejszą wartość jednostkowego kosztu 
drążenia, aniżeli w przodkach o niskim stopniu mechanizacji robót. 2^stawione dane wyka-
zują, że inwestowanie w drogi nawet sprzęt jest efektywne pod warunkiem, że osiąga się za-
kładane wydajności, co zależne jest od prawidłowego doboru maszyn i urządzeń kompleksu, 
oraz technologii i organizacji robót do uwarunkowań geologicznych i techniczno-organiza-
cyjnych. 

6. Podsumowanie 

W ramach realizacji projektu celowego opracowano koncepcję rozwiązania systemu me-
chanizacyjnego opartego na autonomicznych układach realizacji podstawowych operacji gór-
niczych, jako najbardziej uniwersalnego i dostosowanego do potrzeb i warunków kopalni 
„Staszic". System mechanizacyjny przeznaczony jest dla technologii urabiania za pomocą 
materiału wybuchowego. 

Zastosowanie nowych urządzeń usprawniających pracę podstawowych maszyn systemu 
i minimalizujących czasy przestojów, usprawniających transport pomocniczy i odstawę 
urobku, takich jak wielozadaniowa platforma podwieszana, czy też urządzenie zwrotno-
przesuwne, powinno pozwolić na spełnienie postawionego celu jakim było zwiększenie 
postępów drążenia chodników kamiennych w zakresie przekrojów od ŁP-9 do ŁP-11, do 
minimalnego poziomu 120 m/m-c. 

Przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania analiza wpływu wdrożenia komplek-
su na jednostkowy koszt wydobycia wykazała, że przy spełnieniu założeń i utrzymaniu wyso-
kiej wydajności na poziomie wynikającym z przeprowadzonych obliczeń i wstępnego harmo-
nogramu, powinno się uzyskać obniżkę jednostkowego kosztu wydobycia w stosunku do do-
tychczas prowadzonych robót przy drążeniu wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych. 
Wynik wstępnej analizy ekonomicznej uzasadnia więc celowość wdrożenia w KWK „Staszic" 
zaprojektowanego kompleksu do drążenia chodników kamiennych. 
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Roadheading unit for highly efRcient driving of heading excavations into 
hard rocks. 

Abstract 
The łecture presents a complex solution of engineering and mechanized system which 

can enable the heading driving into hard rocks with efficiencyto 150 m/month using a 
traditional cutting method with exp}osive materials. The design assumptions concluding 
from a foreseen roadheading unit application rangę in the „Staszic" Hard Coal Mine have 
been discussed. 

The technology characteristics of basie machines and eąuipment as well as operating 
Schedule and results of preliminaiy economy analysis motivating the need of designed unit 
implementation have also been given. 
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Ocena techniki urabiania mechanicznego w przodkach ścianowych 
w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 
Struganie - frezowanie - wiercenie-strug węglowy - kompleks ciągłego urabiania - kombajn 

ścianowy 

Streszczenie 
W pracy przeanalizowano czynniki natury technicznej i górniczej warunkujące pracę ma-

szyn realizujących urabianie węgla w przodku eksploatacyjnym poprzez struganie i frezowa-
nie. Przedstawiono ograniczenia stosowania, przebieg procesu skrawania oraz wady i zalety 
strugów węglowych i kompleksu ciągłego urabiania. W odniesieniu do kombajnów frezują-
cych wykazano konieczność prawidłowego doboru parametrów pracy i wyposażenia kombaj-
nu w aspekcie procesu skrawania i ładowania urobku organami urabiającymi. 

1. Wstęp 

Z punktu widzenia technologicznego urabianie skrawaniem można podzielić na: struga-
nie, frezowanie, wiercenie, przy czym kryterium podziału stanowi ruch narzędzia skrawające-
go-

Struganie polega na przemieszczaniu narzędzia w kierunku równoległym do swobodnej 
powierzchni. Jest to technologia najprostsza, gdyż narzędzie wykonuje tylko ruch posuwisty. 

Natomiast w przypadku frezowania i wiercenia następuje złożenie dwóch ruchów: obro-
towego oraz posuwistego, a zróżnicowanie obu technologii wynika z usytuowania kierunku 
ruchu posuwistego w stosunku do osi obrotu. Przy frezowaniu oś obrotu jest prostopadła do 
kierunku ruchu posuwistego, a przy wierceniu równoległa. 

W górnictwie światowym stosuje się maszyny realizujące każdą z wyżej wymienionych 
technologii skrawania. Najpowszechniej stosowane są ścianowe kombajny węglowe o pozio-
mych osiach obrotu organów urabiających, które frezują caliznę węglową. Proces strugania 
jest realizowany przez następujące maszyny: 
- statyczne strugi węglowe, 
- kompleks ciągłego urabiania CLM, 
- agregat urabiający AKH. 

W chwili obecnej najrzadziej wykorzystywana jest technologia wiercenia, realizowana 
przez kombajny ścianowe typu „trepanner". 
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2. Technologia strugania 

Najpowszechniej stosowaną maszyną urabiającą węgiel poprzez struganie jest w polskim 
przemyśle węglowym strug, zwany statycznym. Noże urabiające umieszczone są na giowicy 
struga, która przemieszczana jest wzdłuż czoia ściany za pomocą łańcucha o obiegu zamknię-
tym. Zarówno prowadzenie głowicy jak i docisk do czoła ściany realizowane są poprzez prze-
nośnik ścianowy stanowiący integralną część zespołu strugowego. 

Takie rozwiązanie napędu głowicy strugowej ogranicza zastosowanie struga zarówno 
w odniesieniu do urabialności węgla zalegającego w pokładzie jak i wysokości ściany. 

W kraju, w którym technika strugowa jest najbardziej rozwinięta (RFN) opracowano 
specjalnie dla tej technologii urabiania metodę badania urabialności węgla, pozwalającą na 
prawidłową lokalizację urządzenia strugowego i właściwy dobór mocy napędów. 

Stosuje się w tej metodzie przyrząd do pomiaru strugalności pokładów węgla kamiennego 
znany pod nazwą przyrządu Bergbau Forschung Gmbh. Zasada pomiaru polega na rejestra-
cji siły skrawania nożem wzorcowym umieszczonym na głowicy pomiarowej w trakcie wyko-
nywania skrawu o głębokości 2 cm. Głowica pomiarowa wyposażona jest w 5 noży o szero-
kości ostrza 20 mm przy podziałce linii skrawania 80 mm, co odpowiada warunkom urabia-
nia występującym przy pracy obecnie produkowanych głowic strugowych (Paschedag, Schwo-
low 1992). Na podstawie wartości zarejestrowanej siły skrawania pokład węgla kamiennego 
kwalifikuje się do odpowiedniej kategorii strugalności. 
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Rys. 1. Zakres stosowania ścianowych kombajnów frezujących i statycznych strugów węglowych (Jaszczuk i in. 1993) 
Fig. 1. Rangę of operating conditions of shearers and coai ploughs (Jaszczuk i in. 1993) 
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Korzystając z nomogramu przedstawionego na rys. 1 można w oparciu o wartość wyzna-
czonego wskaźnika strugalności określić maksymalną wysokość ściany, w której strug będzie 
prawidłowo pracował (Jaszczuk i in. 1993). Z przedstawionego zakresu stosowania struga 
wynika, że im węgiel jest trudniej strugalny, tym jest mniejsza dopuszczalna wysokość ściany. 
Wynika to z faktu, że siła w łańcuchu pociągowym głowicy strugowej, na którą składają się: 
- opory skrawania, 
- opory ładowania urobku, 
- opory przemieszczania głowicy, jest ograniczona do określonej wartości. 

Zwiększenie wysokości ściany, a tym samym wysokości warstwy skrawanej wiąże się ze 
zwiększeniem liczby noży na głowicy, co powoduje wzrost sumarycznych oporów skrawania. 
Jednocześnie zwiększa się moment wywracający głowicę (z punktu widzenia jej stateczności), 
co powoduje wzrost sił w prowadnikach głowicy, a tym samym wzrost oporów przemieszcza-
nia. 
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Rys. 2. Głębokość skrawu wybranego typu struga przy różnej mocy napędów (Jaszczuk i in. 1993) 
Fig. 2. Depth of cut of a certain coal plough depending on total power of driving units (Jaszczuk i in. 1993) 

W celu uzyskania w ścianie o określonych parametrach założonej szerokości zabioru na-
leży dobrać odpowiednią moc silników napędzających głowicę strugową. Służą do tego spec-
jalnie opracowane nomogramy (Jaszczuk i in. 1993). Przykładowo, na rys. 2, przedstawiono 
nomogram dotyczący ściany o wysokości 1,2 m i długości 250 m. Przykład ten dowodzi, że 
w ścianie o danej wysokości i długości przy urabianiu węgla zaliczanego do określonej klasy 
strugalności można uzyskać różną szerokość zabioru w zależności od mocy napędu głowicy. 
Korzystając z nomogramu można także ustalić dopuszczalną szerokość zabioru dla struga 
o określonej mocy w danych warunkach gómiczo-technicznych. 
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Zatem dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia strugowego konieczna jest jego 
właściwa lokalizacja. Niezbędna jest przy tym znajomość sztuki górniczej, wynikającej 
z wieloletnich doświadczeń, która pozwala na odpowiednie usytuowanie frontu ściany w sto-
sunku do płaszczyzn osłabionej spójności. Rozcięcie złoża powinno być poprzedzone wnikli-
wą analizą z uwzględnieniem wAv czynnika, który może decydować o prawidłowej pracy stru-
ga przy obu zwrotach urabiania. 

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem jest dobór optymalnej wartości podpomości 
wstępnej zestawów obudowy zmechanizowanej. Wynika to z faktu, że oprócz dobrego stanu 
utrzymania stropu wyrobiska ważny jest również stan naprężeń w okolicach czoła ściany. Po-
wstanie tzw. martwego czoła ściany powodujące zwiększenie oporów odspajania węgla od ca-
lizny może stwarzać kłopoty związane ze struganiem. Ze względu na duże zróżnicowanie wa-
runków górniczo-geologicznych w polskich kopalniach węgla kamiennego, ustalenie opty-
malnej wartości podpomości wstępnej, powinno być przeprowadzone metodą eksperymen-
talną na podstawie analizy przebiegu zmienności ciśnienia w stojakach zestawów obudowy 
zmechanizowanej i obciążenia napędów struga (Sikora i in. 1996). 

Rys. 3. Ściana wyposażona w strug dwupoziomowy (Musso 1986) 
Fig. 3. A longwali face equipped with a special coal plough (Musso 1986) 

Dodatkowe ograniczenia związane ze stosowaniem strugów stanowi: występowanie twar-
dych przerostów w pokładzie i stateczność stropu. Twarde przerosty z reguły eliminują moż-
liwość stosowania struga, natomiast stropy niestateczne powodują konieczność stosowania 
technologii urabiania ściany krótkimi odcinkami lub nadążnego systemu sterowania zestawa-
mi obudowy, co znacznie podnosi koszty kompleksu strugowego. 

Problem stateczności stropu jest szczególnie istotny w przypadku górnego zakresu wyso-
kości ścian, w któiym mogą być stosowane strugi. Jak wykazały badania (Kundel 1978) szero-
kość dodatkowo odsłoniętego stropu w wyniku samoczynnego odpadania węgla z górnej 
części pokładu jest większe przy stosowaniu strugów (w porównaniu z kombajnami) szczegól-
nie w przypadku urabiania węgli błyszczących i błyszcząco-matowych. Z tego względu, przy 
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urabianiu pokładu węgla o wysokości ok. 3 m zastosowano we Francji dwa strugi usytuowane 
na różnych poziomacłi (rys. 3) (Musso 1986). 

Ponieważ przy urabianiu strugiem wysokość warstwy struganej jest mniejsza od wysokości 
ściany, ważne jest także łatwe odspajanie się węgla od skał stropu wyrobiska, węgiel nie może 
być „przypieczony" do stropu. 

Omówione powyżej uwarunkowania uzasadniają niejako stosunkowo małą liczbę ścian 
strugowycłi w polskim przemyśle węglowym. 

Do tego dochodzą jeszcze wady związane z procesem eksploatacji. Występowanie zwięk-
szonych oporów skrawania nawet na krótkich odcinkach ściany powoduje gwałtowny wzrost 
obciążenia napędów struga ze względu na fakt, że wszystkie noże urabiające znajdują się 
w tej samej strefie. Powoduje to także zróżnicowanie grubości skrawu, a tym samym szero-
kości zabioru, co nie sprzyja utrzymaniu prostoliniowości ściany. Istnieją co prawda systemy 
sterowania pozwalające na uzyskanie stałej szerokości zabioru poprzez tzw. zdefiniowaną 
grubość skrawu. Przenośnik przemieszczany jest bowiem na całej długości ściany tylko 
o ustalony odcinek, co determinuje szerokość zabioru. Warunkiem jednak ponownego prze-
sunięcia przenośnika jest uzyskanie zadanego zabioru na całej długości ściany. W przypadku 
nieuzyskania tej zadanej wartości skrawu na pewnym krótkim odcinku ściany strug prze-
mieszcza się wielokrotnie wzdłuż całej długości ściany aż do uzyskania pełnego zabioru na 
całej długości ściany. Z tego względu były przypadki rezygnowania ze stosowania tego stero-
wania. 

Kolejny problem stanowi zużycie noży urabiających. W zależności od rozwiązania kon-
strukcyjnego na każdej głowicy strugowej stosowane są co najmniej trzy rodzaje noży; przy-
spągowe, pośrednie i przystropowe. Ponieważ warunki pracy poszczególnych noży różnią się 
zdecydowanie, stąd ich zużycie nie jest jednakowe. Najszybciej zużywają się noże pracujące 
w najtrudniejszych warunkach, czyli przyspągowe, a stosunkowo najmniejsze jest zużycie no-
ży pośrednich. Bardzo istotna jest przy tym geometria noży i jakość wykonania (Jaszczuk i in. 
1993A). 

Strugi posiadają jednak również wiele zalet, stąd prawie wszystkie ściany o wysokości do 
1,5 m w górnictwie RFN byty i są urabiane za pomocą tych urządzeń. Do zalet zaliczyć moż-
na: 
- możliwość urabiania ścian o wysokości mniejszej od 1 metra, 
- prostsza w porównaniu z kombajnem budowa, a tym samym mniejsza masa, 
- większy wychód grubych sortymentów urobku, co powoduje mniejszą energochłonność 

procesu urabiania, 
- wyeliminowanie konieczności podążania obsługi za maszyną wzdłuż całej ściany, co 

w ścianach niskich jest bardzo istotnym czynnikiem ergonomicznym. 
W celu zwiększenia zakresu stosowania strugów do urabiania węgli bardzo trudno stru-

galnych producenci wprowadzili szereg nowych rozwiązań technicznych zmniejszających za-
równo opory przemieszczania głowicy jak i opory skrawania. Redukcja oporów przemiesz-
czania samej głowicy została osiągnięta poprzez wprowadzenie kolejno prowadzenia ślizgo-
wego, ślizgowo-mieczowego, czy też zastąpienia elementów ślizgowych elementami toczny-
mi. 

Zmniejszeniu oporów skrawania służyło wprowadzenie głowicy podwójnej. Dzięki temu 
podzielono sumaryczną grubość skrawu na dwie części, co przy nieliniowej zależności siły 
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skrawania od grubości skrawu daje zmniejszenie sil działających na poszczególne noże. Dzię 
ki podjętym działaniom technicznym uzyskano możliwość urabiania strugiem węgli o strugał 
ności 3 500 N. 

A-A 

Rys. 4. Przekrój poprzeczny CLM (Eisenmenger 1997) 
Fig. 4. Cross-section of CLM (Eisenmenger 1997) 

Kompleks ciągłego urabiania CLM 
Komplełcs ciągłego urabiania CLM należy do nowej generacji maszyn realizujących stru-

ganie węgla. Noże urabiające umieszczone są na kilku oddalonych od siebie głowicach ura-
biających, przemieszczanych za pomocą łańcucha wzdłuż czoła ściany, a następnie obraca-
nych przy napędzie o 90° i transportowanych w położeniu poziomym w rynnach o specjalnym 
profilu (rys. 4). Na poszczególnych głowicach znajduje się od 2 do 4 noży urabiających. Dzię-
ki temu, że tylko noże na pierwszej głowicy wykonują skraw otwierający, a pozostałe półot-
warty, przy czym warstwy: przystropowa i przyspągowa urabiane są nożami usytuowanymi na 
ostatniej w zespole głowicy, uzyskano około 40% redukcję sił skrawania w stosunku do stru-
gów konwencjonalnych (Eisenmenger 1997). 

Poza tym dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku powstania zwiększonych oporów ura-
biania na pewnym odcinku ściany, większe siły skrawania występują tylko na części noży ura-
biających, co w dużej mierze ogranicza możliwość przeciążenia napędów. 

Liczba zespołów urabiających oraz głowic urabiających w zespole zależy od wysokości 
ściany i urabialności węgla w pokładzie. Obecnie stosuje się dwa zespoły urabiające lecz ich 
liczbę można zwiększyć do czterech. Ostatnia w ciągu głowic w zespole jest głowicą ładującą. 
Zgrzebła transportujące urobek w górnej części rynnociągu stanowią jednocześnie elementy 
prowadzące łańcuch wzdłuż czoła ściany. Urabianie występuje zawsze od wysypu do napędu 
zwrotnego, dzięki czemu nieco mniej istotny jest czynnik us54uowania czoła ściany w stosun-
ku do płaszczyzn osłabionej spójności. 

Ze względu na fakt, że łańcuch przemieszcza się tylko w górnej części rynien, można było 
umieścić przy obu napędach siłowniki hydrauliczne, które pozwalają na korektę długości 
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przenośnika poprzez wysunięcie względnie wsunięcie rynien teleskopowych. Dzięki kontroli 
ciśnienia w tych siłownikach możliwe jest uzyskanie napięcia wstępnego łańcucha w określo-
nym zakresie. Istnieje również możliwość stosowania sterowania mającego na celu wyelimi-
nowanie luzowania się łańcucha. Istota tego rozwiązania polega na tym, że w trakcie zawrę-
biania zespołu urabiającego w caliznę węglową zmniejsza się na czas 4 sekund liczbę obrotów 
silnika napędu głównego o 15 obr/min. Ponieważ silnik o mocy 400 kW potrzebuje ok. 30 se-
kund na powrót do obrotów nominalnych, sumaryczny czas obniżenia obrotów tego napędu 
wynosi 35 sekund, co wystarcza na eliminację zjawiska luzowania się łańcucha (Eisenmenger 
1997). 

W zależności od wymagań użytkownika urządzenie może być ponad to wyposażone 
w układ automatycznej regulacji szerokości zabioru (zabiór dozowany) jak i sterowania ze-
stawami obudowy zmechanizowanej. 

Dalszymi zaletami kompleksu CLM są: 
- zmniejszony pobór mocy związany z realizacją procesów urabiania, ładowania i odstawy, 
- wyeliminowanie czasów przerw związanych ze zmianą zwrotu urabiania. 

Niestety urządzenie to w obecnej wersji ma również szereg wad. Ze względu na wymiary 
i usytuownie napędów konieczne jest prowadzenie chodników przyścianowych o dużych prze-
krojach (ŁP--9). Prowadzenie napędów wymaga usytuowania ściany prostopadle do obu 
chodników oraz wykonania pobierki spągu w celu zachowania odpowiedniego usytuowania 
napędów w stosunku do trasy rynien. Stwarza to konieczność ścisłego przestrzegania rygorów 
technologicznych. 

Przy danej wysokości głowic urabiających urządzenie służy do urabiania ściany o określo-
nej wysokości. Nie ma możliwości dostosowania wysokości warstwy skrawanej do warunków 
lokalnych. Zwiększenie wysokości głowic pociąga za sobą konieczność poszerzenia rynien. 
Z tego względu maksymalna wysokość urabianej ściany jest ograniczona do 1,5 m. Przy obec-
nie stosowanych silnikach (2*400 kW) możliwe jest uzyskanie zabioru do 9 cm. 

Występowały również pewne kłopoty z rozruchem ściany, szczególnie wówczas, gdy 
w trakcie wykonania przecinki ścianowej naruszono strukturę stropu. 

Wydaje się jednak, że po dalszym zmodyfikowaniu urządzenia będzie ono w przyszłości 
z powodzeniem stosowane do urabiania cienkich pokładów. W chwili obecnej w polskim gór-
nictwie kompleks ciągłego urabiania CLM stosowany jest w 1 ścianie, a w pewnym okresie 
pracowały 4 takie urządzenia. 

Podstawowe ograniczenia związane ze stosowaniem maszyn realizujących struganie węgla 
związane są z samym procesem urabiania ze względu na limitowaną siłę w łańcuchu służą-
cym do przemieszczania elementów urabiających. Ze względu na stosunkowo niewielką sze-
rokość zabioru, równą głębokości skrawu, nie ma problemów z załadowaniem na przenośnik 
odspojonej od czoła ściany węgla. 

3. Technologia frezowania 

Frezowanie jest dominującą technologią urabiania w przodkach ścianowych zarówno 
w polskim jak i światowym górnictwie węgla kamiennego. Wynika to z faktu, że ścianowe 
kombajny węglowe pozwalają na uzyskanie dużej koncentracji produkcji, a jedyne ogranicze-
nie związane z ich stosowaniem stanowi minimalna wysokość ściany, wynosząca obecnie 
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ok. 1 m (lys. 1). Ze względu na osobny napęd poszczególnych podstawowych zespołów kom-
bajnu (organy urabiające, ciągnik) oraz sposób przeniesienia napędu na elementy robocze 
praktycznie nie istnieje ograniczenie związane z urabialnością węgla zalegającego w pokła-
dzie. Wynika to także z faktu, że poprzez odpowiedni dobór wyposażenia i parametrów pracy 
kombajnu można uzyskać takie wartości sil skrawania i docisku na nożach urabiających, któ-
re nie będą powodowały częstego przekroczenia mocy nominalnej silników napędowych. 

Drugą istotną funkcją realizowaną przez organy urabiające kombajnu jest ładowanie od-
spojonego od calizny węgla na przenośnik poprzez przemieszczanie go wzdłuż osi obrotu or-
ganu. Zdecydowanie większa, w porównaniu ze strugiem, szerokość zabioru sprawia, że ilość 
odspojonego urobku jest znacznie większa. Stąd w przypadku kombajnów zapewnienie pra-
widłowego przebiegu procesu ładowania jest równie ważne jak i procesu skrawania. 

Ze względu na złożoną trajektorię noży urabiających grubość skrawu pojedynczego noża 
zmienia się od zera do wartości maksymalnej. Chwilowa wartość tego parametru zależy od 
położenia noża w stosunku do punktu wejścia noża w kontakt z calizną i z wystarczającą do-
kładnością jest wyznaczana z uproszczonej zależności: 

g = Sin ę 

gdzie: 
V 

gjjj ~ — maksymalna grubość skrawu, 
n m 

V - prędkość posuwu kombajnu, 
m - liczba noży w linii skrawania, 
n - liczba obrotów organu urabiającego, 

<[) - kąt środkowy wyznaczający położenie noża w trakcie skrawania. 

Ponieważ prędkość posuwu kombajnu może zmieniać się w sposób płynny w szerokim za-
kresie, maksymalna wartość grubości skrawu również ulega zmianie. Tym samym w danym 
położeniu noża urabiającego chwilowa wartość grubości skrawu może być różna w zależności 
od prędkości posuwu kombajnu. 

Przyjmując określony układ noży na organie urabiającym, ustala się podziałkę skrawania 
w poszczególnych grupach noży. Obydwa parametry (grubość i podziałka skrawania) deter-
minują przekrój skrawu poszczególnych noży urabiających. 

Siłę skrawania wyznacza się w funkcji grubości skrawu z uwzględnieniem własności węgla, 
statycznej geometrii skrawania, parametrów noży urabiających i wybranych czynników tech-
nologicznych. W stosowanych najczęściej metodykach ( Metodika 1973), (Deliac, Pechalat 
1984) przyjmuje się, że siła skrawania jest wprost proporcjonalna do grubości skrawu z czego 
wynika, że im większa prędkość posuwu kombajnu tym większa będzie siła skrawania, a tym 
samym i moc pobierana przez silniki napędzające organy urabiające. 

Badania laboratoryjne przeprowadzone na stanowiskach wykazały, że dla każdej grubości 
skrawu można wyznaczyć w zależności od własności węgla taką wartość podziałki skrawania, 
przy której siła skrawania jest najmniejsza. Przyjmując zatem określony układ noży na orga-
nie urabiającym ustala się podziałkę skrawania, która jest optymalna tylko dla jednej okreś-
lonej wartości grubości skrawu. Ten fakt sprawia, że przy mniejszych wartościach grubości 
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skrawu wartość siły skrawania powinna być relatywnie większa od wyznaczonej z zależności 
teoretycznej, a przy wartościach grubości skrawu większych - odpowiednio mniejsza. Po-
twierdzają to wyniki pomiarów dołowych kombajnów przeprowadzone w ramach realizacji 
projektu badawczego finansowanego przez KBN, pt.: „Badania wpływu prędkości posuwu na 
pobór mocy kombajnu ścianowego oraz energochłonność procesu urabiania w funkcji wła-
sności węgla i warunków zalegania pokładu". 

Okazuje się, że w warunkach danej ściany obciążenie silników napędzających organy ura-
biające początkowo rośnie wraz ze wzrostem prędkości posuwu kombajnu, a następnie po 
przekroczeniu wartości prędkości posuwu odpowiadającej optymalnej grubości skrawu, za-
czyna spadać - rys. 5 (Jaszczuk 1997). 
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Rys. 5. Obciążenie silników napędzających organy urabiające kombajnu (Jaszczuk 1997) 
Fig. 5. Power consumption of motors driving shearer drums (Jaszczuk 1997) 
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Kolejnym czynnikiem nie uwzględnianym w analizie teoretycznej jest zmienność geomet-
rii skrawania. W zależności od położenia noża wzdłuż drogi skrawania zmienia się położenie 
jego osi w stosunku zarówno do powierzclini swobodnej jak i dna wrębu, co powoduje zmia-
nę wartości kątów: natarcia i przyłożenia (Jaszczuk 1997). Ze względu na zbyt wąski zakres 
dotychczas przeprowadzonych badań nie można uwzględnić w/w czynnika w sposób zadawa-
lający w analizie teoretycznej. 

Wyposażenie coraz większej liczby kombajnów w automatyczny system regulacji prędkoś-
ci posuwu sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera czynnik prawidłowego doboru 
średnic organów urabiających. Stosowanie zbyt dużych średnic przy danej wysokości ściany 
jest powodem dużego zróżnicowania obciążenia silników napędzających organy urabiające, 
a tym samym obciążenie jednego silnika przyczynia się do znacznie częstszego działania 
automatycznego regulatora prędkości posuwu kombajnu w kierunku jej zmniejszenia. Stoso-
wanie zbyt małych średnic powoduje natomiast dławienie organów urobkiem wskutek nie-
właściwego przebiegu procesu ładowania, a w konsekwencji również zwiększony pobór mocy 
przez silniki i ograniczenie prędkości posuwu kombajnu. Ponadto występuje w tym przypad-
ku degradacja grubych sortymentów urobku. Przy danych parametrach konstrukcyjnych or-
ganu urabiającego (średnice: zewnętrzna i piasty; szerokość zabioru; ukształtowanie, liczba 
i nachylenie płatów ślimaka) i określonej liczbie obrotów organu ustalona jest bowiem wy-
dajność ładowania organu. Warunkiem jego prawidłowej pracy jest spełnienie wymogu, aby 
wydajność urabiania organu była mniejsza lub co najwyżej równa jego wydajności ładowania. 

Przy ustalaniu szerokości zabioru kombajnu należy uwzględnić dodatkowo czynnik zwią-
zany ze statecznością stropu bezpośredniego i zastosowaniem danego typu zestawów obudo-
wy zmechanizowanej w danych warunkach górniczo-geologicznych (Jaszczuk 1996). 

Każdorazowa lokalizacja kombajnu i związane z tym ustalenie parametrów pracy oraz 
wybór wyposażenia dodatkowego, powinno być przeprowadzone z uwzględnieniem technolo-
gii urabiania kombajnem przodka ścianowego i wynikających z tego dodatkowych wymogów 
(Jaszczuk 1986). Produkowane obecnie kombajny mogą być wyposażone w zależności od wy-
mogów użytkownika, stąd każdorazowy zakup należy poprzedzić wnikliwą analizą przyszłych 
warunków pracy kombajnu w dłuższym horyzoncie czasowym. 

4. Zakończenie 

Każdorazowa lokalizacja maszyny urabiającej, niezależnie od realizowanej technologii 
skrawania, powinna być poprzedzona analizą warunków naturalnych i technicznych danego 
przodka ścianowego w aspekcie ustalenia parametrów pmcy tej maszyny, przy uwzględnieniu 
założonego poziomu wydobycia. 

W przypadku technologii strugania większą wagę należy przypisać czynnikom związanym 
z warunkami naturalnymi zalegania złoża i projektowi systemu eksploatacji. Następnie na tej 
podstawie określa się potencjalne możliwości techniczne urządzenia strugowego przy okreś-
lonej mocy napędów. 

Ze względu na mniejszą liczbę czynników ograniczających stosowanie kombajnów, reali-
zujących technologię frezowania, wykorzystanie potencjalnych możliwości technicznych da-
nej maszyny w określonych warunkach naturalnych i technicznych uwarunkowane jest pra-
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widłowym doborem parametrów pracy kombajnu i jego wyposażenia. Dotyczy to w szczegól-
ności: 
- średnicy, zabioru i liczby obrotów organów urabiających; 
- rodzaju i układu noży na organach (typ i parametry noży, podziałka skrawania, liczba no-

ży w linii skrawania, następstwo skrawów); 
- zastosowania ładowarek osłonowych . 

Duża liczba parametrów, które są ustalane oraz wielość czynników wpływu sprawia, że 
proces doboru kombajnu jest złożony. Podejmowanie właściwych decyzji wymaga dużego do-
świadczenia oraz dysponowania miarodajnymi wynikami badań dołowych. 
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Assessment of coal cutting technics in longwall faces in polish coal mines 

Abstract 
In the paper an influence of some factors representing mining and technical operating 

conditions in logwall face on a process of coal cutting by ploughs and shearers has been 
discussed. There are presented limitations of a process of coal stripping, advantages and 
disadvantages of coal ploughs and a continuous longwall miner system. As far as milling is 
concemed, main rules of proper selection of shearer parameters and its outfit from the point 
of view of cutting and loading run of mine coal by shearer drums are analised. 
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Ocena techniki urabiania mechanicznego w polskich kopalniach węgla -
punkt widzenia konstruktora i producenta 

Stówa kluczowe 
Kombajny ścianowe ~ kompleksy zmechanizowane 

Streszczenie 
Przedstawiono obecny stan mechanizacji wyrobisk ścianowych polskiego górnictwa węg-

lowego oraz podano główne dane techniczne najnowszych rozwiązań technicznych kombaj-
nów ścianowych, wchodzących w skład kompleksów zmechanizowanych, produkowanych 
przez FMG FAMUR S,A. 

Podano wnioski i wymagania dotyczące kierunków dalszego rozwoju kombajnów ściano-
wych w polskim górnictwie węglowym w najbliższych latach, 

1. Wstęp 

Węgiel kamienny jest obecnie najczęściej eksploatowanym na świecie minerałem, a jed-
nocześnie jednym z głównych surowców energetycznych. Przewiduje się, że przez najbliższe 
kilkanaście lat następować będzie dalszy światowy wzrost wydobycia tego surowca. 

Polskie górnictwo węgla kamiennego należy nadal pod względem wielkości wydobycia do 
czołowych producentów w świecie. Mimo spadku wydobycia w ostatnich latach o ponad 
50 min ton, to jest do poziomu około 130 min ton rocznie, Polska jest liczącym się producen-
tem i eksporterem węgla. 

Jednakże, o pozycji i przyszłości przemysłu węglowego zadecyduje ekonomika produkcji, 
czyli inaczej mówiąc, konkurencyjność cenowa na rynku krajowym i zagranicznym. Kierun-
kiem działania dla osiągnięcia tego celu jest koncentracja produkcji, gdyż tylko przez wzrost 
wydajności z jednego przodka eksploatacyjnego można uzyskać wzrost wydajności produkcji 
oraz obniżenie kosztów własnych. 

W tej sytuacji zaczęto się bacznie przyglądać działaniom techniczno - organizacyjnym sto-
sowanym w górnictwach największych producentów, a zarazem eksporterów węgla, do któ-
rych należą Australia, USA oraz RPA, jak również w górnictwach RFN i Wielkiej Brytani, 
które usiłują zwiększyć opłacalność wydobycia węgla poprzez stosowanie najnowszych roz-
wiązań technicznych. 

Obecnie, gdy znane są już ogólne zasady transformacji polskiego górnictwa węglowego 
istotną sprawą jest pilne określenie kierunków jego rozwoju, a szczególnie przewidywanych 
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do zastosowania w ciągu najbliższych 10 do 20 lat technologii i metod wydobycia węgla oraz 
związanych z tym środków mechanizacji. 

2. Ocena stanu mechanizacji wyrobisk ścianowych polskiego górnictwa 

Okoio 90% wydobycia węgla w polskim górnictwie pochodzi z przodków ścianowych 
kompleksowo zmechanizowanych. Liczba tych ścian waha się od 380 do 390. Pomimo złej 
kondycji finansowej większość krajowych kopalń węgla kamiennego decyduje się na wymianę 
maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie przodków ścianowych. Kupowane są maszyny 
bardziej wydajne i nowoczesne zarówno u producentów krajowych jak i zagranicznych. Po-
nieważ najszybciej zużywają się kombajny i przenośniki ścianowe dlatego najczęściej podle-
gają one wymianie. Wobec zwiększonych wymagań wydajnościowych i trwałościowych, jakie 
stawiane są przez kopalnie wobec nowych maszyn oraz dużej konkurencji producentów, no-
we maszyny oferowane przez krajowe fabryki maszyn swoimi rozwiązaniami technicznymi 
coraz bardziej zbliżają się do standardów światowych. 

Nowe rozwiązania konstrukcyjne FMG FAMUR S.A., które coraz częściej trafiają do 
krajowych i zagranicznych użytkowników charakteryzują się: 
• zwiększoną mocą zainstalowaną, 
• zwiększoną prędkością posuwu z możliwością jazdy z prędkością manewrową, 
• diagnostyką stanu technicznego, 
• zwiększoną trwałością i niezawodnością. 

Kombajny te wyposażone są w organy urabiające o zwiększonym zabiorze, ładowarki os-
łonowe, które wspomagają załadunek urobku na przenośnik, a kombajny do ścian wysokich 
w kruszarki kęsów, które zapobiegają tworzeniu się zatorów przed kombajnem i wpływają na 
poprawę ciągłości pracy ściany. 

Większość eksploatowanych w naszym górnictwie ścian zasilane jest napięciem 1 000 V. 
Prowadzone są również próby z maszynami zagranicznymi i krajowymi, zasilanymi napięciem 
3 300 V lub 6 000 V. 

Doświadczenia ruchowe i eksploatacji tych kombajnów nasuwają następujące pytania; 
1. Jaki poziom napięcia (3 300 V łub 6 000 V) będzie dominował w polskim górnictwie 

w najbliższej przyszłości. 
2. Jakie wymagania dotyczące zabezpieczeń będą obowiązywały w polskim górnictwie. 

FMG FAMUR S.A. dysponuje opracowaniami umożliwiającymi wykonanie kombajnów 
na podwyższone napięcie zarówno z napędami elektrycznymi jak i hydraulicznymi. 

3. Nowe rozwiązania konstrukcyjne kombajnów ścianowych firmy FMG FAMUR S.A. 

3 . 1 . K o m b a j n y z n a p ę d a m i e l e k t r y c z n y m i 

Jak na razie do posuwu kombajnów ścianowych stosuje się trzy podstawowe rodzaje 
napędu elektrycznego: 
- z silnikami prądu przemiennego i sprzęgłem elektromagnetycznym; 
- z silnikami prądu przemiennego zasilanymi z falownika; 
- z silnikami prądu stałego zasilanymi z prostownika sterowanego. 
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FMG „FAMUR" S.A. w swoich wyrobach bazuje na wykorzystaniu silnika ze sprzęgiem 
indukcyjnym oraz zasilania napędu z przemiennika częstotliwości. Przykładem zastosowania 
przemiennika częstotliwości do bezstopniowej regulacji prędkości są kombajny KSE-700/2D 
i KSE^360. 

Kombajn ścianowy elektryczny KSE-700/2D (rys. 1), przeznaczony do pracy w wysokowy-
dajnych kompleksach zmechanizowanych o dużej koncentracji wydobycia, umożliwia dwukie-
runkowe, bezwnękowe urabianie i ładowanie węgla w ścianowym systemie eksploatacji po-
kładów grubości 1,5-^3,2 m. Kombajn prowadzony nad przenośnikiem jest wyposażony w 
bezcięgnowy system posuwu typu Dynatrac, Prędkość posuwu, dzięki zastosowaniu prze-
miennika częstodiwości jest regulowana automatycznie i bezstopniowo w zależności od ob-
ciążenia silników elektrycznych napędów organów urabiających i silników elektrycznych na-
pędu posuwu. Kadłub główny stanowi jednolitą odlewano-spawaną konstrukcję, w którą 
„szufladowo" zabudowane są następujące zespoły: 
- dwa ciągniki z silnikami ełektiycznymi 45 kW; 
- skrzynie aparatury elektrycznej z układem diagnostyki i sterowania; 
- zespół napędowy pomp hydraulicznych; 
- blok sterowania układem hydraulicznym. 

Na obu końcach kadłuba głównego znajdują się ucha do przegubowego mocowania ze-
społów napędowo-urabiających. Aby uzyskać maksymalnie duży prześwit pomiędzy przenoś-
nikiem a kombajnem, zamiast jednego silnika 300 kW o dużej średnicy, zastosowano dwa 
równolegle położone, sprzężone ze sobą silniki 150 kW o znacznie mniejszych średnicach. 
Każdy z zespołów napędowo-urabiających jest ramieniem o bardzo dużych możliwościach 
regulacji położenia organu urabiającego, składającym się z dwóch podzespołów połączonych 
ze sobą specjalnym mechanizmem obrotu. W pierwszym podzespole zabudowane są silniki 
elektryczne napędu organu urabiającego, jednostopniowa przekładnia zębata oraz specjalny 
mechanizm obrotu. Podzespół drugi jest typowym wąskim ramieniem, na końcu którego 
znajduje się organ urabiający i obracalna hydraulicznie ładowarka. Taka budowa zespołu na-
pędowo-urabiającego (dwuczęściowy kadłub) eliminuje niekorzystny wpływ ugięcia kadłu-
bów długich ramion na prawidłową pracę kół zębatych i łożysk. Przegubowe połączenie 
dwóch podzespołów ramienia pozwala również na znaczne zwiększenie głębokości urabiania 
poniżej linii spągu, bez zmniejszenia prześwitu nad przenośnikiem. 

Kombajn KSE-360 (rys. 2) jest kombajnem ścianowym pracującym obok przenośnika 
ścianowego. Wyposażony jest w bezcięgnowy system posuwu w wersji odciosowej z pionowy-
mi kołami, współpracującymi z odpowiednio uzębionymi klinami jezdno-ładującymi. Stosuje 
się go do dwukierunkowego, bezwnękowego urabiania i ładowania węgla w ścianowym syste-
mie ekspoloatacji pokładów o wysokości 1,0 -r 1,9 m. W czasie urabiania przedni organ , któ-
rego średnica powinna odpowiadać minimalnej miąższości pokładu, urabia nadsiębiernie 
przy spągu tworząc wolną przestrzeń dla zespołu napędowego maszyny znajdującego się 
w polu roboczym. Tylny organ urabia przy stropie pozostałą warstwę pokładu. 
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Zasadniczym zespołem kombajnu jest zespól napędowy do którego bocznie od strony za-
wału, zamocowane są ramiona nośne organów urabiających, W zespole napędowym, prosto-
padle do osi wzdłużnej kombajnu, zabudowane są dwa silniki elektryczne o mocy 150 kW do 
napędu organów urabiających oraz dwa silniki elektryczne o mocy 30 kW do napędu posu-
wu. Wały silników elektrycznych napędu organów urabiających są ze sobą sprzężone dwoma 
kołami pośrednimi co pozwala na optymalny rozdział zainstalowanej mocy w zależności od 
obciążenia poszczególnych organów. 

Koncepcja silnika elektrycznego zintegrowanego ze sprzęgłem elektromagnetycznym, wy-
korzystującym zjawisko indukcji prądów wirowych pomiędzy elementami napędowymi 
sprzęgła, znalazła zastosowanie w ciągnikach kombajnów typu KGE-454RW/2D oraz KGE-
535S/2BP pracującymi w KWK „Piast" i „Zabrze Bielszowice". Wyniki eksploatacyjne kom-
bajnów prototypowych były podstawą do opracowania zmodernizowanej wersji kombajnu 
elektrycznego KGE-800 RW/2BP przeznaczonego do urabiania ścian o wysokości do 4,6 m. 
W ciągnikach elektrycznych zastosowano silniki asynchroniczne o mocy 45 kW. Prędkość po-
suwu kombajnu regulowana automatycznie, wynosi 0-^-9 m/min, a maksymalna siła uciągu 
2 X 280 kN. Kombajn wyposażono w ramiona wąskie z silnikami o mocy 300 kW oraz w kru-
szarkę kęsów. Kombajn przedstawiono na rys. 3. Aktualnie trwają prace nad przystosowa-
niem tych napędów do zabudowania w kombajnach do ścian niskich. 

3 . 2 . K o m b a j n y z n a p ę d a m i h y d r a u l i c z n y m i 

Napędy hydrauliczne mają szereg atrakcyjnych właściwości, które wciąż jeszcze w wielu 
zastosowaniach opierają się konkurencji napędów elektromechanicznych i w najbliższych 
latach nadal znajdować będą zastosowanie do napędu posuwu maszyn górniczych. 

Do zalet układów hydraulicznych należą między innymi: 
- przenoszenie dużych sił; 
- bezstopniowa zmiana parametrów ruchu jak np. prędkości, sił i momentów; 
- równomierny ruch ( bez uderzeń i bez drgań); 
- duży zakres przełożeń; 
- swoboda konstrukcyjnego rozmieszczania elementów; 
- możliwość automatyzacji wszelkiego rodzaju ruchów; 
- ochrona przed przeciążeniem; 
- małe zużycie ścierne; 
- duża trwałość. 

Napędy te mają również pewne słabe strony jak np: 
- straty przepływowe w przewodach i elementach sterujących; 
- zależność lepkości oleju od temperatury i ciśnienia; 
- problemy związane z przeciekami. 
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Charakterystycznym zjawiskiem w rozwoju napędów hydraulicznych jest przenikanie 
elektroniki do dziedziny sterowania funkcjami i parametrami urządzeń. Rosnące wymagania 
stawiane hydraulicznym napędom kombajnowym spowodowały podjęcie prac nad ich auto-
matyzacją. W systemie automatycznego sterowania pracą kombajnu ścianowego istotnym 
elementem jest układ sterowania prędkością posuwu. W węglowych kombajnach ścianowych 
z elektrycznymi napędami głowic urabiających i hydraulicznymi napędami posuwu, układ 
automatycznego sterowania prędkością posuwu powinien realizować następujące zadania: 
- stabilizować prędkość posuwu kombajnu na nastawionym przez kombajnistę poziomie 

w wypadku nieprzeciążonych napędów głowic i ciągnika. 
- stabilizować obciążenie napędów głowic i ciągnika na poziomie zapewniającym ich po-

prawną pracę przy zbyt dużej dla warunków występujących w ścianie, zadanej prędkości 
posuwu. 
Zadanie to realizować będzie nowy system sterowania, automatyki i diagnostyki typu 

MAKS-i. Jest to unowocześniona wersja powszechnie stosowanego w naszych kombajnach 
systemu MAKS. Oprócz zmian wynikających z postępu technicznego, istotną różnicą jest 
możliwość współpracy systemu z iskrobezpiecznymi rozdzielaczami elektrohydraulicznymi 
oraz praca ze specjalnie zaprojektowanym, dwunadajnikowym systemem sterowania radio-
wego. 

System MAKS-i może być wyposażony w układ rejestracji dolnych pomiarowych i sek-
wencji sterowniczych dla potrzeb analizy pracy maszyny w wybranym okresie czasu (zapis da-
nych do 24-ch godzin). Opcjonalnie wyposażony jest w układ transmisji danych, po żyłach 
sterowniczych przewodu zasilania kombajnu. 

3 .3 . Z m o d e r n i z o w a n y h y d r a u l i c z n y n a p ę d p o s u w u 

Zmodernizowany układ hydraulicznego napędu posuwu został zastosowany w kombajnie 
KGS-800S/2BP (rys. 4). 

Jest to kombajn przeznaczony do urabiania i ładowania węgla, soli potasowych i fosfory-
tów w ścianowym systemie eksploatacji bezwnękowej pokładów o wysokości 1,7 -s- 4,1 m. 

W napędach organów urabiajacych mogą być zabudowane silniki o mocy do 350 kW, do 
posuwu zastosowano silnik o mocy 150 kW, a w bębnie kruszarki umieszczono silnik 85 kW. 
Łączna moc zainstalowana może więc wynosić 935 kW przy napęciu zasilania 1 000 V. 

Nowo zaprojektowany układ hydrauliczny charakteryzuje się następującymi głównymi 
rozwiązaniami: 
- do zasilania ciągników hydraulicznych zastosowano nową pompę główną typu V30~D 

o wydajności 250 cm'/obr w wersji z tarczą przechylną. W kombajnie pompa pracuje 
z wydajnością 400 dmVmin co umożliwiło zwiększenie prędkości roboczej kombajnu do 
8 m/min, przy sile uciągu 2 x 330 kN. Prędkość manewrowa wynosi około 16 m/min; 

- bezpośrednio do pompy głównej, wyposażonej w wal przelotowy, dołączone są pompy po-
mocnicze. Rozwiązanie to eliminuje stosowanie dodatkowej przekładni do napędu tych 
pomp; 

- do sterowania wydajnością pompy zastosowano hydrauliczny rozdzielacz proporcjonalny; 
- w układzie zasilania ciągników hydraulicznych zabudowano blok przepłukujący, którego 

zadaniem jest upuszczanie z układu ciepłego oleju i kierowanie go przez chłodnicę wod-
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no-olejową do zbiornika. Równocześnie układ uzupełniany jest świeżym olejem pompą 
pomocniczą o wydajności 100 dmVniin; 

- w gałęziacłi tłocznycłi pomp pomocniczych oraz w gałęziacłi spływowycłi zastosowano 
filtry olejowe ze wskaźnikami zanieczyszczeń o dokładności filtracji 10 i 25 fim. 
Przeniesienie napędu z silnika elektrycznego na wal pompy głównej realizowane jest 

przekładną zębatą mocowaną do kadłuba zespołu zasilającego. Jako element łączący silnik 
elektryczny i pompę hydrauliczną z przekładnią wykorzystano sprzęgła elastyczne, zapewnia-
jące poprawną współpracę tych zespołów oraz zapobiegające przedwczesnemu zużywaniu się 
wałów tych elementów. 

Nowe rozwiązanie hydraulicznego układu napędowego powinno wpłynąć na zwiększenie 
efektywności pracy całego kombajnu. 

4. Wnioski i wymagania odnośnie kierunków dalszego rozwoju kombajnów ścianowych 
w polskim górnictwie 

Analizując światowe tendencje rozwoju konstrukcji kombajnów ścianowych oraz wyma-
gania stawiane przez użytkowników naszych maszyn można określić ogólne wymagania od-
nośnie kierunku dalszego ich rozwoju. 

Nowe kombajny ścianowe przeznaczone do pracy w ścianach o dużej koncentracji wydo-
bycia rzędu 10 - 20 tys. ton węgla na dobę powinny charakteryzować się następującymi głów-
nymi parametrami: 
• kombajny powinny być budowane jako modułowe, wielosilnikowe kombajny elektryczne 

z silnikami prądu przemiennego; 
• z uwagi na zakładaną wydajność oraz trudnourabialny węgiel występujący w polskich 

kopalniach, organy urabiające tych kombajnów powinny być napędzane silnikami mocy 
250 - 500 kW, zasilanymi podwyższonym do 3 300 lub 6 000 V napięciem; 

• prędkość posuwu kombajnu powinna wynosić 10 - 20 m/min przy sile uciągu rzędu 500 -
750 kN, a zabiór od 0,7 do 1,2 m; 

• napędy posuwu powinny być elektryczne łub hydrauliczne z pełną automatyzacją; 
• kombajny do pokładów powyżej 3 m powinny być wyposażone w kruszarkę kęsów o mocy 

85 - 1 5 0 kW; 
• kombajny powinny być wyposażone w układ sterowania automatycznego, radiowego oraz 

lokalnego, jak również w układ diagnostyki; 
• system posuwu powinien być bezcięgnowy; 
• kombajny powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia zabezpieczające oraz 

w skutecznie działające urządzenie zraszające; 
• kombajny powinny odznaczać się dużą niezawodnością pracy. Ich stopień dyspozycyjności 

powinien wynosić 75 do 90%. Okres pracy między przeglądami głównymi i remontem 
powinien być równoważny okresowi potrzebnemu do urobienia 2,5 - 3 min ton urobku. 

5. Podsumowanie 

Przekształcenie strukturalne, organizacyjne i techniczne którym podlega obecnie polskie 
górnictwo węglowe będą miały istotny wpływ na rozwój i dobór wyposażenia technicznego 
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stosowanego w przodkach wydobywczych, któiymi są w naszym górnictwie wyrobiska ściano-
we. Z tego względu istotnym jest aby decyzje o dalszym rozwoju mechanizacji wydobycia po-
djęte zostały możliwie szybko i by krajowe zaplecze badawczo - rozwojowe oraz produkcyjne 
mogło dostarczać kopalniom maszyny i urządzenia na poziomie odpowiadającym nowym wy-
maganiom. 

Głównymi wymaganiami które stawiane będą przed maszynami górniczymi w najbliż-
szych latach to: 
- duża wydajność, 
- prostota obsługi (automatyzacja), 
- bezpieczeństwo pracy. 

Wszystkie rozwiązania techniczne wprowadzane w maszynach górniczych podporządko-
wane muszą być spełnieniu tych wymagań. 

Duży postęp, który nastąpił w budowie maszyn górniczych w Polsce stwarza nadzieję, że 
rozwiązania techniczne krajowych maszyn w najbliższym czasie jeszcze bardziej zbliżą się do 
rozwiązań czołowych światowych producentów. 
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The evaIuation of mechanical mining in the Polish coal mines from the po-
int of view of a designer and manufacturer 

Abstract 

The autors presented the present state of mechanisation of longwall workings in the Polish coal 
mines and gave the main technical data of the latest solutions of cutter-loaders which constitute 
the mechanical complexes manufactured by FMG FAMUR S.A. Conclusions and reąuire-
ments concerning further development of cutter-loaders in the Polish mining were also gi-
ven. 
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Dobór frezujących organów ślimakowych dla ścian o dużej koncentracji 
wydobycia 

Słowa kluczowe 
Kombajn ścianowy - frezujący organ ślimakowy - parametry organu - dobór frezującego 

organu ślimakowego 

Streszczenie 
Jednym z warunków prawidłowej pracy kombajnu ścianowego jest wyposażenie go w od-

powiednie organy urabiające, spełniające wymagania użytkownika. Przedstawiona metoda 
doboru i projektowania frezujących organów ślimakowych, przy wykorzystaniu techniki kom-
puterowej, umożliwia skrócenie czasu decyzji wyboru, jak i projektowania organów, dla kon-
kretnych warunków górniczo-geologicznych. Opisaną metodę oraz programy komputerowe 
wdrożono w Zabrzańskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego SA. w Zabrzu. 

1. Wprowadzenie 

Jednym z ważnych problemów występujących w polskim górnictwie węglowym przy ura-
bianiu kombajnami frezującymi jest odpowiedni dobór organów i narzędzi skrawających 
z uwagi na prawidłowy przebieg procesu skrawania, ładowania i obciążenia maszyny urabia-
jącej. Wiadomym jest, że źródłem obciążenia kombajnu ścianowego są organy urabiające, 
których parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne wpływają na wartość oraz zmienność ob-
ciążenia całej maszyny. Jakość pracy organów wpływa na zapotrzebowanie mocy potrzebnej 
na urabianie calizny oraz na trwałość kombajnu ścianowego. Zastosowane w konkretnej ścia-
nie organy ślimakowe powinny z jednej strony zapewnić minimalizację energochłonności 
procesu urabiania, a z drugiej odpowiedni komfort i bezpieczeństwo pracy obsługi. Pod poję-
ciem minimalizacji energochłonności procesu urabiania należy rozumieć uzyskanie przez 
pracujące organy założonej wydajności i uziarnienia urobku przy minimalnym poborze mocy 
przez maszynę urabiającą i wystarczającą założoną trwałością i niezawodnością kombajnu 
ścianowego. 

Komfort i bezpieczeństwo pracy wynika z ilości frakcji drobnej, pojawiającej się w czasie 
urabiania węgla, mierzonej stopniem zapylenia wyrobiska ścianowego oraz możliwością wy-
stąpienia iskrzenia, mogącego być inicjatorem wybuchu metanu i pyłu węglowego. Odpo-
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wiedni dobór frezujących organów ślimakowych jak i parametrów pracy wynikających z para-
metrów maszyny urabiającej, zastosowanych z uwzględnieniem konkretnych warunków gór-
niczo-geologicznych występujących w ścianie, pozwala zminimalizować wielkość zapylenia, 
zwiększyć wychód grubszych sortymentów węgla, obniżyć pobór mocy oraz uzyskać założoną 
wydajność. Dodatkowo prawidłowy dobór organów zwiększa niezawodność całej maszyny 
urabiającej, na którą przenoszone są wszystkie stany dynamiczne wynikające z procesu ura-
biania. 

Na jakość pracy organu frezującego wpływ mają jego parametry konstrukcyjne, kinema-
tyczne i parametry układu nożowego. Ilość tych parametrów, ich wzajemne korelacje oraz 
wpływ własności urabianej calizny utrudniają w znacznym stopniu prawidłowy dobór para-
metrów organu (Krauze 1994). Określenie kryteriów oceny jakości pracy ślimakowego orga-
nu frezującego oraz opracowanie metod wspomagających proces projektowania i doboru or-
ganów urabiających, umożliwi spełnienie wymagań użytkownika, przy założeniu dużej kon-
centracji wydobycia (Krauze 1994). Powyższe zagadnienie zostało opracowane w Katedrze 
Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie i wdrożone w Zabrzańskich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego S.A. 
w Zabrzu (Krauze 1994). 

2. Metoda doboru i projektowania frezujących organów ślimakowych 

Charakterystyczną cechą stosowanych obecnie organów jest ich kształt umożliwiający 
z jednej strony ładowanie urobku, a z drugiej skrawanie calizny węglowej. Proces ładowania 
realizowany jest przez odpowiednio wyprofilowane płaty ślimaka, a proces skrawania przez 
odpowiednie rozmieszczenie narzędzi skrawających na pobocznicy organu. 

Jakość pracy frezujących organów ślimakowych, rozumiana jako prawidłowa realizacja 
procesu skrawania i ładowania, oceniana jest za pomocą odpowiednich kryteriów (Krauze 
1994). Zaliczono do nich: 
- wydajność urabiania, 
- wartość i zmienność obciążenia, 
- uziamienie urobku i zapylenie w wyrobisku, 
- stopień załadowania urobku, 
- trwałość poszczególnych elementów organu, a szczególnie układu nożowego. 

Najważniejszym i głównym zadaniem stawianym przez kopalnie kompleksom ścianowym 
jest uzyskanie, a nawet przekroczenie, założonej wydajności urabiania z przodka eksploata-
cyjnego (wydobycie dobowe). Każdy z elementów ciągu maszyn pracujących w ścianie musi 
zapewnić żądaną wydajność, przy określonej trwałości i niezawodności. Wymagania te odno-
szą się również do frezujących organów ślimakowych. Dlatego też, pierwszą czynnością jaką 
należy wykonać jest ustalenie (dobór) parametrów kombajnu ścianowego (zabiór, prędkość 
posuwu) pozwalających uzyskać założoną wydajność w zależności od parametrów ściany, 
w której ma pracować maszyna urabiająca (Krauze 1993). 

Określenie tych parametrów umożliwia następnie dobór parametrów organu urabiające-
go (średnica, zabiór, liczba obrotów, liczba płatów ślimaka, rodzaj narzędzi skrawających) 
w zależności od warunków górniczo-geologicznych (własności urabianego węgla) (Krauze 
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1994, Krauze 1993, Krauze 1994). Ustalenie wyżej wymienionych parametrów umożliwia 
przejście do etapu projektowania układu nożowego, czyli określenia miejsca położenia noży 
na organie urabiającym (Krauze 1995, Flaga i in. 1997). 

Dobór parametrów organu i układu nożowego, przy spełnieniu kryteriów wydajności ura-
biania, uziamienia urobku i stopnia załadowania, pozwala na wyznaczenie wartości i zmien-
ności obciążenia kombajnu ścianowego, wywołanego pracą zaprojektowanych organów ura-
biających (Krauze 1995, Flaga i in. 1997, Krauze, Blaschke 1992). Powyższy etap zamyka 
proces projektowania lub doboru frezującego organu ślimakowego, w którym to procesie 
uwzględniono kryteria oceny jakości pracy organu urabiającego. 

3. Oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania frezujących organów 
ślimakowych 

Schemat blokowy pakietu oprogramowania do projektowania frezującego organu ślima-
kowego i układu nożowego przedstawiono na rys. 1 (Flaga i in. 1997). Oprogramowanie pra-
cuje w środowisku Windows 3.x i Windows 95. Jako narzędzie do jego stworzenia wykorzy-
stano pakiet Borland Delphi. Koncepcyjnie pakiet oprogramowania podzielono na cztery 
projekty (moduły, programy): 

Faza projektowania organu waraz 
z uldadem nożowym. 

PI P2 P3 

Faza weryfikacji 
uzyskanych 
wyników 

P4 

BAZA DANYCH 
dane wejściowe do projektów, 

wyjścia z projektów, 
ważniejsze wyniki pośrednie, 

współczynniki programu 

Rys. 1. Schemat blokowy oprogramowania do projektowania organów urabiających do frezujących kombajnów 
ścianowych 

Fig. 1. Błock scheme of software for the cutting operating element design of cutter drum shearers 
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PI — dobór parametrów pracy ściany z kombajnem frezującym, 
P2 — wstępny dobór parametrów frezującego organu ślimakowego, 
P3 — projekt układu nożowego, 
P4 — obciążenie frezującego kombajnu ścianowego. 
Jak widać z rys. 1, projekty PI, P2 i P3, stanowią część wspomagającą projektowanie or-

ganów urabiających. Projekt P4 stanowi moduł weryfikujący zaprojektowany organ ze wzglę-
du na obciążenie maszyny urabiającej. 

Realizacja wyżej wymienionych projektów może być przeprowadzana pojedynczo lub 
w konfiguracjach zależnych od potrzeb użytkownika. Wspólnym elementem tych programów 
jest baza danych oparta na standardowych plikach typu *.dbf, wśród których wyróżnić należy: 
- projekty.dbf, plik zawierający zbiory danych i rozwiązań dotyczących wcześniej 

zrealizowanych projektów PI, P2, P3 i częściowo P4; 
- rozxxxx.dbf, (gdzie xxxx jest numerem projektu z bazy projekty.dbf) plik wejściowy do 

projektu P4 wynikający z rozwiązania projektu P3; 
- zlecenia, dbf, dane o zleceniodawcach; 
- noze.dbf, plik zawierający niezbędne dane konstrukcyjne noży urabiających i uchwytów, 
- wegiel.dbf, plik wykorzystywany do klasyfikacji węgla i związanych z nim współczynników 

programu. 
Starano się, aby wyrugować z kodu programu jak największą liczbę parametrów wejścio-

wych i zapisywać je w postaci plików zewnętrznych, dając użytkownikowi możliwość konfigu-
rowania oprogramowania w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji wcześniej-
szych projektów. 

Wyniki obliczeń z programów PI i P2 są danymi wejściowymi dla najciekawszego, z pun-
ktu widzenia konstruktora, programu P3 służącego do projektowania układów nożowych do 
frezujących organów ślimakowych. Wyjściem z programu P3 jest schemat układu nożowego 
(rys. 2) wraz z tabelarycznym zestawieniem współrzędnych wszystkich zastosowanych noży 
urabiających. 

Do sprawdzenia, czy prawidłowo przeprowadzono projektowanie frezującego organu śli-
makowego, służy program P4 do wyznaczania obciążenia frezującego kombajnu ścianowego 
na podstawie danych uzyskanych w projekcie P3. Weryfikacji można poddać organy pracują-
ce z kombajnami jedno- lub dwuciągnikowymi. 

Przedstawiony powyżej podział programów (modułów) umożliwia projektowanie 
całkowicie nowych organów frezujących, gdy korzysta się ze wszystkich programów, lub 
sprawdzaniu istniejących konstrukcji, przy wykorzystaniu pojedynczych modułów. 

4. Aplikacja metody i oprogramowania 

Opracowany pakiet oprogramowania do projektowania frezującego organu ślimakowego 
i układu nożowego został następnie poddany weryfikacji empirycznej w warunkach przemy-
słowych (Krauze 1995, Flaga i in. 1997, Klich i in. 1995). Weryfikacja obejmowała pełen cykl 
projektowy od określenia parametrów maszyny urabiającej, organu urabiającego, układu no-
żowego do symulacji obciążenia kombajnu ścianowego. Następnie po wykonanaiu organów, 
przeprowadzano badania dołowe obciążenia maszyny urabiającej (lys. 3, 4, 5 i 6). Na podsta-
wie przeprowadzonych badań dołowych dla kilkunastu organów, zaprojektowanych i wyko-
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nanych wedtug opracowanej metody i oprogramowania, stwierdzono prawidłową pracę ma-
szyny urabiającej i frezującycłi organów ślimakowych. Zauważono zgodność jakościową prze-
biegów wielkości mierzonych (moc) z przebiegami otrzymanymi na drodze analitycznej. 
Zgodność ilościową otrzymanych wyników uznano za dostateczną łub dobrą, w zależności od 
dokładności wprowadzanych parametrów wejściowych (wskaźnik skrawalności). 

Zabiór [mm] 
8 0 0 , 0 

Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemyślu Węglowego. Zabrze 

Projekt układu nożowego 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 24D 260 280 300 320 340 360 
Położenie noZa na organie 

Średnica organu 
Z a b i ó r o r g a n u 
Zabiór tarczy odcinającej 
O d l e g ł o ś ć o s i t a r c z y o d c i n a j ą c e j 
Z a b i ó r c z ę ś c i u r a b i a j a c o - ł a d u j ą c e j 
P o d z i a ł k i na t a r c z y o d c i n a j ą c e j 

[mm] : 
[mm] : 
[mm] : 
[rnm] : 
[mm] : 
[mm] : 

2000 
8 0 0 
130 
95 
670 
30 30 35 35 

Typ p o d z i a ł k i na c z ę ś c i u r a b i a j ą c o - ł a d u j ą c e j : Zmienna wyznaczana 
P o d z i a ł k i na c z ę ś c i u r a b i a j ą c o - i a d u j ą c e j [mm]: 90 95 105 110 120 150 

Wybrano nóż t y p u : Promieniowy 

Rys. 2. Schematyczny rysunek układu nożowego uzyskany z projektu P3 
Fig. 2. Scheme of pick arrangement system obtained from the P3 project 

Otrzymanie pozytywnych wyników z weryfikacji metody i oprogramowania pozwoliła na 
praktyczne zastosowanie ich do doboru i projektowania frezujących organów ślimakowych. 
Dlatego też opracowana metoda, a przede wszystkim oprogramowanie, znalazły zastosowa-
nie i zostały wdrożone w ZZNPW Zabrze SA. (Klich i in. 1995). 
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Fig. 6. Course of power calculated (continuous line) and measured (discontinuous line) for the KJ3 pick arrange 
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5. Zakończenie 

Przedstawiana metoda oraz pakiet programów do doboru i projektowania frezujących or-
ganów ślimakowych umożhwia wspomaganie prac projektowych w celu prawidłowego dobo-
ru organów. 

Opracowany dla potrzeb ZZNPW Zabrze S.A. zestaw programów komputerowych po-
zwala, na drodze symulacji, na analizę konstrukcji organu w celu spełnienia wymagań stawia-
nych przez użytkownika. Wdrożenie tych programów skróciło czas i koszt realizacji zamó-
wień oraz zapewniło prawidłowy dobór lub projektowanie frezujących organów urabiających. 
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Selection of cutter worm operating elements for the longwall systems of 
high output concentration 

Abstract 

One of the conditions of proper longwall shearer operation in mine is its eąuipment with 
correctly operating elements, fulfilling the user's reąuirements. The article presents 
a Computer aided selection method and design of worm operating elements which enable 
a shortening of selection and design decision time of the operating elements for the real 
given mining and geological conditions. The presented method as welł as the computer 
programs have been applied by the Mining Industry Repairing Factory in Zabrze. 
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Analiza awaryjności maszyn i urządzeń w ścianach o dużej koncentracji 
wydobycia 

Słowa kluczowe 
Awaryjność- maszyny i urządzenia - koncentracja wydobycia 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono wyniki badań awaryjności maszyn i urządzeń w ścianach o du-

żej koncentracji wydobycia w KWK „Bogdanka", KWK „Czeczott" i KWK „Staszic". 
W przypadku KWK „Staszic" obok wyników badań ściany zawałowej przedstawiono wyniki 
badań awaryjności wyposażenia ściany prowadzonej na podsadzkę hydrauliczną. W oparciu 
o przeprowadzone badania podano szereg wniosków praktycznych oraz określono dyspozy-
cyjność maszyn i urządzeń wysokowydajnych ścian, a także samych ścian, uwzględniając rów-
nież inne, w tym technologiczne, przyczyny przerw w ich pracy. 

1. Wprowadzenie 

Jednym z racjonalnych środków obniżenia kosztów wydobycia jest zwiększenie jego kon-
centracji celem lepszego wykorzystania środków produkcji i wykwalifikowanej kadry tech-
nicznej. W krajach przodujących pod względem wielkości wydobycia i cenowej konkurencyj-
ności węgla, praktycznie cala produkcja pochodzi ze ścian o wysokiej koncentracji, W takich 
krajach jak Stany Zjednoczone Ameryki czy Australia sprzyjają temu zdecydowanie bardzo 
korzystne warunki górniczo-geologiczne. Niezależnie jednak od tego, że warunki panujące 
w naszych kopalniach węgla kamiennego są, generalnie rzecz biorąc znacznie trudniejsze, 
wdrożenie ścian o wysokiej koncentracji wydobycia jest niezbędnym warunkiem sprostania 
zagranicznej konkurencji i utrzymania wydobycia przy zmniejszeniu jego kosztów. 

Dla uzyskania spodziewanych efektów ekonomicznych należy więc w pierwszym rzęcizie 
wykorzystać posiadane rezerwy złożowe o sprzyjających warunkach górniczo-geologicznych 
dla wdrożenia ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. Wymaga to właściwego doboru syste-
mów eksploatacji ścianowej, maszyn i urządzeń ścianowych kompleksów zmechanizowanych 
oraz technicznej infrastruktury kopalni i właściwej dla nowych uwarunkowań organizacji pra-
cy. 

W naszym górnictwie węglowym szereg kopalń wprowadziło do eksploatacji ściany o du-
żej koncentracji wydobycia co umożliwiło nawet 3-krotne zmniejszenie ilości ścian wydobyw-
czych, przy zachowaniu wcześniejszego wydobycia. Po wprowadzeniu do eksploatacji odpo-
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wiednich kompleksów ścianowych, w większości wyprodukowanych przez krajowe fabryki 
maszyn górniczych, z nowych ścian o dużej koncentracji wydobycia uzyskano 4, 6, a nawet 
ponad 10 tys. Mg/dobę. 

Wysoki koszt inwestycyjny wyposażenia umożliwiającego uzyskanie dużego wydobycia 
dobowego, zmusza do działań umożliwiających właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń 
wysokowydajnego kompleksu ścianowego. 

W świetle powyższych stwierdzeń szczególnej wagi nabiera problem awaryjności maszyn 
i urządzeń kompleksów ścianowych. Wymuszone przez awarie przerwy w pracy maszyn 
i urządzeń ścianowych są głównym czynnikiem decydującym o wielkości wydobycia, wpływa-
jąc również na wzrost jego kosztów. Podjęte przez Katedrę Maszyn Górniczych i Urządzeń 
Utylizacji Odpadów AGH w Krakowie badania dotyczące wdrożeń i eksploatacji wysokowy-
dajnych kompleksów ścianowych [1, 2, 3] umożliwiły również przeprowadzenie badania awa-
ryjności maszyn i urządzeń w ścianach o dużej koncentracji wydobycia. 

Przedmiotowe badania i obserwacje przeprowadzono w trzech kopalniach: KWK „Bog-
danka", KWK „Czeczott" i KWK „Staszic" różniących się zarówno warunkami zalegania po-
kładów węgla, jak i warunkami ich eksploatacji. 

W niniejszym referacie na bazie warunków i eksploatacji wysokowydajnych ścian przed-
stawiono wyniki badań wybranych 6 ścian prowadzonych na zawał. W przypadku KWK „Sta-
szic" obok wyników badań awaryjności wysokowydajnej ściany zawałowej przedstawiono wy-
niki badań ściany prowadzonej na podsadzkę hydrauliczną, z której uzyskano wydobycie 
średnie ok. 2 000 Mg/dobę. 

2. Warunki i parametry prowadzenia ścian wydobywczych 

Jak już wspomniano wcześniej, z uwagi na fakt, że decydujący wpływ na awaryjność ma-
szyn i urządzeń kompleksów ścianowych, obok ich jakości i parametrów technicznych, mają 
warunki prowadzenia eksploatacji, a także właściwa ich eksploatacja, do badań wybrano wy-
sokowydajne ściany w KWK „Bogdanka", KWK „Czeczott" i KWK „Staszic", różniące się 
również parametrami urabianego węgla. 

W KWK „Bogdanka" badania przeprowadzono w trzech ścianach IIW, l/II i 4/1, prowa-
dzonych na zawał w pokładzie 382 o miąższości 0,9 do 3,7 m, średnio 2,23 m. Wbrew wcześ-
niejszym obawom w rejonie obszaru górniczego KWK „Bogdanka" nie występują większe za-
burzenia geologiczne. Pokłady zalegają prawie poziomo lub z niewielkim, rzędu 1 -h 2°, na-
chyleniem. Jedynie w zachodniej części obszaru górniczego kopalni nachylenie pokładów jest 
większe i dochodzi do 6 T. Nie stwierdzono uskoków poza jedną serią kilkucentymetro-
wych uskoków w polu I i uskoki ok. 0,5 m w polu IV przy granicy obszaru górniczego. 

W stropie pokładu węgla zalega najczęściej iłowiec, a także piaskowiec, a w spągu muło-
wiec. Skały te podatne są na rozmakanie i bardzo łatwo ulegają destrukcji, zaś w obecności 
występujących w iłowcach płaskur i soczew dyderytów ilastych ulegają rozwarstwieniu pod 
wpływem stanu naprężeń występujących w trakcie eksploatacji. Zarówno skały stropowe jak 
i skaty spągowe charakteryzują się stosunkowo niską wytrzymałością, szczególnie w obecnoś-
ci wody. Zjawiskiem utrudniającym prowadzenie ścian jest zaciskanie chodników i wypiętrza-
nie spągów, co wymaga okresowej ich przebudowy. Stosowany w początkowym okresie eks-
ploatacji system do „granic", jakkolwiek pozwolił na opanowanie problemów utrzymania 
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chodników, cechowa! się dużą pracochłonnością i materiałochionnością stosowanych rozwią-
zań i nie pozwalał na uzyskanie większych postępów ścian niż 3 4 m/dobę. 

Dopiero zmiana systemu eksploatacji na system „od granic" wprowadzony w latach 1990 
-r 1992, wraz z wcześniejszym wykorzystaniem chodników i ich likwidację wraz z linią zawa-
łu, stworzyła dopiero możliwość zwiększenia postępu ścian i wzrostu koncentracji wydobycia. 
Obecny system eksploatacji wykorzystuje korzystne warunki geologiczne tj. prawie poziome 
i niezaburzone zaleganie pokładów na dużych obszarach, co sprzyja wzrostowi długości i wy-
biegu ścian. 

Aktualnie w kopalni eksploatuje się ściany o długości 250 do 300 m, a wybieg ścian do-
chodzi do 2 800 m. Zarówno przedstawione warunki jak i brak zagrożeń naturalnych predy-
sponuje stosowanie wysokowydajnych środków mechanizacyjnych i osiągania wysokich wyni-
ków produkcyjnych z jednej ściany. 

Węgiel w eksploatowanym pokładzie 383 jest stosunkowo łatwo urabialny o wytrzymałoś-
ci na ściskanie 14,2 -r 19,5 MPa i skrawalności 1 500 2 100 N/cm. Zestawienie paramet-
rów, wyposażenia i osiągniętego wydobycia z badanych ścian o dużej koncentracji wydobycia 
podano w tabeli 1. W badanych ścianach zestawiono maszyny i urządzenia produkcji krajo-
wej poza jednym przypadkiem przenośnika ścianowego typu PF4-942 produkcji firmy We-
stfalia-Bocorit. 

W sześciomiesięcznym okresie badań tj. od 2 stycznia do 30 czerwca 1995 r. uzyskano 
średnie dobowe wydobycie ze ścian od 5 640 Mg do 10 000 Mg. Ewentualny wzrost wydoby-
cia kopalni pochodzącego z 3 ścian ograniczała zdolność wydobywcza szybu. 

W KWK „Czeczott" badania przeprowadzono w dwóch ścianach: 408 i 803 prowadzo-
nych na zawał w pokładzie 207 o miąższości od 2,5 do 3,7 m, w warstwach łaziskich. Nachyle-
nia pokładów nie są duże dochodząc do 10°, średnio nachylenie wynosi 6°. Tektonika złoża 
jest skomplikowana. Występują licznie uskoki o wysokościach od kilku do 120 m i przebiegu 
w dwóch dominujących kierunkach, a mianowicie równoleżnikowym i zbliżonym do niego, 
oraz południkowym i zbliżonym do niego kierunku. Makro- i mikrotektonika dzieli złoże na 
liczne bloki tektoniczne o zmiennym zaleganiu pokładów i kształtach powierzchni zbliżonych 
do prostokątów i trapezów. Generalnie warstwy zapadają się w kierunku północnym i pół-
nocno-wschodnim. Ponadto w złożu występują liczne zaburzenia sedymentacyjne w postaci 
wymyć, wyklinowań oraz zmiennych odległości między pokładami. 

Bezpośredni strop i spąg w pokładzie 207 tworzą nieregularnie zalegające łupki ilaste, 
strop zasadniczy budują piaskowce różnoziamiste. Oprócz uskoków o wysokościach zrzutów 
od 0,1 do 2,2 m występują nieregularne przegięcia pokładu ok. 12". W pokładzie występuje 
jeden przerost łupku ogniotrwałego o grubości 1,5 ^ 3 cm. Zaobserwowano również lokalne 
ścienienia pokładu do 0,3 m w południowo-zachodniej części parceli oraz lokalne nieregular-
ne wymycia pokładu redukujące jego miąższość do 2,2 m. W pokładzie występuje zagrożenie 
wodne I stopnia i pokład został zaliczony do I stopnia zagrożenia tąpaniami. 

Urabiany węgiel jest stosunkowo twardy, a jego wytrzymałość na ściskanie wynosi od 14,7 
do 64,2 MPa z przewagą, w przypadku ściany 408, węgla o R^ = 25 -r- 30 MPa, a w ścianie 
803 węgla o R^ = 40 50 MPa. Odpowiednio dla obu ścian energetyczny wskaźnik zwięzłoś-
ci węgla wynosi f = 0,78 1,61. 

Ściany o wysokości 3,1 i 2,8 m posiadały długość 250 m. W skład kompleksów ścianowych 
wchodziły wysokiej jakości i o wysokich parametrach ruchowych kombajny: Electra-1000 
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i JOY-4LS-8 oraz przenośniki zgrzebłowe produkcji FM „Glinik" na licencji firmy Meco po-
dobnie jak ścianowe obudowy zmechanizowane. W okresie prowadzenia badań (od 1 marca 
do 30 września 1994 r.) średnie wydobycie w ścianie 408 wyniosło 5 510 Mg/dobę, a w ścianie 
803 - 2 233 Mg/dobę przy wydobyciu maksymalnym powyżej 10 000 Mg/dobę, co świadczy 
0 dużych wahaniach wydobycia, spowodowanych stosunkowo wysoką awaryjnością maszyn 
1 urządzeń kompleksów ścianowych oraz wymuszonymi przerwami technologicznymi. Para-
metry, wyposażenie oraz wielkość wydobycia badanych w KWK „Czeczott" ścian wysokowy-
dajnych podano w tabeli 1. 

W KWK „Staszic" zasadnicze badania wykonano w ścianie 1004 prowadzonej na zawał 
w pokładzie 352, o miąższości 1,8 -r 2.2 m przy nachyleniu 3-f-6®, o kierunku zapadania na 
południowy wschód. Pola eksploatacyjne złoża KWK „Staszic", usytuowane na południowym 
skrzydle siodła głównego, okonturowane są uskokami o zrzucie od kilkunastu do ponad 
100 m. Wytrzymałość na ściskanie eksploatowanego węgla w pokładzie 352 wynosi 24,1 
H- 41,3 MPa, średnio 29,6 MPa. 

Ściana 203 prowadzona na podsadzkę hydrauliczną w pokładzie 510 jest pierwszą ścianą 
podsadzkową wysokowydajną, w oparciu o doświadczenia z której będzie planowana mecha-
nizacja i technologia prowadzenia kolejnych ścian podsadzkowych, mających w przyszłości 
zastąpić ściany zawałowe. Pokład 510 w rejonie ściany 203 posiada stabilną miąższość w gra-
nicach 10 -7- 11,2 m przy nachyleniu 3 -r- 7° w kierunku południowo-wschodnim. Wytrzyma-
łość na ściskanie węgla wynosi R^=28,9 -h 39,1 MPa, a wskaźnik zwięzłości f = 1,24 -r 1,73. 

Jeżeli chodzi o zburzenia to w przypadku pokładu 352 w rejonie ściany 1004 stwierdzono 
serię uskoków dochodzących do 1,9 m w zachodniej części ściany, które w środkowej części 
ściany przechodziły w przegięcia pokładu. 

W stropie i w spągu pokładu 352 zalegają głównie łupki ilaste, w stropie pokładu 510 do-
minuje łupek piaszczysty, a w spągu zalegają łupki ilaste. Oba pokłady zagrożone są meta-
nem, a ponadto ściana 203 zagrożona była tąpaniami. 

Badania w ścianie zawałowej 1004 o wysokości 2,0 2,2 m, długości 300 m i wybiegu 
1175 m prowadzono w okresie od 2 stycznia do 3 grudnia 1994 r., a w ścianie podsadzkowej 
203 o wysokości 2,5, długości 200 m i wybiegu 900 m w okresie od 19 maja do 31 październi-
ka 1996 r. 

Ściana 1004 wyposażona została w przenośniki zgrzebłowe firmy Meco oraz kombajn 
ścianowy typu KGS-445/2B, który 15 kwietnia 1994 r. został zastąpiony kombajnem Electra-
1000. W ścianie 203 eksploatacja prowadzona była przy pomocy maszyn i urządzeń polskiej 
produkcji z częściowym udziałem nowej (39 sekcji) specjalnej, zaprojektowanej do ściany po-
dsadzkowej obudowy GLINIK-STASZIC-16/31-Pp, przystosowanej do kroku podsadzania 
2,4 m. 

Maksymalne wydobycie ze ściany 1004 wyniosło w badanym okresie 9 240 Mg/dobę -
średnie 4 453 Mg/dobę, a ze ściany podsadzkowej 203 odpowiednio 2 200 Mg/dobę i średnio 
1 800 Mg/dobę. 

Zestawienie parametrów, wyposażenia i wydobycia ze ścian wysokowydajnych KWK 
„Staszic" podano również w tabeli 1. 
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3. Badanie i analiza awaryjności maszyn i urządzeń ysokowydajnych kompleksów 
ścianowych 

Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego referatu postanowiono analizie poddać tyl-
ko czasy przestojów poszczególnych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie komplek-
sów ścianowych oraz urządzeń odstawy czyli przenośników taśmowych. Dysponując łącznym 
czasem przerw w pracy poszczególnych ścian poddano analizie także czas przerw spowodo-
wanych brakiem zasilania ściany, brakiem odbioru urobku przez szyby, zabezpieczaniem 
stropu czy awariami rurociągu p. poż. Zestawianie czasów przestojów badanych ścian wydo-
bywczych spowodowanych awariami maszyn i urządzeń, jak również innymi przyczynami za-
mieszczono w tabeli 2. 

W przypadku KWK „Bogdanka" w okresie 6 miesięcy prowadzenia badań łączny czas 
przerw w pracy ściany 2IW wyniósł 47 h 05', a w przypadku ściany l/TI - 49 h 35'. Jedynie 
w przypadku ściany 4/1 czas przerw wyniósł 63 h 35' i to głównie z powodu dwóch awarii ru-
rociągu p. poż. 

Jak to wynika z danych zamieszczonych w tabeli 2 maszyną najbardziej narażoną na wy-
stąpienie awarii jest kombajn ścianowy. Przyczyny przestoju kombajnów wynikały głównie 
z awarii układu podnoszenia ramion, awarii głowic i awarii układu posuwu. Zaistniałe awarie 
były w większości efektem eksploatacji kombajnów i nie mogą mieć wpływu na dobrą opinię 
użytkowników o wysokiej jakości kombajnów typu KGS-500/2A2V/2B. 

Poza przypadkiem ściany l/II, w której czas przestoju przenośnika ścianowego wyniósł 
16 h, pozostałe przenośniki, zarówno ścianowe jak i podścianowe, pracowały praktycznie 
bezawaryjnie. Również praktycznie nie zanotowano awarii obudowy ścianowej. 

W przypadku KWK „Czeczott" w okresie prowadzenia badań (od 1 marca do 30 wrześ-
nia 1994 r. czyli w okresie 7 miesięcy) wyposażenie obudów ścian wykazało znacznie większą 
awaryjność niż w KWK „Bogdanka" [2]. Szczególnie widoczna jest awaryjność maszyn i urzą-
dzeń w ścianie 408. W ścianie tej wszystkie maszyny i urządzenia, a także obudowa ścianowa 
miały swój istotny udział w łącznym czasie przerw w pracy kompleksu ścianowego. 

W przypadku ściany 803 wyposażonej w kombajn ścianowy JOY-4LS-8, łączny czas 
przerw w pracy ściany był ponad 3-krotnie krótszy niż w przypadku ściany 408. Stwierdzono 
przede wszystkim istotne zmniejszenie awaryjności przenośników zgrzebłowych, zarówno 
przenośnika ścianowego, jak i przenośnika podścianowego. Zarówno obsługa jak i pracowni-
cy dozoru nie stwierdzali w prowadzeniu ścian wysokowydajnych istotnych problemów. 

Pozytywnie oddziaływującym czynnikiem na uzyskiwane efekty było wysokiej klasy wypo-
sażenie kompleksu ścianowego oraz lokalizacja ścian w możliwie korzystnych warunkach 
górniczo-geologicznych. Zwiększona awaryjność maszyn i urządzeń, szczególnie w początko-
wym okresie prowadzenia ścian, wynikała z zapoznawaniem się obsługi z prawidłową ich eks-
ploatacją i w wielu przypadkach błędy lub niedopatrzenia obsługi były bezpośrednimi przy-
czynami awarii w efekcie ich przeciążenia. 

W przypadku KWK „Staszic" i kompleksu zainstalowanego w ścianie 1004 to w okresie 
prowadzenia badań (od 2 stycznia do 2 grudnia 1994 r. czyli przez 11 miesięcy) powodem po-
nad potowy łącznego czasu przerw w pracy ściany był kombajn ścianowy (400 h) [3]. Należy 
jednak zaznaczyć, że po stwierdzeniu stosunkowo dużej awaryjności kombajnu KGS-445/B 
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wynikłej między innymi ze zbyt malej jego mocy od 15 kwietnia 1994 r. zastąpiono go kom-
bajnem JOY-4LS-8, uzyskując zdecydowany spadek awaryjności kombajnu. 

Pomimo zabudowy w ścianie 1004 wysokiej klasy przenośnika AFC firmy Meco to w ok-
resie badawczym wykazywał on również stosunkowo wysoką awaryjność, wynikającą z jego 
przeciążania (zrywanie łańcuchów, wymiana napędów). 

W przypadku ściany podsadzkowej 203 [4] wyposażonej w maszyny i urządzenia produk-
cji krajowej jedyną pozycją wartą komentarza jest zbyt wysoka awaryjność przenośnika ścia-
nowego. Fakt ten można jednak łatwo W3l;łumac2yć tym, że ściana podsadzkowa 203 na wielu 
odcinkach była ścianą prawie poziomą. Na skutek wycieku wody z tamy podsadzkowej często 
występowało zjawisko zamulenia przedziału z obudową i przenośnika do wysokości zastawek, 
co wymagało ręcznego usuwania piasku. Poza tym obecność piasku w urobku powodowała 
zwiększone opory jego transportowania i częste zrywania łańcuchów czy też awarie napędów. 

W przypadku ściany 203 istotny udział w pozostałych czasach przerw miał czas konieczny 
na zabezpieczanie stropu. 

Znając czasy przerw w poszczególnych ścianach wysokowydajnych powstałych, tak w wy-
niku awarii maszyn i urządzeń jak i innych przyczyn oraz określony czas dyspozycyjny ścian 
w badanych okresach postanowiono określić dyspozycyjność wyposażenia ściany, jak i dyspo-
zycyjność ścian z uwzględnieniem wszystkich zaistniałych przerw w ich pracy. 

Korzystając z zależności 
Td - Tm(Tc) 

Tct 
100% 

gdzie: 
T̂ i - czas dyspozycyjny, 
T^ - czas przerw z powodu awarii maszyn i urządzeń, 
T̂  - czas łączny przerw, 

określono dla wszystkich badanych ścian o wysokiej koncentracji wydobycia dyspozycyjność 
maszyn i urządzeń oraz całkowitą dyspozycyjność poszczególnych ścian w badanym okresie, 
a uzyskane wartości podano w tabeli 2. 

Jak było do przewidzenia na podstawie danych zestawionych w tabeli 2 najlepsze wskaźni-
ki uzyskały ściany wydobywcze KWK „Bogdanka", w których dyspozycyjność maszyn i urzą-
dzeń wyniosła —98% i prawie tę samą wartość uzyskała dyspozycyjność ściany. 

Również bardzo dobre i dobre wskaźniki uzyskano dla ścian w KWK „Czeczott" 
i w KWK „Staszic". Istotny spadek dyspozycyjności zanotowano w przypadku ściany 408 
w KWK „Czeczott" i ściany 1004 w KWK „Staszic". Można przyjąć, że zwiększona awaryj-
ność i zmniejszona dyspozycyjność maszyn i urządzeń wysokowydajnych kompleksów ściano-
wych spowodowana została trudniejszymi warunkami górniczo-geologicznymi, większą twar-
dością węgla i zwiększonymi oporami urabiania, jak również niedostatkami w obsłudze i ek-
sploatacji nowej generacji maszyn i urządzeń ścianowych wysokiej klasy. 

4. Zakończenie i wnioski 

Przedstawione w referacie wyniki badań awaryjności maszyn i urządzeń w ścianach o du-
żej koncentracji wydobycia w trzech kopalniach węgla kamiennego, prowadzących eksploata-
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cję węgla o zróżnicowanej urabialności w różnych warunkach górniczo-geologicznych, po-
zwoliły na szerszą ocenę zagadnienia awaryjności jak również głębsze rozpoznanie przyczyn 
tego zjawiska. 

Przedmiotowe, wysokowydajne ściany w kopalniach „Bogdanka", „Czeczott" i „Staszic", 
obok maszyn i urządzeń importowanych wyposażone były w przeważającej części w maszyny 
i urządzenia wyprodukowane przez krajowe fabryki maszyn górniczych, chociaż w przypadku 
niektórych przenośników zgrzebłowych i obudowy ścianowej, jak to miało miejsce w KWK 
„Czeczott", na licencji firmy Meco. 

Jak wykazały przeprowadzone badania najbardziej narażony na awarię w ścianie wydo-
bywczej był kombajn ścianowy. Głównymi przyczynami przestoi kombajnów byty awarie me-
chaniczne głowic urabiających, układów podnoszenia ramion i ukiadu posuwu. Z przenośni-
ków zgrzebłowych na częstsze uszkodzenia napędów czy zerwania łańcuchów narażony był 
przenośnik ścianowy. 

Analizując zaistniałe skutki awarii można stwierdzić, że głównymi przyczynami wymienio-
nych awarii, obok niewłaściwie dobranej maszyny czy urządzenia np. o zbyt małej mocy, była 
w wielu przypadkach niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń i dopuszczanie do ich 
wielokrotnego, znacznego przeciążania na wskutek pogarszających się warunków eksploata-
cji czy okresowych zwiększonych oporów urabiania, np. przerostów. 

W wielu przypadkach przyczyną awarii była prawdopodobnie zbyt słaba znajomość ma-
szyn i ich właściwości eksploatacyjnych, szczególnie maszyn i urządzeń pochodzących z im-
portu. 

Przeprowadzone badania pokazały, że nie było praktycznie problemów ze ścianowymi 
obudowami zmechanizowanymi poza nielicznymi przypadkami uszkodzenia węży zasilają-
cych czy braku ciśnienia w magistrali. Przy prawidłowej eksploatacji nie było również więk-
szych problemów z urządzeniami odstawy czy przenośnikami taśmowymi. 

Pomimo, że w referacie tego nie wykazano należy zwrócić uwagę, że istotny wpływ na 
łączny czas przerw w pracy ścian wydobywczych mają przerwy w wyniku braku zasilania rejo-
nu lub danej ściany. Istotną przyczyną przestoju ściany był także brak odbioru urobku 
w przypadku awarii urządzeń wyciągowych. Można by mówić o konieczności budowy np. po-
ziomych zbiorników retencyjnych czy o konieczności zwiększenia możliwości wydobywczych 
szybów. 

Obok wymienionych przyczyn w pozycji „pozostałe czasy przerw" w tabeli 2 zawarto także 
czasy przerw wynikłe z równania spągu czy zabezpieczania stropu, a także z awarii rurociągu 
p. poż. 

Oceniając maszyny i urządzenia pracujące w badanych ścianach należy podkreślić ich pra-
widłowy dobór i wysoką jakość, za wyjątkiem niezbyt szczęśliwie dobranego kombajnu KGS-
445/2B do ściany 1004 w KWK „Staszic". Główną przyczyną jego stosunkowo dużej awaryj-
ności była zbyt mała moc, co uniemożliwiało jego prawidłową pracę przy zwiększonych opo-
rach urabiania. 

Określona dyspozycyjność maszyn i urządzeń w poszczególnych ścianach najlepiej obra-
zuje obok uzyskanego wydobycia wpływ ich awaryjności na uzyskiwane efekty. 

Bardzo wysokie wskaźniki dyspozycyjności maszyn i urządzeń w badanych ścianach o wy-
sokiej koncentracji wydobycia uzyskano w przypadku wszystkich 3 ścian w KWK „Bog-
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danka". W przypadku ścian w KWK „Czeczott" i KWK „Staszic" uzyskano również wysoką 
dyspozycyjność maszyn i urządzeń od 80% do 94%. 

Przeprowadzona analiza warunków parametrów, wyposażenia ścian oraz ich awaryjności 
pozwoliła na stwierdzenie, że istnieje możliwość istotnego ograniczenia awaryjności maszyn 
i urządzeń w innych ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia, podobnie jak to miaio miej-
sce w przypadku ścian w KWK „Bogdanka" przy spełnieniu następujących warunków: 
- należy planować ściany o dużej koncentracji wydobycia w pokładach w miarę możliwości 

0 stałej grubości, bez zaburzeń i w miarę poziomych lub słabo nachylonych, 
- maszyny i urządzenia kompleksu ścianowego muszą być właściwie dobrane do warunków 

prowadzenia i eksploatacji ściany, 
- załoga, obsługująca szczególnie nowoczesne i skomplikowane maszyny i urządzenia, musi 

reprezentować odpowiedni poziom techniczny i być przeszkolona tak w zakresie bieżącej 
konserwacji jak i właściwej (bez przeciążeń) eksploatacji powierzonych jej maszyn 
1 urządzeń, 

- w przypadku zaistnienia awarii naprawa powinna być przeprowadzona starannie i w za-
kresie uniemożliwiającym ponowne jej zaistnienie, 

- należy dokonać odpowiednich zmian organizacji pracy, aby ograniczyć do minimum 
przestoje związane z brakiem energii czy brakiem odbioru urobku. 
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Failure frequency analysis of mining machines and equipinent operating 
against the longwalls of high production concentration 

Abstract 
The lecture presents the results of investigation on failure freąuency in mining machines 

and eąuipment operating against the longwall of high production concentration in the 
"Bogdanka", "Czeczott" and "Staszic" Hard Coal Mines. In the case of the "Staszic" 
collieiy, besides the breaking down longwall resułts of investigations, the results of similar 
tests of the eąuipment failure ratę of longwall with hydraulic filling have also been given. 

Some practical conclusions concerning with the failure rate and availability of machines 
and eąuipment of high production concentration longwall systems, on the basis of carried 
out investigations, as well as longwalls without mechanized systems, taking under 
consideration also other causes of shutdown times of operations, including engineering ones, 
were given in this paper. 
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Ryszard POJDĄ 
KWK „Krupiński", Suszec 

Doświadczenia w zakresie stosowania kombajnu chodnikowego „DOSCO" 
LH 1300 H w KWK „Krupiński" 

Słowa kluczowe 
Drążenie wyrobisk - kombajny chodnikowe 

Streszczenie 
Kombajn chodnikowy „DOSCO" LH 1300H rozpoczął pracę w KWK „Krupiński" w lu-

tym 1995 r. W ciągu dwóch lat pracy wykonał on 352 m w5rrobisk kamiennych ze średnim po-
stępem 5,9 m/d, oraz 1 360 m wyrobisk kamienno-węglowych z postępem 12,6 m/d. W czasie 
pracy kombajnu wystąpiło szereg awarii i uszkodzeń powodujących postoje przodka. Czas 
trwania awarii w dużym stopniu uzależniony był od czasu sprowadzenia części zamiennych 
z Anglii. Średni koszt drążenia 1 mb wyrobiska kombajnem „DOSCO" kształtował się na po-
ziomie kosztów drążenia przy użyciu kombajnu AM-50. 

Kombajn;:^,DOSCO" spełniał oczekiwania Kopalni w zakresie drążenia przekopów oraz 
chodników w pokładach o małej miąższości. Eksploatacja kombajnu w chodnikach o miąż-
szości ponad 2,5 m i nachyleniu ponad 25° powodowała topienie się kombajnu i brak stabil-
nej pracy. Sytuacja taka nie miała miejsca w przypadku znacznie lżejszego kombajnu AM-50. 

W związku z tym, iż planowane jest w latach następnych drążenie chodników wyłącznie 
w pokładach wysokich i mocno nachylonych, Kopalnia zrezygnowała z eksploatacji kombajnu 
chodnikowego „DOSCO" i oparła całość prowadzonych robót przygotowawczych na kom-
bajnach typu AM-50. 

1. Wstęp 

W wyniku prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, Kopalnia zakupiła w roku 1994 
kombajn chodnikowy „DOSCO" typu LH-1300H. Podłożem decyzji o zakupie tego kombaj-
nu była konieczność zintensyfikowania robót przygotowawczych, przy jednoczesnym zmniej-
szeniu ilości pracujących kombajnów. W założeniach kombajn „DOSCO" miał zastąpić dwa 
kombajny AM-50 i pracować miai przy rozcince pokładów cienkich (1,2 -h 1,5 m) silnie na-
chylonych (25° -i- 35°) sąsiadujących z twardymi łupkami i piaskowcami. Miał on całkowicie 
wyeliminować konieczność prowadzenia robót strzałowych w drążonych wyrobiskach. 
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2. Parametry techniczne kombajnu „DOSCO" LH 1300H 

Kombajn chodnikowy „Dosco" LH 1300 H jest kombajnem wielkogabarytowym o wyso-
kiej wydajności. Przystosowany jest do urabiania skal o dużej zwięzłości. Napęd kombajnu 
stanowi połączenie układu elektrycznego i hydraulicznego. Głowica urabiająca napędzana 
jest silnikiem elektrycznym; napęd zespołu jezdnego oraz sterowanie głowicy jest hydraulicz-
ne. 

Kombajn ma możliwość urabiania calizny o wysokości 4,09 m szerokości 6,03 m, wyposa-
żony jest w odpylacz i jest przystosowany do pracy w IV-tej kat. zagrożenia metanowego. 

Tablica 1. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych Kombajnu Dosco LH 1300H i Kombajnu AM-50 
Table 1. Basic technical parameters of the DOSCO and AM-50 roadheading machines 

Parametry Dosco AM-50 

Masa 46 000 kg 25 600 kg 

Dfugość 9,840 m 7,470 m 

Szerokość 3,530 m 2,580 m 

Wysokość 1,500 m 1,645 m 

Moc zainstalowana 393 kW 155 kW 

Nacisk jednostkowy 0,175 MPa 0.140 MPa 

Prędkość jazdy (zawrębianie) 0,036 m/s 0,083 m/s 

Prędkość jazdy (manewrowa) 0,154 m/s 

Dopuszczalne nachylenie ±18° ±18° 

Fot. 1. Kombajn DOSCO LH 1300 H 
Phot. 1. Heading machinę DOSCO LH 1300 H 
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3. Charakterystyka warunków górniczo geologicznych w rejonie drążonych wyrobisk 
kombajnem „DOSCO" LH 1300H 

Kombajn chodnikowy „DOSCO" LH 1300 H rozpoczął pracę w chodniku N-2/334/1, 
w dniu 02.02.1995 roku i eksploatowany był przez okres dwóch lat. W tym okresie Kopalnia 
miała możliwość przetestowania tego kombajnu w różnych warunkach górniczo-geologicz-
nych. 

Tabela nr 2 przedstawia charakterystykę warunków górniczo-geologicznych wraz z uzy-
skanymi wynikami produkcyjnymi w poszczególnych przodkach. 

Jak wynika z tabeli nr 1 kombajn „DOSCO" pracował w wyrobiskach kamiennych oraz 
kamienno - węglowych. Przekopowo (w tabeli nr 1 pozycja: 2 i 4) wykonał 352 m, w przod-
kach gdzie średnia zawartość skał trudnourabialnych (R^ = 45 60 MPa) wynosiła 97%. 
Uzyskał on w tych warunkach średni postęp dobowy 5,9 m/d, W wyrobiskach kamienno węg-
lowych, ze średnią zawartością skał trudnourabialnych (R^ = 40 55 MPa) wynoszącą 45%, 
kombajn wykonał 3 860 m (w tabeli nr 2 pozycja: 1, 3, 5, 6) i uzyskał średni postęp ok. 
12,7 m/d. 

4. Ważniejsze awarie w trakcie pracy kombajnu chodnikowego „DOSCO" 

Awaria przekładni prawej gąsienicy. 
Uszkodzona przekładnia organu urabiającego i łożysko wału zdawczego. 
Rozerwany prawy siłownik podnoszenia organu. 
Ukręcony wałek przekładni jazdy. 
Spalony silnik hydrauliki. 

Pozostałe częściej występujące uszkodzenia: 
- uszkodzenia węża siłownika podnoszenia organu; 

uszkodzenia uszczelnień siłownika podnoszenia organu; 
zerwania gąsienic; 
urywanie uchwytów nożowych; 

- pęknięcia węża rozdzielacza obrotnicy; 
uszkodzenia gwiazdy nawrotnej podawarki; 

- uszkodzenia siłownika obrotu organu; 
- znaczne ubytki oleju. 

Ze względu na znaczną długość i stosunkowo niskie zawieszenie, kombajn „Dosco" wyka-
zuje brak manewrowości podczas pokonywania przegięć pokładu (muld). 

Kombajn posiada rozbudowany układ hydrauliczny zasilający większość urządzeń zainsta-
lowanych na kombajnie (pojemność zbiornika oleju - 900 litrów). Układ hydrauliczny jest 
całkowicie osłonięty, co uniemożliwia szybką reakcję obsługi na występujące często pęknięcia 
węży hydraulicznych, oraz nieszczelności w układzie hydraulicznym. W związku z tym istnieje 
konieczność ciągłego uzupełniania oleju. Sumaryczny wychód oleju w kombajnie wyniósł 
wciągu 16-tu miesięcy - 12 316 kg, średnio 770 kg na miesiąc. Porównując kombajn „Do-
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sco" z kombajnami AM-50 pracującymi na kopalni należy stwierdzić, że wszystkie kombajny 
iącznie pracujące na kopalni nie miały tak dużych strat oleju w porównaniu z kombajnem 
„Dosco". 

W trakcie eksploatacji kombajnu „Dosco" nie było poważniejszych awarii spowodowa-
nych wadliwym działaniem układu elektrycznego maszyny. Ujawniły się natomiast usterki 
w pracy niektórych przekaźników. 

Kopalnia miała poważne zastrzeżenia do działalności serwisu firmy „Dosco". 
Firma nie posiadała składu konsygnacyjnego na terenie kraju - w związku z czym, każda 

awaria (wymagająca wymiany części nie będących na wyposażeniu wyprawki) powodowała 
zatrzymanie przodka, do czasu sprowadzenia części zamiennych z Anglii. 

Serwis reagował niejednokrotnie z dużym opóźnieniem na zaistniałą awarię. 

5. Porównanie kosztów eksploatacji kombajnu „DOSCO" LH 1300H z kombajnami AM-50 

W 1995 roku kombajn „DOSCO" drążył przekopy i chodniki o znacznym udziale procen-
towym skał trudno urabialnych. Jak wynika z tabel 2 i 3, w roku 1995 średni koszt eksploata-
cji kombajnu chodnikowego „DOSCO LH 1300H" wyniósł 1 519,86 zł/mb i byt wyższy w po-
równaniu z wynikami kombajnów AM-50 - o 80,4 zł/mb. W tym okresie pozostałe kombajny 
(AM-50) wykonywały chodniki w pokładach o większej miąższości i mniejszym udziale skał 
trudno urabialnych. 

W roku 1996 kombajn „DOSCO" pracował w pokładach, których miąższość średnio wy-
nosi 2,0 m. Procentowy udział skał trudno urabialnych w przekroju tego wyrobiska był po-
równywalny z drążonymi chodnikami przy pomocy kombajnu AM-50. W 1996 roku średni 
koszt eksploatacji kombajnu „DOSCO" LH 1300H wyniósł 1 373,33 zł/mb i był mniejszy 
o 375 zł w porównaniu z kosztami jednego mb wyrobisk drążonych przy pomocy AM-50. 

Dokładne porównanie kosztów pracy obu typów kombajnów jest trudne ze względu na 
pracę tych kombajnów w różnych warunkach górniczo-geologicznych. 

Jednak na podstawie zamieszczonych wyników (tabela 3 i 4) można wnioskować, że śred-
ni koszt wyrobisk drążonych w tych samych warunkach będzie podobny dla obu typów kom-
bajnów, natomiast postępy były dwukrotnie wyższe. 

Tabela 3. Średnie koszty drążenia kombajnem „DOSCO" i ,A-50", rok 1995 
Table 3. Average costs of drivage with „DOSCO" and ,A-50", 1995 year 

1 MIESIĄCE DOSCO ŚREDNfO A M - 50 1 MIESIĄCE 

Postęp 
[ml 

Naktody 
M 

Koszliedn. 
[zt/m] 

Postęp 
[m] 

Nakiady 
m 

Koszt )edn. 
[2tfm] R 

1 LUTY 165 262 383 1 590.20 117.8 151 842 1288.82 
1 MARZEC 325 368 373 1133.46 139.0 192 791 1386.98 

KWIECIEŃ 64 192 672 3 010.51 158.8 192 888 1215.04 

MAJ 155 258 659 1 668.77 128.4 138 078 1075.37 1 

CZERWIEC 280 401 464 1 433.80 161.7 330 551 2044.64 1 

1 LIPIEC 280 287 780 1 027.79 104.0 166 483 1600.80 
1 SIERPIEf^l 240 316 538 1 318.91 165.0 232 412 1408.55 

WRZESIEŃ 128 207 523 1 621.28 138.7 191 083 1378.00 
PAiDZłELNIK REMONT REMONT REMONT 131.4 199 909 1521.38 

LISTOPAD 68 177 008 2 603.06 132.5 215 825 1628.87 

GRUDZIEŃ 56 204 080 3 644.29 120.6 172 653 1428 65 
RAZEM 1761 2 676 480 1 519.86 1 477.8 2 115 368 1 431.43 
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Tabela 4. Średnie koszty drążenia kombajnem „DOSCO" i ,A-50'\ rok 1996 
Table 4. Average costs of drivage with „DOSCO" and ,A-50", 1996 year 

MIESIĄC DOSCO ŚREDNIO AM - 50 

Postęp 
[mj 

Nakłady 
m 

Koszt jedn. 
[zWm] 

Postęp 
[m] 

Nakłady 
m 

Koszt jedn. 
[zVml 

MARZEC 290 332 600 1 146.90 148.3 252 800 1704.65 
KWIECIEŃ 200 228 900 1 144.50 111.5 260 900 2339.91 

MAJ 212 171 400 808.49 104.8 226 900 2184.16 
CZERWIEC 210 2S4 900 1 356.67 60.5 153 900 2543.80 

UPIEC 155 293600 1 894.19 202.3 261 300 1291.65 
5 SIERPIEŃ 270 377 300 1 397.41 128.0 232 700 1817.97 
1 WRZESIEŃ 310 453 500 1 462.90 148.6 216 600 1457.60 
1 PAŹDZIERNIK 252 45 800 1 817.46 100.5 211 900 2108.46 
1 LISTOPAD 231 32 500 1 406.93 109.3 139200 1273.56 
1 RAZEM 2130 2 220 500 1113.8 1 958 200 1758.13 
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Rys. 1. Porównanie kosztu jednostkowego kombajnów „DOSCO" i ,AM-50" w roku 1995 
Fig. 1. The comparison of the unitary costs of the DOSCO and AM-50 roadheading machines in 1995 
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Rys. 2. Porównanie kosztu jednostkowego kombajnów „DOSCO" i w roku 1996 
Fig. 2. The comparison of the unitary costs of the DOSCO and AM-50 roadheading machines in 1996 

6. Wnioski 

Kombajn chodnikowy „DOSCO" LH-1300H w momencie zakupu przewidziany byl do 
drążenia przekopów oraz wyrobisk w pokładach cienkich, o znacznej wytrzymałości warstw 
stropowych i spągowych. W takich warunkach kombajn pracował poprawnie, dając zadawala-
jące postępy i wyniki finansowe. Jednak, dążąc do maksymalnej koncentracji wydobycia, ko-
palnia zrezygnowała z eksploatacji pokładów cienkich i „przerzuciła" kombajn „DOSCO" do 
pokładu 329/2 z zamiarem maksymalnego przyśpieszenia rozcinki. Miąższość pokładu w gra-
nicach 2 3 m oraz nachylenie od 20 h- 30° powoduje konieczność prowadzenia chodników 
z „przytopieniem pokładu", w celu ograniczenia wysokości progu w projektowanej ścianie. 
W sytuacji takiej kombajn „DOSCO" jedną gąsienicą porusza się po warstwie węgla, co 
w konsekwencji powoduje topienie się kombajnu i trudności z utrzymaniem jego stabilnej 
pracy. Zjawisko to dodatkowo nasila się w chodnikach zawodnionych. Sytuacja taka nie wys-
tępuje w przypadku eksploatacji znacznie lżejszych kombajnów AM-50. 

W związku z tym, iż harmonogram robót przygotowawczych kopalni przewiduje w latach 
następnych drążenie chodników w pokładach o podobnych parametrach, (wysokich i mocno 
nachylonych) kopalnia zdecydowała o przekazaniu kombajnu chodnikowego „DOSCO" 
LH-1300H do KWK „Jas-Mos" i oparcie całości robót przygotowawczych na kombajnach 
typu „AM-50". 
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Kombajny AM-50, jako lżejsze i mniejsze gabarytowo lepiej sprawdzają się w warunkach 
kopalni „Krupiński" - w pracy w pokładach o znacznych nachyleniach i miąższościach prze-
kraczających 2,0 m. 

The experience of using heading machinę type „DOSCO" LH 1300 H in 
„Krupiński" mine 

Ab strać t 
The heading machinę „DOSCO" LH 1300H began working in the „KRUPIŃSKI" 

MINE in February 1995. In two years period of its working, „DOSCO" LH 1300H drove 
352 m heading in stone with average advance of 5,9 m per day and 1 360 m heading in coal 
and stone with average 12,6 m per day. There were many breakdowns and defects in using 
this machinę, causing standstills in advance of haeding. Breakdowns and defects duration 
depended on the duration of deliveiy of the spare parts from England. The average cost of 
Im heading driven by „DOSCO" was by heading machinę AM-50. 

The Authorities of the „Krupiński" Mine were satisfied with heading in thin coal beds. 
There were many difficulties in using „DOSCO" LH 1300H in thick coal beds over 2,5 m 
high and over 25% incline. 

Using the machinę AM-50, was more successful than „DOSCO", we had no such 
difficulties. The authorities of „Krupiński" Mine plan working with thick and stony coal 
beds, therefore we resign using of the „DOSCO" LH 1300H. 

In futurę we would like to work with AM-50. 
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Ryszard POJDĄ 
KWK „Krupiński", Suszec 

Doświadczenia w zakresie stosowania nowej generacji kombajnów na 
przykładzie pracy kombajnu KSE-700 w KWK „Krupiński" 

Słowa kluczowe 

Koncentracja wydobycia - kombajny ścianowe - obniżenie kosztów 

Streszczenie 
Kombajn KSE-700/2D jest niskim, wysokowydajnym kombajnem ścianowym o zainstalo-

wanej dużej mocy, przystosowanym do pracy w ścianach wysokich - od 2,0 m do 3,15 m. Roz-
począł on pracę w KWK „Krupiński" w maju 1997 r. i pracował przez cztery miesią-
ce.W trakcie pracy ujawniła się duża zawodność niektórych podstawowych elementów me-
chanicznych i układu elektrycznego. Pomimo tego, ściana wyposażona w kombajn KSE^TOO 
uzyskała średni dobowy postęp 5,6 m/dobę i wydobycie średnie 5 170 t/dobę. Jednostkowy 
koszt produkcji w tej ścianie był mniejszy o 38% od średniego kosztu pozostałych ścian kom-
bajnowych pracujących w tym okresie w KWK „Krupiński".Wyniki produkcyjne ściany po-
dczas bezawaryjnej pracy kombajnu całkowicie spełniały oczekiwania Kopalni, jednak brak 
stabilności wydobycia spowodowany częstymi awariami przyczynił się do podjęcia decyzji 
0 wycofaniu kombajnu z eksploatacji do czasu przeprowadzenia modernizacji przez FMG 
„FAMUR". Poprawiona wersja kombajnu zostanie wprowadzona do ruchu w II półroczu 
1998 r. 
1. Wstęp 

W wyniku procesów restrukturyzacyjnych Kopalnia sukcesywnie dąży do obniżenia kosz-
tów produkcji poprzez maksymalny wzrost koncentracji wydobycia. 

W celu ograniczenia ilości ścian czynnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkości pro-
dukcji na stałym poziomie - zaprojektowano ściany wysokie, o długościach 250 300 m 
1 wybiegach dochodzących do 1 800 m. Dla wyposażenia tak zaprojektowanej ściany N~5 
w pokł. 329/2, zakupiono wysokowydajny kombajn ścianowy typu KSE-700/2D. 

W założeniach, ściana wyposażona w ten kombajn miała dać średnie wydobycie w wyso-
kości —6 000 t/dobę, co stanowić miało ponad 50% całej produkcji Kopalni. 

1 .1 . O p i s t e c h n i c z n y k o m b a j n u . 

Kombajn ścianowy elektryczny KSE-700/2D, przeznaczony do pracy w wysokowydajnych 
kompleksach zmechanizowanych o dużej koncentracji wydobycia. Umożliwia dwukierunko-
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we, bezwnękowe urabianie i ładowanie węgla w ścianowym systemie eksploatacji pokładów 
grubości 1,5 -r- 3,2 m, nachyleniu podłużnym do 35° i nachyleniu poprzecznym do 10°. 

Kombajn prowadzony na przenośniku, jest wyposażony w bezcięgnowy system posuwu ty-
pu Dynatrac. Prędkość posuwu, dzięki zastosowaniu przemiennika częstotliwości, jest regu-
lowana automatycznie i bezstopniowo, w zależności od obciążenia silników elektrycznych na-
pędów organów urabiających i silników elektrycznych napędu posuwu. Konstrukcja ciągni-
ków napędu posuwu umożliwia pracę kombajnu na biegu roboczym i manewrowym. W tym 
rozwiązaniu zastosowano tylko jeden bieg - roboczy. 

iyiillillsf̂ ;̂ '' 
mmmimm 
. . . 'll.lilIliliMil.l.l.li.' • ^M!!!:;! ' 1 11:11 ;fi:!';i 

Fot, 1. Kombajn ścianowy KSE-700 
Phot. 1. Cutter-loader KSE-700 

Kombajn przystosowany jest do sterowania lokalnego z pulpitu skrzyni aparatury elek-
trycznej i peryferyjnych pulpitów w sąsiedztwie ramion oraz sterowania zdalnego na drodze 
radiowej. Układ napędowy i sterujący ładowarek kombajnu umożliwia ich pełny obrót w kie-
runku lewym i prawym oraz zatrzymanie w dowolnym położeniu. 

1 .2 . P o d s t a w o w e p a r a m e t r y k o m b a j n u 

Wysokość urabiania 
Wydajność urabiania 

Głębokość zabioru 
Średnica organu urabiającego 
Prędkość obrotowa organu urabiającego 

1,5 -5- 3,2 m; 
680 t/h przy Ej=0,8 kWh/t 
1800 t/h przy Ej = 0,3 kWh/t 
(Ej - energia właściwa); 
0,8 m; 
1,8 m; 
38 obr/min; 
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Napięcie znamionowe 1000V; 
Zainstalowana moc 703 kW; 
Silniki napędu organów urabiających 4 X 150 kW; 
Silniki napędu posuwu 2x45 kW; 
Silnik napędu pompy hydraulicznej 13 kW; 
Siła posuwu 620 kN; 
Prędkość posuwu 0 - ^ 9 m/min; 
Ciśnienie wody 2,5 MPa; 
Zapotrzebowanie wody 260 l/min; 
Długość kombajnu 1 1667 mm; 
Wysokość kombajnu z położonymi osłonami 
hydraulicznymi 1 473,5 mm; 
Prześwit nad przenośnikiem 520 mm. 

1.3 P o d s t a w o w e d a n e t e c h n i c z n e k o m p l e k s u w s p ó ł p r a c u j ą c e g o 
z k o m b a j n e m K S E - 7 0 0 w ś c i a n i e N - 5 / 3 2 9 / 2 

Obudowa FAZOS 18/32.5 POz (ze stropnicą wychylno-wysuwną): 
1. Zakres roboczy obudowy - 2,0 3,15 m 
2. Max. nachylenie podłużne ściany - do 35° 
3. Max, nachylenie poprzeczne ściany - do ± 15° 
4. Podziałka sekcji - 1,5 m 
5. Liczba stojaków w sekcji - 2 szt, 
6. Skok przesuwnika sekcji - 0,8 m 
7. Sterowanie - przylegle 

Przenośnik ścianowy HB 260V: 
1. Wydajność - 1800 t/h 
2. Moc napędów - 2 x 85/250 kW 
3. Prędkość łańcucha - 1,0 m/s 
4. Ilość nitek i wielkość łańcucha - 2 x 34 x 108 
5. Szerokość trasy - 864 mm 

1.5. P a r a m e t r y ś c i a n y 

1. ściana eksploatowana systemem podłużnym z zawałem skał stropowych, 
2. miąższość pokładu 2,5 h- 3,0 m 
3. nachylenie pokładu 17° - 25° 
4. długość ściany 265 280 m 
5. wybieg ściany 1 460 m 
6. ściana prowadzona z chodnikiem pośrednim 
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2, Charakterystyka warunków geologicznych pokładu 329/2 w rejonie ściany N-5 

Poktad 329/2 w parceli ściany N-5/329/2 posiada sumaryczną miąższość 2,5-r 3,0 m (wraz 
z przerostem skały płonej), przy czym średnia miąższość dla parceli ścianowej wynosi 2,70 m. 

Średnie nachylenia pokładu w rozpatrywanej parceli ścianowej wahają się w granicach 
17 -r 25°, przy czym lokalnie stwierdzono nachylenie 27° i 30°. 

W stropie pokładu 329/2 zalega warstwa ilowca zapiaszczonego facjalnie przechodzący 
w ifowiec piaszczysty i piaskowiec. Bezpośredni spąg pokładu tworzy iiowiec piaszczysty prze-
chodzący w piaskowiec o miąższości powyżej 22 m. Podczas eksploatacji napotkano uskoki 
o wielkości od 0,20 do 1,50 m. 

W rejonie ściany N-5/329/2 prowadzono wcześniej eksploatację pokładu 328/1 zalegają-
cego ok. 33 m powyżej pokładu 329/2. Poniżej pokładu 329/2 nie prowadzono eksploatacji. 

Ściana N-5 w pokładzie 329/2 prowadzona jest w rejonie zaliczonym do I stopnia zagro-
żenia wodnego. Podczas eksploatacji nie notowano objawów wodnych, za wyjątkiem drob-
nych wykropleń wody ze stropu. 

3. Wyniki produkcyjne 

3 .1 . W y n i k i p r o d u k c y j n e ś c i a n y N - 5 w p o k ł a d z i e 3 2 9 / 2 . 

Kombajn ścianowy KSE-700/2D pracował w warunkach dołowych KWK „Krupiński" 
przez cztery miesiące, od maja 1997 do sierpnia 1997 r. 

Ściana N-5/329/2 wyposażona w ten kombajn uzyskała średni postęp dobowy 5,6 m/dobę 
(za cztery miesiące pracy), co dało wydobycie średnio 5 170 ton/dobę. Postęp maksymalny 
w tej ścianie wyniósł 8,2 m/dobę, co dało wydobycie 8 400 t/dobę. 

W okresie pracy kombajnu wydobycie ściany N-5/329/2 stanowiło ok. 50% produkcji Ko-
palni. Szczegółowe dane na temat wyników produkcyjnych zamieszczono w tabeli 1 poniżej. 

3 .2 . P o r ó w n a n i e ś r e d n i e g o d o b o w e g o w y d o b y c i a w y b r a n y c h t y p ó w 
k o m b a j n ó w e k s p l o a t o w a n y c h w k o p a l n i a c h J S W S . A . 

Średnie dobowe wydobycie wybranych typów kombajnów pracujących w kopalniach JSW 
S.A. z okresu eksploatacji kombajnu KSE-700/2D tj. od maja '97 do sierpnia '97: 

ELEKTRA-550/100 - 2 656 t/d 
EDW-150-2I^2W - 1 795 t/d 
KSE-700/2D - 4 689 t/d 
KSW-500 - 2 641 t/d 
KSW-475 - 1 606 t/d 
KGS-445RW - 2 086 t/d 
KGS-320S - 5 261 Vd 
KGS-345N - 1995 t/d 
KGS-245 - 1856 t/d 
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Rys. 1 Średnie wydobycie wybranych typów kombajnów 
Fig. 1. An average day output of chosen cutter-loaders 

4. Awryjność kombajnu KSE-700/2D 

W trakcie eksploatacji kombajnu w ścianie N-5 pokl. 329/2 zaistniało szereg awarii 
kombajnu. Do ważniejszych zdarzeń awaryjnych można zliczyć: 

trzykrotne uszkodzenie tulei przegubu ramion - całkowity czas trwania awarii 142 godz. 
20 min; 
czterokrotna awaria przekładni układu posuwu - całkowity czas trwania awarii 
207 godz. 20 min; 
częste awarie układu sterowania elektrycznego kombajnu. 

Awaryjność kombajnu KSE-700/2D w okresie czteromiesięcznej jego eksploatacji 
wyniosła średnio 28,25%. 

4 . 1 . P o r ó w n a n i e a w a r y j n o ś c i k o m b a j n u K S E - 7 0 G / 2 D d o i n n y c h 
k o m b a j n ó w p r a c u j ą c y c h w K W K „ K r u p i ń s k i " 

Średnia awaryjność kombajnów ścianowych w warunkach KWK „Krupiński" w okresie 
eksploatacji kombajnu KSE-700/2D (maj'97 -j- sierpień'97) wynosi ok. 11% i jest zawyżona 
z powodu wysokiej awaryjności kombajnu KSE-700/2D. W tym też okresie zarejestrowano 
następujące poziomy awaryjności poszczególnych typów kombajnów ścianowych pracujących 
w KWK „Krupiński": 

KSE-700/2D 
KGS-320S 
KGS-345N 
KGS-245 

28,25% 
9,58% 
6,54% 
10,76% 
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Rys. 2. Awaryjność kombajnów w KWK Kurpiński 
Fig. 2 Failure rates of cutter-Ioaders in the Krupiński Coal Mine 

4 .2 . P o r ó w n a n i e a w a r y j n o ś c i k o m b a j n ó w p r a c u j ą c y c h w k o p a l n i a c h 
J S W S . A . 

W 1997 r. zarejestrowano następujące poziomy awaryjności wybranych typów kombajnów 
ścianowych, pracujących w kopalniach JSW S.A.: 

ELEKTRA-550/100 
EDW-150-2L^2W 
KSE-700/2D 
KSW-500 
KSW-475 
KGS-450S 
KGS-460S 
KGS-445RW 
KGS-320S 
KGS-309 
KGS-345N 
KGS-245 

307c 

0,59% 
5,78% 
28,25% 
3,91% 
5,00% 
1,01% 
1,76% 
2,42% 
9,62% 
8,48% 
5,08% 
5,23% 

Elektra-550/100 

EDW-150-2L-2W 

KSE-700/2D 

KSW-500 

KSW-475 

KGS-450S 

KGS460S 

KGS-445RW 

KGS-320S 

KGS-309 

Rys. 3. Awaryjność kombajnów w KWK Krupiński 
Fig. 3 Failure rates of cutter-Ioaders in the Krupiński Coal Mine 
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4 .3 . P o r ó w n a n i e k o s z t ó w e k s p l o a t a c j i w ś c i a n i e w y p o s a ż o n e j 
w k o m b a j n K S E - 7 0 0 z k o s z t a m i p o z o s t a Ł y c h ś c i a n 
w K W K „ K r u p i ń s k i " 

Jak wynika z tabeli 1 koszt wydobycia jednej tony węgia ze ściany wyposażonej w kombajn 
KSE-700 wynosi 13,82 zł i jest on mniejszy o 8,79 zt w porównaniu ze średnim kosztem pozo-
stałych ścian kombajnowych pracujących w tym okresie w KWK „Krupiński". 

Szczegółowe dane zawiera zamieszczona niżej tabela 2. 

4. Wnioski 

Kombajn KSE~700/2D posiada parametry nowoczesnego, wysokowydajnego kombajnu 
ścianowego. Zainstalowana w nim duża moc, umożliwia osiągnięcie dużej siły posuwu, przy 
zachowaniu dużej prędkości roboczej. Po tym względem jest on porównywalny do najnow-
szych kombajnów importowanych typu JOY i Andersen. 

Wymaga on jednak dalszego dopracowania w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych niektó-
rych węzłów (przekładni posuwu i ramienia) oraz układu sterowania elektrycznego. 

Główną przyczyną wycofania kombajnu z eksploatacji był czas trwania awarii, wydłużają-
cy się z uwagi na brak podzespołów zamiennych. Producent FMG „FAMUR", mimo uprzed-
nich zapewnień, nie wyprodukował rezerwowych podzespołów, w związku z czym czas trwa-
nia każdej awarii był niepotrzebnie wydłużony. 

Deklarowane i podejmowane wielokrotnie próby poprawienia niezawodności kombajnu 
ze strony Projektanta i Producenta nie przynosiły rezultatu. 

Pomimo zaistniałych awarii kombajn KSE-700/2D uzyskał, w warunkach dołowych KWK 
„Krupiński", dobre wyniki produkcyjne. Średni postęp 5,6 m/dobę oraz maksymalny postęp 
8,9 m/dobę pozwolił osiągnąć wysoką koncentrację wydobycia, a w związku z tym obniżyć 
znacznie koszty produkcji. 

Ściana N-5/329/2 wyposażona w kombajn KSE-700/2D dawała około 50% całego wydo-
bycia Kopalni, opartego w tym okresie na produkcji czterech ścian. 

Biorąc pod uwagę powyższe. Kopalnia widzi możliwość ponownego zagospodarowania 
kombajnu w 1998 roku pod warunkiem przeprowadzenia jego modernizacji przez FMG 
„FAMUR". 
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The experience of using heading machinę „KSE-700" in „Krupiński'' mine 

Abstract 
Type KSE-700 is a highly efficient heading machinę of high installed capacity, adapted to 

workwith 2,0 to 3,15 m high longwalis. The machinę began its work for the „Krupiński" Mi-
ne in May 1997 and worked there till September. Within that time the basie mechanical ele-
ments as well as the electrical system proved to be deffective. Despite that, the KSE-700 he-
ading machinę obtained the day output of 5 170 tones with the average wali advance of 
5,6m. The costs of production in the longwall were smaller by 38% as compared to the rema-
ining heading machines working at that time in „Krupiński" Mine. The effectiveness of the 
KSE-700, while at work and failurefree, met our expectations completely. The output insta-
bility, however, caused by freąuent breakdowns resulted in the withrawal of the KSE-700 
from work - at least until it has been modernized by FMG „Famur". The modemized ma-
chinę is planned to be put to work again in the second half of 1998. 

Sekcja 1 307 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Józef SUŁKOWSKI 
A 

Politechnika Śląska, Gliwice 

Niektóre problemy wentylacji ścian w warunkach wspólwystępowania 
zagrożeń naturalnych 

Siowa kluczowe 
Współwystępowanie założeń - rozwiązania kompromisowe - szacowanie ryzyka - rejon 

wentylacyjny - prąd niezależny 

Streszczenie 
Współwystępowanie zagrożeń naturalnych wymaga podejmowania decyzji kompromiso-

wych przy wyborze środków i działań profilaktycznych z powodu ich przeciwstawnych efek-
tów. Podejmowanie decyzji kompromisowych wiąże się także z podejmowaniem ryzyka. 

W artykule wykazano, że w praktyce nie zawsze trzeba akceptować tylko ryzyko mate. 
W wypadku wspólwystępowania zagrożenia tąpaniami i pożarami endogenicznymi może ono 
być zróżnicowane. Nie można takiego rozwiązania akceptować gdy występuje również zagro-
żenie wybuchem metanu, ale i wówczas możliwe jest więcej niż jedno rozwiązanie kompro-
misowe. 

W artykule przeanalizowano również problem projektowania rejonu wentylacyjnego 
o dużych parametrach geometrycznych w aspekcie ustalania drogi ucieczkowej. 

1. Wprowadzenie 

Celem postępującej restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego jest zwiększenie jego wy-
dobycia ze ścian, likwidacja zbędnych wyrobisk, zaniechanie eksploatacji pokładów nieren-
townych oraz modernizacja poszczególnych ogniw produkcyjnych. Następuje równocześnie 
zwiększanie wydajności oraz obniżanie kosztów produkcji. Działania te pociągają za sobą dy-
namiczne zmiany modelu struktury kopalń. W modelu docelowym przewiduje się prowadze-
nie równocześnie 2-^-3 ścian o dużym wydobyciu, rozlokowanych w różnych partiach złoża. 
W jednym polu eksploatacyjnym, oprócz wysokowydajnej ściany, będą prowadzone tylko ro-
boty przygotowawcze. 

Już obecnie wiele kopalń węgla kamiennego posiada ściany o wydobyciu kilku tysięcy ton 
na dobę, a niektóre nawet ściany o wydobyciu przekraczającym 10 000 t/d. Ściany wysokowy-
dajne charakteryzują się znaczną długością, często przekraczającą 300 m oraz wybiegiem co 
najmniej 1 000 m a dochodząq^m nawet do 3 000 m. Eksploatowane są pokłady metanonoś-
ne, pokłady z węglem skłonnym do samozapalenia, pokłady zagrożone tąpaniami a eksploa-
tacja osiąga głębokością na których temperatura górotworu przekracza 400°C. 
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Prowadzenie robót górniczych w tych pokładach narusza pierwotną równowagę mecha-
niczną, termiczną i chemiczną górotworu. Procesy fizyczne związane z naruszeniem równo-
wagi górotworu zidentyfikowane zostały jako zagrożenia naturalne. Same właściwości pokła-
dów i otaczającego górotworu nie mogą być miarą poszczególnych zagrożeń. Zagrożeniem 
dla człowieka jest bowiem fizyczny proces współoddziaływania środowiska kopalnianego 
i człowieka, który może przynieść szkodę człowiekowi [Ryncarz 1983]. Wysoka metanonoś-
ność węgla czy bardzo duża jego skłonność do samozapalenia może utrudniać eksploatację 
pokładu i zwiększać jej koszty, ale nie musi doprowadzać do powstania zagrożenia metano-
wego czy pożarowego. W języku potocznym pojęcie zagrożenia używane jest jednak również 
w odniesieniu do właściwości węgla lub pokładów. 

Ponieważ coraz większa liczba pokładów węgla charakteryzuje się zarówno obecnością 
metanu, jak i skłonnością do samozapalenia, skłonnością do tąpań, a także wysoką tempera-
turą pierwotną skał, wprowadzono termin zagrożenie skojarzone lub koincydencja zagrożeń. 
Problemem, który powstaje jest potrzeba zgodności zastosowanych metod i środków do wy-
krywania i redukowania wszystkich występujących zagrożeń. W wielu wypadkach, z uwagi na 
przeciwstawność metod i środków profilaktyki zajdzie potrzeba znajdowania rozwiązania 
kompromisowego. 

2. Podejmowanie decyzji kompromisowych w warunkach wspólwystępowania zagrozen 

Współwystępowanie dwóch lub większej liczby zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla 
kamiennego stało się problemem, który musi być analizowany i rozwiązywany bardzo 
wszechstronnie. Z jednej strony należy badać czy jednoczesne występowanie zagrożeń jest 
spowodowane wspólnymi przyczynami, czy zajście jednego warunkuje zajście drugiego, 
a więc czy rzeczywiście występuje między nimi powiązanie nazywane koincydencją (zbieżnoś-
cią) czy asocjacją (skojarzeniem). Z drugiej strony należy analizować metody profilaktyki sto-
sowane dla zwalczania poszczególnych zagrożeń pod względem ich możliwych sprzecznych 
skutków. Różnorodne metody profilaktyki można potraktować jako zmienne sterujące, któ-
rych wybór i nastawienie prowadzić ma do osiągnięcia maksymalnego efektu w zabezpiecze-
niu przed skutkami wystąpienia zagrożeń. Traktując to zadanie jako zadanie optymalizacyjne 
łatwo można stwierdzić, że nie posiada ono jednego kryterium jakości lecz pewną ich liczbę. 
Świadczą o tym chociażby próby określenia kompleksowego wskaźnika stanu zagrożeń skoja-
rzonych [Kabiesz, Konopko 1997]. Przy dużej liczbie działań profilaktycznych występują za-
wsze sprzeczności [Kozłowski 1996], które prowadzą do tego, że odpowiednie kryteria jakoś-
ci nie mogą być jednocześnie zoptymalizowane tzn. nie osiągnie się maksymalnego efektu 
w odniesieniu do wszystkich wspóiwystępujących zagrożeń. 

W praktyce inżynierskiej wystąpi więc zawsze zagadnienie znalezienia odpowiedniego 
rozwiązania kompromisowego, które nie może być wolne od subiektywnych punktów odnie-
sienia, gdyż uwzględnia nie tylko wyniki akceptowanych teorii naukowych, ale również do-
świadczenie decydenta a nawet jego intuicję. Zagadnienie jest trudne jeszcze z tego powodu, 
że rozwiązań kompromisowych może być na przykład kilka i należy wybrać jedno z nich przy 
uwzględnieniu jakiegoś dodatkowego punktu widzenia; być może całkowicie subiektywnego 
Peschel, Riedel 1979]. Przy podejmowaniu decyzji na podstawie rozwiązania kompromiso-

wego również należy oszacować ryzyko. 
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Ryzyko jest nieodłącznie związane z działalnością inżynierską. W bezpieczeństwie pracy 
definiuje się go jako iloczyn prawdopodobieństwa zajścia niebezpiecznego wydarzenia i wiel-
kości powodowanych przez to strat [Studenski 1996]. 

Można wyróżnić co najmniej trzy stopnie ryzyka: 
1. ryzyko duże, gdy jest bardzo prawdopodobne zajście niebezpiecznego wydarzenia powo-

dującego również wysokie straty, 
2. ryzyko średnie, gdy ze stosunkowo niezbyt dużym prawdopodobieństwem może zajść wy-

darzenie powodujące dużą szkodę lub gdy ze względnie dużym prawdopodobieństwem 
może wystąpić mała szkoda, 

3. ryzyko małe, gdy z małym prawdopodobieństwem może zajść wydarzenie powodujące 
również niewielkie szkody [Studenski 1996 . 
Poza powyższymi stopniami ryzyko bardzo duże byłoby utożsamianie z brawurą a dążenie 

do eliminacji ryzyka określane jako asekuranctwo. Chciałoby się podejmować zawsze ryzyko 
małe. Obok możliwości technicznych czy technologicznych dla zastosowania określonej profi-
laktyki liczą się jednak również warunki ekonomiczne. Za ustalony stopień ryzyka i stosowa-
ne zabezpieczenia odpowiednio się płaci. Stopień dopuszczalnego ryzyka powinien być jed-
nak związany z istnieniem lub nieistnieniem zagrożenia dla ludzi. 

3. Wentylacja ścian w warunkach jednoczesnego występowania zagrożeń tąpaniami 
i pożarami 

Jednym ze środków profilaktyki tąpaniowej jest mała prędkość frontu eksploatacyjnego. 
Do pozostałych należą również: strzelania wstrząsowo-torpedujące, utrzymywanie dodatko-
wej drogi wyjścia z rejonu ściany, ograniczenie liczebności załogi. 

Pokład zagrożony tąpaniami może być jednocześnie skłonny do samozapalenia. Zagroże-
nie pożarami endogenicznymi będzie więc tym drugim, obok tąpań, współwystępującym za-
grożeniem przy eksploatacji pokładu. Zastosowana profilaktyka tąpaniowa jest jednakże 
w dużym stopniu sprzeczna z profilaktyką pożarową. 

Z punktu widzenia profilaktyki pożarowej dla ścian prowadzonych od pola z zawałem 
stropu korzystna jest duża prędkość biegu ściany, przekraczająca wartość 3 m/d. Wszelkie zaś 
strzelania wstrząsowo-torpedujące niszczą strukturę węgla i ułatwiają jego samozagrzewanie. 
Korzystny ze względów profilaktyki tąpaniowej układ przewietrzania Y z doświeżaniem za-
pewnia trzy drogi wyjścia z rejonu ściany lecz nie jest korzystny ze względów przeciwpożaro-
wych. Zroby zawałowe przylegają z dwóch stron do wyrobisk z opływowymi prądami powie-
trza i dzięki temu powietrze penetruje ich głębsze fragmenty. Ograniczenie liczebności załogi 
w rejonie ściany wpływa również na spowolnienie prac związanych z profilaktyką pożarową. 
Niemniej mogą być stosowane niektóre środki skutecznej profilaktyki pożarowej (pas 
uszczelniający zroby, wtłaczanie pyłów dymnicowych, uszczelniane ociosów węgłowych kleja-
mi). Ilość powietrza przepływającego przez samą ścianę, można ograniczyć do minimum i za-
stosować wczesne wykrywanie pożaru. Na lys. 1 przedstawiono taką sytuację przy bardzo 
wolnym prowadzeniu ściany w kopalni B pod niewybraną kostką w nadległym pokładzie. Or-
ganizując przewietrzanie ściany w układzie Y z doświeżaniem, ustalając powolny bieg ściany 
i stosując wymienione wcześniej inne elementy profilaktyki tąpaniowej i pożarowej podjęto 
w kopalni B następujące ryzyko: 
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małe w odniesieniu do zagrożenia tąpaniami. Zastosowane środki profilaktyki tąpaniowej 
powodowały, że było małe prawdopodobieństwo zajścia tąpnięcia, a jego ewentualne 
skutki oceniono jako niewielkie. Można powiedzieć, że zastosowane środki profilaktyki 
tąpaniowej umożliwiły satysfakcjonującą redukcję ryzyka, 
średnie w odniesieniu do zagrożenia pożarami endogenicznymi. Zastosowano bowiem 
część zabezpieczeń i ochron lecz dalsza redukcja ryzyka nie była już możliwa. 

8 

I---2 

t 

Rys. 1. Schemat przewietrzania ściany prowadzonej pod niewybraną resztką pokładu nadlegtego w kopalni B 
Fig. 1. Yentilation scheme of the longwall driven under not exploited rest of bed 

W literaturze dotyczącej bezpieczeństwa pracy [Studenski 1996] przyjmuje się, że ryzyka 
średniego nie można zaakceptować. Ryzyko średnie w odniesieniu do zagrożenia pożarowe-
go podejmuje się, gdy ze względnie dużym prawdopodobieństwem może powstać pożar, któ-
rego skutkiem będą niewielkie szkody. Wczesne wykrywanie samozagrzewania węgla w zro-
bach umożliwia bowiem nie tylko odpowiednio bezpieczne wycofanie załogi z zagrożonego 
rejonu ściany, ale również przygotowanie jej do okresowego zatrzymania w celu przerwania 
rozwoju procesu samozapalenia. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa załogi skutki pożaru mogą być pomijalne. Niewielkie 
szkody dotyczyć mogą wyposażenia ściany, strat w produkcji, poniesienia kosztów związanych 
z potrzebą izolacji zrobów. Do takiej sytuacji ostatecznie doszło w rozpatrywanym przykła-
dzie. 
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Podjęcie ryzyka średniego (teoretycznie nieakceptowalnego) w odniesieniu do zagrożenia 
pożarowego jest jednak koniecznością przy współwystępowaniu z nim zagrożenia tąpaniami, 
chociaż w ostateczności o jego podjęciu zadecydować musi ocena opłacalności: gdy przewidy-
wany zysk przewyższy koszt konieczny do poniesienia. Wyeksploatowanie konkretnego po-
kładu węgla może się bowiem wiązać z możliwością eksploatacji całej wiązki pokładów przy 
o wiele tańszych środkach profilaktyki. Trzeba zatem inaczej oceniać niektóre powstające po-
żary endogeniczne. Nie jako błędy inżynierskie, ale skutek świadomie podjętego podwyższo-
nego ryzyka w sytuacji współwystępowania zagrożenia pożarowego z zagrożeniem tąpaniami. 

4. Wentylacja ścian w warunkach jednoczesnego występowania zagrożeń tąpaniami, 
pożarami i wybuchem metanu 

W niektórych kopalniach pokłady charakteryzują się współwystępowaniem kilku zagro-
żeń naturalnych. Problem ich eksploatacji staje się złożony, gdy występują chociażby trzy za-
grożenia: tąpaniami, pożarami i wybuchem metanu. Między wszystkimi trzema istnieją silne 
skojarzenia i nie można w sytuacji sprzecznych środków profilaktyki łatwo osiągnąć kompro-
misu. Skojarzenie zagrożeń pożarowego i metanowego wyklucza dopuszczenie większego ry-
zyka w odniesieniu do zagrożenia pożarowego. Pożar endogeniczny może być bowiem źród-
łem wybuchu metanu. Tak więc w odniesieniu do wszystkich trzech zagrożeń należy podej-
mować małe ryzyko, aby osiągnąć małe prawdopodobieństwo powstania tąpnięcia, pożaru, 
wybuchu lub wypływu metanu oraz aby skutki tych wydarzeń były minimalne. 

Praktyka wskazuje, że nie ma jakiegoś jednego kompromisowego układu przewietrzania 
ściany prowadzonej w takich warunkach. Rozwiązań kompromisowych jest więcej. Przedsta-
wione zostaną dwa z nich. 

4 . 1 . W e n t y l a c j a ś c i a n y w u k ł a d z i e Y od p o l a z o d c i ą g a n i e m c z ę ś c i 
p o w i e t r z a w s t e c z p r z e z z r o b y 

Układ powyższy zrealizowany został w następujących warunkach [Sułkowski i in. 1997]: 
- pokład grubości 3,6 4,2 m wybierany z zawałem stropu i z pozostawieniem warstwy 

przyspągowej o grubości około 1 m, 
- III stopień zagrożenia tąpaniami, 
- IV kategoria zagrożenia metanowego, 
- II grupa samozapalności o okresie inkubacji 83 dni. Na wybiegu ściany występowały 

jednak liczne zaburzenia geologiczne. 
Przy eksploatacji ściany N-304 w KWK „Bielszowice" (rys. 2) doprowadzono do niej 

2 900 mVmin powietrza świeżego chodnikiem 6az, a odprowadzano je dwiema drogami 
w chodniku 4az: 
- na zachód od ściany w ilości około 1710 mVmin, 
- na wschód od ściany w ilości około 1190 mVmin. 

Profilaktyka tąpaniowa obejmowała przede wszystkim: 
- ograniczenie postępu dobowego ściany do 2 m, nie wybieranie pokładu na całą jego 

grubość, 
- stosowanie wierceń odprężających, utrzymywanie dodatkowego trzeciego wyjścia z rejonu 

ściany. 
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Profilaktyka pożarowa obejmowała natomiast: 
uszczelnienie ociosu odzwalowego spoiwem anhydrytowym, 
wtłaczanie do zrobów dużej ilości pyłów dymnicowych, 
wczesne wykrywanie pożaru oraz kontrolę inkubacji pożaru w zrobach. 

Rys. 2. Schemat przewietrzania ściany N-304 w KWK „Bielszowice" 
Fig. 2. Yentilation scheme of the longwall N-304 in „Bielszowice" colliery 

Dla zwalczania zagrożenia metanowego wykorzystano możliwość doprowadzenia dużej 
ilości powietrza oraz zastosowania układu Y z odciąganiem powietrza wstecz przez zroby. 
Wskutek uszczelnienia zrobów pyłem dymnicowym wytworzyły się w nich dwie strefy prze-
pływu powietrza: intensywnego przepływu w pobliżu ściany i bardzo minimalnego w części 
uszczelnionej. Pozwalilo to na odciąganie metanu od ściany w kierunku zrobów, ale utrud-
niało udenianie węgla w głębi zrobów. Duża ilość powietrza skutecznie rozrzedzała metan 
dopływający z górotworu i urobku. 

Tak więc w odniesieniu do każdego z trzech zagrożeń zastosowano takie środki profilak-
tyki, które jak dotąd nie okazały się sprzeczne. Uzyskano w efekcie skuteczne rozwiązanie 
kompromisowe prowadzenia ściany. Podjęte ryzyko starano się zrównoważyć w odniesieniu 
do wszystkich trzech zagrożeń i ustalić na małym poziomie. Należy jednak zaznaczyć, że 
w czasie podobnego prowadzenia ściany w innym polu tego samego pokładu doszło do kata-
strofalnego tąpnięcia i wypływu metanu mimo braku wcześniejszych objawów. Przy eksploa-
tacji ściany N-304 zintensyfikowano więc stosowanie wszystkich środków profilaktyki. 

4 . 2 . W e n t y l a c j a ś c i a n y w u k ł a d z i e U od p o l a 

Eksploatacja ściany realizowana była w następujących warunkach [Wiedyska i in. 1997 
- pokład grubości 3,5 4,5 m wybierany z zawałem stropu, 
- III stopień zagrożenia tąpaniami, 
" IV kategoria zagrożenia metanowego, 
- III grupa samozapalności i występujące zaburzenia geologiczne. 
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Układ przewietrzania U od pola zastosowano po niepowodzeniach zastosowania układu 
Y w przypadku innej ściany. 

Do rozpatrywanej ściany lOlóa przedstawionej na rys. 3 doprowadzono 2000 mVmin 
powietrza. 

Rys. 3. Schemat przewietrzania ściany lOlóaw KWK „Wesoła" [Wiedyska i in. 1997 
Fig. 3. Yentilation scheme of the longwall 1016a in „Wesoła" colliery [Wiedyska & others, 1997 

Dla zwalczania zagrożenia tąpaniami zastosowano: 
- ograniczenie postępu ściany, 
- szczelinowanie mocnych warstw piaskowca z chodnika istniejącego w wyżej leżącym 

pokładzie i torpedowanie stropu nad eksploatowanym pokładem 501. 
Dla zwalczania zagrożenia metanowego wykorzystano: 

- umiarkowaną ilość powietrza doprowadzanego do ściany, 
- urządzenia wentylacyjne na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem nadścianowym VII, 
- odmetanowanie zrobów realizowane z wyrobisk wykonanych w nadległym pokładzie 416 

z efektywnością 40-50%. 
Profilaktyka pożarowa obejmowała z kolei: 

- wypełnianie zrobów zawałowych mieszaniną pyłowo-wodną przez otwory wiertnicze z wy-
robisk w pokładzie nadległym, 

- podawanie okresowo do zrobów chlorku wapnia, 
- wczesne wykrywanie samozagrzewania. 

Jak więc widać, również w przypadku tej ściany zastosowano środki profilaktyki, które 
w większości nie były ze sobą sprzeczne. Wykorzystano oczywiście warunki lokalne umożli-
wiające odmetanowanie zrobów i ich wypełnianie mieszaniną wodno-pyłową z wyrobisk ist-
niejących w pokładzie nadległym. 
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Uzyskano jednak również pewne kompromisowe rozwiązanie o zrównoważonym i małym 
ryzyku w odniesieniu do wszystkich trzech zagrożeń. Jednakże w początkowym okresie pro-
wadzenia ściany 16 nie udało się całkowicie utrzymać zrównoważonych warunków i doszło 
do pożaru metanu w ścianie. Nie spowodowało to katastrofy lecz kopalnia poniosła straty 
ekonomiczne związane z utratą wyposażenia ściany i koniecznością wykonania nowej obcinki 
ścianowej wraz z uzbrojeniem. W przypadku prowadzenia ściany 1016a wprowadzono więc 
szereg nowych rozwiązań, zmieniając sposób wypełniania zrobów mieszaniną pyłowo-wodną 
i dokonując szczelinowania warstw piaskowca z wyrobisk pokładu 416 [Wiedyska i in. 1997]. 

/ 

5. Projektowanie rejonu wentylacyjnego z wysokowydajnymi ścianami w aspekcie możliwości 
samoratowania się jej załogi 

5 .1 . K r y t e r i a t w o r z e n i a r e j o n u w e n t y l a c y j n e g o 

Zasada podziału jest ogólną zasadą dotyczącą wielkich systemów, układów, sieci itp., któ-
re można podzielić na mniejsze części. Mówi ona, że na każdy system, układ lub sieć można 
patrzeć jako na zbiór pewnej liczby podsystemów, podukładów lub podsieci, z których każda 
zawiera tylko część elementów systemu, układu lub sieci. 

Sieć wentylacyjna kopalni jest przykładem wielkiego układu, składającego się nawet z kil-
kuset elementów powiązanych ze sobą w określony dla każdego przypadku sposób. Zatem 
można również do sieci odnosić zasadę podziału. Oddziaływanie na mniejsze części sieci po-
zwala łatwiej i pewniej kierować całością przewietrzania kopalni. Zgodnie z tą zasadą kopal-
nianą sieć wentylacyjną dzieli się na rejony wentylacyjne, które tworzą następnie grupy rejo-
nów, pola, ruchy i całkowitą sieć wentylacyjną. 

Liczba rejonów wentylacyjnych w kopalni dochodziła w przeszłości do kilkudziesięciu. 
Obecnie w wyniku restrukturyzacji kopalń, prowadzącej do ograniczenia liczby ścian, komór 
funkcyjnych oraz liczby utrzymywanych, ale zbędnych wyrobisk następuje również zmniejsze-
nie liczby rejonów wentylacyjnych. Przy tworzeniu rejonu wentylacyjnego brano zawsze pod 
uwagę następujące kryteria: 
1. kryterium strukturalne, 
2. kryterium wielkości zagrożenia, 
3. kryterium lokalizacji zagrożenia. 

Zgodnie z kiyterium strukturalnym rejon wentylacyjny powinien tworzyć podsieć z jed-
nym węzłem wlotowym i jednym wylotowym. Zastępowalny będzie wówczas jedną bocznicą 
z prądem niezależnym. Rejon wentylacyjny może więc stanowić kompleks wyrobisk z zawar-
tym w jednym z nich wyróżnionym obiektem przewietrzania, na przykład ścianą lub ciąg wy-
robisk, z których jedno jest wyróżnionym obiektem przewietrzania. W pierwszym przypadku 
rejonowy prąd niezależny może się rozgałęziać na niezależne prądy wewnątrz rejonowe; 
w drugim - rozgałęzienie nie występuje. Umowne jest przy tym zaliczenie bądź niezaliczenie 
prądu powietrza w wyrobisku tamowanym tamami oddzielającymi do zbioru prądów nieza-
leżnych. 

Kiyterium wielkości zagrożenia określa umowne granice dla miejsc powstania zagroże-
nia, miejsc o określonych dopuszczalnych wartości stężeń gazów i pyłów, zasięg możliwych 
zaburzeń kierunków przepływu powietrza i zagazowania wyrobisk, a nawet dopuszczalną 
liczbę osób zagrożonych. W wypadku zagrożenia wypływami gazów z górotworu lub wyrzuta-
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mi gazów i skał, przy ustalaniu granic rejonu uwzględniać należy nie tylko miejsce wypływu 
lub wyrzutu, ale również możliwość cofnięcia się gazów. W wypadku zagrożenia pożarami 
egzogenicznymi należy objąć granicami rejonu te wyrobiska, w którycli prawdopodobieństwo 
wystąpienia ognia oszacować można na zbliżonym poziomie, a chociażby część gazów i dy-
mów pożarowych płynąć będzie do miejsc pracy ludzi. W granicach rejonu wentylacyjnego 
powinny się znaleźć zwłaszcza drążone wyrobiska ślepe, dla których nie można utworzyć od-
rębnego rejonu wentylacyjnego. 

Kryterium lokalizacji zagrożenia określa z kolei możliwość wykonania zabezpieczeń 
w celu niedopuszczenia do rozwoju zagrożenia, ograniczenia jego skutków i ostatecznej lik-
widacji. Należą do takich zabezpieczeń zapory przeciwwybuchowe główne i pomocnicze, ta-
my bezpieczeństwa, komory przeciwpożarowe. Z powyższym kryterium wiąże się również 
możliwość wycofania się ludzi do miejsca nie zagrożonego. 

5 . 2 . U s t a l e n i e d ł u g o ś c i d r o g i z p r ą d e m n i e z a l e ż n y m 

Problemem, który ujawnił się w ostatnim okresie jest ograniczenie wybiegu ściany wyso-
kowydajnych z powodu powstawania dróg ucieczkowych, których przejście w czasie pożaru 
byłoby dłuższe od czasu działania środków ochrony dróg oddechowych. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.04.1995 r. określa, że „najwięk-
sza dopuszczalna długość dróg ucieczkowych z niezależnym prądem powietrza powinna być 
tak ustalona, aby uwzględniała czas działania środków ochrony dróg oddechowych". 

Na podstawie cytowanego przepisu można wnioskować, że akcja samoratowania się zało-
gi powinna mieć miejsce w zasadzie w obrębie niezależnego prądu powietrza. Bowiem drogi 
z niezależnym prądem powietrza mają uwzględnić czas działania podstawowych środków 
samoratowania. 

Oznacza to również, że w wyrobiskach z grupowymi prądami powietrza świeżego prawdo-
podobieństwo powstania pożaru jest bardzo małe, a tym samym bardzo małe jest prawdopo-
dobieństwo pojawienia się gazów i dymów pożarowych w sąsiednim prądzie rejonowym, do 
którego ma wycofać się zagrożona załoga. W wypadku ewentualnego pożaru w prądach gru-
powych powietrza świeżego załogę należy chronić za pomocą odpowiedniego manewru urzą-
dzeniami wentylacyjnymi lub czasowego odizolowania jej od szkodliwej atmosfery w schro-
nach ratunkowych. Zakłada się więc, że w takim wypadku z powstałym zagrożeniem poradzi 
sobie system wentylacyjny lub system zabezpieczenia przeciwpożarowego jako całość. Nato-
miast zagrożony pracownik nie musi wykorzystywać środków indywidualnej ochrony dróg od-
dechowych po przekroczeniu czasu ich ochronnego działania. 

Inaczej jest w wypadku powstania pożaru w wyrobisku z niezależnym prądem powietrza. 
Przepis nakazuje ustalenie sposobu wycofania ludzi ze strefy zagrożenia przy wykorzystaniu 
środków ochrony dróg oddechowych. Zakłada więc, że prawdopodobieństwo powstania ta-
kiego pożaru jest znacznie wyższe i nie powinno być zaskoczeniem dla załogi, która wyposa-
żona w środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednią wiedzę i umiejętności potrafi samo-
dzielnie wycofać się poza strefę zagrożenia. 

W projektowanych oddziałach z wysokowydajnymi ścianami o bardzo długich wybiegach 
(na przykład o układzie przedstawionym na rys. 4) próbuje się ustalać początek prądu nieza-
leżnego na skrzyżowaniu chodnika podścianowego z pochylnią a jego koniec na skrzyżowa-
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niu chodnika nadścianowego z pochylnią (pkt 6). Tym samym traktuje się prąd powietrza na 
odcinku pochylni (dławiony zwykle śluzą wentylacyjną) jako sąsiedni prąd niezależny. 

chodnik nadidanowy 

chodnik podicianowy 

Rys. 4. Schemat rejonu będący kompleksem wyrobisk 
Fig. 4. Scheme of the region as a complex of drives 

W projektowanych oddziałach z wysokowydajnymi ścianami o bardzo długich wybiegach 
(na przykład o układzie przedstawionym na rys. 4) próbuje się ustalać początek prądu nieza-
leżnego na skrzyżowaniu chodnika podścianowego z pochylnią a jego koniec na skrzyżowa-
niu chodnika nadścianowego z pochylnią (pkt. 6). Tym samym traktuje się prąd powietrza na 
odcinku pochylni (dławiony zwykle śluzą wentylacyjną) jako sąsiedni prąd niezależny. 
- podwójnych pochylni, zapewniając dodatkowy prąd niezależny, 
- podwójnego chodnika przyścianowego, 
- punktu wymiany środków ochrony dróg oddechowych, 
- automatyzacji wlotowej tamy bezpieczeństwa ograniczającej prędkość dopływu dymów 

i gazów pożarowych do ściany i pozwalając wycofywać się bez użycia środków ochrony 
przez określony przeciąg czasu, 

- automatycznej sygnalizacji w miejscach pracy ludzi o pojawieniu się dymów w określonym 
miejscu pozwalającym wykorzystać ustalony czas na wycofanie się bez użycia środków 
ochrony, 

- ułatwień w marszu załogi i skróceniu czasu wycofania, na przykład wykorzystując specjal-
ne uchwyty zakładane na szynę kolejki podwieszanej. 

Problemem jest również przyjmowanie w obliczeniach czasu wycofania się górników od-
powiednich wartości prędkości ich marszu. Badania przeprowadzone wraz z Centralną Stacją 
Ratownictwa Górniczego w 26 kopalniach wykazały, że przy symulowanym średnim zadymie-
niu powietrza prędkość marszu obniża się o około 40%, w porównaniu do marszu wyrobiska-
mi niezadymionymi lub zadymionymi lekko. Na rys. 5 przedstawiono przebieg zależności 
między prędkością marszu a nachyleniem wyrobiska przy braku zadymienia (krzywa A) oraz 
z symulowanym zadymieniem średnim (krzywa B). 

318 Section 1 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

} I I M I I t I I I I I I I [ M M I < I I 1 I I ł I I I 1 » I I I M I I J M I I I » I I I I I M I I 1 M I I t 1 M j 1 1 n I I I I I I I I M I 1 . • I I . . . . I 

i i T : 
1 ! 

i 

! 
1 
* 

l 
i 

! 
1 i j 1 

i 

M 

fi. 

-Tt <M - M 19 4« •N M* • • 

Nachylenie po upadzie (stopnie) Nachylenie po wzniosie (stopnie) 

Rys. 5. Zależność między prędkością marszu a nachyleniem wyrobiska i stopniem symulowanego zadymienia 
(A - bez zadymienia, B - zadymienie średnie) 

Fig. 5. Relationship between a march velocity and a drive inclination and a simulated smokiness rate (A-without 
smokiness, B-average smokiness) 

6. Wnioski 

1. Przy prowadzeniu ścian w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych należy 
poszukiwać rozwiązania kompromisowego wobec często przeciwstawnych oddziaływań 
i środków profilaktycznych, które stoją do dyspozycji. Z rozwiązaniem kompromisowym 
związane będzie ryzyko, które należy oszacować. 

2. W warunkach współwystępowania zagrożenia tąpaniami i pożarami endogenicznymi 
można zaakceptować zróżnicowane ryzyko, tj.: małe w odniesieniu do zagrożenia tąpa-
niami i średnie w odniesieniu do zagrożenia pożarami z powodu kolizji środków profilak-
tyki a równocześnie możliwości kontrolowania procesu samozagrzewania węgla. Zreali-
zować je można stosując układ wentylacyjny Y od pola. 

3. W warunkach współwystępowania zagrożenia tąpaniami, pożarami i wybuchem metanu 
można zaakceptować jedynie ryzyko małe w odniesieniu do wszystkich wymienionych za-
grożeń. Możliwe są do zrealizowania różne rozwiązania kompromisowe, bo zarówno 
z wykorzystaniem wentylacji ściany w układzie Y od pola, jak i wentylacji w układzie U od 
pola. Istotne jest, aby oszacowane ryzyko było małe w odniesieniu do wszystkich występu-
jących zagrożeń. 
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4. Projektowanie rejonu wentylacyjnego w kopalnianej sieci wentylacyjnej powinno brać 
pod uwagę trzy kryteria: strukturalne, wielkości zagrożenia i lokalizacji zagrożenia. Po-
wiązanie drogi ucieczkowej z długością dróg z niezależnym prądem powietrza wykorzy-
stuje tylko jedno z tych kryteriów. 

5. Ograniczenie rozmiarów pól wybierania powodowane powstawaniem zbyt długich dróg 
ucieczkowych powinno być usuwane za pomocą innych rozwiązań niż przenoszenie węzła 
zakończenia drogi ucieczkowej do wnętrza rejonu wentylacyjnego. 
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Some problems of longwall ventiIation in conditions of combined natural 
hazards 

Abstract 

The combined naturał hazards reąuire making of compromising decisions choosing 
preventive means and actions because of their opposite effects. 

Making compromising decisions is also connected with taking risks. In the paper it is 
proved that in practice not always it is necessarily to accept only the smali risk. In case of 
combined crump and endogenous fire hazard the risk could be diversified. Such a solution 
could not be accepted when methane outburst hazard exist simultaneously and then it is 
possible to find more than one compromising solution. 

In the paper it is also made an analysis of the problem of designed vendlation region with 
big geometrical parameters in aspect of determination the escape way. 
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Obudowa natryskowa - zastosowanie łatwej w obsłudze, elastycznej 
obudowy przeznaczonej dla wyrobisk górniczych 

Słowa kluczowe 

Obudowa górnicza — obudowa natryskowa - elastyczna membrana 

Streszczenie 
Na przestrzeni kilku lat staje się coraz bardziej aktualnym, że jednym z podstawowych 

wymagań dła poprawy bezpieczeństwa i stateczności intensywnie spękanych wyrobisk koryta-
rzowych na dużych głębokościach jest zwiększanie powierzchni osłony ze strony obudowy. 
Poprzez ograniczanie rozwoju strefy spękanej w skałach otaczających nowoodsłonięty przo-
dek skalny obszerna powierzchniowa osłona w postaci obudowy może nie tylko zmniejszyć 
możliwość zawału stropu, lecz także znacznie poprawić stateczność wyrobiska poprzez 
przeciwdziałanie procesowi rozwoju spękań na odsłoniętej powierzchni masywu skalnego. 
Niestabilne warunki w masywie skalnym wokół tuneli i filarów o wysokim wytężeniu wynika-
ją z faktu rozprzestrzeniania się pęknięć równoległych, które prowadzą do rozległych płyto-
wych odspojeń i związanej z tym dylatancji skały. Wpływ mocnej, dostosowywującej się obu-
dowy membranowej na ogólną stateczność spękanego stropu został zbadany przy wykorzy-
staniu analizy, w której wytrzymałość zniszczonej skały jest przyjmowana jako parametr po-
dstawowy. Łatwo dostosowywująca się elastyczna membrana jest zdolna do dostarczenia spę-
kanej skale pewnej minimalnej wytrzymałości resztkowej. Nawet kiedy podlega znacznym de-
formacjom będzie skutecznie przenosić obciążenie spękanych stropów, które nie są w stanie 
stawiać jakiegokolwiek oporu szczególnie, jeżeli zachodzą efekty reologiczne. Gwałtowne 
pęknięcie kruchej, twardej skały może być także wytłumione poprzez zastosowanie łatwo do-
stosowującej się obudowy elastycznej, co zostanie przedstawione w niniejszym artykule. Os-
tateczna lokalna stateczność wyrobisk w spękanych masywach skalnych może być znacząco 
poprawiona, zarówno jeśli chodzi o oddziaływania dynamiczne jak i statyczne poprzez zasto-
sowanie elastycznej membrany. Dostarcza ona wymaganej wytrzymałości na rozciąganie na-
wet w niesprzyjających warunkach. 

1. Wstęp 

Przy aktualnych głębokościach eksploatacji wynoszących 2,5 - 3,5 km stateczność wyro-
bisk górniczych i filarów pozostawianych w warunkach dużego naprężenia jest szczególnym 
przedmiotem zainteresowania. Naprężenia naturalne są wysokie, gdyż wynoszą od 150 MPa 
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do 200 MPa i dodatkowo rosną o 40 MPa lub więcej wskutek działalności górniczej. Ponadto 
po dokonaniu eksploatacji występują oddziaływania odprężające, które dalej komplikują całą 
sytuację. 

Problem zapobiegania zawałom i opadom rozluźnionych skał o małej spójności występuje 
także w kopalniach płj^kich. Takie warunki są często obserwowane w południowo-afrykań-
skich kopalniach platyny, a nawet w kopalniach węgla. 

Stosowane konwencjonalne metody obudowy są efektywne dla większości sytuacji, jakkol-
wiek tam, gdzie występują quasi-statyczne deformacje, którym towarzyszą intensywne spęka-
nia ociosów, zachodzą zniszczenia, które często nie mogą być kontrolowane z uwagi na nie-
wystarczające zabezpieczenie powierzx;hni skały. Pomimo licznych zalet konwencjonalnych 
obudów zabezpieczających duże powierzchnie takich jak różne typy natryskiwanych betonów, 
ich efektywność w warunkach dużych deformacji w obszarach z utrudnionym dostępem jest 
poważnie ograniczona, zarówno w warunkach statycznego jak i dynamicznego obciążenia. 

W niniejszym artykule przedstawiono nowe rozwiązania obudowy rozmaitych wyrobisk, 
jak i filarów. Rozwiązanie to polega na udoskonaleniu stateczności wyrobisk dzięki zastoso-
waniu elastycznej membrany. 

2. Rozwój wiełkopowierzchniowych membran natiyskowych dla obudowy wyrobisk 
órniczych 

Opady skał są odpowiedzialne za ponad 50% wszystkich wypadków śmiertelnych i około 
30% wypadków powstałych w górnictwie złota w Afryce Południowej [7]. Większość wypad-
ków ma miejsce w strefie przodka, w niskich wyrobiskach typowych dla kopalń złota. Okazu-
je się, że dla niekorzystnych warunków stropowych, stosowane obudowy tymczasowe przod-
ków nie są w stanie odpowiednio zapobiegać wypadkom wywołanych tąpnięciami albo opa-
dami skal pomimo, że wiele uwagi poświęcono wymaganiom wytrzymałości obudowy, która 
jest ważnym czynnikiem wpływającym na stateczność przodka i bezpieczeństwo pracy. Nie-
mniej jednak zawały stropu w dalszym ciągu mają miejsce pomiędzy poszczególnymi elemen-
tami obudowy i mogą powodować obrażenia pracowników oraz zubożenie rudy. Dla ograni-
czenia tych problemów została opracowana wytrzymała i elastyczna obudowa, która może os-
łonić większość powierzchni stropu i zapobiegać lub znacząco zredukować opady stosunkowo 
małych indywidualnych bloków oraz może poprawić stateczność i bezpieczeństwo w warun-
kach zarówno statycznych jak i dynamicznych obciążeń. 

W przeciwieństwie do typowych założeń obudowy została opracowana koncepcja cienkiej, 
elastycznej, natryskiwanej membrany. W procesie opracowywania takiego produktu wiele 
materiałów przeznaczonych na membranę zostało wyeliminowanych jako zbyt drogich, nie-
bezpiecznych dla środowiska naturalnego lub po prostu zbyt uciążliwych do zastosowania 
w ekstremalnych warunkach górniczych, gdzie otaczająca temperatura może przewyższać 
32°C, relatywna wilgotność może osiągać 100%, temperatura przodka może przekraczać 
40°C, a prędkość przepływu powietrza jest bardzo mała. Intensywne badania przeprowadzo-
ne przez CSIR Mining Technology Division we współpracy ze Stratabond S.A. (Pty) Ltd. 
przyniosły w rezultacie opracowanie materiału na bazie akrylu wzmocnionego włóknem, któ-
ry okazuje się mieć odpowiednie możliwości, aby stanowić tymczasową obudowę dla wyro-
bisk górniczych w trudnych warunkach geologicznych. Inne zastosowanie tego materiału jest 
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możliwe dla stabilizacji filarów poprzez pokrywanie ich obwodu mocną, elastyczną konstruk-
cyjną membraną, która może zabezpieczyć filary przed ztuszczaniem się i w następstwie za-
pobiec rozluźnianiu się spękanej skały, dając poprawę całkowitej stabilności filaru. To ostat-
nie zastosowanie mogłoby być szczególnie ważnym w rejonach, gdzie następuje spękanie fila-
rów w czasie, co może prowadzić do ogromnych w skali zawałów i osiadań powierzchni, a w 
konsekwencji do destrukcji infrastruktury lub budynków. Zastosowanie membrany nie tylko 
mogłoby zredukować prawdopodobieństwo zniszczenia filarów poprzez zwiększenie ich wy-
trzymałości, lecz także uszczelniłoby filary od bezpośredniej ingerencji chemicznie szkodli-
wych cieczy, które mają wpływ na zniszczenia postępujące z czasem. 

Omawiany materiał natryskuje się z łatwością i przylega on mocno do powierzchni skały 
tworząc jednolitą powłokę, nawet jeżeli jest natryskiwany na nieregularną powierzchnię. 

Podstawowe własności natryskiwanej powłoki są następujące: 
- wj^rzymałość na rozciąganie waha się od 3 MPa do 4 MPa w zależności od zawartości 

włókna; 
- wydłużenie > 45%; 
- oparta na bazie wodnej, łatwozmywaina po zastosowaniu (lecz tylko przed utwardze-

niem); 
- niepalna i niewydzielająca toksycznych wyziewów w czasie stosowania, nawet jeśli 

wystawiona jest na działanie otwartego ognia; 
- optymalna grubość powłoki 3 mm; 
- elastyczność (test średnicowy 25 mm) oraz odporność na uderzenia (7,4 J). 

Obecnie przeprowadzane są wstępne badania laboratoryjne i terenowe w celu określenia 
potencjalnego efektu wzmacniającego powłoki, i co jest najważniejsze, w celu określenia 
efektu podporności membrany na stateczność tuneli, przodków wybierkowych i filarów. 

Przykład testu laboratoryjnego, w którym omawiany materiał został zastosowany na po-
wierzchni skały kwarcytowej tworząc układ „skalnego tłoka w skalnym cylindrze" przedsta-
wiony jest na rysunku 1. Przedstawiono również relację pomiędzy obciążeniem a deformacją, 
której podlegał tłok skalny. Pierwsze pęknięcie zaczęło się pojawiać w 1,5 milimetrowej po-
włoce dopiero po przemieszczeniu tłoka o około 9 milimetrów. Takie zachowanie się mem-
brany bez pęknięcia wskazuje na jej możliwości odkształcania się w warunkach du^ch defor-
macji skał. 

3. Skuteczność przy zastosowaniu w skatach zwięzłych 

Wiadomym jest, iż dookoła typowych wyrobisk na dużych głębokościach zniszczenie skały 
zwięzłej przebiega w postaci spękania kruchego. Jednakże zasadniczy mechanizm, który ste-
ruje podstawowymi procesami zniszczenia jest ciągle niezbyt dobrze poznany. Tworzenie się 
pęknięć o charakterze ścinania lub wydłużania szczeliny jest przedmiotem wielu badań. Ta-
kie problemy, jak istnienie pęknięć typu ścinającego (typ II) nie zostały w sposób zadowalają-
cy potwierdzone i są stale badane [2, 3]. Nawet kwestie relaksacji naprężeń i kruchości mate-
riału są od czasu do czasu podnoszone w dyskusjach jako istotne w procesach niszczenia ska-
ly-
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Rys. 1. Deformacja pod wpływem obciążenia w układzie skalnego tłoka pokrytego elastyczną powłoką w cylindrze 
skalnym 

Fig. 1. Lx)ad deformation of a coated rock piston in rock cylinder arrangement 

Wynika to również stąd, że modele konstytucyjne, a szczególnie te, które usiłują opisać 
fazę pozniszczeniową skały, nie posiadają ciągle fundamentalnych podstaw i mogą okazać się 
całkowicie niepoprawne. 

Niemniej jednak dla celów praktycznych można bezpiecznie założyć, że skała traci wj^rzy-
małość po zniszczeniu, niezależnie od mechanizmu, który powoduje takie zniszczenie. W fa-
zie pozniszczeniowej materiał skały zwięzłej będzie posiadał wytrzymałość resztkową, która 
jest mniejsza niż jego wytrzymałość maksymalna. Ta wytrzymałość resztkowa jest paramet-
rem krytycznym odpowiadającym za nośność nadmiernie naprężonych stref takich jak ociosy 
wyrobisk na dużych głębokościach oraz filary. Barron [1] badał teoretyczną wytrzymałość fi-
larów za pomocą analiz granicznej równowagi i wyprowadził następujące równanie dla roz-
kładu naprężenia pionowego w zniszczonej strefie filara: 

Naprężenie pionowe = UCS^ • W (1) 

gdzie: 
UCSg- wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie spękanej skały, 
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Pomimo, że równanie to opisuje tylko rozkład teoretycznego naprężenia w spękanym ma-
teriale, lysunek 2 pokazuje również oczekiwany rozkład naprężeń w materiale niespękanym. 
Z równania (1) wynika znaczenie resztkowej wytrzymałości (UCSB). Niemniej jednak kalib-
racja tego parametru nie została poddana standaryzacji i jego wartość może być tylko szaco-
wana. Obecnie wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie spękanej skały jest często przyjmowa-
na w symulacjach numerycznych jako równa zero, lecz takie założenie wskazywałoby, że żad-
ne naprężenia nie istnieją w strefie spękanej zgodnie z równaniem (1), Jest to nierealne i jest 
oczywistym, że pewne, na razie jeszcze nie policzalne wartości wytrzymałości resztkowej mu-
szą być przyjmowane. 

YERTICAL STRESS 

X 

CRUSHED20NE 

Rys. 2. Rozkład pionowego naprężenia w strefie przyprzodkowej według Barron'a [1 
Fig. 2. Yertical stress distribution in a łongwali abutment (after Barron, [1]) 

Odpowiednie analizy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem programu komputero-
wego FLAC, który bazuje na metodzie różnic skończonych w oparciu o prawo Coulomba-
Mohra i formułę pełzania. Pomimo, że autorzy nie utrzymują, że ten model jest właściwym 
do opisu zachowania masywu skalnego, to jednak pozwala on na modelowanie przejścia ma-
teriału skalnego z etapu przedzniszczeniowego (w którym materiał posiada maksymalną wy-
trzymałość) do etapu pozniszczeniowego, w którym wytrzymałość zmniejsza się do wartości 
resztkowej. Wyniki analiz komputerowych modelu filara są przedstawione na rysunkach 3 
i 4. Typowy rozkład naprężenia pionowego jest przedstawiony na rysunku 3, a średnie naprę-
żenie filara w odniesieniu do pionowego odkształcenia przedstawiono na rysunku 4a i 4b dla 
różnych wartości wytrzymałości resztkowej. Rysunek 3 może być bezpośrednio porównany 
z teoretycznym rozkładem naprężeń jak to przedstawiono na rysunku 2, podczas gdy rysunki 
4a i 4b demonstrują wpływ różnych wytrzymałości resztkowych na pozniszczeniowe zachowa-
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nie się filara. Zakłada się, że elastyczna membrana będzie opisywana w tym modelu nume-
rycznym poprzez jej wpływ na resztkową wytrzymałość skaiy. 

Dokładny mechanizm powodujący zwiększanie się wytrzymałości resztkowej poprzez 
boczne skrępowanie jest dyskutowany. Może to mieć duże znaczenie praktyczne. Zwiększa-
nie się wytrzymałości resztkowej prowadzi do zmniejszania się zasięgu strefy zniszczonej 
i związanej z tym dylatancji. Niemniej jednak ważnym wymogiem dla wzrostu wytrzymałości 
resztkowej jest to, że takie skrępowanie może być utrzymywane w zróżnicowanych warun-
kach, nawet jeżeli zachodzą znaczne deformacje. Ma to miejsce tam, gdzie statyczne zacho-
wanie się obudowy jest dominujące. Obudowa która jest zbyt sztywna uległaby uszkodzeniu 
kiedy podlega znacznemu odkształceniu i związanym z tym wysokim naprężeniom, które 
mogłyby być łatwo wytworzone w środowisku skał zwięzłych. Dlatego właśnie opracowana 
została koncepcja elastycznej membrany z określonymi parametrami wytrzymałościowymi. 
Taka membrana powinna dostarczyć w zróżnicowanych warunkach ograniczone skrępowa-
nie, które może dać w rezultacie istotne zwiększenie wytrzymałości resztkowej kruchej skały. 
Analizy numeryczne potwierdzają tę regułę można to zaobserwować na rysunkach 4a i 4b. 
Niemniej jednak doświadczenia laboratoryjne oraz eksperymenty „in-situ" wymagane są 
w celu kalibracji przyjmowanych parametrów. 
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Rys. 3. Rozkład pionowego naprężenia w połowie filara, oś filara umiejscowiona wzdłuż osi pionowej wykresu 
Fig. 3. Yertical stress distribution through half a pillar; whereby the centreline is located along the vertical axis 
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Rys. 4. Średnie naprężenie w filarze w zależności od odkształcenia dla różnych wartości wytrzymałości resztkowej 
Fig. 4. Average pillar stress in relation to the applied deformation for various values of residua! strengh 
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Działanie membrany polega zatem na podparciu skały dla uzyskania resztkowej wytrzy-
małości. O pozniszczeniowym zachowaniu skały decyduje kruchość materiału. Gwałtowne 
zniszczenie jest często związane z twardszym, bardziej kruchym materiałem. Rozsadzanie 
ścian wyrobiska jest na przykład regularnym zjawiskiem w południowo - afrykańskich kopal-
niach złota eksploatujących na dużych głębokościach i jest ono często związane z samoistnym 
gwałtownym zniszczeniem skał. Od czasu do czasu także i filary są niszczone w podobnie 
gwałtowny sposób. W doświadczeniach laboratoryjnych ten typ zniszczenia może być łatwo 
odtworzony i generalnie wyróżnia się dwa typy kruchych pozniszczeniowych zachowań. Typ I 
wymaga zewnętrznego dostarczenia energii w celu kontynuacji procesów zniszczeniowych, 
podczas gdy w typie II energia sprężysta, która jest obecna w materiale, okazuje się wystar-
czająca dla dokonania procesu zniszczenia. Obydwa typy zachowań przedstawione są na ry-
sunku 5. 

AXJALSTRESS 
i 

CLASSI 

AX1AL STRAIN 

Rys. 5. Charakterystyka naprężeniowo - deformacyjna materiału kruchego (wg Wawersik'a i Fairhursfa [6]) 
Fig. 5. Brittle stress-strain behaviour(after Wawersik and Fairhurst, [6]) 

Typ I pozniszczeniowego zachowania może być sterowany poprzez regulowanie dostar-
czanej zewnętrznej energii, co jest praktycznie realizowane przy wykorzystaniu sztywnych 
maszyn wytrzymałościowych. Typ II zachowania jest ekstremalnie trudny do kontroli i wyma-
ga relaksacji energii z materiału przy wykorzystaniu czułego układu wspomagania. Płyty bar-
dzo kruchego kwarcytu, które mogą być uważane za materiał II typu (Timeball Hill Quartzi-
te), zostały obciążone poza moment zniszczenia w maszynie „miękkiej". Wyniki dla płyty 
o stosunku szerokości do wysokości równym 5 : 1 zostały przedstawione na rysunku 6a. Po-
dobne testy zostały powtórzone na identycznych płytach osłoniętych membraną Everbond. 
Wyniki przedstawione zostały z kolei na rysunku 6b. Różnice w uzyskanych wynikach wska-
zują, że gwałtowne zniszczenie, które jest tak typowe w tego typu skałach w normalnych oko-
licznościach może być wytłumione a nawet wyeliminowane poprzez zastosowanie elastycznej 
powłoki. Gwałtowne zniszczenie, które związane jest z niepokiytymi powłoką próbkami, 
przedstawione na rysunku 7b, jest tłumione przez cienką membranę typu Everbond, jak jest 
to widoczne na rysunkach 7c i 7d. Praktyczne znaczenie tych wyników jest takie, że mogą być 
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one w zasadzie wykorzystane do zmniejszania energii, która uwalnia się w czasie tąpnięć. W 
południowo - afrykańskich kopalniach złota eksploatujących na dużych głębokościach takie 
warunki są powszechne i zastosowanie tej metody byłoby ze wszechmiar uzasadnione. 

Rys. 6a. Płyty kwarcytu nie pokryte powłoką 
Fig. 6a. Time-ball hill quartzite - uncoated 
Rys. 6b. Płyty kwarcytu pokryte powloką 
Fig. 6b. Time-ball hill quartzite - coated 

Rys. 7a. Próbka pokryta powloką i próbka niepokryta powloką przed obciążeniem 
Fig. 7a. Coated and uncoated specimen before loading 

Rys. 7b. Próbka niepokryta powloką po (gwałtownym) zniszczeniu 
Fig. 7b. Uncoated specimen after failure 

Rys. 7c. Próbka pokryta powłoką po zniszczeniu 
Fig. 7c. Coated specimen after failure 

Rys. 7d. Próbka pokryta powloką po zniszczeniu 
Fig. 7d. Coated specimen after failure 
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Niezależnie od wyżej przedstawionych własności Everbond posiada znaczącą wytrzyma-
łość na rozciąganie (3 MPa), która wskutek swojej zdolności rozciągania i wyjątkowej zdol-
ności dopasowywania może tworzyć istotną wytrzymałość na obciążenia w nieciągłych wars-
twach, które dla uzyskania stabilności powinny być bocznie skrępowane. Dla demonstracji ta-
kich możliwości, warstwa luźnych cegieł o wysokości 75 mm i powierzchni czołowej wynoszą-
cej 900 mm x 900 mm została pokryta membraną Everbond o grubości 1,5 mm. Warstwa ce-
gieł została później odwrócona stroną wierzchnią w dół i umieszczona na podpórkach usytu-
owanych na jej czterech rogach w taki sposób, że powierzchnia pokryta powłoką znalazła się 
na dole warstwy i skutecznie utrzymywała cegły razem. Następnie na środku tej płyty umiesz-
czono kolumnę cegieł o wadze 200 kg (rys. 8). 

Rys. 8. Ciężar 200 kg utrzymywany 1,5 milimetrową powtoką, którą pokryto spód warstwy cegieł 
Fig. 8. 200 kg load supported by a 1,5 mm thick coating along the bottom of the layer of bricks 

Powyższy eksperyment wskazuje na znaczące możliwości membrany w warunkach statycz-
nych. Również dynamiczne warunki obciążenia są bardziej efektywnie neutralizowane przez 
elastyczne obudowy. W warunkach, gdzie występują tąpania zakłada się często, że bloki skal-
ne mogą podlegać prędkościom do 3 m/s wskutek sił i przyśpieszeń, które są wynikiem fal 
uderzeniowych. Istnieją przesłanki, że takie prędkości są całkiem realne i wielkości te są wy-
korzystywane jako parametry przy projektowaniu konstrukcji obudów dla rejonów skłonnych 
do tąpań w pofudniowo-afrykańskich kopalniach złota eksploatujących na dużych głębokoś-
ciach [5 . 

Wstępne eksperymenty laboratoryjne na filarach wykonanych w skałach zwięzłych podle-
gających nadmiernym obciążeniom wskazują na potencjalną korzyść wynikającą z zastosowa-
nia elastycznej, przylegającej membrany. W celu lepszego zrozumienia wzajemnego oddzia-
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ływania takiej membrany z masywem skalnym, który jest albo spękany albo podlega spęka-
niu, jest podejmowany obecnie szeroki program doświadczalny. Ponieważ aktualna wiedza 
na temat pozniszczeniowego zachowania się górotworu jest ciągle ograniczona i nie można 
przewidzieć rezultatów tych eksperymentów, mechanizmy powodujące wzmocnienie i stabili-
zację będą nadal badane. 

4. Wnioski 

1. Zniszczenie zwięzłej, twardej i kruchej skały, która podlega znaczącym deformacjom i wy-
sokim naprężeniom może być kontrolowane w praktyczny sposób przez zastosowanie ela-
stycznej obudowy membranowej, 

2. Podstawowe znaczenie takiego systemu obudowy polega na zabezpieczeniu wytężonych 
powierzchni odsłoniętych skał dla uzyskania efektywnej stabilizacji, 

3. Elastyczna membrana typu Everbond może przyjmować duże odkształcenia i w ten spo-
sób utrzymywać w zniszczonej skale wytrzymałość resztkową, 

4. Gwałtowne zniszczenie podczas którego może się uwolnić duża ilość energii może być 
kontrolowane dzięki wykorzystaniu omawianej elastycznej obudowy, 

5. Nieciągłe warstwy skalne, które w normalnych warunkach nie transformują naprężeń ści-
nających i rozciągających mogą być stabilizowane elastyczną powłoką, 

6. Ponieważ przemieszczenia mogą być absorbowane znacznie łatwiej przez elastyczny ma-
teriał, wymagania obudowy w warunkach obciążeń dynamicznych mogą być zredukowa-
ne. 
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Spray-on, user friendly and flexible support for minę excavation 

Abstract 
For some years it has become increasingly apparent that one of the essential 

reąuirements to improve the safety and the stability around highly fractured deep level 
tunnels and stopes is an increase in the areał coverage provided by the support. 
By maintaining the integrity of an initially limited zonę of fractured rock surrounding 
a newly exposed rock face, a large areał coverage support can not only reduce the potential 
for falls of ground but ałso markedly improve the overałł stability of the excavation by 
preventing unravelling of the mostly unconfined rock close to the rock wali surface. 

Unstable conditions around highly stressed tunnels and pilłars often result from the 
presence of sidewall parałlel extension fractures which łead to extensive słabbing and 
associated rock dilation. The effect of a strong, flexible membrane support on the overall 
stability of a fractured abutment has been investigated by using an analysis in which the 
strength of damaged/fractured rock is assumed to be a fundamentał parameter. A flexible 
membrane, which is capable of providing the broken rock with a certain minimum residual 
strength, even when subjected to large deformations, will alłow for an efficient build-up of 
load carrying capacity in fractured abutments, which otherwise may not be able to offer any 
resistance, especially if time effects are ałso considered. 

Yiolent failure of brittle, hard rock can ałso be suppressed by the application of flexible 
support as will be demonstrated in this paper and finally local stability of fractured beams 
and individual blocks can ałso be greatly improved, both under static and dynamie 
conditions, by the application of membrane which provides the reąuired tensile strength 
even under unfavourable conditions. 
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Przegląd procesów podsadzania w Kanadzie 

Słowa kluczowe 

Rodzaje podsadzek - podsadzka hydrauliczna • podsadzka utwardzana 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie rodzaje podsadzek stosowanych w Kana-

dzie z podkreśleniem znaczenia podsadzki kamiennej utwardzanej i podsadzki pastowej. Po-
dsadzka ma ogromne znaczenie w eksploatacji podziemnych złóż wulkanicznych w Kanadzie 
z uwagi na umożliwienie wybrania najbardziej optymalnego systemu eksploatacji uwzględ-
niającego wymogi ekonomiczne i stateczności kopalni. 

Obecnie największe nadzieje pokładane są w podsadzce pastowej, któr^ z uwagi na swoje 
walory staje się najbardziej uniwersalnym środkiem do wypełniania przestrzeni poeksploata-
cyjnych. 

1. Wstęp 

Większość podziemnych zakładów górniczych w Kanadzie stosuje podsadzkę. Wybór po-
dsadzki jest dyktowany warunkami ekonomicznymi, metodami wydobywania i wymaganiami 
mechaniki górotworu. Ochrona powierzchni ze względów na położenie geograficzne kopalń 
nie stanowi problemów i praktycznie nie wchodzi w rachubę przy wyborze systemów, zarów-
no eksploatacyjnych jak i podsadzania. 

Kopalnie kanadyjskie produkują w skali rocznej około 500 min ton odpadów poflotacyj-
nych i skały płonnej. 

2. Rodzaje podsadzek 

Podsadzki stosowane w Kanadzie: 
- kamienna luźna, 
- kamienna utwardzana, 
- hydrauliczna luźna, 
- hydrauliczna utwardzana, 
- pastowa, 
- pastowa specjalna. 
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2A. P o d s a d z k a k a m i e n n a l u ź n a 

Jest to najtańszy typ podsadzki. Stosuje się ją w metodach wybierania poWadów żylnych 
Wybieranie złoża zaczyna sie w nainiższym punkcie i wybraną przestrzeń wypełnia się pro-
gresywnie z każdym zaoiorem ao gory. w lycn sysLciuduu luwuicz. ar̂ aî  ô ôu 
je się piaski aluwialne lub też odpady poflotacyjne. W takich wypadkach ostatnia warstwa -
powiedzmy o grubości 1 metra - jest utwardzona z cementem. Ta podsadzka stanowi sztucz-
ny spąg dla cyklu produkcyjnego. 

2 .2 . P o d s a d z k a k a m i e n n a u t w a r d z a n a 

Jest to najdroższa podsadzka, ma zastosowanie w grubych złożach w celu maksymalizacji 
wydobycia i utrzymania stabilności kopalni. Pozwala prawie na czyste wybieranie złoża oraz 
łagodzi stan naprężenia górotworu wynikający z eksploatacji. Głównymi materiałami są skały 
płonne z odkrywek oraz z robót przygotowawczych. Materiałem wiążącym są cementy, po-
pioły hutnicze, mielona szlaka hutnicza lub też kombinacja powyższych. 

Typowy proces składa się z odkrywki kamienia na powierzchni, kruszarki, przesiewarki i 
mieszami materiałów wiążących. System dostarczania to seria szybików i otworów z powierz-
chni do głównych stacji odbiorczych pod ziemią, gdzie też używa się przenośników lub/oraz 
wozów odstawczych do lokalnej dystrybucji. 

2 . 3 . P o d s a d z k a h y d r a u l i c z n a , p o d s a d z k a h y d r a u l i c z n a u t w a r d z a n a 

Mniej kosztowna niż podsadzka utwardzana. Stosuje się ją jako nieutwardzaną, utwardza-
ną i częściowo utwardzaną. Materiałami są odpady poflotacyjne w większości klasyfikowane, 
piaski aluwialne lub też mieszanina powyższych. Zastosowanie tej podsadzki jest najszersze. 
Jest mniej sztywna niż podsadzka kamienna utwardzana. Wymaga więcej specjalnych przygo-
towań przed wykonaniem jej w każdym nowym miejscu. Wykonywanie podsadzki hydraulicz-
nej luźnej jest podyktowana metodami wydobycia. 

Stosowanie podsadzki hydraulicznej utwardzanej jest podyktowane wymogiem wydobycia 
i mechaniki górotworu. W takim samym zakresie rozpatruje się również podsadzkę pastową. 

2 .4 . P o d s a d z k a p a s t o w a 

Podsadzka pastowa jest podobna do podsadzki hydraulicznej, lecz ma zupełnie inny cha-
rakter fizyczny. Jest to najbardziej pożądana podsadzka jeśli chodzi o jej walory. Ciągle jesz-
cze w okresie pewnych kontrowersji. Koszt kapitalny instalacji jest najwyższy, natomiast ope-
racyjnie najbardziej konkurencyjny. Stosuje się ją jako wyłącznie utwardzaną. Łatwa w dy-
strybucji, utrzymaniu i podatna do wysokiego stopnia mechanizacji. Materiałem są klasyfiko-
wane odpady poflotacyjne, żwiry oraz mieszanina powyższych. Główną charakterystyką jest 
mała zawartość wody, musi mieć odpowiednio dobrany skład drobnych frakcji, żeby utrzymy-
wać lubrykację przepływu. 
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Charakterystyka podsadzki pastowej 

Zawartość wody w granicach 15-20%. Zawiera minimum 15% materiału o wielkości 
mniejszej od 20 mikronów. Jest to potrzebne do prawidłowej lubrykacji w rurociągach, 
utrzymania wody w postaci związanej (woda nie jest w stanie wolnym), zapobiegania 
segregacji większych cząstek i cementu. Gęstość receptury musi być ściśle obserwowana i 
kontrolowana. Proces dojrzewania jest znacznie szybszy niż podsadzki hydraulicznej. 

Fot. 1. Kopalnia „Łupin", Terytorium Północne. Komora zalewana pK)dsadzką pastową 
Phot. 1. „Łupin" mimes NWT. Pastę backdill being poured 

Fot. 2. Kopalnia „Łupin", Terytorium Północne. Tama podsadzkowa. Brak wody na spągu., 
brak objawów parcia na tamę 

Phot. 2. „Łupin" mime, NWT. Pastę backdill reteining structure no drainage, very little load on structure from fili 

Sekcja 1 335 



School of Underground Mining '98 

Fot. 3. Kopalnia „Łupin", Teiytorium Północne. Wlom w podsadzce pastowej dla przygotowania strzału 
w następnej komorze 

Phot. 3. „Łupin" mime, NWT. Excavated slot in pastę backfill 

Rys. 1. Kopalnia „Louvicourt", Quebeck. Schemat stacji podsadzki pastowej na powierzchni 
Fig. 1. „Louvicourt" mines, Ouebeck. Pastę backfill plant flowsheet (I) 
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Tabela 1. Zestawienie urządzeń do podsadzki pastowej 
Table 1. Pastę backfill plant flowsheet (II) 

Sprzęt Charakterystyka | Producent Moc (KM) 
Zbiornik 15.25 X 18.9 m (25001) 
Agitator PDVE-13S, 22.5 RPM, dwa wirniki Hayward Gordon 150 

Filtry dyskowe 10 X 10'6" GL&V Ont. 10 
Pompa próżniowe 2BE-1655,264 mVmin przy 25"Hg Siemens 450 

Pompa filtrowa 9" X 4" Krogh 10 
Przenośnik 18 m X1067 mm T&S equipment 15 

Mikser śrubowy Twin pug, 8.7 m x 600 mm Continental 2 x 5 0 VS 
Pompa do betonu KDS 2180.220 mm pistons Putzmeister 250 

Silos 200 live tons (250 actual) PCE sales 
Podawacze śrubowe 20 t/h, 3.5 m x 305 mm PCEsales 7.5 VS 
Podawacze wagowe 20 t/h, 1.9 m x 650 mm Ktron 1.5 
Przenośnik śrubowy 4 0 t / h . 8 m x 3 6 0 mm S.S. Scott 10 
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Rys. 2. Przyrost wytrzymałości na ściskanie podsadzki pastowej przy zawartości 6% cementu 
Fig. 2. Compresive strenght 6% cement 
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Rys. 3. Przyrost wytrzymałości na ściskanie podsadzki pastowej przy zawartości 1% cementu i 3,5% szlaki 
Fig. 3. Compresive strenght 1% cement and 3»5% slag 
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Rys. 4. Kopalnia „Kidd Creek", Ontario. Podsadzka kamienna utwarzana 
Fig. 4. Consolidated rockfill design and quality contro! at Kidd Creek Mines 
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Rys. 5. Kopalnia „Kidd Creek". Schemat instalacji podsadzkowej 
Fig. 5. Kidd Creek Mines. Fili transportion system 

Rys. 6. Kopalnia „Louvicourt". Schemat otworów do przepływu podsadzki pastowej 
Fig. 6. Louvicourt mine. Backfill hole layout. 

Sekcja 1 339 



School of Underground Mining *98 

3. Podsumowanie 

Podsadzka w górnictwie kanadyjskim spełnia bardzo ważną rolę jeśli chodzi o ekonomikę 
i bezpieczeństwo wydobycia. Najbardziej korzystne efekty osiągane są przy użyciu podsadzek 
utwardzanych, w szczególności podsadzki kamiennej i pastowej. Ta ostatnia pozwala na ogra-
niczenie rozmiarów stawów osadowych oraz ma przyszłościowe perspektywy na składowanie 
odpadów poflotacyjnych na powierzchni przy użyciu niekonwencjonalnych metod. Najwięk-
szymi problemami z jakimi boiyka się dzisiejsze górnictwo w Kanadzie, jeśli chodzi o po-
dsadzkę, to koszt, szybkość wykonania, zubożenie rudy i źródła dostawy materiałów podsadz-
kowych. 

Literatura 

1 Farsangi P., Hara (Harasimowicz) A.: Consolidated rockfill design and quality control at Kidd Creek Mines, 
CIM Bulletin, Vol.86. No. 972 
Lavoie C : Pastę fill at the Louvicourt Mine 

[3] Momayez M., Hassani F. P., Hara (Harasimowicz) A., Sadri A.: Application of GPR in Canadian Mines, CIM 
Bulletin, Vol. 89, No. 1001 

4] Rappel J.: Commissionong and Operation of the Łupin Pastę Backfill Plant 

Overview of back-filling technologies in Canada 

Abstract 
In the articłe is has been presented generał overview of back-filling materials used in 

Canada with emphasizing of stone and pastę fiłling. Back-filling in underground mining of 
vulcanic type of deposits in Canada is of huge importance because of possibility of choosing 
the most optimal method of exploitation taking into consideration both economical situation 
and stability of excavations. 

At present the greatest hopes for the futurę are in the pastę fiłling due to its advantages 
which becoming the most universal materiał for back-filling technology. 
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Propozycja (GFW) klimatyzacji KWK „Pniówek" 

Słowa kluczowe 
Klimatyzacja kopalń-agregaty chłodnicze 

Streszczenie 
W artykule omówiono propozycje centralnej instalacji klimatyzacyjnej dla KWK „Pnió 

wek". Zaprezentowano dwa warianty instalacji wraz z podstawowymi paramtrami techniczny 
mi. Wskazano rozwiązanie korzystniejsze ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na więk 
szą elastyczność rozwiązań pośrednich. (Streszczenie redakcji). 

1» Wprowadzenie 

Na podstawie podanych przez służby wentylacyjne kopalni „Pniówek" warunków w jakich 
ma pracować urządzenie klimatyzacji centralnej, to jest: 
- temperatura powietrza na powierzchni ( w warunkach letnich) - 28 °C, 
- wilgotność powietrza na powierzchni (w warunkach letnich) - 70%, 
- łączna moc urządzeń chłodniczych (netto) - 5 MW. 

Zaproponowano dwa warianty klimatyzacji centralnej z odprowadzeniem ciepła skrapla-
nia do już istniejącej wieży chłodniczej na powierzchni kopalni. 

Wariant pierwszy polega na usytuowaniu agregatu KM 3000 oraz KM 2000 
(zaprezentowany podczas Wystawy Urządzeń Górniczych SIMMEX '95 w Katowicach) w obrę-
bie podszybia poz. 830. Agregaty te chłodzą wodę, która za pośrednictwem stacji pomp i fil-
trów przesyłana jest do chłodnic powietrza umieszczonych w rejonach eksploatacyjnych (rys. 
1). Oba agregaty wyposażone są w wysokociśnieniowe skraplacze, przez co unika się instala-
cji urządzeń obiegu wtórnego z dodatkowym wymiennikiem ciepła. 

Wariant drugi polega na usytuowaniu agregatu KM 3000 oraz KM 2000 na powierzchni 
kopalni. Agregaty te chłodzą wodę, która za pośrednictwem stacji pomp i filtrów przesyłana 
jest do trójkomorowego podajnika rurowego usytuowanego na poz. 830. Z podajnika ruro-
wego woda zimna jest przesłana do chłodnic powietrza umieszczonych w rejonach eksploata-
cyjnych (rys. 2). 
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Wariant ten wymaga dodatkowego wyposażenia w zakresie trójkomorowego podajnika 
rurowego oraz pomp i zaworów obiegu wtórnego. Podraża to koszty inwestycyjne, jednakże 
ze względu na usytuowanie agregatów KM na powierzchni kopalni może być rozwiązaniem 
korzystniejszym. 

2. Wariant pierwszy 

Agregaty chłodzące wodę KM 3000 oraz KM 2000 usytuowane są w komorze wykonanej 
w pobliżu podszybia szybu Ludwik na ppz. 830 m. Oba agregaty wyposażone są w skraplacze, 
które wytrzymują statyczne ciśnienie słupa wody w szybie. Temperatura wody opuszczjącej 
parownik agregatów wynosi 3°C. Woda za pośrednictwem stacji pomp i filtrów przekazywana 
jest rejonowymi rurociągami izolowanymi do miejsca rozdziału na poszczególne chłodnice 
powietrza. Temperatura wody wchodzącej do chłodnic powietrza wynosi 4°C. Temperatura 
wody opuszczającej chłodnicę wynosi ISJ^^C. Powrót wody z chłodnic odbywa się za pośred-
nictwem rurociągu nieizolowanego. Dla tego obiegu wydatek wody wynosi 240 rn/h. Straty 
ciepła na drodze z parownika agregatu do chłodnic powietrza wynoszą 275 kW, a w drodze 
powrotnej 630 kW. Ciepło skraplania za pośrednictwem wody przekazywane jest nieizolowa-
nym rurociągiem szybowym do istniejącej już na powierzchni kopalni wieży chłodniczej. 
W okresie letnim temperatura wody wynosi 42,1°C na wejściu i 22.0 °C na wyjściu z wieży 
chłodniczej. Dla tego obiegu wydatek wody wynosi 280 rn/h (rys. 3). 

3, Wariant drugi 

Agregaty chłodzące wodę KM 3000 oraz KM 2000 usytuowane są w dolnej kondygnacji 
zakładu przeróbczego kopalni. Temperatura wody opuszczjącej parownik agregatów wynosi 
3 °C. Woda ta za pośrednictwem stacji pomp i filtrów oraz szybowego rurociągu izolowanego 
kierowana jest do trójkomorowego podajnika rurowego. Podajnik ten umieszczony jest na 
poz. 830 w pobliżu podszybia szybu „Ludwik". Temperatura wody opuszczającej trójkomoro-
wy podajnik rurowy wynosi 3,5°C. Woda za pośrednictwem stacji pomp i filtrów przekazywa-
na jest rejonowymi rurociągami izolowanymi do miejsca rozdziału na poszczególne chłodnice 
powietrza. Temperatura wody wchodzącej do chłodnic wynosi 4,5®C. Temperatura wody 
opuszczającej chłodnicę wynosi 18,8°C. Powrót wody z chłodnic odbywa się za pośrednic-
twem rurociągu nieizolowanego. Dla tego obiegu wydatek wody wynosi 245 m^/h. Straty ciep-
ła na drodze z parownika agregatu do chłodnic powietrza wynoszą 270 kW, a w drodze po-
wrotnej 626 kW. Ciepło skraplania za pośrednictwem wody przekazywane jest nieizolowa-
nym rurociągiem do wieży chłodniczej. W okresie letnim temperatura wody wynosi 40,9 
na wejściu i 22,0°C na wyjściu z wieży chłodniczej. Dla tego obiegu wydatek wody wynosi 
280 m % (rys. 4). 
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Rys. 3. Schemat klimatyzacji KWK „Pniówek", wariant 1 
Fig. 3. Diagram of air-condition in the „Pniówek" coal mine, variant 1 
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Rys. 4. Schemat klimatyzacji KWK „Pniówek", wariant 2 
Fig. 4. Diagram of air-condition in the „Pniówek" coal mine, variant 2 
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4. Agregat chłodzący wodę KM 

Podstawowym urządzeniem przedstawionych wariantów klimatyzacji jest agregat chlo 
dzący wodę KM. Rysunek 5 przedstawia główne podzespoły agregatu. Tabela 1 podaje przy 
kładowe parametry pracy agregatu I, wariant pierwszy, 

Tabela 1. Parametry pracy agregatu I, wariant pierwszy 
Table 1. Operational parameters of aggregate I, the first variant 
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Od roku 1970 firma GFW wyprodukowała 77 agregatów typu KM, które zastosowano 
w kopalniach Niemiec, Anglii, Belgii oraz Francji. Wyprodukowane ciągu ostatnich agregaty 
KM pracują w kopalniach przedstawionych w tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie kopalń stosujących agregaty KM wyprodukowane w ostanich latach 
Table 2. List of mines in which the KM aggregates, manufactured recently, are used. 

L.p. 1 K o p a l n i a | K r a j D a t a M o c 
1. BW Haard Niemcy 19.11.1990 2000kW 
2. BW Consolidation Niemcy 26.06.1990 2000 kW 
3. BW Westerholt Niemcy 26.02.1991 2 000kW 
4. BW Westerholt Niemcy 26.02.1991 2000 kW 
5. BW Rheinland Niemcy 26.02.1991 2000kW 
6. BW Niederberg Niemcy 13.06.1991 2 000 kW 
7. BW Niederberg Niemcy 16.03.1992 2000 kW 
8. BW Niederberg Niemcy 16.11.1992 2000 kW 
9. BW Ewald Niemcy 15.12.1992 2000 kW 
10. BW Ewald Niemcy 15.12.1992 2000 kW 
11. BW Haard Niemcy 15.01.1992 2000 kW 
12. BW Friedrich-Heinrich Niemcy 29.11.1993 3 000kW 
13. BW Gen. Blumenthal Niemcy 04.10.1993 2 000kW 
14. BW Westerholt Niemcy 27.05.1994 2 000kW 
15. BW Westerholt Niemcy 06.12.1995 2000kW 
16. BW Niederberg Niemcy 28.04.1997 1200kW 
17. BW Friedrich-Heinrich Niemcy 23.10.1997 3 000kW 

5. Podsumowanie 

Koszty inwestycyjne wariantu pierwszego są znacznie niższe. Ponfidto wariant pierwszy 
cechuje się większą elastycznością rozwiązań pośrednich. Gdyby rurociąg odprowadzający 
ciepło skraplania był zabudowany w szybie dopiero w późniejszych latach, to do tego czasu is-
tniejące agregaty chłodzące wodę mogą pracować w tzw. systemie klimatyzacji decentralnej. 
Tutaj ciepło skraplania jest odprowadzane za pośrednictwem wody do chłodnic wyparnych 
lub płytowych wymienników ciepła. 

Niezależnie od przedstawionych wariantów, możliwe do zrealizowania są również inne 
rozwiązania np. centralna klimatyzacja kombinowana. W tym rozwiązaniu agregaty chłodzą-
ce wodę usytuowane są zarówno na powierzchni jak i w podziemiach kopalni. Rozwiązanie 
takie może okazać się korzystniejsze od rozpatrywanych wariantów, wymaga jednak dokład-
niejszej analizy warunków kopalni „Pniówek". 
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The propositions of air-conditioning in the „Pniówek" coal minę 

Abstract 
The paper presents the propositions of a central air-coinditioning installation in the 

„Pniówek" Coal Mine. Two variants with basie technical parameters have been presented. 
The economically more advantageous solution has been indicated which is also 

characterised by a higher elasticity of intermediate solutions (Editor's abstract). 
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Henryk MARCAK 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 

Zastosowanie fal pokładowych do rozpoznania tektoniki złoża 

Słowa kluczowe 

Tektonika złoża - metody sejsmiczne -fale pokładowe - faza Airy'ego 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania fal pokładowych do rozpoznania 

tektoniki pokładów węgla. Opisane zostały warunki powstawania fal pokładowych oraz moż-
liwości ich identyfikacji w zapisie sejsmicznym. Na typowych przykładach niejednorodności 
złoża zaprezentowano sposób propagacji fal pokładowych i omówiono możliwości rozpozna-
nia typu zaburzenia na podstawie analizy zapisu fali pokładowej. 
1. Wprowadzenie 

Przyszłość polskiego górnictwa zależy od tego, czy będzie można eksploatować kopaliny 
taniej i bardziej efektywnie, a więc z najmniejszą z możliwych zawartością skały płonej. Jed-
nym z powodów trudności w osiągnięciu tych celów jest skomplikowana struktura eksploato-
wanych pokładów. W szczególności pokłady węgla w Rybnickiej, Nadwiślańskiej i Jastrzęb-
skiej Spółkach Węglowych są bardzo nieregularne. Powodem tej nieregularności są zmienne 
miąższości pokładu, wywołane wypiętrzeniem stropu lub spągu, wyklinowaniem pokładu lub 
mikropęknięciami. Eksploatacja takich pokładów, bez ich wstępnego rozpoznania, jest zwią-
zana z dużym ryzykiem zatrzymania wydobycia, dużymi kosztami i koniecznością eksploatacji 
w skałach płonych. 

W związku z tymi kłopotami istnieje konieczność znalezienia takich sposobów oceny 
miąższości pokładów węgla, aby można było stwierdzić zaburzenie geologiczne w pokładzie 
przed rozpoczęciem jego eksploatacji. Rozpoznanie sejsmiczne prowadzone w otoczeniu wy-
robiska może spełnić to zadanie. 

2. Fale pokładowe 

Pole falowe, a więc różne rodzaje fal sejsmicznych wytworzonych w ośrodku skalnym, za-
leży od tzw. przekroju geo-sejsmicznego ośrodka, w którym propaguje drganie sejsmiczne. 
Charakter pola falowego opisany jest matematycznie przez rozwiązanie równania falowego 
z warunkami brzegowymi na granicy stratygraficznej lub granicy powierzchni ziemi. Istnieje 
uproszczone podejście do opisu pola falowego zwane podejściem optycznym. Zgodnie z nim 
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wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje fal sejsmicznych, tzw. objętościowe fale podłużne i po-
przeczne. Są one wynikiem istnienia dwóch rodzajów odkształceń ośrodka skalnego, od-
kształcenia objętości i odkształcenia postaci. W ośrodkach warstwowanych, na granicy roz-
dzielającej obszary o różnych własnościach sprężystych, a więc i różnych prędkościach roz-
chodzenia się fal sejsmicznych, następuje odbicie fal sprężystych zgodnie z zasadą Snelliusa. 
Rozpatrzmy typowy ośrodek złożony z pokładu węgla, w stropie i spągu którego występują 
piaskowce. Niech prędkości fali podłużnej i poprzecznej w węglu wynoszą odpowiednio 
1 900 m/s i 1100 m/s, natomiast w piaskowcu prędkości te niech wynoszą odpowiednio 
3400 m/si2000m/s. 

Powstają dwie naturalne płaskie granice wzdłuż spągu i stropu pokładu węglowego. Na 
granicach tych następuje odbicie fali. W szczególności, jeżeli fala sejsmiczna propaguje 
z węgla do piaskowca pod kątem cp' takim, że: 

gdzie: 
V węgl. 

V piask. 

y wegL 
V 

sin (p 
piask. 

prędkość fali w węglu 
prędkość fali w piaskowcu 

to następuje ślizganie fali na granicy litologicznej i zgodnie z zasadą Huygensa następuje 
w każdym punkcie wytwarzanie tzw. fali refrakcyjnej również pod kątem (p\ W sytuacji, którą 
przedstawiono na rys. 1, fale odbite i refragowane tworzą fale interferencyjne, których natura 
jest całkowicie różna od struktury fal tworzących ten rodzaj fali. W szczególności można 
zauważyć, że prędkość fazowa takiej fali wynosi (rys. 1): 

[radiacja 
fal sejsmicznych 

PIASKOWIEC 
t 

refrakcja 
radiacja 
fal sejsipicznych ^ 

PIASKOWIEC 

A B 

Rys. 1. Powstawanie fal pokładowych. A - strefa ucieczki energii sejsmicznej, B - strefa całkowitego zamknięcia 
energii sejsmicznej wewnątrz pokładu 

Fig. 1 The initiation of channel waves. A - the zona of the wave leakage, B - the zone of fuli closing seismic energy 
inside the seam 
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AS 

Biorąc pod uwagę dwa rodzaje objętościowych fal sejsmicznych, do interferencji może 
dojść pomiędzy refragowanymi falami podłużnymi P i poprzecznymi fałami spolaryzowanymi 
poziomo SV tworząc tzw. fale pokładowe typu Rayleigha. Ruch cząstek wywołany istnieniem 
takiej fali jest eliptyczny i zachodzi w płaszczyźnie pionowej. 

Natomiast interferencja refrakcyjnych fal typu SH tworzy falę pokładową typu Love, któ-
ra daje drganie cząstek fal w powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali 
i równoległej do granic pokładu. 

2 .1 . D y s p e r s y j n y c h a r a k t e r f a l p o k ł a d o w y c h , p r ę d k o ś ć f a z o w a 
i g r u p o w a 

Okazuje się, że prędkość propagacji fal pokładowych zależy od częstości fal tworzących 
falę interferencyjną. Taka własność fal nazywa się ich dyspersją. Dla opisu propagacji fal dys-
persyjnych wprowadza się dwie prędkości: 
- prędkość fazową, czyli prędkość tego składnika pola falowego, który ma ustaloną 

częstość co; 
- prędkość grupową u = doydk, z którą porusza się sejsmiczny impuls energetyczny. 

Dla ośrodka dyspersyjnego, wielkość przemieszczenia f(x,t) wywołanego ruchem falowym 
można opisać zależnością: 

2k ^ 

gdzie: 

G{co,x,t) -k{(o)x -(Ot 

Prędkość fazowa zgodnie z tym wzorem wyrazi się zależnością: 

k{(0) 

Stąd front falowy porusza się zgodnie z równaniem: 

COt 

k{(0) 
gdzie k((o) jest funkcją nieliniową, która zależy od własności fizycznych ośrodka i warunków 
brzegowych. 
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Dla konkretnego modelu geo-sejsmicznego pokładu węgla, z warstwą piaskowca w stro-
pie i w spągu, zależności pomiędzy prędkościami fazową i grupową a parametrami modelu, 
można wyznaczyć przez rozwiązanie równania falowego z warunkami granicznymi zadanymi 
na płaskich powierzchniach ograniczających pokład. 

Dla takiego układu pomiarowego można wyznaczyć krzywe dyspersji, tak jak to przedsta-
wiono na rysunku 2. 

5 10 15 20 d 
Rys. 2. Krzywe dyspersji mody podstawowej symetrycznych fal pokładowych typu Love'a i Rayleigha. Stosunek 
prędkości sejsmicznych w węglu i skałach otaczających 1:3. Stosunek gęstości węgla i skał otaczających 1,1 : 2,6. 

Współczynnik Poissona 0,25 (Krey 1963) 
Fig. 2. The dispersion curve for the basie mode channel wave of Love and Rayleigh type. The ratio of seismic velo 
cities in coal and surrounding rocks - 1 : 3 . The density ratio of coal and surrounding rocks 1,1 : 2,6. The Poisson 

ratio is 0,25 (Krey 1963) 

Krzywe pokazujące zależności prędkości grupowej od długości fali dla obydwu rodzajów 
fal interferencyjnych wykazują minimum. Takie minimum nazywamy fazą Airy'ego. Wpływ 
położenia fazy Airy'ego na tworzenie energetycznego impulsu sejsmicznego pokazano na ry-
sunku 3. Widać w nim efekt sumowania impulsów z szerokiego pasma częstotliwościowego, 
dzięki czemu tworzy się główny pakiet energetyczny fali kanałowej, który jest rejestrowany 
aparaturą pomiarową. Istnieje wyraźny związek pomiędzy parametrami opisującymi taki pa-
kiet a parametrami modelu geo-sejsmicznego. 

Zajmiemy się bardziej użyteczną interferencyjną falą Love'a. Można wykazać, że 
prędkość grupowa fali pokładowej V w fazie Airy'ego jest opisana zależnością (Krey 1963): 
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Rys. 3. Tworzenie fali interferencyjnej w otoczeniu fazy Airy 

Fig. 3, The initiation of interference wave near the Airy phase 
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gdzie: 
d 
V 
V 
V 
X 

pl 
P2 

01 
02 

- miąższość warstwy węgla, 
- prędkość fali poprzecznej w pokładzie węgla, 
- prędkość fali poprzecznej w skalach otaczających, 
- prędkość grupowa fali pokładowej, 
- długość fali, 
-gęstość węgla, 
- gęstość skał otaczających. 

Jak widać, rozwiązanie tego równania istnieje dla każdego n (a więc jest ich nieskończe-
nie wiele). Rozwiązanie dla ustalonej wartości n nazywamy modą. Na rys. 4 pokazano krzywe 
dyspersji policzone dla trzech kolejnych symetrycznych mód fali kanałowej typu Love'a przy 
założeniu typowych warunków geomechanicznych i geologicznych, jakie występują w polskim 
zagłębiu węglowym. 

V 

0.5 

U 

5 10 15 20 X Tm 
Rys. 4. Teoretyczne krzywe dyspersji prędkości faii pokładowej typu Love*a 

P .ngt. ~ 1-30, - 2.6, - 1530 nVs, Y ,̂ = 2600 m/s, d - miąższość pokładu = 2 m (Jakóbiec-Kwaśnicka 1983) 
Fig. 4. The theoretical dispersion curves for Love's channel wave p = 1.30, p^^ = 2.6, = 1530 m/s, = 2600 

m/s, d - thickness of the seam = 2 m (Jakóbiec-Kwaśnicka 1983) 
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Dla mody zerowej, która najczęściej jest wykorzystywana do rozpoznania budowy pokła-
dów węglowych, zależność pomiędzy miąższością pokładu a częstością fazy Airy'ego jest ewi-
dentna. Z rozważań wstępnych wynika również, że dla strefy B na rys. 1 pokład jest falowo-
dem, a więc strukturą, która nie pozwala na dyssypację energii sejsmicznej inaczej jak tylko 
z pierwiastkiem odległości. Te dwie własności fal pokładowych powodują, że jest ona szcze-
gólnie użyteczna w badaniach pokładów węglowych. 

2 .2 . W y z n a c z a n i e f a z y A i r y ' e g o 

Korzystanie z własności fal pokładowych wymaga wyznaczenia parametrów opisujących 
fazę Airy'ego w falach pokładowych. Pokażemy dwie drogi, które pozwalają na osiągnięcie 
tego celu. 

Pierwszy sposób (Dziewoński i inni, 1969) polega na zbudowaniu tzw. sygnału ana-
litycznego przy pomocy transformacji Hilberta, Widmo sygnału S(a)) jest filtrowane przy po-
mocy wąskiego filtru pasmowego. Najczęściej używa się filtru w postaci krzywej Gaussa: 

V -i2 
-\CO-Q) n 

co 

w któiym cô  jest środkiem okna, a cc*, określa jego szerokość. 
Widmo sygnałowe filtrowane oknem W(co,coJ ma postać: 

Odwrotna transformacja Fouriera pozwala wyznaczyć przebieg przefiltrowanego sygnału 

1 
e "^dt 

Stosując transformację Hilberta 

^ ° ^ 7t ^ t - t —oo t\ 
możemy wyznaczyć tzw. sygnał analityczny o postaci: 

oraz obliczyć jego obwiednię, jako: 

1/2 
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Wykres tak skonstruowanej funkcji zależy od dwóch parametrów cô  i Porównując czasy 
przyjścia sygnałów sejsmicznych' na poszczególnych kanałach, można wyznaczyć opóźnienie 
przyjścia sygnałów. Na rys. 5 przedstawiono wykresy takich funkcji w zależności od 
opóźnienia i od częstości filtracyjnej. Na wykresach można wyróżnić falę objętościową (dla 
której opóźnienie nie zależy od częstotliwości) i falę kanałową. Dla tej ostatniej można 
wyznaczyć częstość i prędkość w fazie Airy'ego. 

N 

o 

00 

N o 

0.4 0.6 0.8 1.0 
opóźnienie [ms/m] 

Rys. 5. Sygnał analityczny obliczony metodą filtracji dla fali prostej i fali pokładowej (Buchanon, Jackson 1982) 
Fig. 5. Analytical signal calculated with fiitration method for body wave and channel wave (Buchanon, Jackson 1982) 

Drugi sposób określania parametrów fazy Airy^ego polega na wyznaczeniu intensywności 
widma amplitudowego w zależności od opóźnienia sygnałów sejsmicznych. 

Pole falowe S (x, t) jest rejestrowane przez czujniki na pozycjach n = 
w odległościach = n5x. 

Amplitudy sygnałów sejsmicznych są sumowane wzdłuż różnych płaszczyzn o nachyle-
niach p, (Stoffa, Buhl, Dichold, Wenzel 1981): 
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N 

Czynnik skalujący 6x (odległość między geofonami) jest często w praktyce pomijany. 
Niemniej linie sumowania nie zgadzają się często z próbkami czasowymi i interpolacja 
sygnału jest potrzebna. Dlatego prowadzi się rozważania w dziedzinie widmowej. Wówczas 
oblicza się : 

N 

^{PkO^) = X ^i^n exp( - / a j r„ ) 

gdzie: 

K =Pk^n 
a następnie funkcję W(p,co) można wykreślić w zależności od intensywności tych wartości. 

Przykład takiego przetwarzania syntetycznych danych pomiarowych obliczanych przy po-
mocy programów wykorzystujących różnice skończone przedstawiono na rysunku 6. W części 
c tego rysunku otrzymano dyspersyjną zależność prędkości od częstości. 

2 .3 . M o ż l i w o ś c i w y k o r z y s t a n i a f a l p o k ł a d o w y c h w g ó r n i c t w i e 

Dwie istotne cechy fal pokładowych są powodem, że są one szczególnie często wykorzy-
stywane w górnictwie. Jedną z nich jest omówiony już związek pomiędzy częstością fali sej-
smicznej w fazie Airy'ego a miąższością pokładu. Dzięki tej własności można rejestrować: 
- wymycie pokładu i związaną z nim zmianę miąższości pokładu; 
- występowanie mikro-uskoków, które mogą zaburzyć proces eksploatacyjny; 
- wycienianie pokładów z powodów geologicznych. 

Z drugiej strony, energia fal pokładowych maleje znacznie wolniej niż energia fal podłuż-
nych i poprzecznych i dlatego dla większych odległości od źródła sejsmicznego w wyrobis-
kach górniczych, ten rodzaj fal tworzy główny element zarejestrowanego pola falowego 
(rys. 7). 

Stosuje się dwie metodyki pomiarowe: 
- prześwietlanie sejsmiczne badanych obszarów górotworu, 
- profilowanie refleksyjne. 

W pierwszej metodyce pomiarowej rejestruje się fale przechodzące, w drugiej fale odbite. 
Pierwsza z tych technik niesie znacznie większe możliwości pomiarowe niż druga. Przy prze-
świetlaniu najczęściej są badane względne zmiany krzywych dyspersji dotyczące promieni 
przechodzących przez poszczególne części górotworu i ze zmiany położenia fazy Airy'ego wy-
ciąga się wnioski dotyczące struktury pokładu. Podobne rozumowanie prowadzi się dla fal 
odbitych, choć tutaj dużą rolę odgiywa zmiana współczynnika odbicia i energii fali odbitej. 
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Rys. 6. Obliczanie parametrów widmowych dla fal pokładowych (Krajewski 1985): a) Sekcje czasowo-
prędkościowe syntetycznych sejsmogramów dla fal poWadowych typu Love'a; b) Zapis fali pokładowej; c) Krzywa 

dyspersyjna zerowej mody fali Love'a otrzymana przy pomocy badania intensywności widmowej zapisów fa! 
pokładowych 

Fig. 6. The calculation of spectra parameters for channei waves (Krajewski 1985): a) the time velocity section for 
synthetic seismograms for channei waves of Love type; b) the recording of channei wave; c) the dispersion curve 

for zero-mode Love wave obtained from investigation of spectral intensity in records of channei waves 
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Rys.7. Wykorzystanie fal pokładowych w górnictwie (Suhler i inni 1978) dla rozpoznania następujących sytuacji 
górniczo-geologicznych: a) częściowy zanik pokładu; b) całkowity zanik pokładu; c) uskok o zrzucie mniejszym od 

grubości pokładu; d) uskok o zrzucie większym od grubości pokładu 
Fig.7. The use of channel waves in mining (Suhler and other 1978) for recognizing the following geological and 
mining situations: a) the seam is getting partly thin out; b) the seam is getting thin out to zero; c) the fauJt with 

throw less then thickness of seam; d) the fault with throw longer then thickness of seam 

3, Zakończenie 

Nie ulega wątpliwości, że lepsze rozpoznanie budowy geologiczno-górniczej w polskich 
kopalniach podziemnych, w szczególności w kopalniach węgla, jest warunkiem ekonomiczne-
go prowadzenia eksploatacji. 

Fale kanałowe mogą stanowić dobre i stosunkowo tanie narzędzie takiego rozpoznania. 
Nie są one jednak łatwym sposobem uzyskania informacji o strukturze pokładu. Przekonali 
się o tym niektórzy geofizycy, którzy bez wystarczającego krytycyzmu zastosowali tę metodę 
do potrzeb górniczych. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotne prace przygotowaw-
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cze, jeżeli chce się wykorzystać fale kanałowe do potrzeb górniczych. Do tych przygotowań 
należy zaliczyć: 
- bardzo dokładny dobór celu prowadzenia rozpoznania. Nie może on obejmować zbyt du-

żego obszaru badań i wielu zaburzeń jednocześnie, 
- dokładnego rozpoznania budowy geologicznej w rejonie badań. Do algorytmu interpreta-

cyjnego trzeba włączyć wszystkie istniejące informacje pomiarowe, 
- rozwinięcie algorytmów i programów pozwalających na modelowanie pola falowego wo-

kół podziemnego wyrobiska górniczego. 
Dopiero tak przeprowadzone wstępne przetwarzanie danych pomiarowych i przygotowa-

nie interpretacyjne pozwoli na pełne wykorzystanie informacji pomiarowych zawartych w da-
nych pomiarowych. 
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The use of channel waves for recognition of the deposit tectonics 

Abstract 
For recognition the structure of underground rock-mass mining properties the seismic 

channel waves may be used. The guided dispersion waves of Love type have two importanl 
properties, which made them very useful for mining purposes: 
- the main freąuency of channel waves depends on the thickness of seam, in which the 

wave is propagated, 
- the wave energy decreases with distance one order less intensively then body wave. 

The methods of identification of the channel waves in underground mines is shown in the 
paper. 
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Wykorzystanie badań geofizycznych w kopalni „Mysłowice" dla 
ograniczania zagrożenia tąpaniami 

SJowa kluczowe: 
Zagrożenie sejsmiczne - tąpania - sejsmolog górnicza - sejsmoakustyka - prześwietlania 

i profilowania sejsmiczne 

Streszczenie 
Kopalnia „Mysłowice"od 1978 roku dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami stosuje meto-

dy geofizyki. Są to metody: sejsmologiczna, sejsmoakustyczna, prześwietlań i profilowań sejs-
micznych oraz grawimetryczna. W ciągu blisko 20 lat stosowania tych metod w Kopalni zgro-
madzono dużą ilość wyników. Sposób ich wykorzystywania przez Kopalnię oraz komplekso-
wa analiza zgromadzonych informacji geofizycznych stanowi przedmiot niniejszej publikacji. 

1. Wstęp 

KWK „Mysłowice" eksploatuje pokłady zagrożone tąpaniami. Aczkolwiek aktywność 
sejsmiczna górotworu utrzymuje się na średnim poziomie, to jednak inne czynniki, a zwłasz-
cza prowadzenie robót górniczych w pokładach grubych, działają na rzecz wzrostu zagroże-
nia. W kopalni występowały tąpnięcia, które na szczęście nie spowodowały wypadków. 

Od roku 1978 dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami wykorzystuje się badania geofizycz-
ne. Po raz pierwszy zastosowano je dla zbadania stanu naprężeń w resztce „Młot", przez któ-
rą z przyczyn ruchowych musiał przechodzić chodnik wentylacyjno-tranportowy w pokł. 510. 
Ponieważ wyniki tej oceny zostały w pełni potwierdzone w praktyce, Kopalnia zaczęła korzy-
stać z badań geofizycznych w szerokim zakresie. 

Następne zastosowanie metod geofizyki miało miejsce podczas prowadzenia ściany zamy-
kającej 617 w pokładzie 510. W miarę jej postępu kontrolowano okresowo stan naprężeń na 
wybiegu. 

Znaczną część wydobycia KWK „Mysłowice" od lat uzyskuje z grubego pokładu 510 wy-
bieranego warstwami od spągu z podsadzką hydrauliczną. Przy takim systemie eksploatacji 
i nachyleniu pokładu około 10®, stosowanie ścian zamykających jest wyjątkowo uciążliwe oraz 
kosztowne. Mając to na uwadze Kierownictwo Kopalni postanowiło szczegółowo zbadać wa-
runki geologiczno-górnicze na wybiegu projektowanych ścian 618 i 619, a jeżeli badania te 
wykażą, że doprowadzenie tych ścian do zrobów jest możliwe, to zrezygnować z zaprojekto-
wanej wcześniej ściany zamykającej. 
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Dla rozpoznania tych warunków, poza otworami wiertniczymi przewiercającymi skaty 
stropowe na wysokość około 50 m i określeniu w laboratorium podstawowych ich paramet-
rów geomechanicznych, zespól specjalistów kierowany przez autora wykonał szczegółowe ba-
dania geofizyczne obejmujące prześwietlania i profilowania sejsmiczne, badania geoelek-
tryczne oraz sejsmoakustyczne metodą WAS. Uzyskane wyniki wykazały, że lokalne warunki 
geologiczna-górnicze nie są tak niekorzystne jak sądzono, w związku z czym postanowiono 
doprowadzić ściany 618 i 619 do zrobów w wyższym piętrze, bez ściany zamykającej. Ze 
względu na wagę problemu oraz na swojego rodzaju precedens jakim było odstępstwo od 
stosowania ściany zamykającej, projekt eksploatacji pokładu 510 ścianami 618 i 619 opinio-
wany był odrębnie przez Resortową Komisję ds. tąpań, która po zapoznaniu się z wynikami 
badań geofizycznych i projektem eksploatacji, pozytywnie zaopiniowała wniosek wyrażając 
zgodę na doprowadzenie frontów ścian do zrobów. 

W trakcie prowadzenia ścian 618 i 619 wykonywane były systematyczne badania geofi-
zyczne stanu naprężeń, a przekazywane Kierownictwu Kopalni na bieżąco wyniki tych badań 
stanowiły podstawę do podejmowania odpowiednich decyzji ruchowych, ustalających rodzaj 
i zakres profilaktyki. Postępując w ten sposób w roku 1983 zakończono eksploatację ściany 
618, a w 1984 ściany 619. 

Stosunkowo szczegółowo opisano powyższe badania, gdyż: 
- było to pierwsze zastosowanie na tak szeroką skalę metod geofizyki w problematyce 

tąpań w polskiej kopalni; 
- informacje jakie uzyskano z badań geofizycznych stanowiły podstawę dla zaprojektowania 

technologii robót; 
- wyniki badań geofizycznych zostały potwierdzone w praktyce. 

Uzyskane rezultaty skłoniły kopalnię do zakupu w 1985 roku aparatury sejsmologicznej, 
a w 1986 aparatury sejsmoakustycznej i prowadzenia stałych obserwacji. 

Niezależnie od ciągłej rejestracji aktywności sejsmicznej i sejsmoakustycznej, Kopalnia 
stosuje na szeroką skałę metodę geotomografii sejsmicznej i profilowań sejsmicznych, meto-
dę wzbudzonej aktywności sejsmicznej (WAS) oraz metodę grawimetryczną. Wyniki tych ba-
dań zweryfikowane przez praktykę, stanowią obszerny zbiór informacji, którego analiza 
umożliwia ocenę przydatności metod geofizyki dla zwiększenia bezpieczeństwa robót górni-
czych w Kopalni „Mysłowice". Dokonując tej oceny wyłączono z niej badania grawimetrycz-
ne, gdyż stanowią one przedmiot odrębnej publikacji zamieszczonej w materiałach Szkoły 98. 

2. Warunki geoiogiczno-górnicze w KWK „Mysłowice" 

Generalnie warunki geoiogiczno-górnicze w jakich prowadzona jest eksploatacja na tle 
innych kopalń zaliczanych do zagrożonych tąpaniami należy ocenić jako przeciętne. 

Przeważającą część wydobycia uzyskuje się z grubych pokładów siodłowych, głównie z po-
kładu 510. Strop zasadniczy eksploatowanych pokładów tworzą piaskowce dolnorudzkie 
i mułowce. Wytrzymałość tych skat na jednoosiowe ściskanie wynosi około 50 MPa. 

Eksploatowane pokłady zaliczone są do słabo i silnie skłonnych do tąpań. 
Budowa geologiczna złoża jest stosukowo prosta. Pod nadkładem czwartorzędowym 

o miąższości do 45 m zalegają warstwy karbońskie, zapadające monoklinalnie pod kątem do 
10° w kierunku SSW. Kierunek rozciągłości zbliżony jest do kierunku osi Siodła Głównego. 
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Górotwór karboński przecina kilka dużych uskoków, należących do systemów: N-S, W-E 
oraz NWW-SEE. Największe uskoki to Wanda, mystowicki, skośny, janowski i brzęczko-
wicki. 

Przez obszar górniczy KWK „Mysłowice" przebiega granica strefy kompakcji tektonicz-
nej spowodowanej ruchami górotwórczymi w fazie astuiyjskiej orogenezy hercyńskiej. Powo-
duje to, że dynamomorficzne zmiany własności fizycznych skał były raczej niewielkie. 

Dopływ naturalny do wyrobisk Kopalni wynosi około 4 mVmin, co biorąc pod uwagę duży 
obszar zasilania należy uznać jako niewielki. Należy przy tym zaznac2yć, że dopływ ten nastę-
puje głównie do wyrobisk w wyższych piętrach. W rejonie aktualnie prowadzonych robót gór-
niczych skały tworzące strop nad eksploatowanymi pokładami są praktycznie zdrenowane. 

Obecnie roboty górnicze prowadzone są na głębokości od 450 do 680 m w pokładach: 
416 o miąższości od 0,8 do 2,9 m. 
418 o miąższości od 1,2 do 2,3 m. 
501 o miąższości od 1,8 do 12,5 m. 
416 o miąższości od 9,0 do 11,2 m. 

Eksploatacja pokładów węgla odbywa się głównie systemem ścianowym poprzecznym 
z podsadzką hydrauliczną warstwami równoległymi do spągu w kolejności od najniższej do 
najwyższej. System ścianowy podłużny z zawałem stropu stosuje się w mniejszym zakresie 
eksploatując pokłady cienkie. 

3. Obserwacje sejsmologii górniczej 

KWK „Mysłowice"od 1985 roku prowadzi rejestrację wstrząsów. Ilość i energię 
wstrząsów w poszczególnych latach zestawiono w tabeli 1. 

Tablica 1. Ilość i energia wstrząsów w KWK „Mysłowice" 
Table 1. Quantity and energy of shock in „Mysłowice" minc 

Rok 
Ilość (N) i energia (E) wstrząsów 

Rok E2 E3 E4 E5 Rok 
N E N E N E N E 

1985 62 2,7E4 83 2,8E5 33 5,7E5 — 

1986 351 16,0E4 345 9,2E5 56 11,0E5 — — 

1987 81 3,1E4 236 9,7E5 79 19,0E5 5 1,2E6 
1988 459 18,0E4 474 15,0E5 77 21,0E5 2 0,4E6 
1989 522 23,0E4 310 8,4E5 37 9,9 E5 2 0,4E6 
1990 92 5.0E4 166 5,0E5 21 5,5 E5 
1991 90 5,1E4 211 4,8E5 16 3,8 E5 1 0,1 E6 
1992 238 9.6E4 210 5,8E5 13 2,4 E5 — — 

1993 783 32,0E4 642 19,0E5 66 1,6 E5 2 0,2E6 
1994 296 12,0E4 247 6,7E5 31 6,9 E5 — 

1995 641 27,0IE4 803 26,0E5 170 37,0E5 — 

1996 1204 51.0E4 978 30,0E5 257 36,0E5 1 0,3E6 

Jak wynika z tabeli aktywność sejsmiczna jest umiarkowana. W ostatnich latach nie wystą-
piły wstrząsy o energiach większych od 5 x 10̂  J. Prawie wszystkie wstrząsy wystąpiły w połud-
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niowej części kopalni, poniżej głębokości eksploatacji 450 m. Eksploatacja plytsza nie gene-
rowała wstrząsów. 

Ta stosunkowo niska aktywność sejsmiczna w znacznym stopniu wynika ze stosowania 
przez Kopalnię odpowiedniej technologii robót. Pokłady zagrożone tąpaniami eksploatuje 
się głównie z podsadzką hydrauliczną, systemem ścianowym z długim prostoliniowym fron-
tem. 

Prowadząc eksploatację zgodnie z zatwierdzonymi projektami, dąży się do „czystego" wy-
bierania, unikając pozostawiania resztek. Postęp ścian jest raczej wolny, kilkadziesiąt metrów 
na miesiąc. Wszystko to razem działa na rzecz ograniczania zagrożenia sejsmicznego. 

Do dnia 31.03.1997 Kopalnia zarejestrowała ponad 11 tysięcy wstrząsów samoistnych 
oraz sprowokowanych. Na podstawie zgromadzonych informacji sporządzono mapę obrazu-
jącą ilość energii sejsmicznej wyemitowanej z górotworu (rys. 1). 

OZNACZENIA: 
togarytm sumy energi 
wstrząsów 

I 5 . 5 0 

5 , 0 0 

- wstrząsy o E>8»10^J 
- krawędź p. 510 

- - ślad ściany w I w-wie pokł. 510 
- - ślad ściany w II lub III w-wiepokł. 510 
- izoKnia energii wstrząsów 

Rys. 1. Mapa sumarycznej energii wstrząsów 
Fig. 1. Map of energy of tremors 
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Zdecydowana większość wstrząsów występuje podczas eksploatacji warstwy I przyspągo-
wej warstwy pokładu 510. Eksploatacja warstwy II odbywa się już przy znacznie niżs2ym po-
ziomie aktywności sejsmicznej, aczkolwiek aktywność ta wzrasta wyraźnie przy przechodze-
niu frontu przez krawędzie lub w ich sąsiedztwie. Z mapy przedstawiającej sumaryczną ener-
gię wstrząsów na rys. 1 wynika, że największa ilość energii została uwolniona w dwóch rejo-
nach. 

Rejon pierwszy znajduje się w rejonie chodnika wentylacyjnego w pobliżu dolnej granicy 
ścian 417 i 418 w pokładzie 510. Wyraźnie podwyższoną aktywność sejsmiczną rejestrowano, 
gdy fronty ścian w niższym piętrze dochodziły do zrobów wyższego piętra. 

Rejon drugi to strefa uskoku brzęczkowickiego. Uskok ten, posiadający kilkudziesięcio-
metrowy zrzut przy południowej granicy kopalni w kierunku północnym wygasa. W strefie, 
gdzie następuje rozproszenie ruchu uskokowego, występuje szereg nieregularnych szczelin 
i liczne spękania. Eksploatacja górnicza prowadzona w sąsiedztwie tej strefy narusza powsta-
ły stan równowagi, generując wstrząsy górnicze. 

Szczegółowa analiza emisji energii sejsmicznej podczas prowadzenia ścian w pokładzie 
510 wykazała, że aktywność sejsmiczna wzrasta przy: 
a) przechodzeniu frontu ścian przez wyrobiska korytarzowe; 
b) przechodzeniu pod krawędziami nie tylko w poldadach siodłowych i 418, lecz również 

w strefie krawędzi w pokł. 405, który znajduje się o około 150 m wyżej; 
c) prowadzeniu eksploatacji w sąsiedztwie uskoków, a zwłaszcza uskoku brzęczkowickiego; 
d) dochodzeniu do zrobów w wyższym piętrze. 

Aktywność sejsmiczna podczas eksploatacji warstwy II pokładu 510 utrzymuje się na wy-
raźnie niższym poziomie. Oznacza to, że eksploatacja warstwy przyspągowej skutecznie od-
pręża pokład 510. 

Analiza lokalizacji ognisk silnych wstrząsów wykazała, że większość z nich wystąpiła nad 
zrobami poza zasięgiem eksploatacji górniczej, w górotworze naruszonym wcześniej robota-
mi górniczymi, często w sąsiedztwie uskoków. Istnieją podstawy do przypuszczeń, że niektóre 
wstrząsy mają ogniska w skałach stropowych nad pokł. 405. 

Wstrząsy stropowe w większości przypadków wystąpiły ze znacznym opóźnieniem czaso-
wym w stosunku do położenia linii frontu. 

Pomimo prowadzenia eksploatacji po spągu grubego pokładu 510, który łącznie z oddzie-
lonym cienkim przerostem pokładem 501 posiada grubość kilkanaście metrów, skutki najsil-
niejszych wstrząsów są nieznaczne, a nawet żadne. Wskazuje to, że ogniska wstrząsów znaj-
dują się w skałach stropowych wysoko nad eksploatowanymi pokładami. 

Mechanizm słabych wstrząsów jest inny. Ogniska ich tworzą „rój" (chmurę) przemiesz-
czającą się z linią frontu. Lokalizacja taka wskazuje, że przyczyną tych wstrząsów jest roz-
gniatanie fragmentów eksploatowanego pokładu. 

4. Zastosowanie metody sejsmoakustycznej 

Ocena zagrożenia tąpaniami metodą sejsmoakustyczną prowadzona jest w kopalni 
' Iysłowice"od 1986 roku. W latach 1986-1994 korzystano z aparatury PRS-4a, natomiast od 

r. Stację Geofizyki wyposażono w aparaturę ARES. Programem wspomagającym inter-
Jtację i ocenę zagrożenia, dokumentowanie i archiwizację wyników jest program AWIA 88. 

jj 
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Dla oceny skuteczności metody sejsmoakustycznej jako metody prognozy zagrożenia sejs-
micznego zestawiono 62 wstrząsy o energii większej lub równej 1 x 10'' J oraz ocenę zagroże-
nia na podstawie wskazań metody sejsmoakustycznej. Z ogólnej liczby 62 wstrząsów 18 (to 
jest 29%) poprzedza! wzrost lub podwyższona aktywność sejsmoakustyczna, wskazująca na 
słaby (B), średni (C) lub silny (D) stan zagrożenia wstrząsami górniczymi. 

Analiza aktywności sejsmicznej podana w rozdziale 3 wykazała, że wstrząsy o energiach 
powyżej 10 Ĵ powodowane są niekontrolowanym przemieszczaniem się bloków skalnych 
w stropie. W takich warunkach metoda sejsmoakustyczna może sygnalizować zagrożenie tyl-
ko wówczas, gdy przemieszczania te spowodują zmiany w pokładzie. W praktyce może to na-
stąpić jedynie przy dochodzeniu do krawędzi w pokładzie 418 od strony calizny. Przy eksplo-
atacji pod wybranym pokładem 418 uzyskanie informacji o stanie zagrożenia nie jest możli-
we, ponieważ zroby w tym pokładzie stanowią swojego rodzaju ekran izolujący strefy niesta-
bilne od pokładów siodłowych, gdzie głównie instaluje się geofony. 

Okresowe oscylacje aktywności sejsmoakustycznej uzależnione są od intensywności pro-
cesów produkcyjnych. Każdorazowe wznowienie postępu przodków po zmianach niewydoby-
wczych powoduje, wzrost emisji impulsów. Po zatrzymaniu robót, następuje spadek aktyw-
ności sejsmoakustycznej, a jeżeli roboty górnicze zostają zatrzymane na okres dłuższy niż do-
ba, wówczas następuje tak daleko idące zrelaksowanie się górotworu, a zwłaszcza węgla 
w pokładzie, że aktywność spada poniżej poziomu przeciętnego dla zmian niewydobywczych. 
Wzrost tej aktywności po wznowieniu robót nie jest absolutnie żadnym sygnałem zagrożenia 
(na co wskazywać może wielkość odchyłek) lecz jedynie powrotem do normalnego stanu, 
w którym roboty górnicze uruchamiają procesy deformacji pseudoplastycznych w pokładzie. 

Ten sam mechanizm dotyczy metody WAS, gdyż odpalenie standardowego ładunku MW 
uruchamia na krótko te same procesy. Czas spadku aktywności po odpaleniu ładunku jest 
w pewnym sensie miarą czasu relaksacji górotworu. 

Powyższe uwagi wskazują na ograniczoną przydatność metody sejsmoakustycznej w wa-
runkach KWK „Mysłowice". Należy jednak zwrócić uwagę, że obserwacje sejsmoakustyczne 
były bardzo pomocne przy ustaleniu mechanizmu zjawisk zachodzących w otoczeniu frontu. 

5. Badania sejsmiczne 

KWK „Mysłowice"jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła na szeroką skalę stosowa-
nie metody geotomografii sejsmicznej dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami. Po raz pierwszy 
wykorzystano ją w 1981 dla kontroli stanu naprężeń na wybiegu ściany zamykającej 617 
w pokładzie 510, a następnie w ścianach 618 oraz 619. W miarę postępu ścian z określoną 
częstotliwością wykonywano przeświedania, bieżąco informując Kierownictwo Kopalni o sta-
nie zagrożenia i zalecając odpowiednią profilaktykę. Wyniki wykonywanych badań były 
przedmiotem kilku publikacji (np. Goszcz 1985). 

Z biegiem lat metoda sejsmiczna została udoskonalona. Istotne znaczenie dla jej rozwoju 
w górnictwie węglowym miało zastosowanie aparatur sejsmicznych z zapisem cyfrowym, co 
umożliwiło komputeryzację obliczeń parametrów pola prędkości. 

KWK „Mysłowice"posiada dokumentację aż 38 badań sejsmicznych wykonywanych od 
1982 w różnych wyrobiskach, w różnych sytuacjach górniczych. Większość tych pomiarów wy-
konano jako prześwietlenia sejsmiczne, badając pole prędkości w rejonach projektowanej 
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eksploatacji górniczej. Wykonywano również profilowania sejsmiczne w wyrobiskach koryta-
rzowych. 

W wyniku pomiarów określano: 
- prędkości fali podłużnej w skałach w otoczeniu pokładu, 
- prędkości fali podłużnej w pokładzie węgla, 
- prędkości fali poprzecznej w pokładzie węgla. 

Pomierzone wartości prędkości odpowiednich fal stanowiły podstawę dla dalszych obli-
czeń, których zakres i formę ustalano w zależności od celu badań. 

Wyniki 38 serii pomiarowych stanowią duży zbiór informacji, mogący już stanowić po-
dstawę dla dokonania pewnych uogólnień, z których mogą wyniknąć wnioski oceniające przy-
datność metody sejsmicznej dla warunków KWK „Mysłowice", a zarazem ukierunkowujące 
dalsze badania. W tym celu, na wspólnych mapach zgromadzono praktycznie wyniki wszyst-
kich wykonanych dotychczas pomiarów. 

Opracowano w ten sposób mapy: 
- prędkości fali P w otoczeniu pokładu (rys. 2), 

OZNACZENIA: 
prędkość średnia [m/s] 
w otoczenu pokładu 

4000 
3750 

-

- wstrząsy o E>8»X)^J 
- krawędź p. 510 
- ślad ściany w I w-wie pokł. 510 
- ślad ściany w II lub III w-wiepokł. 510 

izoinia energi wstrząsów 

Rys. 2. Mapa prędkości średnich fali P w otoczeniu poWadu. 
Fig. 2. Map of seismic P-waves velocity in rocks. 
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- prędkości fali P w pokt. 510 (lys. 3), 
- skłonności pokł. 510 do tąpań ustalonej na podstawie GWT geofizycznego wskaźnika tąp-

liwości (rys. 4). 
Dla umożliwienia wykonania dodatkowych analiz, na mapy naniesiono również epicentra 

wstrząsów o energiach większych od 7,5 x 10" J. 
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OZNACZENIA: 
prędkość fali podłużnej 
w pokładzie [m/sj: 

2100 
2000 

- wstrząs o E>8x10^J 
- krawędź p. 510 

ślad ściany w I w-wie pokł. 510 
ślad ściany w II lub II) w-wiepokł. 

-2000-^ - izolinia energii wstrząsów 
510 

Rys. 3. Mapa prędkości średnich fali P w pokiadzie 
Fig. 3. Map of seismic P-waves veIocity in coal seam 
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Mapa prędkości fali P w otoczeniu pokładu na rys. 2 wskazuje, że prędkość tej fali gene-
ralnie wzrasta w kierunku północnym, przyjmując wartości do 4 000 m/s. Najmniejsze war-
tości poniżej 3 500 m/s obserwuje się w południowej części kopalni. 

Z mapy prędkości fali P w pokł. 510 (rys. 3) wynika, że poza trzema miejscami 
o ograniczonym zasięgu, prędkość fali podłużnej w pokładzie jest mniejsza niż 2 100 m/s. Na 
przeważającej części rozpatiywanego obszaru prędkość fali oscyluje wokół wartości 
2 000 m/s. 

Dla porównania, w tabeli obok wartości pomierzonych w KWKMysłowice| podano rów-
nież te same wartości pomierzone w sąsiedniej Kopalni Niwka-Modrzejów" oraz w Kopalni 
Zabrze-Biełszowice. 

Tabela 2. Prędkości fal podłużnych w wybranych kopalniach GZW 
Table 2. Yelocity of oblong waves in selected GZW mines 

Prędkości fal podłużnych [m/s] 
Kopalnia w otoczeniu pokładu w pokładzie 

min. średnia maks. min. średnia maks. 
Mysłowice 2 680 3 670 4 600 1720 2 050 2 300 

Niwka-Modrzejów 3 510 3 870 4 370 1960 2100 2 200 
Zab rze-B ielszowice 4 050 4520 4 940 1950 2130 2 350 

Rysunek 4 przedstawia mapę skłonności pokładu 510 do tąpań według metody G ^ . 
Tylko w rejonie partii „Młot" pokład należy zaliczyć do III klasy G ^ tj. do pokładów silnie 
zagrożonych tąpaniami. Na przeważającej części analizowanego obszaru Kopalni pokład 
należy zaliczyć do zagrożonych tąpaniami (klasa II), a w części wschodniej do pokładów nie-
zagrożonych (klasa I). 

Na rys. 4 przedstawiono rozkład wskaźnika GWT oraz położenie ognisk silniejszych 
wstrząsów górniczych. Mapa ta wskazuje na brak korelacji pomiędzy skłonnością pokładu do 
tąpań, a występowaniem silniejszych wstrząsów. Potwierdza to wcześniejszy wniosek, że me-
chanizm tych wstrząsów jest inny, nie związany z naprężeniami w pokładzie. Również brak 
korelacji pomiędzy rozkładem prędkości fali w otoczeniu pokładu, a lokalizacją epicentrum 
wstrząsów. 

6. Przydatność metod geofizycznych dla oceny stanu zagrożenie tąpaniami w warunkach 
KWK „Mysłowice" 

Badania geofizyczne w KWK „Mysłowice" wykonywano dla oceny stanu zagrożenia tąpa-
niami i do rozwiązywania określonych problemów inżynierskich. Ich wyniki przedkładane 
Kierownictwu Kopalni, ułatwiały podejmowanie odpowiednich decyzji ruchowych. Byty to 
w znacznym stopniu badania rutynowe, wymagane przez władze górnicze. Część tych badań 
stanowi przedmiot kilku publikacji (np. Goszcz 1985, Ptak, Fajklewicz 1995). 

Duża ilość nagromadzonych wyników umożliwia ich wykorzystanie również w szerszym 
zakresie dla scharakteryzowania górotworu, ustalenia mechanizmu wstrząsów. Idąc dalej wy-
niki tych badań można wykorzystać przy doborze technologii robót oraz przy ustalaniu ro-
dzaju i zakresu środków zapobiegających zagrożeniu sejsmicznemu. 

Sekcja 1 373 



School of Underground Mining *98 

OZNACZENIA: 
I I poza zakresem 
CHI 

- wstrząs o E>e>10^J 
• krawędź p. 510 
- ślad ściany w I w-wie pokł. 510 
- ślad ściany w II lub III w-wiepokł. 510 

Rys. 4. Mapa rozkładu geofizycznego wskaźnika skłonności pokładu 510 
Fig. 4. Map of pronenes of coal seam to rock bursts 

6 .1 . C h a r a k t e r y s t y k a g ó r o t w o r u w ś w i e t l e b a d a ń g e o f i z y c z n y c h 
i u s t a l e n i e m e c h a n i z m u w s t r z ą s ó w 

Prędkość fal sejsmicznych w Kopalni utrzymuje się na poziomie nieco niższym od wartoś-
ci średnichj pomierzonych w innych kopalniach węgła zagrożonych tąpaniami. Z drugiej jed-
nak strony prędkość ta ulega dużym wahaniom w zależności od obciążenia statycznego po-
kładu. W strefach oddziaływania krawędzi, pod resztkami, wyrobiskami korytarzowymi itd. 
prędkości te silnie wzrastają. Często wzrost ten jest tak znaczny, że geofizyczny wskaźnik tąp-
liwośći GWT, który dla parcel znajdujących się poza wpływem eksploatacji wskazuje nawet 
na brak skłonności pokładu do tąpań, w rejonach gdzie pokład jest obciążony gwałtownie 
wzrasta osiągając wartości charakterystyczne III klasy zagrożenia tj. dla pokładów silnie 
skłonnych do tąpań. Z drugiej jednak strony w strefach odprężonych następuje zjawisko od-
wrotne tj. silny spadek skłonności pokładu do tąpań, a współczynnik Poissone'a decydujący 
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w znacznym stopniu o zdolności ośrodka do akumulowania energii sprężystości, osiąga war-
tości powyżej 0,4 co wskazuje na wysoką pseudoplastyczność pokładu. 

W kopalni „Mysłowice"przy stosunkowo dużej ilości słabych wstrząsów, wysokoenerge-
tyczne zdarzają się rzadko. Wskazuje to, że emisja energii sejsmicznej ze skał następuje głów-
nie w wyniku tworzenia się lokalnych stref zniszczenia skał, przy czym strefy te nie mogą 
mieć dużych wymiarów. 

Charakterystyczne są również zmiany aktywności sejsmoakustycznej. Zmiany te w każdej 
kopalni węgla są w znacznym stopniu uzależnione od intensywności procesów produkcyjnych 
i stosowanych technologii, lecz w kopalni „Mysłowice" zależność ta jest niemal funkcyjną. 
Rozpoczęcie urabiania pokładu powoduje wysoki wzrost ilości i energii impulsów sejsmoaku-
stycznych, utrzymujący się tak długo jak długo trwa urabianie. Po przerwaniu robót aktyw-
ność bardzo szybko maleje i utrzymuje się na niskim poziomie. Stąd wniosek, że urabianie 
pokładu powoduje praktycznie stały odpływ energii sejsmoakustycznej ze skał oraz na bardzo 
szybką relaksację naprężeń i odkształceń po zatrzymaniu tego urabiania. 

Opisane wyżej własności geofizyczne górotworu prowadzą do bardzo ważnych wniosków 
geomechanicznych. 

Przede wszystkim pokład 510 musi znajdować się w stanie pozniszczeniowym i można go 
przedstawić jako mur z cegieł, lecz bez wiążącej je zaprawy. Nacisk statyczny w strefie od-
działywania krawędzi, zrobów, resztek itd. powoduje komprymację spękanego pokładu, cze-
go przejawem jest wyraźny wzrost prędkości fal sprężystych w obciążonej strefie. Nacisk ten 
również powoduje rozgniatanie małych, jeszcze nie spękanych fragmentów pokładu oraz roz-
wój deformacji pseudoplastycznych co jest przyczyną wzrostu aktywności sejsmicznej i sej-
smoakustycznej, Wzrost ten następuje w strefach podwyższonych wartości prędkości fal sej-
smicznych. 

Zatrzymanie biegu ściany przerywa te procesy i emisja energii sejsmicznej spada do ni-
skiego poziomu po bardzo krótkim czasie, niezbędnym dla relaksacji naprężeń i odkształceń. 
Jednocześnie maleją prędkości fal sprężystych w strefie odkształceń pseudoplastycznych. Ob-
serwowany przy tym wzrost współczynnika Poissone'a powoduje, że zdolność pokładu do 
akumulowania energii sprężystej i odkształcania objętościowego szybko maleje i energia 
wstrząsów powodowanych niszczeniem fragmentów pokładu nie może być duża. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku o zasadniczym znaczeniu: wyrobiska w pokła-
dzie 510 nie są zagrożone tąpaniami typu pokładowego! 

Analizując zbiór około 11 tysięcy wstrząsów, można je podzielić na dwie grupy. 
Pierwszą stanowią liczne słabe wstrząsy, mające ogniska w bezpośrednim otoczeniu wyro-

bisk górniczych, tworzące „rój" przemieszczający się razem z frontem eksploatacyjnym. Ich 
położenie w stosunku do linii frontu oraz występowanie w strefie pokładu dociążonej przez 
skały stropowe wskazuje, że ich przyczyną jest kruche pękanie fragmentów pokładu pod 
wpływem deformacji spowodowanych eksploatacją. Ze względu na dużą miąższość, deforma-
cje spowodowane wybieraniem warstwy przyspągowej obejmują także warstwy wyższe. 
Wstrząsy spowodowane tymi deformacjami mogą więc mieć swoje ogniska zarówno przed, 
nad, oraz za frontem eksploatacyjnym. 

Drugą grupę stanowią wstrząsy o wyższej energii. Niewątpliwie mechanizmem spusto-
wym wyzwalającym te wstrząsy jest eksploatacja górnicza, ale trudno jest dostrzec bezpośred-
ni ich związek z położeniem frontu. W większości przypadków występują za linią frontu, czę-
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sto ze znacznym opóźnieniem czasowym. W kopalni „Mysłowice" koncentrują się one głów-
nie w dwócli strefach (rys. 1). Strefa pierwsza to rejon resztki pomiędzy zrobami, druga to 
szczelina uskoku brzęczkowickiego. Koncentrują się w nich prawie wszystkie silniejsze 
wstrząsy. Charakterystycznym jest, że wstrząsy te lokalizują się w rejonach średnich i niższych 
prędkości fal sejsmicznych w pokładzie, tam gdzie GWT wskazuje na brak skłonności pokła-
du węgla do tąpań. Nasuwa się zatem nieodparty wniosek, że zagrożenie wstrząsami wyso-
koenergetycznymi nie ma bezpośredniego związku ze stanem naprężeń w pokładzie. 

Wstrząsy o wyższej energii występują w rejonie pozostawionej resztki i w strefie uskoku. 
Wspólnym zjawiskiem dla tych rejonów jest występowanie stromych spękań, bo pęknięciem 
takim jest szczelina uskoku i pęknięcia takie występują również wzdłuż granic resztki. Wyni-
ka stąd, że wstrząsy wysokoenergetyczne mają mechanizm poślizgowy, przy czym poślizg na-
stępuje albo w skałach stropowych nad pokładem 418, lub nawet nad pokładem 405 znajdu-
jącym się znacznie wyżej. Hipoteza ta jest o tyle prawdopodobną, że wstrząsy pomimo rela-
tywnie dużej energii (powyżej 10̂  J) nie powodują skutków w wyrobiskach, natomiast są od-
czuwane na powierzchni. 

Prawdopodobnie poślizg w skałach stropowych nad pokładem 405 spowodował jeden 
z ostatnich wstrząsów przy eksploatacji ściany 506 w pokładzie 418 w marcu 1997. 

Dla zbadania mechanizmu wstrząsów w 1995 r. z chodnika transportowego w pokładzie 
01 wykonano otwór badawczy przewiercający skały stropowe nad pokładem 418. Otwór ten 

nawiercił pustki w skałach stropowych, któiych wstępowanie jest konieczne, aby poślizg mógł 
wystąpić. Wyniki tych badań opisane są w publikacji autora (Goszcz 1995). 

6 .2 . W y k o r z y s t a n i e b a d a ń g e o f i z y c z n y c h d l a u s t a l a n i a t e c h n o l o g i i 
r o b ó t 

Projektując roboty przygotowawcze i sposób wybierania pokładu, wykorzystuje się infor-
macje jakich dostarczają badania geofizyczne w niewielkim zakresie. Dotyczy to głównie sze-
rokości pasów ochronnych pozostawianych od zrobów, filarów od pól pożarowych, wymiarów 
resztek itd. W pewnym sensie dyskontuje się uzyskane wcześniej wyniki badań ekstrapolując 
je na nowe wyrobiska. 

Rozcięcie złoża i geometria wyrobisk ustalane są w trakcie przygotowywania planu ruchu, 
natomiast badania geofizyczne wykonywane dla oceny stanu zagrożenia sejsmicznego w da-
nym konkretnym rejonie, realizowane są później, dopiero po wydrążeniu pr^najmniej kilku 
wyrobisk. Powoduje to, że nawet po stwierdzeniu niekorzystnych warunków, możliwości 
zmiany schematu rozcięcia pokładu są w praktyce bardzo ograniczone. 

Niemniej jednak, wyniki badań geofizycznych są często wykorzystywane przez kopalnię 
„Mysłowice" przy podejmowaniu różnych doraźnych decyzji ruchowych, takich jak: 
- sposobie dochodzenia ścian do stref o zwiększonym zagrożeniu sejsmicznym; 
- możliwości wykonywania wyrobisk i prowadzenia eksploatacji w takich strefach; 
- prędkości i wysokości frontu. 

Kopalnia „Mysłowice" jest kopalnią wielopoziomową. Zasoby na wyższych poziomach 
(piętrach) były wybierane w pierwszej kolejności i obecnie przy eksploatacji partii głębszych 
systemem ścianowym z podsadzką hydrauliczną, nieuniknionym jest dochodzenie do zrobów 
w wyższym piętrze. Pojawia się wówczas pytanie w jakiej bezpiecznej odległości od zrobów 
zatrzymać bieg ściany. W takich przypadkach badania sejsmiczne metodą geotomografii są 
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bardzo przydatne, gdyż nie tylko dostarczają informacji o wymiarach strefy zagrożonej, ale 
również umożliwiają okresową kontrolę rozkładu naprężeń w zmniejszającej się resztce. Przy 
obecnym stanie techniki, kontrolę taką można prowadzić nawet raz na dobę. 

Badania sejsmiczne metodą geotomografii, byty wykonywane systematycznie w północnej 
części wybiegu ścian 611 i 612 w I-szej warstwie pokładu 510, w miarę ich postępu. Część wy-
ników uzyskanych w ostatniej serii pomiarowej przedstawiono na rys. 5. 

OZNACZENIA: 
- strefy wyraźnie podwyższonych prędkości 

] - strefy podwyższonych prędkości 
j M . I - Strefy średnich prędkości 
I I - strefy obniżonych prędkości 
1/ / I - zroby 

Rys. 5. Badania sejsmiczne przed frontem ścian 611 i 612 
Fig. 5. Seismic measurement before the 611 and 612 long walls 

Należy zwrócić uwagę na zupełnie inny rozkiad prędkości fal w pokładzie 510 i w otacza-
jących go skałach płonnych. W strefach, w których w pokładzie występuje wzrost prędkości 
fali podłużnej, w stropie następuje jej spadek i odwrotnie. Wskazuje to na występowanie stref 
podwyższonych naprężeń w stropie i znajdujących się pod nimi stref odprężonych w pokła-
dzie. Stan taki wskazuje na „zawieszenie" stropu nad pokładem, a więc na występowanie 
strefy niestabilnej. Aby skontrolować w jakim stopniu wnioski wynikające z badań geofizycz-
nych odpowiadają rzeczywistości, z chodnika transportowego wykonano wiercenia badawcze, 
które nawierciły rozwarstwienia w skałach stropowych (Goszcz 1995). Opierając się na wyni-
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kach tych badań i po nieudanych próbach likwidacji stwierdzonych rozwarstwień przez torpe-
dowanie stropu, postanowiono wstrzymać dalszy bieg ścian. 

W podobny sposób wykorzystano wyniki badań geofizycznych przy prowadzeniu ściany 
506 w pokładzie 418 (marzec 1997). Badania te stwierdziły wysoki stan zagrożenia sejsmicz-
nego, w związku z czym postanowiono ścianę zatrzymać nieco wcześniej niż pierwotnie pro-
jektowano. 

Istnieją również sytuacje odwrotne, gdy badania geofizyczne wykazują, że lokalne warun-
ki są korzystniejsze niż przewidywano. Przykładem jest ściana 410 w II warstwie pokładu 510, 
prowadzona w resztce. Wyniki systematycznie wykonywanych badań geofizycznych zadecydo-
wały, że eksploatację tej resztki zrealizowano zgodnie z planem ruchu. 

Dążąc do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w kopalniach, zgodnie z założeniami poli-
tyki władz górniczych rezygnuje się z eksploatacji pokładów węgla w strefach o wysokim za-
grożeniu. W strefach takich, gdzie na podstawie rozeznania górniczego występuje stan nie-
bezpieczny i w któiych eksploatacji nie przewiduje się, nie ma sensu wykonywania badań 
geofizycznych, jeżeli nawet oczekuje się, że badania te wykażą stan korzystniejszy od przewi-
dywanego. Dlatego też w ostatnich latach badań takich nie podejmuje się. 

W przeszłości jednak badania geofizyczne stanowiły podstawę podjęcia decyzji o drążeniu 
chodnika transportowego w pokładzie 501 w resztce jaką stanowi partia „Młot". Kierownic-
two Kopalni podjęło tę decyzję dopiero wówczas, gdy wyniki badań wykazały, że lokalne wa-
runki geologiczno-górnicze są korzystne. 

Często wyniki badań geofizycznych uwzględniane są przy ustalaniu rygorów prowadzenia 
ściany. Dotyczy to zwłaszcza doboru metod aktywnego zapobiegania zagrożeniu. Należy tu 
zwrócić uwagę na zalecenia w zakresie prędkości postępu frontu i jego wysokości. Decyzje 
takie podejmuje się głównie w oparciu o rejestracje sejsmologii górniczej, a w mniejszym 
stopniu o wyniki prześwietlań sejsmicznych. 

6 .3 . W y k o r z y s t a n i e w y n i k ó w b a d a ń g e o f i z y c z n y c h p r z y u s t a l a n i u 
m e t o d a k t y w n e j p r o f i l a k t y k i 

W rozdziale 6.1 na podstawie wyników badań geofizycznych scharakteryzowano górotwór 
karboński. Z charakterystyki tej wynika, że pokład 510, szczególnie po wybraniu warstwy 
przyspągowej znajduje się w stanie pozniszczeniowym. Duża ilość spękań oraz daleko zaa-
wansowana dezintegracja pokładu powoduje, że wyrobiska kopalni „Mysłowice" nie są za-
grożone typowymi tąpnięciami pokładowymi, polegającymi na eksplozywnym rozpadzie po-
kładu. Ilość energii sprężystości jaka może nagromadzić się w górotworze jest za mała do wy-
zwalania groźnych dla tych wyrobisk wstrząsów. Możliwe są natomiast lokalne odprężenia 
o energiach rzędu 10̂  J, które przy prawidłowo wykonanej obudowie i przestrzeganiu ustalo-
nych rygorów nie stanowią zagrożenia. 

Jeżeli w kopalni nie występują tąpania pokładowe wówczas nie ma potrzeby stosowania 
środków zapobiegających temu zagrożeniu. Wszelkie zabiegi mające na celu zmniejszenie 
zdolności pokładu do akumulowania energii sprężystej oraz zmniejszanie jego wytrzymałości 
nie mają technicznego uzasadnienia, gdyż pokład takiej zdolności nie posiada i ma bardzo ni-
ską wytrzymałość (nie mylić wytrzymałości pokładu z wytrzymałością próbek węgla pobra-
nych z tego pokładu!). W takich warunkach strzelania wstrząsowe dla odprężenia pokładu, 
jego nawadnianie, rozwiercanie itp. nie dadzą żadnych rezultatów i po prostu są zbędne. 
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Stan pokładów należy również brać pod uwagę przy doborze metod prognozy zagrożenia. 
Metoda sejsmoakustyczna przystosowana głównie do śledzenia zmian ilości i energii impul-
sów emitowanych z pokładu, daje wyniki, których bezkrytyczne wykorzystywanie do prognozy 
zagrożenia doprowadzić może do fałszywych wniosków. 

Podobnie obiektywnych wyników nie mogą dać wiercenia małośrednicowe, ponieważ 
zwiększony wychód zwiercin wskazywać będzie na rozwój deformacji pseudoplastycznych lub 
wprost na obsypywanie się otworu. I jedno i drugie zjawisko nie jest żadnym symptomem sta-
nu zagrożenia sejsmicznego. 

O ile wyrobiska KWK „Mysłowice" nie są zagrożone tąpaniami pokładowymi, to realne 
zagrożenie występuje ze strony tąpań stropowych, powodowanych niekontrolowanym prze-
mieszczaniem się skał nad eksploatowanym złożem. 

Analiza wysokoenergetycznych wstrząsów dostarcza kilku cennych informacji, a mianowi-
cie: 
1. energia wstrząsów rejestrowanych w KWK „Mysłowice", w porównaniu do energii 

wstrząsów występujących w innych kopalniach GZW utrzymuje się na średnim poziomie; 
2. ogniska wstrząsów wysokoenergetycznych w KWK „Mysłowice" znajdują się stosunkowo 

wysoko nad eksploatowanymi aktualnie poładami; 
3. większość wstrząsów ma ogniska nad zrobami, co wskazuje na reologiczne narastanie 

deformacji w skałach stropu; 
4. jak dotychczas większość wstrząsów koncentruje się w dwóch rejonach. 

W świetle powyższych informacji, uzyskanych z rejestracji sejsmologii górniczej, zagroże-
nie tąpaniami stropow5TOi w kopalni zaliczyć należy do średnich. Wysokie położenie ognisk 
wstrząsów w stosunku do czyrmych robót górniczych jest niewątpliwie okolicznością korzys-
tną, gdyż znaczna część energii sejsmicznej na drodze ognisko - wyrobisko ulega rozprosze-
niu. Co więcej, większość ognisk wstrząsów znajduje się nad zrobami, w znacznej odległości 
od przodków. W takich warunkach tąpania spowodowane wstrząsami mającymi ogniska nad 
zrobami rzadko mają groźne skutki. Wreszcie koncentracja ognisk w dwóch rejonach ułatwia 
Kierownictwu Kopalni zapobieganie zagrożeniu. 

Tąpnięcie jest następstwem wstrząsu i rozpatrując zagrożenie tąpaniami należy uwzględ-
niać nie tylko energię i położenie wstrząsów, ale także inne czynniki. 

Badania sejsmoakustyczne i sejsmiczne wskazują na pozniszczeniowy stan pokładów, 
a zwłaszcza pokładu 510. O ile stan taki praktycznie wyklucza zagrożenie tąpaniami pokłado-
wymi, to działa na rzecz wzrostu zagrożenia przy tąpaniach stropowych, ponieważ przy 
wstrząsie rozkruszony węgiel jest łatwo „wyrzucany" do wyrobiska. Wynika to zresztą wprost 
z uproszczonego bilansu energetycznego tąpnięcia: 

ą = ą + L + E,^ 

gdzie: 
Ep - energia uwolniona z górotworu; 
E^ - energia kinetyczna; 
L - praca jaką należy wykonać aby zniszczyć skały w otoczeniu wyrobiska; 
E^^ - energia rozproszona. 
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Przy spękanych i rozkruszonych skałach otaczających wyrobisko praca L jest mała, przez 
co przy tej samej energii potencjalnej Ep większa jej część zamienia się w kinetyczną E,̂ . 

Mając to na uwadze, należy dążyć do wzmacniania ociosów i obudowy stosując niezbędne 
zabiegi techniczne (stawianie dodatkowych odrzwi, kotwienie, klejenie itp.). Zabiegi te są 
szczególnie celowe w wyrobiskach korytarzowych przechodzących przez strefy zagrożone 
(np. strefę uskoku brzęczkowickiego), które ze względu na potrzeby ruchowe, muszą być 
utrzymywane po przejściu frontu. 

Niezależnie od rutynowych zabiegów podejmowanych dla ograniczania tąpań stropowych, 
takich jak ograniczanie wysokości i prędkości postępu frontu, stosowanie dobrej jakościowo 
podsadzki itd., do zastosowania dodatkowej profilaktyki można wykorzystać wyrobiska w po-
kładzie 416. Pokład ten obecnie jest przygotowywany do eksploatacji, a znaczna część wyro-
bisk korytarzowych przechodzi nad strefami zagrożonymi niekontrolowanymi poślizgami. Ist-
nieje więc niepowtarzalna okazja, aby z wyrobisk tych zlikwidować strefy niestabilne stwarza-
jące zagrożenie dla robót górniczych w pokładach siodłowych. Dla zlokalizowania takich 
stref należy wykonać badania geofizyczne w wyrobiskach w pokładzie 416. 

7. Wnioski końcowe 

Analiza wykonanych badań geofizycznych pod kątem ich wykorzystywania przy podejmo-
waniu odpowiednich decyzji ruchowych przez Kierownictwo KWK „Mysłowice" prowadzi do 
następujących wniosków: 

1. wyrobiska kopalni „Mysłowice" w pokładach siodłowych nie są zagrożone tąpaniami typu 
pokładowego, ponieważ pokłady te znajdują się w stanie pozniszczeniowym i pozbawione 
są zdolności do akumulowania energii sprężystości; 

2. zagrożenie dla wyrobisk kopalni „Mysłowice" stanowią tąpania stropowe. Wprawdzie 
energia wstrząsów w porównaniu do innych kopalń GZW utrzymuje się na średnim po-
ziomie, to ze względu na pozniszczeniowy stan pokładów, łatwo może dojść do wyrzuce-
nia węgla do wyrobisk; 

3. badania geofizyczne wykonane w kopalni „Mysłowice" wykazały, że ich stosowanie jest 
celowe i dostarcza Kierownictwu Kopalni wielu cennych informacji. Przykład kopalni 
„Mysłowice" dowodzi celowości wykonywania kompleksowej analizy wszystkich zrealizo-
wanych w danej kopalni badań geofizycznych. Analiza taka umożliwia uzyskanie wielu in-
formacji o własnościach geomechanicznych górotworu i pokładów węgla, na podstawie 
których można optymalizować metody prognozy i zapobiegania tąpaniom. 

4. zakres badań geofizycznych stosowanych w kopalni „Mysłowice" można łatwo rozszerzyć 
przy niewielkich kosztach. Celowym jest wyznaczanie mechanizmu ognisk silniejszych 
wstrząsów, wykorzystanie sieci sejsmoakustycznej do wykonywania uproszczonych prze-
świetlań sejsmicznych itd. 
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The practical application of geophisical methods in „Mysłowice" coal mine 
aimed at the limitation of the seismic hazard 

Abstract 
In order to assess the seismic hazard, sińce 1978, the „Mysłowice" coal mine has used 

methods of geophysics which include: mining seismology, seismoacoustics, seismic and 
gravimetry. Over the period of almost 20 years when these methods have been used, 
a substantial amount of results have been gathered. This paper discusses the way these 
results are being used and provides an analysis of the gathered geophysical data. 
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Tensor momentu sejsmicznego wstrząsów górniczych i tąpnięć z rejonu 
siodła głównego GZW 

Słowa kluczowe 
Tensor momentu sejsmicznego - inwersja tensora - tąpnięcie-mechanizm ogniskowy 

wstrząsu ~ podwójna para sil - zniszczenie 

Streszczenie 
Przeprowadzono rozwiązania mechanizmów ogniskowych 9 tąpnięć metodą inwersji ten-

sora momentu sejsmicznego. Uzyskane wyniki porównano z rozwiązaniami mechanizmów ty-
powych wstrząsów górniczych. Szczegółowej analizie poddano 3 tąpnięcia. Porównano uzys-
kane mechanizmy ze skutkami tąpnięć zaobserwowanymi w wyrobiskach górniczych. 

1. Wstęp 

Rozwój teorii i nowoczesnej aparatury sejsmologicznej stworzył warunki do znacznie peł-
niejszego opisu fizycznego wstrząsu, aniżeli to zwykle stosujemy i wykorzystujemy w praktyce 
górniczej. Jedną z takich technik, która pozwala na pełniejsze poznanie procesów zachodzą-
cych w ognisku wstrząsu jest tensor momentu sejsmicznego. Tensor ten opisuje działanie po-
dwójnej pary sił ścinających w ognisku punktowym, co jest równoważne działaniu dwóch ze-
stawów prostopadłych do siebie sit o przeciwnych kierunkach działania z których jeden wy-
znacza oś ściskania P a drugi oś rozciągania T (Gibowicz 1989), Ponadto tensor opisuje także 
zmiany objętości w ognisku (tzw. źródło objętościowe) (Aki i Richards 1980). Od strony fi-
zycznej jest to aktualnie jeden z najbardziej uogólnionych modeli mechanizmu wstrząsu 
sprawdzony praktycznie w sejsmologii ogólnej i górniczej. Wyznaczenie tensora w oparciu 
o zarejestrowane sejsmogramy wstrząsów (po spełnieniu przez aparaturę i sieć odpowiednich 
kryteriów) pozwala na określenie szeregu parametrów, jak np. przypuszczalny bieg i upad 
płaszczyzny zniszczenia, kierunek wektora poślizgu, orientacje osi ściskań i rozciągań, a także 
dekompozycję tensora na część izotropową i dewiatorową oraz dalszą pozwalającą wydzielić 
składową związaną z czystym ścinaniem w ognisku wstrząsu, co w konsekwencji pozwala 
w pełniejszy sposób analizować i interpretować wstrząsy górnicze. 

Badania mechanizmów wstrząsów górniczych tą techniką prowadzimy w Katedrze Geolo-
gii Stosowanej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego współpracując z Zakładem 
Sejsmologii Instytutu Geofizyki PAN od kilku lat. Technika ta umożliwia także analizę tąp-
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nięć w przypadku posiadania szczegółowej dokumentacji skutków zniszczeń w wyrobiskach 
górniczych i stwarza bardzo interesującą możliwość porównania parametrów fizycznego mo-
delu procesu z rzeczywistymi efektami zniszczenia obserwowanymi w kopalni (Sagan i in. 
1995). 

Celem artykułu jest podjęta próba analizy zapisów sejsmicznych wybranych tąpnięć i wy-
znaczonych parametrów tensora momentu sejsmicznego, porównanie ich z rozwiązaniami 
uzyskanymi dla wstrząsów górniczych, a także przeprowadzona dla 3 tąpnięć szczegółowa 
weryfikacja rozwiązań i porównanie z udokumentowanymi w wyrobiskach skutkami znisz-
czeń. 

2. Charakterystyka metody tensora momentu sejsmicznego 

Pole przemieszczeń w ośrodku sprężystym u/x,t) generowane przez pojedynczą siłę 
możemy przedstawić jako konwolucję tej siły F(t) przez funkcję Greena charakteryzującą 
reakcję ośrodka na impuls sprężysty. 

a j = 1,2,3) (1) 
W praktyce sytuacja taka jest mało prawdopodobna i dlatego przyjmuje się bardziej zło-

żone modele działania sil w ognisku sejsmicznym. Tensor momentu sejsmicznego umożliwia 
pełny opis sił działających w punktowym ognisku sejsmicznym. Możliwych jest 9 kombinacji 
kierunków i ramienia siły (rys. 1). 
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Rys. 1. Dziewięć możliwych par sit równoważnych M̂  działających w ognisku sejsmicznym (wg Aki i Richards, 1980) 
Fig. 1. Nine possible force couples M̂ . acting at seismic source (Aki i Richards, 1980) 
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Poszczególne kombinacje reprezentowane są przez moment pary sit M̂^ działającej w kie-
runku osix. i o ramieniu zgodnym z osiąx.. Wszystkie pozostałe kombinacje pary sił posiada-
ją moment niezerowy, co jest równoznaczne ze skręceniem, a więc w ośrodku w stanie rów-
nowagi nie znajdują fizycznego uzasadnienia. Tak wyrażone źródło sejsmiczne powoduje po-
wstanie pola przemieszczeń, które jest sumą przemieszczeń wywoływanych przez poszczegól-
ne pary sił. Zakładając, że mamy do czynienia ze źródłem synchronicznym (generującym jed-
nakowe zmiany w czasie we wszystkich kierunkach) pole przemieszczeń może być zapisane 
w sposób następujący: 

(2) 
gdzie: 

G 

s( t ) - funkcja źródła 
Zbiór wszystkich dziewięciu wyrazów M. reprezentowany przez macierz 9-elementową M 
nazywamy tensorem momentu sejsmicznego: 

Mn Mn M , 3 

M = M21 ^22 M23 (3) 
M31 M32 

Tensor ten może zostać rozłożony na trzy tensory składowe 

a o o 

O fl O 
O O a 

(4 ) 

0 h -bi 
M(2) = -b3 0 6, (5 ) 

b2 • - f c i 0 

Cl C2 C3 

C2 C4 (6 ) 

C3 C5 - C 1 - C 4 

Tensor M̂ ^̂  to tensor diagonalny. Fizycznie odpowiada on zmianie objętości w źródle. 
Tensor M^̂ j j^st antysymetryczny i odpowiada on obrotowi źródła w obrębie nieruchomego 
ośrodka (całkowita suma momentów sił w źródle jest różna od zera). Taki mechanizm nie 
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znajduje jednakże uzasadnienia fizycznego. Tensor M̂ ^̂  to tensor symetryczny o śladzie 
równym zeru i można go rozłożyć na dwa tensory: jeden związany ze ściskaniem 
jednoosiowym (liniowy dipol skompensowany - LDS) i drugi odpowiadający przesunięciu na 
jednej z dwóch płaszczyzn nodalnych powstającemu w wyniku działania podwójnej pary sił 
(mecłianizm ścinania - PPS). 

Obliczenie składowych tensora momentu sejsmicznego na podstawie informacji 
uzyskanych z obserwacji pola przemieszczeń (rejestrowanego przez sieć sejsmologiczną) 
nazywa się inwersją tensora momentu sejsmicznego. Inwersja może być przeprowadzona 
w domenie czasu bądź częstotliwości i wykorzystane mogą do niej zostać różne typy fal sejs-
micznych. Największą trudnością w przeprowadzaniu inwersji jest prawidłowe określenie 
funkcji Greena (czyli charakterystyk ośrodka), szczególnie, gdy mamy do czynienia z ośrod-
kiem o skomplikowanej budowie geologicznej. 

Tak więc stosując metodę inwersji tensora momentu sejsmicznego otrzymujemy 
procentowy udział w mechanizmie wstrząsu trzech składowych tensora: składowej izotropo-
wej (zmiana objętości w źródle), składowej LDS (ściskanie lub rozciąganie jednoosiowe) 
i składowej ścinającej PPS (działanie podwójnej pary sil). 

Najpowszechniej występującym mechanizmem zarówno wstrząsów górniczych jak i trzę-
sień ziemi jest mechanizm ścinający. Jeżeli założymy, że mechanizm wstrząsu powodowany 
jest podwójną parą sił możemy wówczas wyznaczyć parametry płaszczyzny rozrywu korzys-
tając z następującego wzoru (Aki i Richards, 1980): 

M = M^ cos d cos k-\-Mg sin ó cos Mq sin (26) sin X+Mj^ sin (2d) sin A 

gdzie: 

Ma=MO 

O 

o 
o 
o 

— cosj 
—sin'] 

Mb = MO 

—cosi —sin] O 

— sin2] cos2] O 
cos 2] sin 2] O 

O 0 0 
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• • 
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sin] 
— cos] 
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— sin ] 
0,5 sin 2] 
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0,5 sin 2] O 

-cos^2] O 
O 1 

M 

5 
X 

t) - skalarny moment sejsmiczny, 
- bieg płaszczyzny nodalnej, 
- upad płaszczyzny nodalnej, 
- kąt poślizgu na płaszczyźnie nodalnej. 
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Rysunek 2 przedstawia parametry określające położenie uskoku w układzie wspólrzęd 
nych kartezjańskich. 

X 

X 3 
Rys. 2. Parametry określające położenie uskoku w układzie współrzędnych kartegańskich z osią Xj skierowaną na 

północ Xj skierowaną na wscliód i osią X3 skierowaną w dół. azymut biegu, 5 - kąt upadu, X- kąt poślizgu, 
s - wektor przesunięcia 

Fig. 2. Fault orientation in coordinate system with Xj pointing to the north, pointing to the east and 
pointing downward. O,- strike angle, 5 - dip angłe, X- rake angłe, s - slip vector 

3. Analiza mechanizmów wybranych tąpnięć z rejonu siodła głównego GZW 

Przeprowadzono rozwiązania mechanizmów ogniskowych dziewięciu tąpnięć, które zai-
stniały na obszarach górniczych KWK „Wujek", „Halemba" i „Zabrze-Bielszowice" w latach 
1993-1996, Charakterystyki tąpnięć i uzyskane rozwiązania inwersji tensora momentu sej-
smicznego przedstawiono w tabelach 1 i 2. Dla porównania na rysunkach 3 i 4 przedstawiono 
syntetycznie mechanizmy typowych wstrząsów górniczych z kopalń „Wujek" i „Halemba". 
Mechanizmy analizowanych tąpnięć są bardzo różnorodne. W pięciu przypadkach zdecydo-
wanie dominuje mechanizm ścinania (PPS), zdarzają się również tąpnięcia z bardzo dużym 
udziałem składowej izotropowej i liniowego dipola skompensowanego (11.09.1993, 
12.01.1994,22.02.1994). Jak wi dać z rysunków 3 i 4 z podobną sytuacją mamy do czynienia w 
przypadku typowych wstrząsów górniczych nie powodujących zniszczeń w wyrobiskach. Dla 
większości tych wstrząsów dominującym mechanizmem jest mechanizm ścinający reprezento-
wany przez podwójną parę sit, istnieje jednak duża grupa wstrząsów ze znaczącym udziałem 
składowej izotropowej i LDS. Tak więc generalnie mechanizmy tąpnięć nie różnią się od me-
chanizmów typowych wstrząsów górniczych. 
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Tablica 1. Charakteiystyka geologiczno-górnicza analizowanych tąpnięć 
Table 1 Geological and mining characteristics of the selected rockbursts 

Kopalnia Data 
Godzina 

Energia 
i współrzędne 
epicentrum 
w układzie 

Suchej Góry 

Pokład Przekrój warstw 
w stropie 

Łączna długość 
wyrobisk ze 

skutkami tąpnięcia 

Wujek 25.05.1993 
19.39 

E=8-10'J 
X=19030 
Y=-9330 

510 1,6 m lupek p. 
4,6 m piaskowiec 
5,4 m piaskowiec 
2.1 m łupek p 
6.2 piaskowiec 
2,6 m łupek p. i ii. 
0,7 m pokład 506 

50 m 

Wujek 03.06.1993 
12.07 

E - 2 1 0 ' J 
X= 19270 
Y=-9090 

510 6,3 m łupek ii. 
2,55 m piaskowiec 
1,8 m łupek il. 
1,35 m piaskowiec 
0,55 m łupek il. 
5,45 m piaskowiec 

60 m 

Wujek 11.09.1993 
11.10 

E=810 'J 
X=18950 
Y=-6850 

501 17,2 m piaskowiec 
7,5 m łupek il. 
9,1 m piaskowiec 
3,8 m łupek il. 
5,1 m łupek p. 
5,1 m piaskowiec 
0,6 m pokład 418 

60 m 

Halemba 12.01.1994 
11.45 

E=210 ' J 
X=16899 
Y=-164 

510 1.9 m łupek p. 
3,35 m łupek p. 
1,28 m łupek il. 
2,92 pokład 507 
2,55 łupek p. 
0,5 m pokład 507/1 
6.10 m łupek p. 

210 m 

Halemba 22.02.1994 
9.18 

E=1,M0 'J 
X=16919 

Y=12 

510 9 m łupek p. 
3,35 m łupek p. 
1,3 m łupek il. 
2,7 pokład 507 
2,55 łupek p. 
0,5 m pokład 507/1 
6,10 m łupek p. 

30 m 

Wujek 23.02.1994 
19.00 

E=910 ' J 
X=19320 
Y=-8890 

510 1.8 m łupek p. 
3.4 m piaskowiec 
6.1 m piaskowiec 
2.5 m lupek p. 
9.2 m piaskowiec 
1.9 m łupek p. 
0,6 m łupek il. 
1,1 m pokład 506 

70 m 

Wujek 15.04.1994 
16.44 

E=210 ' J 
X = 18910 
Y=-9400 

510 1,6 m łupek p. 
4,6 m piaskowiec 
5,4 m piaskowiec 
2,1 m łupek p. 25 m 
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6,2 m piaskowiec 
2,6 m Jupek p. i il. 
0,7 m pokład 506 

Wujek 26.04.1994 
16.24 

E=310 ' J 
X= 19240 
Y=-8890 

510 6,3 m lupek 11. 
2,55 m piaskowiec 
1,8 m tupek il. 
1,35 m piaskowiec 
0,55 m lupek il. 
5,45 m piaskowiec 

160 m 

Zabrze-
Bielszowice 

12.12.1996 
4.57 

E=510'J 
X=15670 
Y=4780 

507 1,1 m lupek il. 
5,8 m piaskowiec 
1,4 m mułowiec 
4,7 m lupek il. 

1,3 m pokład 506 

140 m 

Tablica 2. Wyniki inwersji tensora momentu sejsmicznego dJa analizowanych tapnięć 
Table 2. Results of seismic moment tensor inversion for the rockbursts 

Tąpnięcie Rozwiązanie pełne tensora Rozwiązanie ścinające 
Kopalnia Data I[%] LDS [%] PPS [%] l/D (t)A 5A (t)B 6B 
Wujek 25.05.1993 -19,2 -18,6 62,2 0,24 339' 89° 0° r 
Wujek 03.06.1993 10,8 39,7 49,5 0,12 288" 88° 219" 
Wujek 11.09.1993 43,9 40,7 15,4 0,78 12° 88" 89" r 

Halemba 12.01.1994 33,6 38,7 27,7 0,51 299" 78° 66° 20" 
Halemba 22.02.1994 30,3 28,8 40,9 0,43 238'' 76° 142° 68 

Wujek 23.02.1994 -19,6 -18,8 61,7 0,24 18° 88° 0° 3° 
Wujek 15.04.1994 21,5 20,5 57,9 0,27 335° 89° 226" 2° 
Wujek 26.04.1994 -10,7 -11,0 78,3 0,12 279° 89" r 3° 

Zabrze-
Bielszowice 

12.12.1996 9,2 13,7 77,1 0,10 315" 86" 6" 

I/D - stosunek części izotropowej do dewiatorowej tensora momentu sejsmicznego 

Do indywidualnej analizy wybrano 2 tapnięcia z KWK „Halemba" (12.01,1994, 
22.02.1994) bez wypadków, z dużymi zmianami objętości górotworu w postaci wypiętrzenia 
spągu oraz katastrofalne tąpnięcie stropowe z KWK „Zabrze-Bielszowice" (12.12.1996). 
Skutki tego tąpnięcia wskazywały wyraźnie na uderzenie od strony północnej chodnika po-
dścianowego. Tąpnięcia z KWK „Halemba" są bardzo podobne do siebie tzn. były zlokalizo-
wane w pobliżu tego samego wyrobiska, miały zbliżoną energię sejsmiczną i wywołały podob-
ne skutki (wypiętrzenie spągu). Natomiast tąpnięcie z KWK „Zabrze-Bielszowice" miało zu-
pełnie odmienny charakter i dużo większą energię sejsmiczną. Na rysunku 5 i w tabeli 2 
przedstawiono rozwiązania tensora momentu sejsmicznego dla analizowanych tąpnięć. 

Podobnie jak obserwowane skutki rozwiązania mechanizmów tąpnięć z KWK „Halemba" 
są do siebie zbliżone, różnią się jedynie kierunkami biegu płaszczyzn nodalnych. W obu przy-
padkach część izotropowa tensora jest znaczna i wskazuje na występowanie zmian objętości 
w ognisku wstrząsu. Udział części ścinającej tensora (PPS) jest mniejszy od 50%. Wydaje się, 
że obserwowane w wyrobiskach skutki potwierdzają uzyskane rozwiązania. Rysunki 6 i 7 
przedstawiają lokalizację i skutki wywołane przez omawiane tąpnięcia. Przekroje przez znisz-
czony chodnik pokazują wypiętrzenie spągu, które należy wiązać ze zmianami objętości (zna-
czący udział składowej izotropowej w tensorze momentu sejsmicznego). 
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Rys. 3. Procentowy udział poszczególnych składowych tensora momentu sejsmicznego 
dla 202 wstrząsów z KWK „Wujek" 

Fig. 3. Percentage contribution of the seismic moment tensor components 
for 202 tremors from the „Wujek" coal mine 
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Rys. 4. Procentowy udział poszczególnych składowych tensora momentu sejsmicznego 
dla 494 wstrząsów z KWK „Halemba" 

Fig. 4. Percentage contribution of the seismic moment tensor components 
for 494 tremors from the „Halemba" coal mine 
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a) b) c) 

Rys. 5. Rozwiązania mechanizmów dla 3 analizowanych tąpnięć: a) 12.01.1994, b) 22.02.1994, c) 12.12.1996 
Fig. 5. Focal mechanisms solutions for 3 rockbursts: a) 12.01.1994, b) 22.02.1994, c) 12.12.1996 

Rys. 6. Szkic wyrobisk górniczych KWK „Halemba" z rejonu w którym wystąpiły tąpnięcia: 1 - strefa zniszczeń wy-
wołanych przez tąpnięcie z dnia 12.01.94,2 - strefa zniszczeń wywołanych przez tąpnięcie z dnia 22.02.94 

Fig. 6. Underground openings of the „Halemba" coal mine: 1 - damage zone caused by the rockburst of 12,01.94, 
2 - damage zone caused by the rockburst of 22.02.94 
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Rys. 7. Szkice przekrojów przez chodnik ścianowy z zaznaczonymi skutkami tąpnięcia z dnia 12.01.94 
Fig. 7. Cross-sections of the opening damaged by the rockburst of 12.01. 94 

W przypadku tapnięcia z KWK „Zabrze-Bielszowice" uzyskano całkowicie odmienny me 
chanizm zjawiska (rys. 8, tab. 2). 

y//-/' 

Rys. 8. Szkic wyrobisk górniczych KWK „Zabrze-Bielszowice" z rejonu w któiym wystąpiło tąpnięcie i szkic prze-
kroju przez chodnik z zaznaczeniem kierunku ruchu jego deformacji 

Fig. 8. Underground openings of the „Zabrze-Bielszowice" coal mine and cross-section of damaged opening with 
direction of deformation. 
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Dominujący udziai składowej ścinającej wyniósł 77,1% (zarówno w rozwiązaniacłi wg 
normy LI jak i L2 . Udział składowej izotropowej tensora jest niewielki i wynosi 9,2%, 
a skutki w chodniku podścianowym nie wskazują na większe deformacje objętościowe. Skutki 
tąpnięcia wskazują wyraźnie na silne uderzenie w obudowę wyrobiska od strony północnej, 
co jest zgodne z uzyskanym rozwiązaniem orientacji płaszczyzn nodalnych i osi naprężeń. 
Rozwiązanie tensora daje zawsze dwie możliwe orientacje płaszczyzn poślizgu. Tak więc 
i w tym przypadku otrzymaliśmy 2 alternatywne modele mechaniz- mu tąpnięcia. Analizując 
skutki tąpnięcia wydaje się, że bardziej prawdopodobną płaszczyzną poślizgu jest płaszczyzna 
B o azymucie 83°, upadzie 6° i kącie poślizgu -55°. Upad tej płaszczyzny jest w przybliżeniu 
zgodny z upadem pokładu. Rozwiązanie to jest zbieżne z rozwiązaniem uzyskanym przez ze-
spół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. J. Dubińskiego powołany do określenia mechani-
zmu i przyczyn omawianego tąpnięcia. Rozwiązania różnią się orientacją biegu płaszczyzny 
poślizgu (23°) oraz wystąpieniem w naszym rozwiązaniu składowej poziomej ruchu na płasz-
czyźnie rozrywu (uskok zrzutowo-przesuwczy). 

4. Wnioski 

Przeprowadzona analiza rozwiązań tensora momentu sejsmicznego wskazuje, że podob-
nie jak w przypadku wstrząsów górniczych, mechanizmy tąpnięć mogą być różne i każdy 
przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Wydaje się jednak, że rozwiązanie mechaniz-
mu tąpnięcia metodą tensora momentu sejsmicznego posiada fizyczne uzasadnienie w obser-
wowanych w wyrobiskach skutkach. Występowaniu dużej składowej izotropowej odpowiada-
ją duże deformacje objętości górotworu (wypiętrzenie spągu) w wyrobiskach górniczych, 
a w przypadku niewielkiej składowej izotropowej zniszczenia głównie wywołane są dużymi 
wartościami przyspieszeń. Kierunki poślizgu są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w opar-
ciu o obserwowane w wyrobiskach zniszczenia. 

Uważamy, że uzyskane rezultaty powinny skłonić do wprowadzenia metody inwersji ten-
sora momentu sejsmicznego do stałej praktyki górniczej, choć wymagać to będzie unowo-
cześnienia sieci sejsmologicznej szczególnie w kierunku znacznego poszerzenia dynamiki, 
wprowadzenia stanowisk trójskładowych i odpowiedniego usytuowania sejsmometrów wzglę-
dem ognisk wstrząsów. 
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Seismic moment tensor of the mine tremors and rockbursts from the main 
anticline of the upper silesia coal basin 

Abstract 
The focal mechanisms of the nine rockbursts were obtained using the seismic moment 

tensor inversion method. The results were compared with the focal mechanisms of the mine 
tremors from the same area. The paper presents the detailed analysis of three rockbursts. 
The obtained mechanisms of the rockbursts were compared with the damages observed in 
mine openings. 
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Badania sejsmiczne dla oceny stanu fizycznego masywu skalnego wokół 
podziemnych wyrobisk górniczych 

Słowa kluczowe 

Geofizyka górnicza - metoda sejsmiki górniczej - badania „jakości" masywu skalnego 

Streszczenie 
Przedstawiono możliwości wykorzystania metody sejsmicznej do wyznaczenia paramet-

rów fizyczno-mechanicznych masywu skalnego, stref „osłabień" i charakterystyki struktury 
masywu skalnego oraz oceny zagrożeń dynamicznych w podziemnych wyrobiskach. Omówio-
no uwarunkowania związane z wyznaczeniem parametrów sejsmicznych w warunkach in-si-
tu. Wskazano na przydatność wyników badań sejsmicznych w s2x:zególności w obliczeniach 
analitycznych i numerycznych zachowania się górotworu wokół wyrobisk, w fazach projekto-
wania i wykonawstwa wyrobisk górniczych, analizie dynamicznego oddziaływania na powierz-
chnię i budownictwo inżynieryjne, jak również w poprawie bezpieczeństwa pracy w wyrobis-
kach podziemnych. 
1. Wprowadzenie 

W górotworze naruszonym działalnością górniczą, oprócz naturalnych procesów fizycz-
nych zachodzi szereg innych związanych z robotami górniczymi, które mają wpływ na włas-
ności fizyczne skał i masywu skalnego. Jedną z możliwych klasyfikacji według charakteru fi-
zycznego procesów zachodzących w masywie skalnym podaje Ryncarz (1993), który wyróżnia 
procesy: mechaniczne, hydrauliczne sorpcyjno-dyfuzyjne, termiczne i elektryczne. 

Wymienione procesy fizyczne mają istotny wpływ na tzw. „jakość" masywu skalnego, 
przez którą należy rozumieć stan fizyczny masywu skalnego wyrażony w szczególności przez 
stan spękań (Somerville i Paul, 1983). Jakość masywu skalnego może być wyrażona w sposób 
ilościowy przy pomocy tzw. współczynnika RQD (Deere i in., 1967). 

Zatem poprzez badanie jakości masywu skalnego wokół wyrobisk górniczych należy rozu-
mieć pomiar efektu działania procesów fizycznych zachodzących w skalach i w masywie skal-
nym z uwzględnieniem procesów wywołanych działalnością górniczą. 

Efekt działania procesów fizycznych ze względu na charakter wywołanych zmian np. spę-
kania, zawodnienie, wytężenie masywu skalnego itp, może być przedmiotem pomiarów geo-
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fizycznych. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod badawczych jest metoda sejsmiki 
górniczej. 

Znane zastosowania metody sejsmicznej pozwalają na ogół na rozwiązania zagadnień, 
które można sklasyfikować w trzech grupach: 
- wyznaczenie parametrów fizyczno-mechanicznych, 
- lokalizacji tzw. stref „osłabień" związanych z procesami geologicznymi i działalnością gór-

niczą oraz charakterystyki struktury masywu skalnego, 
- oceny zagrożeń dynamicznych. 

Wyniki badań znajdują zastosowanie głównie w fazach projektowania i wykonawstwa 
robót górniczych oraz rozwiązaniach mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pracy 
w warunkach dołowych. 

2. Ogólna charakterystyka zagadnień związanych z wyznaczaniem parametrów sejsmicznych 
w masywie skalnym 

W przypadku badań sejsmicznych prowadzonych w podziemnych wyrobiskach górniczych 
występuje szereg czynników, które mają wpływ na wyznaczane parametry sejsmiczne. Czyn-
niki te ze względu na ich fizyczne pochodzenie można podzielić na dwie grupy. Pierwsza jest 
związana z „pierwotnymi" własnościami fizycznymi masywu skalnego i do niej należy zali-
czyć: skład mineralogiczny skały, strukturę szkieletu i porów oraz systemy defektów i ele-
mentów strukturalnych związane z procesem tworzenia się skaty. 

Druga grupa związana jest z „wtórnymi" własnościami fizycznymi nabytymi w warunkach 
występowania skały, a zaliczyć do niej możemy: obecność i rodzaj płynów w porach i szczeli-
nach, spękania związane z procesami geomechanicznymi, geochemicznymi i hydrogeologicz-
nymi, spękania o charakterze technologicznym np. wskutek drążenia wyrobiska, stan wytęże-
nia masywu skalnego, temperatura skał czy nachylenie warstw skalnych w przypadku skał 
uławiconych. 

W masywie skalnym fale sejsmiczne rozchodzą się w postaci frontów falowych we wszy-
stkich kierunkach od punktu wzbudzenia. Generowane są w ten sposób różne typy fal: po-
dłużne (P), poprzeczne (S) i powierzchniowe (L lub R). Prędkości tych fal zależą od wielu 
czynników wcześniej wymienionych. Jednymi z ważniejszych są: zawartość płynów w porach 
i szczelinach skał oraz występowanie różnego rodzaju spękań i systemów spękań, a przede 
wszystkim ich rozmiary i orientacja, które są również zależne od ciśnienia w górotworze. 

Zmiany prędkości spowodowane zmianami gęstości z głębokością zauważył Hedberg 
(1926), natomiast West (1950) podał, że prędkość wzrasta ze zmniejszaniem się porowatości. 
Mc Lemore (1963) opisał zmiany prędkości z głębokością w następującej postaci: 

V=V^+ah 
gdzie: 

V - prędkość fali sejsmicznej, 
Vj - prędkość fali sejsmicznej odniesienia, 
a - współczynnik poziomu zmian prędkości, 
h - głębokość. 
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Współczynnik a wyznaczany jest empirycznie dla danego rodzaju skały i wyraża względną 
zmianę prędkości fali sejsmicznej ze wrastającym obciążeniem w warunkach trójosiowego 
obciążania. Zgodnie z danymi empirycznymi, zmiany prędkości fal sejsmicznych z głębokoś-
cią mają charakter wykładniczy (np. Mc Lemore, 1963) 

W badaniach sejsmicznych na ogół zakłada się, że masyw skalny zachowuje się sprężyście 
w zakresie odkształceń wywołanych propagacją fal sejsmicznych. W rzeczywistości w masywie 
skalnym, który jest ośrodkiem spękanym występują dodatkowe odkształcenia niesprężyste 
związane z istniejącymi spękaniami czy systemami spękań (np. Marcak, 1996). Istniejące roz-
wiązania teoretyczne dotyczą odpowiedzi pojedynczego pęknięcia czy systemu regularnych 
pęknięć przedstawianych w sposób modelowy. Jednak jednym z nierozwiązalnych zagadnień 
pozostaje problem opisu fizycznego charakteru pęknięć i ich płaszczyzn i w konsekwencji 
braku ich parametryzacji, co uniemożliwia zastosowanie tych rozwiązań w warunkach in-situ. 
Stąd wynika również powszechność użycia teorii sprężystości do opisu rozchodzenia się fal 
sejsmicznych. 

3. Wyznaczenie parametrów Uzyczno-mechanicznych skat i masywu skalnego 

3.1 . W p r o w a d z e n i e 

Wyznaczenie parametrów fizyczno-mechanicznych masywu skalnego oparte jest na po-
miarze prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych typu P i S lub prędkości jednego z tych 
typów fal. Zakłada się, że masyw skalny zachowuje się sprężyście w zakresie odkształceń wy-
wołanych propagacją fal sejsmicznych. 

W ośrodku jednorodnym, izotropowym i idealnie sprężystym mogą propagować dwa ro-
dzaje fal: 

- fala typu P, która rozchodzi się z prędkością V : V. == J - — — 

H' - fala typu S, rozchodząca się z prędkością Ŷ  -

gdzie: 
X - stała Lame^go, 
|i - moduł sprężystości postaci, 
p - gęstość ośrodka. 

Przemieszczenia towarzyszące propagacji fali P są równolegle do kierunku rozchodzenia 
się tej fali, podczas, gdy przemieszczenia związane z propagacją fali S są prostopadłe do kie-
runku jej rozchodzenia się. Można przyjąć, że dla płynów moduł ^=0, wtedy fala S nie 
propaguje w takim ośrodku. 

Badania sejsmiczne parametrów fizyczno-mechanicznych na ogół sprowadzają się do po-
miaru dynamicznych parametrów sprężystości oraz własności fizycznych takich jak stosunek 
prędkości fal P i S, wielkości tłumienia fal oraz współczynnika dobroci O. 
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Przy wyznaczaniu parametrów fizyczno-mechanicznych masywu skalnego, dla celów po-
równawczych, istotny jest opis warunków pomiarowych. Związane jest to z różnym stopniem 
tłumienia i rozproszenia energii sejsmicznej w zależności od stopnia spękania ośrodka, za-
wodnienia itp., czynników zdefiniowanych wcześniej jako tzw. „wtórne". Z punktu widzenia 
optymalnego rozwiązania dla uzyskania możliwie reprezentatywnych wyników można wyko-
nać dwa sposoby standaryzacji: 
- dokonanie opisu geotechnicznego warunków pomiarowych przy pomocy metod klasyfiku-

jących wpływ możliwie wszystkich czynników o charakterze wtórnym i w konsekwencji po-
sługiwanie się wynikami pomiarów wraz z takim opisem, 

- dobór możliwie jednorodnych warunków pomiarowych, w których wpływ c;^ników wtór-
nych na pomiar parametrów sejsmicznych jest w znaczą<y sposób ograniczony, nieistotny 
dla mierzonych wielkości. 
Do opisu geotechnicznego wykorzystuje się klasyfikacje geomechaniczne obejmujące 

wpływ szeregu istotnych czynników wtórnych, tym bardziej, że znajomość wyników takich 
klasyfikacji jest wykorzystywana w modelowaniach zachowania się masywu skalnego (np. Pi-
lecki, 1995). 

Istotną informacją może być również pomiar wskaźnika odbojności przy pomocy młotka 
odbojnego. Wyniki pomiarów wskaźnika odbojności dobrze korelują się z parametrami sprę-
żystości (np. Kidybiński, 1982). 

Planując wszystkie te czynności tj. pomiar sejsmiczny i geotechniczny opis warunków po-
miarowych należy mieć na uwadze uzyskanie możliwie dokładnych wyników, w sposób nie-
skomplikowany i szybki, a przez to ekonomicznie atrakcyjny dla projektantów budownictwa 
podziemnego. 

Wyznaczane parametry rzadko w sposób bezpośredni wykorzystuje się w problematyce 
górniczej i geotechnicznej. Na ogół korzysta się z zależności teoretycznych bądź empirycz-
nych np. relacji pomiędzy dynamicznymi i statycznymi parametrami sprężystymi (np. Sjogren 
i in., 1979) czy zależności prędkości fali P od ciśnienia w zmiennym polu naprężeń (Dubiński, 
1989). 

3 . 2 . W y z n a c z e n i e p a r a m e t r ó w f i z y c z n y c h 

3.2.1. Stosunek prędkości fal P i S (Y/YJ 

Prędkości fal P i S zależą głównie od takich czynników jak budowa mineralogiczno-
petrograficzna, zawartość płynów w porach i szczelinach skał oraz występowania różnego 
rodzaju nieciągłości, a przede wszystkim ich rozmiarów i orientacji. 

W przypadku skał suchych, prędkość obu fal P i S maleje w obecności spękań, przy czym 
Vp maleje szybciej niż Vs. Stąd stosunek posiada trend malejący. Taki charakter pola 
falowego można obserwować we wszystkich kierunkach propagacji o ile nie istnieje ukierun-
kowanie spękań. Orientacja płaszczyzny szczeliny w stosunku do kierunku propagacji jest 
szczególnie istotna dla prędkości fali P, która jest znacznie większa wzdłuż takiej płaszczyzny 
niż w kierunku do niej normalnym (Anderson i in., 1974). W przypadku prędkości fali S 
wpływ orientacji płaszczyzny szczehny jest znacznie mniejszy. 

W przypadku skał mokrych, w których pory i spękania są nasycone płynami o niskiej ściś-
liwości, prędkość fali P rośnie, a fali S nieznacznie maleje w porównaniu do ośrodka suchego. 
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Tym samym w przypadku losowo zorientowanych spękań stosunek Vp/V^ wzrasta w porówna-
niu do ośrodka niespękanego, odwrotnie niż w ośrodku suchym. Ogólnie można stwierdzić, 
że efekt saturacji ośrodka powoduje wzrost stosunku niezależnie od kierunku propaga-
cji fal. 

3.2.2. Współczynnik tłumienia a i współczynnik dobroci Q 

Rozważając efekt tłumienia i dyspersji prędkości na ogół przyjmuje się, że fale sejsmiczne 
rozchodzą się w ośrodku lepko-sprężystym. Zjawiska te spowodowane są lepkością ośrodka 
i stratami energii (zamiana na ciepło) związanymi z inercyjnym ruchem płynów w strukturze 
porowej skały (Biot, 1956 a,b). Bardziej szczegółowe informacje zainteresowany czytelnik 
może znaleźć w pracy E)vorkina i Nura (1993). 

Najprostsza zależność zmiany amplitudy fali płaskiej typu P, pozwalającą na empiryczne 
wyznaczenie współczynnika tłumienia, przedstawia się następująco: 

A=Aoexp (-ax) 
gdzie: 

A - amplituda fali w odległości x od źródła, 
\ - amplituda fali w punkcie odniesienia, 
X - odległość pomiarowa, 
a - współczynnik tłumienia. 

Natomiast współczynnik dobroci Q (dla Q>10) można wyznaczyć z następującej zależ-
ności: 

a-y 

gdzie: 
Q - współczynnik dobroci, 
f - częstotliwość fali, 
V - prędkość fali, 
a - współczynnik tłumienia. 

Szersze omówienie metod wyznaczania współczynnika Q można znaleźć w pracy Tonna 
(1991). 

Współczynnik tłumienia a jest funkcją częstotliwości, natomiast współczynnik Q charak-
teryzuje ośrodek i jest niezależny od częstotliwości w zakresie fal sejsmicznych (Futterman, 
1962). Stwierdza się również, że efekt tłumienia jest bardziej czuły na zmiany właściwości fi-
zyczno-mechanicznych skał, spowodowane obecnością stref spęlcań, niż analiza prędkości 
propagacji fal sejsmicznych (Kaneko i in., 1979). Z drugiej strony należy mieć na uwadze to, 
że zmiany amplitudy fali są spowodowane szeregiem innych czynników, nie związanych 
z efektem tłumienia. 
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3 .3 . W y z n a c z e n i e d y n a m i c z n y c h p a r a m e t r ó w s p r ę ż y s t o ś c i 

Efekt wpływu spękań na własności sprężyste ośrodka skalnego został zauważony w czasie 
badań laboratoryjnycli (Adams i Williamson, 1923), jednakże w oparciu o ten typ badań 
trudno wnioskować o własnościach skał in-situ. Stąd bierze się główna zaleta metod sej-
smicznych, które umożliwiają wykonanie badań bezpośrednio w masywie skalnym. 

Dla pomiaru parametrów sprężystości w celach porównawczych istotnym jest dobór ma-
sywu skalnego pozbawionego spękań o charakterze wtórnym , niezawodnionego, w określo-
nym przedziale temperatury z uwzględnienieniem zmian prędkości fali spowodowanych ciś-
nieniem górotworu oraz nachyleniem warstwy skalnej. 

W oparciu o znajomość prędkości fal sejsmicznych podłużnej i poprzecznej oblicza się na-
stępujące dynamiczne parametry sprężystości: 

, A / • 2 
1 v - dynamiczna stała Poisson'a Ŷ : vd ~ , 
2 ( ^ f . 1 

v / 
- dynamiczna stała Lamego A,̂ : A^ ~ p ( V l — ) , 

- dynamiczny moduł sprężystości postaci K :̂ K^ - p ( V s f , 

4 (V f - dynamiczny moduł sprężystości objętościowej G :̂ = p{V% - —— 

3 ( ^ f - 4 
- dynamiczny moduł sprężystości E J : - p(Vsf — 

A / - i 

3.3.1. Porównanie modułów dynamicznych i statycznych 

Znane są przykłady korelacji modułów dynamicznych i statycznych (np. Eissa i Kazi, 
1988; Sutherland, 1963). Zasadniczo różnią się one warunkami naprężeniowo-odkształce-
niowymi w jakich były wyznaczone. Generalnie moduły dynamiczne są wyższe od statycznych 
średnio o około 30% (Siggins, 1993). Aczkolwiek w literaturze dla skał mocnych spotyka się 
niższe różnice na przykład od 5-25% (Ide, 1936; Sutherland, 1963), natomiast dla skał sła-
bych różnice te mogą wynosić nawet 1000% (np. McCann i in., 1990). 

Można przytoczyć kilka przyczyn powodujących różnice pomiędzy modułami dynamicz-
nymi wyznaczonymi in-situ i statycznymi. Do najważniejszych należy zaliczyć: 
- pomiary wielkości statycznych wykonywane są na ogół w stałej temperaturze, podczas gdy 

pomiary dynamiczne w masywie skalnym w warunkach adiabatycznych. Przykładowo 
zmiany temperatury w warunkach dołowych wywołują zmiany deformacji skał dla danych 
warunków naprężeniowych i w konsekwencji powodują zmiany modułów sprężystości, 

- wpływ czynników pierwotnych i wtórnych w warunkach naprężeniowo-deformacyjnych 
górotworu na sposób propagacji fal sejsmicznych, 

- efekt strefy deformacji i zniszczenia na końcach obciążanej próbki, co prowadzi do 
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obniżenia wartości modułów statycznycli, 
- poziom odkształceń Jest zdecydowanie większy dla warunków w górotworze, niż dla 

warunków pomiaru wielkości statycznych w laboratorium. 

3.2.2. Test wyznaczenia empirycznego modułu sprężystości E 
m 

Statyczny moduł sprężystości E można również szacować z empirycznej zależności opartej 
na znajomości częstotliwości fali S (Bieniawski, 1978): 

E = 0,054 f^ ^ 9.2 

gdzie: 
E - wyrażone w GPa, 
f̂  - częstotliwość fali S w [Hz]. 

Metodyka testu w tym przypadku oparta jest o technikę „petite seismique" (Schneider, 
1967). 

3.3.3. Sejsmiczna klasyfikacja masywu s^^alnego 

Na podstawie znajomości prędkości fali P można sklasyfikować masyw skalny w klasach 
odpowiadających klasom RQD. Parametrem jest sejsmiczny wskaźnik QI (Quality Index) 
obliczany następująco (np. El-Naqa A., 1996): 

QI = 100(Vpm) 
gdzie: 

V, - prędkość fali P w ośrodku niespękanym, 
""̂p ~ prędkość średnia fali P. 

Przedziały zmienności wskaźnika QI odpowiadają następującym klasom masywu skal-
nego: 

wartość QI 100-91 9 0 - 7 6 7 5 - 5 1 5 0 - 2 5 < 2 5 
klasa masywu skalnego bardzo dobiy dobry średnio dobry słaby bardzo staby 

3.3.4. Związek prędkości fal sejsmicznych ze wskaźnikiem RQD 

Wskaźnik RQD (Rock Quality Designation) jest ilościowym estymatorem stopnia spęka-
nia masywu skalnego. Zmiany stopnia spękania skał wpływają na zmiany prędkości fal sejs-
micznych. Ze wzrostem spękań prędkość fal maleje, przy czym dla skał o wysokich wartoś-
ciach prędkości zmiany spękań wywołują większe zmiany prędkości fal niż dla skał o niskich 
wartościach prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych (Sjogren i in., 1979). Taką zależność 
obserwuje się w przypadku zmiany współczynnika RQD ze zmianą prędkości fal sejsmicz-
nych. 
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Dla analitycznego sposobu wyznaczenia RQD masywu skalnego przy pomierzonych war-
tościach prędkości fal sejsmicznych wskazanym jest przyjęcie tzw. „prędkości naturalnej", 
która odpowiada prędkości w masywie niespękanym zależnym od ciśnienia i zawodnienia 
skały. 

Na podstawie przeprowadzonych badań Sjogren i in. (1979) opracowali związek pomię-
dzy prędkością fal a stopniem spękań masywu skalnego. 

Z badań empirycznych wynika że: 
^ , 1 

yo V, K 

gdzie: 
Vj - prędkość fali P w masywie niespękanym, 

- prędkość fali P w masywie skalnym, 
- prędkość średnia fali P w masywie skalnym, 

X - odległość fali P od PS. 
Zastępując x przez wyrażenie gdzie k Jest stalą, a Jv - ilością spękań na odcinku 1 m, 

otrzymujemy; 

Ostatecznie, 
, _(Vx-Ve)VxV. 

V f 

gdzie: 
kj - stała. 

Wyznaczając stałą k2 dla znanej ilości spękań w określonym typie skały, możemy wyko-
rzystać powyższą zależność do oszacowania wskaźnika RQD: 

ROD = 115 -3.3 Jv 

Wielkość Jv można również wyznaczyć przez zliczenie spękań na odcinku ok. 5 m masywu 
skalnego równoległym do rozciągłości warstwy (Palmstrom, 1982; Suggested methods..., 
1978). 

4. Lokalizacja stref osłabień oraz charakteiystyka struktury masywu skalnego 

Z punktu widzenia technologii drążenia i utrzymania wyrobisk górniczych, obecność 
w masywie skalnym tzw. stref osłabień strukturalnych tj. stref spękań i odspojeń pochodzenia 
technologicznego, stref uskokowych, warstw słabych skał czy też stref odprężonych lub wytę-
żonych jest istotnym utrudnieniem. W takich strefach osłabień na ogół prędkości propagacji 
fal sejsmicznych są niższe, niż w otaczającym ośrodku. Interesujących informacji dostarcza 
również efekt tłumienia fal sejsmicznych, który może być wyrażony poprzez zmiany wartości 
współczynnika tłumienia a, bądź współczynnika dobroci Q. 
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Badania związane z lokalizacją stref osłabień i charakterystyką struktury masywu skalne-
go prowadzi się w oparciu o metodę prześwietlań międzyotworowych bądź pomiędzy otwo-
rem a powierzchnią na przykład ociosu. 

Przykładowe schematy pomiarowe przedstawiono na rys. 1. Bliższe szczegóły dotyczące 
metodyki pomiarowej można znaleźć w Suggested methods ... (1988). Prowadzone w Polsce 
badania tego typu dotyczą przede wszystkim rozpoznania przebiegu tektoniki i okonturowa-
nia złoża (np. , Bąk, 1980 i 1985; Dubiński i Dworak, 1992; Gębala i Nowak, 1980; Kwaśni-
cka, 1983) . Stosowane w tym przypadku metodyki pomiaru i interpretacji można transfor-
mować do zastosowań w wyrobiskach korytarzowych. 

Znane są również badania związane z wyznaczaniem zasięgu strefy spękań i lokalizacji 
odspojeń w wyrobiskach górniczych (Trombik, 1975; Kwaśnicka-Jakóbiec i Marcak, 1986; 
Jarosz, 1995). 

wyrobisko 

- odbiorniki 

O - punkty wzbudzenia 
fali sejsmicznej strefa spękań 

strefa spękań 

otwory badawcze 

wyrobisko 

# -źródło 
• - odbiornik 

Rys. 1. Schemat pomiaru sejsmicznego stref „osłabień" w masywie skalnym 
Fig. 1. Scheme of seismic measurements of weakness zones in rock mass 
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5. Ocena zagrożeń dynamicznych w masywie skalnym 

Ta kategoria badań sprowadza się do oceny zagrożenia tąpnięciem i wyrzutem gazów 
i skal. Informacja sejsmiczna na ogół pochodzi z rejestracji czasów przyjścia odpowiednich fal 
sejsmicznych oraz kształtu fali, a w szczególności amplitudy określonego typu fali. Z uwagi 
na to, że badania te są szeroko omówione w polskiej literaturze ograniczono się do podania 
wybranych pozycji (np. Dubiński, 1980 i 1989; Dubiński i in., 1985; Dworak, 1990; Goszcz, 
1985). 

6. Podsumowanie 

Badania stanu fizycznego masywu skalnego mają istotne znaczenie dla: 
- projektowania budowli podziemnych w tym podziemnych składowisk odpadów, 
- projektowania obudowy wyrobisk górniczych, 
- analiz sposobu propagacji energii sejsmicznej w ocenach dynamicznego oddziaływania na 

powierzchnię i obiekty badawcze, jak również w problematyce budownictwa inżynieryjne-
go na powierzchni, 

- oceny stanu zagrożenia zawałowego, opadami skał i tąpaniami. 
Znajomość parametrów fizyczno-mechanicznych ma^wu skalnego jest niezbędna przy 

projektowaniu wyrobisk specjalnego przeznaczenia np. podziemnych składowisk, komór 
o przeznaczeniu technologicznym, nietypowych wyrobisk górniczych o wymaganej długoter-
minowej stateczności. Możliwie precyzyjne wyznaczenie własności fizyczno-mechanicznych 
posiada istotne znaczenie dla oceny zachowania się masywu skalnego w zróżnicowanych wa-
runkach naprężeniowo-deformacyjnych. 

Metodą sejsmiczną można lokalizować strefy osłabień i charakteryzować strukturę geolo-
giczną masywu skalnego. Jest to metoda tańsza i szybsza niż prowadzenie specjalnych wier-
ceń dla rozpoznania struktuiy i jej zaburzeń, a jako jedna z metod geofizycznych cechuje się 
nieniszczącym charakterem badań i możliwością prowadzenia pomiarów w sposób ciągły na 
pewnym odcinku lub powierzchni ośrodka. 
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Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 9T12B00312PT 

Seismic investigation for rock mass condition assesment around 
underground openings 

Abstract 
TTie possibility of seismic method for estimating of rock mass pliysical parameters, 

weakness zones, geołogical structure and dynamics effects are presented. Some limitations of 
seismic parameters determination in underground conditions are described. The advantages 
of seismic results applications are underlined especially in analytical and numerical 
calculations of roclc mass behaviour around underground worlcings, in projecting and 
execution stages of mining works, dynamie analysis and in improving work safety 
underground as well. 

406 Section 1 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Zenon PILECKI, Elżbieta PILECKA, Tomislaw GOŁĘBIOWSKI 
Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 

Możliwości zastosowania metod geofizycznych do obserwacji wyrobisk 
specjalnego przeznaczenia 

Słowa kluczowe 
Geofizyka górnicza - obserwacja wyrobisk (monitoring) 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod sejsmicznych, geoelektrycz-

nych, georadarowych i mikrograwimetrycznych do obserwacji wyrobisk specjalnego przezna-
czenia. Omówiono zalety i ograniczenia wynikające z zastosowania tych metod. Przeprowa-
dzono analizę zastosowania metod geofizycznych w poszczególnych fazach konstrukcji wyro-
bisk: projektowania, wykonawstwa i użytkowania. 

1. Wstęp 

W wykonywanych wyrobiskach na ogół występują różnice pomiędzy oceną warunków 
geotechnicznych na etapie projektowania a ich naturą stwierdzoną w trakcie robót górni-
czych. Wynika stąd potrzeba optymalnego sposobu uzyskania stateczności wyrobiska co moż-
na osiągnąć poprzez obserwację zachowania się masywu skalnego (czy układu masyw skalny 
- obudowa), a w szczególności zjawisk dynamicznych. 

Poprzez obserwację (lub monitorowanie) zachowania się masywu skalnego wokół wyrobi-
ska należy rozumieć ciągłe lub okresowe rejestracje procesów fizycznych, które mogą mieć 
wpływ na stateczność wyrobiska. 

Ze względu na koszty, badania należałoby ograniczyć do wyrobisk specjalnego przezna-
czenia tj. wyrobisk typu: komory technologiczne, składowiska podziemne (w tym składowiska 
odpadów niebezpiecznych), wyrobiska korytarzowe długookresowego utrzymania itp. 

Badania przy projektowaniu, wykonywaniu i nitkowaniu wyrobiska 

W konstruowaniu wyrobisk należy w ogólności uwzględnić trzy fazy: 
- opracowania projektu, 
- wykonawstwa, 
- użytkowania budowli. 
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Na podstawie Hanny (1985) użyteczność zastosowania metod badania własności zacho-
wania się masywu skalnego można scharakteryzować następująco: 
w fazie projektowania: 
- wyznaczenie własności fizyczno-mechanicznych masywu skalnego, 
- pomiary ciśnienia wody i przepuszczalności masywu skalnego, 
- testowanie elementów stateczności konstrukcji, 
- badanie własności Teologicznych masywu skalnego, 
w fazie wykonawstwa: 
- porównanie projektowanych i stwierdzonych warunków geotechnicznych, 
- ewentualne badania strefy osłabień i struktury masywu skalnego, 
- kontrola poziomu obciążeń, 
- kontrola ciśnienia porowego płynów, 
w fazie użytkowania: 
- ocena procedury projektowania, 
- monitorowanie zachowania się budowli, w perspektywie długiego okresu czasu, 

W zakresie wymienionych zadań istotną rolę mogą pełnić metody geofizyczne. W fazie 
opracowania projektu wyrobiska, metody geofizyczne można wykorzystać do oceny: 
- własności fizyczno-mechanicznych masywu skalnego, 

lokalizacji i przebiegu stref uskokowych oraz innych stref „osłabień" strukturalnych, 
- stopnia zawodnienia, itp. 

W fazie wykonawstwa metody geofizyczne można wykorzystać do kontroli założeń pro-
jektowych. W szczególności do obserwacji zmian własności fi^cznych masywu skalnego, 
a w tym rozpoznania stref „osłabień". 

W fazie użytkowania wyrobiska metody geofizyczne mogą być przydatne do oceny: 
- zachowania się układu masyw skalny-obudowa w czasie, 
- kontroli zawodnienia, 

- kontroli spękań i zmian wytężenia w masywie skalnym, itp. 

3. Możliwości metodyczne metod geofizycznych 

3 .1 , M e t o d y s e j s m i c z n e 
Metoda sejsmiki górniczej bazuje na pomiarach prędkości rozchodzenia się fal sejsmicz-

nych, ich amplitudy i kształtu zarejestrowanego sygnału. Jest ona przydatna do oceny stanu 
fizycznego ośrodka (Dubiński, 1996; Pilecki, 1998), a w szczególności lokalizacji strefy spę-
kań, stref uskokowych, stref wytężenia masywu skalnego itp. 

Metody, którymi można w sposób ciągfy rejestrować dynamiczne przejawy niszczenia 
struktury górotworu to; 
- metoda sejsmologiczna, 
- metoda sejsmoakustyczna. 

Metody te dysponują w pełni technologicznymi rozwiązaniami, począwszy od aparatury 
pomiarowej, aż do skal oceny zagrożenia zjawiskami dynamicznymi (np. Marcak i Zuberek 
1994). 

Przykłady wykorzystania metod sejsmicznych do monitorowania wyrobisk można znaleźć 
w pracach (Blake i in., 1974; Dubiński i Mutke, 1993; Dubiński, 1980; Ezersky i in., 1992; 
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Gerlach, 1991; Goszcz, 1985; Kaneko i in., 1979; Kornowski i in., 1988; Ohnaka, 1983; Pile-
cki, 1990; Young i Martin, 1993). 

3 .2 . M e t o d y g e o e l e k t r y c z n e 

Zróżnicowane własności elektryczne górotworu stanowią podstawę fizyczną metod geoe-
lektrycznych. Zróżnicowanie to może być związane ze zmianami własności litologicznych lub 
fizycznych różnych części górotworu. Zmiany te mogą być badane za pomocą metody prądów 
stałych lub zmiennych, metody potencjałów samoistnych, potencjałów wzbudzonych, profilo-
wań indukcyjnych itp. Liczne prace związane z wykorzystaniem metod geoelektrycznych do 
rozpoznania własności górotworu wykazały, że ta metoda badań górotworu daje dużo infor-
macji o jego strukturze (Stopiński i Teisseyre 1982; Stopiński i Dmowska 1984; Zakolski 
1979; Goszcz i Marcak, 1986). 

Najczęściej metody geoelektryczne stosuje się w górnictwie w celu wyznaczenia stref 
spękanych i zawodnionych. W szczególności tam, gdzie oporność elektryczna jest wynikiem 
nasycenia stref spękanych zmineralizowanymi płynami złożowymi. Strefy spękań mają ścisły 
związek ze stanem naprężeń w górotworze. 

3 .3 . M e t o d a m i k r o g r a w i m e t r y c z n a 

Metodę mikrograwimetryczną wykorzystuje się do przewidywania niebezpiecznych prze-
jawów ciśnienia w górotworze (np. Fajkiewicz, 1996). 

Procesowi niszczenia górotworu towarzyszą zmiany objętości, które poprzedzają jego 
zniszczenie, czemu muszą towarzyszyć zmiany gęstości ośrodka. Zatem proces ten można wy-
kryć poprzez względne pomiaiy siły ciężkości. Badania wykazały, że mikroanomalie siły cięż-
kości przeważnie osiągają swoje minimum wcześniej, niż nastąpi proces niszczenia skały, 
zwykle w granicach od kilku dni do kilku tygodni. Pozwala to przypuszczać, że zmiany mikro-
anomalii siły ciężkości spowodowane zjawiskiem dylatancji zależą od struktury geologicznej 
i intensywności prac górniczych, jeśli takie są prowadzone w rejonie badań. 

3 .4 . M e t o d a g e o r a d a r o w a 

Metoda georadarowa jest stosunkowo „młodą" metodą geofizyczną. Jako metoda wyso-
koczęstotliwościow o dużej rozdzielczości i niewielkim zasięgu głębokościowym, opiera się 
na rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych w ośrodku według prawa Maxwella (Good-
man, 1994). 

Fale te przechodząc przez ośrodek geologiczny ulegają przemianie w zależności od sta-
łych dielektrycznych, magnetycznych, przenikalności elektiycznej i magnetycznej, a także 
w dużym stopniu przewodności elektrycznej, dostarczając informacji o jego budowie. Dla 
metody georadarowej trzy zjawiska z zakresu zjawisk towarzyszących rozchodzeniu się fali 
radarowej w ośrodku skalnym mają istotne znaczenie: odbicie, dyfrakcja i tłumienie fali. Te 
trzy rodzaje oddziaływań pomiędzy ośrodkiem a falą radarową są podstawą interpretacji me-
tody. Metoda georadarowa ze względu na swoją rozdzielczość stwarza nowe możliwości w za-
kresie diagnozowania stanu górotworu i obrazowania jego struktury geologicznej i geome-
chanicznej (Marcak, 1996). 
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4. Zalety i ograniczenia metod monitoringu 

Projektując wyrobisko specjalnego przeznaczenia modeluje się stan naprężeniowo-defor-
macyjny według przyjętego modelu teoretycznego. Ponieważ model jest uogólnieniem zacho-
wania się górotworu nie można ograniczać się do pomiaru wielkości przyjmowanych do obli-
czeń. Z drugiej strony istotnym jest aby mierzyć i porównywać te wielkości, które są wyni-
kiem obliczeń np. wielkości deformacji. Taki sposób może być realizowany poprzez monito-
rowanie. Jest to weryfikacja obliczeń, a zarazem kalibracja sposobu modelowania zachowa-
nia się górotworu. Takie podejście eliminuje możliwość popełnienia istotnych błędów dla sta-
teczności wyrobiska. 

W przypadku wyrobisk specjalnego przeznaczenia monitorowanie zachowania się masy-
wu skalnego jest niezbędne przed podjęciem i w trakcie prowadzenia robót górniczych. 
W czasie wykonywania wyrobiska monitorowanie współpracy obudowy z otaczającym górot-
worem pomaga w jego budowie. W ten sposób uzyskuje się poprawę współczynnika bezpie-
czeństwa budowli, a zarazem poprawia się efektywność ekonomiczną inwestycji. 

Należy również zwrócić uwagę na wiarygodność obserwacji związaną z wariancją danych. 
Celem instrumentacji jest uzyskanie możliwie dokładnych pomiarów i odpowiednio opisa-
nych statystycznie. Należy również pamiętać, że ekstrapolacja doświadczeń z jednego miejsca 
w drugie nie jest całkowicie możliwa, gdyż mogą zaistnieć nieoczekiwane zmiany w zachowa-
niu się masywu skalnego. 

Do podstawowych ograniczeń związanych z monitorowaniem przy wykonywaniu wyrobisk 
specjalnego przeznaczenia należy zaliczyć: 
- ograniczenia związane z obliczeniami na podstawie uproszczonych modeli ośrodka skal-

nego, 
- występowanie stref „osłabień" związanych z lokalnymi uskokami, zmianami fleksuralny-

mi i warstwowaniem, których bez specjalistycznych badań głównie geofizycznych nie moż-
na zlokalizować z odpowiednim wyprzedzeniem, 

- koszty badań, które na dużą skalę są stosunkowo wysokie i stąd należy znaleźć odpowied-
ni kompromis pomiędzy potrzebą a zakresem tych badań. 

5. Wniosld 

W oparciu o dokonane rozeznanie problematyki można sformułować następujące wnio-
ski: 

Zastosowanie metod geofizycznych może być przydatnym elementem na etapie projekto-
wania, budowy i eksploatacji wyrobisk specjalnego przeznaczenia. Mogą mieć tu zastosowa-
nie takie metody jak: sejsmika górnicza, sejsmologia, sejsmoakustyka, mikrograwimetria, 
metoda georadarowa i geoelektryczna. 

W zależności od potrzeb, metodami geofizycznymi można prowadzić obserwację wyrobi-
ska w sposób ciągły lub okresowy. Ponadto efektywność metod geofizycznych wynika z nie-
niszczącego charakteru pomiaru, nieskomplikowanej metodyki, możliwości prowadzenia ob-
serwacji przestrzennej i ekonomicznej atrakcyjności w porównaniu do innych badań. 
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Monitorowanie wyrobiska wymaga każdorazowo doboru metod geofizycznych w zależ-
ności od występujących warunków górniczo-geologicznych. W szczególności przy wyborze 
metodyki należy uwzględnić: 
- charakterystykę wyrobiska („stare" wyrobisko czy budowa nowego), jego wymiary, obu-

dowę itp., 
- rodzaj skał budujących górotwór w którym planowane jest wyrobisko, 
- w przypadku składowiska odpadów istotny jest rodzaj odpadów przewidzianych do skła-

dowania (np. odpady niebezpieczne mają większe ograniczenia i rozpoznanie górotworu 
musi być dokładniejsze). 
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Praca wykonana w ramach projektu badawczego KBN nr 7T07G03812 

Monitoring of underground openings of special use with the help of 
geophysical methods 

Abstract 
The possibilites of using such geophysical methods like seismic, seismoacoustic, 

seismological, electric, georadar and microgravimetric for monitoring of underground 
openings have been presented. Adventages and disadventages of these methods' application 
have been described. There has been analysed a role of geophysical methods in underground 
opening constructions in stages of: projecting, execution and using. 
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Zastosowanie metody prześwietlania sejsmicznego do rozpoznania stref 
zagrożenia sejsmicznego w rejonach eksploatacji w kopalniach węgla 
kamiennego 

Słowa kluczowe 
Eksploatacja górnicza - zagrożenie tąpaniami - metody badania stanu zagrożenia -

geotomografia sejsmiczna 

Streszczenie 

Rozpoznanie stanu zagrożeń związanych ze skrępowaniem eksploatacji pokładów węgla 
warunkami geologicznymi i geomechanicznymi, z czym wiąże się występowanie wstrząsów 
górniczych, zagrożenie tąpaniami oraz występowanie zaburzeń tektonicznych i sedymentacyj-
nych przed frontem ścian eksploatacyjnych wymaga stosowania takich metod pomiarowych, 
które taką informację mogą dawać z odpowiednim wyprzedzeniem czasowo-przestrzennym. 
Fakt taki stwarza bowiem w praktyce możliwość racjonalnego doboru zarówno długofalo-
wych jak i doraźnych działań profilaktycznych, które mają na celu minimalizację lub likwida-
cję możliwych zagrożeń. 

Do działań długofalowych realizowanych głównie na etapie prac projektowych należy od-
powiednie udostępnienie i przygotowanie złoża, a także dobór parametrów eksploatacji ta-
kich jak: system wybierania, geometryczne parametry ścian, postęp dobowy, itp. 

Do działań doraźnych należą przede wszystkim, w zakresie zagrożeń sejsmicznych, takie 
prace profilaktyczne jak strzelania odprężające, wstrząsowe, nawadnianie, wiercenia, itp. na-
tomiast w przypadkach związanych z oceną możliwości występowania zaburzeń geologicz-
nych działania te sprowadzają się do wykonywania badawczych wyrobisk i wierceń. 

Do podstawowych metod wyprzedzającego rozpoznania stanu wymienionych powyżej za-
grożeń należą metody geofizyczne (sejsmologia, sejsmoakustyka i metoda sejsmiczna). 
Szczególnie metoda sejsmiczna, z uwagi na swoje cechy informatywności i technologiczności 
jest niezwykle przydatna w rozwiązywaniu tych zadań. 

Do zadań tych należy wyznaczanie stref koncentracji naprężeń względnie stref odprężo-
nych przed frontem eksploatacji ścianowej oraz kontrola skuteczności profilaktyki przeciwtą-
paniowej. Istotnym zagadnieniem w wyprzedzającym rozpoznaniu warunków górniczo-geo-
logicznych eksploatacji jest określenie stanu budowy geologicznej eksploatowanego pokładu. 
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1. Zafoźenia metodyczne 

W badaniach oceniających poziom zagrożenia tąpaniami jednym z najważniejszych pro-
blemów jest określenie rozkładu anomalii naprężeń w pokładzie i w skałach otaczających go 
(Filcek, Kłeczek i Zorychta, 1984). 

Strefy koncentracji lub dekoncentracji naprężeń mogą być wyprzedzająco lokalizowane, 
a następnie oceniane pod względem zasięgu i intensywności. Możliwość ta wynika z istnienia 
fizycznej relacji pomiędzy strukturą górotworu - kształtowaną lokalnym układem napręże-
niowo-deformacyjnym - a parametrami charakteryzującymi pole sejsmiczne propagacji fal 
sprężystych w badanym fragmencie górotworu (Dubiński, Dworak 1992). 

Do podstawowych parametrów sejsmicznych, które można mierzyć instrumentalnie należą: 
- prędkość propagacji fal sejsmicznych, 
~ współczynnik tłumienia (względnie jego odwrotność tj. współczynnik transmisji) amplitu-

dy lub energii fali sejsmicznej określonego typu, w badanym ośrodku. 
W artykule przedstawiono rozwiązanie wymienionych na wstępie problemów wykorzystu-

jąc możliwości geotomograficznego przedstawiania wyników pomiarowych, dający prze-
strzenny obraz rozkładu mierzonego parametru sejsmicznego. 

2. Fizyczne założenia sejsmicznej metody wyznaczania rozkładu naprężeń przed frontem 
eksploatacji 

2 . 1 . D a n e o g ó l n e 

Na podstawie licznych badań laboratoryjnych i polowych wykazana została stosunkowo 
dobra zgodność kinematycznych i dynamicznych parametrów fal sprężystych rozchodzących 
się w górotworze z jego strukturą. Traktując ją jako cechę materii będąca odzwierciedleniem 
działających na nią obciążeń można dążyć do ich oceny i określenia ich rozkładu poprzez 
ukierunkowane badania, w tym przypadku techniką sejsmiczną. 

W szczególności problem dotyczy pól naprężeń tworzących się w górotworze poddanym 
wpływom eksploatacji i wskutek tego deformowanym. Wspomniane parametry kinematyczne 
i dynamiczne fal sejsmicznych są pochodną lepkosprężystych własności ośrodka, których 
zmienność w czasie i przestrzeni wskazuje na nieliniowość relacji naprężenie - odkształcenie 
materiału skalnego. 

Tak więc np. prędkości fal sejsmicznych są jednoznaczną funkcją chwilowych wartości 
modułów sprężystych, a ich zmienność pod wpływem naprężeń można opisać zależnością: 

dv = k [1 - exp(-ms)] (1) 

gdzie: 
dv - zmiana prędkości, 
s - naprężenie, 
k, m - stałe. 

Funkcja ta wynika z założenia, że wzrost naprężeń powoduje wykładniczy spadek mikro-
i makroporowatośsci ośrodka, a tym samym wzrost prędkości rozchodzenia się fal sejsmicz-
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nych w szkielecie skalnym. Zbliżone jakościowo relacje otrzymuje się poprzez rozwiązanie 
tego problemu w ramach nieliniowej teorii sprężystości, w której rozpatruje się równania ru-
chu uwzględniające pierwotny tensor naprężeń. 

Jedną z konsekwencji przyjęcia za słuszną zależności (1) jest zmiana znaku składowej wy-
rażenia dv przy zmianie znaku składowych tensora naprężeń. Przyjmując Sng (d)= +1 przy 
ściskaniu i Sng (d)= - 1 przy rozciąganiu stwierdzamy przyrost lub spadek prędkości odpo-
wiadąjacy tym przypadkom. 

W ramach modelu ośrodka lepkosprężystego dobra zgodność relacji v = f(s) nie impliku-
je w oczywisty sposób zgodności funkcji v(t) oraz s(t) (t - czas) i ogólnie rzecz biorąc znajo-
mość rozkładu funkcji v(t) w interwale (O, t) nie pozwala jednoznacznie określić rozkładu 
funkcji s(t). 

Tym niemniej wyrażenie typu: 

v = (l + K°)s (2) 

gdzie: 
- operator Yolterray 

jest odwracalne i pozwala szukać sposobu określenia funkcji s na podstawie zadanej relacji 
(2). 

W praktyce dopuszczalna jest aproksymacja, według której zanik komponenty sprężystej 
wywołuje w modelu lepkosprężystym to, że współczynnik Poissone'a n = 0,5. Odpowiada to 
rozdrobnionemu ośrodkowi sprężystemu, w którym niskim wartościom modułów sprężystych 
(a tym samym niskim wartościom prędkości rozchodzenia się fal sprężystych) towar^szy 
n=0,5 oraz wysoki współczynnik g tłumienia fal sejsmicznych. 

Dla faU sejsmicznej podłużnej pozostaje on w następującej relacji funkc^nej: 

g = f { A / [ ( l + 2 m ) + h B ) ] } (3) 

gdzie: 
l,m - moduły sprężyste Lame'go, 
h - lepkość, 
A, B - stałe. 

Taki stan modelu odpowiada sytuacji, w której pełzanie jest nieograniczone i krzywa re-
laksacji spada do zera. 

Przeciwstawna jest sytuacja, w której współczynnik Poissone'a osiąga wartości niskie, a to-
warzyszą mu wysokie wartości modułów sprężystych oraz małe tłumienie fal sprężystych. 

Taki stan odpowiada sytuacji, w której krzywa relaksacji osiąga wartości wysokie. 
Przyjmując za słuszne powyższe rozumowanie zakłada się, że ocenę stanu zagrożenia tą-

paniami, wynikającego z obecności stref o zróżnicowanych naprężeniach oraz będącego efek-
tem podejmowanej profilaktyki, można realizować w oparciu o analizę zmian lepkosprę-
żystych własności.górotworu mieszczących się w obrębie podanych powyżej skrajnych przy-
padków. 
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Założono przy tym, że zmiany w tłumieniu fal sprężystycli, zgodnie z równaniem (3), 
w najbardziej pełny i jednoznaczny sposób odzwierciedlają zmiany struktury ośrodka. 

W oparciu o powyższe założenia opracowana została metoda wykorzystująca technikę 
geotomografii sejsmicznej dla rekonstrukcji przestrzennego rozkładu parametru tłumienia 
(transmisji). 

2.2. Podstawowe relacje fizyczne 

Podstawy fizyczne metody badawczej, przedstawione w poprzednim rozdziale opracowa-
nia, upoważniają do stwierdzenia, że odpowiednio rozwinięty sposób pomiaru dynamicznych 
parametrów fali sejsmicznej, a w szczególności amplitudy tej fali i energii sejsmicznej z nią 
związanej mogą być przydatne w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących rozkładu naprężeń. 

Analizując fizycznie prostszą zależność prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych od 
podstawowych parametrów geomechanicznych charakteryzujących ośrodek skalny, można 
stwierdzić, że pierwotną wobec innych jest zależność 

V = V (r) (4) 

gdzie: 
V - prędkość fali sejsmicznej, 
r - gęstość ośrodka. 

Podstawowymi pochodnymi tej zależności są następujące relacje 
prędkość -ciśnienie, 
prędkość - porowatość, 
prędkość - szczelinowatość, 
prędkość - wilgotność, 
prędkość -litologia. 

Pierwotny charakter zależności (4) przejawia się między innymi w tym, że stosunek: 

(d V / dr) / (v„ /r„) 

jest z reguły większy od 1, co oznacza, że względny przyrost gęstości generuje większe, 
względne zmiany prędkości. W związku z powyższym możliwość śledzenia zjawisk geomecha-
nicznych zachodzących w danym ośrodku uwarunkowana jest wpływem tych zjawisk na 
gęstość ośrodka. 

W górotworze poddanym wpływom eksploatacji górniczej zdecydowana większość zacho-
dzących w nim procesów spełnia powyższy warunek. W szczególności dotyczy to tworzenia 
się stref koncentracji naprężen, w których następuje redukcja porowatości oraz makro-
i mikroszczelinowatości. 

W przypadku wspomnianej relacji prędkość - ciśnienie pomiary laboratoryjne i polowe 
prowadzą do następujących stwierdzeń: 
- w zakresie niekrytycznych przyrostów ciśnienia względne jego zmiany są w granicach 20 -
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30%, co jest poziomem znacznie przekraczającym średnią dokładność oznaczeń dokony-
wanycli tecłaniką sejsmiczną (ok. + 5%), 

- w obszarze obciążeń pozakrytycznych, w któiycli dominują procesy dezintegracji 
struktury ośrodka, obserwuje się zmiany prędkości o przeciwnym znaku dochodzące do 
30 - 40%. 
Podobne pod względem jakościowym są relacje pomiędzy współczynnikiem tłumienia 

(transmisji) fali sejsmicznej a stanem naprężen. Ilościowa charakterystyka tych relacji jest 
bardziej złożona. Liczne dane literaturowe wskazują jednak, że funkcyjna zależność współ-
czynnika tłumienia i ciśnienia jest znacznie bardziej wrażliwa na zmiany ciśnienia. 

W przypadku wzrostów ciśnienia można oczekiwać wzrostu wartości współczynnika 
transmisji amplitudy lub energii wyraźnie większych, rzędu nawet 100 %. Jeszcze więks2y 

rząd zmian może być oczekiwany w przypadku procesów dezintegracyjnych, niszczących 
strukturę badanego ośrodka. 

Mechanizm tych związków wyjaśnia wiele prac laboratoryjnych oraz polowych, obrazują-
cych ścisłą zależność odkształceń objętościowych, gęstości ośrodka, parametrów sejsmicznych 
ze stanem naprężeń oddziaływujących na strukturę badanego ośrodka lub jego fragmentu 
(Bieniawski, 1967; Mogi, 1962; Scholtz, 1968; Brace i inni, 1966; Teisseyre, 1980). 

Z punktu widzenia pomiarów sejsmicznych ogólny rozwój procesu niszczenia górotworu 
może być zawarty w następujących czterech stadiach: 
- kompakcji, 
- liniowym, 
- dylatancyjnym, 
- rozwoju głównego pęknięcia (wstrząs sejsmiczny, tąpnięcie). 

W funkcji zmiany parametru prędkości lub współczynnika transmisji można je scharakte-
ryzować następująco: 

Etap a (kompakcja struktury) - szybki wzrost prędkości i współczynnika transmisji spo-
wodowany tym, że przyrosty odkształceń są większe od tych niż wynikałoby to z prawa Hoo-
ka. 

Etap b (odkształcenia sprężyste) - wolniejszy niż w etapie a wzrost wAv parametrów sej-
smicznych, wynikający z liniowej zależności pomiędzy tensorem naprężen a tensorem od-
kształcenia, zgodnie z prawem Hooka. 

Etap c (dylatancja ustalona) - zatrzymany wzrost prędkości i współczynnika transmisji 
i obserwowany początkowo nieznaczny, a w miarę rozwoju procesu postępujący spadek po-
wyższych parametrów sejsmicznych, wywołany stabilną propagacją pęknięć przy narastają-
cym obciążeniu. 

Etap d (dylatancja nieustalona) - bardzo wyraźny spadek prędkości oraz współczynnika tran-
smisji spowodowany niestabilną propagacją pęknięć, szczelin i ich wzajemnym łączeniem się. 

3. Metodyka dołowych pomiarów sejsmicznych w problematyce tąpań 

3.1 . U w a r u n k o w a n i a m e t o d y k i d o ł o w y c h p o m i a r ó w s e j s m i c z n y c h 

Metodyka dołowych pomiarów sejsmicznych stosowanych w rozwiązywaniu różnorodnych 
zadań związanych z problematyką tąpań winna uwzględniać zarówno w etapie realizacji sa-
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mych prac pomiarowych, jak i przy ich interpretacji następujace warunki wynikające ze spe-
cyfiki tego typu badań, a mianowicie: 
- warstwowy charakter zioża węgla kamiennego, co ma szczególnie miejsce w przypadku 

kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, który rzutuje na proces propagacji fal sej-
smicznych w takim ośrodku (Ślusarczyk, 1988), 

- występowanie określonych procesów geomechanicznych w otoczeniu wyrobisk górni-
czych, gdzie realizowane są prace pomiarowe (Kidybiński, 1982; Dworak, 1990), które 
wpływają na wzbudzanie oraz odbiór fal sejsmicznych, 

- oddziaływanie również całego szeregu innych czynników, poza zmianą stanu naprężeń, na 
mierzone wartości parametrów charakteryzujących proces propagacji fal sejsmicznych 
(White, 1983), które decydują o jednoznaczności rezultatów pomiaru sejsmicznego, 

- różnorodność rozwiązywanych zagadnień związanych z oceną stanu zagrożenia tąpania-
mi, wymagających odmiennego metodycznego, szczególnie na etapie prac pomiarowych 
(Dworak Dubiński, 1992), 

- rożnych modeli niszczenia górotworu (Marcak, 1985) oraz oddziaływania środków profi-
laktycznych na strukturę ośrodka, które rzutują na sejsmiczne kryteria oceny. 

Z wymienionych uwarunkowań bardzo istotny wpływ na metodykę rozwiązania posiada 
•ierwszy warunek. Z warstwowym charakterem złoża węgla kamiennego powiązana jest ściś-

le struktura obrazu falowego rejestrowanego podczas tego typ badań. 
Gdy długość promieni sejsmicznych jest rzędu 100 - 200 m i więcej obserwuje się w trak-

cie badań sejsmicznych prowadzonych w pokładach węgla wyraźnie zwiększone działanie 
czynnika związanego z falowodowymi właściwościami pokładów węgla. Górotwór karboński, 
gdzie prędkość propagacji fal w pokładzie jest znacznie niższa od prędkości w skałach otacza-
jących jest specyficznym typem ośrodka i fakt ten jest jednym z najistotniejszych elementów 
warunkujących dobór metodyki prowadzenia badań i interpretacji ich wyników. Pole falowe 
jest w takim przypadku zdominowane energetycznie przez interferencyjne fale pokładowe 
(kanałowe) zbliżone naturą do powierzchniowych fal typu Rayleigha i Love'a. Fale te są ob-
serwowane praktycznie w całym obszarze przestrzenno - czasowym i wykazują słabe przeni-
kanie poza granice pokładu. 

Fale pokładowe jako fale niskoprędkościowe pojawiają się w dalszych częściach sejsmo-
gramów, a poprzedzane są przez fale innych typów cechujące się wyższymi prędkościami. 

Do tych fal należą: 
- fale głowowe, refrakcj^ne typu P a następnie S związane ze skałami otaczającymi pokład 

węgla ( P P P ; P ; P P S V ; P S V P ; P S V S V ) , 
- fale bezpośrednie typu P i S propagujące w pokładzie węgla. 

3 .2 . M e t o d y k a p o m i a r ó w d o ł o w y c h 

Metodyka pomiarów dołowych w przedmiotowym rozwiązaniu realizowana jest wg zasad 
prześwietlania sejsmicznego między wyrobiskami górniczymi. 

Rozwiązanie to już w swoich założeniach eliminuje szereg niedostatków związanych z naj-
bardziej powszechnie stosowanym wariantem profilowania sejsmicznego w wyrobiskach gór-
niczych. 
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Prześwietlanie sejsmiczne między wyrobiskami górniczymi (zał. nr 1) polega na tym, że 
pomiar parametru sejsmicznego (prędkość lub współczynnik transmisji) prowadzony jest 
w płaszczyźnie pokładu ograniczonej układem co najmniej dwóch wyrobisk górniczych (naj-
częściej równoległych), które stanowią chodniki przyścianowe. W jednym z nich zlokalizowa-
ne są punkty wzbudzania fali sejsmicznej a w drugim punkty jej odbioru. 

Wymagania odnośnie samej bazy pomiarowej dotyczą głównie drożności wyrobisk górni-
czych okonturowujących prześwietlaną parcelę górotworu, z czym wiąże się możliwość reali-
zacji prac wiertniczych. 

Zasadnicze elementy pomiaru pomimo iż jest on realizowany przy pomocy różnych typów 
aparatury pomiarowej są zawsze takie same i obejmują nastepujące czynności: 
- zainstalowanie odbiorników drgań (sondy geofonowe, akcelerometiy) G w otworach 

wiertniczych, 
- wzbudzenie fal sejsmicznych, W, 
- rejestracja parametrów sejsmicznych: 

- prędkości, maksymalnych amplitud, lub energii fal sejsmicznych) na trasie od punktu 
wzbudzania W do punktu odbioru G. 

3 . 2 . 1 . W z b u d z a n i e f a l s e j s m i c z n y c h 

Podstawowym założeniem każdej procedury wzbudzania fal sejsmicznych jest dążenie do 
uzyskania wysokiego stosunku użytecznej energii fal sejsmicznych do poziomu szumów w ba-
danym rejonie. Ceł ten można osiągnąć poprzez odpowiedni dobór źródła o właściwej mocy 
i maksymalne obniżenie poziomu zakłóceń. W praktyce zagadnienie to sprowadza się do wy-
boru pomiędzy udarowym sposobem wzbudzania a wybuchowym przy użyciu ładunków MW. 
Sposób pierwszy charakteryzuje się stosunkowo niską energią i właściwy jest w użyciu przy 
niewielkich długościach promieni sejsmicznych. W drugim sposobie odpalanie ładunków 
MW (najczęściej o wadze 150 - 300 g) zapewnia wystarczającą wielkość energii sejsmicznej 
dla prac pomiarowych jakie są przedmiotem niniejszego artykułu. 

Przy długich bazach pomiarowych, co ma miejsce w większości badań wyrobisk górni-
czych, obniżenie poziomu zakłóceń osiągane jest przez zatrzymanie prac produkcyjnych 
w danym rejonie pomiarowym lub też prowadzenie badań poza zmianami produkcyjnymi. 

3 .2 .2 . O d b i ó r f a l s e j s m i c z n y c h 

Wzbudzona w punkcie W fala sejsmiczna jest rejestrowana w punktach odbioru G przy 
pomocy sond geofonowych o odpowiedniej konstrukcji zapewniającej należyty kontakt od-
biornika z górotworem oraz możliwość kierunkowej orientacji sondy w otworze. Najczęściej 
wykorzystywane są standardowe, dwu-, lub trójskładowe sondy geofonowe. Sondy te są in-
stalowane w otworach o średnicy 42 - 55 mm i o głębokości 1,5 - 2,0 m - odwiercanych za-
zwyczaj poziomo w pokładzie węgla. Odpowiedni kontakt odbiorników drgań z ośrodkiem 
zapewnia się przez system mechanicznego (pneumatycznego), rozparcia sondy w otworze. 

Analiza parametrów technicznych poszczególnych typów czujników wskazuje, że znacznie 
lepsze jakościowo rejestracje dają czujniki akcelerometryczne. Wymagają one jednak bar-
dziej złożonej konstrukcji sond odbiorczych, następnie ich montowania w otwoi^e oraz trans-
misji danych do aparatury rejestrującej. 
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3 . 2 . 3 . U k ł a d r e j e s t r a c j i d a n y c h 

Układ rejestracji danycti oparty jest obecnie na przenośnycłi, cyfrowycłi aparaturacłi sej-
smicznych przeznaczonych do prowadzenia obserwacji wyrobisk górrniczych i ich otoczenia. 

Zasadnicze funkcje systemu pomiarowego, w odniesieniu do standardowych, kopalnia-
nych badań sejsmicznych powinny być następujące: 
1. Rejestracja parametrów fal sejsmicznych takich jak: 

- czas przebiegu poszczególnych typów fal sejsmicznych, 
- amplituda maksymalna tych fal, 
- przybliżona energia danego typu fali (w jednostkach umownych), 
- wartości określających przebieg falowy, koniecznych do określenia struktury częstotli-

wościowo-prędkościowej trasy sejsmicznej, 
2. Selekcja zarejestrowanych przebiegów na zjawiska istotne i na zakłócenia; 
3. Gromadzenie danych. 

Wymienione w punkcie „1" zadania związane są z potrzebą cyfrowej rejestracji przebie-
gów fal sejsmicznych 

Specyfika prowadzenia badań sejsmicznych w kopalniach węgla kamiennego, z reguły 
w pokładzie węgla pov/oduje, że wspomniane parametry dynamiczne (amplituda, energia) 

.viązane są ściśle ze strukturą pokładu węgla oraz układem pokładu skały otaczającej. Za-
icm zmiany prędkości, współczynnika tłumienia lub jego odwrotności tj. współczynnika tran-
smisji amplitudy, względnie energii będą odzwierciedlać zmiany zachodzące w pokładzie 
oraz w otaczających go skałach. 

4. Metodyka interpretacji danych pomiarowych 

4 .1 . I s t o t a g e o t o m o g r a f i i s e j s m i c z n e j 

Istotą geotomografii sejsmicznej jest przedstawienie w układzie 2-wymiarowym (lub 3-
wymiarowym) rozkładu wybranego parametru sejsmicznego w prześwietlanym fragmencie 
górotworu. 

W przypadku wariantu kinematycznego, wykorzystującego parametr prędkości rozcho-
dzenia się fal sejsmicznych, istota metody sprowadza się do rozwiązania następującego rów-
nania całkowego: 

r óda 

gdzie: 
t - czas przebiegu k-go promienia sejsmicznego, 
v(x,y) - prędkość w płaszczyźnie (x,y), 
da - element drogi promienia, 
R - droga całkowania. 

W przypadku wariantu dynamicznego opartego na parametrze współczynnika tłumienia 
(lub transmisji) zmienność amplitudy wzdłuż promienia sejsmicznego R można opisać zależ-
nością: 
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A, = A, [-5a(x.y) ds] (6) 

gdzie: 
a - wspótczjmnik tłumienia wyrażony wzorem: 

a(x,y) = P ^ c Q (7) 

gdzie: 
c, Q - są funkcją (x,y). 

Po przekształceniu wzoru (6) otrzymuje się 

P, = In (A, /Ą,) = -5a(x,y) ds (8) 

A^ - amplituda rejestrowana w odległości r, 
\ - amplituda w źródle. 

Ogólnie obydwa równania wyjściowe (5) i (8) można zapisać w postaci 

fyk =óx(r,s)da (9) 
R 

gdzie: 
y (k=l,2,...N) " przedstawia zmierzone instrumentalnie czasy przebiegu lub amplitudę 
dla N promieni, 
X - przedstawia operator spowolnienia (odwrotność prędkości lub tłumienia). 
Powyższe równania całkowe rozwiązać można techniką algebraicznej rekonstrukcji 

tomograficznej. 
Sprowadza się ona do dyskretyzacji badanego pola, poprzez co całki liniowe stają się 

sumą skończoną i problem może być opisany przez zbiór równań liniowych typu: 

k - l , 2 , . . . , n (10) 
i=i 

gdzie: 
Ddî  - długość k-go promienia, który przechodzi przez element podziału i, 
i - całkowita liczba elementów przeciętych przez k-ty promień, 
X - właściwość elementu i. 

W notacji macierzowej równanie (10) można zapisać następująco: 

A] [X] (11) 

i rozwiązać go stosując zwykłą technikę odwracania macierzy ze względu na X 
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W praktycznych aplikacjach, ze względu na wielkość macierzy [A] stosowane są techniki 
iteracyjne, gdzie w danym momencie analizowane jest jedno równanie słuszne dla jednego 
promienia. Jego rozwiązanie wymaga określenia początkowego (wyjściowego) pola czy to 
spowolnienia, czy tłumienia [x], które jest najczęściej ustalane przez uśrednienie danych 
wejściowych lub przyjęcie a'priori najbardziej prawdopodobnego modelu. 

Dalej, dla każdego promienia sejsmicznego oblicza się estymaty: 

Y , = S Da, X " (12) 

gdzie: 
x" - oznacza estymowany parametr po n-tej iteracji. 
Pojedyncza iteracja zawiera analizę całego zestawu promieni sejsmicznych. Rozwiązanie 

równania typu (12) oparte jest na zasadzie minimalizacji błędu rezydualnego Dy, który stanowi 
różnicę pomiędzy danymi obserwacyjnymi (pomiarowymi) yp a danymi obliczonymi ŷ  

I 
Dy", = (y. - y ; ) = s Da, d < (13) 
i = l 

gdzie: 
x" - tworzy zbiór poprawek dla pierwotnej wartości parametru x (powolność lub 

tłumienie). 
Określanie tych poprawek i ich wprowadzanie do procesu obliczeniowego stanowi istotę 

algorytmów algebraicznej rekonstrukcji tomograficznej. Poprawka ta jest następnie dodawa-
na do wartości parametru w każdym elemencie podziału, przez który przechodzi promień k. 

x r ' = X , " + (14) 

Poprawki są wprowadzane po przeanalizowaniu wszystkich N promieni i uśrednieniu ich 
wartości dla każdego elementu 

Dx."= l/M,SDx"^(15) 
k = l 

gdzie: 
M; - liczba promieni przechodzących przez element i. 

Przedstawiona istota rozwiązań opartych na algebraicznej rekonstrukcji tomograficznej 
stanowiła podstawę opracowania algoiytmu określania współczynnika tłumienia amplitudy 
lub energii fałi sejsmicznej jakie są zarejestrowane przez stosowane obecnie aparatury 
sejsmiczne zgodnie z metodyką przedstawioną w niniejszej pracy. 

4 .2 . Z a s a d y o b l i c z a n i a r o z k ł a d u w s p ó ł c z y n n i k a t ł u m i e n i a 

Jak wspomniano w rozdziale 3.1 w przypadku pomiarów sejsmicznych prowadzonych 
w pokładzie węgla pole falowe jest zdominowane energetycznie przez fale kanałowe. Energia 
tych fal jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy, którą można wyrazić bądź to w funkcji 
ciśnienia, bądź też przemieszczeń. 
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W ogólnym przypadku fali sferycznej musi następować rozkład energii na całym obszarze 
sfery, który wzrasta z kwadratem jej promienia. W ten sposób gęstość energii sejsmicznej 
zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości od źródła wzbudzenia, nato-
miast amplituda tej fali, będąc proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z gęstości ener-
gii, jest odwrotnie proporcjonalna do długości drogi wykonanej przez przedmiotową falę. 

Na powyższy geometryczny czynnik spadku wartości energii z odległością nakłada się 
wpływ absorbcji energii sejsmicznej zachodzacej w ośrodku. Absorbcja ta jest rezultatem zja-
wiska tarcia wewnętrznego, powodującego przemianę energii sprężystej w cieplną. Czynnik 
ten powoduje eksponencjalny spadek amplitudy z odległością. Sumaryczny efekt oddziaływa-
nia tych dwóch zjawisk można dla jednorodnego ośrodka przedstawić w postaci relacji: 

A = A, (rjr) exp (-a r ) (16) 

gdzie: 
Ą - amplituda w odległości r od źródła, 
\ - amplituda w odległości r̂  od źródła, 
a - współczynnik tłumienia. 

W przypadku badań prowadzonych w pokładzie węgla nie mamy do czynienia z falą 
sferyczną, jak to ma miejsce w ośrodku nieograniczonym lecz z falą płaską propagującą 
w obszarze ograniczonym skałami zalegającymi w spągu i stropie pokładu. 

W takiej sytuacji geometrycznej spadek energii proporcjonalny jest do pierwiastka 
odległości i wówczas równanie (16) można przedstawić w postaci: 

A = A „ ( r „ / r ) e x p ( - a r ) (17) 

Logarytmując dwustronnie równanie (17) otr^mujemy 

L n ( A J = Ln(A, ) -h 1/2 Ln (r,/r) - a r 

stąd: 

a r = Ln(A/Ą,) + l/2Ln(ro/r) 

a następnie: 

a = [ Ln (A,) - Ln ( A J -h 1/2 Ln (rJr)] / r (18) 

Można więc na podstawie równania (18) określić współczynnik tłumienia a charaktery-
zujący dany ośrodek wzdłuż promienia sejsmicznego o długości r. Należy w tym celu pomie-
rzyć amplitudy sygnału w dwu różnych odległościach od źródła tj. (w odległości r̂  amplituda 
A ;̂ w odległości r amplituda A^) i podstawiając pomierzone wartości do wzoru (18) oznaczyć 
współczynnik tłumienia. 
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5. Ogólne zasady wykorzystywania wyników geotomografii sejsmicznej 

Przedmiotowe rozwiązanie metodyczne polegające na opracowaniu sposobu określania 
rozkładu kinematycznych i dynamicznych parametrów sejsmicznych określonych przy pomo-
cy metody geotomografii sejsmicznej, uzależnione jest w swoich zastosowaniach od możli-
wości zastosowanej aparatury sejmicznej. 

Obszarem badań realizowanych przy jej użyciu jest najczęściej wybieg frontu ścianowego, 
który można prześwietlać sejsmicznie z chodników przyścianowych wg opisanej w pracy me-
todyki. 

Zatem przedmiotem zainteresowania będą wszelkiego rodzaju procesy geomechaniczne 
zachodzące we wspomnianej przestrzeni przed frontem eksploatacji. 

Do podstawowych z nich należy stan naprężeniowo-deformacyjny kształtowany paramet-
rami eksploatacji oraz działaniami profilaktycznymi oddziaływującymi na strukturę pokładu 
oraz strukturę skał otaczających. 

Stan ten wykazuje wyraźną zmienność w czasie i właśnie okresowe pomiary geotomogra-
ficzne, które łatwo można realizować wg przedstawionej metodyki, także z użyciem sieci sejs-
moakustycznej są niezwykle przydatne w jego obserwacji. 

Stałość geometrii pomiarowej powoduje, że można uzyskiwać względny obraz rozkładu 
srametru sejsmicznego, co eliminuje wszelkie techniczne niedoskonałości metody związane 

z lokalnymi warunkami instalacji poszczególnych odbiorników fal sejsmicznych. 
Zaleca się zatem, aby opracowany sposób geotomograficznej oceny naprężeń przed fron-

tem eksploatacji stosować w interwałach czasowych dobranych do postępu frontu ścianowe-
go lub do zmienności warunków geologiczno ~ górniczych. 

Także stosowanie prac profilaktycznych np. strzelań może być kontrolowane przy użyciu 
opracowanej metodyki. 

Należy mianowicie wykonać pomiar przed i po zastosowaniu określonego środka profi-
laktycznego, a rezultat badań geotomograficznych przedstawić w formie rezydualnej anoma-
lii danego parametru. Położenie, kształt oraz wartość tej anomalii są podstawą wnioskowania 
o skuteczności określonego rodzaju prac profilaktycznych. 

Rezultaty serii wstępnej, wskazujące na obecność obszarów o podwyższonych napręże-
niach mogą być wskazówką w zakresie optymalnej lokalizacji miejsc stosowania środków pro-
filaktycznych zmierzających do obniżenia tych naprężeń. 

Stosowanie metody w określonych warunkach geologiczno-górniczych może w przypadku 
uzyskania odpowiednio reprezentatywnego zbioru danych być podstawą opracowania kryte-
riów nie tylko jakościowych, ale i ilościowych w skali kopalni. 

Na etapie wstępnym można sformułować następujące kryteria jakościowe: 
- wyższym naprężeniom odpowiadają wyższe wartości współczynnika transmisji fali 

sejsmicznej i prędkości ich rozchodzenia się; 
- odprężenie górotworu wywołuje wyraźne obniżenie wartości współczynnika transmisji fali 

sejsmicznej. 
Zaletą metody geotomografii sejsmicznej jest wysoka jej technologiczność. Wyraża się 

ona tym, że pomiary te w minimalnym stopniu zakłócają cykl produkcyjny w ścianie wydoby-
wczej, a uzyskiwana informacja jest bardzo użyteczna w bezpiecznym i ekonomicznym pro-
wadzeniu eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami. 
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Na podstawie sformułowanych powyżej założeń metody badawczej sformułowane zostały 
przedstawione poniżej, sejsmiczne kryteria oceny stanu zagrożenia wystąpieniem silnych 
wstrząsów oraz efektywności prowadzonych działań profilaktycznych (Dubiński, 1990). 

Sejsmiczna skala oceny wzrostu naprężeń w warunkach kopalń GZW ( 

Stopień 
wzrostu 
naprężeń 

Charakterystyka 
wzrostu 

naprężeń 

Anomalia 
sejsmiczna 

A„ = Dv/v:,% 

Prawdopodobny 
przyrost naprężeń 

Dp/p;, % 

1 brak lub słabe poniżej 15 poniżej 60 

2 średnie 1 5 - 2 5 6 0 - 1 4 0 

3 duże powyżej 25 ponad 140 

głębokość 600-850 m) 

6. Sejsmiczne kryteria wyznaczania miejsc zagrożenia wstrząsami górniczymi typu 
stropowego 

Sejsmiczne kryteria podziału skat stropowych pod względem ich skłonności do tąpań 

Charakterystyka skionności skal stropowych do tąpań Prędkość fali P 

skały nieskłonne Vp < 3500 m/s 

skały słabo skłonne 3500 m/s< V,<4100m/s 

skały skłonne V, >4100 m/s 
1 1 t 

Sejsmiczna skala oceny efektywności eksploatacji odprężającej dla warunków kopalń GZW 

Stopień 
odprężenia 

C ha rakterys (yka 
efektywności odprężenia 

Anomalia sejsmiczna Prawdopodobny spadek 
naprężeń, p % 

0 brak 0 , -7.5 mniej od 25 

1 słabe -7.5 , -15 2 5 , 5 5 

2 średnie -15 ^ -25 55 ,80 

3 silne poniżej -25 ponad 80 

7. Przykładowe rezultaty badań geotomograficznych w polu ściany 18 w pokładzie 509 

Opisaną powyżej metodą wykonane zostały badania geotomograficzne w polu jednej ze 
ścian prowadzonycli w pokładzie 509 KWK „Bobrek". Badania te przeprowadzone zostały 
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według metodyki przedstawionej powyżej, a interpretacja uzyskanych rezultatów oparta zos-
tała na sejsmicznycła kryteriach oceny stanu zagrożenia wystąpieniem silnych wstrząsów. Ba-
dania wykonane zostały poprzez prześwietlania międzychodnikowe, pokrywając cały badany 
obszar gęstą siecią promieni sejsmicznych (rys. 1) 

chodnik 30 

200 

ISO 

100 

100 150 200 250 300 

chodnik 31 
3S0 400 450 500 550 

Rys. 1. KWK „Bobrek". Geometria układu pomiarowego 
Fig. 1. Geometry of the measuring system 

8 .1 . I n t e r p r e t a c j a w y n i k ó w b a d a ń 

Interpretacja rezultatów badań obejmowała procedury przetwarzania sygnałów sejsmicz-
nych, zawierające: 
- filtrację częstotliwościową sygnałów w pasmach 60-200 Hz i 180-400 Hz; 
- rotację przebiegów sejsmicznych na kierunki prostopadły i równoległy do promienia 

sejsmicznego; 
- filtrację polaryzacyjną tras sejsmicznych celem dekompozycji pola falowego na składowe, 

atrybuty których zgodne są z cechami fal podłużnych i poprzecznych; 
- określenie spektrów tłumienia poszczególnych tras sejsmicznych; 
- określenie czasów przejścia poszczególnych typów fal sejsmicznych; 
- określenie widm amplitudowych i energetycznych tras sejsmicznych; 
- określenie rozkładu przestrzennego prędkości podłużnej i poprzecznej fali sejsmicznej 

określenie rozkładu tłumienia fal sejsmicznych. 
Rezultatem przeprowadzonych działań interpretacyjnych są mapy ilustrujące rozkłady 

poprzecznych i podłużnych fal sejsmicznych, rozchodzących się w pokładzie i w skałach 
zalegających w jego stropie, rozkład anomalii współczynnika transmisji fal sejsmicznych oraz 
wynikające z nich rozkłady stref koncentracji naprężeń, stopnia zagrożenia sejsmicznego oraz 
stopnia odprężenia pokładu 510 eksploatacją dokonaną w pokładach nadległych. Ponadto 
opracowany został, na podstawie dokonanej kalibracji rezultatów badań rozkład 
wytrzymałości pokładu węglowego na ściskanie. Mapy załączone zostały do opracowania. 
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Rozkład anomalii współczynnika transmisji 
Zmiany struktury amplitudowo częstotliwościowej fali sejsmicznej będąc efektem tłumie-

nia tych fal odwzorowują się rozkładem przestrzennym współczynnika transmisji. Anomalie 
tego współczynnika odzwierciedlają, zgodnie z opisanymi powyżej założeniami metody ba-
dawczej charakter procesów wytężeniowych w ośrodku, zwłaszcza w obrębie faz wzmożone 
ciśnienie-zniszczenie. Rysunek 2 ilustruje rozkład dodatnich anomalii tego współczynnika, 
zgodny z położeniem stref koncentracji naprężeń. 

Wykonane badania wykazały istnienie stref anomalnych, których głównym źródłem jest 
oddziaływanie resztki pozostawionej w dolnej warstwie pokładu 509. 

200 

150 

100 

300 

chodnik 31 
490 500 550 

Rys. 2. KWK „Bobrek". Rozkład anomalii wsp. transmisji fali sejsmicznej 
Fig. 2. Distribution of anomalies of the seismicwave transmission coefficient 

Rozldady prędkości fal sejsmicznych 
Prędkości fal sejsmicznych, ich rozkłady przestrzenne i anomalie odzwierciedlają w du-

żym stopniu koncentracje naprężeń i zgodnie z założeniami metody badawczej tworzą kryte-
ria ilościowej oceny stanu zagrożenia. Zastosowana metoda pomiaru i interpretacji rezulta-
tów pozwala na dokładne wyznaczenie czasu przebiegów fal sejsmicznych, a więc także ich 
prędkości. Komputerowymi technikami obliczeniowymi określono rozkłady przestrzenne te-
go parametru. . 

Rozkład prędkości fali P w stropie (rys. 3) wykazuje stosunkowo wysoki poziom wartości 
bezwzględnych a zakres ich zmienności zawarty jest w przedziale wartości 3 700 -r 4 400 m/s. 
Na przeważającej części badanego obszaru prędkości fali podłużnej rozchodzącej się w stro-
pie osiągają wartości przekraczające poziom V=4 100 m/s i są charakterystyczne dla skał 
skłonnych do generowania wstrząsów górniczych. Superpozycja oddziaływań krawędzi eks-
ploatacji dokonanej w pokładach nadległych i w pokładzie 510 przejawia się występowaniem 
anomalii sejsmicznych otaczających punkty w obrębie resztki pokładu 509. Maksymalne war-
tości anomalii sejsmicznych występują w rejonie resztki pozostawionej w pokładzie 509. 
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chodnft< 

200 

150 

100 

300 

chodnSc 31 

Rys. 3. KWK „Bobrek". Rozkład prędkości fali P w stropie 
Fig. 3. Distribution of velodty of the P wave in the roof 

Rozkład prędkości fali P w poldadzie (rys. 4) charakteryzującej poziom koncentracji na-
prężeń w pokładzie wykazuje, poziom wartości bezwzględnych, zawartych w interwale 1 700 
H- 2 000 m/s i wartości te wskazują na słabą koncentrację naprężeń. Występujące w obrębie 
tego obszaru strefy anomalii sejsmicznych koncentrują się wzdłuż resztki zachowanej w po-
kładzie 509 oraz przed frontem ściany 18 odtwarzając w znacznym stopniu rozkłady prędkoś-
ci fali P rozchodzącej się w stropie. 

chodnik 

200 

150 

100 

300 

chodnik 31 

Rys. 4. KWK „Bobrek". Rozkład prędkości fali P w pokładzie 
Fig. 4. Distribution of velocity of tlie P wave in the bed 
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Rozkład prędkości fali S w pokładzie (rys. 5) charakteiyzujący skłonność pokładu do 
akumulowania energii odkształceń sprężystycli wykazuje poziom wartości bezwzgłędnycłi za-
wartych w interwale 1 000 h- 1 130 m/s co wskazuje na słabą zdolność akumulowania energii 
sprężystej w badanym obszarze. 

chodnik 30 

200 

150 

100 

100 150 20Q 250 300 

chodnik 31 
390 400 450 500 550 

Rys. 5. KWK „Bobrek". Rozkład prędkości fali S w pokładzie 
Fig. 5. Distribution of velocity of the S wave in the bed 

Rozkłady stref koncentracji naprężeń 
Wartości bezwzględne współczynników tłumienia, prędkości rozchodzenia się fal 

sejsmicznych oraz amplituda anomalii tych parametrów wyznaczają, zgodnie z sejsmicznymi 
kryteriami oceny stanu zagrożenia, poziom koncentracji naprężeń. Na podstawie uzyskanych 
rezultatów określono rozkład tego czynnika kształtującego geomechaniczne warunki 
eksploatacji. Rezultaty tej analizy przedstawiono na załączonych mapach (6, 7). 

W penetrowanym badaniami pokładzie ukształtował się poziom anomalii sejsmicznych 
zawartych w interwale 0,98 -h 1,36 (rys. 6). Zgodnie z kryteriami sejsmicznej oceny stanu za-
grożenia wielkości te odpowiadają słabym i średnim anomaliom naprężeń. Lokalnie, w kilku 
puntach stwierdza się przekroczenie poziomu średnich intensywności naprężeń odzwiercied-
lające superpozycję wpływów resztek zachowanych w pokładzie 509. W przypadku stropu na 
większości badanego obszaru stwierdzone anomalie sejsmiczne odpowiadające średniej in-
tensywności naprężeń. Zaznaczają się strefy, w których anomalie przekraczają poziom 1,25 
odpowiadający silnym przyrostom naprężeń. Strefy te występują w podobnych rejonach jak 
to ma miejsce w przypadku pokładu odzwierciedlając oddziaływanie krawędzi eksploatacji 
w pokładzie 509 (rys. 7). 
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chodnik 

290 300 
chodnic 

400 450 500 SSO 

Rys. 6. Rozktad anomalii naprężeń w stropie 
Fig. 6. Distribution of stress anomalies in the roof 

chodnik 

150 200 2S0 300 
chodnik 31 

300 400 490 900 560 

Rys. 7. KWK „Bobrek". Rozkład anomalii naprężeń w pokładzie 
Fig. 7, Distribution of stress anomalies in the bed 

Określenie stopnia zagrożenia sejsmicznego 
Kompleksowa analiza wartości kinematycznych i dynamicznych parametrów fal sejsmicz 

nych oraz intensywności ich anomalii stanowi, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, podsta 
wę ilościowej oceny stopnia zagrożenia sejsmicznego. Na lysunku załączonym do opracowa 
nia (rys. 8) przedstawione zostały rezultaty wykonanej analizy. W przypadku badań doku 
mentowanych niniejszym opracowaniem przyjęto 4-ro stopniową skalę oceny: 

stopień 1 - brak zagrożenia; 
stopień 2 - zagrożenie słabe; 
stopień 3 - zagrożenie średnie; 
stopień 4 - zagrożenie silne. 
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chodnik 30 

200 

150 

100 

100 ISO 200 290 X 0 
chodnik 31 

Rys. 8. KWK „Bobrek". Rozkład stopnia zagrożenia sejsmicznego 
Fig. 8. Distribution of the seismic hazard ratę 

Parametry sprężyste pokładu 510 i skał zalegającycłi w jego otoczeniu generalnie prze-
kraczają poziom wielkości charakterystycznych dla układu zagrożonego sejsmicznie w stop-
niu słabym ( klasa 2). W obrębie badanego rejonu występują jednak strefy, w których para-
metry sprężyste pokładu osiągają poziom klasy 3 charakteryzującej średnie zagrożenie sejs-
miczne, a lokalnie poziom ten przekraczają zbliżając się do poziomu wartości charaktery-
stycznych dla wysokiego zagrożenia. Dotyczy to otoczenia punktów o współrzędnych 
X,=75,Y, = 145; X2=175,Y2=50; X3=180,Y3=50; X,= 180,Y,=105 oraz na wybiegu chodnika 
30, Strefy te odzwierciedlają wpływ resztki pozostawionej w pokładzie 509 oraz krawędzi 
w pokładzie 507 (rys. 8). 
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Application of seismic geotomography to the assessmeent of the state of 
rockburst hazard in coal mines 

Abstract 
Tłie seismic methods is often used in regions with high rockburst hazard. The author 

have found that this hazard is of a local character and its rangę and size can be assessed from 
the studies carried out by means of seismic method that is for most part making use of 
techniąue of seismic geotomography. 
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Wykorzystanie fal rezonansowych i koiytarzowych do rozpoznania strefy 
spękań w stropie wyrobisk górniczych 

Słowa kluczowe 

Wyrobisko górnicze - strefa spękań - rozwarstwienia -fale rezonansowe -fale korytarzowe 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono jakościowo nowy sposób wykorzystania fał sejsmicznych 

(sztucznie generowanych w górotworze) do oceny zasięgu strefy spękań i lokalizacji rozwar-
stwień w stropie wyrobisk górniczych. Do rozpoznania strefy spękań proponuje się wykorzy-
stywać właściwości interferencyjnych fał korytarzowych typu Love'a natomiast w przypadku 
rozwarstwień parametry fal rezonansowych. Przedstawiono modele teoretyczne powstawania 
tych typów fał oraz wyniki prac sejsmicznych przeprowadzonych w kopalniach węgla i rud 
miedzi. 

1. Wstęp 

Prowadzenie efektywnej eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych w dużej mierze zale-
ży od stanu wyrobisk górniczych udostępniających złoże. Odpowiednio zaprojektowane 
i utrzymane wyrobisko gwarantuje bezpieczną komunikację między ścianą a resztą kopalni. 
Niestety, bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne w jakich eksploatuje się węgiel i rudy 
metali w polskich kopalniach powodują, że zagrożenie związane z możliwością zawału stropu 
i obwału ociosów wyrobisk ciągłe istnieje mimo rozwijającej się techniki. Zawał jest zjawis-
kiem nagłym spowodowanym odspojeniem się dużej masy skalnej ze znacznej wysokości po-
nad wyrobiskiem i prowadzi najczęściej do całkowitego wypełnienia skałą wyrobiska. Obwał 
związany jest z rozwojem strefy spękań wokół wyrobiska i przemieszczeniem skał do wyrobis-
ka (Kidybiński 1982). Zjawiska te pomimo swej dynamiki są wynikiem postępującego w cza-
sie procesu pękania skał, który można obserwować różnymi metodami badawczymi. Dlatego 
też dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy pod ziemią należy prowadzić ciągły monitoring 
stanu spękań górotworu wokół wyrobisk. Stosowane dotychczas metody rozpoznania strefy 
spękań nie dają pełnej informacji o rozmiarach tej strefy. Metody otworowe pozwalają obser-
wować górotwór do kilku metrów w głąb, ale zazwyczaj wykonuje się jeden lub dwa otwory 
badawcze na profilu. Natomiast wadą znanych metod nieotworowych jest ich mały zasięg 
(Jarosz 1996). W pracy przedstawiono jakościową nową metodę oceny zasięgu strefy spękań 
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i lokalizacji rozwarstwień opartą o wyniki badań sejsmicznych prowadzonych w stropie wyro-
bisk górniczych. Metoda ta pozwala prowadzić rozpoznanie strefy spękań na dowolnie dłu-
gim profilu z dużym zagęszczeniem punktów pomiarowych. 

2. Strefa spękań i rozwarstwienia 

Na stateczność wyrobisk górniczych znaczący wpływ ma struktura i parametry fizyczne 
górotworu otaczającego wyrobisko. W tworzącej się wokół wyrobiska strefie spękań, na sieć 
naturalnych pęknięć i szczelin nakłada się układ spękań eksploatacyjnych. Strefa ta zgodnie 
z teorią „sklepienia ciśnień" ma skłonność do rozszerzania się obejmując coraz to dalsze ob-
szary górotworu wokół wyrobiska. 

Z reguły strop wyrobiska budują utwory warstwowane o różnych parametrach sprężystych 
i w odmienny sposób zachowujące się pod wpływem przyłożonych naprężeń. Jeżeli układ 
warstw w stropie jest tego rodzaju, że skały mocniejsze (np. piaskowiec) budują warstwę leżą-
cą wyżej, a skały słabsze (np. łupek) warstwę dolną, to na skutek różnej podatności na od-
kształcenie tych ośrodków, na płaszczyznach kontaktu może rozwinąć się rozwarstwienie (Sa-
łustowicz 1960). Także w obrębie jednej warstwy mogą występować płaszczyzny o obniżonej 
wytrzymałości, co również może być przyczyną rozwoju rozwarstwienia. 

Powstawanie rozwarstwień jest szczególnie niebezpieczne nad wyrobiskami eksploatacyj-
nymi, gdyż może prowadzić m.in. do bardzo groźnych tąpań stropowych (Goszcz 1992,1993). 

rozwarstwienie 

rozwarstwienie 

î ł ,11 I ^ 

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie procesu powstawania rozwarstwienia warstw stropowych wyrobiska górnicze 
go: a) na granicy różnych warstw, b) w obrębie jednej warstwy 

Fig. 1. The type of splitted rock in the roof of underground roadway: a) between different layers, b) inside one layer 
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Na rys. 1 przedstawiono schematycznie przekrój przez wyrobisko z zaznaczeniem rozwija-
jącej się strefy spękań oraz obszarem powstawania rozwarstwień w stropie wyrobiska. Częś-
ciowo lub całkowicie odprężony materiał skalny strefy spękań obciąża statycznie obudowę 
wyrobiska, a rozwarstwione i odspojone płyty skalne grożą zawałem. Procesy geomechanicz-
ne prowadzące do powstania rozwarstwień skał stropowych i rozwoju strefy spękań wokół 
wyrobiska zostały szeroko opisane w literaturze (np. Sałustowicz 1960, Brady, Brown 1985, 
Drzewiecki 1995). 

Strefa spękań na skutek istotnych przeobrażeń strukturalnych posiada inne właściwości 
fizyczne niż nie spękany masyw skalny. Spękania i szczeliny powodują znaczny spadek wy-
trzymałości skał i wzrost odkształcalności (mniejszy moduł sprężystości i moduł odkształce-
nia). Rośnie porowatość i maleje gęstość objętościowa ośrodka. Maleje opór skały na odspa-
janie warstw stropowych pod wpływem siły ciężkości, czyli tzw. opór rozwarstwienia stano-
wiący naturalną zdolność masywu skalnego do przeciwstawiania się rozwarstwieniu i zawało-
wi skał (Kidybiński 1982). Spękania i rozwarstwienia powodują, że naruszone zostaje pier-
wotne pole termiczne i zmieniają się właściwości termiczne odspojonych skał. Ulegają zmia-
nie parametry akustyczne i sejsmiczne ośrodka skalnego. 

Zmiana wielu właściwości fi^cznych skał w obszarze spękanym sprawia, że strefa ta wy-
różnia się w masywie skalnym i można ją rozpoznać przy użyciu metod badawczych bazują-
cych na pomiarze zmian odpowiedniego parametru fizycznego ośrodka. 

Techniki pomiarowe stosowane do tego celu w górnictwie podziemnym można podzielić 
na otworowe i nieotworowe (Jarosz 1996), Do metod bezinwazyjnych nieotworowych można 
zaliczyć m.in. metody sejsmiczne, które w wielu wariantach metodycznych od lat znajdują za-

\ 

stosowanie w kopalniach. Istota zmian zachodzących w górotworze w obrębie strefy spękań 
daje podstawy do wykorzystania metod sejsmicznych w celu rozpoznania tej strefy. Strefę 
spękań odróżniają bowiem od calizny wartości parametrów sprężystych (decydujące o para-
metrach propagujących fal). Sprawia to, że przestrzeń wokół wyrobiska traktować można ja-
ko układ dwóch ośrodków o różnych właściwościach, w którym możliwe jest powstanie i pro-
pagacja fal interferencyjnych typu Love'a i Rayleigh^a (Ewing i in. 1957). Fale te rozchodzą 
się wzdłuż wyrobisk kopalnianych z prędkościami różnymi od prędkości fal innych typów ob-
serwowanych w ośrodku. Inny jest też rozkład energii sejsmicznej w przypadku obecności 
tych fal, co umożliwia ich identyfikację w rejestrowanym obrazie pola falowego (Cianciara 
i in. 1993). 

W przypadku rozwarstwionych i odspojonych partii stropu wyrobiska mamy do czynienia 
z wydzieloną warstwą, w której zgodnie z teorią drgań możliwe jest powstanie i propagacja 
fal rezonansowych o parametrach zdeterminowanych geometrią i właściwościami ośrodka. 

Doświadczenia przeprowadzone w kopalniach pokazują, że odpowiednio zaprojektowana 
metodyka pomiarowa uwzględniająca właściwości fal korytarzowych i rezonansowych pozwa-
la oszacować zasięg strefy spękań oraz lokalizować miejsca rozwarstwień warstw stropowych. 

3, Fale rezonansowe 

Do rozważań teoretycznych przytoczonych za Sawarenskim (1972) przyjęto model ośrod-
ka, który z pewnym przybliżeniem może aproksymować strop wyrobiska górniczego (rys. 2). 
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Jest to sprężysta warstwa o miąższości h, gęstości p i prędkości Vs„ rozchodzenia się fali 
poprzecznej spolaryzowanej poziomo (typu SH). Warstwa ta ograniczona jest póiprzestrze-
nią sprężystą od góry, przy swobodnej drugiej powierzchni (powierzchnia stropu wyrobiska). 

Z 

o 
5 

h, p 

- h 
powierzchnia swobodna 

Rys. 2. Model ośrodka służący do wyznaczania częstotliwości rezonansowej w płasko-równoległej ptycie 
(objaśnienia w tekście) 

Fig. 2. The model of medium used in the method of resonant waves 

Swobodna powierzchnia warstwy (płaszczyzna z 
zachodzi związek: 

j du 
= VshP 

= -h ) wolna jest od naprężeń tzn. 

= O 
dz 

(1) 
gdzie: 

T^ - naprężenie, 
u przemieszczenie 

Załóżmy, dla prostoty obliczeń, że półprzestrzeń jest doskonale sprężysta. Oznacza to, że 
granica z — O wolna jest od drgań i warunki brzegowe przyjmują postać: 

u = O, dla z — O 

(2) 
du 
dz 

~ O, dlaz = 'h 

Rozważmy falę płaską rozprzestrzeniającą się wzdłuż osi „z" zgodnie z jej kierunkiem. 
Drgania spowodowane tą falą mogą mieć miejsce w każdej płaszczyźnie z = c dla ~h<c<0. 

/ 

Źródłem tych drgań może być impuls początkowy lub wychylenie Uo(z). Przy warunku 
początkowym: 

du 
dt 

= O t = O 
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spełnione jest równanie falowe: 

1/2 ^ 
dt' 

-h < Z < O (3) 

Ogólne rozwiązanie tego równania ma postać (White 1983): 

u = f j t -
\ ^SN 

+ / 
/ 

/ 
t + 

\ VSH 
(4) 

/ 

Reprezentuje ono dwie fale rozchodzące się w przeciwnych kierunkach wzdłuż osi z. 
Bez względu na sposób wzbudzania drgań, będą one okresowe i ograniczone powierz-

chniami warstwy. Okres tych drgań będzie równy T = . 
Po wykonaniu odpowiednich przekształceń uwzględniających warunki brzegowe 

i początkowe rozwiązanie równania falowego (4) można przedstawić w postaci sumy: 

09 

"fcO - ^ Bn cos (oJ cos 
O) n 

n=0 VSH 
(5) 

W celu określenia B^ wykorzystamy drugi warunek początkowy u = u^(z) dla t = 0. 
W związku z tym przedstawimy u^(z) w postaci szeregu Fourier'a : 

cc 
COn u(z,0) = Uo(z) = J^PnCOS 

n=0 VsH 

(6) 
/ 

gdzie: Wn n+ 1\(VSH^ 

\ 2 j \ h 
jt 

/ 

to współczynniki Fourier'a, które można wyznaczyć odpowiednimi procedurami 
(Sawarenskij 1952). 

W rezultacie z równania (5) przy rozwinięciu w szereg można dla t = O wyznaczyć 

B =P„. n ~ n 

Rozwiązanie (5) można interpretować jako złożenie drgań z określonymi częstotliwoś-
ciami własnymi C0„ zdefiniowanymi zależnością (6). Wynika stąd, że w warstwie o ustalonej 
miąższości mogą propagować fale o długości określonej równaniem: 

= 
4h 

2n + 1 
i cz_ siotliwo_ ci: f ^ = (2n + l ) VSH 

4h V) 

Przy zaniedbaniu tłumienia, drgania o częstotliwościach wyrażonych powyższą zależnoś-
cią mogą się długo utrzymywać w warstwie, gdyż powstają one w warunkach interferencji 
i spełniają warunki rezonansu (White 1983). Drgania o innych częstotliwościach będą zani-
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kać w wyniku odbić od powierzchni warstwy. Jest to spowodowane faktem, że drgania te ma-
ją w danej chwili różne fazy i wzajemnie się wytłumiają. 

Jeżeli w zależności (7) przyjmiemy n = O to otrzymamy częstotliwość podstawowej mody 
drgań własnych, której amplituda dominuje w pakiecie falowym. Jest to drganie o najniższej 
częstotliwości a zarazem największej długości, której czwarta część równa jest miąższości 
warstwy. 

Przypadek n = 1 odpowiada pierwszej modzie, przy której w warstwie mieszczą się trzy 
czwarte długości fali, a płaszczyzna z = 2/3 h jest płaszczyzną węzłów drgań czyli obszarem 
nieruchomych punktów ośrodka. W związku ze zbieżnością szeregów Fourier'a ich współ-
czynniki zmniejszają się w miarę wzrostu wartości n, co oznacza, że amplitudy drgań wyż-
szych mód są coraz mniejsze. W efekcie w pakiecie falowym składającym się z fal harmo-
nicznych (7) dominującym drganiem będzie drganie o najniższej częstotliwości odpowiadają-
cej modzie podstawowej n = 0: 

(8) 
4h 

Jak wynika z zależności (8) o częstotliwości drgań fal rezonansowych generowanych 
.V warstwie decydują jedynie jej parametry sprężyste i geometryczne (prędkość propagacji fa-
li sejsmicznej oraz miąższość warstwy). Fakt ten pozwala rozwiązywać wiele problemów 
z dziedziny analizy pola falowego (sejsmika, sejsmologia, wibroakustyka) bez szczegółowego 
rozpatrywania charakterystyki źródła drgań. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy rozpoz-
nanie źródła drgań jest niemożliwe (np. wstrząsy sejsmiczne) lub gdy trudno jest zapewnić te 
same warunki wzbudzania drgań (pomiary w ośrodku o złożonej budowie np. górotwór ko-
palniany). 

4. Interferencyjne fale koiytarzowe typu Love'a 

Interferencyjne fale korytarzowe należy identyfikować z falami propagującymi w strefie 
spękań wokół wyrobiska korytarzowego (ośrodek I na rysunku 3). Na skutek licznych spękań 
następuje w tej strefie zmiana prędkości fal sejsmicznych. Prędkość fal jest znacznie mniejsza 
niż prędkość w ośrodku nie spękanym. Przy takiej relacji prędkości, w warstwie przypowierz-
chniowej w wyniku interferencji poprzecznych fal padających i odbitych od granic ośrodków 
o różnych własnościach sprężystych, powstają interferencyjne fale korytarzowe. Jedną z cech 
charakteiystycznych tych fal jest ich dyspersyjność (Ewing i in. 1957). Ze zjawiskiem dyspersji 
mamy do czynienia w przypadku, gdy prędkość rozchodzenia się fal monochromatycznych 
składających się na grupę fal zależy od wektorów falowych, a w konsekwencji od częstotli-
wości tych fal. Fala monochromatyczna propaguje z charakterystyczną dla niej prędkością fa-
zową vf, którą określa prosta zależność: 

Vf --

gdzie: 

(O = lid - częstość kołowa, 

f - częstotliwość drgań fali. 

O) _ X 
~k ~ T 

Xf (9) 
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X 
T 

długość fali, 
okres drgań fali. 

a, - promień wyrobiska, 
32 - promień strefy spękań, 
I - ośrodek spękany, 
n - ośrodek nie spękany, 
X - oś wyrobiska. 

Rys. 3. Model ośrodka z wyrobiskiem o przekroju kołowym do wyznaczania zasięgu strefy spękanej na podstawie 
analizy interferencyjnych fal korytarzowych typu Love'a w układzie cylindrycznym 
Fig. 3. The model of medium used in the method of Love-type interference waves 

W rzeczywistych ośrodkach dyspersyjnych stosunek dVf / dl może być dodatni, co ozna-
cza, że fale dłuższe rozchodzą się z prędkościami większymi. Jest to przypadek dyspersji nor-
malnej. Jeżeli natomiast dVj / d^ < O to dyspersja jest anomalna. 

W ośrodku wykazującym dyspersję, grupa fal przemieszcza się jako całość z prędkością 
różną od prędkości fazowej vf poszczególnych składowych monochromatycznych. Prędkość 
rozchodzenia się pakietu nazywana jest prędkością grupow ą Vg i jest to prędkość, z jaką 
przemieszcza się maksimum energii związanej z grupą fal. 

Poszczególne części grupy falowej różniące się nieznacznie długością fali mogą ze sobą 
interferować i wzmacniać się. Zjawisko to w zależności od geometrii ośrodka, w którym pro-
pagują fale, może prowadzić do powstania nowych rodzajów fal. W przypadku ekranowanej 
płyty płasko-równoległej (np. pokład węgla) na skutek interferencji mogą się tworzyć fale 
kanałowe (Krey 1963) zwane pokładowymi. Natomiast w strefie spękań wokół wyrobiska ko-
rytarzowego mogą propagować interferencyjne fale korytarzowe typu Rayleigha, powstające 
w wyniku nałożenia się fal podłużnych P i pionowo spolaryzowanych fal poprzecznych typu 
SV oraz fale typu Love'a będące wynikiem superpozycji padających i odbitych fal poprzecz-
nych typu SH spolaryzowanych poziomo (np. Marcak, Zuberek 1994). Z uwagi na prostsze 
zależności dyspersyjne (jedno minimum na krzywej grupowej) do rozpoznania strefy spękań 
wykorzystuje się interferencyjne fale korytarzowe typu Love'a. Fale tego typu, podobnie jak 
pozostałe wymienione fale dyspersyjne mogą być opisane za pomocą tzw. krzywych dyspersji. 
Krzywe te przedstawiają zależność prędkości fali sejsmicznej od długości fali i w przypadku 
fali typu Love'a obliczane są z zależności (np. Jakóbiec-Kwaśnicka, Marcak 1986): 
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KiiYai) Ji(Xa2) No(Xai) - Jo(Xai) Ni(Xa2) 

Y/x,jKo(Ya2) X f i j Jo(Xai) No(Xa2) - Jo(Xa2) No(Xai) 
(10) 

gdzie: 
Ef, â  - promienie od osi wyrobiska odpowiednio do granicy ośrodka i strefy spękań, 
|i„ - współczynniki sztywności odpowiednio w ośrodku spękanym i nie spękanym, 

X = oyy, Y = oyy^, 
V, - prędkość fal poprzecznych w ośrodku spękanym, 
Y^ - prędkość fal poprzecznych w ośrodku otaczającym. 
Kg, Kj, J(,, J„ Np, Nj - funkcje Bessela. 

Z równania dyspersyjnego (10) można wyznaczyć krzywe dyspersyjne prędkości fazowej 
i grupowej, dla danego modelu ośrodka. Przykładowe krzywe dyspersyjne odpowiadające 
modelowi sejsmogeologicznemu jednego z wyrobisk korytarzowych w KWK „Andaluzja" 
przedstawiono na rysunku 4. 

2500 n Prędkość fali poprzecznej SH w ośrodku nteapękanym 
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Rys. 4. Krzywe dyspersji prędkości wyznaczone dla rzeczywistego ośrodka w warunkach KWK, Andaluzja" 
Fig. 4. The theoretical dispersion curves for Love-type waves forming in the model of medium in the .Andaluzja" 

coal mine 
4 

Można zauważyć, że prędkość fazowa rośnie od wartości prędkości fali poprzecznej SH 
w ośrodku spękanym (ośrodek I na rysunku 3.) dla fal najkrótszych do wartości prędkości fali 
SH w ośrodku otaczającym (ośrodek II na rysunku 3) dla fal najdłuższych. Z analizy krzywej 
dyspersji prędkości grupowej wynika, że w dyspersyjnym pakiecie falowym najszybciej propa-
gują fale długookresowe i one jako pierwsze są rejestrowane na stanowisku pomiarowym. Ja-
ko następne pojawiają się fale o coraz mniejszej długości, a od pewnego momentu (punkt B 
na krzywej prędkości grupowej na rysunku 4) razem z nimi rejestrowane są również fale wy-
sokoczęstotliwościowe odpowiadające gałęzi III krzywej prędkości grupowej. Pojawienie się 
tej grupy fal oznacza początek interferencyjnej fali korytarzowej. W następnych chwilach do-
chodzą do rejestratora nisko- i wysokoczęstotliwościowe drgania, których długości coraz 
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mniej różnią się między sobą. Od momentu, gdy różnica długości jest na tyle mała, że speł-
nione są warunki interferencji, w zapisie falowym obserwuje się wyraźne wzmocnienie ampli-
tudy drgań, którego maksimum odpowiada punktowi A stanowiącemu minimum krzywej 
dyspersji prędkości grupowej. Ten charakterystyczny punkt nosi nazwę fazy Airy'ego, Częs-
totliwość, przy której amplituda fali na skutek interferencji osiąga maksimum, określana jest 
jako częstotliwość Airy'ego. 

Faza Airy'ego jest istotnym elementem opisu fali interferencyjnej z uwagi na jej związek 
ze wzmocnieniem amplitudy. Pakiet falowy związany z fazą Airy'ego może być obserwowany 
na znacznych odległościach od źródła. Wynika to z faktu, że amplituda fali w fazie Airy^ego 
maleje z odległością jak x-l/3, a dla innych częstotliwości jak x-l/2 (np. Marcak, Zuberek 
1994). Podstawowymi parametrami pakietu w części zawierającej fazę Aiiy'ego są: prędkość 
z jaką się pakiet przemieszcza oraz częstotliwość w fazie Airy'ego. Pakiet falowy w fazie Ai-
ry'ego propaguje z prędkością równą minimum prędkości grupowej, której wartość można 
odczytać z krzywej dyspersji. Prędkość ta jest mniejsza od prędkości fali poprzecznej SH 
w ośrodku spękanym. 

2500 

1̂ .̂1149 Hz 
hsasm 

a) 
1,5 m » 40 M DIugeU fali (m) 90 100 

I 

•S' 1400 
^ 1314 

16.8 m 

40 60 M 

Długoić fali (m) 

Rys. 5. Krzywe dyspersji prędkości dla modeli ośrodka różniących się zasięgiem strefy spękanej: 
a) h = 0,5 m, b) h = 2,0 m, c) h = 5,0 m 

Fig. 5. The dispersion curves for Love-type waves for models with different thickness of fractured zone: 
a) h=0,5m b) h=2,0m, c) h=5,0m 
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Kształt krzywych dyspersyjnych, a więc i położenie punktów charakterystycznych zależy 
od parametrów ośrodka zarówno spękanego jak i nie spękanego. Przez ośrodek spękany, 
z punktu widzenia sejsmiki górniczej należy rozumieć strefę wokół wyrobiska korytarzowego, 
której twardość akustyczna jest wyraźnie mniejsza od twardości ośrodka otaczającego. Na 
rysunku 5 przedstawiono przykładowo krzywe dyspersji prędkości wyznaczone dla trzech mo-
deli ośrodka różniących się zasięgiem strefy spękanej. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem 
zasięgu strefy spękań krzywe dyspersji stają się coraz bardziej płaskie a minimum krzywej 
prędkości grupowej (faza Airy'ego) przesuwa się w kierunku fal dłuższych (coraz niższe czę-
stotliwości). Prędkość propagacji fali w fazie Airy'ego nieznacznie rośnie zbliżając się do war-
tości prędkości fali SH w strefie spękanej. 

Zasadniczą wielkością wyznaczaną z zapisu fali korytarzowej jest jej częstotliwość w fazie 
Airy'ego, która zależy od modelu ośrodka. W celu przedstawienia charakteru zależności tej 
częstotliwości od parametrów ośrodka zbudowano szereg modeli i dla każdego z nich skon-
struowano krzywe dyspersji prędkości (Jarosz 1996). Analiza krzywych dyspersji pozwala za-
uważyć, że wpływ poszczególnych parametrów modelu na częstotliwość w fazie Airy'ego jest 
różny. Przy wzroście wartości niektórych parametrów ośrodka częstotliwość ta maleje (dla 
rosnących wartości zasięgu strefy spękań, prędkości fali poprzecznej w ośrodku nie spęka-
nym i gęstości ośrodka nie spękanego). W przypadku pozostałych analizowanych paramet-
rów modelu ośrodka tzn. prędkości fali poprzecznej w strefie spękań, gęstości strefy spękań 
i promienia wyrobiska obserwuje się zależność odwrotną - zwiększenie wartości parametru 
generuje wzrost częstotliwości Airy'ego fali korytarzowej. 

5. Prace pomiarowe 

Bazując na rozważaniach teoretycznych i opracowanych modelach przeprowadzono prace 
pomiarowe w kopalni węgla i kopalni miedzi. Celem tych prac było sprawdzenie w warun-
kach rzeczywistych możliwości praktycznego wykorzystania fal rezonansowych i korytarzo-
wych do rozpoznania ośrodka skalnego w stropie wyrobisk górniczych. 

5 . 1 . R o z p o z n a n i e s t r e f y s p ę k a ń i r o z w a r s t w i e ń w k o p a l n i w ę g l a 
k a m i e n n e g o 

Metodyka prac pomiarowych 
Prace przeprowadzone w kopalni węgla kamiennego „Andaluzja" miały prowadzić do 

określenia zasięgu strefy spękań w stropie chodnika oraz do zlokalizowania ewentualnych 
odspojeń warstw stropowych. Badania te przeprowadzono pod kątem zastosowania obudowy 
kotwiowej. 

Badania prowadzono w stropie dowierzchni międzyścianowej ścian 703 i 704 w pokładzie 
615. Lokalizację profilu sejsmicznego oraz otworów badawczych przedstawiono na rysunku 
6. W stropie badanego wyrobiska zalegają kolejno warstwy łupka ilastego, łupka piaszczyste-
go, piaskowca, łupka ilastego i łupka piaszczystego. W spągu występuje łupek piaszczysty 
oraz łupek ilasty. 

Do pomiarów wykorzystano przenośną aparaturę cyfrową PASAT 12i. Jest to małogaba-
rytowa aparatura (o masie ok. 15 kg) z możliwością jednoczesnej rejestracji na dwunastu ka-
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nałach w paśmie od 10 Hz do 1 000 Hz przy dynamice 72 dB. Aparatura posiada zdolność 
próbkowania sygnału z częstotliwością od 500 Hz 10 000 Hz. 

KWK "ANDALUZJA" 
POKŁAD 615 

• • 
« • « • o G4/89 

Rys. 6. Schematyczna mapa rejonu pomiarowego (KWK, Andaluzja") 
Fig. 6. The localization of seismic measurements in the,Andaluzja" coal mine 

Podstawowy układ pomiarowy składał się z czterech punktów pomiarowych (po trzy geo-
fony w każdym punkcie) odległych od siebie o 10 m, tworzących bazę o długości 30 m. Na 
każdej bazie dokonywano dwóch rejestracji wzbudzając drgania uderzaniem młota w strop 
wyrobiska poprzez metalowy pręt. Punkty wzbudzania usytuowane były w odległości 5-10 
metrów od każdego końca bazy. Następnie taki układ przesuwano wzdłuż odcinka pomiaro-
wego o długość bazy i dokonywano następnych rejestracji do końca profilu (rys. 7). 

Przyjęcie takiej geometrii układu pomiarowego związane było z faktem, iż fale interferen-
cyjne powstają dopiero w pewnej odległości od punktu wzbudzania, kilkakrotnie większej od 
miąższości ośrodka, w którym się te fale rozchodzą (Jakóbiec-Kwasnicka 1983). Stosowanie 
krótszych rozstawów wiązało się więc z ryzykiem nie zarejestrowania tych fal w ogóle. Także 
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stosowanie dłuższych rozstawów okazało się niecelowe, gdyż już w odległości ok. 50 metrów 
od punktu wzbudzania uzyskiwano w czasie rejestracji testowych bardzo słabe sygnały, które 
trudno było dalej przetwarzać. 

G1 * Sonda pomiarowa z geofonami, 
P * geofon ukierunkowany na rejestrację fali podłużnej P, 
SH • geofon ukierunkowany na rejestraqę fali poprzeczną SH, 
SV • geofon ukierunkowany na r^estraqę fali pc^rzeczną SV. 
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Rys. 7. Schemat uktadu pomiarowego stosowanego przez autora w badaniach sejsmicznych 
Fig. 7. Schematics presentation of measurement seismic method used by the author 

Na profil pomiarowy o długości 540 m składały się 44 punkty pomiarowe, co pozwoliło na 
wykonanie 31 rejestracji po 12 sygnałów w każdej. Przedmiotem analizy były więc 372 sygna-
ły sejsmiczne. 

Rozpoznanie strefy spękań za pomocą fal korytarzowych 
W pierwszym etapie prac interpretacyjnycłi wyznaczono prędkość poprzecznej fali SH 

w stropie bezpośrednim wyrobiska w kolejnych punktach pomiarowych profilu. Prędkość ta 
zmienia się wzdłuż profilu od 1 320 m/s do 1 780 m/s. 

Na podstawie badań laboratoryjnych (Majcherczyk i in. 1991) przeprowadzonych na 
próbkach skalnych pobranych ze stropu wyrobisk w badanym rejonie przyjęto następujące 
wartości stałe dla ośrodka na profilu pomiarowym: 

y^ = 2 500 m/s - prędkość fali poprzecznej SH w ośrodku nie spękanym (łupek 
piaszczysty) 
pj= 2 200 kg/m^ - gęstość ośrodka spękanego (łupek ilasty) 
P2= 2 400 kg/m - gęstość ośrodka nie spękanego (łupek piaszczysty) oraz z pomiarów 
bezpośrednich promień wyrobiska: aj = 3,2 m. 
Przy ustalonych powyższych wartościach, parametrem zmiennym modelu ośrodka w każ-

dym punkcie pomiarowym była wartość prędkości fali SH wyznaczona z profilowania pręd-
kości. Zmieniając prędkość tej fali w granicach od 1300 do 1800 m/s zbudowano dla profilu 
pomiarowego kilkanaście modeli ośrodka. Dla każdego modelu policzono szereg krzywych 
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dyspersji prędkości zmieniając zasięg strefy spękanej od Im do 5 m co 0,3 m. Z kolejnych 
krzywych reprezentujących konkretny model badanego ośrodka wyznaczono częstotliwość fa-
li interferencyjnej w fazie Airy'ego. Efektem było uzyskanie szeregu krzywych parametrycz-
nych przedstawiających zależność częstotliwości fali w fazie Airy'ego od zasięgu strefy spękań 
dla modeli ośrodka różniących się prędkością fali SH w tej strefie (rys. 8). 

.'i''/ 'vil,iil 

150 > 

mm. 

: • ' 

Rys. 8. Krzywe parametryczne dla różnych modeli prędkościowych ośrodka służące do wyznaczania zasięgu strefy 
spękań na podstawie analizy fal korytarzowych typu Love'a (KWK, Andaluzja") 
Fig. 8. Theoretical curves used to estimation of the thickness of fractured zone 

W celu oszacowania rzeczywistego zasięgu strefy spękań w każdym punkcie pomiarowym 
profilu zidentyfikowano w widmach sygnałów piki w górnym paśmie częstotliwości (od 
170 Hz do 500 Hz), które wiązano z główną energią propagującej fali korytarzowej (w fazie 
Airy'ego). Przykładowe przebiegi sejsmiczne zarejestrowane w czterech kolejnych punktach 
profilu przedstawiono na rys. 9. Dla każdego z powyższych sygnałów wyznaczono jego widmo 
czestotliwościowo-amplitudowe. Jak można zauważyć, w widmach tych występują generalnie 
dwa „piki" widmowe. Jeden w dolnym paśmie częstotliwości (100-200 Hz), a drugi w górnym 
paśmie powyżej 250 Hz. W sygnale R4-kl l , któiy zarejestrowany został najbliżej punktu 
wzbudzenia, brak zdecydowanego „piku" widmowego w paśmie wysokich częstotliwości. 
„Pik" ten zaznacza się wyraźnie częstotliwością dominującą 310 Hz dopiero w sygnale R4-k8 
zarejestrowanym 10 m dalej, czyli w odległości 20 m od punktu wzbudzenia. Także w odleg-
łości 30 m od punktu wzbudzenia w sygnale R4-k5 w paśmie 300-350 Hz obserwowane jest 
wzmocnienie amplitudy drgań. Taki charakter widma można tłumaczyć tym, że fale koryta-
rzowe, podobnie jak fale pokładowe tworzą się dopiero w pewnej odległości od punktu 
wzbudzenia fali. W sygnale R4-k2 zarejestrowanym w odległości 40 m „pik" w paśmie wyso-
kich częstotliwości jest już rozmyty i trudno wyznaczyć częstotliwość dominującą. Może to 
wynikać m.in. ze stosunkowo małej energii fali sejsmicznej wzbudzanej udarem młota. 

W celu zobrazowania charakteru fah sejsmicznej w poszczególnych pasmach częstotliwoś-
ci sygnał zarejestrowany w odległości 20 m od punktu wzbudzenia poddany został filtracji 
przepustowym filtrem Butterwortha w pasmach 50-100, 100-150, 150-200, 200-250, 250-
300, 300-350, 350-400, 400-450 Hz (rys. 10). Analizując zapisy w poszczególnych pasmach 
częstotliwości można zauważyć, że prędkość propagacji fal sejsmicznych zależna jest od częs-
totliwości. 
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R4-k2 

200 300 
Czas (ms) 

500 

odległość od źródła - 40 m 
R4-k5 

R4-k8 
odległość od źródła - 30 m 

odległość od źródła - 20 m 
R4-k11 

odległość od źródła -10 m 
Rys. 9. Przykładowe sygnały typu SHwraz z ich widmami logarytmowymi pochodzące z jednej rejestracji (KWK 

,Andaluzja") 
Fig. 9. Examples of seismograms frequency spectra chosen from one registration obtained from measurements in 

the roof of,Andaluzja" coal mine roadway 
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R4-K8 PUNKT 2 
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Rys. 10. Przykład zróżnicowania prędkości fali sejsmicznej w kolejnych pasmach częstotliowści sygnału typu SH za-
rejestrowanego w odległości 20 m od punktu wzbudzenia fali (KWK, Andaluzja") 

Fig. 10. The example of the band-pass filtration of one seismic signal registered 20 meters from the hammer source 
point 
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Zależność ta w paśmie 200 Hz - 400 Hz zgodna jest z charakterem dyspersyjnych fal ko-
rytarzowych, w przypadku których jako pierwsze rejestrowane są składowe o niższych czę-
stotliwościach (w tym przypadku ok. 200 Hz), a następnie pojawiają się fale z górnego pasma 
częstotliwości (ok. 350 Hz) zwiastujące początek fali interferencyjnej. Fale te propagują ra-
zem z falami z dolnego pasma częstotliwości, przy czym im różnica częstotliwości między ty-
mi pasmami jest mniejsza, tym warunki do pełnej interferencji stają się korzystniejsze. 
W efekcie prowadzi to do wzmocnienia amplitudy drgań przy pewnej częstotliwości (ok. 
300 Hz w przypadku sygnałów R4-k8 i R4-k5 na rys. 9) odpowiadającej fazie Airy'ego. Wy-
raźnie też zaznacza się obniżenie prędkości fali w tej fazie (pasmo 250-300 Hz na rys. 10). 

Podobną analizę przeprowadzono dla pozostałych rejestracji uzyskanych na rozważanym 
profilu pomiarowym. Ostatecznie każdemu punktowi profilu przypisano wartość częstotli-
wości fali w fazie Airy'ego. Po odniesieniu uzyskanych częstotliwości do odpowiedniego mo-
delu ośrodka (krzywe parametryczne na rysunku 8) wyznaczono zasięg strefy spękań w stro-
pie wyrobiska wzdłuż profilu pomiarowego. Uzyskano w efekcie wartość zasięgu strefy spę-
kań w 44 punktach pomiarowych odległych od siebie średnio o 10 m. Przebieg oszacowego 
zasięgu strefy spękań wzdłuż profilu przedstawiono na rys. 11. Zasięg ten zmienia się od 1,3 
m do 2,5 m przy średniej wartości 1,9 m. 

Z punktu widzenia efektywnego zabezpieczenia stropu przed opadem najbardziej istot-
nym zadaniem jest wyznaczenie obszarów o maksymalnym zasięgu strefy spękań, gdyż we-
dług tych obszarów należy projektować długość kotew i zagęszczenie obudowy kotwiowej 
w badanym wyrobisku. W analizowanym przykładzie zaznaczają się cztery obszary o wyraźnie 
podwyższonym zasięgu strefy spękań (powyżej wartości średniej). Obszary te zawierają się 
między punktami profilu o numerach: 2-6, 15-21, 33-38 oraz 48-54. Na pozostałych odcin-
kach profilu wartość zasięgu strefy spękań nie przekracza wartości średniej. 

Lokalizacja odspojeń za pomocą fal rezonansowych 
Metoda rozpoznania strefy odspojonej opiera się o założenia teorii drgań rezonansowych 

powstających w płasko-równoległej płycie. Zgodnie z tą teorią rozważano rejestracje po-
przecznych fal sejsmicznych typu SH generowanych w stropie wyrobiska. 

Do analizy wykorzystano te same dane pomiarowe, które posłużyły do wyznaczenia zasię-
gu strefy spękań w przypadku interferencyjnych fal koiytarzowych typu Love'a. 

W przypadku prac prowadzonych w dowierzchni międzyścianowej 703/704 w KWK „An-
daluzja", wobec braku innych przesłanek na temat występowania rozwarstwień w stropie wy-
robiska założono, że ośrodkiem, w którym rozchodzi się fala rezonansowa może być odspojo-
na warstwa łupka ilastego lub generalnie stropowa partia ośrodka skalnego objęta strefą spę-
kań. 

Do dalszej interpretacji wykorzystano zatem wszelkie konieczne informacje o paramet-
rach tej strefy U2yskane w poprzednio wykonanych obliczeniach. Wyznaczenie miąższości 
warstwy odspojonej metodą fal rezonansowych wymaga znajomości dwóch wielkości opisują-
cych właściwości rezonansowe ośrodka tj. prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej typu 
SH oraz częstotliwości drgań rezonansowych tego ośrodka. Prędkość fali SH w strefie spękań 
wyznaczona została na podstawie profilowania prędkości. Pozostało jedynie wydzielić w za-
pisie sejsmicznym drgania związane z rezonansem ośrodka i określić ich częstotliwość. 
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W tym celu, w pierwszym etapie interpretacji dokonano oceny jakości uzyskanych zapi-
sów sejsmicznych i wytypowano sygnały zawierające wolno gasnące, monochromatyczne 
drgania uwidaczniające się szczególnie w części końcowej zarejestrowanego przebiegu. Na 
rysunku 12 przedstawiono przykładowe sygnały, w których stwierdzono występowanie skła-
dowych o rezonansowym charakterze. Dla każdego z sygnałów przeprowadzono szereg filtra-
cji przepustowym filtrem Butterwortha uzyskując obraz drgań w kolejnych pasmach częstotli-
wości tj. 50-100 Hz, 100-150 Hz, 150-200 Hz, 200-250 Hz, 250-300 Hz, 300-350 Hz, 350-
400 Hz, 400-450 Hz (rys. 13). Celem tej filtracji było znalezienie pasma częstodiwości, w któ-
rym przenoszone są drgania rezonansowe ośrodka oraz wydzielenie tych drgań z zarejestro-

wanego sygnału. Po wykonaniu analizy okazało się, że pasmem, w którym w wielu sygnałach 
zaobserwowano składowe drgań o zdecydowanie rezonansowym charakterze, było pasmo 
150-200 Hz. Chociaż amplitudy poszczególnych sygnałów były w tym paśmie zróżnicowane, 
to jednak charakter drgań wskazywał jednoznacznie na ich rezonansowe pochodzenie. Uzna-
no ostatecznie, że w tym paśmie rejestrowano fale związane z drganiami rezonansowymi 
wzbudzanymi w odspojonych partiach ośrodka. Zgodnie z poczynionymi wcześniej założenia-
mi do obliczeń przyjęto wartości prędkości propagacji fali poprzecznej uzyskane z profilowa-
nia prędkości w stropie wyrobiska. Podobnie postępowano z pozostałymi sygnałami, w któ-
rych zlokalizowano składowe typu rezonansowego. W efekcie (wykorzystując zależność (8)) 

• ok. 20 punktach profilu określono położenie płaszczyzny odspojenia warstw stropowych, 
Która zaznacza się w odległości od ok. 1,9 m do ok. 2,5 m od powierzchni stropu przy śred-
niej wartości 2,2 m (rys. 12). 

Odspojenie to jest obserwowane wzdłuż całego profilu pomiarowego, chociaż w szeregu 
punktów nie zarejestrowano składowych rezonansowych, co może świadc^ć o tym, że odspo-
jenia mają charakter lokalny. Trudno jest jednak stwierdzić z całą pewnością, jaki ostateczny 
przebieg ma płaszczyzna odspojenia. Płaszczyznę tę można korelować z granicą rozdziału 
między łupkiem ilastym a łupkiem piaszc2ystym, która przebiega w odległości ok. 2 m od po-
wierzchni stropu wyrobiska. Granica ta zbiega się także ze średnim zasięgiem strefy spękań 
wyznaczonym na podstawie analizy interferencyjnych fal korytarzowych. 

Na rys. 12 można także porównać zmiany miąższości warstw odspojonych oszacowane 
w wyniku analizy drgań rezonansowych ośrodka ze zmianami zasięgu strefy spękań wyzna-
czonymi na podstawie analizy fal korytarzowych typu Love'a. Zestawiając ze sobą wyniki ob-
liczeń zasięgu strefy spękań oraz miąższości warstw odspojonych, przy założeniu, że wielkości 
te opisują ten sam ośrodek, stwierdzono wzajemną zgodność w 12 punktach z 20 punktów 
pomiarowych, w których jednocześnie wyznaczono obydwie wielkości. 

Uzyskane z wykorzystaniem metody sejsmicznej wyniki oszacowania zasięgu strefy spę-
kań porównane zostały z wynikami obliczeń analitycznych tego zasięgu wykonanych metodą 
RMR Bieniawskiego (Majcherczyk, Tajduś 1991). Obliczono metodą analityczną, że zasięg 
strefy spękań wynosi 2,25 m. Średni zasięg strefy spękań oszacowany na podstawie analizy fal 
korytarzowych wynosi ok. 1,9 m a średnia grubość warstw odspojonych oszacowana na pod-
stawie fal rezonsowych wynosi ok. 2,2 m. Można zatem przyjąć, że wyniki obliczeń wykona-
nych metodą analityczną są zbieżne z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem metody sejs-
micznej. 
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Rys. 12. Zapisy fal sejsmicznych zawierające drgania wiasne odspojonych partii stropu pochodzących z kilku pun 
któw profilu pomiarowego (KWK, Andaluzja") 

Fig. 12. Examples of seismograms enclosed resonant component (,Andaluzja" coal mine) 
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Rys. 13. Filtracja pasmowa sygnału z zarejestrowanymi w paśmie 15{)-2(X) Hz drganiami wiasnymi 
(KWK, Andaluzja") 

Fig. 13. The band-pass filtration of seismic signal with resonant component in 150-200 Hz band of frequency 
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5 .2 . L o k a l i z a c j a r o z w a r s t w i e ń m e t o d ą f a l r e z o n a n s o w y c h 
w k o p a l n i m i e d z i 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki dołowych prac pomiarowych prze-
prowadzonych w stropie wyrobisk oddziału jednej z kopalń miedzi LGOM. Badania te służy-
ły rozpoznaniu ośrodka skalnego pod kątem opracowania sposobu doboru obudowy wyro-
bisk znajdujących się w otoczeniu filarów będących w fazie pokrytycznej. Prace miały na celu 
określenie wielkości rozwarstwienia i przebiegu płaszczyzn potencjalnych rozwarstwień stro-
pu bezpośredniego. 

W rozważanym oddziale wykonano pomiary rozwarstwienia stropu czujnikami typu 
CRN, obserwacje endoskopowe i profilowanie wytrzymałości Rc skał stropu bezpośredniego 
oraz badania sejsmiczne. W wytypowanych wyrobiskach zostały założone dwa profile pomia-
rowe, na których wykonano dwie serie pomiarów sejsmicznych w dwumiesięcznych odstę-
pach. Powtórzenie badań w stałych punktach pomiarowych miało na celu kontrolę rozwoju 
ewentualnego odspojenia rejestrowanego przy użyciu czujników rozwarstwienia typu CRN. 
Profile sejsmiczne zostały zlokalizowane w sąsiedztwie pracujących w sposób ciągły czujni-
ków rozwarstwienia stropu (rys. 14). Obserwacje endoskopowe przeprowadzono w okolicy 
czujnika rozwarstwienia CRN-75. 

^ • CRN-71 - czujnfc rozwafBtwtenia stropu • sę^sm^ny punkt pomiarowy 
B 

A - sejsmiczny profil pomiarowy 
# - otwór eftdoakopowy 

skaist :1 Ul 

Rys. 14. Mapa obszaru badań z zaznaczonymi punktami pomiarowymi w kopalni miedzi 
Fig. 14, The site of the seismic measurement in the copper mine 
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Pomiary rozwarstwienia stropu czujnikami typu CRN 
Zastosowane czujniki typu CRN mierzą sumę rozwarstwień na bazie 5 m. Zakres pomia-

ru sumy rozwarstwień wynosi 0...60 m, a najmniejsza rozróżnialna wartość przyrostu rozwar-
stwienia wynosi 0.03 mm. Na podstawie badań przeprowadzonych w warunkach kopalń 
LGOM przez konstruktorów czujnika typu CRN określono 5 grup stateczności stropu we-
dług prędkości i sposobu jego rozwarstwiania się (Butra i inni 1996). Od stropów statecznych 
(brak wskazań rozwarstwieniomierza) do stropów niestatecznych (dobowy przyrost rozwar-
stwień większy niż 1,5 mm). Analiza wyników pomiarów rozwarstwienia stropu prowadzonych 
przy użyciu czujników lypu CRN w badanym oddziale wskazuje, że wielkość całkowitego przy-
rostu rozwarstwienia w okresie pomiarowym zmieniała się na kolejnych czujnikach od 0,5 mm 
(czujniki CRN-74 i CRN-75) do ok. 6 mm i 9 mm (czujniki CRN-72 i CRN-71). Pomimo róż-
nych wartości bezwzględnego wzrostu rozwarstwienia zmierzonych na tych czujnikach (co wyni-
ka m.in. z różnego okresu pracy czujników), zbliżone były wielkości względnego przyrostu, który 
dla wszystkich punktów pomiarowych wynosi ok. 0,009 mm/dobę. 

Porównując wyniki pomiarów prowadzonych w oddziale przy użyciu czujników typu CRN 
z cytowaną klasyfikacją stateczności stropów wyrobisk w kopalniach LGOM można stwier-
dzić, że pomimo występowania rejestrowalnego przyrostu rozwarstwień, wielkość i zmiany 
dobowe tych rozwarstwień kwalifikują stropy badanego rejonu do grupy III stropów statecz-
ych w ograniczonym czasie. 

Obserwacje endoskopowe i profil R̂  
W rejonie pomiarów, w pobliżu punktu nr 5 wykonano obserwacje endoskopowe w otwo-

rze o długości 5 m. Wyniki tych obserwacji wraz z profilem R^ i budową geologiczną stropu 
wyrobiska przedstawia lys. 15. 

rozwarstwienie - pierwsza seria pomiarowa 11.08.1996 r. 
(fale rezonansowe) 

/ 

dolomit wapni Sty 
h«4 .2m 

dolomit ilasty 
h « 3.0 m 

CrJ strop w)m}bi»ka 

rozwarstwienie - druga seria pomiarowa 6.10.1996 r 
(fale rezonansowe) 

punkt pomiarowy eboela^ 

40 80 120 140 F\ (MPa)"^ 

profil Rc 
otwór 

endoskopowy 
-H 

B 30 m A 

Rys. 15. Zestawienie wyników badań dołowych przeprowadzonych w celu określenia przebiegu płaszczyzny rozwar 
stwieia w stropie jednego z wyrobisk w kopalni miedzi - profil sejsmiczny A-B 

Fig. 15. Comparison of measurement data obtained from the roof of copper mine roadway 
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Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że strop wyrobisk w tym oddziale, do wyso-
kości ok. 2,0-2,2 m zasadniczo nie jest spękany i stanowi w miarę jednorodny ośrodek. Lo-
kalne osłabienie wytrzymłości skał na ściskanie oraz zeszczelinowacenie obserwuje się w od-
ległości ok. 2,5-2,7 m od powierzchni stropu. Stosunkowo duża zwięzłość skał w stropie bez-
pośrednim może być wynikiem stosowania w wyrobiskach tego oddziału obudowy kotwiowej 
z kotwiami o długości 1,8 m wklejanymi w górotwór co 1 m. Partie stropu „spięte" kotwiami 
są mniej podatne na pękanie niż skały znajdujące się poza ich zasięgiem. W przypadku tego 
typu stropu trudno się zatem spodziewać powstania strefy spękanej analogicznej do strefy 
w stropie wyrobiska z obudową podporową. Konsekwencją tego faktu jest także brak strefy 
0 wyraźnie obniżonej - w stosunku do ośrodka nie spękanego - wartości prędkości rozcho-
dzenia się fal sejsmicznych. Próby rozpoznania takiego ośrodka z wykorzystaniem interferen-
cyjnych fal korytarzowych typu Love'a są zatem bezprzedmiotowe - fale tego typu nie pow-
stają. Spełnione są natomiast warunki (płaskorównoległa płyta) generowania sejsmicznych 
fal rezonansowych. Wyniki obserwacji endoskopowych oraz badań własności geomechanicz-
nych skał stropowych wykonanych w przedmiotowym oddziale posłużyły za punkt wyjścia 
przy wyborze metodyki pomiarów sejsmicznych oraz sposobu dalszej interpretacji. 

Badania sejsmiczne 
W sejsmicznych pracach pomiarowych w kopalni miedzi wykorzystano aparaturę i czujni-

ki stosowane w kopalni węgla. Zastosowano także ten sam schemat pomiarowy z tą jednak 
różnicą, że wzbudzania fal sejsmicznych dokonywano nie tylko na końcach rozstawu, ale do-
datkowo między kolejnymi sondami. Zdecydowano się na wybór takiej metodyki, aby zwięk-
szyć ilość rejestracji w jednym punkcie pomiarowym. Z uwagi na wyższe niż w kopalni węgla 
wartości prędkości fali w badanym ośrodku sygnały próbkowane były z częstotliwością 5 kHz. 

W wyniku pomiarów (dwie serie badań) uzyskano 240 sygnałów sejsmicznych zarejestro-
wanych w ośmiu punktach pomiarowych. Pierwszym etapem przetwarzania danych w przy-
padku każdej sesji pomiarowej było wykonanio profilowania prędkości, czyli określenie pręd-
kości propagacji fali poprzecznej SH w kolejnych punktach profilu. W wyniku profilowania 
zbudowano dla każdego profilu pomiarowego model prędkościowy stropu wyrobiska. Zare-
jestrowane prędkości fali SH w pierwszej serii pomiarowej zmieniały się od 3296 m/s do 
3 301 m/s na profilu A-B i od 3 212 m/s do 3246 m/s na profilu C-D. Odpowiednio w drugiej 
serii pomiarowej wyznaczone prędkości fali SH mieściły się w przedziałach 3 230 - 3 393 m/s 
1 3 286 - 3 391 m/s. 

Kolejnym etapem przetwarzania danych pomiarowych była analiza widmowa. Zastosowa-
no podobne procedury filtracyjne jak w przypadku prac w KWK „Andaluzja". W przypadku 
dołowych pomiarów sejsmicznych możliwe jest śledzenie metodą fal rezonansowych płasz-
czyzny głównego rozwarstwienia w obrębie jednej struktury litologicznej. Jest to związane 
z faktem, że fala rezonansowa generowana jest w ośrodku o wyraźnych granicach odbijają-
cych, a takimi są zarówno np. płaszczyzny rozwarstwień jak i granice litologiczne warstw. 

Z uwagi na to, że strop bezpośredni wyrobisk w badanym rejonie stanowi warstwa dolo-
mitu ilastego o miąższości około 3. metrów można się spodziewać występowania w zarejes-
trowanych sygnałach składowych rezonansowych związanych z ewentualnymi odspojonymi 
warstwami o miąższości nie większej niż miąższość dolomitu. Granica między łupkiem ilas-
tym a wapnistym jest w tym przypadku najdalej od powierzchni stropu położoną powierz-
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chnią odbijającą, z którą wiązać można rejestrowane fale rezonansowe. Z dużym prawdopo-
dobieństwem określono także minimalną miąższość odspojonych partii stropu, w obrębie do-
lomitu ilastego, możliwych do śledzenia metodą fal rezonansowych. Dolny zakres miąższości 
odspojonych partii stropu determinowany jest bowiem długością kotew stosowanych w bada-
nych wyrobiskach, która wynosi 1,8 m. 

Dodatkowe informacje o występowaniu ewentualnych rozwarstwień w stropie rozważa-
nych wyrobisk pochodzą z obserwacji endoskopowych. Obserwacje te wskazują, że ewentula-
ne rozwarstwienia w obrębie dolomitu ilastego mogą się rozwijać na wysokości ok. 2.6 m od 
powierzchni stropu, czego objawem może być zaznaczająca się szczelina o szerokości 7 cm. 

Po przeprowadzeniu powyższych rozważań, dysponując modelem prędkościowym ośrod-
ka oraz „rozfiltrowanymi" sygnałami sejsmicznymi, problem lokalizacji ewentualnych roz-
warstwień można było sprowadzić do identyfikacji drgań rezonansowych w zawężonym paś-
mie 250-450 Hz. 

Efektem identyfikacji składowych rezonansowych związanych z zaznaczonym pasmem 
częstotliwości było zbudowanie modelu potencjalnego rozwarstwienia stropu rozważanych 
wyrobisk. Generalnie w punktach pomiarowych na profilu C-D wyznaczono granicę odbija-
jącą, którą można utożsamiać z ewentualną płaszczyzną odspojenia na wysokości od 2,3 m do 
2,9 m, a na profilu A-B od 2,2 m do ok. 3,0 m (Tablica 1). 

ablica 1. Zestawienie wyników obliczeń prędkości fali poprzecznej, częstotliwości rezonansowej i zasięgu odspoje-
nia w stropie wyrobisk kopalni miedzi 

Tabie 1. Results of computation of SH wave velocity, resonant freąuency and the tickness of splitted roof in copper 
mine roadways 

Seria 1 Seria 2 
PUNKT Vśr. (m/s) Frez. (Hz) Rozwarstwienie 

(m) 
Vśr. (m/s) Frez. (Hz) Rozwarstwienie 

(m) 
D - 1 3 207 275 2,92 3 391 

2 3 212 325 2,47 3 286 298 2,76 
3 3 234 350 2,31 3 225 325 2,48 

C - 4 3 246 325 2,50 3 310 342 2,42 
A - 5 3 298 325 2,54 3 393 375 2,26 

6 3 296 323 2,55 3 289 325 2,53 
7 3 301 280 2,95 3 230 325 2,48 

B - 8 3 298 363 2^7 3 281 375 2,19 

Analiza uzyskanych wyników pozwala zauważyć, że wartości prędkości fali SH w poszcze-
gólnych punktach profilu w kolejnych seriach pomiarowych są do siebie zbliżone. Podobne 
spostrzeżenie można odnieść do wyznaczonej wartości częstotliwości rezonansowej, a w kon-
sekwencji do oszacowanej wysokości położenia płaszczyzny potencjalnego rozwarstwienia 
w obrębie dolomitu ilastego. Obserwowana, w zasadzie niezmienność w czasie wyznaczonych 
parametrów sejsmicznych (w kolejnych seriach pomiarowych), świadczyć może o tym, że pro-
cesy pękania skał i rozwoju ewentualnych rozwarstwień w badanych stropach nie mają cha-
rakteru zjawisk dynamicznych. Potwierdzają to wyniki rozpoznania stanu stropu czujnikami 
rozwarstwienia typu CRN (niewielkie dobowe przyrosty rozwarstwienia). Na rys. 15 przed-
stawiono prównanie przebiegu płaszczyzny rozwarstwienia oszacowanego na podstawie ba-
dań sejsmicznych z wynikami badań otworowych. Przedstawienie dotyczy profilu A-B, gdyż 
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w tym rejonie wykonano badania kompleksowe pozwlające na pełniąszą analizę uzyskanych 
wyników. 

6. Zakończenie 

Wyniki rozważań teoretycznych i prac doświadczalnych prowadzą do następujących 
wniosków: 
1. metoda sejsmiczna może być ekonomicznym sposobem ciągłego określania zasięgu strefy 

spękań i lokalizacji rozwarstwień w stropie wyrobiska korytarzowego. Najlepsze wyniki 
uzyskuje się przy stosowaniu metody sejsmicznej w połączeniu z metodami otworowymi 
dającymi lepsze rozpoznanie modelu sejsmogeologicznego ośrodka; 

2. wykorzystanie fal interferencyjnych do oszacowania zasięgu strefy spękań jest uzasadnio-
ne w przypadku zróżnicowania jej parametrów (mniejsza gęstość ośrodka i prędkość fali 
poprzecznej) w stosunku do nie spękanych skał stropu zasadniczego; 

3. z uwagi na rozpraszanie energii sejsmicznej w górotworze, najlepsze wyniki rozpoznania 
strefy spękanej uzyskuje się gdy jej zasięg nie przekracza ok. 3 metrów; 

4. wykorzystując właściwości generowanych w ośrodku skaln)™ fal korytarzowych i rezo-
nansowych możliwe jest prowadzenie bezinwazyjnej oceny skuteczności uszczelniania gó-
rotworu. 
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The use of love-type interference wave and resonant seismic waves to 
estimate the thickness of fracture zone in the roof of underground roadway 

Abstract 
]VIining exploitation changes the natural stress distribution in rocic mass. It leads to 

appear fractured zone around the coal mine roadways. Fractured and spHtted roclc in the 
roof of underground roadways makes a significant danger for the safety of the people 
working in the mine. The knowledge of the thickness of fractured zone is very important at 
designing safe mining system, particularly in the determining conditions of roof bohing. The 
new kind of use of seismic method for estimate the parameters of fractured zone is described 
in this paper. The Love-type interference waves and resonant wave generated by hammer 
blow in the roadway roof are discussed. The Love-type waves are designed for estimate the 
thiclcness of fractured zone and the resonant waves are used to locate the sphtted parts of 
roadway roof. The results of field measurements in coal and copper mine are presented. 
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Analiza zmian w czasie parametrów sygnałów sejsmicznych dla oceny 
zagrożenia sejsmicznego 

Słowa kluczowe 
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Streszczenie 
Przedmiotem pracy jest sprawdzenie przydatności śledzenia zmian wartości parametrów 

sygnałów sejsmicznych w czasie dla wnioskowania o zmianach naprężeń górotworu powodo-
wanych eksploatacją górniczą. Jako parametry poddawane obserwacji wybrano częstotliwości 
drgań elementarnych. Wykazano, że dla zjawisk o podobnej lokalizacji na danym stanowisku 
sejsmicznym dla wszystkich zjawisk zbioru obserwuje się dużą zgodność wartości częstotli-
wości drgań elementarnych. Drgania te są prawdopodobnie drganiami konkretnych modów 
konkretnych płyt górotworu. Częstotliwości tych drgań elementarnych zmieniają się w funk-
cji czasu wystąpienia zjawiska. Nie udało się jednak zaobserwować związku pomiędzy zmia-
nami częstotliwości drgań elementarnych a zmianami naprężeń górotworu mierzonymi wys-
tępowaniem zjawisk o energii powyżej 1,010'̂  J. 

1. Wprowadzenie 

Sygnały sejsmiczne, rutynowo rejestrowane cyfrowo na stacjach sejsmicznych ZG 
„Rudna" i ZG „Polkowice", zawierają informacje dotyczące procesów zachodzących w ogni-
sku wstrząsu i informacje o górotworze na drodze przebiegu fal od źródła do sejsmometru. 
Celowym jest więc wykorzystywanie tych sygnałów do innych niż lokalizacja, estymacja ener-
gii wstrząsu i estymacji pewnych parametrów ogniska celów, w tym do wnioskowania o stanie 
naprężeń występujących w górotworze. Z kolei informacje o stanie naprężeń w górotworze 
mogą być przydatne do wnioskowania o zagrożeniu tąpaniami. 

W ostatnim okresie opracowano metodę analizy sygnałów sejsmicznych, która pozwala 
na wyestymowanie z sygnału sejsmicznego parametrów opisujących odpowiedź impulsową 
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górotworu na drodze przejścia fal (Makowski 1988,1990, 1994), Wyestymowana odpowiedź 
impulsowa zawiera informacje o tym fragmencie górotworu, przez któiy przechodzi fala sej-
smiczna. 

Przedmiotem niniejszej pracy jest sprawdzenie przydatności śledzenia zmian wartości 
wspomnianych parametrów w czasie do wnioskowania o zmianach naprężeń górotworu po-
wodowanych eksploatacją górniczą. Można się spodziewać, że w zależności od zmiany naprę-
żeń w górotworze na drodze przejścia fal od źródła do sejsmometru, parametry te ulegają 
zmianie. 

2. Metoda wyznaczania parametrów sygnałów 

2 .1 . M o d e l e s y g n a ł ó w i s y s t e m u 

Sygnał sejsmiczny yf^j rejestrowany przez dane stanowisko sejsmiczne, zależny zarówno 
od sygnału w źródle zjawiska, jak i od części górotworu na drodze przejścia fali od źródła 
do odbiornika, modelowany jest zwykle zależnością 

y{t)^x{tYh{t) + n{t) (1) 
gdzie: 

* oznacza splot, h(t) jest odpowiedzią impulsową (Ol) części górotworu, zaś n(t) jest 
szumem. Niekiedy jednym z elementów splotu jest odpowiedź impulsowa aparatury pomia-
rowej, ale w rozpatrywanych warunkach wpływ stosowanej aparatury na wyniki analiz jest 
nieistotny. 

Model (1) jest jednak zbyt ogólny aby mógł być przydatny do analizy sygnałów. Przeto, 
dla sygnałów rejestrowanych w LGOM sformułowany został model bardziej szczegółowy. 
Model ten charakteryzują następujące założenia: 
1. sygnał wejściowy jest procesem stochastycznym o krótkotrwałych impulsach, 
2. system jest systemem liniowym, zmiennym losowo w czasie, przy czym dla określonej 

realizacji procesu wejściowego jest systemem niezmiennym w czasie, 
3. system stanowi równoległe połączenie niewielkiej liczby systemów elementarnych, 
4. systemy elementarne są systemami rezonansowymi. 

Ad 1. Sygnał wejściowy x(t) jest sygnałem losowym. Jego losowość związana jest 
zlosowością położenia ogniska wstrząsu, ale również z losowością przebiegu zjawiska sejs-
micznego. Gdy czas trwania sygnału x(t) jest relatywnie mały, w tym przypadku w stosunku 
do czasu trwania odpowiedzi impulsowej każdego z systemów elementarnych, wówczas taki 
sygnał nazywa się sygnałem krótkotrwałym. 

Ad 2. Modelem systemu jest system liniowy losowo zmienny w czasie. Losowość ta, 
w przypadku sygnałów sejsmicznych, związana jest ze zmianą naprężeń w górotworze. Jed-
nak zmiany naprężeń są powolne, w stosunku do czasu trwania zjawiska sejsmicznego, dla-
tego też można przyjąć, że dla każdej realizacji procesu yfrj system jest systemem niezmien-
nym w czasie. 
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Ad 3. Założenie, że system stanowi równolegle połączenie systemów elementarnych 
oznacza, że jego Ol jest sumą Ol systemów elementarnych, tzn. 

N 
h(t)= I^h^iO ( 2 ) 

Z kolei założenie o małej liczbie N systemów elementarnych podyktowane jest tym, że 
w większości systemów, których Ol da się opisać modelem (2), liczba dominujących modów 
drgań jest niewielka. 

Ad 4. Przyjęcie warunku, że systemy elementarne są systemami rezonansowymi jest 
formalnym zapisem pewnych informacji a priori o zjawiskach, których model jest omawiany 
(patrz rozdz. 2.2). 

Po uwzględnieniu założenia 3, zależność (1) można zapisać w postaci 

N 
y(0= I.x(t)^h^(t) + n(t) (3) 

n=l 

Przedstawione poniżej algorytmy przetwarzania sygnałów oraz wyniki przetwarzania do-
tyczą sygnałów dyskretnych. Kolejne próbki tych sygnałów występują w odstępie A, a więc 
t=kĄ keN. 

2.2. A d e k w a t n o ś ć m o d e l u r e z o n a n s o w e g o dla sygnałów se j smicznych 

Sygnały rejestrowane w kopalniach miedzi LGOM różnią się istotnie od tych rejestrowa-
nych w sejsmicznych poszukiwaniach geologicznych i tych będących następstwem wstrząsów 
Ziemi. Różnice te powodowane są przez odmienne warunki propagacji fal sejsmicznych, bę-
dące konsekwencją budowy geologicznej, i wzajemne położenie ognisk wstrząsów i sejsmo-
metrów. Dlatego w rozdz. 2.1 zaproponowano nieco odmienny model sygnału sejsmicznego. 

Pierwszym z założeń charakteryzujących model jest założenie o krótkotrwałości sygnału 
na wejściu systemu, czyli w przypadku sygnałów sejsmicznych, sygnału w źródle wstrząsu. 
Powszechnie uważa się, że sygnał w źródle wstrząsu sejsmicznego, którym jest prędkość 
drgań ośrodka lub przesunięcie spowodowane np. pęknięciem warstwy górotworu, dla zja-
wisk o małej i średniej energii, trwa od kilkunastu do kilkuset milisekund (Gibowicz, Kijko 
1994). W stosunku do rejestrowanych sygnałów sejsmicznych, których czas trwania wynosi 
kilka lub kilkanaście sekund, można taki sygnał uważać za krótkotrwały. 

To, że system można zamodelować jako równoległe połączenie systemów elementarnych, 
wynika z tego, że sygnał sejsmiczny od źródła do odbiornika propaguje przez warstwy geolo-
giczne głównie w poziomie, ze względu na wzajemne położenie źródła i odbiorników. Przy-
jąwszy liniowy model zjawiska, przejście przez każdą z warstw można analizować osobno 
i efekty tych przejść sumować. Ponadto w każdej z warstw propagują różne rodzaje fal sejs-
micznych, z których fale P i S są najbardziej znane. Każda z tych fal propaguje z inną pręd-
kością, a więc należy je rozważać osobno. Poza tym każda z warstw drga swoimi modami 
drgań. Model równoległy sygnału sejsmicznego jest zresztą powszechnie uznawanym mode-
lem. 
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Czwarte z zaiozen, o rezonansowym cnaraKierze sysiemow eiemeniarnyui, uiuzc u u u z i l . 

najwięcej wątpliwości. Tutaj jednak można się posłużyć zarówno wynikami analiz sygnałów, 
jak również przesłankami fizycznymi. Otóż z danych (Makowski 1994) wynika, że widmo syg-
nału sejsmicznego zmienia się w czasie, a te zmiany mogą wynikać jedynie ze zmiany widm 
kolejnycłi drgań docłiodząq^cli z opóźnieniem czasowym. Z kolei górotwór składa się między 
innymi z szeregu płyt. Każda płyta ma swoje drgania rezonansowe. Częstotliwości drgań re-
zonansowych płyty oraz ich tłumienia zależą od takich parametrów jak: wymiary płyty, sposo-
by ich zamocowania, materiały, z jakiego zbudowana jest płyta itd. Transmisja sygnału pobu-
dzenia przez taką płytę będzie transmisją selektywną przede wszystkim tych składowych wid-
ma pobudzenia, które odpowiadają rezonansom płyty. Badanie, jakie mody drgań ma dany 
układ mechaniczny jest zagadnieniem samym w sobie skomplikowanym. Przy założeniu, że 
układ jest układem liniowym, drgania układu można traktować jako jednoczesne drgania 
wielu prostych układów rezonansowych. 

Nie podlega jednak dyskusji, że odbicia od granic warstw górotworu, modelowane 
ciągiem impulsów Diraca, są obecne w sygnałach sejsmicznych rejestrowanych w kopalniach 
LGOM. W związku z tym, modelem bardziej dokładnym byłby model 

y(k)=x(k)'' 
- n n 

x(k)Ąk(k)+h{k)] (4) 

gdzie: 
k(k) reprezentuje odbicia, natomiast h(k) reprezentuje właściwości rezonansowe 

ośrodka. Istotnym pytaniem jest, który z tych składników, k(k) czy h(k), jest dominujący. 
Zdaniem autora prezentowanej metody, w opisywanych warunkach, decydujący jest udział 
części rezonansowej n^odelu (4). 

2 .3 . E s t y m a c j a o d p o w i e d z i i m p u l s o w e j s y s t e m u 

W zależności (1) nie jest znana żadna z wielkości po prawej stronie równania. Jednak 
w oparciu o przedstawione założenia, opracowana została ogólna metoda wydzielania z y(t) 
zarówno x(t) jak i h(t) (Makowski 1990, 1994). Metody takie zwane są metodami ślepego 
rozplatania. Jednym z etapów opracowanej metody ślepego jest estymacja Ol systemu. 
Oparta jest ona na selekcji bazy podprzestrzeni dopasowanej do danego sygnału. Dla 
sygnałów LGOM przyjęto, że dowolną Ol systemu elementarnego można opisać zależnością 

hjk) = sin(2UfJk-kJ^) (5) 

gdzie: 
jest mnożnikiem, l(k) jest dyskretnym skokiem jednostkowym, k^ jest opóźnieniem 

czasowym, ŷ  jest współczynnikiem tłumienia drgań a jest częstodiwością drgań. Zapropo-
nowany typ Ol systemu elementarnego był konsekwencją wcześniejszych analiz i obserwacji 
a poddany weryfikacji potwierdził swe dobre właściwości. 

462 Section 2 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Tak więc odpowiedź impulsowa systemu opisywana jest za pomocą zbioru parametrów 

5 5 ^^: w = 1,... 5 A^l. Po podstawieniu zależności (5) do (2) 

n = l 

Jak wspomniano, Ol systemu, a tym samym jej parametry nie są znane, ale można je 
\ ^ ^ ^ 1 estymować uzyskując zbiór [fn^^n^Yn estymat parametrów Ol zwanych 

również parametrami sygnału. 

Nieodłącznym elementem estymacji jest błąd estymacji. Jednocześnie błąd estymacji jest 
miernikiem jakości estymacji. Należy pamiętać o tym, że celem estymacji jest uzyskanie 
pewnej informacji. W przypadku bardziej złożonych algorytmów estymacyjnych badania 
jakości estymacji wykonywane są metodą symulacji Monte Carlo. W (Makowski 1991,1994) 
przedstawiono wyniki symulacji, przeprowadzone w podobnych warunkach jak analizy 
wykonywane w niniejszej pracy, pozwalające na oszacowanie zdefiniowanych tam błędów 
estymacji. Jako miarę jakości estymacji przyjęto normę L^ (wartość bezwzględna z różnicy). 
Uzyskane błędy estymacji wynosiły: 
- dla estymacji częstotliwości - ok. 0,06 Hz, 
- dla estymacji wykładnika - ok. 0,2, 
- dla estymacji czasu wejścia - ok. 0,06 s. 

Biorąc pod uwagę ograniczenia wspomnianego eksperymentu, należy stwierdzić, że bar-
dzo dobrą jakość estymacji uzyskano dla estymacji częstotliwości i jest to ten parametr mode-
lu, który w pierwszej kolejności powinnien zostać poddany analizie zmian w czasie. Należy 
również pamiętać, że zaproponowana rekurencyjna struktura estymacji sprzyja nawarstwia-
niu się błędów estymacji. Inaczej mówiąc można się spodziewać, że błędy estymacji paramet-
rów kolejnych następnych Ol systemów elementarnych będą coraz większe. Z tego powodu 
warto ograniczyć liczbę elementów do 6-10. 

2 .4 . P r z y g o t o w a n i e s y g n a ł ó w d o e s t y m a c j i 

Jest kilka czynników, które mają istotny wpływ na wynik zaplanowanych badań. Jednym 
z nich jest sposób przygotowania sygnału do estymacji parametrów. Stosowane przygotowa-
nie polegało na: 
1. wydzieleniu początkowego fragmentu sygnału i usunięciu z sygnału składowej stałej, 
2. okienkowaniu eksponencjalnym sygnału, 
3. filtracji dolnopasmowej, 
4. decymacji. 

Ad 1. Pierwszym etapem wstępnego przetwarzania jest wydzielenie fragmentu sygnału 
o długości nie przekraczającej 6 s, zawierającego początkowy fragment zapisu plus ok. 1 s 
przed rozpoczęciem drgań. Następnie z sygnału należy usunąć składową stałą przy czym ma 
być to składowa stała określona na podstawie fragmentu sygnału przed rozpoczęciem drgań. 

Ad 2. Eksponencjalne okienkowanie ma na celu skoncentrowanie analizy na początko-
wym fragmencie sygnału. Jest to okienkowanie postaci 

y j k ) = a''y(k) (7) 
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gdzie: 
a jest staią dodatnią mniejszą niż 1. Takie okienkowanie zmniejsza energie fal dociera-
jących później, a jednocześnie zmienia jedynie jeden z parametrów modelu - wykładniki 
ŷ . Jeśli jest to celowe, wykładniki te mogą być później skorygowane. 

Ad 3. Filtracja dolnopasmowa ma na celu ograniczenie analizy drgań do tych występują-
cych na niskich (poniżej 20 Hz) częstotliwościach. Powody takiego ograniczenia są następują-
ce: 
- niskie częstotliwości powinny odpowiadać dużym układom mechanicznym, 
- niskie częstotliwości obecne są zwykle w widmach sygnałów niezależnie od energii zjawi-

ska. Związane jest najprawdopodobniej z widmem sygnału pobudzenia, które z kolei za-
leży od czasu trwania sygnału pobudzenia. Można zaobserwować, że im większa energia 
zjawiska tym w rejestrowanych sygnałach mniej jest istotnych składowych o wysokich 
częstotliwościach, 

- filtracja dolnopasmowa jest przygotowaniem do decymacji. 
Stosowana filtracja ma być filtracją nie wprowadzającą zniekształceń fazowych do sygnału 

a więc należy zastosować filtry o liniowej fazie. 
Ad 4. Decymacja polega na zmniejszeniu częstotliwości próbkowania sygnału poprzez 

wyrzucenie z szeregu czasowego co 2-giej próbki - w przypadku decymacji 2-krotnej, 3 z 4 
próbek - w przypadku decymacji 4-krotnej itd. Celem decymacji jest zmniejszenie liczby pró-
bek sygnału i zmniejszenie czasu obliczeń. Przeprowadzając decymację należy pamiętać 
o tym, że widmo decymowanego sygnału nie może być szersze niż połowa częstotliwości 
próbkowania po decymacji. 

3, Widma sygnałów i wyniki estymacji parametrów sygnałów 

Widma sygnałów są jedną z najpowszechniej analizowanych statystyk sygnałów. W pre-
zentowanych poniżej widmach sygnałów sejsmicznych widoczne są pewne cechy, które będą 
przedmiotem naszego zainteresowania. Na rys. 1 przedstawiono 8 widm wstępnie przetwo-
rzonych sygnałów pochodzących od zjawiska o energii 3,3x10^ J, zarejestrowanych na róż-
nych niezbyt odległych stanowiskach. W prawym górnym rogu każdego z wykresów podany 
jest numer stanowiska sejsmicznego. 
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Rys. 1. Widma wstępnie przetworzonych sygnałów pochodzących od zjawiska o energii 3,310'J, zarejestrowanych 
na różnych stanowiskach 

Fig. 1. Spectra of preprocessed seismic signals emmited by the event of energy 3,310'J, gathered by various stations 

Przedstawione powyżej widma sygnałów znacznie różnią się między sobą. Jest to jedna 
z przesłanek, która zadecydowała o powstaniu metody estymacji odpowiedzi impulsowej gó-
rotworu, a później metody ślepego rozplatania. Postawiono hipotezę, że decydujący wpływ 
na czasowo-częstotliwościową strukturę sygnałów sejsmicznych rejestrowanych w kopalniach 
LGOM ma górotwór. Z jednej strony bowiem krótkotrwałe pobudzenie ma w miarę gładkie 
widmo, a prezentowane widma nie są gładkie. Z drugiej strony, widmo sygnału bardzo zależy 
od przebytej przez sygnał drogi od źródła do sejmometru. Drogi te są różne, stąd widma syg-
nałów też są bardzo różne. Nawet na podobnych kierunkach i odległościach (np. stan. 1 
i stan. 2 rys. 1) widma sygnałów są zasadniczo różne. 
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Skoro tak, to czy widma sygnałów pochodzących od zjawisk o podobnej lokalizacji są do 
siebie podobne? Przecież w takich sytuacjach wzajemne usytuowanie źródła i odbiornika jest 
prawie takie samo, a w konsekwencji sygnał przechodzi przez prawie ten sam fragment gó-
rotworu. 

Na rys. 2 przedstawiono widma sygnałów po wstępnym przetwarzaniu zarejestrowanych 
na stanowisku 26, pochodzących od kolejnych zjawisk sejsmicznych. W prawym górnym rogu 
wykresu podany jest czas wystąpienia zjawiska. 
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Rys. 2. Widma wstępnie przetworzonych sygnałów od kolejnych wstrząsów zarejestrowanych na stanowisku 26 
Fig. 2. Spectra of preprocessed seismic signals for a series of events, gathered by the 26"' station 

Z porównania wykresów widm z rys. 1 i 2 wynika, że widma sygnałów pochodzących od 
różnych zjawisk o podobnej lokalizacji a rejestrowanych na tym samym stanowisku, wykazują 
zdecydowanie więcej wspólnych cech niż widma sygnałów pochodzących od tego samego zja-
wiska a zarejestrowanych na różnych stanowiskach. Można więc stwierdzić, że decydujący 
wpływ na sygnały ma ośrodek propagacji fal sejsmicznych. 

Na rys. 3 przedstawiono średnie widmo sygnałów o małej energii, pochodzących od zja-
wisk o podobnej lokalizacji, zarejestrowanych na stanowisku 26 w okresie kilku miesięcy. 

Na rys. 3 widocznych jest kilka wyraźnych lokalnych maksimów widma występujących 
w podobnych miejscach na osi częstodiwości, jak lokalne maksima widm na wykresach rys. 2. 
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Rys. 3. Średnie widmo sygnałów zarejestrowanych na stanowisku 26 
Fig. 3. The average spectrum of seismic signals gathered by the 26'" station 

Na rys. 4 przedstawiono przykładowy wynik estymacji jednego z sygnałów. Wartości 
parametrów f^ k^iy^ poszczególnych elementów aproksymujących zaznaczone są na dwóch 
płaszczyznach w postaci rombów. Wyniki estymacji przedstawione z dalszej części niniejszej 
pracy uzyskano przy następujących wartościach parametrów analizy: 
1. wstępne przetwarzanie: stosowano okienkowanie ze stałą 0,999, stosowano filtrację 

dolnopasmowę częstotliwości granicznej 20 Hz, długość filtru wynosiła 101, stosowano 
decymację krotności 4, 
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2. estymacja parametrów sygnałów: długość analizowanych fragmentów wynosiła ok. 800 
próbek, liczba elementów aproksymujących wynosiła 10, maksymalna wartość współ-
czynnika tłumienia wynosiła 12,96. 
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Rys. 4. Przyldadowy wynik estymacji parametrów 
Fig. 4. Exemplary result of estimation of seismic signal parameters 

4. Wybór zjawisk i stanowisk 

Głównym celem niniejszej pracy jest prezentacja i omówienie zmian w czasie zdefiniowa-
nych powyżej parametrów sygnałów dla ciągu zjawisk o podobnej lokalizacji. Chodzi o możli-
wość odpowiedzenia na pytania: 
• czy wartości parametrów zmieniają się w funkcji czasu wystąpienia zjawiska, 
• jak duże są to zmiany, 
• czy na podstawie ewentualnych zmian wartości parametrów sygnałów można wnioskować 

o zmianach naprężeń? 
Taka obserwacja opierałaby się na znanym z mechaniki prawie, że zmiana naprężeń po-

woduje zmianę parametrów opisujących mody drgań systemu mechanicznego. Aby obserwa-
cja taka miała szansę dać pozytywne wyniki, wymagana jest ostrożność w wyborze zjawisk 
i stanowisk. 

4 . 1 . W y b ó r z j a w i s k 

Aby obserwować zmiany w czasie parametrów opisujących Ol wybranego fragmentu 
górotworu, konieczne jest wybranie do analizy zjawisk o zbliżonej lokalizacji. Chodzi bowiem 
0 to, aby sygnały, których parametry będą estymowane, przechodziły przez ten sam fragment 
górotworu. Do analizy wybrano zjawiska jakie wystąpiły na oddziale G12 ZG „Rudna" 
w okresie od lutego 1996 r. do sierpnia 1997 r. oraz zjawiska jakie wystąpiły na oddziale G21 
ZG „Polkowice-Sieroszowice" w okresie od kwietnia 1996 r. do czerwca 1997 r. Lokalizacja 
tych zjawisk mieści się odpowiednio w kwadratach 500 x 500 m i 200 x 200 m . 

Z tak zdefiniowanych zbiorów wyeliminowano zjawiska o energiach poniżej 1,0-10^ J 
1 powyżej 1,010^ J. Przy aktualnej konfiguracji stanowisk sejsmicznych i eksploatowanej 
aparaturze rejestracyjnej przyjęto, że zjawiska o energii poniżej 1,010^ J nie zapewniają 
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wystarczającej jakości rejestracji. Z kolei, co do zjawisk o energii powyżej 1,0-10^ J zachodzi 
podejrzenie, że mogą wśród nich wystąpić wstrząsy wielokrotne, a dla takich wstrząsów nie 
jest spełnione założenie o krótkotrwałości pobudzenia i proponowana metoda estymacji pa-
rametrów sygnału może dostarczać błędnych wyników. To samo zastrzeżenie dotyczy sygna-
łów pochodzących od strzelań technologicznych. 

4 .2 , W y b ó r s t a n o w i s k 

Podstawowym czynnikiem wyboru stanowisk do obserwacji zmian naprężeń jest kwestia 
jaka część górotworu ma być obserwowana. Należy jednocześnie wziąść pod uwagę następu-
jące czynniki: 
- dla stanowisk odległych od źródła mniej niż 1 km decydujący wpływ na sygnał ma fala 

bezpośrednia, a wtedy model leżący u podstaw stosownej metody estymacji może być 
nieadekwatny, 

- obserwacja z małej odległości daje większą szansę uchwycenia zmian naprężeń, gdyż 
zmiany dotyczyć będą mniejszego obszaru, 

- do takiej analizy nie można brać sygnałów ze zniekształceniami nieliniowymi (przestero-
wanych), 

- do takiej analizy nie można brać sygnałów zbyt słabych, gdyż dynamika takich sygnałów 
może wpływać negatywnie na jakość estymacji. 
Po wzięciu pod uwagę wszystkich w/w czynników, do dalszej analizy wybrano stanowiska 

6, 19, 20, 22 i 26 w przypadku ZG „Rudna" i stanowiska 2, 4, 5, 7 i 8 - w przypadku ZG 
„Polkowice". 

5. Wyniki ciągtej obserwacji parametrów 

Na rys. 5 przedstawiono przykładowe wykresy zmian częstotliwości modów drgań 
w funkcji czasu wystąpienia zjawiska (górny wykres) i w funkcji numeru zjawiska (dolny 
wykres), dla sygnałów zarejestrowanych przez stanowisko 6 ZG „Rudna", a na rys. 6 
odpowiednie wykresy dla stanowiska 5 ZG „Polkowice-Sieroszowice". 

Na wszystkich stanowiskach sejsmicznych obserwuje się występowanie powtarzających się 
modów drgań, któtych częstotliwości zmieniają się w czasie. Zmiany częstotliwości w ramach 
danego modu drgań najprawdopodobniej spowodowane są zmianami naprężeń tej części gó-
rotworu, przez który przechodzi fala sejsmiczna. Nie można jednak wykluczyć innych czynni-
ków geologiczno-sejsmicznych, trudnych do identyfikacji. Wykluczone jest jednak, aby 
wspomniane zmiany były błędami estymacji częstotliwości. 

Badanie związku zmian stanu naprężeń w górotworze ze zmianami częstotliwości drgań 
modów elementarnych sygnałów sejsmicznych przeprowadzono w dwóch wariantach: 
1. śledzono w/w związek dla obszaru odległego od miejsca występowania wstrząsów będą-

cych źródłem analizowanych sygnałów, lecz leżącego na drodze promienia sejsmicznego 
pomiędzy ogniskami tych wstrząsów i stanowiskiem pomiarowym. Jako obszar do takiej 
analizy wybrano oddział G-23 ZG „Polkowice-Sieroszowice", a analizowane były zapisy 
ze stanowiska 5; 
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Rys. 5. Wykresy zmian częstotliwości modów drgań w funkcji czasu wystąpienia zjawiska (górny wykres) i w funkcji 
numeru zjawiska (dolny wykres), dla sygnałów zarejestrowanych przez stanowisko 6 ZG „Rudna" 

Fig. 5. Frequencies of vibration modes as a function of event time (upper graph) and of event number 
(Iower graph) for ZG „Rudna" ó"* station 
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Rys. 6. Wykresy zmian częstotliwości modów drgań w funkqi czasu wystąpienia zjawiska (górny wykres) i w funkcji 
numeru zjawiska (dolny wykres), dla sygnałów zarejestrowanych przez stanowisko 5 ZG „Polkowice-Sieroszowice" 

Fig. 6. Freąuencies of vibration modes as a function of event time (upper graph) and of event number (Iower 
graph) for Z G ,4'oikowice-Sieroszowice" 5"* station 

2. śledzono w/w związek dla oddziału z którego pochodziły analizowane sygnały, rejestrowa-
ne na stosunkowo małych odległościach, aby uchwycić ewentualne „przygotowywanie" się 
górotworu do wystąpienia dużego wstrząsu, a obserwowanymi obszarami były oddziały 
G-12 ZG „Rudna" i G-21 ZG „Polkowice-Sieroszowice". 
Wydaje się, że obserwacja zmian naprężeń górotworu w tym samym oddziale z którego 

pochodzą analizowane wstrząsy jest z pewnością już z samej istoty zagadnienia mniej efek-
tywna niż przy obserwacji rejonu „prześwietlanego" falami generowanymi w innym oddziale. 
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Bowiem same analizowane wstrząsy, jeśli pochodzą z obserwowanego oddziału powodują 
zmiany stanu naprężeń w tym rejonie, gdyż są obszarem ogniskowym dla tych wstrząsów. 
Stwierdzono dla niektórych stanowisk związek wartości częstotliwości fali elementarnej syg-
nałów, dominującej pod względem energetycznym (pierwszy wyestymowany mod) z położe-
niem ogniska wstrząsu. Dla większości wstrząsów zlokalizowanych w strefie przyfrontowej 
częstotliwość ta przesunięta jest o około 0,5 Hz w górę w stosunku do wstrząsów zlokalizowa-
nych w strefie przyzawałowej. Wydaje się to być uzasadnione ze względu na występujące 
zwykle wyższe stany naprężeń w strefie przyfrontowej niż w pobliżu linii zawału. Prawidło-
wość ta jest jednak jeszcze słabo udokumentowana i widoczna wyraźnie tylko na stanowisku 
pomiarowym 8. Na wielu stanowiskach obserwuje się występowanie modu o prawie nie-
zmiennej częstotliwości ok. 1 Hz. W warunkach LGOM dotyczy ona fali o długości powyżej 5 
km, a więc wymagającej do propagacji znacznej miąższości górotworu najprawdopodobniej 
poniżej zioża. Dla tej części górotworu zmiany naprężeń związane z prowadzoną eksploata-
cją górniczą odzwierciedlają się tam w sposób mało znaczący. 

Spodziewano się sygnalizacji zmianami częstotliwości drgań elementarnych wstrząsów 
o energii powyżej 1,0-10^ J. Wydaje się, że tylko zjawiska o takiej energii mogą mieć wystar-
czająco diugi czas przygotowania i odpowiednio duży obszar szeroko rozumianej strefy ogni-
skowej, w której zachodzą zmiany stanu naprężeń możliwe do ewentualnego uchwycenia za-
tosowaną metodyką. Zmian takich nie udało się zaobserwować. Wynika to prawdopodobnie 

ze zbyt rzadkiej obserwacji zmian częstotliwości związanej z dużymi odstępami czasu pomię-
dzy zjawiskami sejsmicznymi, przydatnymi do estymacji częstotliwości modów drgań. Tak 
więc próba ewentualnego powiązania tych zmian ze stanem naprężeń w górotworze, choć 
uzasadniona fizycznie, napotyka na poważne trudności. 

Brak stwierdzenia istnienia zależności pomiędzy zmianami częstotliwości drgań fal ele-
mentarnych a zmianami stanu naprężeń w górotworze nie oznacza, że takiej zależności brak. 
Praca wykazała jedynie, że nie można tej zależności ujawnić zastosowaną najprostszą i naj-
tańszą metodyką, która bazowałaby tylko na istniejących aktualnie rejestracjach zjawisk sej-
smicznych, aktualnie stosowaną aparaturą i bez żadnej modyfikacji istniejącej kopalnianej 
sieci sejsmologicznej. Wprowadzenie lokalnego systemu obserwacji, zdolnego do rejestracji, 
lokalizacji i analizy sygnałów w dużym zakresie dynamiki, ukierunkowanego na obserwację 
wybranego oddziału eksploatacji lub choćby zastosowanie aparatury o wyższej dynamice, po-
zwoliłyby na uzyskanie bardziej miarodajnej odpowiedzi dotyczącej tego zagadnienia. Takie 
zmiany pozwoliłyby być może nawet na opracowanie mającej praktyczne znaczenie metody 
oceny stanu górotworu, bowiem pozwoliłyby na analizę zjawisk o energii poniżej 1,0x10 J, 
a jest ich znacznie więcej, co daje zagęszczenie obserwacji w czasie. 

6. Podsumowanie 

1. Dla sygnałów rejestrowanych w LGOM, podobieństwa w strukturze częstotliwościowej 
pomiędzy sygnałami rejestrowanymi na tym samym stanowisku a pochodzącymi od 
różnych zjawisk sejsmicznych o podobnej lokalizacji są większe niż pomiędzy sygnałami 
pochodzącymi od tego samego zjawiska a rejestrowanymi na różnych stanowiskach. 
Oznacza to, że decydujący wpływ na strukturę czasowo-częstotliwościową sygnałów ma 
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ośrodek propagacji fal. Jest to zgodne z prezentowanym w rozdz. 2.1 modelem i jest 
jednym z elementów potwierdzających jego adekwatność. 

2. Dla zjawisk o podobnej lokalizacji na danym stanowisku sejsmicznym dla wszystkich zja-
wisk zbioru obserwuje się dużą zgodność wartości częstotliwości drgań elementarnych. 
Drgania te są prawdopodobnie drganiami konkretnych modów konkretnych płyt górot-
woru. 

3. Częstotliwości tych drgań elementarnych zmieniają się w funkcji czasu wystąpienia zjawi-
ska. 

4. Nie udaio się zaobserwować związku pomiędzy zmianami częstotliwości drgań elemen-
tarnych a zmianami naprężeń górotworu mierzonymi występowaniem zjawisk o energii 
powyżej 1,0-10^ J. 

5. Aby zwiększyć szansę uchwycenia takich zmian, celowym jest zagęszczenie liczby 
obserwacji w czasie poprzez uwzględnianie zjawisk o energii poniżej 1,0-10^ J, co można 
uzyskać poprzez zastosowanie lokalnego systemu obserwacji lub zwiększenie dynamiki 
aparatury. 
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Monitoring of signals parameters for seismic hazard assessment 

Abstract 
The main goal of this work is verification of usability of signals parameters monitoring 

for assessment of seismic hazard induced by exploitation. The freąuencies of vibration 
modes as observed parameters have been choosen. It has been stated that for events series 
of similar iocation, these freąuencies values are much the same, and also are time-depend. 
Unfortunately, a relationship beetween seismic stress and these freąuencies has not been 
established. 
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Badania mikrograwimetryczne i sejsmiczne dla określenia obszarów 
wytężenia górotworu w pokładzie 620 partia graniczna KWK „Mysłowice" 
na poziomie 350 m 

Słowa kluczowe 
Tąpania - mikrograwimetria - sejsmologa 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono wyniki badań polegającycłi na równoczesnym wykonaniu po-

miarów mikrograwimetrycznych i sejsmicznych w tym samym profilu usytuowanym w wyrobi-
sku górniczym w celu określenia stopnia zagrożenia tąpaniami. Zastosowana metodyka sta-
nowi istotne novum w badaniach nad określaniem stopnia zagrożenia tąpaniami w górnic-
twie węgla kamiennego i ma na celu wyeksponowanie obszarów wytężenia górotworu po-
twierdzonych przez więcej niż jedną metodę. 

1. Wstęp 

W referacie przedstawiono wyniki badań polegających na równoczesnym wykonaniu po-
miarów mikrograwimetrycznych (Casten, Fajklewicz 1993) i sejsmicznych w tym samym pro-
filu usytuowanym w wyrobisku górniczym w celu określenia stopnia zagrożenia tąpaniami. 
Zastosowana metodyka stanowi istotne novum w badaniach nad określaniem stopnia zagro-
żenia tąpaniami w górnictwie węgla kamiennego i ma na celu wyeksponowanie obszarów wy-
tężenia górotworu potwierdzonych przez więcej niż jedną metodę. Równocześnie jej zastoso-
wanie pozwala na spełnienie wymogów zawartych w § 2. ust. 4 Zarządzenia nr 3 Prezesa 
WUG dotyczącego kryteriów i trybu zaliczania złóż kopalin do poszczególnych stopni zagro-
żenia tąpaniami. 

2. Warunki naturalne i górnicze 

Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice przewidując eksploatację pokładu 620 w partii 
Granicznej została zobligowana do dokonania jego zaliczenia do odpowiedniego stopnia za-
grożenia tąpaniami. 

Sekcja 2 475 



School of Underground Mining '98 

Poldad 620 w przedmiotowej partii zalega na głębokości 450 - 590 m pod powierzchnią 
terenu, z upadem 4 - 7 stopni. Grubość pokiadu mieści się w przedziale 1,0 - 1,7 m, średnio 
1,4 m. Warstwy spągowe pokładu tworzą łupki zapiaszczone bądź piaskowce, zaś w stropie 
bezpośrednim zalega warstwa itowca o miąższości do 6 m, nad nią zaś ok. 21~metrowa ława 
piaskowca. W odległości 60 - 70 m nad pokładem 620 zalega pokład 610 o grubości ok. 
1,3 m, nie wybierany dotąd w tej partii. W odległości ok. 130 m nad pokładem 620 zalega po-
kład 510, wybrany na trzy warstwy z podsadzką hydrauliczną. Miąższość tego pokładu wynosi 
9-10 m. Zroby pokładu 501, o grubości 4 - 7 m, zalegają ok. 155m powyżej. W odległości ok. 
300 m nad pokładem 620 zalega pokład 407, wybrany na całą grubość (1,1 - 1,4 m) z zawa-
łem stropu. Parametry fizyko-mechaniczne węgla i skał stropowych wyznaczono na podsta-
wie badań rdzenia pobranego z otworów dołowych odwierconych w chodnikach transporto-
wym i wentylacyjnym. 

3. Metodyka i zakres wykonanych badań 

Mikrograwimetryczne punkty pomiarowe założono w wyrobiskach w pokładzie 620 -
wykonanym chodniku wentylacyjnym 2 i znajdującej się w postępie dowierzchni granicznej 2 
(rys. 1). Pomiaiy wykonano w 12 punktach - 3 z nich (3 - 5) zlokalizowano w chodniku 
wentylacyjnym, 9 pozostałych - (6 - 14 ) w dowierzchni granicznej 2. Punkt 5 znajduje się na 
skrzyżowaniu tych wyrobisk. Przy założonej odległości między punktami wynoszącej 10 m, 
długość profilu pomiarowego wjnniosła 110 m. Obserwacje wykonywano grawimetrem CG-3 
produkcji kanadyjskiej firmy Scintrex, z dokładnością do ±10 ^-Gal i powtarzalnością 
pomiarów do ±3 |iGal. Średni kwadratowy błąd pojedynczego pomiaru wyniósł ±4 fiGal. 
Wysokości punktów pomiarowych względem prz3jętego lokalnego poziomu odniesienia 
wyznaczano za pomocą niwelacji technicznej z dokładnością do ±0,01 m. Bazowy punkt 
mikrograwimetryczny usytuowany został w dużej odległości od profilu pomiarowego, w prze-
kopie przekątnym 2 na poz. 350 m, w pobliżu skrzyżowania z przekopem do pokładu 620, 
gdzie górotwór wykazuje pełną stabilizację. 

Pomiary sejsmiczne w pokładzie 620 przeprowadzono metodą ciągłego profilowania 
ociosów wyrobisk w punktach od 1 do 45, rozmieszczonych na odcinku 220 m w chodniku 
wentylacyjnym i dowierzchni 2 granicznej (rys. 1). Parametry profilowania ustalono wykonu-
jąc pomiar na profilu bazowym o długości 20 m, na którym geofony zostały rozstawione co 
1 m. Drgania wzbudzano udarowo na końcach i w środku rozstawu. Uzyskane hodografy 
zbieżne fal sejsmicznych pozwoliły na określenie kroku profilowania na 5 m. Maksymalna 
odległość punktów pomiarowych od pionowego rzutu krawędzi eksploatacji z pokładu 501 
wyniosła 36 m po stronie calizny i 82 m od strony zrobów tego pokładu, a od krawędzi pokła-
du 510 odpowiednio 75 i 50 m. 

4. Omówienie wyników pomiarów 

Wyniki badań grawimetrycznych przedstawione na rys. 2 wskazują na występowanie 
dwóch ujemnych mikroanomalii siły ciężkości. Pierwsza z nich ograniczona grawimetryczny-
mi punktami pomiarowymi 5 i 8 ma ekstremum ujemne w punkcie 6 równe -0,02 mGal. 
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PROFIL GRAWIMETRYCZNY 

skala 1 : 1 0 0 0 

45 - sejsmiczny punkt pomiarowy 
1 4 • mlkrograwimetryczny punkt pomiarowy 

Rys. 1. Lokalizacja badań geofizycznych w pokładzie 620 partii Granicznej KWK „Mystowice" na poz. 350 m 
Fig. 1. Localization of the geophysical research at the bed 620, level 350 m in Colliery „Mysłowice" 
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Rys. 2. Wyniki badań mikrograwimetrycznych w profilu badawczym w pokładzie 620 partii Granicznej 
KWK „Mysłowice" na poz. 350 m 

Fig. 2. Distribution of the microgravity anomalies in double Bouguer reduction and residua! gravity anomaiies 
along the profile at the bed 620 

Obejmuje ona skrzyżowanie chodnika wentylacyjnego 2 z dowierzchnią graniczna 2 oraz 
krawędź z pokładu 501. Wartość ekstremalna tej anomalii jest bliska błędowi pomiaru, co 
świadczy o minimalnym, do zaniedbania wpływie krawędzi pokładu 501 na wyrobiska w po-
kładzie 620. 

Druga ujemna mikroanomalia siły ciężkości występująca pomiędzy punktami 8-13 z ek-
stremum w punkcie 9 ma związek z krawędzią z pokładu 510. Ekstremum tej anomalii odpo-
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wiada narożu krawędzi z pokładu 510 występującego na zacłiód od dowierzchni granicznej 2 
na wysokości 9 i 10 punktu pomiarowego. Wartość tego ekstremum wynosi zaledwie -
0,02 mGal, co świadczy również o znikomym oddziaływaniu tej krawędzi na wyrobiska w po-
kładzie 620. 

Pomierzona prędkość fali podłużnej w pokładzie (rys. 3) zmienia się w granicach od 1 600 
do 2 200 m/s. Średnia wartość na profilu pomiarowym wyniosła 1 850 m/s. Współczynnik 
zmienności prędkości określony jako procentowy stosunek odchylenia standardowego zbioru 
prędkości do prędkości średniej wynosi ok.10%, co wskazuje na stosunkowo dużą zmienność 
prędkości fali podłużnej w pokładzie. Prędkość fali poprzecznej (rys. 3) w pokładzie zmienia 
się w granicach od 800 do 1 080 m/s, średnio 940 m/s. 
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Rys. 3. Rozkłady parametrów sejsmicznych w profilu badawczym w pokładzie 620 partii Granicznej KWK 
„Mysłowice" na poz. 350 m 

Fig. 3. The seismic data along the profile at the bed 620 
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Odchylenie standardowe zbioru prędkości fali poprzecznej, wynoszące 132 m/s daje wyso-
ki współczynnik zmienności 14%. Dla obliczenia anomalii sejsmicznych i przyrostów naprę-
żeń w pokładzie przyjęto prędkość pomierzoną w maksymalnej odległości (tj ok. 30 m) od 
najbliższej krawędzi. Średnia prędkość pomierzona na profilu w chodniku wentylacyjnym 
(punkty 1-11) przyjęta za prędkość odniesienia wyniosła 1 921 m/s. Obliczone w stosunku do 
niej względne zmiany prędkości fali podłużnej wynoszą od -22,5% do +15%, średnio -4%. 
Maksymalna anomalia dodatnia została zarejestrowana w punktach nr 18-19. Przeliczenie 
przyrostów prędkości na przyrosty naprężeń (Dubiński 1989) pozwala na określenie maksy-
malnego przyrostu naprężeń, który wynosi 80% naprężeń pierwotnych. Dla głębokości zale-
gania pokładu (ok. 500 m pod powierzchnią terenu) odpowiada to słabemu zagrożeniu 
wstrząsami górniczymi typu pokładowego. Stwierdzono je tylko w punkcie 18 profilu, położo-
nym w odległości ok. 12 m od pionowego rzutu krawędzi eksploatacji z pokładu 501, w kie-
runku jego calizny, w rejonie skrzyżowania chodnika wentylacyjnego z dowierzchnią granicz-
ną 2. W pozostałej części profilu stwierdzono brak zagrożenia wstrząsami górniczymi typu 
pokładowego. Wyliczone na podstawie prędkości fali podłużnej i poprzecznej w węglu roz-
kłady współczynnika Poissone'a n i modułu sprężystości postaciowej Gd wskazują na pier-
wszą klasę GWT (rys. 3). W strefach naturalnego zalegania pokładu świadczy to, że jest on 
nieskłonny do tąpań, W strefach redystrybucji naprężeń spowodowanych czynnikami górni-
czo - geologicznymi (w danym prz5^adku krawędziami) świadczy to, że nie nastąpiło wytęże-
nie pokładu (Kwaśniewski 1986). 

Na podstawie zastosowanych metod nie stwierdzono stanu zagrożenia wstrząsami typu 
pokładowego, należy jednak odnotować elementy zarówno spójne jak i rozbieżne dla obu 
sposobów prowadzenia pomiarów. Przedział czasowy między pomiarami wyniósł 46 dni, co 
w związku z postępem przodka dowierzchni granicznej 2 pozwoliło na wydatne poszerzenie 
zakresu pomiaru sejsmicznego. Różnica czasu nie ma istotnego znaczenia dla określenia 
wpływu oddziaływania krawędzi eksploatacji z pokładów nadległych, jednakże przy dużej 
czułości aparatury pomiarowej - szczególnie grawimetru CG-3, bliskość znajdującego się 
w postępie przodka lub prowadzenie takich robót górniczych jak przebudowy i spągowania 
na trasie profilu pomiarowego może spowodować powstanie anomalii, nie pozostających 
w związku z potencjalnym zagrożeniem. Sytuacja taka zaistniała bezpośrednio przed pomia-
rem grawimetrycznym, gdy - jak już wspomniano - wykonano pobierkę spągu chodnika we-
ntylacyjnego 2 przy skrzyżowaniu z dowierzchnią graniczną 2. Zarejestrował to zarówno po-
miar grawimetryczny - punkty 5 - 8 , jak i profilowanie sejsmiczne - punkty 17 - 22. Strefy te 
są nieznacznie przesunięte względem siebie, jednakże obie obejmują wspomniane powyżej 
skrzyżowanie. Jednoczesne stwierdzenie obiema metodami anomalii w sąsiedztwie skrzyżo-
wania może jednak sygnalizować osłabienie calizny węglowej i szkieletu kamiennego wokół 
obu wyrobisk (Fajkiewicz 1996). Jest to o tyle prawdopodobne, że przodek drążony był przy 
użyciu MW i spękania skał są w sposób oczywisty związane z technologią urabiania calizny. 
Przy parametrach wytrzymałościowych węgla i skał otaczających określonych in situ oraz ba-
daniami laboratoryjnymi głębokość zalegania jest zbyt mała, aby istniało realne zagrożenie 
wstrząsami wysokoenergetycznymi, nie można jednak wykluczyć emisji energii sejsmicznej, 
szczególnie w trakcie zbliżania się pierwszymi dwoma ścianami do linii zatrzymania (Ptak 
1985). 
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5. Wnioski 

1. Wyniki badań przeprowadzonych metodą jednoczesnego wykonania pomiarów mikrogra-
wimetrycznych i profilowania sejsmicznego w tym samym profilu pozwoliły na wiarygod-
ne stwierdzenie, że pokład 620 w warunkach naturalnego zalegania w partii Granicznej 
KWK „Mysłowice" jest nieskłonny do tąpań. 

2. Z uwagi na stwierdzone metodą sejsmiczną i grawimetryczna pokrywające się lokalne, 
ograniczone strefy występowania koncentracji naprężeń uznano za celowe zastosowanie 
w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacji pokładu 620 lygorów prze-
widzianych dla warunków I-go stopnia zagrożenia tąpaniami, szczególnie w okresie roz-
ruchu ścian i prowadzenia robót w sąsiedztwie krawędzi eksploatacji z pokładów warstw 
siodłowych. 

3. Zastosowanie opisanej w referacie metodyki pozwoliło kopalni na osiągnięcie wymier-
nych korzyści ekonomicznych już na etapie prowadzenia robót przygotowawczych, dzięki 
odstąpieniu od stosowanych w Ill-cim stopniu zagrożenia tąpaniami rygorów drążenia 
wyrobisk. 
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Combine application of the microgravity and the seismic methods for 
determination of the strain areas at the bed 620 in Colliery Mysłowice 

Abstract 
The authors presents the results of combine application of the microgravity and the 

seismic methods for prediction of the rock-burst hazard. 
The combine interpretation of the measurements results taken by two methods increases 

the certainty of prediction. 
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Sposób oceny samoistnego rozładowywania się górotworu na przykładzie 
kopalń rud miedzi i węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 
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Streszczenie 
W pracy opisano sposoby oceny samoistnego rozładowywania się górotworu analizując 

niskoenergetyczną emisję sejsmiczną w kopalniach rud miedzi i węgla kamiennego. 
Podano charakterystyczne przykłady wskazując na możliwości wykorzystania tego typu 

obserwacji w ocenie zagrożenia tąpaniami. 

1. Wstęp 

Do najpoważniejszych zagrożeń towarzyszących podziemnej eksploatacji górniczej należą 
dynamiczne przejawy ciśnienia w górotworze. W sprzyjających warunkach są one przyczyną 
nagiego wyzwolenia się naprężeń w formie pękania skal, wstrząsów i powstawania stref od-
prężonych [5]. Jednym z głównych nośników informacji o rozwoju procesu pękania jest emi-
sja sejsmiczna górotworu. Emisja ta ma charakter ciągły i zachodzi w cafym paśmie częstotli-
wościowym. Emisja w paśmie sejsmologicznym od 1 do 30 Hz rejestrowana za pomocą stan-
dardowej sieci sejsmometrów zawiera wstrząsy, których energie na ogół są większe od 10̂  J 
1]. Wstrząsy te są od siebie niezależne, chociaż obserwuje się niekiedy występowanie krót-

kich serii zjawisk występujących w niewielkich odstępach czasu od siebie [4]. Uważa się, że 
każdy wstrząs jest skutkiem przebiegającego w górotworze określonego procesu pękania. 
W przypadku modelu stick-slipowego, po każdym silniejszym zjawisku sejsmicznym następu-
je okres przygotowania się górotworu do wydzielenia kolejnej porcji energii. W okresie tym 
objawem swego rodzaju „ładowania się" górotworu są, rejestrowane w tym czasie, zjawiska 
niskoenergetyczne, tzw. mikropęknięcia. Jest tym samym możliwe wydzielenie z obszarów 
objętych pękaniem podzbiorów zjawisk, które powiązane są z danymi wstrząsami. Zjawiska 
należące do tych podzbiorów mogą być uznane za prekursory tych wstrząsów [1], 
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2. Przyldady obserwacji zjaMisk niskoenergetycznych w kopalni „Rudna" 

W rutynowej pracy Kopalnianej Stacji Sejsmicznej ZG „Rudna" za prekursory takie 
uznaje się obserwowaną za pomocą kopalnianej sieci sejsmicznej dużą populację zjawisk 
o energiach mniejszych od 10̂  J nazywanych w praktyce kopalnianej zjawiskami śladowymi. 
Do oceny stanu zagrożenia wstrząsami górotworu stosuje się metodę Benioffa [2,3] polegają-
cą na sumowaniu energii zjawisk śladowych rejestrowanych pomiędzy silnymi wstrząsami 
o energiach większych od 10̂  J. Każdorazowo po wstrząsie takim sumowanie rozpoczyna się 
od zera. Otrzymywany w ten sposób wykres przebiegu sum wyzwolonej w czasie energii zja-
wisk śladowych przypomina diagram zróżniczkowanej krzywej Benioffa [3]. 

Analizując historię aktywności śladowej pomiędzy silnymi wstrząsami zaistniałymi w da-
nym polu wydobywczym, można próbować określać poziom sumarycznej energii „śladów", 
powyżej którego można spodziewać się wystąpienia następnego silnego wstrząsu górotworu. 
Okres od ostatnio zaistniałego wstrząsu do chwili osiągnięcia wyznaczonej uprzednio wartoś-
ci progowej energii sumarycznej gawisk śladowych, można przyjąć za okres względnego bez-
pieczeństwa w aspekcie zagrożenia przejawami dynamicznego ciśnienia górotworu. 

Na rysunkach poniżej pokazano przykładowe wykresy energii sumarycznej zjawisk 
śladowych rejestrowanych pomiędzy wstrząsami o energiach większych od 10̂  J dla kilku 

Idziałów wydobywczych ZG „Rudna". 

4 1 X O 1997.11.23 

0-1/8 

Rys. 1. ZG „Rudna" - oddział G1/8. Wykres energii sumarycznej zjawisk śladowych rejestrowanych pomiędzy 
wstrząsami o energiach > 10̂  J 

Fig.l. The „Rudna" Mine - section G1/8. The curve of total energy of tracę phenomena, recorded between the 
tremors of the energies > 10̂  J 
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Rys. 2. ZG „Rudna" - oddział G 1/8. Wykres energii sumarycznej zjawisk śladowych rejestrowanych pomiędzy 
wstrząsami o energiach >10^1 

Fig. 2. The „Rudna" Mine - section G1/8. TTie curve of total energy of tracę phenomena, recorded between the 
tremors of the energies > 10' J 

C E » < l f X k J C o > ± 1997.11.sa 

Rys. 3. ZG „Rudna" - oddział G 1/8. Wykres energii sumarycznej zjawisk śladowych rejestrowanych pomiędzy 
wstrząsami o energiach > 10' J 

Fig. 3. The „Rudna" Mine - section G 1/8. The curve of total energy of tracę phenomena, recorded between the 
tremors of the energies > itf J 
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Rys. 4. ZG „Rudna" - oddział G 1/8. Wykres energii sumarycznej zjawisk śladowych rejestrowanych pomiędzy 
wstrząsami o energiach > 10̂  J 

Fig. 4 . The „Rudna" Mine - section G 1/8. The curve of total energy of tracę phenomena, recorded between the 
tremors of the energies > K/ J 

rrzeasiawiony tutaj sposoD oceny zagrozenia od wstrząsów gorotworu jest oczywiście 
obarczony błędami subiektywnymi, jest jednak stosowany w praktyce górniczej ZG „Rudna" 
jako pomocny przy podejmowaniu decyzji o lokalnym, krótkotrwałym wycofywaniu załogi ze 
strefy zagrożonej, oraz w przypadku stosowania jednej z aktywnych metod profilaktyki tąpa-
niowej, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju strzelań grupowych lub odprężają-
cych. 

3. Zastosowanie sposobu obserwacji emisji niskoenergetycznej dla warunków kopalń węgla 
kamiennego 

Pokazane wyżej wykresy bardzo przypominają schemat przedstawiony przez W. Parysie-
wicza [5]. Dla przypadku prowadzenia eksploatacji z zawałem dostatecznie długim czołem 
ściany wystąpi zjawisko okresowego załamywania się stropu zasadniczego, to znaczy okreso-
wego zmniejszania się długości wspornika I, a tym samym i zmniejszenia ciśnienia eksploata-
cyjnego. Na rys. 5 pokazano schematycznie okresowe zmiany ciśnień w miarę postępu przod-
ka. 

Dla lepszego zobrazowania wzrostu i spadku ciśnienie p̂  wyrażono w wartości bezwzględ-
nej. 
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V 

Rys. 5. Zmiany ciśnienia eksploatacyjnego w zależności od okresowego załamywania się stropu: V - postęp przodka, 
p - ciśnienie, - ciśnienie potrzebne do złamania wspornika o długości 1 

Fig. 5. The changes of the operational pressure depending on periodicai roof breakings: V - face advance, 
p. - pressure, - pressure needed to break a 1 m long prop 

Podobieństwo to zasugerowało autorom możliwość zastosowania opisanego wyżej sposo-
bu prowadzenia analizy aktywności sejsmicznej pomiędzy silnymi wstrząsami w kopalniach 
węglowych. Ponieważ w archiwalnych zbiorach danych o emisji sejsmicznej rejestrowanej 
w tych kopalniach nie było odpowiedników zjawisk śladowych rejestrowanych w ZG „Rud-
na" (co wynika ze specyfiki prowadzenia w nich obserwacji sejsmologicznych), do sumowania 
energii zjawisk mniejszych od wstrząsów o energiach 10̂  J wzięto pod uwagę wszystkie zareje-
strowane w poszczególnych oddziałach wydobywczych zjawiska o energiach mniejszych. 
Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresach poniżej. Na rysunkach 6 - 8 przedstawiono 
wykresy aktywności sejsmicznej pomiędzy silnymi wstrząsami (>10^ J) dla ściany 10 w pokła-
dzie 502 w partii L kopalni „Śląsk". Na rysunkach 9 - 1 1 dla ściany 11 także w pokładzie 502 
w partii L tej kopalni. Na rysunku 12 została zobrazowana aktywność sejsmiczna rejonu ścia-
ny N-303 w pokładzie 507 kopalni „Zabrze—Bielszowice" w okresie od jej uruchomienia, aż 
do kwietnia 1997 r., obejmującym także tąpnięcie w jej rejonie w dniu 12.12.1996 r. o energii 
5xlO'J. 

SC10{1| 

a n a c 
W4Kt aCMK 9n4flS 1CMff2 

DATA 

Rys. 6. KWK „SIąsk" - ściana 10, pokład 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 
o energiach >10^J 

Fig. 6. The „Śląsk" Coal Mine, iongwail 10, bed 502. The diagram of seismic activity between the tremors of the 
energies > 10̂  J 
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SCIOPI 

DATA 

A 
Rys. 7. KWK „Śląsk" - ściana 10, pokiad 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 

o energiach >10^1 
Fig. 7. The „Śląsk" Coal Mine, longwall 10, bed 502. The diagram of seismic activity between the tremors of the 

energies > l t f J 

SC10|3| 

co 
UJ 

8 
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4/7J63 An9K3 

Rys. 8. KWK „Śląsk" - ściana 10, pokład 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 
©energiach >10^1 

Fig. 8. The Śląsk Coal Mine, longwall 10, bed 502. The diagram of seismic activity between the tremors of the 
energies > 10̂  J 
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8C11|1) 

DATA 

Rys. 9. KWK „Śląsk" - ściana 10, pokład 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 
o energiach >10 'J 

Fig. 9. The „Śląsk" Coal Mine, longwail 10, bed 502. The diagram of seismic actmty between the tremors of the 
energies > 10̂  J 

9C11t2) 

Rys. 10. KWK „Śląsk" - ściana 10. pokład 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 
o energiach > 10' J 

Fig. 10. The „Śląsk" Coal Mine, longwail 10, bed 502. The diagram of seismic activity between the tremors of the 
energies >10^J 
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tu 
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9 C 1 1 P ! 

DATA 

Rys. 11. KWK „Śląsk" - ściana 10, pokład 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 
o energiach > 10' J 

Fig. 11. The „Śląsk" Coal Mine, longwall 10, bed 502. The diagram of seismic activity between the tremors of the 
energies > 10' J 
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Rys. 12. KWK „Śląsk" - ściana 10, pokład 502. Wykres aktywności sejsmicznej pomiędzy wstrząsami 
o energiach > 10' J 

Fig. 12. The „Śląsk" Coał Mine, longwall 10, bed 502. The diagram of seismic activity between the tremors of the 
energies > 10' J 
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Na rysunku l i z kopalni „Zabrze-Bielszowice" można zaobserwować, w jego początko-
wej części okres, kiedy ściana nie była obłożona do wydobycia. Jej uruchomienie nastąpiło 
we wrześniu 1996 r. i w pierwszym okresie prowadzony był jej rozruch. To zamanifestowało 
się zwiększonym czasem pomiędzy występowaniem silnych wstrząsów. Dopiero po uzyskaniu 
pierwszego zawału obserwuje się znacznie krótsze odstępy pomiędzy, takimi zjawiskami. 

4. Podsumowanie 

Obserwowane w kopalni „Rudna" poziomy energii sumarycznej zjawisk śladowych podle-
gają dużym zmianom. Obserwacje te pomocne są jednak przy ocenie stanu zagrożenia 
wstrząsami i we współudziale z innymi metodami tej oceny, służą do podejmowania decyzji 
odnoszących się do bieżącego planowania robót eksploatacyjnych i stosowanych w kopalni 
aktywnych metod profilaktyki tąpaniowej. 

W przykładach z kopalń węgla kamiennego analizowanych w niniejszej pracy widać, że po 
każdym silnym wstrząsie następuje bardzo szybki przyrost energii sumarycznej do wysokiego 
poziomu. Spowodowane jest to tym, że bezpośrednio po wstrząsach następują liczne zjawiska 
o niższych energiach. Wydaje się więc wskazane podjęcie rutynowych obserwacji niskoener-
getycznej (z zakresu 10' - 10̂  J) emisji sejsmicznej, celem wykorzystania jej jako jednego ze 
wskaźników przygotowywania się górotworu do wyzwolenia wstrząsu o dużej energii. 

W pracy nie opisywano warunków geologiczno-górniczych oddziałów wydobywczych, dla 
których analizowana była ich aktywność sejsmiczna. Zamierzeniem autorów było bowiem 
opisanie jednego z możliwych do stosowania w praktyce górniczej sposobów oceny stanu za-
grożenia wstrząsami górotworu. 

Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, iż kontynuowanie tego typu obserwacji pozwoli 
w przyszłości na opracowanie dokładniejszej metodyki interpretacji tego typu badań. 
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The methods of eyaluation of intrinsic rockmass relief as exemplified by 
seismiic emission of the mines of copper ore and coal 

Abstract 
The paper describes the methods of evaluation of intrinsic rockmass relief by means of 

analysing the low-energy seismic emission in the mines of copper ore and coal. 
Charakteristic examples were given pointing out the possibilities of applying such 
observations in the crumps hazard estimation. 
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Analiza stanu górotworu na podstawie trójskladowych rejestracji 
sejsmoakustycznych 

Siowa kluczowe 

Sejsmoakustyka - sondy trójskładowe - lokalizacja - zagrożenie tąpaniami 

Streszczenie 
W niniejszym artykule zostanie przedstawiony szczegóiowy opis metody ustalania orien-

tacji sondy w głębokich otworach stropowych przy, wykorzystaniu strzelań kontrolnych oraz 
algorytm lokalizacji źródeł emisji na podstawie pomiarów sondami trójskładowymi. Zostaną 
ponadto przedstawione wyniki prac przygotowawczych do prowadzenia ciągłej obserwacji 
emisji sejsmoakustycznej tj. wyniki eksperymentu służącego do określenia sondy w odwier-
cie, oraz wstępna lokalizacja wstrząsu sejsmicznego zarejestrowanego w trakcie prowadzenia 
eksperymentu. 

1. Wstęp 

Metoda pomiaru emisji sejsmoakustycznej jest stosowana od wielu lat w kopalniach węg-
la oraz miedzi, głównie w celu bieżącej oceny zagrożenia zjawiskami dynamicznymi takimi 
jak tąpnięcia, obsunięcia i wyrzuty skał. Badania te są prowadzone przy użyciu czujników 
jednoskładowych, co wpływa w znacznej mierze na rodzaj i jakość prowadzonej interpretacji. 
Jeżeli pomiar pola falowego, które jest w swej naturze trójwymiarowe, jest wykonywany przy 
użyciu sondy jednoskładowej, pomierzona informacja jest w sposób istotny zredukowana. 
Sonda jednoskładowa służyć może wyłącznie do odnotowania faktu wystąpienia pojedyncze-
go zjawiska, nie może być natomiast pomocna w analizie cech pola falowego związanych 
z tym zjawiskiem. Stąd jedyną, możliwą interpretacją rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej 
jest badanie rozkładów energii i odstępów czasowych w dużych populacjach sygnałów. 
Wnioski, jakie można wyciągnąć na ich podstawie, dotyczą czasu wystąpienia ewentualnego 
wstrząsu, natomiast nie mówią o lokalizacji, mechaniżmie i naturze mającego wystąpić zja-
wiska. 
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Rozpoczęte badania nad wykorzystaniem czujników trój składowych rokują duże nadzieje 
na podniesienie efektywności metody sejsmoakustycznej. 

Rejestracja emisji sejsmoakustycznej przy użyciu sond trójskładowych zapewnia U2yska-
nie pełnej informacji o mierzonym polu falowym. Źródło emisji sejsmicznej stanowi z reguły 
nowo tworzące się pęloiięcie górotworu lub ześlizg mas skalnych wzdłuż istniejącej już nie-
ciągłości. Warto nadmienić, że ten drugi mechanizm stanowi bardziej efektywne źródło emi-
sji akustycznej i może powodować znaczny odsetek wstrząsów w rejonach prowadzonej eks-
ploatacji. 

Jeden i drugi mechanizm są źródłem co najmniej dwóch rodzajów fal - fali podłużnej 
i poprzecznej w najprostszym przypadku ośrodka jednorodnego. W ośrodku niejednorodnym 
pole falowe ulega znacznej komplikacji. Na skutek anizotropii panującej w ośrodku, będącej 
wynikiem kierunkowości rozkładu parametrów sprężystych oraz w wyniku skomplikowanego 
rozkładu nieciągłości, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych eksploatacją górniczą, 
pierwotne pole falowe ulega zaburzeniu. Na granicach wyrobisk tworzą się fale interferencyj-
ne i odbite, a szczeliny i inne niejednorodności wytwarzają fale rozproszone. 

Pełny obraz pola falowego, uzyskany w trakcie pomiarów przy użyciu trójskładowej son-
dy, pozwoli na: 
• analizę mechanizmu źródeł emisji, 
• pełną charakterystykę parametrów energetycznych i spektralnych sygnału, 
• lokalizację źródeł emisji, 
• charakterystykę ośrodka geologicznego (zmiany parametrów sprężystych), 
• łatwą kwalifikację sygnałów użytecznych i zakłóceń. 

Z punktu widzenia predykcji wstrząsów, najistotniejsze znaczenie ma dokładna lokaliza-
cja źródeł emisji. Będą się one układać w przestrzenne zbiory (klastiy), związane z miejscem 
przyszłego pęknięcia. 

Z punktu widzenia wzrostu efektywności eksploatacji najistotniejsze znaczenie ma szcze-
gółowe poznanie budowy geologicznej górotworu. Analiza trójskładowych zapisów sejsmoa-
kustycznych w celu określenia parametrów tłumienia i rozpraszania, pomiar rozszczepienia 
fali poprzecznej, pomiary opóźnień czasu propagacji mogą być wykorzystane do precyzyjnej 
lokalizacji uskoków, szczelin, rozwarstwień i zmian gęstości górotworu. 

Pomiary pola falowego przy pomocy sond trójskładowych, mimo iż efektywne z punktu 
widzenia uzyskiwanej informacji, są skomplikowane od strony technicznej i wymagają staran-
nej interpretacji. Najistotniejsze z punktu widzenia właściwego wykonania pomiarów są: 
• dobór właściwej konfiguracji sieci, gdy obserwacje są prowadzone przy użyciu wielu 

czujników, 
• właściwe zamontowanie sondy, gwarantujące z jednej strony bezawaryjną pracę, a z dru-

giej, niezakłócone warunki rejestracji, 
• właściwe zlokalizowanie sondy i zorientowanie jej trzech składowych w przestrzeni, 
• dostosowanie parametrów rejestracji do warunków panujących w danym oddziale kopalni 

(odpowiedni dobór wzmocnienia, w zależności od poziomu szumu), 
• opracowanie sposobu transmisji sygnału zapewniającego dużą dynamikę sygnału i brak 

koincydencji pomiędzy kanałami aparatury. 
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Niniejszy artykuł prezentuje pierwsze rezultaty badań. Należy oczekiwać, że w przyszłości 
prezentowane tu metody będą się intensywnie rozwijać, przynosząc nowe metody analizy 
i zwiększając efektywność eksploatacji i bezpieczeństwo pracy. 

2. Określanie orientacji sondy trójskładowej w otworze 

Procedura służąca do określania orientacji sondy w otworze stropowym sprowadza się do 
znalezienia transformacji, a ściślej obrotu w przestrzeni trójwymiarowej, który dowolny 
punkt zlokalizowany w nieznanym układzie współrzędnych związanych z sondą (X', Y', Z') 
przekształca do układu współrzędnych globalnych (X,Y,Z) (patrz lysunek 1). Układ współ-
rzędnych globalnych może odpowiadać współrzędnym geograficznym lub współrzędnym gór-
niczym obowiązującym w danej kopalni. Do określenia właściwej transformacji posłużymy się 
metodą strzelania kalibracyjnego. Jeżeli strzelanie kalibracyjne zostało wykonane z punktu 
o znanej lokalizacji można zdefiniować jednostkowy wektor e, w globalnym układzie współ-
rzędnych równoległy do prostej łączącej źródło z sondą pomiarową. Będziemy go nazywać 
globalnym wektorem padania. Droga propagacji nie musi być prostoliniowa, gdyż efekt za-
krzywienia promienia może zostać wyeliminowany przy znajomości rozkładu prędkości w oś-
rodku warstwowanym. Drugi wektor a, zwany lokalnym wektorem padania, wyznacza poło-
żenie źródła w lokalnym układzie współrzędnych związanjon z sondą. Wektor ten może być 
wyznaczony na podstawie analizy wartości własnych macier^ kowariancji hodogramu dla fa-
li P. Zostanie ona opisana w następnym paragrafie. Obliczony na tej podstawie lokalny wek-
tor padania, a jest wektorem maksymalnych drgań uśrednionym w analizowanym oknie. 

Strop wyrobiska 

Rys. 1. Schemat ideowy proceduiy określania orientacji sondy trójskiadowej w otworze stropowym 
Fig. 1. Procedure of triax!al detector orientation in a roof borehole 
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W celu zorientowania lokalnego układu współrzędnych z układem globalnym należy 
obrócić układ primowany (X', Y', Z') o kąt: 

5=coś^{a'b] (1) 

wokół osi zdefiniowanej jako: 

c= = CD< ^ (2) 

Odpowiednia rotacja układu współrzędnych, przeprowadzająca punkty z układu lokalne-
go do globalnego jest dana wzorem: 

gdzie A jest dane równaniem: 

rjiT'^ 

Y = A r (3) 

J j 7 ' J 

a 0 0> 
A = cos 5 • 0 1 0 + {l + cos5)-

.0 0 K \ 
C3C1 

CjCj \ 

C3C2 

f O 
+ sin5 

3 J \ 

' 3 

c 

— c 
o — c I 

o / 

(4) 

Dokładność określania orientacji sondy jest znacznie lepsza, gdy wykona się kilka, np. L -
strzelań kalibracyjnych z różnych pozycji. Tym samym mamy określone L wektorów â  okreś-
lających kierunki źródeł w lokalnym układzie współrzędnych. Analogicznie każdemu strzela-
niu odpowiada wektor e. odpowiadający globalnej geometrii układu źródło-sonda. Zakłada-
my, że sonda nie zmienia położenia i orientacji podczas wykonywania wszystkich strzelań ka-
libracyjnych. Określone na tej podstawie wektoiy ĉ  = â  X ê  mają nieznacznie różną 
orientację. Zagadnienie tym samym może być traktowane jako określenie wektora średniego 
c względem którego jest wykonywana rotacja układu. Jak można wykazać wektor ten jest 
maksymalnym wektorem własnym macierzy kowariancji: 

bkj=^ Ckl- Cji (5) 
i=l 

zaś wartość kąta obrotu wokół wektora jest dana wzorem: 

d 
1 ^ 

L t l 
(6) 

Wartości wektora c oraz kąta S wystarczają do znalezienia poprawnej orientacji sondy. 
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3. Lokalizacja źródeł emisji sejsmoakustycznej 

Zagadnienie lokalizacji źródeł emisji, to znaczy wyznaczenie azymutu i inklinacji wektora 
pierwszego wstąpienia fali P na hodografie trójskładowego sygnału oraz estymacja odległości 
źródło-sonda, odbywać się musi po określeniu orientacji sondy w głębokim otworze. 

Generalnie lokalizacja źródeł emisji sejsmoakustycznej może być wykonywana nawet przy 
użyciu jednego trójskładowego czujnika. Jednak przy nieznajomości struktury prędkościowej 
ośrodka propagacji błędy powstałe na skutek nieuwzględnienia zakrzywienia promienia sejs-
micznego będą tak duże, że w znacznym stopniu uniemożliwią rozpoznanie struktur związa-
nych z emisją. Jedyną metodą podnoszącą w tym wypadku wiarygodność lokalizacji jest po-
szukiwanie podobnych sygnałów w całej populacji zarejestrowanych zjawisk tzw. dubletów 
{ang. doublets) lub multipletów (ang. multiplets). 

W wypadku, gdy dokonujemy rejestracji na wielu czujnikach równocześnie, można uzys-
kać znaczny wzrost dokładności lokalizacji źródeł emisji. Przy optymalnym rozmieszczeniu 
czujników i zastosowaniu np. metody wspólnej lokalizacji hipocentrów wstrząsów {ang joint 
hipocenter location) zlokalizowane „chmury" zjawisk pokrywają się ze strukturami tektonicz-
nymi, tworzonymi lub propagującymi szczelinami. 

W niniejszym artykule skupimy uwagę na lokalizacji zjawisk sejsmicznych przy użyciu po-
jedynczej trójskładowej sondy sejsmoakustycznej montowanej w odwiercie stropowym. 

Zasadniczym problemem przy lokalizacji zjawisk sejsmicznych przy użyciu pojedynczej 
sondy trójskładowej jest wydzielenie faz P i S z pomierzonej trasy. Zagadnienie to jest szcze-
gólnie trudne w wypadku istnienia wysokiego poziomu szumów aparaturowych lub obecności 
fal zakłócających powstałych na skutek propagacji sygnału w ośrodku niejednorodnym. Po-
nieważ rejestrowane sygnały mają charakter niestacjonarny, tzn. ich parametry zmieniają się 
w czasie, w badaniach należy stosować metody bazujące na analizie parametrów chwilowych 
tras sejsmicznych. 

W dotychczasowej praktyce estymacja parametrów chwilowych tras sejsmicznych odbywa-
ła się w oparciu o analizę trasy zespolonej (Taner et aLy 1979) lub analizę parametrów 
w krótkim ruchomym oknie. Na podstawie trasy zespolonej estymowane są amplituda chwi-
lowa, faza chwilowa i częstodiwość chwilowa. Interpretacja fizyczna powyższych parametrów 
jest łatwa tylko w pierwszym przypadku. Amplituda chwilowa określa wartość obwiedni dla 
każdego punktu trasy sejsmicznej. Faza chwilowa i częstotliwość chwilowa nie mogą być in-
terpretowane w sposób bezpośredni, gdyż prowadzi to do niepożądanych własności tych 
funkcji. Na przykład faza chwilowa ma kształt piłokształtny, gdyż jest ona określona tylko 
z dokładnością co do wartości głównej fazy (wartości jego zmieniają się w granicach - ; r do 
+ K). Z kolei częstotliwość chwilowa może przyjmować wartości ujemne (White, 1991) i tym 
samym musi być wygładzana w pewnym oknie czasowym. Jak łatwo się przekonać analizując 
rzeczywiste sygnały sejsmiczne miejsca występowania ujemne częstotliwości występują dla 
najmniejszych wartości obwiedni sygnału, czyli w miejscach, gdzie sygnał użyteczny jest nieo-
becny, a dominuje szum pomiarowy lub fale interferencyjne. Tym samym, by z powodzeniem 
używać fazy chwilowej do dekompozycji trasy sejsmicznej zakres częstotliwościowy sygnału 
musi być odpowiednio duży, podobnie jak różnica twardości akustycznych sąsiednich warstw. 
W tym samym celu wymagany jest ponadto c^sto losowy rozkład współczynników odbicia 
warstw oraz duża ilość danych polowych (White, 1991). 

Sekcja 2 497 



School of Underground Mining *98 

W przeciwieństwie do parametrów chwilowych określanych na podstawie trasy zespolonej 
szereg wielkości istotnych dla interpretacji górniczej można określić na podstawie analizy 
krótkoczasowej rejestrowanych tras sejsmicznych. Do ważniejszych metod należą tzw. repre-
zentacje czasowo-częstotliwościowe sygnałów sejsmicznych. Ogólnie reprezentacje czasowo-
częstotliwościową można podzielić na liniowe i nieliniowe. Definiują one dla każdego punktu 
trasy chwilową transformację Fouriera (reprezentacje liniowe) lub chwilowe widmo mocy 
sygnału(reprezentacje biliniowe). 

Trójskladowe zapisy sejsmiczne dają możliwość analizy parametrów chwilowych związa-
nych z polaryzacją sygnału. Jest to niezbędne do detekcji faz P i S rejestrowanego sygnału, 
a tym samym do prawidłowej lokalizacji źródeł emisji sejsmicznej. Podobnie jak w analizie 
sygnałów Jednoskładowych parametry chwilowe sygnałów trójskładowych mogą być oblicza-
ne na podstawie sygnału zespolonego bądź w pewnym oknie czasowym. 

Pierwsza z metod zamienia trójskładowy sygnał sejsmiczny na trójskładowy sygnał anali-
tyczny: Przy użyciu sygnału analitycznego można dla każdego punktu obliczyć macierz kowa-
riancji sygnału (Vidale, 1986). Ponieważ macierz jest hermitowska jej wartości własne są rze-
czywiste i dodatnie. Wektory własne tej macierzy są w ogólnym przypadku zespolone. We-
ktor własny związany z największą wartością własną wskazuje kierunek o największej polary-
zacji. 

Jeżeli estymacja kowariancji odbywa się w pewnym oknie o długości N próbek to macierz 
kowariancji sygnału trójskładowego ma następującą postać: 

cov(^ , x ) cov(jc, y) cov(jC5 z) 

coy{y, x) cov{y, y) cov{y, z) (7) 
C0v(z, x) C0v(z5 j^) cov(z, z ) 

gdzie cov(x, y) są funkcjami kowariancji sygnałów x(t) i y(t), które są dane wzorem: 

1 ^ 
cov(x ,y) = —I^K^Yi (8) 

Dla x(t)=y(t) funkcja kowariancji redukuje się do funkcji autokowariancji. Funkcja ko-
wariancji określa średnią koncentrację energii na różnych składowych czujnika. Macierz ko-
wariancji jest macierzą rzeczywistą, symetryczną oraz w warunkach występowania nieskorelo-
wanego szumu na składowych czujnika, dodatnio określoną. Analiza wartości własnych i we-
ktorów własnych macierzy kowariancji prowadzi do wyznaczenia parametrów polaryzacji syg-
nału sejsmicznego oraz kierunku pierwszego wstąpienia fazy P. 

4. Organizacja pomiarów sejsmoakustycznych przy użyciu sond trójskładowych 

Prace przygotowawcze do uruchomienia ciągłej rejestracji produkcji obejmowały wykona-
nie sond trójskładowych przez Zakład Centrum EMAG - Katowice, ich kalibrację oraz za-
bezpieczenie przed wpływem agresywnego działania wód kopalnianych. Charakterystyki czę-
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stotliwościowe zostały zdjęte na stole rezonansowym w trzech kierunkach X, Y, Z. Ich anali-
za pozwala stwierdzić, że sondy cechuje płaska charakterystyka przenoszenia w paśmie od 
10 Hz do 1 000 Hz. Pozorne zniekształcenie charakterystyk, poniżej 100 Hz, jest spowodowa-
ne nieliniową charakterystyką wzmacniacza użytego w trakcie pomiarów kalibracyjnych. 

W wyniku pomiarów laboratoryjnych stwierdzono, że obie sondy poprawnie rejestrują 
sygnały, przy zachowaniu niskiego poziomu szumów własnych. Do rejestracji sygnałów zasto-
sowano eksperymentalną aparaturę ARES o transmisji cyfrowej. Transmisja od czujnika do 
nadajnika nadal odbywa się w sposób analogowy, natomiast transmisja od nadajnika do reje-
stratora na powierzchni odbywa się w sposób cyfrowy liniami teletechnicznymi. Zapewnia to 
znaczne powiększenie dynamiki transmisji i niską wrażliwość na zakłócenia natury technicz-
nej w sieci teletechnicznej. 

Dwie sondy zostały zamontowane w stropie wyrobiska na oddziale G-23/1 w dwóch pio-
nowych odwiertach odległych o 70 m na głębokościach 33 m oraz 23 m. Mapa oddziału wraz 
z dokładną lokalizacją sond została przedstawiona na rysunku 2. Sondy użyte w eksperymen-
cie zostały przystosowane do zamontowania i długiej pracy w głębokich odwiertach w stropie 
wyrobisk. W celu uzyskania jak najlepszego kontaktu z górotworem zostały one zacemento-
wane w odwiertach. Jednym z niezbędnych elementów sondy jest układ odpowietrzający, 
gdyż cement jest zatłaczany od dołu, z wyrobiska. Składa się on z trzech metalowych przewo-
dów, które mają ujście do wnętrza tyczki służącej do mocowania czujnika w odwiercie. 
W trakcie zatłaczania cementu powietrze wypełniające wolną przestrzeń ponad czujnikiem 
jest odprowadzane tymi przewodami do wnętrza tyczki, a stamtąd na zewnątrz odwiertu 
(patrz rysunek 3). Jednocześnie przewody odpowietrzające umożliwiają wypełnienie cemen-
tem przestrzeni ponad czujnikiem, gwarantując bardzo dobry kontakt z górotworem. 

5 ł ^ S'i r-n M — -t? — i j — • 

•y-e-a 

Rys. 2. Mapa oddziału G23 kopalni „Rudna" wraz z zaznaczonymi miejscami montażu sond trójskładowych (SI, 
S2) oraz lokalizacją punktów strzałowych (Ps 1-6) 

Fig. 2. Map of the „Rudna" Copper Minc district G23. Locations of the detectore 
and the shot points were pointed out 
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Rys. 3. Sonda trójskładowa używana w trakcie eksperymentu, zamontowana w otworze stropowym 
Fig. 3. The triaxial detector used during experiment fixed in the deep roof borehole 

Sondy zostały umieszczone na różnych głębokościach w celu zwiększenia rozdzielczości 
pionowej lokalizowanych źródeł emisji sejsmoakustycznej. Analogicznie w celu zwiększenia 
wiarygodności lokalizacji poziomej odległość odwiertów wynosi tylko 70 m, by możliwa była 
rejestracja sygnałów na obydwu czujnikach jednocześnie. Tak dobrana konfiguracja pozwala 
na wiarygodną lokalizację źródła emisji niezależnie od zmian prędkościowych w stropie. 

Ze względu na sposób montażu początkowa orientacja czujników mogła ulec zmianie po 
zamontowaniu. W celu ustalenia orientacji sondy posadowionej na dnie odwiertu wykonano 
osobny eksperyment. 

5. Opis eksperymentu kalibracyjnego 

Eksperyment przeprowadzono używając punktów strzałowych PS 1-6. Opis strzelań 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1, Organizaqa i opis eksperymentu kalibracji sond w kopalni „Rudna" 
Table 1. Set-up and description of the calibration experiment in Rudna ODpper Mine 

Nr Pkt. Ładunek Sonda 1 Sonda 2 
strzelania strzałowy [g] amplitudy (x, y, z) amplitudy (x, y, z) 

2 2 100 (387, 235, 2434) zakłócenia 
3 1 200 (793,309,3286) zakłócenia 
5 3 300 (266,186, 494) (1559,1403, 760) 
6 4 400 (166,116, 262) (1155,1135,1563) 
7 6 300 (340, 284, 847) (2520, 2811,3664) 
8 5 300 (1729, 778, 4096) (2100,3537,2988) 
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Zakłócenia rejestracji (strzał 2 i 3 dla sondy 2) zostały spowodowane indukcją w sieci 
teletechnicznej. Tak zarejestrowane sygnały nie podlegały interpretacji. 

Jak to już opisano do określenia orientacji sondy w odwiercie, należy określić składowe 
wektora lokalnego (związanego z czujnikiem) oraz wektora globalnego (związanego z global-
nym układem odniesienia). Wektor globalny jest określany na podstawie znanycłi lokalizacji 
sond i punktów strzałowych. Do jego określenia przyjęto układ odniesienia przedstawiony na 
rysunku 4. Kąt jest mierzony od kierunku północnego (oś Y), zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. W tabeli 2 zebrano współrzędne wektorów regionalnych dla punktów strzałowych PS 
1 - 6 . 

Azymut 

Inklinacja 

Rys. 4. Konwencja przyjęta dla globalnego układu odniesiena 
Fig. 4. Global coordinates used in the experiment. 

Tabela 2. Wektory regionalne dla poszczególnych punktów strzałowych w eksperymencie kalibracyjnym 
Table 2. Regional vectors associated with particular shot points for calibration experiment 

PS Sonda 1 Sonda 2 
1 (42.42, 39.56,33.0) 
2 (2.92,23.82, 33.0) — 

3 (-61.72,-37.08,33.0) (-8.63.8.34,23.0) 
4 (-72.5, -56.64,33.0) (-18.86, -11.33,23.0) 
5 (-23.51,-32.36,33.0) (33.61,12.9,23.0) 
6 (-56.65, -94.29,33.0) (-11.91,^.43,23.0) 

Określanie wektora lokalnego odbywa się metodą analizy chwilowej hodogramu drgań 
trójskładowych zgodnie z opisem przedstawionym w paragrafie 3. 

W celu identyfikacji fazy „P" i „S" zastosowano następujące „detektory": 

DL 

DK 

2 

2 

- ^ 2 

(14) 
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Wektor własny, określający kierunek lokalny drgań był określany dla fazy „P" dla miej-
sca, gdzie detektory liniowe osiągały lokalne maksimum. W wyniku przeprowadzonej analizy 
określono wektory lokalne dla obu sond, dla poprawnie zarejestrowanych sygnałów. Wyniki 
zostały zebrane w tabeli 3. 

Tabela 3. Wektory lokalne dla poszczególnych punktów strzałowych w eksperymencie kalibracyjnym 
Table 3. Local vectors associated with particular shot points for calibratlon experiment 

PS Sonda 1 Sonda 2 
1 (-0-052,0.093,0.994) — 

2 (-0.021,-0.069,-0.997) 
3 (0.145,0.042,0.989) (-0.282, -0.239, -0.929) 
4 (-0.755,-0.404, -0.516) (-0.248, -0.888, -0.386) 
5 (0.023,0.134,0.991) (-0.034, -0.695, -0.718) 
6 (-0.089, 0.038,0.995) (-0.226,-0.963,0.147) 

W procedurze określania nieznanej orientacji sondy, używa się uśrednionych wartości we-
ktorów lokalnych i regionalnych, w celu określenia macierzy obrotu układu współrzędnych. 
W wyniku obliczeń wykonanych według algorytmu opisanego w paragrafie 2, otrzymano na-
stępujące macierze obrotu: 

0.9945 -0.0296 -0.1004 
Sonda 1: A = < 0.0108 0.9831 -0.1830 • 

0.1041 0.1809 0.9780 

0.9998 -0.0077 -0.0168 
Sonda 2: A = < 0.0064 0.9970 -0.0772 -

0.0173 0.0771 0.9969 

Macierze A określają dla każdej sondy przekształcenie (obrót), jakiemu musi być podda-
ne zlokalizowane zjawisko sejsmoEikustyczne. W wyniku obrotu otrzymujemy nowe położe-
nie w globalnym układzie współrzędnych. 

6. Analiza wstrząsu sejsmicznego zarejestrowanego w oddziale G-23 

W trakcie prowadzenia drugiego eksperymentu zarejestrowano na oddziale G-23 słabe 
zjawisko sejsmiczne. Pole falowe zarejestrowane przy użyciu obu sond przedstawiono na ry-
sunku 5. 
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Rys. 5. Trójskladowy sygnał zarejestrowany w kopalni „Rudna" po wstrząsie sejsmicznym. 
Fig. 5. Three component signal recorded after tremor in „Rudna'"Mine. 

W celu wydzielenia faz „P" i „S" przeprowadzono analizę wartości własnych dla całego 
sygnału. Korzystając z detektorów określonych wzorami (3) i (4) określono czasy wstąpienia 
fazy „P" na 529 i 528 próbkę sygnałów zarejestrowanych sondami SI i S2 oraz czasy wstąpie-
nia fazy „S", odpowiednio na 800 i 803 próbkę (patrz rysunek 6). 

Przyjmując prędkość fali P w dolomicie jako 6 km/s, zaś fali S jako 3,47 km/s, otrzymano 
następujące odległości od wstrząsu: 
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Rys. 6. Wartości detektorów polaryzacji liniowej i kołowej dla wstrząsu sejsmicznego zarejestrowanego 
dwoma sondami trójsWadowymi 

Fig. 6. Yalues of linear and radial polarisation for signal recorded by two detectors 

•ondal: 1118,6 m 
Sonda 2: 121,4 m 

W celu określenia położenia obliczono lokalne wektoiy drgań. Otrzymano: 

Sonda 1: 

V 

0.159 
0.101 
0.982 

/ 

Sonda 2 

V 

0.947 
0.251 
0.200 

\ 

/ 

Tym samym położenie źródła wstrząsu określono w lokalnym układzie współrzędnych 
przy użyciu obu sond, jako: 

^ 11.86 ^ / 

Sonda 1: 

V 

11.98 
116.47 

Sonda 2 
114.97 
30.47 
24.28 

A 

\ J 

Przy wykorzystaniu macierzy obrotu A obliczonych na podstawie strzelań kalibracyjnych 
określono położenie źródła w globalnym układzie współrzędnych: 

^ 6.708 ^ 
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Powyższe współrzędne są odniesione do globalnego układu współrzędnych zdefiniowane-
go na rysunku 4. 

7. Podsumowanie 

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem sond trójskładowych dla 
analizy zapisu pola falowego. Omówiono wstępne rezultaty określania orientacji przestrzen-
nej sondy umieszczonej w głębokim odwiercie stropowym. Przeprowadzono ponadto wstęp-
ną lokalizację wstrząsu sejsmicznego odnosząc wynik do globalnego układu współrzędnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że precyzyjne określenie 
orientacji sondy w głębokim odwiercie jest możliwe na podstawie serii strzelań kontrolnych 
wykonanych w różnych miejscach wyrobiska. Zalecana jest przy tym geometria kołowa roz-
mieszczenia punktów strzałowych ze względu na spodziewaną anizotropię własności spręży-
stych ośrodka. 

Planując dalsze badania nad wykorzystaniem obserwacji emisji sejsmoakustycznej sonda-
mi trójskładowymi, należy zwrócić uwagę na wpływ dynamiki aparatury rejestrującej na ja-
kość interpretacji oraz zastosowanie pełnej transmisji cyfrowej od czujnika do nadajnika. 
Transmisja analogowa używana standardowo w górnictwie jest źródłem szumów, które 
znacznie obniżają dokładność lokalizacji źródeł emisji. Ograniczenia wynikające z niskiej dy-
namiki aparatury rejestrującej i dużego szumu, w pierwszym rzędzie uniemożliwiają prawid-
łową analizę polaryzacji fali, a tym samym kierunku propagacji pierwszego wstąpienia sygna-
łu. Trudne, a wręcz niemożliwe stanie się ponadto wydzielenie fazy S, niezbędnej do określe-
nia odległości hipocentralnej-

Reasumując, zaprezentowane wyniki teoretyczne i wstępne analizy oraz dotychczas wyko-
nane prace dołowe są ważnym krokiem w kierunku podjęcia ciągłej obserwacji emisji sejsmo-
akustycznej w innych kopalniach przy użyciu sond trójskładowych oraz opracowanie dodat-
kowych metod interpretacji służących podniesieniu efektywności i bezpieczeństwa eksploata-
cji w warunkach podziemnych. 
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Analysis of a rock-mass condition using triaxial seismoacoustic 
measurements 

Abstract 
The first results of the experiment aimed to monitor seismic and acoustic emission in 

mines using triaxial detectors was presented in the paper. The algorithm of evaluation of 
spatial orientation of the detector and method of a seismic source location using single 
detector were discussed. Then the description of the experiments in „Rudna" Copper Mine 
was presented. As a result of this experiment the orientations of the two detectors fixed in 
the deep roof bereholes were evaluated. Finally the strong tremor recorded by both 
detectors was located. 
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Andrzej KARBOWNIK, Krzysztof WODARSKI 
Politechnika Śląska, Gliwice 

Możliwości obniżenia kosztów wydobycia węgla kamiennego w Polsce 

stówa kluczowe 
Górnictwo - restrukturyzacja - koszty - zatrudnienie 

Streszczenie 
W artykule przeprowadzono analizę kształtowania się wartości podstawowych wskaźni-

ków techniczno - ekonomicznych charakteryzujących górnictwo węgla kamiennego w Polsce 
w latach 1993 - 1997. Analiza ta była podstawą dla wyznaczenia trendów w kształtowaniu się 
wartości wybranych wskaźników i przeprowadzenia prognozy wyników ekonomicznych gór-
nictwa węglowego na lata 1997 - 2000. Na podstawie przeprowadzonej prognozy sformuło-
wano wnioski co do możliwości obniżenia kosztów wydobycia węgla kamiennego w Polsce. 

W 1993 roku rozpoczęła się praktycznie restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla ka-
miennego. Z dniem 1 marca 1993 r. z 49 kopalń - przedsiębiorstw państwowych - utworzo-
no 6 jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a dalsze 14 kopalń przekształcono w jednooso-
bowe spółki Skarbu Państwa. W końcu czerwca 1993 r. z 11 „kopalń - spółek" utworzono 
Katowicki Holding Węglowy S. A. Utworzone jednoosobowe spółki Skarbu Państwa od lipca 
do końca 1993 r. realizowały program powstrzymywania upadłości górnictwa węgla kamien-
nego, którego głównym celem było zahamowanie narastania strat finansowych w górnictwie 
oraz stworzenie warunków do uzyskania rentowności przez górnictwo węgla kamiennego. 
Rok 1994 był pierwszym rokiem realizacji programu II etapu restrukturyzacji, przewidziane-
go na lata 1994 - 1995, którego podstawowym celem było uzyskanie przez ten sektor gospo-
darki stanu rentowności. 

Realizacja wymienionych programów nie przyniosła spodziewanych efektów. Jedynie 
w 1994 roku niekorzystna tendencja narastania strat finansowych została zahamowana. 
Świadczą o tym wyniki ekonomiczno - finansowe, jaki górnictwo polskie notowało w latach 
1993 -1996. 

W celu oceny realizacji procesu restrukturyzacji w górnictwie węgla kamiennego w Polsce 
przeprowadzono analizę kształtowania się kilku podstawowych wskaźników techniczno-eko-
nomicznych charakteryzujących ten sektor w latach 1993 - 1997. 

Przeprowadzono analizę kształtowania się wielkości kosztu sprzedanego węgla w górnic-
twie węgla kamiennego w Polsce w okresie od stycznia 1993 roku do czerwca 1997 roku. 
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Tabela 1. Wybrane wskaźniki techniczno-ekonomiczne cłiarakteryzujące polskie górnictwo 
węgla kamiennego w latach 1993-1996 

Table 1. Selected technical-economical indicators characterising Polish coal mining industry in the years 1993-1996 

Analizę kosztu przeprowadzono w tzw. cenach stałych (tj. bez uwzględnienia inflacji), dla 
poziomu cen z grudnia 1996 roku. Dla określenia stopy inflacji w poszczególnych miesiącach 
lat 1993 - 1997 posłużono się wskaźnikiem wzrostu cen bazowych produkcji sprzedanej 
w polskim przemyśle, opublikowanych w biuletynach GUS. Wartości bieżące jednostkowego 
kosztu sprzedanego węgla przytoczono za Biuletynami PARG. 

Na rysunku 1 przedstawiono kształtowanie się jednostkowego kosztu własnego ogółem, 
liczonego w cenach bieżących oraz w cenach z grudnia 1996 roku. 

Na rysunku 2 przedstawiono kształtowanie się średniej ceny zbytu węgla w polskim gór-
nictwie, liczonej podobnie, jak jednostkowy koszt sprzedanego węgla, w cenach bieżących 
oraz w cenach z grudnia 1996 roku. 

Powyższe dane były podstawą dla określenia dla poszczególnych lat okresu 1993 - 1996 
wartości średniego jednostkowego kosztu sprzedanego węgla oraz średniej ceny zbj^u węgla 
w polskim górnictwie węglowym w kolejnych łatach, wyrażonych w cenach z grudnia 1996 r. 
Kształtowanie się wartości tych dwóch wskaźników przedstawiono w tablicy 2 i na rysunku 3. 
Z podanych informacji wynika, że w okresie od 1993 roku do 1997 roku, wartość kosztu 
jednostkowego sprzedanego węgla wykazuje tendencję rosnącą. Według wyznaczonego tren-
du, średni jednostkowy koszt sprzedanego węgla w latach 1993 - 1996 wzrastał o około 2 zł/t 
rocznie. Na rysunku 4 zobrazowano wyznaczony trend dla jednostkowego kosztu sprzedane-
go węgla. 

Z przeprowadzonej analizy kształtowania się wartości średniej ceny zbytu węgla handlo-
wego, liczonej w cenach z grudnia 1996 roku wynika, że w okresie od 1993 roku do 1997 roku 
wykazuje ona tendencję rosnącą, pomimo, że w 1995 roku cena zbytu węgla w porównaniu 
do 1994 roku zmniejszyła swoją wartość. Na rysunku 5 przedstawiono wyznaczoną hnię tren-
du dla średniej ceny zbytu węgla handlowego. Należy podkreślić, że została ona określona ja-
ko różnica w poziomie cen węgla w latach 1993 i 1997. 
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Tabela 2. Kształtowanie się średnich wartości kosztu sprzedanego węgla oraz ceny zbytu węgla 
(w cenach z grudnia 1996 r.) w latach 1993 -1996 

Table 2. The forming of the sold coars average cost value and coal's sailing price in the years 1993-1996 
(according to price in December 1996) 
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Rys. 3. Kształtowanie się średnich wartości kosztu sprzedanego węgla oraz ceny zbytu węgla 
(w cenach z grudnia 1996 r.) w latach 1993 -1996 

Fig. 3. The forming of the sold coaPs average cost value and coaFs sailing price in the years 1993-1996 
(according to price in December 1996) 

Rys. 4. Wyznaczenie trendu kształtowania się jednostkowego kosztu sprzedanego węgla w górnictwie węgla 
kamiennego w Polsce w latach 1993 -1997 

Fig. 4. The determining of the trend in sold ccaPs unit shaping in Polish mining industry in the years 1993-1997 
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Rys. 5. Wyznaczenie trendu kształtowania się średniej ceny zbytu węgla w górnictwie węgla kamiennego 
w Polsce w latach 1993 - 1997 

Fig. 5. The determining of the trend in coaPs average selling price shaping in Polish mining industry in the years 
1993-1997 

Ponadto również wyznaczono linię trendu dla kształtowania się poziomu zatrudnienia we 
wszystkich polskich kopahiiach węgla kamiennego w latach 1993 - 1997. Linia ta została 
przedstawiona na rys. 6. Wykazuje ona wyraźną tendencję spadkową, przy czym średni spa-
dek zatrudnienia w kolejnych latach wynosi! okoio 5,5%. 

Rys. 6. Trend w kształtowaniu się zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1993 -1997 
Fig. 6. The trend in empbymenfs shopping in Polish coal mining industry in the years 1993-1997 

Na rys. 7 przedstawiono wyznaczoną linię trendu dla kształtowania się średniej płacy 
z narzutami w polskim górnictwie. Należy zaznaczyć, że wartość średniej płacy z narzutami 
w górnictwie w poszczególnych latach analizy została, podobnie jak wartość kosztu jednos-
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tkowego i średnia cena zbytu węgla, wyrażona w cenach z grudnia 1996 roku. Na podstawie 
informacji zaprezentowanych na rys. 7 można wnioskować, że średnia płaca z narzutami 
w górnictwie węglowym wykazuje w latach 1993 - 1996 tendencję rosnącą i wzrastała ona 
średniorocznie o 72 zł/m-c/osobę. 

Rys. 7. Trend w kształtowaniu się średniej płacy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1993-1996 
Fig. 7. The trend in average salary's shapping in Polish coal mining industry in the years 1993-1996 

Na podstawie podanych informacji z lat 1993 - 1997 oraz wyznaczonych funkcji trendu, 
przeprowadzono prognozy kształtowania się w latach 1998 - 2000 następujących wskaźni-
ków: 
- jednostkowy koszt sprzedanego węgla i średnia cena zbytu węgla (rys. 8), 
- poziom zatrudnienia w górnictwie (rys. 9), 
- średnia płaca w kopalniach (rys. 10). 

Rys. 8. Prognoza kształtowania się wartości jedn. kosztu sprzedanego węgla oraz średniej ceny zbytu 
węgla w polskim górnictwie w latach 1997 - 2000 

Fig. 8. The prognosis of sold coal's unit cost value shapping and the coars average selling price in Polish coal 
mining industry in the 1997 - 2000 
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Rys. 9. Prognoza kształtowania się poziomu zatrudnienia w polskim górnictwie w latach 1997 - 2000 
Fig. 9. The prognosis of emplyment levei's shapping in Polish coal miningindustry in the 1997 - 2000 

Rys. 10. Prognoza kształtowania się średniej płacy w polskim górnictwie w latach 1997 - 2000 
Fig. 10. The prognois of the average salaiy's shapping in Polish coal mining industry in the 1997 - 2000 

Dla potrzeb tej prognozy pr2yjęto sprzedaż węgla w górnictwie węgla kamiennego w Pol-
sce w latach 1998 - 2000 na poziomie 1996 roku tj. 133 min ton. 

Wyniki przeprowadzonej prognozy przedstawiono w tablicy 3. Z podanych informacji wy-
nika, że w latach 1997 - 2000 górnictwo węglowe w Polsce, będzie ponosiło znaczne straty fi-
nansowe na sprzedaży węgla. Akumulacja na węglu całego polskiego górnictwa w kolejnych 
latach będzie się jednak nieznacznie zmniejszać. W 1998 roku ujemna akumulacja na węglu 
górnictwa w Polsce wyniesie -755,7 min zl (w cenach z grudnia 1996 roku), natomiast 
w 2000 roku wyniesie -700,7 min zl. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż ceny węgla kamiennego w kraju w poszczególnych segmentach 
rynku zbliżają się do parytetu importowego, możliwości doprowadzenia podmiotów gospo-
darczych w górnictwie do stanu rentowności należy poszukiwać w zmniejszaniu kosztu wydo-
bycia węgla. 

Okoio 50% tego kosztu stanowią płace wraz z narzutami. Ustalmy zatem w jakim stop-
niu zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach w latach 1998 - 2000 wpłynie na wyeliminowanie 
ujemnej akumulacji na węglu. 
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Tabela 3. Prognoza kształtowania się akumulacji na węglu w polskim górnictwie węgla kamiennego 
na lata 1997 - 2000 (w cenach z 12.1996 r.) 

Table 3. The prognosis of the ccaPs accumulation shapping in Polish coal mining industry for the years 1997 - 2000 
(according to price in December 1996) 

Rys. 11. Prognoza kształtowania się akumulagi na węglu w polskim górnictwie węgla kamiennego 
na lata 1997 - 2000 (w cenach z 12.1996 r.) 

Fig. 11. The prognosis of the ccaPs accumulation shapping in Polish coal mining industry for the years 1997 - 2000 
(according to price in December 1996) 

W tym celu przeprowadzono analizę kształtowania się tzw. „maksymalnego zatrudnienia" 
w górnictwie węgla kamiennego, tzn. takiego poziomu zatrudnienia, który pozwoliłby na 
osiągnięcie przez cały sektor zerowej akumulacji na węglu. Wyniki tej analizy zostały przed-
stawione w tabeli 4. Podano prognozy prognozę stanu zatrudnienia w górnictwie, która wyni-
ka z dotychczas prowadzonej polityki zatrudnieniowej. Podano również konieczne dodatko-
we zmniejszenie stanu zatrudnienia, które zapewni uzyskanie w kolejnych latach zerowej 
akumulacji na węglu. 
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Biorąc prognozę wyników finansowych górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata 
1998 - 2000, obliczono, że dla osiągnięcia zerowej akumulacji na węglu w 1998 roku należa-
łoby zmniejszyć zatrudnienie w kopalniach dodatkowo (ponad prognozowany poziom) 
o 24,2 tys. osób. Dla osiągnięcia zerowej akumulacji w 1999 roku konieczne byłoby dodatko-
we zmniejszenie zatrudnienia o około 22,7 tys. osób. Taki sam efekt osiągnięty w 2000 roku 
wymagałby zmniejszenia zatrudnienia o 21,2 tys. osób. 

Na rysunku 12 przedstawiono zależność akumulacji na węglu w górnictwie węgla kamien-
nego w Polsce w 2000 roku od poziomu zatrudnienia, a na rys. 13 od średniej ceny zbytu 
węgla, Z podanych zależności wynika, że osiągnięcie zerowej akumulacji na węglu jest możli-
we poprzez wzrost średniej ceny zbytu węgla do około 124 zł/t, czyli o około 13,7% w stosun-
ku do ceny wynikającej z prognozy wykonanej w oparciu o ustalony trend z lata 1993 - 1997. 

Można zatem stwierdzić, iż jednym z najpoważniejszych problemów w restrukturyzacji 
polskiego górnictwa węgla kamiennego jest zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach i dosto-
sowanie go do możliwości utrzymania określonej ilości efektywnych miejsc pracy. Wyznaczo-
na na podstawie badania trendu prognoza zatrudnienia w kopalniach na lata 1997 - 2000 wy-
kazała, że do 2000 roku nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie do poziomu 207,5 
tys.osób. W świetle przeprowadzonej prognozy wyników finansowych, przy utrzymujących się 
trendach w zakresie kosztów produkcji i cen zbytu, ten poziom zatrudnienia nie pozwoli na 
osiągnięcia rentowności w polskim górnictwie węgla kamiennego. Dla osiągnięcia zerowej 
akumulacji na węglu, w poszczególnych latach konieczne byłoby dodatkowe zmniejszenie za-
trudnienia w górnictwie o około 25 tys.osób w okresie najbliższych dwóch, trzech lat. Dlatego 
też skuteczność realizacji procesów restrukturyzacyjnych w całym górnictwie będzie uzależ-
niona od umiejętności, a przede wszystkim od możliwości rozwiązywania problemów spo-
łecznych wynikających z działań w zakresie zmniejszenia poziomu zatrudnienia w kopalniach. 

Rys. 12. Kształtowanie się akumulacji na węglu w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2000 roku 
w zależności od poziomu zatrudnienia w kopalniach 

Fig. 12. The shaping of the coaFs accumulation in Polish coal mining industry in the year 2000 
according to the employment's Ievel in the coal mines 

Sekcja 2 519 



School of Underground Mining *98 

Rys. 13. Kształtowanie się akumulagi na węglu w polskim górnictwie węgla kamiennego w 2000 roku w zależności 
od średniej ceny zbytu węgla 

Fig. 13. The shaping of the ccaPs accumulation in Polish coal mining industry in the year 2000 according to the 
coaPs average selling price 

The possibilies of reduction of the coal production's costs in poland 

Abstract 
The anthor hos undertaken the anaysis of the value forming of the essential technical and 

economical indicators, characterising the Polish mining industry in the year's 1993 - 1997. 
That analysis has been the basis for the determining of the trends in value - shaping for 
chosen indicators and inaking a prognosis of economical results in coal mining industry in 
the years 1997 - 2000. Conclusions about the possibilities of reduction in the cola 
production's costs in Poland have been drawn from thet prognosis. 
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Giówny Instytut Górnictwa, Katowice 

Koncentracja produkcji - trwatą szansą obniżania kosztów w górnictwie 

Słowa kluczowe 
Górnictwo - koncentracja produkcji - koszt 

Streszczenie 
Omówiono rozwój pojęcia koncentracji produkcji oraz przyczyny, które nadają koncen-

tracji rangę podstawowego miernika poziomu technicznego podziemnej eksploatacji złóż. 
Wskazano na skalę zmian, którym ulegała koncentracja produkcji w polskim górnictwie węg-
la kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji lynkowej (1990-1997), 
oraz na podstawowe przyczyny występowania w polskich kopalniach nadmiernej liczby ścian 
o niskiej koncentracji. Sformułowano wnioski wykładu, wskazując dalszy wzrost koncentracji 
jako nieodzowny warunek obniżania kosztów produkcji górniczej oraz utrzymania polskiego 
węgla na krajowym, i europejskim rynku paliw. 

1. Wprowadzenie 

Z pojęciem koncentracji - w odniesieniu do górnictwa - zetknąłem się w latach 1948 h-
1949, na wykładach „Górnictwa III" prowadzonych na Wydziale Górniczym AGH przez pro-
fesora Bolesława Krupińskiego i przez Jego znakomitych współpracowników (m.in. J. Kolbe, 
J. Tuchołka, W. Michejda) z ówczesnego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego 
(CZPW). Zainteresowanie gospodarczymi aspektami górnictwa - zwłaszcza górnictwa węgla 
kamiennego - sprawiło, że problematyka koncentracji produkcji wypełniła ogromną część 
mojej późniejszej pracy zawodowej. Koncentracją zajmowałem się bezpośrednio, jako para-
metrem (cechą) eksploatacji górniczej o decydującym wpływie na jej ekonomiczną efektyw-
ność [9,10, 13,14]. Najczęściej jednak była pośrednim celem prac ukierunkowanych na two-
rzenie warunków dla rozwoju koncentracji w kopalniach, np. poprzez doskonalenie systemu 
kontowania (dekretowania) elementarnych zaszłości gospodarczych oraz komputeryzację 
rozliczeń i planowania [16, 17, 20] poprzez usprawnianie systemów eksploatacji [9, 22, 23], 
modernizację technologii podsadzki hydraulicznej [19,24], itd. 

Mimo tak dużego zaangażowania w problematykę koncentracji produkcji (ponad 50 pub-
likacji) - a może właśnie dlatego - natrafiłem na trudności w przygotowaniu wykładu na te-
mat: „Koncentracja wydobycia szansą obniżenia kosztów", o który zwrócił się dr inż. Jerzy 
Kicki, Przewodniczący „SZKOŁY...". Wykład ma limitowany czas i objętość, a problem jest 
ogromny. W aktualnej sytuacji naszego górnictwa, które na otwartym rynku surowców musi 
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sprostać konkurencji największych światowych eksporterów - jest to przy tym problem strate-
giczny! 

W tej sytuacji zdecydowałem się wykład maksymalnie uprościć, skupiając uwagę jedynie 
na trzech kwestiach: 
- rozwoju pojęcia koncentracji, 
- przyczynach które nadają koncentracji rangę podstawowego miernika poziomu technicz-

nego kopalń i całych gałęzi górnictwa, 
- zmianach, którym ulegały podstawowe wskaźniki koncentracji w okresie rynkowej tran-

sformacji. 

W zakończeniu wykładu podałem uwagi ogólne i wnioski. 

2. Rozwój pojęcia koncentracji 
Pierwsze zastosowanie pojęcia koncentracji w terminologii górniczej znalazłem w po-

dręczniku z 1924 roku, profesora Henryka Czeczotta, który wiąże je z transportową strukturą 
kopalni w sposób następujący: „... Przy wyznaczaniu dróg przewozowych we wszystkich wy-
padkach należy się kierować następującymi zasadami: 
1. ... urobek winien dochodzić do szybu drogą najkrótszą, 
2. ... najprostszą, 
3. jedna droga powinna obsługiwać możliwie największą ilość robót, czyli, winna być zacho-

wana zasada koncentracji robot.. ."[1 . 
Warto zauważyć, że w owym czasie w Górnośląskim Zagłębiu były znane głównie „... sy-

stemy z zastosowaniem filarów i komorowe ..." w podziale na systemy „... z zawalaniem 
przestrzeni wybranych i z podsadzaniem wyrobisk". Jednak Henryk Czeczott pisał: „,.. po-
nieważ pędzenie chodników jest zawsze kosztowniejsze niż wybieranie węgla z filarów, przeto 
należy dążyć do tego, aby system odbudowy składał się z możliwie najmniejszej ilości chodni-
ków ...". I dalej „... od zastosowania właściwego systemu wielce zależy sukces ekonomiczny 
przedsiębiorstwa ... wydajność całej kopalni i w stopniu najwyższym koszta własne urobku" 
1]. Można przyjąć, że ten pogląd wielkiego górnika trafnie zapowiadał rozwój i późniejsze 

sukcesy systemu ścianowego. 
Pięć lat później (1929), system ścianowy był już wyraźnie „zadomowiony" w Górnoślą-

skim Zagłębiu. Bolesław Krupiński w pierwszym całościowym opisie wybierania grubego po-
kładu ścianami po rozciągłości z podsadzką hydrauhczną, wiąże pojęcie koncentracji nie 
z transportem a z przodkiem. „... System ścianowy jednocząc podstawowe zasady racjonali-
zacji, tj. koncentrację roboty z podziałem pracy i ze zharmonizowaniem poszczególnych mo-
mentów pracy i wykorzystując nowoczesne środki techniki górniczej, daje maksimum efektu 
ekonomicznego dla kopalni i robotnika. Kopalnia może oczekiwać wysokiej wydajności, 
unormowanych kosztów robocizny i materiałów; górnik - pracy jednostajnej, z której został 
wyłączony czynnik przypadkowości, jako skutek zmiennej reakcji górotworu i przy której mo-
że on rozwinąć taką wydajność na jaką go stać" [2]. 

Po upływie następnych kilkunastu lat, pojęcie koncentracji zaczyna pojawiać się coraz 
częściej w wypowiedziach tych inżynierów górniczych, którzy na eksploatację górniczą umieli 
patrzeć przez pryzmat jej efektywności, a nie samych tylko „geometrycznych parametrów" 
systemów wybierania, ich charakterystyki w aspekcie mechaniki górotworu, zagrożeń górni-
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czych, wentylacji itd. W roku 1948, w znakomitych „Wykładach dla wyższego dozoru tech-
nicznego kopalń" [3], które do dziś powinny być obowiązkową lekturą studentów Wydziałów 
Górniczych - Andrzej Smolarski mówiąc o „organizacji zabierki" sformułował,fasadę kon-
centracji" w wersji zaskakująco prekursorskiej [4]. Wówczas gdy z zabierki wydobywano 
przeważnie tylko kilkadziesiąt ton/dobę napisał: Zasada ta wyraża się dążeniem do sku-
pienia wydobycia całej kopalni w możliwie małej liczbie przodków odbudowy, w wypadku 
idealnym w jednym przodku" [4 . 

W innym „wykładzie", Wiktor Nowakowski omawiając „Zasady odbudowy ścianowej" 
stwierdził „...W naszym zagłębiu spotykamy często ściany o wydobyciu 700 - 800 t na dobę 
i tylko chwilowy brak odpowiednich środków transportowych stoi na przeszkodzie dalszej 
koncentracji" [5]. Adam Zyzak, rozpatrując także eksploatację ścianami, wyróżniał „koncen-
trację wydobycia" (w przodkach) oraz koncentrację w „polach odbudowy". We wnioskach 
swego wykładu podkreślił: „... Przez koncentrację ścianową i polową (w ścianach i polach od-
budowy - przyp. AL) odpadają rozległe drogi przewozowe, rurowe, wentylacyjne i ich utrzy-
manie" [6 . 

Tak więc w miarę upowszechniania systemów ścianowych i w miarę rozwoju mechanizacji 
robót górniczych - koncentracja była postrzegana coraz wyraźniej jako parametr o kluczo-
wym znaczeniu dla efektywności eksploatacji górniczej - i co jest znamienne - stopniowo 
rozszerzał się zakres rzeczywistości kopalnianej z którą wiązano to pojęcie. W roku 1949, Je-
rzy Kolbe zaproponował, aby koncentrację mierzyć ilością wydobycia uzyskiwanego z pokła-
du i poziomu [7] a w roku 1956 włączył do propozycji wskaźnik określający ilość wydobycia 
przypadającego na metr wszystkich dróg transportowych [8 . 

W roku 1959 została opublikowana uogólniona definicja, w której koncentrację określa 
się jako „... ilość wydobycia przypadającego w jednostce czasu na element kopalni" [9,10 

W 
= —^ t/jednostkę czasu 

i 

gdzie: 
- koncentracja produkcji w rozpatrywanym elemencie kopalni w przyjętej jednostce 

czasu (t/d, t/m-c, t/r); 
Ŵ  - wydobycie przypadające w przyjętej jednostce czasu na element kopalni skwantyfi-

kowany wielkością i;, 
- ilościowe określenie elementu kopalni obciążonego wydobyciem W (sztuk, metrów 

bieżących dróg transportowych...). 

Inicjalne i późniejsze tendencje do wiązania pojęcia koncentracji bądź z transportową 
strukturą robót górniczych bądź z przodkiem produkcyjnym - zostały w niej zintegrowane, 
a zakres pojęcia uległ rozszerzeniu na wszystkie elementy kopalni. Zaproponowana definicja 
okazała się „skuteczna" i została powszechnie przyjęta, można więc uznać, że jej sformułowa-
nie zamknęło ponad trzydziestoletni proces formowania się pojęcia koncentracji produkcji 
górniczej. 
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2. Mierniki koncentracji, ich znaczenie i rozwój 

Przyjęta definicja umożliwiła wszechstronne mierzenie koncentracji prostymi wskaźnika-
mi, empiryczne badanie jej ilościowego wpływu na wynikowe parametry górniczej eksploata-
cji oraz prognozowanie rozwoju koncentracji. 

Na podstawie danycłi, które w roku 1957 zgromadzono w trybie ankiety z wszystkicłi ko-
palń węgla kamiennego (w owym czasie wskaźniki koncentracji nie były ewidencjonowane 
w obowiązującej statystyce) - wyznaczono wartość kilkunastu wskaźników koncentracji cha-
rakteryzujących stosowane wówczas systemy wybierania i eksploatowane kopalnie [9,12,14]. 
Ponieważ koszt produkcji - ze względu na niewymienialność złotówki, oderwanie urzędo-
wych cen od wartości towarów itd. - nie byt wówczas wiarygodnym miernikiem ekonomicznej 
efektywności - uwagę skupiono na zależności między koncentracją a pracochłonnością pro-
dukcji. 

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała ponad wszelką wątpliwość decydujący, 
mierzalny wpływ wzrostu koncentracji produkcji, na jej efektywność. Skalę wpływu ilustruje 
znany wykres (rys. 1) przedstawiający zależność między pracochłonnością oddziałową od-
działów produkcyjnych stosujących różne systemy wybierania, a koncentracją produkcji uzy-
skiwanej przez te oddziały. Warto podkreślić, że wskaźniki pracochłonności i kosztu prawid-
łowo określone w skali oddziału produkcyjnego - były i nadal stanowią najbardziej miarodaj-
ną ocenę efektywności stosowanych systemów wybierania. Wpływ koncentracji osiąganej 
w innych ogniwach kopalni na jej efektywność nie był tak „spektakularny" ale nie budził wąt-
pliwości. 
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Rys. 1. Zależność pracochłonności oddziałowej Po od koncentracji produkcji w przodkach Qei dla 505 oddziałów 
prowadzonych w 1957 r. różnymi systemami wybierania w 74 górnośląskich kopalniach; na dodatkowej osi pokaza-

no korelację tej zależności ze średnią wysokością przodków [9 
Fig. 1. Dependance of work consumption in mine divisions Po on production concentration in headings Qei for 505 

divisions run in 1957 using different extraction systems in 74 Upper Silesian hard coal mines; correlation of these 
values with average headings height is shown on the additional axis 

524 Section 2 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Potwierdzony danymi z praktyki kopalnianej - jednoznaczny związek między koncentra-
cją produkcji i jej efektywnością - zachęcił do wykorzystania tych zależności w pracach orga-
nizowanych przez ówczesny resort górnictwa, nad planem rozwoju techniki w górnictwie 
węgla kamiennego w czterech kolejnych pięciolatkach 1960^-1980. W toku tych prac w roku 
1961 została w GIG opracowana prognoza wzrostu koncentracji produkcji w przodkach eks-
ploatacyjnych i węzłowych punktach struktury kopalń (praca [11], opublikowana też w skró-
towej wersji dla GZW w pracy [14]). 

Aby zilustrować przełom, który dokonał się wówczas w poglądach na koncentrację pro-
dukcji, warto przypomnieć niektóre wskaźniki prognozowane dla Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego (GZW), przy założeniu, że jego dobowa produkcja wyraźnie wzrośnie [14]. 

ROK 1960 1980 
- Produkcja wszystkich kopalń węgia kamiennego, tys. l/d 321 505 

Liczba przodków eksploatacjinych (ścian i zabierek), szt. 1868 869 
Średnia koncentracja w przodkach eksploatacyjnych, t/d 139 528 

- Liczba prowadzonych chodników, szt. 3177 726 
- Średnia koncentracja w oddziałach produkcyjnych, t/d 434 900 
- Średnia koncentracja w punktach załadowczych, t/d 350 1700 

Średnia koncentracja na poziomach wydobywczych, t/d 1800 3300 
- Średnia pracochłonność dołowa (bez grupy inż.- tech.) 536 248 

dn/lOOOt 

Proponowany przez GIG projekt planu został wówczas odrzucony jako „nierealny". Po 
dwudziestu latach okazało się, że przewidywania omawianej prognozy były zadziwiająco traf-
ne [18], ale sceptycyzm z jakim oceniano wówczas przewidzianą projektem możliwość wzro-
stu koncentracji - dobrze charakteryzuje stan ówczesnych poglądów i warunki, w których 
rozwijała się koncentracja produkcji. 

Korzystny wpływ koncentracji na wynikowe parametry górniczej eksploatacji złóż -
zwłaszcza na pracochłonność (P) i koszt jednostkowy (k) - wynika ewidentnie ze sposobu ob-
liczania tych parametrów 

^ dniówki , , , koszt całkowity 
P = ,rdn/t k = zł/t 

tony tony 

Dniówki i złotówki są w liczniku a w mianowniku są tony - czyli właśnie koncentracja 
produkcji - czy może więc być inny jej wpływ niż dodatni? Jednak przez całe dziesięciolecia 
zrozumienie tej elementarnej zależności upowszechniało się z wielkimi trudnościami. Mimo 
iż w roku 1970 ukazała się specjalna książka, w której ówczesny minister górnictwa Jan Mit-
ręga oficjalnie lansował „koncentrację wydobycia" jako „podstawę intensywnego rozwoju 
górnictwa węglowego" [15], w praktyce kopalnianej ta „podstawa" przegrywała w zderzeniu 
z rzeczywistością, w której funkcjonowało ówczesne górnictwo. 

W warunkach proilościowej gospodarki PRL występował wyraźny konflikt między ten-
dencją do zwiększania koncentracji produkcji, a tendencją do tworzenia warunków sprzyjają-
cych możliwie „najpewniejszej" realizacji planów produkcyjnych m. in. poprzez rozbudowę 
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rezerw potencjału wydobywczego we wszystkich ogniwach kopalni. Ta „konkurencyjna" ten-
dencja była niestety silniejsza - koncentracja rosła więc w tempie dalece nieadekwatnym do 
możliwości wynikających z angażowanego potencjału mechanizacyjnego. 

Wprawdzie w dwudziestoleciu między rokiem 1957 i rokiem 1978 wystąpił wyraźny 
wzrost wszystkich podstawowych wskaźników koncentracji i nastąpiło towarzyszące temu 
wzrostowi przesunięcie kopalń w strefę niższej pracochłonności dołowej - co ilustrują wykre-
sy rys. 2 i 3 zaczerpnięte z pracy [18] - jednak nadal dominującą cechą kopalń była ogromna 
liczba prowadzonych ścian i chodników, punktów załadowczych, poziomów, szybów i innych 
elementów nadmiernie rozbudowanej struktury kopalń. 

1979 

too M ^ Sm W 700 
/V-^irpcooWbwifl*f dnflOOOt 

900 

Rys. 2. Podstawowe wskaźniki koncentracji charakteryzujące podziemie górnośląskich kopalń w latach 1957 i 1978; 
każdy ze zbiorów obserwacji (kopalń) dzielono na 7 równolicznych przedziałów, obliczano średnią wartość 

wskaźników w wyróżnionych przedziałach i wartości te przedstawiano na wykresie [18] 
Fig. 2. Basic concentration indicators describing Upper Silesian mines in the years of 1957 and 1978; every group of 

observations (mines) is divided for 7 equal intervals and average vaiue of the indicators in highlighted intervals is 
calculated, these values are shown on the chart 
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Rys. 3. Struktura pracochłonności dotowej P̂  górnośląskich kopalń wg stanu osiągniętego w latach 1957 i 1978; 
składowe elementy pracochionności; P^ - roboty przodkowe, P̂ , - transport urobku, P^ - transport materiałów i ludzi, 

P^ - utrzymanie wyrobisk, P ,̂ - pozostałe roboty na dole, F^ - pracochłonność oddziałów produkcyjnych [18] 
Fig. 3. Structure of underground work consumption P̂  in Upper Silesian mines up to the state achieved in 1957 

and 1978; components of work consumption are: P^ - heading work, P̂ , - transport of extracted coal, P^^-
transport of materials and people, P^,- coal extraction rooms maintaining, P^- other underground work, P̂ , - work 

consumption of production divisions. 

Lata osiemdziesiąte byiy znamienne wręcz regresem koncentracji produkcji w przodkach 
ścianowych (rys. 4), zwłaszcza prowadzonych z zastosowaniem technologii podsadzki hydrau-
licznej, która od roku 1970 była systematycznie rugowana z kopalń i ogromnie zaniedbywana 
w aspekcie proefektywnościowego rozwoju. Regres koncentracji w przodkach eksploatacyj-
nych, skutkował oczywiście analogicznym regresem strukturalnych wskaźników koncentracji 
produkcji. Przełom miał nastąpić dopiero w latach dziewięćdziesiątych, w warunkach tran-
sformacji do gospodarki rynkowej - co warto prześledzić nieco szczegółowiej. 

3. Koncentracja produkcji w latach dziewięćdziesiątych 

Zmiany, które nastąpiły w stanie koncentracji produkcji w okresie transformacji rynkowej 
ilustruje tablica 1. Zestawiono w niej najistotniejsze wskaźniki koncentracji dla lat 1990,1994 
i dla I półrocza 1997 r. Rok 1990 przyjęto jako rok odniesienia - gdyż wartość charakteryzu-
jących go wskaźników jest już obciążona „szokiem" spadku produkcji węgla kamiennego do 
147,4 min t (z poziomu 192,7 min t w roku 1988). Rok 1994 wprowadzono do tablicy, gdyż 
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jest to pierwszy „pełny" rok funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego pod rządami Ko 
deksu Handlowego. Ze względu na październikowy termin składania materiałów przygoto-
wywanych na zajęcia „SZKOŁY..." dane za pierwsze półrocze 1997 roku przyjęto jako repre 
zentację całego roku. 

ItM 

$9 U 
9i 411. mntn 

Rys. 4.Rozwój koncentracji produkcji w ścianach prowadzonych w kopalniach węgla kamiennego z zastosowaniem 
zawału i podsadzki hydraulicznej (wykres zaktualizowany w stosunku do wcześniejszych wersji w [21 i 23]) 

Fig. 4. Development of production concentration in longwalls run with roof caving and hydraulic fil 

Rezygnując ze szczegółowego omówienia tablicy, zwracam uwagę na niektóre wynikające 
z niej okoliczności. 
a) Po fatalnej w skutkach petryfikacji rozwoju koncentracji w kopalniach węgla 

kamiennego w latach osiemdziesiątych (rys. 4) - od roku 1990 rozpoczął się widoczny 
w tablicy 1, wyraźny wzrost wszystkich wskaźników koncentracji - zwłaszcza po roku 
1994. Wskaźnik najbardziej ogólny - średnie dobowe wydobycie jednej kopalni czynnej -
wzrosło z 8135 t w roku 1990 do 100901 w I półroczu 1997 r. (wiersz 6). Równocześnie 
w roku 1997 w stanie likwidacji znalazło się dziewięć kopalń utrzymujących tylko 
szczątkową produkcję (wiersz 1). 

b) Wzrost koncentracji strukturalnej - reprezentowanej w tablicy wskaźnikami koncentracji 
na drogach odstawy, na poziomach wydobywczych i w punktach załadowczych (wiersze 7 
do 15) - zaznaczył się wyraźniej dopiero po roku 1994. Przyrosty charakteryzujące rok 
1994, utrzymywały się w stosunku do roku 1990 w granicach od ( - ) 4 do 7,3%, natomiast 
przyrosty 1997 r. w stosunku do 1994 - w granicach od 27 do 45%. 
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c) Najszybszy wzrost koncentracji (z nieco słabiej zaznaczonym zwiększeniem tempa 
przyrostu po roku 1994) - wystąpił w przodkacli i oddziałacti produkcyjnych. Średnie 
dzienne wydobycie z jednej czynnej ściany od 1990 r. wzrosło ponad dwukrotnie, z 863 
do 1873 t/d, a oddziału wydobywczego o 56%, z 922 do 1442 t/d (wiersze 30 i 17 do 26). 
Wprawdzie koncentracja produkcji osiągana w roku 1997 w przodkach ścianowych była 
nadal znacznie niższa niż w gómictwach przodujących w świecie, jednak wzrost, który 
nastąpił w stosunku do stanu z lat 1980 jest niewątpliwie znaczący - wyraźnie rokujący 
przełom! 

d) W scharakteryzowanym tablicą wzroście koncentracji, który w latach 1990-1997 nastąpił 
w procesie transformacji górnictwa węgla kamiennego - najbardziej znamienne jest po-
wolne tempo zmniejszania liczby ścian o produkcji nie przekraczającej 1500 t/d (wiersze 
36 do 45) co spowodowało, że w I półroczu 1997 r. wciąż jeszcze ich udział w ogólnej 
liczbie ścian przekraczał 48%. Ponadto musi razić bardzo powolny wzrost koncentracji 
produkcji uzyskiwany w ścianach prowadzonych z zastosowaniem technologii podsadzki 
hydraulicznej (wiersz 34) i jej fatalnie niski poziom sygnalizowany już wcześniej wykre-
sem rys. 4. Okoliczności te naświetlono niżej w uzupełniającej analizie. 

e) Mimo wskazanych w punkcie d), niekorzystnych faktów występujących w procesie roz-
woju koncentracji - jej wzrost przyniósł 40-procentową poprawę dołowej wydajności ko-
palń (z 2 893 w roku 1990, do 4 070 kg/rdn w roku 1997 - wiersz 48) oraz znaczące obni-
żenie kosztu produkcji. Obniżenie to - oszacowano na około 20% posługując się wskaź-
nikiem inflacji publikowanym przez GUS. Przyjęto mianowicie upraszczające założenie, 
że skoro wskaźnik inflacji między rokiem 1990 a pierwszym półroczem 1997 roku osiąg-
ną! wartość 7,748 to mnożąc ewidencyjny koszt produkcji z roku 1990 przez ten wskaź-
nik, uzyska się wartość porównywalną do roku 1997. Analogiczne rozumowanie zastoso-
wano dla roku 1994 uzyskując wskaźnik obniżenia kosztu o 13% (wiersze 50 -h 53). 

Tabela 1. Wskaźniki koncentracji produkcji w kopalniach węgia kamiennego w latach 1990,1994 i 1997 
(na podstawie statystyki KWK) 

Table 1. Production concentration indicators in hard ocal mines in łhe years of 1990,1994,1997 

Lp. Określenie wskaźnika Jednos 1990 1994 1997 
-tka I-VI 

- - 1 2 3 4 5 
1. Liczba kopalń (wszystkie) sztuk 70 68 63 
2. Całkowita produkcja t/rok 147 434 169 132 657 141 (69 494 235) 
3. Średnie roczne wydobycie kopalni t/rok 2106 202 1 950 840 (2 206 166) 

(wszystkie) 
(2 206 166) 

4. Liczba kopalń czynnych (bez sztuk 70 60 54 
likwidowanych) 

5. Całkowita produkcja kopalń czynnych t/rok 147 434 169 128 939 265 (68 330 000) 
6. Średnie wydobycie kopalni czynnej t/d 8135 8 517 10 090 
7. Długość wyrobisk w kopalniach (czynne) m 10 942 608 9 915 006 8 432 531 
8. Długość wyrobisk w 1 kopalni (czynnej) m 156 322 165 250 156 157 
9. Koncentracja „przestrzenna" (wydobycie t/m 13,5 13,0 16,2 

roczne na m wyrobisk) 
lU. Liczba poziomów, ogółem (wszystkie) sztuk 216 189 160 
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11. Koncentracja na poziomach, ogółem t/d 2 610 2 758 3 502 
12. Liczba poziomów w ekspIoataqi sztuk 173 151 119 
13. Koncentracja na poziomach w t/d 3 258 3 469 4 708 

eksploatacji 
14. Liczba głównych punktów załadowczych sztuk 572 495 365 
15. Koncentracja w punktach załadowczych t/d 984 1056 1534 
16. Liczba oddziałów wydobywczych sztuk 562 464 361 
17. Koncentracja w oddziałach t/d 922 1047 1442 

wydobywczych 
18. w tym do 1000 t/d sztuk 345 257 157 
19. t/d 443 290 268 
20. 1001-2000 sztuk 169 130 98 

21. 
t/cl 

t/d 1424 1467 1504 
22. 2001-3000 sztuk 39 53 67 

t/d 
23. 

t/d 
t/d 2378 2428 2461 

24. 3000 t/d sztuk 7 23 40 
25. t/d 3 774 3 857 4161 
26. Najwyższe wydobycie oddziału t/d 5140 8087 9 759 

' 27. 
1 

Liczba oddziałów przygotowawczych sztuk 296 269 251 
28. IConcentracja produkcji w oddziałach t/d 125 122 135 

przygotowawczych 
29. Średnia liczba ścian czynnych sztuk 766 464 311 
30. Średnie dzienne wydobycie z 1 ściany t/d 863 1286 1873 
31. w tym z zawałem sztuk 550 464 247 
32. t/d 960 1477 2096 
33. z podsadzką sztuk 186 126 62 
34. t/d 615 664 8 58 
35. Średnia dz. liczba ścian z produkcją sztuk 600 376 280 
36. w tym do 200 t/d sztuk 65 19 4 
37. t/d 112 131 139 
38. 201 - 500 t/d sztuk 145 60 20 
39- t/d 350 357 358 
40. 501- 800 t/d sztuk 125 59 31 
41. t/d 645 648 646 
42. 801- 1000 t/d sztuk 69 36 21 
43. t/d 899 902 894 
44. 1001-1500 t/d sztuk 119 82 51 
45. t/d 1218 1238 1257 
46. ponad 1500 t/d sztuk 77 120 154 
47. t/d 1967 2334 2595 
48. Wydajność dołowa w węglu handlowym kg/rdn 2 893 3 456 4 070 
49. Pracochłonność dołowa (odwrotność) rdn/10 345 289 245 

OOt 4 

50. Koszt sprzedanego węgla zł/t 18,51 76,45 119,86 
51. Mnożnik uwzględniający inflację » 7,748 1,779 1,00 
52. Koszt zwaloryzowany na I półrocze zł/t 143,41 136,01 119,86 

1997 r. 
53. Względne obniżenia kosztu % 119,48 113,47 100,00 
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Szczególowsze naświetlenie wskazanych w punkcie d), niekorzystnych aspektów charakte-
rystyki stanu koncentracji w polskim górnictwie węgla kamiennego - przeprowadzono wyko-
rzystując w zintegrowanej analizie powszechnie stosowany wskaźnik koncentracji osiąganej 
w ścianach z produkcją oraz wskaźnik „rankingu" określający pozycję, którą zajmują w „swo-
jej" kopalni poszczególne ściany po ich uszeregowaniu według malejącej koncentracji 
(rys. 5). 
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Rys. S.Charakterystyka zmian, które zaszJy w strukturze koncentracji produkcji w przodkach ścianowych kopalń 
węgla kamiennego, w okresie między I kwartałem 1995 r, a miesiącami VI, VII, VIII-1997 r. Strukturę i skalę 

zmian określa porównanie liczby ścian, które w rozpatiywanych okresach kwalifikowały się do pól wyznaczonych 
wzdfuż osi poziomej przedziałem osiąganej koncentracji produkcji (średniej z miesięcy, w których ściana 
w rozpatrywanym okresie dawała produkqę) oraz wzdłuż osi pionowej - pozycją zajmowaną w swej kopalni 

w rankingu R koncentracji produkqi (także w skali 3 miesięcy) 
Fig. 5. Properties of alterations in concentration of production in longwall headings between first ąuarter of 1997 
and June, July and August of 1997 year. Structure and rangę of the change is depicted by comparison of longwalls 

number classifled in examined periods for the areas along horizontal axis up to achieved concentration (average 
in the months when the logwall was in operation) with these classified into areas along vertical axis up to position 

held in concentration ranking R in particular mine (in three months time as well) 

Publikowane już wyniki tego rodzaju analizy [21, 23] wykonanej na podstawie danych z I 
kwartału 1995 roku - porównano z wynikami analogicznej analizy wykonanej na podstawie 
danych z roku 1997 (miesiące VI, VII i VIII). Analizą objęto wszystkie czynne kopalnie węg-
la kamiennego, można więc uznać, że przygotowane zbiory są porównywalne. W rozpatiywa-
nym okresie połączeniu uległy kopalnie: „Katowice-Kleofas", „Bobrek-Miechowice", „Po-
kój" (Wawel ), „Polska-Wirek", „Chwaiowice" (Rymer) i „Jastrzębie-Moszczenica", a z ko-
palń uprzednio oddanych do likwidacji, weszły do ruchu kopalnie „Rozalia" (z „Siemiano-
wic") i „Jadwiga" (z „Pstrowskiego") - nie upoważnia to jednak do kwestionowania porów-
nywalności rozpatrywanych zbiorów ścian. 

Obraz zmian, które po upływie dwóch i pół lat zaszły w koncentracji produkcji w przod-
kach ścianowych naszych kopalń węgla kamiennego - w pełni potwierdzają pogląd, że są to 
zmiany rokujące przełom! Koncentracja produkcji wzrosła z 1450 do 1887 t/d. Liczba ścian 
czynnych - przy porównywalnym sumarycznym wydobyciu - zmniejszyła się z 471 do 349, 
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czym 
Ścian, które nie osiągały 500 t/d ubyło 51, a ścian w przedziale 500 do 999 t/d - 75. W całym 
przedziale ścian nie osiągających minimalnej koncentracji, wyznaczonej w 1996 r. na 
2 000 t/d - ubyło 167 ścian — tak, że icti udział w połowie 1997 r. wyniósł już 62,1% (zamiast 
uprzednich 81,5). Równocześnie w roku 1997 w zasadzie we wszystkich przedziałach ścian 
0 produkcji przekraczającej 2000 t/d zwiększyła się ich liczba. Łącznie liczba ścian o produk-
cji przekraczającej 20001 wzrosła z 87 do 132, a ich udział do 37,8%. 

Tabelka zamieszczona po prawej stronie wykresu rys. 5, wskazuje, że znacznemu zmniej-
szeniu uległa również liczba ścian prowadzonych przez poszczególne kopalnie. Wprawdzie 
w połowie 1997 r. nadal występowały kopalnie, które prowadziły więcej niż dziesięć ścian 
(„Katowice-Kleofas", „Jankowice", „Ziemowit"), ale łączna liczba ścian, które byty przez 
kopalnie prowadzone jako ściany szóste, siódme itd. aż do czternastej (6ŁRŁ14) - zmniejszy-
ła się ze 188 w I kwartale 1995 r. do 93 w połowie 1997 r. Świadczy to dobrze o postępującym 
procesie upraszczania kopalń. 

Na rys. 6 - zachowując poprzedni układ wykresu - przeprowadzono uzupełniającą anali-
zę ścian prowadzonych w połowie 1997 r. Zbiór tych ścian podzielono na ściany z zawałem 
1 podsadzką hydrauliczną, wyróżniając odpowiednio 287 i 62 ściany o średniej koncentracji 
2 058 i 923 t/d. Wykres potwierdził „sugestię" wynikającą z wykresu rys. 4 i danych wiersza 34 
w tablicy 1, że wśród ścian o najniższej koncentracji produkcji - zajmujących też końcowe po-
zycje w kopalnianym „rankingu" ścian - znaczący udział mają ściany podsadzkowe. Istotnie -
jak wynika z opracowanego wykresu - wśród ścian, które w dwóch pierwszych przedziałach 
koncentracji nie osiągały odpowiednio pięciuset i tysiąca t/d - 50% stanowiły ściany prowa-
dzone z podsadzką hydrauliczną (42 ściany). Do tych dwóch przedziałów zakwalifikowało się 
68% wszystkich ścian podsadzkowych; 31% znalazło się w przedziale 1 000 ^ 1 999 t/d i tyl-
ko jedna ściana w kopalni Mysłowice, prowadzona z tamą przesuwną, osiągnęła w rozpatry-
wanym okresie produkcję 2 763 t/d. 

Równocześnie wykres wskazał, że ściany podsadzkowe nie mają „monopolu" na niską 
koncentrację w przodkach i w związku z tym na powiększanie strukturalnej dekoncentracji 
kopalń. Wśród ścian nie osiągających 1 000 t/d, zarówno ściany podsadzkowe jak zawałowe 
mają swój 50-procentowy udział. 114 ścian zawałowych przekraczało próg tysiąca ton dobo-
wej produkcji, ale nie osiąga minimum określonego dla efektywnej eksploatacji w Górnoślą-
skim Zagłębiu Węglowym - na 2 000 t/d. Wśród ścian, które byfy prowadzone jako ósme, 
dziewiąte... czternaste - zawałowych było 18 a podsadzkowych 16 z tym, że siedem spośród 
nich to były ściany kopalni „Katowice-Kleofas" prowadzone z obniżonym postępem ze 
względu na ochronę powierzchni przed wstrząsami górniczymi. 

4. Końcowe uwagi i wnioski 

W zakończeniu wykładu warto podkreślić, że ogólnie rozumiane pojęcie koncentracji 
produkcji jest tak stare jak wytwórczość i przemysł przetwórczy. Rzemieślnik, właściciel ma-
nufaktury, fabrykant... - zawsze starał się wytwarzać jak najwięcej za pomocą posiadanego 
wyposażenia. Mówiąc inaczej, starał się koncentrować produkcję, aby wykorzystać swój po-
tencjał możliwie najpełniej. 
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Rys. ó.Struktura koncentracji produkcji w przodkach ścianowych prowadzonych w miesiącach VI, VII, VIII-
1997 r., z zawałem stropu i podsadzką hydrauliczną. Strukturę określa liczba ścian, które zakwalifikowały się do pól 

wyznaczonych wzdtuż osi poziomej, przedziałem koncentragi produkqi a wzdłuż osi pionowej ~ pozycją 
zajmowaną w tym czasie w swojej kopalni w rankingu R wynikającym z malejącej koncentracji produkqi 

Fig. 6. Concentration structure in longwali headings run with roof caving and hydrauiic fili in June, July and August 
of 1997. Structure is outlined by longwalls number classified in examined periods for the areas along horizontal axis 
up to concentration interval O^jond by these classified into areas along vertical axis up to position held in particular 

mine in concentration ranking R at the same time 

Jednak w górnictwie podziemnym, koncentracja produkcji ma specyficzne uwarunkowa-
nia i nieporównanie większe znaczenie. W produkcji górniczej są bowiem zaangażowane nie 
tylko budynki i obiekty na powierzchni (wraz ze swym stacjonarnym wyposażeniem), ale 
przede wszystkim przemieszczające się w złożu przodki górnicze z pomocą których opróżnia 
się z kopaliny użytecznej „magazyn" jakim jest eksploatowane złoże. Właśnie ta specyfika 
górnictwa uzasadnia znane stwierdzenie, że „kopalnia jest przede wszystkim przedsiębior-
stwem transportowym" oraz nadaje koncentracji produkcji cechę trwałej szansy na obniżanie 
kosztu pozyskiwanej kopaliny. 

Warto też raz jeszcze zwrócić uwagę, że świadomość występowania wskazanej specyfiki 
górnictwa podziemnego - narastała powoli, wraz z rozwojem technicznych możliwości tran-
sportu dołowego oraz produkcyjnych możliwości przodków górniczych. Gdy możliwości te 
były ograniczone z jednej strony zdolnością transportową „niecek" wleczonych po spągu lub 
wózków pchanych przez „ciskacza" - z drugiej zaś zdolnością produkcyjną przodków z ręcz-
nie wierconymi otworami strzałowymi - pojęcie koncentracji produkcji było w istocie bez-
przedmiotowe i z tej przyczyny bardzo długo „nieobecne" w górniczej terminologii. 

Pojęcie koncentracji pojawiło się w górnictwie w okresie międzywojennym w wyniku roz-
woju mechanizacji i systemów eksploatacji. Właściwe „wejście na scenę" nastąpiło dopiero 
w latach pięćdziesiątych, gdy w europejskich kopalniach zastosowano obudowę hydrauliczną, 
kombajny ścianowe i wydajne środki odstawy - a więc współczesną mechanizację. Istotną ro-
lę w popularyzacji pojęcia koncentracji i w jej dalszym rozwoju odegrało zorganizowanie 
w roku 1960 przez Bolesława Krupińskiego jako przewodniczącego Komitetu Węglowego 
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Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie - wieloletniej, międzynarodowej wymiany in-
formacji o doświadczeniach w zakresie koncentracji produkcji (m.in. o metodach jej mierze-
nia, zwiększania itd. [12]). 

W polskim górnictwie rzeczywisty przełom nastąpił w roku 1993, gdy zaczął skutkować 
dopływ do kopalń nowoczesnego wyposażenia, gdy zostało przezwyciężone (przynajmniej 
częściowo) organizacyjne rozproszenie kopalń i gdy działalność górnictwa została poddana 
(przynajmniej częściowo) pod rządy „praw rynku" i Kodeksu Handlowego. Jest przy tym is-
totne, że przełom ten objął nie tylko sferę techniki i sferę zarządzania, ale również sferę po-
glądów funkcjonujących wśród kadry górniczej w kwestiach związanych z koncentracji pro-
dukcji. Potwierdza to histogram rys. 7 ukazujący częstotliwość z jaką w czasopismach górni-
czych, zeszytach naukowych, materiałach konferencyjnych itd. były publikowane prace, 
w których rozpatrywano problem koncentracji produkcji. 

Rys. 7. Częstotliwość z jaką w latach od 1980 do 1997 - w czasopismach, materiałach konferencyjnych, zeszytach 
naukowych itp. - pojawiały się pubiikaqe, któiych deskiyptor (według tezaurusa górniczego) zawierał hasło 

„koncentracja produkcji". Wydruk tytułów uzyskano z „Bibliograficznej bazy danych ISS-PW" w CINTE-GIG 
Fig. 7. Publication freąuency with usage of the term 'production concentration' (according to mining thesaurus) in 

periodicals, conference materials, mining magazines etc. in the period of 1980-1997. Title list is drawn from 
^Bibliographic database ISS-PW' held in CINTE-GIG 

Histogram wskazuje, że lata osiemdziesiąte były okresem znikomego zainteresowania 
problematyką koncentracji, natomiast po roku 1990 liczba publikacji gwałtownie wzrosła się-
gając 37 w roku 1994. Wobec braku skuteczniejszych miar, właśnie ten wzrost można odczy-
tać jako objaw dokonanego przełomu w poglądach kadr górniczych. Dziś już wśród kierowni-
czej kadry górnictwa węglowego prawdopodobnie nie udałoby się znaleźć kogoś kto by twier-
dził, że efektywność eksploatacji można skutecznie podnosić także „bez koncentracji produk-
cji" - a jeszcze w połowie 1990 roku tego rodzaju pogląd byl demonstrowany na naradzie 
przedstawicieli kierownictwa kopalń, zorganizowanej przez Państwową Agencję Węgla Ka-
miennego. 

Wnioski wykładu można ująć następująco 
„Koncentracja produkcji mierzona ilością wydobycia przypadającego w jednostce czasu 
na element kopalni" jest i pozostanie TRWAŁĄ SZANSĄ na obniżenie kosztów produk-
cji górniczej - w tym zwłaszcza produkcji węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu 
Wedowym. Ta SZANSA iest konsekwencja istotv koncentracji - nicreslonei iei dpfinicia 

1. 
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- oraz podstawowej charakterystyki kopalń jako przedsiębiorstw przede wszystkim „tran-
sportowych". 

2. Znaczenie koncentracji produkcji jako podstawowej SZANSY i „dźwigni wzrostu" eko-
nomicznej efektywności kopalń wciąż się zwiększa. Wynika to zarówno z coraz większych 
możliwości, które stwarza w tym zakresie nowoczesna mechanizacja, jak też z coraz więk-
szego kosztu wydajnego wyposażenia mechanizac^jnego, które aby było opłacalne, musi 
być w pełni wykorzystane; najlepiej przez 7 dni w tygodniu, 

3. Stan koncentracji produkcji w przodkach eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego -
choć znacząco się poprawił, zwłaszcza po wprowadzeniu kopalń pod rządy Kodeksu Han-
dlowego - jest nadal niezadowalający. Należy doceniać, że liczba ścian, które nie osiągają 
„minimalnej" koncentracji produkcji wyznaczonej w 1996 r. na 2 000 t/d węgla handlowe-
go [22] - zmniejszyła się w ciągu ostatnich 2,5 lat z 384 do 217, ale też nie można ignoro-
wać faktu, że ich udział w ogólnej liczbie czynnych ścian nadal sięga 63%, przy cz5mi 
w połowie 1997 roku wciąż jeszcze prowadzono 84 ściany (24% populacji) o produkcji nie 
przekraczającej 1 000 t/d. 

4. Nadmierna liczba ścian o niskiej produkcji - i związana z tym duża liczba przodków chod-
nikowych - „hamuje" lub wręcz uniemożliwia wzrost strukturalnych wskaźników koncen-
tracji, a z tym upraszczanie kopalń i znaczącą poprawę ich efektywności. Bez rozwiązania 
problemu przodków eksploatacyjnych o rażąco niskiej produkcji, nie da się usprawnić ani 
procesów eksploatacyjnych w pokładach ani uprościć struktury kopalń - a więc obniżyć 
kosztów produkcji!! 

5. Jak wskazuje rys. 6, najbardziej oczywistym sposobem na zmniejszenie liczby ścian o pro-
dukcji nie sięgającej nawet 1 000 t/d jest usprawnienie technologii podsadzki hydraulicz-
nej! Ogromne zaniedbanie rozwoju tej technologii - profesor Hugo Steinhaus powie-
działby „obelżywe" zaniedbanie - doprowadziło do sytuacji w której 50% ścian o produk-
cji niższej od 1 000 t/d to ściany z podsadzką hydrauliczną, a kompleksowo zmechanizo-
wane ściany podsadzkowe dają nierzadko produkcję niższą od ścian prowadzonych kiedyś 
z obudową drewnianą i wrębiarką! Ten anachroniczny stan jest przy tym uznawany za 
„normalny" - co przekonywująco poświadcza brak środków finansowych i potencjału an-
gażowanego w jego zmianę. 

6. Jednak, nawet bardzo skuteczne podniesienie koncentracji produkcji w ścianach podsadz-
kowych - nie rozwiąże problemu nadmiernej liczby ścian nie osiągających postulowanego 
minimum koncentracji produkcji. Wśród ścian, które nie produkują nawet 1 000 t/d, po-
zostałe 50% to ściany zawałowe, z reguły kompleksowo zmechanizowane! Wśród ścian 
o produkcji 1 000 1 499 i 1 500 1 999 - a więc także nie osiągających postulowanego 
minimum 2 000 t/d - to przede wszystkim ściany zawałowe (odpowiednio 80 i 93%)! 

7. Oznacza to, że w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym potrzebne jest działanie dwukierun-
kowe. Kluczem do zmiany sytuacji w ścianach podsadzkowych jest zakończenie prac ba-
dawczo-rozwojowych (B+R) i szerokie wdrożenie tam przesuwnych umożliwiających 
prowadzenie ścian podsadzkowych z produkcją dorównującą średnim wynikom ścian za-
wałowych. Mimo wadliwości stosowanych tam przesuwnych umiała je przed kilku laty 
stosować kopalnia Nowy Wirek, a ostatnio kopalnia Mysłowice; (ściana w przedziale 
2 500 - 2 999 na rys. 6), Na przemysłową weryfikację oczekują przeponowe tamy prze-
suwne ES [19, 24] - oferowane przez GIG od roku 1990. 
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8. Kluczem do eliminacji kompleksowo zmechanizowanych ścian zawałowych o rażąco ni-
skiej produkcji, jest opracowanie i wdrożenie nowego systemu wybierania, który w nie-
sprzyjających warunkach geologiczno-górniczych (krótkie wybiegi, liczne uskoki, małe 
parcele...) i powierzchniowych (konieczność prowadzenia eksploatacji długim frontem 
o powolnym postępie) byłby w stanie konkurować z systemem ścianowym. Taki system 
został zaproponowany w postaci bezchodnikowego systemu ubierkowo-zabierkowego 
21, 23]. Niestety, zamiast przeznaczyć niezbędne środki na prace badawczo-rozwojowe 

w tym zakresie - problem usiłuje się rozwiązywać metodą przeklasyfikowania coraz to no-
wych udostępnionych już zasobów do kategorii zasobów nieefektywnych - co w dłuższej 
perspektywie musi doprowadzić do ogromnych strat i kosztów. Nie stanowią również per-
spektywicznego rozwiązania podejmowane ostatnio próby wykorzystywania wyposażenia 
dostępnego na rynku w tzw. niekonwencjonalnych systemach eksploatacji. 

9. Jeżeli zostanie skutecznie wykonane zadanie eliminacji, lub przynajmniej znaczącego 
ograniczenia liczby ścian nie zapewniających minimum koncentracji produkcji - wówczas 
nastąpi dalszy wyraźny wzrost średniej koncentracji w przodkach eksploatacyjnych. 
Wzrost średniej osiąga się bowiem równie skutecznie zwiększając liczbę ścian o rekordo-
wo wysokiej koncentracji (kopalnia Jankowice prowadziła w polowie 1997 r. ścianę o pro-
dukcji 7 279 t/d), jak też eliminując przodki o rażąco niskiej produkcji. Warto jednak pa-
miętać, że ta druga droga zapewnia lepsze warunki do zwiększenia strukturalnych wskaź-
ników koncentracji i uproszczenia kopalń niż pierwsza. 

10. W końcowym wniosku warto podkreślić, że wzrost koncentracji produkcji w przodkach 
eksploatacyjnych nie jest celem samoistnym i że nie chodzi tu o samą tylko efektywność 
przodków. Podstawowym celem jest zmniejszenie liczby prowadzonych i utrzymywanych 
wyrobisk, liczby eksploatowanych punktów załadowczych, poziomów i szybów - a więc 
uproszczenie kopalń i osiągnięcie tym sposobem efektu zwielokrotnionego - w postaci 
znacząco obniżonego, całkowitego kosztu produkcji. Droga do tego celu jest trudna, wy-
maga bowiem wysiłku zarówno w działaniach techniczno-organizacyjnych - sygnalizowa-
nych wyżej tylko w niektórych zakresach - jak w zarządzaniu. 

11. Spośród działań, które w sferze zarządzania będą warunkować dalszy wzrost koncentracji 
produkcji - warto podkreślić nieodzowność zapewnienia kopalniom i spółkom w górnic-
twie węgla kamiennego normalnych warunków funkcjonowania zgodnych z wymaganiami 
Kodeksu Handlowego. Także konieczność zmodernizowania w nich systemu rozliczania 
kosztów i oceny efektywności produkcji oraz planowania - przede wszystkim poprzez 
wprowadzenie do tego systemu układu odzwierciedlającego strukturę kopalni i osiągnię-
cie tą drogą pełnej kontroli kosztu pozyskania węgla z poszczególnych przodków, jego ce-
ny zbytu i jednostkowego zysku [25]. 
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Concentration of production - a chance to cut the costs in hard coal mining 

Summaiy 

It's been outlined evolution of production concentration and concentration rank as a 
major indicator of technology level in underground hard coal mining. Rangę of change in 
production concentration in Polish hard coal mining has been pointed with stress put on the 
period of free market transition (1990-1997). I have taken into consideration origins of too 
big number Iow concentration longwalls. I have developed lecture thesis what indicates 
further concentration as a primary condition under what costs in mining can be cut down and 
therefore Polish mines can be competitive as well on Polish market as on European one. 
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Zmiany w modelu kopalni i rozcięciu złoża jako sposób obniżenia kosztów 
wydobycia 

Słowa kłuczowe 

Górnictwo węglowe - model kopalni - system ścianowy - koszty wydobycia 

Streszczenie: 
W pracy przedstawiono syntetyczne wskaźniki charakteryzujące zmiany w modelu kopalń 

węgla kamiennego w Polsce, zaobserwowane w latach 90-tych. Zaprezentowano również 
sposób dalszego obniżenia kosztów wydobycia w drodze racjonalizacji rozcięcia złoża. Przed-
stawiono podstawy teoretyczne sposobu modelowania procesu wydobywczego w polu eksplo-
atacyjnym z uwzględnieniem kosztów oraz wyniki przykładowych obliczeń i ich interpretację 
graficzną. Zasygnalizowano również sposób uwzględnienia ograniczeń wynikających z wystę-
powania zagrożeń naturalnych. 

1. Wprowadzenie 

Wzrost koncentracji wydobycia, obserwowany w latach 90-tych w kopalniach węgla ka-
miennego w Polsce, wpłynął na obniżenie kosztów wydobycia i przyczynił się do pozytywnych 
zmian w modelu kopalni i rozcięciu złoża. Wg [3] w okresie 1989 -1996 w kopalniach węgla 
kamiennego dokonały się następujące zmiany: 
- spadła liczba poziomów wydobywczych ze 177 do 126, 
- spadła ogólna liczba oddziałów wydobywczych z 575 do 382 (przy jednoczesnym wzroście 

liczby oddziałów o wydobyciu w przedziale 2001 do 3 000 t/d z 47 do 55, a oddziałów o 
wydobyciu powyżej 3 000 t/d z 11 do 38), 

- spadła liczba oddziałów przygotowawczych z 308 do 259, 
- spadła średnia liczba ścian czynnych ogółem z 861 do 355, 
- wzrosła średnia długość ściany ze 150 do 184 m, 
- uproszczono strukturę wyrobisk koiytarzowych w kopalniach. 

Analiza wskaźnika natężenia robót korytarzowych przeprowadzona w pracy [8] wykazała, 
że w kopalniach posiadających znaczące osiągnięcia w zakresie koncentracji wydobycia 
wskaźnik natężenia robót korytarzowych w okresie 1990-1996 był niższy niż w pozostałych 
kopalniach przeciętnie o ok. 1,75 m/lOOOt, co z kolei prowadziło do określonych korzyści 
z tytułu obniżenia kosztów wykonania, wyposażenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych. 
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W zakresie restrukturyzacji techniczno-technologicznej polskiego górnictwa węglowego 
zrobiono zatem wiele doprowadzając do uproszczenia modelu kopalń węglowych, w tym 
również struktury wyrobisk korytarzowych na poziomach wydobywczych, która jest związana 
ze sposobem rozcięcia złoża. Istnieją pewne możliwości dalszej racjonalizacji sposobu rozcię-
cia złoża poprzez odpowiednie projektowanie rozcięcia z uwzględnieniem modelowania pro-
cesu wydobywczego w polach eksploatacyjnych, z wykorzystaniem komputerowej symulacji. 
W celu opracowania adekwatnych modeli matematycznych należy prowadzić ewidencję kosz-
tów na poziomie oddziałów, a następnie na podstawie wiarygodnych wskaźników jednostko-
wych symulować kształtowanie się określonego kryterium, przyjętego jako miernik oceny, na 
zbiorze wariantów w zakresie możliwych kombinacji sposobu rozcięcia, jak również w zakre-
sie konfiguracji dostępnego wyposażenia technicznego oraz systemu organizacji produkcji. 

Niniejsza praca przedstawia określoną metodę, która może posłużyć dalszej racjonalizacji 
sposobu rozcięcia złoża w celu obniżenia kosztów wydobycia. 

2. Racjonalizacja sposobu rozcięcia zioża z uwzględnieniem kosztów wydobycia 

Teoretyczne przesłanki sposobu modelowania procesu wydobywczego w polu eksploata-
cyjnym najlepiej objaśnić na prostym przykładzie pola eksploatacyjnego o kształcie prostoką-
ta (rys. 1). Wymiar pola eksploatacyjnego wzdłuż osi x jest ustalony i wynosi: XP, a wymiar 
pola wzdłuż osi y jest wielkością zmienną oznaczoną symbolem y. Zakłada się, że w ogólnym 
przypadku pole eksploatacyjne można rozciąć na m pól ścianowych o jednakowej długości 
pojedynczej ściany L 

XP W x 

i=1 I 

i=2 / 

y ł 

/=m-1 i ' 
i=m 

• 
Rys. 1. Schemat rozcięcia poła eksploatacyjnego 

Fig. 1. Scheme og the exploitation panel 

Nakłady finansowe obciążające zasoby pola eksploatacyjnego (zależne od sposobu jego 
rozcięcia) i odnoszące się do udostępnienia, przygotowania, eksploatacji i likwidacji poszcze-
gólnych pól ścianowych w polu eksploatacyjnym oraz nakłady dotyczące procesów górni-
czych, realizowanych w wyrobisku udostępniającym poszczególne pola ścianowe, można po-
dzielić na dwie zasadnicze grupy: 
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1. nakłady dotyczące pól ścianowych, obejmujące zwłaszcza wykonanie chodników przyścia-
nowych, ich utrzymanie, koszt przodkowy, uruchomienie i likwidację eksploatacji oraz 
odstawę wydobycia i dostawę materiałów w chodnikach przyścianowych; nakładom tym 
odpowiada jednostkowy koszt oznaczony symbolem k̂ , 

2. nakłady dotyczące wyrobiska udostępniającego poszczególne pola ścianowe w obrębie 
pola eksploatacyjnego (pochylni lub chodnika polowego), obejmujące zwłaszcza wykona-
nie, utrzymanie, odstawę wydobycia i dostawę materiałów, nakładom tym odpowiada 
jednostkowy koszt oznaczony symbolem k .̂ 
Łączny jednostkowy koszt, zależny od sposobu rozcięcia pola eksploatacyjnego, można 

zatem wyrazić wzorem: 

k - k s ^ k p (1) 

Udział kosztu k̂  w łącznym koszcie k jest stosunkowo niewielki i można go w pewnych 
uproszczonych przypadkach pominąć (np. wyrobisko zostało wykonane i wyposażone wcześ-
niej i służy również do realizacji innych celów niż tylko udostępnienie pola eksploatacyjne-
go). Przy takim założeniu o wysokości kosztu k decyduje w głównej mierze koszt k^. 

Analiza bogatej literatury z zakresu optymalizacji długości ściany [m.in. 12, 14, 1] wyka-
zuje, że jednostkowy koszt dotyczący pojedynczego pola ścianowego, obejmujący koszty bez-
pośrednie, koszty pośrednie i koszty stałe, może być wyrażony wzorem: 

7 ^ ,L I ks = -j-\-bl + c (2) 

gdzie: 
/ - długość pojedynczej ściany, m., 
a^b, c - współczynniki. 

Optymalną długość pojedynczej ściany określa się ze wzoru: 

/ 
b 

(3) 

Koszt jednostkowy dla optymalnej długości pojedynczej ściany wynosi: 

Koszt jednostkowy w polach ścianowych w obrębie pola eksploatacyjnego w funkcji 
zmiennej szerokości polay i liczby podziału m wynosi [4]: 

7 / N a b k^ (m) = m ~ + — -y-\-c C5) 
y m ^ ^ 

Optymalny wymiar szerokości pola eksploatacyjnego można wyrazić wzorem: 
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yopt = m -
a 
b 

Koszt jednostkowy dla optymalnego wymiaru szerokości pola eksploatacyjnego jest 
niezależny od parametru podziału m i wynosi: 

Wymiar szerokości pola dla którego koszt jednostkowy dla liczby podziału m-1 i m 
(m=2,...) przyjmuje taką samą wartość, można określić ze wzoru: 

(8) 
y{m — l;m) = J{m -1) -m • 

\b 
Wartość kosztu jednostkowego wynosi wówczas: 

/ . 1 ^ 2 - m - l r (9) 
k^{m-\\m) - . • • & + c 

Powyższe wzory mogą posłużyć do przybliżonego określania w praktyce projektowej 
racjonalnego sposobu rozcięcia pola eksploatacyjnego na podstawie charakterystyki kosztu 
jednostkowego, w przypadku, gdy można pominąć procesy górnicze zachodzące w wyrobisku 
udostępniającym pola ścianowe w polu eksploatacyjnym i związane z nimi koszty. 

Sposób rozwiązania można zilustrować na przykładzie pola eksploatacyjnego o stałym 
wybiegu (długości pola). 

Dla określonego wyposażenia techniczno-organizacyjnego, dobranego adekwatnie do 
górniczo-technicznych warunków eksploatacji w danej części pokładu węgla, otrzymano nas-
tępującą charakterystykę kosztu jednostkowego, wyrażonego w zł/t, dla pojedynczego pola 
ścianowego: 

1 ^ - ^ 0 , 0 3 4 2 / + 12,1 
l 

Optymalna długość pojedynczej ściany, określona wg wzoru (3), wynosi: 

/^=210 m., 

dla której koszt jednostkowy przyjmuje wartość minimalną wg wzoru (4): 

Przyjęto, że długość pojedynczej ściany może zawierać się w przedziale: 100 do 300 m. 
W tym przypadku ciąg funkcyjny kosztu jednostkowego, opisany wzorem (5), dla 

szerokości pola eksploatacyjnego y i liczby podziału m przyjmuje postać: 

, , , 1508 0,0342 
k^ (m) = m + ^ y + l2,l 

y ^ 
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Otrzymany ciąg funkcyjny kosztu jednostkowego dla przedziału szerokości pola eksploa-
tacyjnego od 100 do 1 000 m, z uwzględnieniem ograniczeń przedziału długości pojedynczej 
ściany, jest zilustrowany na rys. 2. 

Wg wzoru (6) optymalna szerokość pola eksploatacyjnego (dla której koszt jednostkowy 
przyjmuje najmniejszą wartość) jest zależna od liczby podziału m i wynosi: 

dla:m = l >'̂ ^=210 m: 
dla:m=2 y^=420m 
dla: w2=3 ^(^^=630 m 
dla:m=4 >'^=840 m: 
dla:m=5 y„p=1050m. 
Wg wzoru (7) niezależnie od liczby podziału m minimalna wartość kosztu jednostkowego 

wynosi: 

/:,^=26,46zł/t 

Zgodnie ze wzorem (8) wymiar szerokości pola dla którego koszt jednostkowy dla 
wartości liczby podziału m - i i m (/n=2,...) przyjmuje identyczną wartość, wynosi 
odpowiednio: 

dla:w=l;2 m 
dla: m=2;3 m 
dla:m=3;4 
dla: m =4;5 m. 
Wg wzoru (9) dla tych wymiarów szerokości pola eksploatacyjnego wartość kosztu 

jednostkowego wynosi: 
dla: m = l;2 zł/t; 
dla: m=2;3 =26,16 zł/t; 
dla: /n=3;4 =26,61 zł/t; 
dla: m=4;5 =26,55 zł/t. 
Dla przyjętych założeń optymalne rozcięcie pola eksploatacyjnego z punktu widzenia 

minimalizacji kosztu jednostkowego zależy od wymiaru szerokości pola i można go określić 
analizując obwiednię dolną ciągu funkcyjnego, zilustrowanego na rys. 2; dla rozważanego 
przykładu optymalne rozcięcie jest następujące: 
- jedno pole ścianowe w przedziale szerokości pola eksploatacyjnego: 100 do 297 m 

(długość pojedynczej ściany zawiera się w przedziale: 100 do 297 m.), 
- dwa pola ścianowe w przedziale szerokości pola eksploatacyjnego: 297 do 514 m 

(długość pojedynczej ściany zawiera się w przedziale: 148,5 do 257 m.), 
- trzy pola ścianowe w przedziale szerokości pola eksploatacyjnego: 514 do 727 m 

(długość pojedynczej ściany zawiera się w przedziale: 171 do 242 m), 
- cztery pola ścianowe w przedziale szerokości pola eksploatacyjnego: 727 do 1050 m 

(długość pojedynczej ściany zawiera się w przedziale: 182 do 262,5 m). 
Przedstawione powyżej pewne uproszczone teoretyczne wywody dotyczą przykładu pro-

stokątnego pola eksploatacyjnego o idealnych, jednorodnych parametrach geometrycznych 
i geologiczno-górniczych i pomijają koszty związane z realizacją procesów górniczych w ob-
rębie wyrobiska udostępniającego poszczególne pola ścianowe w polu eksploatacyjnym. 
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W rzeczywistych warunkach parametry geometryczne i geologiczno-górnicze części po-
kładów przewidywanych do rozcięcia są o wiele bardziej złożone, mogą posiadać zmienny 
kształt, np. zależny od przebiegu uskoków, zmienną miąższość pokładu, czy też zmienne pa-
rametry jakościowe. Określenie obwiedni ciągu funkcyjnego kosztu jednostkowego jest wó-
wczas problemem bardziej złożonym i wymaga zastosowania bardziej złożonych metod mo-
delowania produkcji górniczej. Jedną z metod, którą można zastosować w tym przypadku 
może być metoda integracyjna opisana m.in. w pracy [9]. Sposób uwzględnienia zmiennego 
kształtu przewidywanej do rozcięcia części pokładu opisano w pracy [4]. Stosując metodę in-
tegracyjną można rozwiązywać zagadnienia związane z optymalizacją rozcięcia złoża rów-
nież przy uwzględnieniu rachunku aktualizacji strumieni finansowych w czasie i przy zastoso-
waniu kryteriów optymalizacji charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, np. wartość zak-
tualizowana netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) [9]. 

W niniejszej pracy przedstawiono przykład zastosowania tej metody do określenia opty-
malnych parametrów rozcięcia złoża, przyjmując jako kryterium koszt jednostkowy nominal-
ny (bez uwzględnienia rachunku aktualizacji). 

Przykładowe obliczenia modelowe wykonano dla pola eksploatacyjnego posiadającego 
kształt prostokąta, przyjmując wariantowo jego wybieg (długość) o wymiarze 600 lub 
1 000 m. 

Rozważono możliwość zastosowania dwóch zestawów wyposażenia technicznego w po-
lach ścianowych, pierwszy bazujący na tradycyjnym wyposażeniu i drugi - na wyposażeniu 
0 wysokiej koncentracji. 

Zestaw pierwszy obejmował następujące najważniejsze elementy: 
- kombajn ścianowy KGS 324/2BP, 
- obudowa zmechanizowana FAZOS 17/37 Oz, 
- przenośnik ścianowy RYBNIK 225/750, 
- przenośnik podścianowy GROT 225/750. 

Zestaw drugi obejmował następujące najważniejsze elementy: 
- kombajn ścianowy Elektra, 
- obudowa zmechanizowana GLINIK 18/32 Oz, 
- przenośnik ścianowy RYBNIK 255/842, 
- przenośnik podścianowy GROT 255/842. 

Dla potrzeb modelowania procesu wydobywczego w polu eksploatacyjnym opracowano 
odpowiedni zbiór danych wejściowych odnoszących się do: 
- warunków naturalnych złoża, 
" wyposażenia technicznego, 
- czynników organizacyjnych, 
- czynników ekonomicznych. 

Zbiór danych wejściowych podzielono na dwa podzbiory opracowane osobno dla każdego 
z przyjętych do analizy zestawów wyposażenia technicznego, obejmujące ponad 100 poje-
dynczych danych oraz trzy tablice dotyczące odpowiednio: środków trwałych, materiałów 
1 środków nietrwałych oraz obsady. Ze względu na obszerność zestawień tabelarycznych nie 
są one zamieszczone w niniejszej pracy. 

Wg zasad metody integracyjnej wyodrębniono podstawowe elementy struktury przes-
trzennej, technicznej i czasowej procesu wydobywczego w polu eksploatacyjnym. 
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Wyodrębnione, podstawowe elementy struktury przestrzennej procesu wydobywczego to: 
- pochylnia polowa, 
- chodnik podścianowy, 
- chodnik nadścianowy, 
- przodek ścianowy. 

Wyodrębniono następujące podstawowe elementy struktury technicznej procesu wydo-
bywczego: 
- wykonanie pochylni polowej, 
- utrzymanie pochylni polowej, 
- montaż taśmociągu w pochylni polowej, 
- wykonanie chodników przyścianowych, 
- utrzymanie chodników przyścianowych, 
- montaż taśmociągu w chodniku przyścianowym, 
- wykonanie dowierzchni ścianowej, 
- montaż wyposażenia ścianowego, 
- transport maszyn i urządzeń do zbrojenia ścian, 
- eksploatacja właściwa, 
- wzmocnienie chodników przyścianowych, 
- układanie pasa podsadzki w chodniku przyścianowym, 
- transport materiałów do ściany, 
- transport materiałów do chodników przyścianowych, 
- demontaż wyposażenia ścianowego, 
- transport maszyn i urządzeń z likwidacji ściany, 
- likwidacja chodników przyścianowych, 
- transport oddziałowy, 
- wentylacja, 
- demontaż taśmociągu w pochylni polowej, 
- likwidacja pochylni polowej. 

Wyodrębniono następujące podstawowe elementy struktury czasowej procesu wydobyw-
czego: 
- czas wykonania pochylni polowej, 
- czas wykonania chodników przyścianowych, 
- czas wykonania dowierzchni ścianowej, 
- czas montażu wyposażenia ścianowego, 
- czas eksploatacji właściwej, 
- czas demontażu wyposażenia ścianowego, 
- czas likwidacji pochylni polowej. 

Wykorzystując program obliczeniowy opracowany na postawie metody integracyjnej wy-
konano odpowiednie obliczenia, których wyniki dla wybiegu 600 m zestawiono w tab.l, nato-
miast dla wybiegu 1 000 m w tab. 2. 
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Tabela 1. Kształtowanie się kosztu jednostkowego dla wybiegu 6(X) m [zili] 
Table 1. Results of the unit cost caiculation for the panel lenght 600 m [zt/t 

Liczba 
ścian 

Zestaw 
mech. 

L ic^a 
zmian 

Szerokość pola [m] Liczba 
ścian 

Zestaw 
mech. 

L ic^a 
zmian 100 200 300 400 500 

1 I 2 30.40 26.38 27.32 1 I 
3 27.14 22.10 21.92 

1 

II 2 27.34 21.46 20.68 

1 

II 
3 24.92 18.62 17.30 

2 I 2 29.22 26.52 26.02 26.40 2 I 
3 25.84 22.64 21.62 21.46 

2 

fl 2 26.06 22.36 20.96 20.48 

2 

fl 
3 23.52 19.66 18.04 17.30 

3 1 2 28.92 26.90 26.12 3 1 
3 25.50 23.14 22.04 

3 

11 2 25.70 23.00 21.60 

3 

11 
3 23.14 20.34 18.80 

4 I 2 28.84 27.22 4 I 
3 25.38 23.54 

4 

11 2 25.60 23.46 

4 

11 
3 23.00 20.80 

5 I 2 28.86 5 I 
3 25.38 

5 

11 2 25.60 

5 

11 
3 1 22.98 

Tabela 2. Kształtowanie się kosztu jednostkowego dla wybiegu 1000 m [zł/t 
Table 2. Results of the unit cost caiculation for the panel lenght 1000 m [zl/t 

Liczba 
ścian 

Zestaw 
mech. 

Liczba 
zmian 

Szerokość pola fm] Liczba 
ścian 

Zestaw 
mech. 

Liczba 
zmian 100 200 300 400 500 

1 I 2 28.08 24.40 25.44 1 I 
3 24.76 20.06 20.00 

1 

II 2 24.94 19.38 18.72 

1 

II 
3 22.46 16.48 15.28 

2 I 2 26.84 24.36 23.98 24.42 2 I 
3 23.40 20.44 19.52 19.44 

2 

II 2 23.60 20.12 18.84 18.42 

2 

II 
3 21.02 17.38 15.86 15.18 

3 I 2 26.50 24.64 23.98 3 I 
3 23.02 20.84 19.84 

3 

II 2 23.2C 20.66 19.38 

3 

II 
3 20.58 17.94 16.52 

4 I 2 26.38 24.88 4 I 
3 22.86 21.14 

4 

II 2 23.06 21.06 

4 

II 
3 20.40 18.34 

5 I 2 26.34 5 I 
3 22.80 

II 2 22.98 II 
3 20.34 

Przykładowe wyniki obliczeń zestawione w tabelach 1 i 2 prezentują wyniki obliczeń dla 
dwóch wariantów w zakresie liczby zmian produkcyjnych (dwie lub trzy zmiany produkcyjne), 
ilustrując w ten sposób wpływ stopnia wykorzystania zainstalowanego potencjału techniczne-
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go. Metoda umożliwia analizę wrażliwości przyjętego kryterium na zmianę wartości dowol-
nej danej wejściowej. 

Wyniki obliczeń zestawione w tabelach 1 i 2 zilustrowano graficznie na rysunkach: 3 do 
10, odpowiednio: 
- na rys. 3 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 600 m, zestawu 

mechanizacyjnego I i dwóch zmian produkcyjnych, 
- na rys. 4 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 600 m, zestawu 

mechanizacyjnego I i trzech zmian produkcyjnych, 
- na rys. 5 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 600 m, zestawu 

mechanizacyjnego II i dwóch zmian produkcyjnych, 
- na rys. 6 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 600 m, zestawu 

mechanizacyjnego II i trzech zmian produkcyjnych, 
- na rys. 7 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 1 000 m, zesta-

wu mechanizacyjnego I i dwóch zmian produkcyjnych, 
- na rys. 8 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 1 000 m, zesta-

wu mechanizacyjnego I i trzech zmian produkcyjnych, 
- na rys. 9 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 1 000 m, zesta-

wu mechanizacyjnego II i dwóch zmian produkcyjnych, 
na rys. 10 - ilustrację kształtowania się kosztu jednostkowego dla wybiegu 1 000 m, zesta-
wu mechanizacyjnego II i trzech zmian produkcyjnych. 

Porównując otrz5miane wyniki obliczeń można określić wpływ badanych parametrów pola 
eksploatacyjnego na kształtowanie się kosztu jednostkowego, a na podstawie analizy obwied-
ni dolnej ciągu funkcyjnego można określić optymalne rozcięcie pola, jak również przyrost 
kosztu jednostkowego wynikający z ewentualnego zaprojektowania sposobu rozcięcia innego 
niż optymalny. 

zagrożeń naturalnych. 
wynikające 

Sposób rozcięcia złoża i dobór wyposażenia technicznego oraz organizacji produkcji 
w rzeczywistych warunkach górniczo-geologicznych większości kopalń węglowych powinien 
uwzględniać ograniczenia, wynikające z występowania określonych zagrożeń naturalnych. 
Z szeregu zagrożeń naturalnych, występujących w warunkach polskich kopalń węglowych, 
poniżej zasygnalizowano pokrótce wpływ zagrożenia metanowego, cieplnego i pożarowego 
na optymalne parametry geometryczne pól ścianowych. 
Wzrost koncentracji wydobycia ze ściany w przypadku występowania zagrożenia metanowe-
go napotka na barierę, której nie może przekroczyć ze względu na obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa pracy, określające granicę stężenia metanu w prądzie powietrza kopalniane-
go. W efekcie może to prowadzić do ograniczenia postępu zmianowego i dobowego ściany, 
a więc również do ograniczenia wielkości zmianowego i dobowego wydobycia. Zwiększenie 
postępu powyżej pewnej wartości granicznej powoduje nadmierne wydzielanie się metanu do 
środowiska ścianowego i wzrost jego koncentracji w prądzie opływowym powyżej wartości 
dopuszczalnych. 
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W takich pr2ypadkach wydaje się niecelowe wyposażanie ścian w urządzenia do wydoby-
cia i odstawy o wydajności przekraczającej znacznie możliwości wydobycia, wynikające z pra-
widłowego przewietrzania. Stosując odpowiednie odwzorowanie procesu wydobywczego 
w powiązaniu z odwzorowaniem procesu wydzielania się metanu do powietrza kopalnianego 
można określić graniczną wielkość postępu ściany, gwarantującą harmonijną eksploatację 
pola wyposażonego w określone maszyny i urządzenia, wybieranego zgodnie z założonym sy-
stemem organizacji produkcji [2]. Występowanie tego zagrożenia ma więc pośredni wpływ 
na racjonalne rozcięcie złoża. 

Podstawowym zagrożeniem naturalnym, skorelowanym z głębokością eksploatacji, jest 
zagrożenie cieplne. Do pewnej głębokości można stosować pasywne środki zwalczania tego 
zagrożenia (bez urządzeń klimatyzacyjnych). Konwencjonalne sposoby obniżenia zagrożenia 
cieplnego na większej głębokości mogą okazać się nie wystarczające i trzeba zastosować 
urządzenia chłodnicze. Moc urządzeń chłodnic:q?ch oraz ich lokalizacja powinny być dobrane 
w sposób właściwy, bowiem ich zastosowanie generuje znaczny strumień kosztów. Moc pozo-
stałych maszyn i urządzeń górniczych powinna być dobrana adekwatnie do warunków klima-
tycznych, zaś organizacja pracy w przodku ścianowym powinna gwarantować ustabilizowane 
warunki komfortu pracy. Zagrożenie to ma również wpływ na sposób rozcięcia złoża i opty-
malne parametry geometryczne pól ścianowych i eksploatacyjnych. 

Zasadniczym elementem bezpiecznego wybierania ściany zawałowej w warunkach zagro-
żenia pożarowego jest czystość i szybkość wybierania. W tym przypadku, im większy postęp 
ściany, tym mniejsza możliwość powstania pożaru. W rezultacie można określić minimalny 
postęp ściany zawałowej, zagrożonej wystąpieniem pożaru endogenicznego w zrobach, który 
może zagwarantować jej bezpieczne wybieranie [2]. W przypadku występowania tego zagro-
żenia również obserwuje się określony wpływ na racjonalne rozcięcie złoża. 

Odrębny problem stanowi skojarzone występowanie określonych zagrożeń, np. zagroże-
nia metanowego i pożarowego. Pierwsze z wymienionych może ograniczać maksymalny po-
stęp przodka ścianowego, drugie wpfywa na wielkość minimalnego postępu. Kształtowanie 
się dopuszczalnego przedziału postępu ściany ma zasadniczy wpływ na dobór wyposażenia 
technicznego i organizacji produkcji w ścianie, a więc pośrednio również na rozcięcie pola 
[2,13]. 

Zaprezentowana w niniejszej prac^ metoda modelowania procesu wydobywczego w polu 
eksploatacyjnym może służyć racjonalizacji rozcięcia złoża ze względu na minimalizację kosz-
tów wydobycia, również w przypadku występowania zagrożeń naturalnych. 
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Changes in mine model layout and deposit development as a way 
of decreasing the costs of exploitation 

Abstract 
Synthetic parameters describing recent changes in mine model layout in hard coal mines 

in Poland are described. A way of further decreasing the costs of exploitation on the base of 
rationalisation of deposit development and its division into longwall panels is presented. 
Basic theoreticai foundations of the method of mine production process modelling wilh 
regard to the costs of exploitation as well as some resuks of calculations and figures related 
to them are shown, Natural hazards are also briefly mentioned as model limitations. 
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Henryk BANSZEL, Jerzy GRUNWALD 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie-Zdrój 

Analiza efektywności wykorzystania i awaryjności maszyn urabiających na 
przykładzie JSW S.A-

Stowa kluczowe 
Maszyny urabiające - efektywność wykorzystania - awaryjność 

Streszczenie 
Przygotowany materiał ma na celu przedstawienie podstawowych zasad związanych z rac-

jonalnym wykorzystaniem środków trwałych zawężonych w przykładowej prezentacji do ma-
szyn urabiających ścianowych. Ta część zwróci szczególną uwagę na przygotowania do zasto-
sowania elementów procesu wykorzystania środków trwałych na podstawie ogólnej zasady 
polegającej na takim działaniu, by przy danych zasobach otrzymać maksymalną wartość pro-
dukcji o wymaganej strukturze, a strukturę produkcji otrzymać przy minimalnych kosztach 
wykorzystania środków trwałych. 

Drugim aspektem wykładu będzie przedstawienie podejścia do zbierania, przetwarzania 
i analizy informacji związanych z awaryjnością maszyn urabiających. W tej części będą pre-
zentowane wykresy obrazujące przekrojowo wielkości występujących awarii w poszczegól-
nych kopalniach w bieżącym roku, porównanie występujących awarii obserwowanych wg 
służb oraz procentowy udział czasów awarii do czasu dyspozycyjnego pracy ścian w odniesie-
niu do typów kombajnów ścianowych. 

1. Kompleksowe sterowanie gospodarką środkami trwałymi 

Rosnąca złożoność i wartość trwałych aktywów angażowanych w procesie wytwarzania 
produktów i usług jest przyczyną poszukiwania nowych koncepcji i podejść do gospodarowa-
nia środkami trwałymi. Już w latach osiemdziesiątych powstała koncepcja określona jako „te-
rotechnologia". Istotą tej koncepcji jest całościowe ujmowanie zagadnień środków trwałych 
od ich projektowania do wycofania z eksploatacji i złomowania. W tym kompleksowym po-
dejściu uwzględnia się oddziaływanie skutków decyzji podejmowanych na etapach wcześniej-
szych na etapy późniejsze (Dobija 1997). Zróżnicowana niezawodność podzespołów maszyn 
urabiających przy utrudnionej wymianie przyczynia się do nadmiernej awaryjności i pracoch-
łonności w fazie eksploatacji. Z punktu widzenia ekonomiki gospodarowania środkami trwa-
łymi, należy zwrócić uwagę na systematyczne zwiększanie się udziału kosztów napraw i ob-
sługi eksploatacji maszyn w całkowitym koszcie wytwarzania produktu. Z prowadzonych ana-
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liz wynika również, że łączne koszty napraw niejednokrotnie przekraczają koszty nabycia 
środka trwałego. 

Środki trwałe wyznaczają podstawowe przebiegi tecłinologiczne i metody wykonawstwa, 
a także tempo prac ograniczając wybór sposobu realizowania zadań przedsiębiorstwa do tych 
jedynie wariantów, których wykonanie jest możliwe ze względu na zespół dysponowanych 
środków trwałych. Stąd w aktualnej strategii przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, szcze-
gólne miejsce w procesie zarządzania nimi winno przypaść wszechstronnemu rozeznaniu 
uwarunkowań i efektywności zaangażowanego kapitału trwałego w procesie gospodarowania 
(Borowicki 1997). 

2. Efektywność jako podstawowe kiyterium działalności 

Obecnie dość powszechnie przyjmuje się efektywność jako podstawowe kryterium dzia-
łalności przedsiębiorstwa. W sytuacjach dominacji kryterium ilościowego, funkcjonalne pod-
systemy przedsiębiorstwa muszą się dostosowywać do realizacji zadań bieżących. Sytuacja ta-
ka występuje również w odniesieniu do maszyn urabiających w szczególności preferencji 
efektów ilościowych, kiedy gospodarowanie środkami trwałymi - do jakich są zaliczane ma-
szyny urabiające - zostaje w pełni podporządkowane realizacji rzeczowych zadań produkcyj-
nych. Podstawowe kryterium zewnętrzne podsystemu środków trwałych zadane mu przez 
centrum sterujące przedsiębiorstwem sprowadza się do bieżącej sprawności technicznej urzą-
dzeń. Liczy się głównie zdolność produkcyjna zasobów środków pracy i ich dyspozycyjność. 
Na dalszy plan przeniesiony zostaje aspekt ekonomiczny efektywności. Objawia się to szcze-
gólnie wyraźnie w warunkach zagrożeń realizacji zadań ilościowych. Konsekwencją takiego 
postępowania jest niska efektywność zasobów majątkowych, marnotrawstwo pracy, wzrost 
kosztów utrzymania środków trwałych (Pyka 1991). 

Wskaźnikami efektywności pracy mogą być: wydajność pracy indywidualna lub średnia, 
koszt własny wytworzenia jednostki produkcji przy uwzględnieniu indywidualnej maszyny lub 
grupy maszyn, poziom rocznego ekonomicznego efektu (Buk 1989). Istotne jest przy ocenie 
efektywności stosowanie jednolitych miar efektywności służących do wyboru formy repro-
dukcji środków trwałych i wyboru najlepszej z nich. Wskaźniki efektywności mogą służyć po-
dejmowaniu decyzji dotyczących odnowy środków trwałych. Za ekonomicznie efektywną od-
nowę można uznać, jeżeli w wyniku jej dokonania uzyska się większe efekty ekonomiczne 
aniżeli przy utrzymaniu dotychczasowego ilościowego i jakościowego stanu środków trwa-
łych. Uznano iż przeprowadzenie wymiany środków pracy uzasadnia spełnienie następującej 
nierówności (Buk, Woźniak-Sobczak 1991). 

P P + A ^ mn ^ ms ^d 

M„ M, 
gdzie: 

m̂n ~ wartość produkcji czystej uzyskanej w badanym okresie z nowej maszyny; 
m̂s ~ wartość produkcji czystej uzyskanej w badanym okresie ze starej maszyny; 

M^, M^ - wartość początkowa brutto odpowiednio, maszyny nowej i maszyny starej; 
A j - koszt niezamortyzowanej maszyny starej. 
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Przedstawiona nierówność stanowi zatem porównanie jednostkowej czystej dochodowości 
maszyny nowej i maszyny starej. Z kolei dla uzasadnienia przeprowadzenia remontu zapro-
ponowano przyjęcie nierówności: 

P P mr ^ mz 

M, M, 

gdzie: 

- wartość produkcji czystej uzyskanej w badanym okresie z maszyny wyremontowanej, 
P^ - wartość produkcji czystej uzyskanej w badanym okresie z maszyny zmodemizowa 

nej lub nowej, 
M^ - wartość początkowa maszyny wyremontowanej, 
M^ - wartość początkowa maszyny zmodernizowanej lub nowej. 

Obecnie stosowany system zbierania i przetwarzania informacji dotyczących layteriów 
oceny efektywności maszyn urabiających nie spełnia do końca swojego zadania. Wdrożony 
system IGMD - kompleksy ścianowe w kopalniach JSW S.A., gromadzi informacje dotyczą-
ce: rzeczywistego czasu pracy kombajnu, dyspozycyjnego czasu pracy ścian, szacunkowego 
dobowego wydobycia netto, zanieczyszczenia kamieniem (współczynnik zanieczyszczenia do-
bowego wyliczany jest w oparciu o średnią miąższość użyteczną ściany i współczynnik 
uwzględniający stosunek ciężaru właściwego kamienia do węgla w danej ścianie), wymiany 
podzespołów maszyn, niektóre z nich przedstawiono w tablicy A9. Wielkości te przypisywane 
są do poszczególnych podzespołów kombajnu narastająco z uwzględnieniem karty pracy. Ze 
względu na brak niektórych informacji np. kosztów napraw bieżących, kosztów remontów, 
ilości wymian części i podzespołów kombajnów ścianowych, pełne przeprowadzenie analizy 
efektywności maszyn jest utrudnione i pracochłonne. 

Nowo projektowany system SZYK-2 będzie umożliwiał, dzięki wniesionym noweliza-
cjom, szybkie i bieżące przeprowadzanie tego typu analiz. System ten z założenia ma spełniać 
rolę systemu operatywnego korespondującego między innymi z systemem środki trwałe, ma-
gazyn materiałowy oraz będzie posiadał centralną kartotekę: typów, podtypów oraz części 
maszyn z określeniem zamienników w typach i podzespołach maszyn. Identyczne rozwiąza-
nia będą przeniesione na kombajny chodnikowe traktowane w nowym rozwiązaniu jako 
kompleksy przodkowe. 

3. Proces użytkowania kapitału trwałego 

Proces użytkowania środków trwałych jest dziedziną procesu gospodarowania nimi. Roz-
poczyna się z chwilą przekazania protokolarnego użytkownikowi danego środka trwałego, 
który znajduje się w gotowości produkcyjnej i trwa do momentu przekazania go obsłudze 
technicznej mającej na celu przywrócenie utraconej w wyniku użytkowania sprawności lub je-
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go likwidacji. Elementami procesu C2y też systemu użytkowania w ujęciu dynamicznym są 
p roce - : wykor^ tan ia majątku trwałego i oczekiwania obiektów majątku na wykorzystanie. 

Skuteczności wykor^ tan ia determinują: 
- prawidłowości dobom wyposażenia technicznego do warunków realizacji celów; miarą tej 

prawidłowości może być prawdopodobieństwo, że dany cel będzie osiągnięty w rzeczywis-
tych warunkach użytkowania, dzięki rzeczywiście osiągniętemu wyposażeniu techniczne-
mu, 

- prawidłowość wyboru szczegółowych warunków użytkowania, określona przez prawdopo-
dobieństwo, że realizacja celu będzie prowadzona w warunkach, w których cel może być 
rzeczywiście osiągnięty za pomocą posiadanego wyposażenia, 

- prawidłowość metod użytkowania, których miarą może być prawdopodobieństwo, że sto-
sowane formy zatrudnienia i wynagradzania będą odpowiadały społecznie akceptowanym 
normom, a metody obsługi urządzeń mechanicznych będą zgodne z potrzebami wynikają-
cymi z ich konstrukcji i warunków pracy, 

- pewność działania urządzeń mechanicznych, której miarą może być prawdopodobień-
stwo, że urządzenia właściwie zastosowane i obsługiwane będą pracowały prawidłowo 
w ciągu wymaganego czasu, 

- celowość użytkowania urządzeń, której miarą może być prawdopodobieństwo, że cel, któ-
rego warunki zostały prawidłowo określone, a realizacja podjęta przy użyciu właściwych, 
całkowicie sprawnych urządzeń i przy zastosowaniu odpowiednich metod użytkowania, 
zostanie rzeczywiście osiągnięty w pojedynczej realizacji (Gospodarowanie....1994). 

4. Ocena wykor^stania maszyn i urządzeń 

Właściwy sposób wykorzystania majątku, którego składowymi są maszyny urabiające, to 
podstawowe zadanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w zakresie gospodarowania środ-
kami trwałymi. Dlatego też szczególne znaczenie ma analiza wykorzystania parku maszyno-
wego. 

Badanie aktywności parku maszynowego obejmuje zagadnienia związane z relacją posia-
danych maszyn i urządzeń technicznych do ich uczestnictwa w procesie wytwórczym i prze-
prowadzone jest zwykle za pomocą następujących składników: 

Km 
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gdzie: 

W ^ - wskaźnik gotowości produkcyjnej maszyn, 

^sm ~ wskaźnik sprawności (uruchomienia) maszyn i urządzeń, 
W ^ " wskaźnik zaangażowania produkcyjnego maszyn i urządzeń, 
Mp - przeciętna liczba (wartość) maszyn i urządzeń posiadanych, 
M^ - przeciętna liczba (wartość) maszyn i urządzeń zainstalowanych, 
M^ - przeciętna liczba (wartość) m a s ^ i urządzeń czynnych na najliczniejszej zmianie. 

Dla nadania odpowiedniego wyrazu przedstawionym wskaźnikom celowe jest badanie ich 
kształtowania się w ciągu kilku okresów, a także w przekroju poszczególnych zakładów i wy-
działów. Jednocześnie należy szczegółowo zanalizować przyczyny i miejsca niezaistalowanych 
maszyn, jak i przyczyny bezczynności maszyn i urządzeń zainstalowanydi (Analiza... 1995). 

Przykładem stosowanej analizy w JSW S.A. służą tabela 1 i 2, prezentujące porównanie 
zmian ilości posiadanych podzespołów maszyn urabiających z fazą ich zagospodarowania 
(tabela 3, rysunek 1) na poziomie Spółki. Prezentowane podejście do anali2y stanów ilościo-
wych działa w kierunku schodzącym, czyli od ogółu do szczegółu. 

Obecnie pracujący system IGMD jest systemem pracochłonnym jeżeli chodzi o formę 
prezentowanych analiz, ponieważ informacje pochodzące z niego n a l e ^ przetworze za po-
mocą programów firmy Microsoft takich jak Excel lub Access. System SZYK - 2 projekto-
wany w nowym narzędziu pozwoli na bezpośrednią obserwację zmian w czasie rzeczywistym 
aktualnych wielkości wskaźników w zbliżonej szacie graficznej. Oczywiście system w obecnej 
formie pozwala na bardzo szczegółową obserwację posiadanych maszyn i ich podzespołów. 
Istotną funkcją systemu jest archiwizacja danych karty pracy maszyny, co pozwala na utrzy-
manie bieżącej kontroli nad przepływem środków trwałych ich podzespołów i w przysrfości 
części zamiennych. Wadą natomiast jest zbyt mała elastyczność w administrowaniu syste-
mem, przejawiająca się brakiem korespondencji między innymi podsystemami ogólnie ujęte-
go systemu zakładu. 
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00 I \\0 ĉ  I Iŵ  00 

2 'o W 

•§ .s 
•g S 
i e ^ B 
^ Cli 
o H 
o ^ 
- S e 

<D 

§ 
I •§ C co 

N so O 
o c ^ = o 
13 
ct ^ H ^ S C3 H 

CQ 

CO 

A 

lr>ilr>4l l^lcs Irj IfS f no Ice 

00 Ir̂  ^ l Hi If̂  Iwn 

l<M 

00 IfS ĉ  I l«n es 

0\ ęs I ̂  

fS ITT IM IfS 

^ l<N lvO IQO 

<S 

r4 

(n IfS l̂ o loo 

^ loc loo 

es I If̂  

es es 

es I It̂  

cJł Ir-

5 
I l<s fes I les fS csl^l l<N les loc ê  '̂ łg fS es h 
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Tabela 3. Analiza zagospodarowania ścianowych maszyn urabiających w kopalniach JSW S.A. 
Table 3. Analysis of managing of cutter-loader machines in JSW S.A. mines 

Wiel-
kości 

porów-
nawcze 

Miesiące roku 1997 
< 

Średnio 
Wiel-
kości 

porów-
nawcze 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 < 

Średnio 

f 63 59 62 63 61 64 63 57 64 63 67 66 63 
z 16 10 10 10 9 8 4 14 9 4 4 4 9 
t 4 11 11 8 8 6 6 4 7 9 6 11 8 
r 5 10 8 8 12 15 17 15 10 14 13 10 11 
P 12 10 8 11 10 6 10 10 10 10 9 10 10 

f - udziai % ilości maszyn w bezpośredniej produkcji do calicowitej ilości maszyn 
z - udział % ilości maszyn w zbrojeniu lub likwidacji ścian do całkowitej ilości maszyn 
t - udział % ilości maszyn w translokagi, montażu i demontażu do całkowitej ilości mas2yn 
r - udział % ilości maszyn w remoncie do całkowitej ilości maszyn 
p - udział % ilości maszyn w trakcie postojów losowych, tecłmołogicznych lub innych do całkowitej Uości m a s ^ 

6 7 8 

Miesiące 
10 11 12 A , . Średnio 

Rys. 1. Analiza zagospodarowania ścianowych maszyn urabiających w kopalniach JSW S.A. 
Fig. 1. Analysis of managing of wali winning machines m JSW S.A. mines 

5. SzczegófoM^a prezentacja obserwacji awaiyjności maszyn urabiających 

Zaprojektowany podsystem zbierania informacji na temat awaryjności maszyn pozwala 
na obserwację czasów trwania i przyczyn awarii według kodów i sliożb. 

Kody awaryjności odnoszą się do kompleksu ścianowego, gdzie wyszczególnione zostały: 
- awarie kombajnu ścianowego; 
- awarie przenośnika ścianowego; 
- awarie przenośnika podścianowego; 
- awarie obudów zmechanizowanych; 
- awarie związane z usuwaniem zagrożeń górniczych; 
- awarie poza kompleksem ścianowym. 
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Natomiast służby dotyczące maszyn urabiających podzielone zostały na: 
- mechaniczne; 
- hydrauliczne; 
- elektryczne. 

Przykładowe prezentacje awarii maszyn urabiających według służb przedstawione są 
w tabeli 4 i graficznie na rys. 2. Prezentowane wielkości dotyczące awaryjności maszyn można 
ujmować wielowariantowo. Sposób taki umożliwiają zasoby informac^ne systemu. 

Tabela 4. Analiza awaryjności kombajnów ścianowych ze względu na służbę narastająco za 9 miesięcy 1997 r. 
Table 4, Analysis of failure frąuency of cutter-loader machines growing, accounts for 9 months 1997 

as regardcd to the staff 

inene 
Boryia Jb&MS 

Krdne jBEtraetełget ^ 
MiaiEk RIóâ  ZfOłt<a 

htiastąąpo 
J9/VSA 

Â eie n'6B2ytv« (TKłBiĉ  223% 1.79% 5m 12?% o m 1.48% 1 S E % 

Anaie niB̂ rcMe ryiTiicane 

AAsierm̂ncMe 
QCQ% Q39% 1.70% Q51% 007% 

22% 214% 1.70% om 

1.19% 

266% 

057% 

zm 
Aariedd̂ ĵ cre aie% 1.40% 333% om 037% 1.79% 

^ tłvma swii nrecłmayh 451 39 79B 1SB 40 

6 101 13 

231 

186 

2183 

631 

Czas trysła rres/iSA^ 457 ecB 1055 223 417 2&13 

C^ tivaiaaAait dektyzyti 33 515 32 66 279 1,3E 

Oas c^sp^ry pracy śdai 2)196 29472 15442 
iM 'I' 

13«B 17355 1SBBB 1G97Cg 

7QC% 
• A\Brłe 

rroŝ noAS 
ntdHicde 

• AAale 
rTBszyncv\e 

Â ale 
rTB n̂oAe 

4cm 

acm-

20M 

lOM 

OCDK 

Rys. 2. Analiza awaryjności kombajnów ścianowych ze względu na służbę narastająco za 9 miesięcy 1997 r. 
Fig, 2. Analysis of failure frquency of cutter-loader machines growing, accounts for 9 months 1997 

as regarded to the staff 
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Nowo projektowany system oprócz aktualnie posiadanych informacji będzie zawierał ele-
menty oceny stanu technicznego maszyn. Oceniać daną maszynę będzie można dwuwarianto-
wo: 
- na podstawie przeglądu stanu technicznego - ocena stanu technicznego danej maszyny; 
- ze względu na prowadzenie pomiarów prędkości obrotowych w węzłach łożyskowych. 

Metoda ta należy do metod diagnostycznych, dzięki którym analizowane informacje skła-
dają się na poszczególne elementy programu prognostycznego. 
Pierwszą grupę programu prognostycznego stanowi: 

- planowanie dopływu części wymiennych obejmujących zarówno zakupy jak i gospodarkę 
magazynową; 

- planowanie usług remontowych, lokowanie zleceń na usługi wewnętrzne i zewnętrzne. 

Drugą grupę stanowi organizacja działań kontrolnych, remontowych i odbiorc:^ch. Infor-
macja diagnostyczna decyduje o przeprowadzeniu kontroU stanu maszyn zarówno bezde-
montażowo, jak i w połączeniu z większym lub mniejszym demontażem maszyny. W wyniku 
takiego postępowania możliwe jest stwierdzenie zakresu robót naprawczych. 
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The analisis of the exploitation effectireness and failure freąuency to 
winning machines exemplied by JSW S.A. 

Abstract 
Prepared materiał aims at introducing fundamental principles connected with the 

rational use of capital essets limited in the exemplified presentation to wali winning 
machines. This part will focus particular attention on the preparation to wali winning 
machines. This part will focus particular attention on the preparation to use elements of the 
process of using capital essets on the basis of generał principle operating in such a way that 
by having given resources, gain the maximal value of production of demanded structure and 
the production structure should be obtained by means of minimal costs, using capital essets. 

The second aspect of the lecture will be an introduction to the approach of; collecting, 
processing, and analysing information connected with the failure freąuency to winning 
machines. This part will present diagrams showing cross-sectionally the proportions of 
existing failure freąuency in this year, comparision of existing failures observed by the staff, 
and also the proportional participation of failure perods to the disposed time of the wali 
winning with reference to the types of wali winning machines. 
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Stefan KOLON, Mieczysław KOLEK 
PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A., Tychy 

Aspekty techniczne i ekonomiczne wybranych systemów sterowania 
i zasilania maszyn górniczych 

Słowa kluczowe 

Systemy sterowania - rozruszniki tyrystorowe - przemienniki częstotliwości 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono nowoczesne układy sterowania maszyn górniczych z wykorzy-

staniem sterowników przemysłowych swobodnie programowalnych. Sterowniki stosowane są 
zarówno do lokalnego sterowania pojedynczych maszyn, a w przypadku wyposażenia w mo-
duły komunikacyjne stosowane są również w systemach transmisji danych i wizualizacji pro-
cesów technologicznych. Spośród przekształtnikowych układów zasilania maszyn górniczych 
przedstawiono przykładowe zastosowania rozruszników tyrystorowych i przemienników częs-
totliwości, omówiono zalety techniczne i ekonomiczne stosowania proponowanych rozwią-
zań. 

1. Wstęp 

Tendencje koncentracji wydobycia występujące w polskim i światowym górnictwie stwa-
rzają potrzebę stosowania maszyn i urządzeń górniczych o coraz większych mocach i wydaj-
nościach, pewnych ruchowo i łatwych w eksploatacji. W konstruowanych obecnie maszynach, 
urządzeniach i systemach górniczych wykorzystywany jest znaczny postęp techniczny w dzie-
dzinie energoelektroniki, techniki mikroprocesorowej i telekomunikacji. 

Powszechnym staje się obecnie sterowanie maszynami górniczymi i procesami technolo-
gicznymi wydobycia i przeróbki mechanicznej węgla za pomocą nowoczesnych układów ste-
rowania wykonanych w oparciu o swobodnie programowalne sterowniki mikroprocesorowe. 
Wykorzystanie tych sterowników do transmisji danych i wizualizacji procesów technologicz-
nych oraz sterowania maszyn i procesów wyposażonych w napędy regulowane za pośrednic-
twem przekształtników półprzewodnikowych pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów 
ekonomicznych. Efektami tymi są oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w procesie wy-
dobycia i przeróbki mechanicznej węgla, przedłużenie żywotności części mechanicznych 
i elektrycznych maszyn górniczych, zmniejszenie ilości ich awarii oraz skrócenie postojów 
z nimi związanych, łatwe kierowanie procesami technologicznymi, wyeliminowanie możli-
wości popełniania błędów obsługi. 
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2. Nowoczesne systemy sterowania maszyn górniczych 

Dynamiczny rozwój techniki mikroprocesorowej oraz pojawienie się sterowników swo-
bodnie programowalnych przystosowanych do pracy w pomieszczeniach zagrożonych wybu-
chem w górnictwie skłoni! konstruktorów do wykorzystania tych sterowników do sterowania 
i wizuahzacji pracy maszyn i procesów technologicznych. Dzięki swojej dużej niezawodności 
i elastyczności sterowniki te znalazły zastosowanie zarówno do lokalnego sterowania poje-
dynczych maszyn, jak również do centralnego nadzoru, wizualizacji i sterowania całymi pro-
cesami technologicznymi. Sterowniki lokalne mają za zadanie zapewnienie samoczynnej pra-
cy maszyny poprzez kontrolę wszystkich czujników oraz sterowanie elementami wykonawczy-
mi zgodnie z założonym algorytmem pracy. Sterowniki te posiadają wejścia i wyjścia cyfrowe 
i analogowe, które mogą pracować z kontrolą linii pomiarowej lub transmisyjnej na zwarcie 
i przerwę, eliminując dzięki temu błędne pomiary i błędy w sterowaniu. 

Sterowniki lokalne mogą być włączone poprzez sieć transmisji danych do sterownika cen-
tralnego tworząc tym samym system, umożliwiający sterowanie oraz wizualizację całego pro-
cesu technologicznego. W systemie istnieje możliwość zmiany z powierzchni oprogramowa-
nia sterowników lokalnych zabudowanych w podziemiach kopalni, co jest bardzo przydatne 
w momencie uruchamiania systemu, bądź konieczności zmian algorytmów pracy poszczegól-
nych maszyn sterowanych przez sterowniki lokalne lub w przypadku wprowadzanych zmian 
technologicznych. Zmiana algorytmu pracy maszyny sterowanej za pomocą sterownika swo-
bodnie programowalnego nie wymaga zmiany w połączeniach obwodów sterowania tej ma-
szyny, wystarczy zmienić jedynie program sterownika. Pozwala to na skrócenie czasu dokona-
nia zmian w maszynie jak również wyeliminowanie ewentualnych pomyłek służb utrzymania 
ruchu mogących powstać przy zmianach w połączeniach elektrycznych w urządzeniu. 

Jednymi z oferowanych przez PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A. w polskim gór-
nictwie systemów do sterowania maszyn i wizualizacji są systemy BETACONTROL firmy 
WALTER BECKER oraz MODICON A880E firmy CEGELEC AEG. Systemy te stosowa-
ne są między innymi do sterowania ciągami przenośników taśmowych, systemów ścianowych 
oraz sterowania pracą indywidualnych maszyn jak: kombajny ścianowe, kruszarki, tamy i ślu-
zy wentylacyjne, przemienniki częstotliwości itp. Na rys. 1 przedstawiono przykładową konfi-
gurację systemu BETACONTROL. 

Sterowniki tego systemu posiadają rozbudowane funkcje komunikacyjne, a ich różnorod-
ność pozwala na realizację wszystkich zadań na każdym poziomie sterowania procesem tech-
nologicznym. Komunikacja typu SEP stosowana w systemie pozwala na przesyłanie dużych 
ilości danych na duże odległości rzędu kilkunastu kilometrów. Służy ona do wymiany infor-
macji pomiędzy nadrzędnym sterownikiem procesu i sterownikami lokalnymi oraz do przesy-
łania danych do systemu wizualizacji. W ramach komunikacji SEP stosowane są dwa standar-
dy - napięciowy dwustanowy TSE-SEP oraz częstotliwościowy TSF-SEP. Standardy te róż-
nią się również pomiędzy sobą szybkością transmisji, zasięgiem oraz wymaganiami stawiany-
mi linii transmisyjnej. Wyboru standardu dokonuje się w zależności od wymaganej szybkości 
transmisji i jej zasięgu. 

Drugim typem komunikacji stosowanym w systemie BETACONTROL jest standard ok-
reślany jako FELDBUS oparty o system transmisji RS 485. Jest on wykorzystywany do dwu-
kierunkowej komunikacji przy pobieraniu i przekazywaniu informacji i rozkazów do wielu 
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sterowników lokalnych. Przy tym typie komunikacji zasięg transmisji wynosi 12 km przy szyb-
kości transmisji 19 200 bodów. 

Ca!y system BETACONTROL opiera się na czterech typach centralnych jednostek ste-
rujących: 
- sterowniki określane jako CCM I z jednostką centralną CP02.5, posiadają 32 KB pamięci 

programu i przeznaczone są do realizacji sterowania średniego poziomu, tzn. sterowania 
lokalnego lub też nadrzędnego w średnio rozbudowanych systemach rozproszonych, 

- sterowniki określane jako CCM II z jednostką centralną CP200, posiadają 128 lub 
512 KB pamięci programu i przeznaczone są do realizacji sterowania nadrzędnego dla 
bardzo rozbudowanych systemów rozproszonych. Stosowane są też często jako sterowniki 
lokalne dla bardzo skomplikowanych urządzeń. Liczba punktów wejściowych i wyjścio-
wych bezpośrednio obsługiwanych przez ten sterownik jest taka sama jak dla sterownika 
CCM I, jednak sterownik CCM II posiada możliwość obsługi do siedmiu szeregowych 
portów komunikacyjnych, 

- sterowniki określane jako BFBS z jednostką centralną FB003, posiadają 20 KB pamięci 
programu i przeznaczone są do realizacji sterowania najniższego poziomu, tzn. sterowa-
nia lokalnego samodzielnego lub w systemach rozproszonych, 

- sterowniki określane jako BFBA z zabudowaną centralną jednostką sterującą FB018, po-
siadają 20 KB pamięci programu i przeznaczone są przede wszystkim do wizualizacji pro-
cesów dzięki zintegrowaniu z jednostką centralną wielowierszowego tekstowego wyświet-
lacza ciekłokrystalicznego. 
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Fig. 1. BETACONTROL system 
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3. Przeksztaitnikowe układy zasilania maszyn górniczych 

Rozwój niezawodnych elementów energoelektronicznych pozwolił na zastosowanie urzą-
dzeń przekształtnikowych do napędu maszyn górniczych. Spośród przekształtników półprze-
wodnikowych w górnictwie znalazły zastosowanie przede wszystkim rozruszniki tyrystorowe 
i przemienniki częstotliwości. Rozruszniki tyrystorowe umożliwiają dokonanie łagodnego 
rozruchu i hamowania napędzanej maszyny. Znalazły one zastosowanie tam, gdzie występują 
trudne warunki rozruchu, tj. zasilanie długich przenośników taśmowych, zgrzebłowych, kru-
szarek, pomp o dużej mocy, wentylatorów itp. Regulator rozrusznika tyrystorowego pozwala 
na takie kształtowanie napięcia zasilania silnika podczas rozruchu, aby dostarczyć do maszy-
ny niezbędny moment rozruchowy i jednocześnie ograniczyć nadmierne momenty dynamicz-
ne i udary prądowe. Nastawy ograniczenia prądowego rozrusznika tyrystorowego, czasu 
trwania rozruchu i hamowania oraz napięcia początkowego zasilania silnika podczas rozru-
chu dobiera się każdorazowo w zależności od charakterystyki momentu oporu maszyny robo-
czej. Na lys. 2 przedstawiono przykładowo rozrusznik tyrystorowy RTO-400 produkowany 
przez firmę CARBOAUTOMATYKA S.A. Rozrusznik ten umożliwia zasilanie od 1 do 4 
silników o łącznej mocy do 500 kW. Możliwość zasilania jednocześnie do 4 silników jest 
szczególnie istotna w przypadku maszyn roboczych wielonapędowych jak np. przenośniki taś-
mowe, przenośniki zgrzebłowe itp. 
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Rys. 2. Rozrusznik tyrystorowy RTO-400 

Fig. 2 . R T 0 4 0 0 thyristor starter 

Każdy z odpływów posiada indywidualne zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe oraz 
kontroli ciągłości żyły uziemiającej. W przypadku gdy moc zainstalowanych silników maszyny 
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roboczej przekracza 500 kW, lub też gdy napędy nie są zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, 
istnieje możliwość współpracy kilku rozruszników RTO-400. Rozrusznik RTO-400 posiada 
własny sterownik przemysłowy swobodnie programowalny realizujący założony algorytm ste-
rowania oraz nadzorujący prawidłowość funkcjonowania wszystkich zabezpieczeń rozruszni-
ka. Obecność sterownika swobodnie programowalnego w rozruszniku zapewnia jego dużą 
elastyczność ruchową pozwalającą na łatwą automatyzację procesu technologicznego oraz 
dostosowanie lokalnego sterownika rozrusznika do dowolnego systemu sterowania nadrzęd-
nego. 

Przemienniki częstotliwości stosowane do zasilania maszyn górniczych posiadają znacznie 
większe walory ruchowe niż rozruszniki tyrystorowe. Oprócz zalet łagodnego rozruchu, ogra-
niczenia momentów i prądów udarowych, przemienniki częstotliwości zapewniają również 
płynną regulację prędkości obrotowej silników napędowych maszyny. Tę zaletę wykorzystuje 
się w procesie automatyzacji i regulacji napędu. 

Jednym z możliwych zastosowań przemiennika częstotliwości jest zasilanie silników napę-
dowych przenośnika taśmowego odstawy głównej. Przemiennik częstotliwości reguluje pręd-
kość przenośnika taśmowego tak, aby uzyskać jego znamionowe obciążenie. Oznacza to, że 
gdy jest mała nadawa na przenośniku przemiennik częstotliwości obniża prędkość taśmy tak, 
aby uzyskać jego znamionowe załadowanie. Stopień załadowania przenośnika kontrolowany 
jest przez czujniki ultradźwiękowe lub tensometryczne. Przy znamionowym zapełnieniu taś-
my przenośnika silniki napędowe pracują przy wyższym współczynniku mocy oraz wyższej 
sprawności. Na rys. 3 przedstawiono uproszczony schemat przemiennika PPC-2 firmy CAR-
BOAUTOMATYKA S.A. 
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Rys. 3. Przemiennik częstotliwości PPC-2 
Fig. 3. PPC-2 inverter 
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Przemiennik PPC-2 zastosowano do zasilania dwóch silników 132 kW przenośnika taś-
mowego GWAREK 1400 odstawy głównej na poziomie 1 000 m w KWK „Anna". Sterownik 
swobodnie programowalny przemiennika PPC-2 współpracując z systemem sterowania na-
drzędnego PROMOS realizuje założony algorytm sterowania przenośnika. 

Przemienniki częstotliwości znalazły również zastosowanie do zasilania silników posuwu 
kombajnów ścianowych. Uzależnienie prędkości posuwu kombajnu od prądu obciążenia sil-
ników organów urabiających pozwala na optymalne wykorzystanie zdolności urabiających 
kombajnu. W przypadku małego obciążenia silników organów urabiających przemiennik 
częstotliwości zasilający silniki posuwu doprowadzi prędkość posuwu do wartości znamiono-
wej. Gdy wzrosną prądy obciążenia silników organów urabiających, spowodowane wzrostem 
oporów urabiania, do wartości powyżej 1,2 prądu znamionowego przemiennik częstotliwości 
obniży samoczynnie prędkość posuwu kombajnu tak, aby prąd silników organów urabiają-
cych oscylował w granicach prądu znamionowego. Taki algorytm sterowania posuwu kom-
bajnu pozwala na optymalne wykorzystanie kombajnu w danych warunkach eksploatacyj-
nych. Cały układ napędowy kombajnu zabezpieczony jest również przed nadmiernymi prze-
ciążeniami, momentami i prądami udarowymi. Na rys. 4 przedstawiono przykładową konfi-
gurację zastosowania przemiennika częstotliwości monoverter BbM 200/1000 do zasilania 
silników posuwu kombajnu KSE 700/2D. 
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4. Zalety stosowania nowoczesnych systemów sterowania i zasilania maszyn górniczych 

Korzyści wynikające z kompleksowego zastosowania nowoczesnych systemów sterownia 
i zasilania maszyn górniczych można zakwalifikować do efektów technicznych i ekonomicz-
nych. Do technicznych efektów stosowania proponowanych układów zalicza się: 
- łatwość automatyzacji i bezobsługowa praca, 
- eliminacja nadmiernych momentów i prądów rozruchowych silników, 
- minimalizacja obciążeń dynamicznych w całym układzie napędowym maszyny, 
- obniżenie ilości wydzielanego ciepła, 
- uproszczenie systemów sterowania, 
- duża elastyczność ruchowa, zdolność do szybkich zmian algorytmów sterowania maszyn 

i procesów technologicznych, 
- pełna informacja o przebiegu procesu technologicznego i pracy poszczególnych maszyn, 
- łatwość lokalizacji miejsca i przyczyn awarii, 
- dobre zabezpieczenie silników elektrycznych napędów przed ewentualnymi przeciążenia-

mi i uszkodzeniami, 
- optymalne wykorzystanie maszyn i ich napędów. 

Do efektów ekonomicznych osiąganych w wyniku zastosowania proponowanych układów 
zalicza się: 
- obniżenie kosztów eksploatacji (obniżenie pracochłonności służb utrzymania ruchu), 
- możliwość stosowania tańszych elementów o mniejszej wytrzymałości mechanicznej jak 

np. taśmy przenośników, sprzęgła, przekładnie, 
- obniżenie szybkości zużycia części mechanicznych przez co zwiększa się ich żywotność, 
- obniżenie awaryjności układów napędowych i sterowania, skrócenie czasu postoju ma-

szyn, obniżenie kosztów napraw, 
- oszczędność energii elektrycznej (przedstawione zastosowanie przemiennika częstotli-

wości do zasilania przenośnika taśmowego odstawy głównej w KWK „Anna" pozwala za-
oszczędzić około 0,2 kWh energii na tonę urobku). 

5. Podsumowanie 

W świetle przedstawionych przesłanek celowym jest kompleksowe stosowanie nowocze-
snych układów sterowania i zasilania maszyn górniczych pracujących w wysoko wydajnych 
systemach wydobywczych. Techniczne i ekonomiczne korzyści stosowania tych układów po-
kryją z nawiązką w krótkim czasie koszty związane z zastosowaniem tych rozwiązań. 
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Technical and economic aspects of chosen control and power system of 
mining machines 

Abstract 
The work presents modern control solutions of mining machines, implemented with the 

use of programmable logie controllers. Programmable logie eontrollers are used both for 
controlling individual machines and - supplemented with communication modules - in data 
transmission systems and visualisation of processes. Among inverter power circuits for 
mining machines, the work presents application examples of thyristor starters and freąuency 
inverters and discusses the technical and economic merits of using the suggested solutions. 
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Gtówny Instytut Górnictwa, Katowice 

Komputrowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalni 

Słowa kluczowe 
Dział bhp - oprogramowanie - zagrożenia techniczne 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono wyniki prac własnych nad budową programu komputerowego 

wspomagającego działania Działów BHP w zakresie akwizycji i przetwarzania danych cha-
rakteryzujących środowisko pracy. Przedstawiono zasady indywidualnego tworzenia oprogra-
mowania. Przyjęta koncepcja tworzenia programu polega na etapowej konstrukcji poszcze-
gólnych funkcji w bezpośredniej współpracy z pr2ysz{ymi użytkownikami. Program realizuje 
poszczególne funkcje dla konkretnej organizacji zakładu (kopalni), grupując wyniki pomia-
rów i przepisy określające wartości kryterialne poszczególnych czynników środowiska prac^. 
Wykorzystując możliwości relacyjnej bazy danych program generuje dokumenty wymagane 
przez obowiązujące normy i przepisy prawne. 

1. Wprowadzenie 

W lutym 1997 zespół Głównego Instytutu Górnictwa na Międzynarodowych Targach 
BHP w Katowicach przedstawił użytkową wersję „Programu wspomagania służb bhp w za-
kładach przemysłowych"(Kubik, Lipowczan 1997). Idea opracowania programu powstała 
w wyniku szczegółowej analizy funkcjonowania zakładowych służb bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przemysłach górniczych w tym w szczególności zakładów skupionych w Kombinacie 
Górniczo - Hutniczym Miedzi „Polska Miedź" w Lubinie. Analiza obejmowała: 
- organizację działów bhp w poszczególnych zakładach Kombinatu, 
- inwentaryzację zadań i funkcji realizowanych przez działy, 
- inwentaryzację dokumentacji sporządzanej w działach bhp, 
- ustalenie powiązań działów bhp z innymi działami funkcjonalnymi, 
- poziom informatyzacji działu bhp zakładu i kombinatu jako całości. 
- przygotowanie pracowników działów bhp do posługiwania się środkami informatycznymi 

Przeprowadzona analiza wykazała bardzo duże zróżnicowanie odpowiedzi na poszczegól-
ne zagadnienia objęte analizą z generalnymi wnioskami sprowadzającymi się do następują-
cych ustaleń (Kubik, Lipowczan 1996): 
- liczba funkcji spełnianych przez działy rośnie zwłaszcza w obszarach sprawozdawczości, 

sporządzania licznych dokumentów informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, a od 
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1996 r. prowadzenia wieloletniej dokumentacji zagrożeń na stanowiskach pracy, 
- obciążenie nielicznego personelu działów bhp fundacjami bieżącymi ma tendencję stale 

rosnącą i dotyczy przede wszystkim sporządzania dokumentacji wypadkowej, prowadze-
nia szkoleń, prowadzenia dokumentacji zagrożeń na stanowiskach pracy, wyboru i plano-
wania zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i odzieży roboczej, prowadzenia różnej do-
kumentacji wynikającej z prawa pracy i innych przepisów państwowych i branżowych, 

- liczebność osób zatrudnionych w działach bhp jest niewielka z tendencją malejącą, 
średnio 0,5 - 1 na 1 000 zatrudnionych, 

- wyposażenie analizowanych działów w sprzęt komputerowy jest generalnie bardzo słabe 
mimo, że informatyzacja zakładu jako całości jest niejednokrotnie bardzo rozwinięta, 

- przeważająca znajomość technik informatycznych w działach sprowadza się do umiejęt-
ności posługiwania się podstawowymi programami biurowymi niekiedy w bardzo starej 
wersji. 
Wymienione wyżej stwierdzenia wskazały, że istnieje pilna konieczność wsparcia działów 

bhp w zakładach przemysłowych w najbardziej pracochłonnych a powtarzalnych funkcjach 
sprawozdawczych i dokumentacyjnych. Jest oczywistym, że odciążenie to może nastąpić jedy-
nie przez wprowadzenie technik informatycznych. Spotkania jakie zespół GIG prowadził 
z pracownikami zakładowych służb bhp wskazały że droga ta tj. wprowadzenie do funkcjono-
wania działów technik komputerowych jest generalnie akceptowana przez pracowników przy 
spełnieniu pewnych określonych wymagań: 
- proponowane oprogramowanie musi być w języku polskim, 
- poszczególne funkcje programu muszą być zrozumiałe i tak opisane, aby użytkownik 

intuicyjnie rozumiał ich działanie, 
- opanowanie funkcjonowania oprogramowania, a często w ogóle zasady posługiwania 

komputerem powinno być tak przygotowane aby przyszli użytkownicy mogli obsługiwać 
program po najwyżej kilkudniowym przeszkoleniu, 

- oprogramowanie powinno uwzględniać posiadane przez zainteresowane działy bhp wypo-
sażenie komputerowe, a jeżeli zajdzie potrzeba jego zmiany to powinno to sprowadzać się 
bardziej do modernizacji posiadanego sprzętu, a tylko wyjątkowo do zakupu nowego wy-
posażenia, 

- dokumentacja dostarczanego oprogramowania powinna być łatwo zrozumiała i objętoś-
ciowo mała, 

- perspektywicznie przyszli użytkownicy widzą konieczność powiązania sieciowego z innymi 
programami funkcjonującymi w danym zakładzie, a także możliwość wielostanowiskowe-
go obsługiwania programu. W pierwszym okresie widzi się jako korzystne jednostanowis-
kowe funkcjonowanie programu, 

- program poza realizacją funkcji ogólnych (wynikających z obowiązujących przepisów) po-
winien uwzględniać lokalne ustalenia i funkcje, a także przyzwyczajenia pracowników 
działów - przyszłych użytkowników. Zwrócono także uwagę na celowość zindywidualizo-
wanego dla danego zakładu wyglądu winiety programu, 

- program powinien mieć wysoki poziom zabezpieczenia przed kopiowaniem oraz wprowa-
dzaniem zmian przez osoby nieupoważnione. 
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2. Prace własne 

Projekt struktury programu. 
- Ustalenie liczby i rodzajów baz danych z podziałem na typy: liczbowe, tekstowe, itp. 
- Określenie konstrukcji każdej opcji bazy oraz przygotowanie wizualne poszczególnych 

zestawień, 
- Rodzaje i formy zestawień zbiorczych. 
~ Moduiy do wymaganych wzorów obliczeniowych. 
- Opracowanie sposobu wprowadzania i modyfikacji danych. 
- Określenie powiązań (relacji) pomiędzy poszczególnymi bazami danych. 
- Opracowanie elementów graficznych wymaganych przez użytkownika (wykresy, zdjęcia 

rysunki itp.) umieszczanych w programie, a ułatwiających dokonywanie wszechstronnej 
analizy danych. 

- Zaprojektowanie wygodnej i przyjaznej użytkownikowi formy graficznej każdej funkcji 
programu prezentowanej na monitorze komputerowym i oddzielnie - wyprowadzanej 
wydrukiem. 

- Opracowanie programu szkolenia użytkowników. 
Na rys. 1 i 2 przedstawiono winietę programów indywidualnie opracowanych dla dwóch 

różnych użytkowników. Zindywidualizowana forma ekranu wejściowego do programu jest 
powszechnie wymagana przez zainteresowanych programem (Kubik, Lipowczan 1997). 
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Rys. 1, Winieta programu dla KGHM 
Fig. 1. Yignette of the program for KGHM company 

Rys. 2. Winieta programu cementowni 
Fig. 2. Yignette of the program for cement plant 

3. Praca nad programem 

Przyjęta koncepcja tworzenia programu powoduje, że w pierwszej fazie użytkownikowi 
znane są jedynie podstawowe, powtarzalne cele i funkcje. Wymusiło to etapowość opracowa-
nia: 
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1. opracowanie wymagań dla programu wspólnie z przedstawicielami Działu BHP, 
2. praktyczna implementacja opracowanych założeń uwzględniająca uwagi i spostrzeżenia 

przyszłych użytkowników zgłaszane podczas organizowanych, w trakcie tego etapu 
spotkań i konsultacji, 

3. instalacja i wdrożenie programu u zleceniodawcy. 
Dla powodzenia całego przedsięwzięcia mają dwa pierwsze etapy. W trakcie II etapu spo-

rządza się zwykle kilka wersji oprogramowania z rosnącą liczbą funkcji. Kolejne wersje prze-
kazuje się na bieżąco użytkownikom po przeprowadzeniu krótkiego szkolenia wprowadzają-
cego. Jak wykazują dotychczasowe doświadczenia selekcja i określenie liczby funkcji progra-
mowych w pierwszych wersjach ma podstawowe znaczenie dla powodzenia przyszłego wdro-
żenia. Zbyt duża liczba funkcji oraz chęć narzucenia nowych funkcji powoduje zniechęcenie 
słabiej przygotowanych użytkowników i często utrudnienia w dalszej współpracy. Wybór 
funkcji w pierwszych wersjach programu powinien, naszym zdaniem, wywołać zainteresowa-
nie wprowadzeniem nowego narzędzia, a rozpoznanie i uwzględnienie obowiązków i przy-
zwyczajeń indywidualnych pracowników działu ma bardzo istotne znaczenie dla perspekty-
wicznego wdrożenia. Osiągnięcie stanu zainteresowania posługiwania się programem, 
a w dalszej kolejności jego użytecznością w realizacji codziennych obowiązków jest gwarancją 
Dowodzenia. Rys. 3 pokazuje ekran programu w pierwszej fazie tworzenia, program realizuje 

ięć funkcji uznanych przez użytkownika jako nadrzędne. Na rys. 4 widoczna jest ostateczna 
iorma programu (piąta). Program realizuje ponad piętnaście rozbudowanych funkcji. 

Akty prawne 
Normy NOS, NON 

Charakterystyka pracy 
Struktura zakładu 

Koniec programu 
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Rys. 3. Pięć funkcji programu 
Fig. 3, Five functions of the program 

Rys. 4. Piętnaście funkcji programu 
Fig. 4. Fifteen functions of the program 

Wymieniony podział na etapy wynika z dotychczasowych doświadczeń własnych i może 
być oczywiście dowolnie modyfikowany. Pogrupowanie czynności dostosowawczych w etapy 
ułatwia planowanie czasowe realizacji całego projektu programu, jak i zapewnia wykonywa-
nie czynności korekcyjnych w obrębie wydzielonego etapu bez konieczności zmian w całoś-
ciowych. 
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Rys. 5. Formularz aktów prawnych i norm 
Fig. 5. Form of legał acts and standards 

Rys. 6. Edycja charakterystyki stanowiska pracy 
Fig. 6. Edition an organizational structure 

Oczywistym jest, że również w bazach tekstowych w poszczególnych zapisach (rekordach) 
tekstowych mogą istnieć poła cyfrowe, które podlegają możliwościom przetwarzania mate-
matycznego. 

4. Struktura programu 

Program obejmuje dwa rodzaje baz: 
1. bazy tekstowe: 
- akty prawne, 
~ strukturę organizacyjną zakiadu, 
- charakterystyka pracy, 
- normy NDS i NDN, 
- rodzaje stosowanych w zaldadzie ochron osobistych itp. 
2. bazy liczbowe: 
- wyniki pomiarów parametrów fizycznych i chemicznych czynników środowiska pracy. 

Obsługa programu sprowadza się do naprowadzenia kursora na opisane przyciski widocz-
ne na ekranie lys. 3 i 4 i naciśnięcia klawisz myszy. Powoduje to uruchomienie każdej z wy-
branej funkcji i na ekranie pojawia się odpowiednio zaprojektowany formularz grupujący wy-
brane dane liczbowe lub informacje tekstowe. Na rys. 5 przedstawiono wygląd formularza ot-
wieranego po naciśnięciu przycisku „akty prawne", zawierającego spis przepisów i norm któ-
rymi posługuje się dział bhp. Na kolejnym rys. 6 widoczny jest formularz służący do edycji 
struktury organizacyjnej zakładu. Wprowadzenie struktury organizacyjnej od najwyższego 
szczebla - zakładu aż do pojedynczego stanowiska pracy odbywa się podobnie. Na rys. 7 
przedstawiono formularz edycji opisu stanowiska pracy zawierającego potrzebne informacje 
charakteryzujące określone stanowisko. 
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Rys. 7. Edycja charakterystyki stanowiska pracy 
Fig. 7. Edition of the workplace characteristics 

Sporządzenie charakterystyk stanowisk pracy pozwala na przejście do tworzenia głównej 
bazy cyfrowej programu, którą jest baza wyników pomiaru czynników szkodliwych na stano-
wiskach pracy. Dla ułatwienia tych działań zaprojektowano ekran pomocniczy rys. 8 przed-
stawiający zestawienie wszystkich czynników, których pomiar i ocena jest wymagana przez 
normy i przepisy. Wybranie odpowiedniego czynnika powoduje wyświetlenie formularza jego 
edycji rys. 9. Pokazany przykład przedstawia formularz opisujący wyniki pomiaru hałasu. Jak 
już wspomniano wyżej konstrukcja programu wykorzystuje właściwości relacyjnych baz da-
nych oznacza to, że program posiada wewnętrzne połączenia do różnych odniesień i innych 
formularzy. Ilustracją tych powiązań jest pole „Ocena warunków pracy na stanowisku. Wi-
doczny w nim napis „Normalny" jest wynikiem automatycznego porównania wyniku pomia-
rów poziomu hałasu widocznego w polu „pomiar" i wartością dopuszczalną określaną przez 
konkretną normę. Ponieważ na tym przykładowym stanowisku nie występuje przekroczenie 
wartości dopuszczalnych, dlatego wyświetlony jest napis „Normalny", dalsze powiązania 
z przepisami prawnymi określają termin następnego pomiaru - pole „Data następnego po-
miaru" w tym przypadku termin określony jest za dwa lata od daty z której wyniki zostały 
wprowadzone do formularza. Właściwości relacyjnych baz danych widoczne są także w two-
rzeniu zestawień zbiorczych. Na rys. 10 przedstawiony jest formularz rocznego sprawozdania 
GUS tzw. Z - 10. Formularz ten zawierający coroczną statystykę zagrożeń tworzony jest 
automatycznie i to formie zgodnej z wyglądem powszechnie znanego druku pracowicie wy-
pełnianego przez pracowników służb bhp. 
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Rys. 8. Zestawienie czynników charakteryzujących stanowisko pracy 
Fig. 8. Specification of the factors characterizing a workplace 

Rys. 9, Formularz pomiaru i oceny hałasu na stanowisku pracy 
Fig. 9. Sheet of measurements and assessment of ngise at workplace 
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Rys. 10. Formularz zbiorczego zestawienia 
Fig. 10. Sheet of summary specification 

5. Prace wdrożeniowe 

Wprowadzenie programu do funkcjonowania działu bhp, istotnie zależy od realizacji III 
etapu prac tj. instalacji i uruchomienia programu u zleceniodawcy. W dotychczasowych dzia-
łaniach wdrożeniowych uznano, że bardzo ważnym elementem procesu było średnio trzy-
dniowe autorskie szkolenie w zakresie obsługi programu przeprowadzone dla wszystkich je-
go użytkowników. Szkolenie to wykazało trafność przyjętych w pierwszym etapie prac zało-
żeń oraz skuteczność wysiłków autorów programu zmierzających do maksymalnego uprosz-
czenia sposobu korzystania z programu. 

Korzystne jest przeprowadzenie pokazu (demonstracji) możliwości programu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wskazania jakości i ilości możliwych informacji zbiorczych i wskaza-
niem ich użyteczności w kierowaniu przedsiębiorstwem. 

Zespół autorski zapewnia także (w oparciu o indywidualnie zawierane umowy) nadzór 
autorski nad programem. W ramach tego nadzoru prowadzone są dodatkowe konsultacje, 
ułatwiające użytkownikom najbardziej optymalną organizację danych znajdujących się w ges-
tii działów bhp. Nadzór ten zakłada również możliwość wprowadzania do programu pewnych 
modyfikacji, których celem jest jeszcze lepsze zintegrowanie programu z istniejącą organiza-
cją pracy w dziale. 

6. Podsumowanie 

Dotychczasowe doświadczenia (wdrożenie w 7 zakładach) wskazują na prawidłowy wybór 
metody tworzenia i wdrażania programu wspomagania działów bhp. Zastosowane, nieza-
wodne oprogramowanie szkieletowe pracujące pod kontrolą stosunkowo najbardziej roz-
powszechnionego systemu operacyjnego MS Windows® zapewnia, na obecnym etapie, intui-
cyjnie prostą obsługę funkcji programu. Prowadzenie prac nad konstrukcją programu, od po-
czątku w ścisłej współpracy z użytkownikiem jest najlepszą, sprawdzoną formą wdrożenia. 
Struktura oraz koncepcja dostosowywania programu do potrzeb indywidualnego odbiorcy są 
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wynikiem świadomości autorów co do możliwości jeszcze lepszego, niż to ma miejsce obec-
nie, dopasowania programu do dziedziny której dotyczy. 

W dalszych pracach nad programem przewiduje się: 
- optymalizację liczby funkcji programu raczej w kierunku ich ograniczenia na rzecz nieza-

leżnie działających programów użytkowych. Stwierdzono, że umieszczenie w jednym pro-
gramie zbyt dużej liczby funkcji nie tylko utrudnia ich realizację ale ogranicza funkcjonal-
ność programu przy obsłudze poszczególnych funkcji przez większą liczbę osób zatrud-
nionych w dziale bhp, 

- podjęcie prac nad sieciowymi wersjami programu, w pierwszym podejściu uruchomienia 
w sieci lokalnej w wielostanowiskowych działach bhp, a następnie w sieci ogólnozakłado-
wej, 

- powiązanie z innymi programami funkcjonującymi w zakładzie tj. kadiy, zaopatrzenie, 
pomoc prawna itp., 

- przystosowanie programu do zautomatyzowanego wprowadzania danych pomiarowych 
z nośników informatycznych. 

Literatura 

[1] Kubik I. Lipowczan A.: Doświadczenia wdrożeniowe komputerowego programu wspomagania siużb BHP 
w zakładach przemysłowych. Mat. Konf. „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie" 
10.1997 CIOP Warszawa 

2] Kubik I. , A. Lipowczan Wsparcie informatyczne systemu zarządzania bezpieczeństwem Mat. Sympo^um 
„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy", 1997 Katowice, Wyd. MTK- str. 21 - 34 

[3] Kubik, A. Lipowczan: Wsparcie informatyczne systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Materiały Konf. 
nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i przedsiębiorstwie", Ustroń 23 - 25.10.1996, wyd. Prace 
naukowe GIG, Nr 15/1966 str. 233-147 

Computer - assisted managment of work safety in mines 

Abstract 
In the paper, the results of the own work have been presented on developing a computer 

program assisting the actives of heahh and safety departments in the field of acąuisition and 
processing assisting the activities of the health and safety departments in the field of 
acąuisition and processing of the data characterizing the work environment. The principles 
of individual preparation of the software have been presented. The assumed scheme of 
development of the program relies upon a stage construction of individual functions in close 
collaboration with futurę users. The program realizes the individual functions for a defined 
organizational scheme of a plant (mine) classifying the results of measurements and 
regulations defining the critical values of individual factors of the work environment. 
Utilizing the possibilities of a relational database, the program generates the documents 
reąuired by the operative standards and code. 
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Zastosowanie analizy ryzyka w ocenie warunków pracy w górnictwie 
australijskim 

Słowa kluczowe 
Pojęcie ryzyka - proces ryzyka - analiza i akceptacja ryzyka - zarządzanie ryzykiem - zmiany 

zarządzaniu - systemy zarządzania bezpieczeństwem - samoregulacja w bezpieczeństwie pracy 

Streszczenie 
Kompleksowość i zróżnicowanie australijskiego przemysłu górniczego w relacji do 

geograficznego położenia kontynentu, stanów i poszczególnych kopalń, jak również ekono-
miczno - polityczny klimat powiązany z wpływem związków zawodowych na sprawy posz-
czególnych resortów górnictwa powodował, że przez wiele lat potencjał tego przemysłu był 
w dużej mierze niewykorzystany. Jednocześnie pomimo dobrych warunków geologiczno -
górniczych poziom bezpieczeństwa i higieny pracy wymagał stanowczej poprawy. 

Problemy, które musiały być rozwiązywane były wynikiem wielu czynników takich jak: 
szeroka skala niebezpieczeństw, różne techniki i metody inżynierii górniczej, różne typy i ska-
le operacji górniczych, szeroki wachlarz starych, nowych i konwencjonalnych technologii oraz 
generalny brak jednolitego zakresu szkolenia dla górników. Zmiany, które zaszły w ostatnich 
paru latach, zmieniły stan przemysłu górniczego z wysoce ekstensywnego - pod względem si-
ły roboczej - do wydajnego i efektywnego. Stan bezpieczeństwa pracy, chociaż wymaga jesz-
cze wielu poprawek, jest zaliczany do jednego z przodujących w świecie. 

Referat dotyczy ogólnego pojęcia ryzyka, jego analizy i czynników, które umożliwiły 
i wpłynęły na zmiany zmierzające do wprowadzenia samoregulacji w bezpieczeństwie pracy 
w australijskim przemyśle górniczym. Samoregulacja w bezpieczeństwie pracy oparta jest na 
analizie i zarządzaniu ryzykiem. Bez wyjątku i niezależnie od modelu bezpieczeństwa pracy, 
pojęcie analizy i akceptacji lyzyka zostało przyjęte jako zasadniczy element, bez którego pla-
nowane zmiany w górnictwie australijskim nie miałyby racji bytu. 

Ryzyko jako filozofia i sposób prowadzenia biznesu jest jednym z bardzo powszechnych 
przesłanek, na podstawie których większość decyzji jest podejmowanych niezależnie od ro-
dzaju biznesu. Pojęcie ryzyka znalazło się w bezpieczeństwie pracy, gdzie ma szczególne zna-
czenie. Analiza ryzyka zapewnia jakość podejmowanych decyzji. Jest konstruktywnym i pro-
stym środkiem w komunikacji pomiędzy pracownikami, kierownictwem i właścicielami ko-
palń dotyczącym problemów bezpieczeństwa pracy. Optymalne jej zastosowanie wymaga 
zmian w przepisach górniczych, ze szczegółowych na przepisy samoregulujące oraz rygorys-
tycznego wprowadzenia zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pracy. 
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1. Australyski przemysi górniczy 

Australijski przemysł górniczy najprościej może być scharakteryzowany przez podanie 
niektórych ogólnych danych statystycznych, które są pokazane w tabeh 1. Określając ten 
przemysł jako ekstremalnie zróżnicowany, składający się z tysięcy prymitywnych kopalń na 
pustkowiach (głównie kopalń złota) prowadzonych przez jednoosobową załogę oraz dziesią-
tek nowoczesnych kopalń eksploatujących masywne złoża rud (miliardy ton), diamentów, 
złota i węgła, które zatrudniają tysiące pracowników. 

Tabela 1. Niektóre dane statystyczne dla wybranych resortów górnictwa - Australijski Urząd Statystyczny 
Table 1. Some Statistical Data for Selected Mining Sectors - Australian Bureau of Statistic 

PRODUKCJA min t/LATA 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 
węgiel kamienny 145 141 151 147 154 152 
węgiel brunatny 49,4 50,7 47,9 49.7 49,9 54,3 
ZYSK bln A$ brutto 28,9 28,4 29,0 29.0 29,1 28,1 
węgiel 8,1 8,9 9,3 9.9 9.3 10,0 
minerały 11,8 11,4 11,3 11.3 11,9 13,2 

KOSZTY GÓRNIKA 
% zysku 17,1 18,0 17.0 17,6 17,7 16.9 
tys. A$/pracownika 56 57 58 62 64 64 
kompensacje min A$* 54 68 56 107 112 114 
ZATRUDNIENIE tys.** 78 77 76 70 72 73 
węgiel 30,2 27,0 26,7 26,4 25,6 25,1 
minerały 35,2 29,3 26,4 25,2 25,5 27,1 
kompensacja dla pracowników z tytułu utraty zdrowia 
*dane obejmują kopalnie gazu, ropy, piasku, huty oraz poszukiwanie złóż 

2. Przepisy górnicze 

Tradycyjnie każdy stan miał własne prawo i przepisy górnicze dostosowane do własnych 
potrzeb. W praktyce sprawiało to wiele kłopotów i powodowało wiele nieporozumień. 
W większości stanów przepisy górnicze były tzw. „przepisami szczegółowymi". Określały one 
w większości przypadków co i jak ma być wprowadzone lub zrobione, nie uwzględniając pra-
ktycznego zastosowania, ograniczeń i kosztów. Na dodatek były to przepisy „reaktywne"; po 
większych wypadkach górniczych zalecano wprowadzenie nowych lub poprawę istniejące 
przepisów, by takim i podobnym wypadkom zapobiec. Paradoks takiej sytuacji doprowadził 
do momentu w którym: 
- wprowadzone przepisy były aktualne dla poszczególnych przypadków, 
- przepisy nie były respektowane, 
- przepisy nie były ściśle kontrolowane przez urzędy górnicze, 
- wypadki się zdarzały, mimo że przepisy nie były łamane, 
- przepisy były przestarzałe albo nieaktualne, wprowadzenie nowych trwało lata, 
- rząd był często winiony za istniejący stan prawny, w związku z czym związki zawodowe 

coraz częściej przejmowały inicjatywę i używały bezpieczeństwa pracy jako narzędzia po-
litycznego. 
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Taka sytuacja była bardzo kosztowna i nie do zaakceptowania. Ciągłe ataki na nieudol-
ność w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy spowodowały rozwój wielu modeli prawa i prze-
pisów bezpieczeństwa pracy, które w globalnej skali próbowały odpowiedzieć na to samo py-
tanie wychodząc z różnycli założeń: 
• Model zapobiegaj ący 

Rząd i urzędy górnicze dyktują i określają przepisy, które muszą być ściśle wprowadzane 
i przestrzegane. Tradycyjnie urzędy kontroli powinny surowo egzekwować przestrzeganie 
przepisów, lecz icłi łamanie nie jest uważane jako przypadek kryminalny. 
• Model reaktywny 

Uwaga w tym przypadku skoncentrowana jest nie na przestrzeganiu przepisów, lecz na 
szkodzie wynikłej na skutek ich nieprzestrzegania. 
• Model lynku 

Zapewnienie pracownikowi bezpieczeństwa i ochronę jego zdrowia najlepiej gwarantują 
narzucone i poniesione koszty ogólne przez kopalnie z tytułu wypadków i poniesionych 
szkód. 
• Model pracownika zorganizowanego 

Poprzednie modele zakładają, że rząd ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdro-
wie pracownika. Ten model zakłada, że zawsze będzie jakiś konflikt pomiędzy pracownikiem 
i kierownictwem, i tylko zorganizowani pracownicy mają szansę na zapewnienie sobie odpo-
wiednich warunków pracy. 

Doświadczenia wykazują, że żaden z tych modeh w odosobnieniu nie jest najlepszy. Bar-
dzo często kombinacja dwóch i więcej modeli powodowała zdecydowaną poprawę w stanie 
bezpieczeństwa pracy. 
• Model aktywny 

Wiele wariantów tego modelu jest obecnie dyskutowanych. Niezależnie od wariantu, ele-
menty systemu organizacji i zarządzania bezpieczeństwem pracy muszą być zintegrowane. 
Znaczy to, że żaden element tego systemu nie może pracować w odosobnieniu i istnieje ścisła 
zależność pomiędzy poszczególnymi elementami. Prawo i przepisy określają cel i ogólne za-
sady, a obowiązek wynikający z tytułu bezpieczeństwa pracy jest rozłożony na wszystkich 
w zależności od poszczególnych warunków wynikających z podejmowanego ryzyka. Rola 
urzędów górniczych zmienia się z tej, która określała niedociągnięcia albo nieprzestrzeganie 
przepisów na tą, która krytycznie analizuje wprowadzone zasady i systemy. Cel, wartości, 
główne przesłanki oraz zasady prawa i przepisów mają być niezależne od jakichkolwiek syste-
mów i technologii. Pojęcie „co jest praktycznie możliwe" albo „najniżej jak tylko jest możli-
we" ma być rozważane przy formułowaniu przepisów i obowiązków wynikających z przepisów 
z wyjątkiem tych czynników bezpieczeństwa pracy, które wymagają jednoznacznych przepi-
sów. 

W dużym stopniu publikacja Raportu Lorda Robensa w 1972 r. wpłynęła krytycznie na 
tok myślowy większości ekspertów od bezpieczeństwa pracy. Raport Lorda Robensa dysku-
towano w Australii około 15 lat. W roku 1985 opublikowano pierwsze Prawo i Przepisy Bez-
pieczeństwa Pracy wzorując się na rekomendacjach Lorda Robensa i oparte na Prawie Za-
niedbania. Katastrofy w przemyśle naftowym, chemicznym i górniczym w ostatnich 10-ciu la-
tach, wliczając dwie ostatnie katastrofy górnicze w Australii, potwierdzają powyższe prze-
słanki. 
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2 . 1 . Z m i a n y w p r z e p i s a c h 

Zmiany w światowej polityce wpłynęły na zmiany w systemie myślenia w australijskim 
przemyśle górniczym. Po wielu burzliwych naradach, większość stanów, a niewątpliwie głów-
ne korporacje górnicze i główne urzędy górnicze doszły do wniosku, że szybka modernizacja 
organizacji i zarządzania kopalniami jest niezbędnym wymogiem czasu. Myślenie „My - Wy" 
skończyło się i przesłanka „Być albo nie być" jest tematem dnia. Bezpieczeństwo i zdrowie 
pracownika, jak również ochrona środowiska są i muszą być ostrożniej, rozważnie liczone 
i bez wątpienia są i muszą być ważną częścią kosztów w każdym przedsiębiorstwie. Zeby 
wprowadzić zasady lyzyka i nowoczesnego biznesu w górnictwie australijskim, przepisy mu-
siały być zmieniane z historycznie szczegółowych i restrykcyjnych na przepisy, które określają 
zasady i systemy współpracy, organizacji i zarządzania głównymi zagrożeniami i zapewniają 
ciągłą poprawę w bezpieczeństwie pracy, dając jednocześnie poszczególnym korpojacjom 
i kopalniom swobodę w wyborze własnych rozwiązań do zwalczania specyficznych dla danej 
jednostki organizacyjnej niebezpieczeństw. Struktura organizacji i zarządzania musiała stop-
niowo być zmieniana z pionowej do poziomej, w której pracownicy mają większy wpływ na 
decyzje i sposób wykonywania powierzonych im obowiązków i zadań. 

Znawcy przedmiotu coraz głośniej i bardziej stanowczo twierdzą, że osiągnięcia w wydaj-
ności, jakości i bezpieczeństwie pracy są wynikiem zmian w kulturze, etyce pracy i indywidu-
alnych przedsięwzięciach, a nie zmian przepisów, szczególnie przepisów rygorystycznych, 
tworzonych przez tych, którzy nie są bezpośrednio związani z codziennym prowadzeniem ko-
palń oraz zwalczaniem niebezpieczeństw i zagrożeń. 

2 . 2 . R a p o r t L o r d a R o b e n s a 

Raport ten zawiera wiele zaleceń. Większość z nich znalazła szeroką akceptację w austra-
lijskim Prawie Pracy od 1985 roku, a na szeroką skalę w przemyśle górniczym od około 1993 
roku, umożliwiając samoregulację przepisów bezpieczeństwa pracy. Niektóre z nich wymie-
niono poniżej: 
• zredukować liczbę i rodzaj przepisów szczegółowych, 
• wprowadzić takie zasady oraz systemy kierowania i zarządzania bezpieczeństwem pracy, 

które zobowiązują wszystkich do ich przestrzegania, 
• włączyć pracownika w podejmowanie decyzji dotyczących jego miejsca, bezpieczeństwa 

pracy, 
• zasady regulowania warunków i bezpieczeństwa pracy mają być oparte na analizie i przy-

jęciu ryzyka związanego z wykonywaną pracą, środowiskiem pracy oraz zagrożeniami wy-
nikającymi z pracy i jej środowiska, 

• wprowadzić obowiązek odpowiedzialności dla wszystkich, włączając dostawców, produ-
centów, kontrahentów i dyrektorów, 

• pracodawca ma zapewnić tak dalece, jak tylko jest to praktycznie możliwe, takie 
środowisko i warunki pracy, aby pracownik nie był narażony na utratę zdrowia lub wypa-
dek, 

• zagrożenia wynikające z warunków pracy mają być kontrolowane przez tych, którzy 
stworzyli takie warunki i mają ogólną kontrolę nad nimi. 
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Wymienione powyżej zalecenia mają następujący wpływ na przemysł górniczy: 
• firmy górnicze wprowadzają ciągłą poprawę jakości pracy i BHP poprzez: 

- poziomą strukturę zarządzania, która umożliwia każdemu pracownikowi dostęp do 
tych, którzy podejmują decyzję, 

- redukcję średniego nadzoru, 
- redukcję ilości zmianowych, tygodniowych i miesięcznych inspekcji, 
- większą osobistą odpowiedzialność pracownika wynikającą z tytułu jego pracy, 

• firmy górnicze wprowadzają zasady analizy i kontroli ryzyka, 
• firmy górnicze wprowadzają zasady ciągłej poprawy pracy i produktu, zgodnie z między-

narodowym standardem ISO 9000/1/2 lub 3, 
• tematem dnia jest bycie firmą, która stosuje najlepsze metody i zasady BHP oraz jest 

konkurencyjna na światowym rynku. 
Jest jeszcze za wcześnie, żeby określić bezpośredni wpływ tych zmian na BHP, niemniej 

jednak statystyki pokazują znaczną poprawę w liczbach wypadków śmiertelnych, wypadków 
powodujących stratę czasu powyżej jednej zmiany oraz rodzaje wypadków (tabele 2 ,3 i 4). 

Tabela 2. Statystyki wypadków śmiertelnych i LTIFR - Australijski Urząd Statystyczny i Australijska Rada 
Minerałów - liczby wytłuszczone pochodzą z innych źródeł 

Table 2. Fatal and LTtFR Incidents - Australian Bureau of Statistic and Minera! Council of Australia 

WYPADKI/LATA 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 
śmiertelne - wszystkie* 40 25 19 20 32 7 33 
węgiel - met. podziemna 9 6 3 2 12 1 9 
węgiel - met. odkrywkowa 2 2 2 2 1 2 1 
minerały - met. podziemna 20 10 9 4 6 3 13 
minerały - met. odkrywkowa 6 2 2 6 7 0 6 
LTIFR 52 42 33 27 25 21 20 
węgiel - met. podziemna 174 133 99 86 85 68 
węgiel - met. odkrywkowa 49 50 33 30 31 23 
minerały - met. podziemna 46 38** 22 18 17 16 
minerały - met. odkrywkowa 20 19 18 15 13 12 
węgiel brunatny - Yictoria 19 1 16 4 4 

•wypadki śmiertelne zawierają przeróbkę, huty, kamieniołomy i poszukiwanie złóż 
**początek wprowadzenia pojęcia ryzyka i systemów BHP 
*» •początek samoregulacji 

LTIFR = 10^' liczba wypadków 
liczba przepracowanych godzin 
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Tabela 3. Przyczyny wypadków śmiertelnych w latach 1996/1997 - Australijska Rada Mineratów, 1997 
Table 3. Fatalities by Type in 1996/1997 - Minerał Council of Australia, 1997 

PRZYCZYNA ODSETEK % 

zawały i obwały skał 31 

ciężki sprzęt na powierzchni 21 

ciężki sprzęt pod ziemią 15 

materiały płynne 12 

upadki z wysokości 6 

materiały wybuchowe 3 

„wystrzały" opon 3 

inne 9 

Tabela 4. Rodzaje poważnych wypadków w latach 1996/1997 - Australijska Rada Minerałów, 1997 
Table 4. Most Frequent/Severe Injuries in 1996/1997 - Minerał Council of Australia, 1997 

RODZAJ WYPADKU ODSETEK % 

naciągnięcie mięśni i uszkodzenie kości kończyn 41 

uderzenia przez odłamki skalne 23 

upadki i pośliźnięcia 18 

poparzenia 9 

uderzenia przedmiotami 7 

inne 2 

Rozkład procentowy wypadków podany w tabelach 3 i 4 odzwierciedla generalną skalę 
problemów bezpieczeństwa pracy w ciągu ostatnich paru lat, 

3. Analiza, akceptacja i kontrola ry^ka 

Ryzyko jako przedmiot prawa jest szczegółowo określony w australijskim Prawie Cywil-
nym - Prawo Zaniedbania. Zasady ryzyka były i są ogólnie znane w wielu dziedzinach takich 
jak np. finanse, lotnictwo, chemia. Przemysł górniczy będąc z natury konserwatywnym unikał 
stosowania tych zasad, chociaż od lat siedemdziesiątych dosyć często próbowano go wprowa-
dzić, jednak bez większych sukcesów. Przełom nastąpił w momencie wprowadzania zasad 
ogólnej odpowiedzialności, które pochodzą z Prawa Cywilnego i rekomendacji Lorda Ro-
bensa. Zasady te kładą odpowiedzialność prawną z tytułu bezpieczeństwa pracy na każdego, 
poczynając od właściciela kopalni, dyrektora do pracownika, włączając dostawców i produ-
centów. Opierają się one na analizie i akceptacji ryzyka, oraz na przewidywanym postępowa-
niu człowieka (o określonym wykształceniu i możliwościach) w danej sytuacji. Analiza i ak-
ceptacja ryzyka w bezpieczeństwa pracy pod względem ważności jest drugim procesem (po 
jakości pracy i produktu) wprowadzanym w kopalniach. 
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Analiza, akceptacja i kontrola ryzyka są zasadniczymi elementami podejmowania decyzji. 
W codziennym życiu gospodarczym właściciele, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy podej-
mują różnego-rodzaju decyzje. Jakość podejmowanych decyzji jest bardzo ważna w każdej 
dziedzinie gospodarki. Niewątpliwie decyzje, które mają lub mogą wpłynąć na bezpieczeń-
stwo ludzkie są krytyczne nie tylko dla tych, którzy mogą być nimi bezpośrednio dotknięci, 
ale również w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na całą gospodarkę z tytułu ponie-
sionych strat politycznych, prawnych, moralnych oraz kosztów administracyjnych. 

Racjonalna analiza, akceptacja i kontrola ryzyka jest jednym z nielicznych pojęć, które 
jest bardzo efektywne i zapewnia konstruktywne oraz całkowicie zintegrowane podejście 
oraz współpracę w bezpieczeństwie pracy pomiędzy różnymi poziomami zarządzania, kie-
rownictwem i pracownikami. Zeby to osiągnąć, z doświadczenia wiadomo, że przez wszyst-
kich zainteresowanych muszą być zrozumiane te trzy współzależne pojęcia. 

POJĘCIE 

WYBÓR 

* WIEDZA 
• C Z A S 
* KONTROLA 

f 9 
WĄTPLIWOŚĆ 

•KROKI 
•TECHNIKI 
• METODY 

PROCES ANALIZY 
I AKCEPTACJI 

1 PROCES ANALIZY 
I AKCEPTACJI 

! 
ZARZĄDZANIE 

RYZYKIEM 

• PLANOWANIE 
• ORGANIZOWANIE 
• WPROWADZENIE 
• KONTROLA 
• KOMUNIKACJA 
• KULTURA PRACY 

I ŚRODOWISKA 

3 . 1 . P o j ę c i e r y z y k a 

Ryzyko jest zdefiniowane przez różnych autorów jako: 
szansa dotkliwej konsekwencji (Oxford Dictonary, 1987), 
potencjał realizacji niepożądanych konsekwencji wypadku (Rowe 1997), 

• warunkowe prawdopodobieństwo zaistnienia zagrożenia prowadzącego do szkody lub 
choroby, połączone ze skutkiem szkody lub choroby (Oueensland Govemment Code of 
Practice, 1991), 

• prawdopodobieństwo zagrożenia na jednostkę czasu i kosztu szkody (Star, Rudman, 
Whipple, 1976), 

• Ylek i Stallen (1980) uważają, że ryzyko można przedstawić przynajmniej na pięć 
sposobów: 
- prawdopodobieństwo straty, 
- rozmiar straty, 
- oczekiwana strata, 
- zmienność rozkładu prawdopodobieństwa w stosunku do wszystkich strat, 
- funkcja liniowa oczekiwanych wartości i zmienność konsekwencji. 

Żeby można mówić o pojęciu ryzyka, muszą być rozważane następujące czynniki: 
• źródło albo czynnik samego zagrożenia, 
• po tencj al zagrożę nia, 
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• prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, 
• co albo kto będzie dotknięty wystąpieniem zagrożenia, 
• osoba podejmująca decyzję, 
• strata/szkoda. 

Z powyższego wynika, że osoba podejmująca decyzję oraz osoba ją realizująca muszą 
mieć wybór lub decyzję alternatywną, oraz że musi istnieć wątpliwość związana z tą decyzją. 
W innych wypadkach mówi się o pewnych decyzjach albo o poświęceniu, a nie o ryzyku. 
Dlatego też prawdziwe prawdopodobieństwo wypadku można przedstawić wzorem 

gdzie: 
P^ - prawdopodobieństwo wypadku; 
U -wątpliwość. 

Wątpliwość ta wynika z dwóch problemów: 
1. technologiczno-operacyjnego, ponieważ: 

• istnieją niedoskonałości w przekazywaniu lub dostarczaniu informacji oraz danych dla 
diagnostyki i wykonywania rzadkich czynności lub zadań, 

• są jeszcze braki w przewidywaniu zachowania się systemów lub ich podzespołów i po-
równywania ich osiągnięć z projektowanymi lub planowanymi zdolnościami, 

• są jeszcze trudności w określeniu zachowania się pracownika w przypadku niebezpie-
czeństwa; 

2. oszacowania prawdopodobieństwa wypadku, ponieważ: 
• niektóre poważne wypadki górnicze są wypadkami o bardzo malej częstotliwości, 
• trudno jest oszacować prawdopodobieństwo awarii w systemach kompleksowych 

(skończona liczba testów), 
• charakter wypadków albo awarii zależy od środowiska, okoliczności i jakości podję-

tych decyzji, 
• trudno jest oszacować zdolność i wolę pracownika dla rozpoznania niebezpieczeństwa 

oraz podjęcia stosownych kroków. 

3 . 2 . P r o c e s a n a l i z y i a k c e p t a c j i r y z y k a 

Proces analizy i akceptacji ryzyka składa się z 10 zasadniczych kroków: 
1. identyfikacja źródła zagrożenia i analizy jego przyczyn; 
2. określenie zagrożenia; 
3. analiza mechanizmu, przez który zagrożenie może zaistnieć; 
4. analiza częstotliwości obcowania pracownika z zagrożeniem; 
5. analiza konsekwencji; 
6. określenie prawdopodobieństwa poniesienia konsekwencji i oszacowanie ryzyka; 
7. ocena szacunkowa przyjętego ryzyka; 
8. opracowanie alternatywnych rozwiązań; 
9. podjęcie i wprowadzenie nowego rozwiązania; 
10. wprowadzenie procesu kontroli rozwiązania i marginesowego ryzyka. 
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Analizę i akceptację lyzyka można przedstawić graficznie w następujący sposób: 

IDENTYFIKACJA, 
KLASYFIKACJA 

I ANALIZA ZAGROŻEŃ 
techniki 
metody 

OSZACOWANIE 
RYZYKA 

prawdopodobieństwo (P) 
konsekwencje (K) 

OCENA 
RYZYKA 

wartości, opinie 

AKCEPTACJA 
RYZYKA 

tak 

Kryteria 
redukcji 
d l a P i K 

r 

Rozwiązania 
i ich analiza 

. 4 

Wprowadzenie 
i kontrola 

rozwijania 

Ryzyka nowe 
lub 

marginalne 

ELIMINACJA 
ROZWIĄZANIA 

me 

tak 
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W zależności od etapu projektu (projektowanie, budowanie/konstrukcja, produkcja i os-
tateczne zamknięcie) muszą być stosowane różne techniki i metody aby realnie określić: 
- źródło, czynnik zagrożenia i jego przyczyny poprzez zastosowanie takich technik i metod 

jak: Job Safety Analysis, Hazard and Operability Study, Hazard Analysis, What If, 
Failure Mode and Criticality Analysis, inspekcje, rewizje generalne lub poprzez analizę 
przyczyn wypadków stosując specjalne metody jak np. Chain of Events lub System 
Failure, 

- prawdopodobieństwo poniesienia szkody poprzez stosowanie takich technik jak: Fault 
Tree, Event Tree czy analizy statystyczne wypadków, 

- oszacowanie ryzyka poprzez zastosowanie wzorów lub metryk. Jednym z częściej 
stosowanych wzorów jest wzór: 

Pr = K - P - C 

gdzie: 
K - konsekwencje wypadku, 
P - prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, 
C - częstotliwość obcowania człowieka ze źródłem zagrożenia. 

Zastosowanie metryk wiąże się z przygotowaniem relacji konsekwencji w stosunku do 
prawdopodobieństwa wypadku. 
- akceptacja ryzyka wiąże się z akceptacją samego ryzyka w relacji do istniejących kryte-

riów, opinii pracownika lub opinii społeczeństwa, jak również akceptacji najstosowniej-
szego rozwiązania. Powyżej przedstawiony wzór jest często stosowany w przyjęciu osta-
tecznego rozwiązania, ponieważ poprzez wprowadzenie dwóch współczynników: współ-
czynnika kosztów dla poszczególnego rozwiązania (Wk) i współczynnika redukcji (WJ, 
który określa stopień redukcji ryzyka dla poszczególnych rozwiązań, zapewnia jednolity 
sposób oceny proponowanych rozwiązań. Nowy wzór można przedstawić w następujący 
sposób: 

Wk • Wj-

gdzie: 
R j - współczynnik podjęcia decyzji dla danego rozwiązania. 

Przyjęcie ryzyka jest jedną z zasadniczych reguł w Prawie Zaniedbania. Reguła ta wiąże 
się ze standardem opieki, jaki pracodawca musi zapewnić pracownikowi. Standard opieki jest 
określany z uwzględnieniem następujących punktów: 
- możliwość przewidzenia ryzyka poprzez określenie prawdopodobieństwa zagrożenia i wa-

runkowego prawdopodobieństwa zaistnienia szkody, 
- waga doznanej szkody, 
- praktyczności kroków, które mogą być podjęte dla ograniczenia ryzyka, 
- możliwości i dostępności do środków lub sposobów do wyeliminowania lub redukcji 

ryzyka. 
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- możliwości, które są/były dostępne dla poszkodowanego i/albo tego, który podejmował 
decyzję, która doprowadziła do szkody, 

- stopnia rozsądności. 

Stopień rozsądności jest określany poprzez: 
- ryzyko wynikające z aktualnie istniejącego zagrożenia, 
- potrzebę podjęcia i akceptacji tego ryzyka, 
- praktyczności zastosowanych środków zapobiegających, 
- ustanowionych standardów w danym środowisku. 

kryteria 
stosowane przy podjęciu decyzji muszą być rozsądnie dobrane. Najczęściej stosowanymi me-
todami są: ALARP - tak nisko jak tylko jest to rozsądnie możliwe, ALAPP - tak nisko jak 
tylko to jest praktycznie albo ekonomicznie możliwe. W relacji do prawdopodobieństwa za-
istnienia wypadku, prawdopodobieństwo 10^ może oznaczać pełną akceptację, 10^ do 10' oz-
nacza sytuację, gdzie rozwiązanie musi być wprowadzone spełniając kryteria ALARP/ 
ALAPP oraz techniki analizy kosztów i korzyści. Prawdopodobieństwo 10̂  i większe jest nie 
do zaakceptowania. Analiza i wymiar konsekwencji muszą być przeprowadzone dla każdego 
przypadku. 

Zeby zastosowanie tego procesu było w pełni efektywne, muszą być wprowadzane syste-
my inspekcji, inspekcji generalnych, systemy oceny ekonomicznej i ciągłej poprawy pracy 
oraz jakości produktu. Racjonalne określenie ryzyka opiera się na następujących zasadach: 
1. osiągnąć maksymalne oczekiwane wartości; 
2. zapobiec katastrofom; 
3. rzadkie wypadki rozważać tylko w odpowiednim kontekście i wtedy, gdy jest wystarczają-

ca ilość informacji. 
Punkt pierwszy odnosi się bezpośrednio do przedsiębiorstwa, każda zmiana, poprawa lub 

projekt powinien przynosić zwrot zainwestowanego kapitału. Uwaga zwrócona jest na te ele-
menty bezpieczeństwa praq^, które z natury rzeczy muszą być wykonane, bez względu na 
koszty. 

Punkt drugi, ze względów politycznych, ekonomicznych lub moralnych jest oczywisty. 
Z psychologicznego punktu widzenia opinia publiczna toleruje wiele pojedynczych wypad-
ków śmiertelnych, lecz jeden wieloosobowy wypadek śmiertelny wzburza społeczeństwo i ak-
cje korygujące podejmowane są czasami tylko po to, aby zaspokoić ogólną krytykę, a nie 
zmierzają do rozwiązania problemu. 

Punkt trzeci zwraca uwagę na różnice pomiędzy statystycznym rozwiązaniem i indywidu-
alnym traktowaniem wypadków oraz ich psychologiczną naturę. Bardzo często przepisy, in-
strukcje lub systemy pracy zmieniano i korygowano na podstawie ogólnej analizy jednego wy-
padku zaś zalecenia szczegółowe dotyczące danego wypadku oraz jego okoliczności uogól-
niano i w generalnej formie wprowadzano dla wszystkich okoliczności. 
Optymalne rozwiązanie to rozważenie pięciu punktów: 
1. czy ryzyko może być wyeliminowane, jeżeli nie, to; 
2. czy można źródło zagrożenia zastąpić czymś innym, jeżeli nie, to; 
3. czy można je zamienić na coś bardziej bezpiecznego, jeżeli nie, to; 
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4. wprowadzić rozwiązania administracyjne, jeżeli nie, to; 
5. wprowadź sprzęt ochrony osobistej. 

Powyższe punkty mają parę ograniczeń. Nie biorą pod uwagę czynnika czasu. Często są 
rozważane pionowo, zbyt mało uwagi poświęca się na rozważaniu innych rozwiązań w danym 
punkcie. Całościowe prowadzenie projektu jest często wymagane dla punktów od 1 do 3, 
Prawo, a szczególnie przepisy górnicze, muszą być zmienione ze szczegółowych na przepisy 
samoregulujące, które są oparte na zasadach ryzyka określonego w Prawie Zaniedbania. Au-
tor przedstawił metody oraz techniki, które pozwalają na wyeliminowanie powyższych pro-
blemów i pozwalają na optymalny wybór rozwiązania (Sleziak 1992 i 1995). Następną techni-
ką, która jest zalecana, jest Analiza Kosztów i Korzyści. 

4. Następny etap 

Jak już było wspomniane w powyższych rozdziałach, prawo i przepisy górnicze muszą być 
zmienione oraz muszą być wprowadzone nowe systemy bezpieczeństwa pracy, tak, żeby moż-
na było wprowadzić całkowicie pojęcie ryzyka, jego analizy i akceptacji. 

4 . 1 . P r o p o n o w a n y m o d e l o r g a n i z a c j i i z a r z ą d z a n i a b e z p i e c z e ń -
s t w e m p r a c y 

Obecny model organizacji i zarządzania BHP jest bardzo prosty i opiera się na przepisach 
wymagających nadzoru urzędów górniczych. W zarysie wygląda on następująco: 

Proponowany model lub jego odmiany są wprowadzane ze zmienną prędkością w różnych 
stanach. Wstępny model samoregulacji wprowadzano w Yictorii dla kopalń węgla brunatne-
go od 1994 roku i jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy jest znaczny (tablica 1 - wę-
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giel brunatny, Yictoria). Niemniej jednak zmodyfikowane modele są zalecane dla Yictorii, 
Queensland i NSW, ponieważ proponują one następujące zmiany: 
- minimalne wymagania dla organizacji i zarządzania zagrożeniem będą zawarte w przepi-

sach, a kodeksy bezpieczeństwa pracy będą określać ogólne wymogi bezpiecznej pracy, 
- wyniki przedsiębiorstw i kopalń będą monitorowane i analizowane. Wyniki będą podsta-

wą dla przyszłych generalnych rewizji i inspekcji systemów organizacji i zarządzania bez-
pieczeństwem pracy. Inspekcje będą porównywać zaakceptowany przez urząd górniczy 
plan organizacji i zarządzania bezpieczeństwem pracy (POiZBP) z osiągniętymi wynika-
mi. Te przedsiębiorstwa i kopalnie, które przewyższają planowane wyniki będą poddawa-
ne inspekcji o mniejszej częstotliwości. Te, które nie osiągnęły planowanych wyników bę-
dą poddawane coraz bardziej surowszym inspekcjom i kosztom ubezpieczenia, 

- prawo i przepisy górnicze będą wymagać systemów bezpieczeństwa pracy, które są zinte-
growane, oparte na zasadach ryzyka i procesach ciągłej poprawy, 

- przedsiębiorstwa i kopalnie będą musiały przedstawić do urzędu górniczego POiZBP -
plan organizacji i zarządzania bezpieczeństwem pracy, 

- grupa będzie powołana z trzech zespołów: pracodawcy, związków zawodowych oraz 
rządu, dla nadzorowania, analizowania i nakreślania kierunków wynikających z osiągnię-
tych wyników w bezpieczeństwie pracy. Powyższy model przedstawiono szkicowo na sche-
macie: 

PRAWO OGOLNE 
I PRZEPISY PRACY PRAWO GÓRNICZE TRÓJZESPOŁOWA 

GRUPA NADZORCZA 

PRZEPISY 

KODEKSY 
BEZPIECZEŃSTWA 

PRACY 
I WSKAZÓWKI 

KODEKSY 

PRZEPISY 
OiZBP 

(główne nie-
bezpieczeństwa) 

WSKAZÓWKI 

ZASADY, 
POLECENIA, 

PORADY 

SYSTEM BP 1 O i Z 
RYZYKIEM SYSTEM BP i k O i Z 
RYZYKIEM 

* Plan wymagany przez 
przepisy 

* Plan przedstawiony 
przez kopalnię do UG 

Urząd Górniczy analizuje: 
* pian, 
* statystyki BP 
* wady systemu 
* czynnik ludzki 
* awarie i zaniedbania 

Osiągnięcia 
bezpieczeństwa 

pracy 
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Warianty, które są rozważane dla powyższego modelu określają: 
- kluczowe przedmioty wynikające z podejmowanego ryzyka będą ściśle regulowane, 
- prawo i przepisy górnicze mają zastosowanie tylko do kopalń podziemnych, 
- zamiast inspektorów górniczych tylko niezależne organizacje będą oceniać plan bezpie-

czeństwa pracy oraz przeprowadzać inspekcje generalne, 
- wprowadzić jedno naczelne prawo bezpieczeństwa pracy dla wszystkich, każdy resort bę-

dzie miał podrzędne prawo bezpieczeństwa pracy. 

4 . 2 . S y s t e m y b e z p i e c z e ń s t w a p r a c y 

Większość systemów bezpieczeństwa pracy składa się z następujących elementów: 
- kierunki bezpieczeństwa pracy oraz cele, 
- zarządzanie, przewodnictwo, zaangażowanie i odpowiedzialność, 
- struktura organizacji zarządzania, 
- projektowanie i kontrakty, 
- pracownicy, szkolenie i kompetencja, 
- systemy pracy i procedury bezpieczeństwa pracy, 
- zarządzanie przemianami, 
- rewizje i inspekcje generalne, 
- analiza wypadków i osiągnięcia w bezpieczeństwie pracy, 
- zarządzanie ryzykiem, 
- zakup materiałów, sprzętu i technologii, 
- zapobieganie i przygotowanie w ratownictwie. 

Z doświadczenia wiadomo, że niezależnie od wybranych elementów, wprowadzony sy-
stem nie będzie poprawnie pracował do momentu, kiedy nie zostaną wcześniej wprowadzone 
dwa zasadnicze elementy: wizja danego przemysłu i jego misja. Zasadniczy nacisk kładziony 
jest w tych elementach na to, jaki przemysł ma być w przyszłości, a nie na to co jest lub dzieje 
się z gałęzią przemysłu w chwili obecnej. Znajomość i rozumienie przeszłości jest bardzo 
ważne, lecz nakreślenie przyszłości jest absolutnym wymogiem czasu. Dlatego też laytycznym 
zadaniem jest dobór takich elementów dla systemu, które zapewniają ciągłą i długotermino-
wą poprawę dla każdego etapu w cyklu gospodarczym. 

5. Podsumowanie 

Analizy i akceptacji ryzyka nie można rozpatrywać bez uwzględnienia prawa, przepisów 
oraz nowoczesnych systemów zarządzania i organizacji bezpieczeństwem pracy. Jest ona bar-
dzo przydatna i uniwersalna w podejmowaniu decyzji; musi być zrozumiana i zaakceptowana 
przez większość zainteresowanych stron: właścicieli, kierownictwo i pracowników. 

W górnictwie australijskim dąży się do osiągnięcia takiego stanu, w którym pracownicy 
osiągną taką kompetencję zawodową, która z kolei pozwoli im na stosowanie powyższych za-
sad analizy i akceptacji lyzyka w większości sytuacji zagrożenia bez konieczności interwencji 
dozoru lub urzędu górniczego. Do tej pory większość uwagi poświęcano na identyfikację za-
grożeń i oszacowanie ryzyka. Na wdrożenie pojęcia i procesu analizy oraz akceptacji ryzyka 
potrzeba jeszcze trochę czasu. 
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Całkowite powodzenie wprowadzenia następnego etapu będzie zależało od jakości przed-
stawionycłi wizji i misji przez poszczególne sektory górnictwa w świetle obecnych cen węgla 
i minerałów. 
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Application of risk analysis and acceptance in relation to current changes 
in the management of safety in Australian mining industry 

Abstract 
Complexity and diversity of the Australian mining in relations to its geographical 

location, continent, states and individual mines, as well as economic, political and industrial 
relation climates have had negative impact on the realisation of its fuli potential. Despite 
good geological and mining conditions safety and health performance still reąuires 
substantial improvement. 

Yariety of hazards, different mining techniąues and methods, variety of type and scalę of 
mines, many old and new technologies and a generał lack of uniform scope for the training 
of miners contributed to the list of problems which reąuired solutions. Changes which have 
taken płace during last few years turned around state of the mining industry from highly 
manpower inefficient to highly productive and effective industry. 

My paper focuses on a generał concept of risk, its anałysis, and factors which alłowed and 
influenced changes which have łead to the introduction of self regulation to the management 
of safety and health in the Australian mining industry. Self regulations is based on the 
analysis and management of risk. Regardless and independently from any regulatory model, 
concept of risk has been accepted as a fundamental element without which planning and 
implementation of changes in the management of safety and health in the Australian mining 
industry could not be carried out. 

Risk as philosophy and way of managing business is one of an old premises used in the 
decision making process. It has a special meaning in the occupational health and safety. Risk 
analysis ensures quality of decisions and decision making process. It is constructive and 
simple mean in communicating safety and health problems between employees, 
management and owners. 

Optimal and universal application of the risk analysis and acceptance depends on safety 
and health systems witch must be carefully determined and stricly implemented. 
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Zygmunt T. NICZYPORUK 
Gfówny Instytut Górnictwa, Katowice 

Granice ryzyka a bezpieczeństwo pracy w nowych technologiach 

Słowa kluczowe 
Ryzyko - bezpieczeństwo pracy - koncentracja produkcji 

Streszczenie 
Górnictwo węgła kamiennego w Polsce znajduje się w okresie restrukturyzacji, której ce-

lem jest poprawa jego efektywności. Technologia eksploatacji pokładów węgla kamiennego 
wykorzystuje w zdecydowanej części system ścianowy kompleksowo zmechanizowany. Wpro-
wadzanie nowych technologii związane jest więc głównie z doskonaleniem tego systemu 
w celu osiągnięcia wyższej wydajności. W pracy podjęto próbę oceny wpływu koncentracji 
produkcji w okresie 1992-1996 na stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla. Ocenę wy-
konano dla całego górnictwa węgła kamiennego oraz wybranych kopalń. Stwierdzono, że 
w skali całego górnictwa wzrost koncentracji produkcji spowodował niewielką poprawę bez-
pieczeństwa pracy. W przypadku kompleksowo przygotowanej produkcji obserwuje się wy-
raźny wzrost bezpieczeństwa pracy. 

Wprowadzenie 

Górnictwo węgla kamiennego znajduje się w trudnym okresie restrukturyzacji. Względy 
społeczne, ograniczone nakłady na restrukturyzację oraz pogarszające się warunki geologicz-
ne sprawiają, że proces ten przebiega powoli. Podstawowym kierunkiem restrukturyzacji jest 
uproszczenie modelu kopalni przez ograniczenie liczby ścian wydobywczych przy jednoczes-
nym wzroście ich wydajności - koncentracja produkcji. Nadal produkcja węgla kamiennego 
odbywa się w ponad 90% ze ścian wyposażonych w obudowę zmechanizowaną [3]. Próby 
wprowadzenia bezchodnikowego systemu ubierkowo-zabierkowego dotychczas nie powiodły 
się [5]. Wprowadzanie nowych technologii w górnictwie związane jest obecnie z doskonale-
niem kompleksowo zmechanizowanego systemu ścianowego. 

Prowadzone działania przyniosły wzrost koncentracji produkcji. Czy przyniosły również 
wzrost bezpieczeństwa pracy w kopalniach, a zwłaszcza w ścianach kompleksowo zmechani-
zowanych? 
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2. Dynamika zmian w KWK w latach 1992-1996 

W ostatnim pięcioleciu (1992-1996) zaszły największe zmiany w górnictwie węgla ka-
miennego. Jednym z podstawowych wskaźników tych zmian jest wzrost średniego dziennego 
wydobycia ze ścian kompleksowo zmechanizowanych - lys. 1. 

2000 

1800 

1600 

•I 
1400 

•I 1200 
o 
•D 1000 
C 
O 800 

600 

400 

200 

0 
1992 1993 1994 

(rok) 

1995 1996 

Rys. 1. Średnie dzienne wydobycie ze ściany kompleksowo zmechanizowanej, ton/dobę 
Fig. 1. Average daily output from fuliy mechanised longwall, tonnes/day 

Wzrost Średniego wydobycia odbywał się jednocześnie ze spadkiem liczby ścian czynnych, 
spadkiem zatrudnienia i liczby wypadków w kopalniach - rys. 2. 
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Rys. 2, Dynamika zmian dla wybranych wskaźników w kopalniach węgla kamiennego w odniesieniu do roku 1992 
Fig. 2. Dynamics of changes for selected indices in bard coal mines, with reference to 1992 

608 Section 3 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Przedstawione wykresy na rys. 2 wskazują na większy wpływ liczby ścian niż liczby zatrud-
nionych na bezpieczeństwo prac^. Koncentracja produkcji wpływa na obniżenie wskaźnika 
wypadków przy pracy liczonych na 1 min ton wydobycia oraz na 1 000 zatrudnionych - rys. 3. 
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Rys. 3. Wskaźnik wypadków ogółem w KWK na 1 milion ton wydobycia, na 1 000 zatrudnionych oraz wypadków 
śmiertelnych odniesiony do stanu w 1992 roku 

Fig. 3. Index of accidents in total in hard coal mines per 1 million tonnes output, per 1 000 employers as wełl as of 
fatal accidents, related to the state of 1992 

3. Ocena bezpieczeństwa pracy w ścianach zmechnizowanych 

Procentowy spadek wypadków ogółem (śmiertelnych, ciężkich i lekkich) zbliżony jest do 
spadku liczby ścian czynnych. Czy zatem stan bezpieczeństwa w KWK zdeterminowany jest 
wypadkami w ścianach? Na rysunku 4 przedstawiono procentowy rozkład dziesięciu głów-
nych miejsc ich powstania w 1992 roku. 

Podane dane wskazują, że około 60% wypadków występuje w trzech miejscach na 39 
możliwych według klasyfikacji branżowej kart wypadków. W celu oceny wpływu procesu re-
strukturyzacji na bezpieczeństwo i wprowadzenia nowych technik, badaniami objęto trzy 
główne miejsca występowania wypadków - lys. 5. 

Przedstawione dane wskazują, że najwięcej wypadków ma miejsce w chodnikach trans-
portowych oraz w ścianach kompleksowo zmechanizowanych. 

Na rysunku 6 przedstawiono wyniki analizy wypadków w ścianach zmechanizowanych. 
Prezentowane na rysunkach 5, 6 dane liczbowe wskazują na utrzymywanie się wskaźni-

ków wypadków przy pracy, prawie na niezmienionym poziomie w ścianach zmechanizowa-
nych, Jednocześnie trend spadku liczby wypadków przy prac^ w kopalni jest bardziej zbieżny 
z trendem ograniczania liczby ścian niż z trendem ograniczania zatrudnienia - rys. 2. 

Dotychczas przedstawiane wyniki dotyczą oceny wszystkich kopalń węgla kamiennego 
Proces intensyfikacji wydobycia w poszczególnych kopalniach uzależniony jest od wielu czyn-
ników (warunki geologiczne, wyposażenie ścian, itp.). Przykładem pozytywnego wpływu kon-
centracji wydobycia na bezpieczeństwo oracy iest KWK ..Bogdanka" f2 
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Rys. 4. Rozkład Pareto wypadków według miejsca wydarzenia: 1. Chodniki poziome transportowe, 26,7%, 2. Ściany 
kompleksowo zmecłianizowane z zawałem, 18,8%, 3. Chodniki pochyłe transportowe, 12,6 %, 4. Inne chodniki 

poziome, 6,9 %, 5. Ściany kompleksowo zmechanizowane z podsadzką, 5,6 %, 6. Inne ściany z podsadzką, 3,5 %, 
7. Przodki chodnikowe węglowo-kamienne, 2,7%, 8. Inne chodniki pochyłe, 2,6%, 9. Inne ściany z zawałem, 2,3%, 

10. Składy, warsztaty, zajezdnie lokomotyw i inne wyrobiska komorowe, 2,1% 
Fig. 4. Pareto's distribution of accidents by the place of occurrence 
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Rys. 5. Rozkład wypadków według miejsca ich wystąpienia, % 
1. Chodniki poziome transportowe, 2. Ściany kompleksowo zmechanizowane, 

3. Chodniki pochyłe transportowe 
Fig. 5. Distribution of accidents by the place of their occurrence, % 
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Rys. 6. Zestawienie średniej liczby wypadków lekkich, ciężkich* i śmiertelnych* przypadających na jedną ścianę 
kompleksowo zmechanizowaną. * Średnia liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych przypadająca na 100 ścian 

kompleksowo zmechanizowanych 
Fig. 6. Specification of the average number of minor, serious* and fatal* accidents per 1 fully mechanised longwall 

* for serious and fatal accidents per 100 fully mechanised longwalls 

Przeprowadzone działania w KWK „Bogdanka" mające na celu podniesienie wydajności 
przez koncentrację wydobycia doprowadziły również do obniżenia liczby wypadków. Należy 
zaznaczyć, że liczba wypadków malała szybciej niż liczba osób pracujących w oddziałach wy-
dobywczych - rys. 7. 
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Rys. 7. Statystyka wypadków dla działów wydobywczych KWK „Bogdanka 
Fig. 7. Statistics of accidents for mining sections of „Bogdanka" mine 
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Uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie wzrostu bezpieczeństwa jest spowodowane 
nie tylko korzystnymi warunkami górniczo-geologicznymi. Przykładem tego jest zestawienie 
wyników produkcyjnych i wskaźników wypadków przy pracy w ścianach IN oraz 4/1 - tabela 
1 [2]. Przedstawione ściany prowadzone były niemal w identycznych warunkach górniczo-
geologicznych i wydobyto z nich podobne ilości węgla. Ściany te różniły się systemem eksplo-
atacji, organizacją pracy, wyposażeniem, efektywnością produkcji. 

Tabela 1. Wskaźniki techniczno-produkcyjne i wypadków przy pracy w otoczeniu i ścianach IN i 4/1 
KWK „Bogdanka" SA. 

Table 1. Technical -productive indices and accidents at work in the surrandings and in IN and 4/1 
longwalls at „Bogdanka" mine 

Wyszczególnienie Ściana IN 
> 

Ściana 4/1 
wydobycie brutto [mil t 2,3 2,4 
wydobycie netto [mil t] 1,5 U 
średni miesięczny postęp ściany [m] 48,5 133,0 
liczba wypadków przy pracy 103 15 
w tym: 

ściana 21 

wnęki 9 5 

skrzyżowanie ściany z chodnikiem 4 2 

przodki chodników przyścianowych 15 

chodniki przyścianowe 40 8 

inne wyrobiska 14 

okres eksploataqi [miesiące] 45 13 
liczba wypadków na 1 rok eksploatacji 27,5 13,8 
liczba wypadków na 1 min ton wydobycia 68,7 8,8 

Przedstawione dane wskazują, że w ścianie 4/1 nie wydarzył się żaden wypadek. Wypad-
ków było również mniej w jej otoczeniu. Koncentracja wydobycia przyczyniła się do znaczne-
go spadku wypadków przy pracy. Należy jednak zaznaczyć, że w przeliczeniu na czas eksploa-
tacji poprawa tego stanu jest niższa niż na ilość ton wydobycia. Świadczy to o konieczności 
ograniczania czasu pracy w warunkach zagrożenia. 

Koncentracja produkcji nie zawsze prowadzi do istotnej poprawy bezpieczeństwa. Pre-
zentowane dane dotyczące wszystkich kopalń węgla kamiennego (rys. 1-6) wskazują, że pro-
ces ten jest złożony. Potwierdzeniem tego są wyniki analiz bezpieczeństwa w kopalniach in-
tensyfikujących wydobycia [4, 5]. Wprowadzanie nowych technik i technologii nie musi pro-
wadzi jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa. Zależy to od rozwiązań kompleksowych, 
uwzględniających międ2y innymi zaangażowanie załogi - zarządzanie bezpieczeństwem. 
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4. Granice ry^ka 

Problematyka wyznaczania granic ryzyka została omówiona przez autora w publikacjach 
6, 7, 8]. Kierują się wartością liczbową współczynnika śmierci naturalnej wyznaczono huma-

nitarne granice ryzyka niedopuszczalnego, tołerowalnego i akceptowalnego wypadków przy 
pracy. 

W tabeli 2 zamieszczono wartości liczbowe tych granic dla wypadków przy pracy określo-
nych wyłącznie dla jednego czynnika stosowanego do szacowania ryzyka - prawdopodobień-
stwa zaistnienia wypadku przy pracy. 

Tabela 2. Granice ryzyka określone na podstawie prawdopodobieństwa ((gęstości) wypadków przy pracy na 
jednego zatrudnionego w ciągu roku (Niczyporuk 1996) 

Table 2. Risk limits defined on the basis of probability (frequency) of accidents at work per 1 person employed per 
1 year (Niczyporuk 1996) 

Rodzaj wypadków przy pracy Ryzyko niedopuszczalne Ryzyko tolerowalne Ryzyko akceptowalne 

lekkie >10"' 10^^10"' <10"' 

ciężkie >10"' <10"' 

śmiertelne >10"' 10"V 10"' <10"' 

śmiertelne zbiorowe >10^ <10"^ 

Na rys. 8 podano wskaźniki wypadków zaistniałych w ścianach zmechanizowanych w od-
niesieniu do podanych granic ryzyka wyznaczonych dla śmiertelnych, ciężkich i lekkich wy-
padków przy pracy. 
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Rys. 8. Ocena ryzyka w ścianach kompleksowo zmechanizowanych 
Fig. 8. Risk assessment in fully mechanised longwalls 

Ryzyko w ścianach kompleksowo zmechanizowanych przewyższa granice ryzyka tolero 
walnego dla lekkich wypadków przy pracy. Oznacza to, że liczba wypadków przy pracy prze 
kroczyła dolny poziom ryzyka niedopuszczalnego. W zakresie wypadków ciężkich i śmiertel 
nych znajduje się w granicach ryzyka tołerowalnego. 
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Przedstawiona ocena dotyczy prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku w ścianach kom-
pleksowo zmechanizowanych. Drugim czynnikiem przy ocenie ryzyka jest wielkość strat. 

Na rys. 9 zamieszczono średnią liczbę dni niezdolności do pracy, pr2ypadającą na jeden 
wypadek przy pracy. 
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Rys. 9. Średnia liczba dni niezdolności do pracy, przypadająca na jeden wypadek przy pracy 
Fig. 9. Average number of days incapacity for work falling at 1 accident at work 

Wartość strat czasu pracy z powodu wypadków przy pracy ma tendencję rosnącą. Przy 
niewielkich zmianach trendzie występowania wypadków przy pracy, wzrost strat powoduje 
wzrost ryzyka. 

5. Podsumowanie 

- Wprowadzanie nowych technik do kopalń węgla kamiennego związane jest z koniecznoś-
cią zwiększenia efektywności wydobycia. Podstawą tego jest system ścianowy komplekso-
wo zmechanizowany. 

- Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa w kopalniach wykazała, że proces restruk-
turyzacji i związana z nim koncentracja wydobycia spowodowała w skali górnictwa popra-
wę bezpieczeństwa (rys. 2). 

- Trend poprawy bezpieczeństwa związany jest bardziej z ograniczaniem liczby ścian wydo-
bywczych niż liczby zatrudnionych. 

- Stwierdzono, że obecnie najczęściej wypadki przy pracy występują w chodnikach trans-
portowych poziomych i ścianach kompleksowo zmechanizowanych. 

- Przeprowadzona analiza wykazała, że w skali górnictwa węgla kamiennego nie zauważo-
no istotnej poprawy stanu bezpieczeństwa w ścianach zmechanizowanych. Liczba wypad-
ków przy pracy (rys. 6) przypadających na statystyczną ścianę nie uległa istotnemu obni-
żeniu. 

- Podane przykłady poprawy bezpieczeństwa na skutek znacznej koncentracji wydobycia 
(tabela 1) wskazują, że wynik ten spowodowany jest zmianą systemu eksploatacji, organi-
zacji pracy, wyposażeniem, ale również znacznie krótszym czasem eksploatacji ściany. Po-
twierdza to, że stan bezpieczeństwa uzależniony jest silnie od czasu przebywania ludzi 
w strefie zagrożenia. 
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Stan bezpieczeństwa w ścianach zmechanizowanych odniesiono do humanitarnych granic 
ryzyka (rys. 8). Stwierdzono, że ryzyko wypadków przy pracy w ścianach zmechanizowa-
nych jest nadal wysokie i dla wypadków lekkich przekracza granice ryzyka tolerowalnego. 
Ryzyko interpretowane jako strata ulega zwiększeniu na skutek stałego wzrostu liczby dni 
niezdolności do pracy, spowodowanych wypadkami przy pracy (rys. 9). 
Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w górnictwie węgla kamiennego nie 
musi jednocześnie powodować poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Stan 
ten jest wynikiem kompleksowego przygotowania produkcji w którym środki techniczne, 
warunki górniczo-geologiczne oraz organizacja pracy zaiogi stanowią elementy systemu 
bezpieczeństwa. Jednostronne doskonalenie któregokolwiek z tych elementów może nie 
musi powodować poprawy bezpieczeństwa pracy. W celu uniknięcia niewłaściwej alokacji 
nakładów na bezpieczeństwo, konieczne jest wprowadzanie zasad zarządzania bezpie-
czeństwem pracy w kopalniach. 
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Risk limits and the safety at work in new technologies 

Abstract 
The hard coal mining in Poland is in the period of restructuring aimed at improvement of 

its effectiveness. The technology of mining the hard coal seams utilises in the greatest a fully 
mechanised longwall system. Therefore implementation of new technologies is connected 
principally with improvements of the system to get a higher productivity. An attempt has 
been undertaken in the paper to assess the effect of production concentration, over the 
period 1992-1996, on the level of safety at work in coal mines. The assessment has been 
made for the coal mining industry as a whole and for selected mines. It has been found that 
in the scalę of the whole mining industry, the increase of concentration production has 
caused a slight improvement of work safety. In the cause of fully prepared production, a 
significant increase of work safety is observed. 

Sekcja 3 615-





Szkoła Eksploatacji Podziemnej '98 

Jerzy M R O Z 
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice 

System metanowo-pożarowy warunkiem bezpiecznej pracy kopalń 

Słowa kluczowe 

Wentylacja - metan - pożary - monitorowanie - system 

Streszczenie 
W wykładzie przedstawiono system metanowo-pożarowy, który umożliwia prowadzenie 

ciągłej kontroli i nadzoru parametrów bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalń. Jego cechą 
podstawową jest centralne zasilanie urządzeń dołowych dzięki czemu może spełniać funkcje 
zabezpieczeń niezależnie od wyłączeń energii elektrycznej w wyrobiskach kopalń. Modułowa 
struktura systemu pozwala na jego łatwą rozbudowę o dodatkowe czujniki i urządzenia doło-
we oraz rozszerzenie możliwości funkcjonalnych po uruchomieniu dodatkowych, specjalizo-
wanych modułów oprogramowania dyspozytorskiego. 

1. Wstęp 

W systemie wentylacyjnym kopalni występuje wiele zagrożeń naturalnych, które w miarę 
zwiększającej się głębokości eksploatacji nasilają się. Sytuacja taka występuje w wielu pol-
skich kopalniach. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia skojarzone, w których następuje 
splot wielu rodzajów zagrożeń, tak jak to ma miejsce w pokładach o wysokim zagrożeniu me-
tanowym i tąpaniami. 

Nowy system powstał na bazie doświadczeń zbieranych z eksploatacji systemów o cyklu 
czterominutowym jak również z systemów z centralami CMC-3 SP-24 i SAP-1. 

Opracowany w Centrum EMAG system metanowo - pożarowy SMP realizuje pomiary 
ciągłe, dzięki czemu skrócono do minimum czas reakcji systemu na wystąpienie zagrożeń. 
Szczególnie istotne jest to, że czujniki metanu MM-1 i MM-2 posiadają pełny zakres pomia-
rowy do 100% CH^ i są w pełni autonomiczne. Ich reakcja jest natychmiastowa, tzn. w przy-
padku przekroczenia wartości progowej następuje automatycznie wysterowanie IZZO przez 
metanomierz, a w konsekwencji wyłączenie energii elektrycznej, bez konieczności komuniko-
wania się z centralą na powierzchni. Centrala odczytuje wartość mierzoną i stan metanomie-
rza co 12 sekund. 

System SMP realizuje również funkcje kontroli zagrożeń pożarowych przez pomiary 
parametrów i obliczanie wielkości charakterystycznych dla rozwijającego się pożaru. 

System posiada strukturę hierarchiczną i modułową, co pozwala na przystosowanie dla 
potrzeb dużych i małych kopalń. Podstawową cechą systemu jest centralne zasilanie wszys-
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tkich urządzeń dołowych, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie pomiarów niezależnie 
od stanu dołowej sieci energetycznej, tzn. nawet po długotrwałym wyłączeniu energii elek-
trycznej w wyrobiskach. Wielokrotne doświadczenia w polskich kopalniach wykazały, że zasa-
da centralnego zasilania w systemach kontroli bezpieczeństwa jest bardzo wysoko oceniana. 

Rozpowszechnianie systemu SMP w kopalniach pokazuje, że istnieją potrzeby rozszerze-
nia funkcji systemu poza wykrywanie zagrożeń metanowych i pożarowych. 
Najczęściej spotykanymi potrzebami jest wymaganie: 
- kontroli parametrów dołowej sieci wentylacyjnej, 
- kontroli parametrów wentylatorów głównych, 
- kontroli stanu pól pożarowych, 
- kontroli odmetanowania, 
- wspomaganie dyspozytora w pierwszych fazach po wykrywaniu zagrożeń pożarowych. 

Prowadzone prace badawcze w Centrum EMAG są skierowane na rozszerzenie jego 
możliwości funkcjonalnych oraz modernizacji urządzeń stosowanych w systemie. 

2. Struktura sprzętowa systemu SMP 

System SMP posiada strukturę modułową co zapewnia przystosowanie go do kopalni 
dużych i małych oraz umożliwia rozwój w ramach potrzeb kopalni [2, 3]. 

W skład systemu wchodzą: 
Urządzenia dołowe 
- czujniki mikroprocesorowe, 
- czujniki analogowe, 
- czujniki dwustanowe, 
- lokalne stacje dołowe, 
- centrala CMC-3M, 
- komputer centralny. 
Czujniki [4, 5] 

Metanomierze mikroprocesorowe MM-IA^ i MM2 posiadają dużą autonomię działania 
(bufor energetyczny) oraz są przyłączone bezpośrednio do centrali powierzchniowej. Meta-
nomierz mikroprocesorowy pozwala na ciągły pomiar stężenia metanu w zakresie O ^ 100%, 
przy czym pomiar w zakresie O 5% CH4 realizowany jest za pomocą mostka pelistorowego 
a w zakresie 5 100% CH^ pomiaru dokonuje się mostkiem termokonduktometrycznym. 
Metanomierz mikroprocesorowy realizuje samodzielne wyłączanie energii elektrycznej przy 
jednoczesnej kontroli wykonywania tych funkcji przez wejścia potwierdzające. 

Tego typu czujniki mogą być stosowane do zabezpieczenia przodków wydobywczych oraz 
miejsc szczególnie zagrożonych szybkimi wpływami metanu. 

W systemie są również stosowane czujniki analogowe, podłączone do centralek doło-
wych. Czujniki te posiadają następujące parametry obwodów wyjściowych: 
- sygnał wyjściowy w zakresie 0,4 - 2V, 
- zasilanie -12 V. 

Metanomierz niskich stężeń CMN-1 przeznaczony jest do ciągłych pomiarów w zakresie 
O 5% CH^ i sygnalizacji stężeń wyższych. Metanomierz współpracuje z centralką dołową, 
ale wymaga jednak osobnego zasilania przez linię telemetryczną z centrali. 
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Analizator tlenku węgla ACO-4B służą do ciągłego pomiaru zawartości tlenku węgla 
w powietrzu w zakresie do 0,02% obj, CO. Pomiar dokonywany jest w elektrochemicznym 
detektorze, którego działanie oprze się na reakcji elektrodowej. 

Tlenomierz TS-2 służy do ciągłego pomiaru zawartości tlenu w zakresie O 25% obj. O2. 
Przeznaczony jest do ostrzegania pracowników przed zagrożeniem wynikającym z przebywa-
nia w atmosferze o obniżonym stężeniu tlenu. W tlenomierzu zastosowany jest elektroche-
miczny detektor tlenu. 

Czujnik dymu ACD-1, przeznaczony jest do kontroli pojawienia się dymów w wyro-
biskach kopalń powstających przy rozwoju pożarów otwartych. Czujnik A C D l jest czuj-
nikiem jonizacyjnym, w którym wykorzystano źródło izotopowe Am 241. 

Czujnik temperatury powietrza CT-2 jest przeznaczony do zabezpieczania wyrobisk 
zagrożonych pożarem oraz służby do pomiaru temperatury powietrza w zakresie O 50°C. 
W czujniku jako element pomiarowy wykorzystano scalone termoczułe źródło prądowe. 

Anemometr stacjonarny AS-1 służy do ciągłego pomiaru prędkości przepływu powietrza 
w wyrobiskach kopalni. Pomiar prędkości realizowany jest w oparciu o metodę ultradźwięko-
wą. Zakres mierzonych prędkości wynosi O-^Sm/s lub O -j- 10 m/s. 

Czujnik różnicy ciśnień CRC-4 służy do pomiaru depresji w stacjach wentylatorów oraz 
na wybranych tamach wentylacyjnych. Zakres pomiarowy w zależności od potrzeb może 
wynosić O - 500 Pa lub O + 6 kPa. 

W systemie stosowane mogą być również czujniki analogowe zgodne z przyjętymi zakre-
sami sygnału wyjściowego i zasilania np. czujniki firmy Trolex. Należy jednak zawsze przea-
nalizować bilans mocy w obrębie jednej centralki CCD. 

Do systemu SMP można przyłączać również czujniki dwustanowe z wyjściami stykowymi. 

Lokalne stacje doiowe typu CCD 
W systemie SMP stosowane są mikroprocesorowe stacje dołowe typu CCD (rys. 2) speł-

niające rolę koncentratów danych. Stacja dołowa jest zasilana centralnie z powierzchni i po-
średniczy w wymianie danych pomiędzy czujnikami dołowymi i stacją powierzchniową oraz 
zapewnia zdalne zasilanie czujników. 

Stacja posiada następującą strukturę: 
Wejścia analogowe - 8 wejść, 
Wejścia dwustanowe - 16 wejść. 
Wyjścia dwustanowe - 4 wyjścia przekaźnikowe lub optotranzystorowe do współpracy 

z obwodami iskrobezpiecznymi. 
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Rys. 1. Metanomierz mikroprocesorowy MM-2 
Fig. 1. Microprocesor metlianomerter MM-2 

sm 

Rys. 2. Cyfrowa centrala dołowa CCD 
Fig. 2. Underground digital station CCD 
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Powierzchniowa stacja centralna 
Stacja powierzchniowa (rys. 3) realizuje zasilanie urządzeń dołowych oraz transmisję da-

nych i składa się z centrali CMC-3M zawierającej sterownik przemysłowy oraz blok układów 
transmisji danych i zasilania, a także nadrzędnego komputera centralnego. 

: 

"••Mi:. ••••Ą w, < > 

i.i'- ?ss; 

Rys. 3. Centrala powierzchniowa systemu SMP 
Fig. 3. Central station of SMP system 

Mikroprocesorowy blok transmisji i zasilania w centrali CMC-3M ma strukturę moduło-
wą. Podstawowe moduły zapewniają obsługę ośmiu metanomierzy mikroprocesorowych lub 
ośmiu stacji dołowych. 

Jako komputer centralny stosuje się komputery IBM-PC klasy Pentium w wykonaniu 
przemysłowym. Kolorowy monitor jest wykorzystywany jako konsola operatorska oraz do 
wyświetlania obrazów graficznych np. schematów, wykresów, histogramów itp. Obok stan-
dardowych ekranów graficznych operator ma możliwość projektowania i wyświetlania włas-
nych obrazów. 

Dane zbierane z czujników podlegają analizie i rejestracji w komputerze centralnym, 
którego podstawowe funkcje są następujące: 
- przetwarzanie danych pomiarowych, 
- generowanie ostrzeżeń i alarmów, 
- prezentacje danych w postaci graficznej i alfanumerycznej, 
- prezentacja aktualnego stanu na schematach, 
- oddziaływanie na obiekt, 
- tworzenie dokumentacji pracy systemu. 

Centrala CMC-3M może maksymalnie obsłużyć 64 samodzielne metanomierze mikrop-
rocesorowe lub 512 czujników analogowych, 1 024 dwustanowych i 256 wyjść sterujących. 
Zwykle stosowane są jednak układy mieszane. Dla dużych kopalń możliwe jest włączanie do 
systemu SMP nawet do czterech central CMC-3M. 
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* . ' ÎI I • • ̂  

I * • J 4 fA > V> 

Sekcja 4 623 



School of Underground Mining '98 

3. Funkcje systemu 

Podstawowe funkcje systemu można scharakteryzować następująco: 
1. ciągły pomiar stężenia metanu i innych parametrów wentylacyjnych przy dużej autonomii 

działania urządzeń dołowych, 
2. centralne zasilanie wszystkich dołowych elementów systemu niezależnie energii elektrycz-

nej w wyrobiskach kopalni, 
3. automatyczne wyłączenie energii elektrycznej w stanach alarmowych i awaryjnych bez 

konieczności kontaktowania się z powiei^chnią wraz w blokadą załączania, 
4. integracja systemów ciągłej metanometrii, alarmowania pożarowego i kontroli wentylacji 

na poziomie sterowników pomiarowych, 
5. współdziałanie z systemami cyklicznymi, eksploatowanymi dotychczas w kopalni i wspól-

ne układy wyłączeń, 
6. gromadzenie danych w jednym miejscu kopalni i wymiana informacji z systemami SW|a.P 

oraz ZEFIR we wspólnej bazie danych, umożliwiające ich wszechstronne wykorzystanie 
do działań profilaktycznych. 

3 . 1 . F u n k c j a s y s t e m u w z a k r e s i e k o n t r o l i z a g r o ż e ń m e t a n o w y c h 

Nowoczesny system metanometryczny musi uwzględniać szereg istotnych elementów, 
z których najważniejsze to: 
- ciągły pomiar metanu w zakresie O - 100% CH^, 
- bezprzerwowe zasilanie, 
- automatyczne i natychmiastowe wyłączanie energii elektrycznej w rejonach zagrożonych 

wybuchem, 
- autonomia działania. 

Traktując system SM? jako kompleksowe zabezpieczanie kopalni w zakresie kontroli za-
grożeń metanowych uwzględniono różne wymagania w zależności od miejsca zabezpieczenia 
i lokalizacji czujników. Dla zabezpieczenia przodków oraz miejsc o szczególnym wydzielaniu 
metanu stosuje się metanomierze MM-1/V lub MM-2, o zakresie O + 100% CH^. Wyjścia 
wyłączające metanomierzy MM-IA^ lub M M - 2 ( w przypadku MM-2 dwa niezależne wyj-
ścia sterowane od dwóch niezależnych progów) podłącza się bezpośrednio do urządzeń wyłą-
czających typu IZZO lub UKO-93, względnie do wejść dwustanowych centralek dołowych 
realizujących bardziej złożone algorytmy wyłączeń. 

Do zabezpieczenia rejonów ścian i rejestracji stężenia metanu w prądach grupowych czy 
na podszybiach mogą być stosowane proste metanomierze typu CMN-1, o zakresie O 5% 
CH^ z sygnalizacją przekroczenia zakresu niskich stężeń metanu. 

Metanomierz jest podłączany do centralki dołowej typu CCD poprzez układ pośredniczą-
cy przetwornika typu PO-1 z optoizolacją. Metanomierze CMN-1 są zasilane z powierzchni 
za pomocą oddzielnej pary, a dzięki wykorzystaniu idei transmisji częstotliwościowej w prze-
tworniku PO-1, zwiększono maksymalną odległość czujnika CMN-1 od centralki CCD na-
wet do 10 km. Przetwarzanie sygnałów pomiarowych i realizację algorytmu wyłączeń przej-
muje w tym przypadku sterownik centralki CCD. 
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S y s t e m w y ł ą c z e ń e n e r g i i e l e k t r y c z n e j 

Jedną z bardziej istotnych funkcji systemu SMP jest automatyczne wyłączanie energii 
elektrycznej w stanach alarmowych i awaryjnych bez potrzeby i kontaktowania się z powierz-
chnią. W dotychczasowych systemach cyklicznych 4-minutowych typu CTT64/40U, CMM-2 
było to realizowane centralnie z powierzchni poprzez urządzenia wyłączające typu CRA. 
Konfigurację wyłączeń w tamtych zadaje się przy pomocy matrycy. 

W nowym systemie kontroli zagrożeń typu SMP sterowanie wyłączeniami energii elek-
trycznej i blokadą załączeń jest możliwe na różnych poziomach (rys. 4): 
- poprzez czujnik MM-l /v lub MM-2, 
- poprzez centralkę dołową, 
- z komputera centralnego. 

Niezależnie od sposobu wyłączeń w każdym przypadku tylko dyspozytor może odbloko-
wać sterowanie zezwalając na ponowne załączenie energii elektrycznej po spełnieniu warun-
ków bezpieczeństwa. 

3 . 2 . F u n k c j e s y s t e m u w z a k r e s i e k o n t r o l i z a g r o ż e ń p o ż a r o w y c h [1 

Zakres kontroli zagrożeń pożarowych obejmuje zarówno fazy zbierania i rejestracji da-
nych i wczesne wykrywanie pożarów, jak i wspomaganie służb wentylacyjnych w czasie akcji 
ratowniczej. Kontroli podlegają sygnały pomiarowe z czujników, a także wyliczane wskaźniki 
zgodne z wytycznymi wczesnego wykrywania pożarów oraz zależne od grupy czujników. 
W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne algorytmy przetwarzania danych. 

W pierwszej fazie po wykryciu pożaru system wspomaga dyspozj^ora kopalni i służby 
wentylacyjne pokazując automatycznie w zależności od miejsca pożaru strefy zagrożenia, 
miejsca wyznaczania posterunków zagradzających dojścia od stref zagrożenia oraz instrukcje 
wyprowadzania załogi ze stref zagrożenia. Równocześnie system na bieżąco kontroluje skład 
powietrza w czasie pożaru, co pozwala na weiyfikację ustalonych wcześniej wytycznych pro-
wadzenia akcji. 

4. Rozszerzenia funkcjonalne systemu 

System SMP umożliwia łatwą rozbudowę systemu przez zastosowanie dodatkowych mo-
dułów i urządzeń dołowych, jak i rozszerzenie możliwości funkcjonalnych po uruchomieniu 
dodatkowych, specjalizowanych modułów oprogramowania dyspozytorskiego (rys. 5). 

W ramach rozszerzeń funkcjonalnych systemu opracowano i wdrożono dwie dodatkowe 
funkcje dyspozytorskie: 
- zadanie wspomagania dyspozytora kopalni w czasie ratowania załogi po ogłoszeniu akcji 

(wdrożone w kopalni „Szczygłowice" w ramach projektu badawczego finansowanego 
przez KBN, w 1993 roku), 

- zadanie monitorowania parametrów pracy wentylatorów głównych (wdrożone w kopalni 
„Miechowice" w ramach projektu badawczego finansowego przez KBN, w 1995 roku), 
które bez przeszkód są dołączane do systemu metanowo-pożarowego SMP. 
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4 . 1 . W s p o m a g a n i a d y s p o z y t o r a w c z a s i e w y c o f y w a n i a z a ł o g i 

Działania dyspozytora, w pierwszym momencie po ogłoszeniu akcji muszą koncentrować 
się przede wszystkim na ratowaniu załogi i jej wyprowadzenia z zagrożonego rejonu. Dyspo-
zytor po ustaleniu prawdopodobnego miejsca pożaru i miejsca pobytu załogi ma możliwość 
szybkiego przeglądania schematów opracowanych wcześniej w ramach planu akcji przeciw-
pożarowej i przechowywanych w pamięci komputera centralnego wywołując plansze typu: 
- strefa - strefa zagrożenia, 
- posterunki - rozmieszczenia posterunków zabezpieczających, 
- instrukcje - instrukcje wyprowadzenia załogi, 
- telefony - wykaz telefonów. 

Równocześnie system na bieżąco kontroluje skład powietrza w czasie pożaru, co pozwala 
na weryfikację ustalonych wcześniej wytycznych prowadzenia akcji. 

4 . 2 . F u n k c j e w z a k r e s i e k o n t r o l i w e n t y l a c j i 

4.2.1. Monitorowanie rozdziału i kontrola ucieczek powietrza 
System SMP umożliwia monitorowanie rozdziału powietrza sygnalizując wszelkie stany 

nienormalne rozpływu powietrza (funkcje tzw. anemometrii automatycznej). Kontrola doty-
zy zarówno wydatków powietrza, jak i stanu pracy urządzeń, np. zamknięcie/otwarcie czy 

kontrola szczelności tam, praca/postój wentylatorów pomocniczych itp. W ten sposób w sy-
stemie mogą być sygnalizowane niekontrolowane ucieczki powietrza zwiększające straty po-
wietrza, a zatem zużycie energii na przewietrzanie. 

Do tego celu wykorzystuje się: 
- anemometiy typu AS-1, do kontroli rozpływu powietrza, 
- czujniki różnicy ciśnień CRC-4, do kontroli szczelności i ciśnień na tamach, 
- czujniki naporu powietrza DCN-1, do kontroli otwarcia lub zamknięcia tam, 
- czujniki przepływu CPP, do kontroli pracy wentylatorów lutniowych. 

Wszystkie te czujniki rozmieszczone w sieci podłączenia się do najbliższych dołowych 
stacji typu CCD (rys. 5) 

4.2.2. Monitorowanie pracy wentylatorów głównych 
W kopalni „Miechowice" wdrożono komputerowy system monitorowania wentylatorów 

głównych z bieżącą sygnalizacją stanu u dyspozytora kopalni. Stacje wentylatorów włączono 
do systemu jako niezależne obiekty kontroli dyspozj^orskiej (rys. 5). W każdej stacji zainsta-
lowano koncentrator danych pomiarowych, do którego podłączono czujniki: ciśnienia sta-
tycznego w szybie wydechowym oraz w kanale przed i za zasuwą, średniej prędkości w prze-
kroju kanału (wydajność wentylatora), czynnej mocy chwilowej silnika napędzającego wenty-
lator (zużycie energii) oraz temperatury łożysk. Dane pomiarowe są transmitowane do dys-
pozytora kopalni, gdzie są sygnalizowane i archiwizowane, a istotne dane są zwrotnie przeka-
zywane do obsługi stacji wentylatorów. 
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4 . 3 . M o ż l i w o ś c i i n t e g r a c j i w i e l o d o s t ę p u d a n y c h w s y s t e m i e 
d y s p o z y t o r s k i m 

System metanowo-pożarowy SMP jest w pełni autonomiczny, tzn. pracuje niezależnie od 
przerw, awarii czy okresowycłi wyłączeń na czas konserwacji dyspozytorskiego sprzętu kom-
puterowego, bo wówczas centrala CMC-3M spełnia samodzielnie funkcje kontroli i zabez-
pieczenia dołu kopalni. Po przywróceniu łączności z komputerem centralnym wszystkie dane 
i komunikaty są przepisywane do archiwum w pamięci komputera centralnego. 

Dodatkowo komputer centralny systemu metanowo-pożarowego SMP poprzez łącze 
RS-232 może być włączony do kopalnianej sieci komputerowej w celu integracji systemu 
w dyspozytorskim systemie zarządzania kopalnią. Integrację z cyklicznymi systemami meta-
nometrii umożliwia system SWmP-3, który zbiera dane analogowe o parametrach powietrza 
kopalnianego współpracując z centralami metanometrycznymi typu CTT-63/40U, C M M -
20 m, CMC-1 i CTW-20. Dane dwustanowe o stanie pracy/postoju urządzeń wentylacyjnych 
poprzez CTT-32 zbiera system M.HADES. 

Prowadzenie ciągłego nadzoru nad bezpieczeństwem i wentylacją kopalni w ramach za-
rządzania kopalnią realizuje system dyspozytorski ZEFIR, dostarczający dyspozytorom i kie-
rownictwu kopalni aktualne informacje o bieżącym stanie i przebiegu procesu produkcyjne-
go oraz wentylacji w kopalni. 

5* Podsumowanie 

System kontroli zagrożeń metanowo-pożarowych umożliwia kompleksową kontrolę pa-
rametrów bezpieczeństwa i stanu wentylacji kopalni. Badania i doświadczenia pokazują, że 
dotychczasowe systemy oparte o pomiaiy cykliczne, szczególnie w warunkach kopalń, zagro-
żonych tąpaniami i narażonych na skojarzone z nimi zagrożenia metanowe, pożarowe oraz 
klimatyczne, powinny być uzupełniane, a czasami nawet zastępowane systemami o działaniu 
ciągłym. Takie warunki spełnia specjalizowany, komputerowy system dyspozytorski SMP 
kontroli zagrożeń metanowo-pożarowych z rozbudowanymi funkcjami kontroli wentylacji. 
Istotną cechą systemu SMP jest centralne zasilanie czujników, co pozwala na kontynuowanie 
pomiarów i realizację funkcji kontroli niezależnie od stanu dołowej sieci energetycznej, czyli 
również po awaryjnym wyłączeniu energii w wyrobiskach kopalni. 

Rozwój specjalizowanych systemów monitorowania z rozwiniętymi funkcjami kompute-
rowego wspomagania dyspozytora pozwala na lepsze, ich wykorzystanie do wykrywania 
i zwalczania zagrożeń. Doświadczenia z eksploatacji dyspozytorskiego systemu metanowo-
pożarowego SMP, pokazują, że po fazie wdrożeniowej, kopalnie szybko przystępują do roz-
budowy dołowej sieci czujników i urządzeń. Równocześnie trwają prace nad rozszerzeniem 
możliwości funkcjonalnych systemu SMP przez wprowadzenie nowych funkcji wspomagania 
służb kopalnianych. 
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Methane and fire monitoring system - condition of safe minę work 

Abstract 
The article presents methane and fire monitoring system, which provides on-Iine 

monitoring and supervision of asfety parameters in mine workings. The system main feature 
is central power supły of underground devices. Owing to this, the system can perform 
protection function independently power cut-off in mine workings. The system modular 
structure provides its easy development by additional sensors and underground devices and 
enlargement of its functions after using the additional specialized modules of dispatching 
software. 
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Struktura informacji o wypadkach przy pracy w kopalniach węgla 
kamiennego dla potrzeb programowania profilaktyki wypadków 

Słowa kluczowe 
Statystyka wypadków przy pracy - profilaktyka wypadków - niebezpieczne zdarzenia -

wskaźniki wypadkowości 

Streszczenie 
Zaproponowano zmiany i uzupełnienia w prowadzonej statystyce wypadków przy pracy 

w kopalniacli węgla kamiennego w celu dostosowania jej do potrzeb programowania profi-
laktyki wypadków. W szczególności przedstawiono propozycje wprowadzenia: 
- klasyfikacji niebezpiecznycłi zdarzeń, powodujących wypadki przy pracy, opartej o te sa-

me kryteria podziału co klasyfikacja zagrożeń ludzi w kopalni podziemnej; 
- dostosowanej do problematyki wypadków przy pracy metody badania charakteru różnic 

dwóch wielkości statystycznych, pozwalającej na ocenę czy zmiana w czasie wartości 
wskaźnika częstości wypadków przy pracy ma charakter przypadkowy czy istotny, wywoła-
ny istotnymi zmianami warunków bezpieczeństwa pracy; 

- wskaźnika wypadkowości, określanego mianem prewencyjnego, będącego iloczynem 
wskaźników częstości i ciężkości wypadków, bowiem między kopalniami występuje znacz-
ne zróżnicowanie wartości tych wskaźników. 

1. Wprowadzenie 

Informacje o przyczynach i okolicznościach wypadku przy pracy, ustalane w protokole po-
wypadkowym i w statystycznej karcie wypadku przy pracy, przedstawiane są następnie 
w zbiorczych zestawieniach, odnoszących się do wybranego okresu i określonego zakładu 
pracy lub grupy zakładów. Analiza tych informacji, określana w statystyce terminem analizy 
struktury zbiorowości statystycznej, ma na celu wykrycie i interpretację prawidłowości istnie-
jących w budowie, w składzie tej zbiorowości. 

Mimo ewidencjonowania informacji o wypadkach przy pracy w rozbudowanych statysty-
kach, wykorzystanie ich dla potrzeb profilaktyki wypadków jest niewielkie i wskazuje na po-
trzebę wprowadzenia zmian w strukturze dokumentowanych informacji. 

W szczególności chcielibyśmy wskazać i uzasadnić zmiany i uzupełnienia, które naszym 
zdaniem trzeba wprowadzić do „Analizy miesięcznej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w kopalniach węgla kamiennego i przedsiębiorstwach robót górniczych", opracowywanej 
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przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa w Katowicach, aby zawarte w tym opraco-
waniu informacje mogły być wykorzystywane do programowania profilaktyki wypadków przy 
pracy w kopalniach węgla kamiennego w większym niż dotychczas zakresie. 

We wspomnianym opracowaniu podawane są liczby wypadków przy pracy, wskaźniki czę-
stości i ciężkości wypadków przy pracy, stan załogi, absencja spowodowana wypadkami przy 
pracy i chorobami, niebezpieczne zdarzenia powodujące wypadki, wiek i staż pracy poszko-
dowanych w wypadkach, ich kwalifikacje zawodowe, miejsca powstawania wypadków, liczby 
pożarów i rejestrowanych zawałów wyrobisk, a także krótkie opisy okoliczności wypadków 
śmiertelnych. Dane te odnoszą się do miesiąca i roku sprawozdawczego i na ogół porówny-
wane są z analogicznym miesiącem i rokiem poprzednim, przy uwzględnieniu przynależności 
organizacyjnej poszczególnych kopalń. Opracowanie jest obszerne, zawiera 13 tablic, zajmu-
jących około 40 stron. 

Proponowane zmiany i uzupełnienia tego opracowania, zmierzające do zwiększenia jego 
przydatności do programowania profilaktyki wypadków zawarte są we wnioskach końcowych. 
Natomiast szerzej pragniemy przedstawić trzy zagadnienia, a mianowicie: 
- potrzebę wprowadzenia klasyfikacji niebezpiecznych zdarzeń, powodujących wj^adki 

przy pracy, opartej o te same kryteria co klasyfikacja zagrożeń, występujących w górnic-
twie podziemnym; 

- wprowadzenia oceny zmian wartości wskaźnika częstości wypadków przy pracy w czasie 
w celu ustalenia czy różnica wartości dwóch kolejnych wskaźników częstości wypadków 
przy pracy w kopalni ma charakter przypadkowy, czy wynika ze zmiany warunków bezpie-
czeństwa pracy; 

- potrzeby rozpatrywania częstości wypadków przy pracy w powiązaniu z ich ciężkością po-
przez zastosowanie wskaźnika uwzględniającego jednocześnie częstość i ciężkość wypad-
ków. 

2. Klasyfikacja niebezpiecznych zdarzeń, powodujących wypadki przy pracy w kopalniach 
węgla kamiennego 

Przyjmuje się, że zagrożenie poprzedza powstanie niebezpiecznego zdarzenia, które z ko-
lei powoduje urazy pracowników. Tadeusz Ryncarz (1983 r.) zaproponował definicję zagro-
żenia, według której zagrożeniem człowieka w kopalni podziemnej jest każdy fizyczny proces 
współoddziaływania środowiska i człowieka, który może przynieść szkodę organizmowi czło-
wieka. Innymi słowy, zagrożeniem człowieka w kopalni jest sytuacja charakteryzująca się 
zwiększonym ryzykiem poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecz-
nego zdarzenia. Proponowana przez T. Ryncarza definicja zagrożenia, uzupełniona w ten 
sposób, pozostaje w zgodzie z ogólną definicją zagrożenia proponowaną przez T. Tomaszew-
skiego (1968), według której zagrożenie oznacza sytuację zwiększonego prawdopodobień-
stwa utraty zdrowia lub życia względnie powstania szkód materialnych lub moralnych. A to 
z kolei uprawnia do zastosowania do klasyfikacji niebezpiecznych zdarzeń tych samych kryte-
riów, co do klasyfikacji zagrożeń. 

W cytowanej pracy T. Ryncarz zaproponował systematyczną klasyfikację zagrożeń, opar-
tą na trzech kryteriach, a to: 
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1. kryterium sfery środowiska kopalnianego, z wyróżnieniem litosfery, atmosfery i techno-
sfeiy; 

2. kryterium fizycznego rodzaju procesu, z wyróżnieniem oddziaływań mechanicznych, sub-
stancyjnych, termicznych, elektrycznych, elektromagnetycznych i nuklearnych; 

3. kryterium natężenia procesu, z wyróżnieniem przepływów powolnych i przepływów 
(ruchów) szybkich, nagłych, z możliwością wydzielenia trzech rodzajów ruchu, tzn. po-
wolnych, nagłych i drgających (zagrożenia związane z hałasem, wibracją maszyn i urzą-
dzeń); 

4. w odniesieniu do niebezpiecznych zdarzeń powodujących wypadki przy pracy, kryterium 
natężenia procesu obejmuje przepływy (ruchy) szybkie, nagłe. W odniesieniu do niebez-
piecznych zdarzeń powodujących choroby zawodowe, kryterium natężenia przepływu 
obejmuje przepływy (ruchy) powolne i drgające. 
W tabeli 1 przedstawiono podział niebezpiecznych zdarzeń, które spowodowały wypadki 

przy pracy w kopalniach węgla kamiennego w 1996 r., przy uwzględnieniu sfery środowiska 
kopalnianego (litosfera, atmosfera, technosfera), objętej procesem fizycznym współoddziały-
wania środowiska i człowieka. 

Największy udział w powstawaniu wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego 
w tym roku mają niebezpieczne zdarzenia związane z technosferą (około 74% ogółu wypad-
ków). Niebezpieczne zdarzenia, związane z litosferą, spowodowały około 11% wypadków, 
a związane z atmosferą najmniej, bo około 0,1% ogółu wypadków. 

Udział procentowy śmiertelnych wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego, 
spowodowanych niebezpiecznymi zdarzeniami, związanymi z litosferą i atmosferą jest więk-
szy i wynosi odpowiednio około 19% i 4%. 

W tabeli 2 przedstawiono podział niebezpiecznych zdarzeń, które spowodowały wypadki 
przy pracy w kopalniach węgla kamiennego w 1996 r., przy uwzględnieniu charakterystycz-
nych dla tych zdarzeń oddziaływań fizycznych (mechanicznych, substancyjnych, cieplnych 
i elektrycznych). 

Największy udział w powstawaniu wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego 
w 1996 r. miały niebezpieczne zdarzenia obejmujące oddziaływania mechaniczne (około 
85%). Pozostałe rodzaje oddziaływań fizycznych mają znacznie mniejszy udział w powstawa-
niu wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego: 
- oddziaływania substancyjne - 0,1%, 
- cieplne - 0,3%, 
- elektryczne - 0,1%. 

Statystyki nie notują w kopalniach węgla kamiennego wypadków przy pracy spowodowa-
nych oddziaływaniami elektromagnetycznymi i wewnątrzatomowymi. 

Udział procentowy wypadków śmiertelnych, spowodowanych niebezpiecznymi zdarzenia-
mi, obejmującymi oddziaływania mechaniczne, substancyjne i elektryczne jest większy i wy-
nosi odpowiednio około 90%, 4% i 2%. 

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że grupa „inne niebezpieczne zdarzenia", obejmująca 
około 15% ogółu wypadków wymaga zmniejszenia poprzez wydzielenie w klasyfikacji dodat-
kowych grup niebezpiecznych zdarzeń. Do tego celu można wykorzystać porównanie klasyfi-
kacji zagrożeń ludzi w kopalni podziemnej opracowanej przez T. Ryncarza i aktualnej klasy-
fikacji niebezpiecznych zdarzeń. 
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Proponowana klasyfikacja niebezpiecznych zdarzeń porządkuje relacje między zagroże-
niem, niebezpiecznym zdarzeniem i urazem pracownika, a w metodzie analizy wypadków 
przy pracy, przedstawionej przez autorów w ubiegłorocznej Szkole Eksploatacji Podziemnej 
- niebezpieczne zdarzenie jest pojęciem centralnym (Zacharzewski, Rydlewski 1997). 

3. Ocena zmian w czasie wartości wskaźnilca częstości wypadków przy pracy 

Przy porównaniu wartości wskaźnika częstości wypadków przy pracy w kopalni w dwóch 
kolejnych okresach nasuwa się pytanie, czy stwierdzona zmiana wartości wskaźnika ma cha-
rakter przypadkowy czy istotny, świadczący o zmianie warunków bezpieczeństwa pracy? 

Na podstawie znanego w statystyce testu parametrycznego na badanie równości estyma-
torów wartości oczekiwanych, obliczonego na podstawie prób z populacji o rozkładzie nor-
malnym, zastosowanego do analizy wypadków przy pracy, J. Januszkiewicz opracował w Cen-
tralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie jeszcze w roku 1957 tablice, umożliwiające 
ocenę przypadkowego lub też istotnego charakteru różnicy dwóch częstotliwości wypadków, 
w zależności od tego czy: 

czy też: 

A - P i > 3 \ Po^o 
' \ r — + — 
V N, N , 2 y 

/ 

Pi -Pi^^-JPolo 
1 1 

+ 
\ 

V N, N , 2 J 

gdzie: 
Nj i N2 - liczby zatrudnionych pracowników w zakładzie w dwóch analizowanych 

okresach 
Pi ^ P2 ~ częstotliwości wypadku w tych okresach, natomiast: 

W metodzie tej, przy określaniu charakteru wahnięć wartości wskaźnika częstości wypad 
ków, bierze się pod uwagę wielkość wskaźnika, liczbę zatrudnionych pracowników, stanowią 
cych podstawę do obliczenia wskaźnika oraz wielkość samego wahnięcia. Między tymi wiel 
kościami istnieją następujące zależności: 
- wielkość granic wahań przypadkowych określonego liczbowo wskaźnika częstości wypad 

ku jest tym mniejsze im większe jest zatrudnienie; 
- w miarę wzrostu wartości wskaźnika częstości wypadku wahania wskaźnika zależą od co 

raz mniejszej liczby zatrudnionych. 
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Testując tą metodą różnice wartości wskaźnika częstości wypadków przy pracy w latach 
1995 - 1996 w 60 kopalniach węgła kamiennego można stwierdzić, że tylko w czterech kopal-
niach różnice te mają charakter istotny (tabela 3). W pozostałych 56 kopalniach różnice war-
tości wskaźnika częstości wypadków należy ocenić jako przypadkowe. 

W metodzie zaproponowanej przez Januszkiewicza przyjmuje się, że w analizowanych za-
kładach pracy występują niewielkie zmiany stanu zatrudnienia w kolejnych latach. Z tego 
względu z analizy tej należałoby wyłączyć kopalnię „Marcel", w której wystąpiły duże zmiany 
zatrudnienia (tabela 3). 

Poznanie czynników, które wywołały zmiany warunków bezpieczeństwa pracy w tych czte-
rech kopalniach w latach 1995 - 1996, ma niewątpliwie podstawowe znaczenie dla programo-
wania profilaktyki wypadków w tych kopalniach, weryfikacji podejmowanych w tym zakresie 
działań. Wymaga to analizy ewentualnych zmian w strukturze niebezpiecznych zdarzeń, po-
wodujących urazy pracowników, analizy ewentualnych zmian w kształtowaniu się wypadko-
wości w poszczególnych grupach zawodowych, a przede wszystkim analizy przyczyn wypad-
ków. 

4. Wskaźnik wypadkowości, uwzględniający częstość i ciężkość wypadków 

Śmiertelne wypadki przy pracy, najbardziej dotkliwe w skutkach, stanowiące około jedne-
go procentu ogólnej liczby wypadków przy pracy rejestrowanych rocznie w kopalniach węgla 
kamiennego, są przedmiotem szczegółowych badań ich przyczyn przy udziale Urzędów Gór-
niczych i są ujmowane w oddzielnym wskaźniku częstości wypadków. 

W odniesieniu do pozostałych wypadków, ciężkich i lekkich, stosowane są wskaźniki czę-
stości i ciężkości wypadków. Znaczne zróżnicowanie wartości tych wskaźników w poszczegól-
nych kopalniach wskazuje na potrzebę stosowania wskaźnika, uwzględniającego jednocześnie 
częstość i ciężkość wypadków, któiym może być iloczyn wskaźnika częstości wypadków Wr 
przez wskaźnik ciężkości wypadków Wskaźnik ten bywa nazywany wskaźnikiem ogólnej 
ciężkości wypadków, nie ściśle ważonym wskaźnikiem częstości wypadków, a także wskaźni-
kiem prewencyjnym (Januszkiewicz 1963). Przyjmując tę ostatnią nazwę wskaźnika i ozna-
czając go Wp otrzymamy: 

D D 
p r w N w N 

gdzie: 
W - liczba wypadków ciężkich i lekkich w rozpatrywanym okresie, 
N - liczba pracowników zatrudnionych w kopalni w rozpatrywanym okresie, 
D^ - ogólna liczba dni niezdolności do pracy, spowodowana wypadkami ciężkimi i lekki 

mi zaistniałymi w okresie. 
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Interpretacja prewencyjnego wskaźnika wypadkowości przy pracy jest następująca: 
W 
— - częstość wypadku na jednego zatrudnionego można traktować jako przeciętne 
N 

prawdopodobieństwo wypadku przy pracy w określonych warunkach, w określonym 
zakładzie pracy, w określonej branży, 

a 
przeciętna ciężkość tego wypadku, wyrażona w dniach niezdolności do pracy. w 

w 
zależna od rodzaju i liczby niebezpiecznych zdarzeń, powodujących u r a ^ pracowników 
w określonym zakładzie pracy, w określonej branży. 

W związku z tym zmiany wartości prewencyjnego wskaźnika wypadkowości mogą nastę-
pować zarówno poprzez zmianę częstości wypadków, jak i zmianę ich przeciętnej ciężkości. 

Na rysunkach 1, 2 i 3 przedstawiono kolejno uszeregowanie kopalń węgla kamiennego 
według wartości malejącej wskaźnika ciężkości wypadków przy pracy w roku 1996 (rys. 1), 
wartości wskaźnika częstości wypadków przy pracy (rys. 2) i wartości prewencyjnego wskaźni-
ka wypadkowości (rys. 3) w tych kopalniach. Z wykresów tych wyraźnie wynika potrzeba łącz-
nego rozpatrywania wartości wskaźników częstości i ciężkości wypadków przy pracy. 

Przykładowo kopalnia „Grodziec", charakteryzuje się w roku 1996 r. wysoką wartością 
wskaźnika częstości wypadków (rys. 2) i niską wartością wskaźnika ciężkości (rys. 1), a war-
tość prewencyjnego wskaźnika wypadkowości w tej kopahii zbliżona jest do wartości średniej 
dla wszystkich kopalń węgla kamiennego w tym roku (rys. 3). 
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Wartość wskaźnika częstości wypadków W^ 

l>0 o co o cn o> o o co co 

Bobrek 
Wałbrzyskie KWK 

Jankowice 
Grodziec 

Jastrz -
Jowisz 

Rydułtowy 
MorcineK 

Bogdanka 
Powstańców Śląskich 

Szc^głowice 
Wieczorek 

Zory 
Miechowice 

Rozbarl̂  
Mysłowice 

Porąbka Klimontów 
Knurów 
Staszic 

Chwałowice 
Borynia 

Katowice - Kleofas 
Silesia 

Nowa Ruda 
Murckł 

Jan Kanty 
Zofiówka 

Anna 
Krupiński 

ZWSM Jadwiga 
Andatu^a 

ZG Rozara 
Julian 

Budryk 
Pniówek 
Gliwice 

Bolesław Śmiały 
Makoszowy 

Kazimierz Juliusz 
Jaworzno 

Sosnowiec 
Polska - Wirek 

Janina 
Marcel 
Wujek 

Piast 
Paryż 

Gzeczott 
Wesoła 

Śląsk 
DębieńsKO 

Sośnica 
Centrum 

Pokój 
Niwka Modrzejów 

Saturn 
Ziemowit 

ZUG Radzionków 
Zabrze Bielszowice 

Siersza 
Halemba 
Pstrowski 

Siemianowice 

2 Ł2 

i 
C 
O , W) i; o -O 
Cd 73 S s 2 c X! 3 

Ł S 

Oh g 

I S ^ 
C O T3 

•5 -g 
o t 

C O 
-g ^ 
> D 
O > ^ W) 
Cd c 

O -o 
I s g, g> 
^ "2 w rt > s 

On ON 
c3 

r> 

a\ a\ 
^ .S o c/J OA u t> c 
G 6 4) a rt 

T3 J2 Ja 

a 0 4 •U 
c CS 
1 

o 
(Ni 

c u 
6 
ao C nJ 

Sekcja 4 639 



School of Underground Mining '98 

Wartość prewencyjnego wskaźnika wypadkowości Wp 
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5. Wnioski i stwierdzenia końcowe 

1. Zwiększenie przydatności informacji o wypadkach, dokumentowanych i ewidencjonowa-
nych w statystykach dla potrzeb profilaktyki wypadków, wymaga dostosowania struktury 
tych informacji do tego celu. W szczególności konieczne jest wprowadzenie zmian i uzu-
pełnień w podstawowym opracowaniu z tego zakresu, jakim jest „Analiza miesięczna sta-
nu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego i przedsiębiorstwach 
robót górniczych", sporządzanym przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa w Ka-
towicach. 

2. Proponowana klasyfikacja niebezpiecznych zdarzeń, powodujących wypadki przy pracy 
w kopalniach węgla kamiennego, oparta o te same kiyteria podziału (kryterium sfery śro-
dowiska kopalnianego, kryterium fizycznego rodzaju procesu i kryterium natężenia pro-
cesu) co opracowane przez T. Ryncarza klasyfikacje zagrożeń ludzi w kopalni podziem-
nej, może być wykorzystana w analizie wypadków przy pracy, obejmującej przyczyny 
i skutki niebezpiecznych zdarzeń. 

3. Dostosowana do problematyki wypadków przy pracy metoda badania charakteru różnic 
dwóch wielkości statystycznych pozwala na ocenę czy zmiana w czasie wartości wskaźnika 
częstości wypadków przy pracy ma charakter przypadkowy czy istotny, pozwala na obiek-
tywne stwierdzenie, w których kopalniach następują istotne zmiany warunków bezpie-
czeństwa pracy. 

4. Znaczne zróżnicowanie wartości wskaźników częstości i ciężkości wypadków przy pracy 
w kopalniach uzasadniają potrzebę wprowadzenia jako miary wypadkowości wskaźnika 
określonego nazwą prewencyjnego wskaźnika wypadkowości, będącego iloczynem wskaź-
ników częstości i ciężkości wypadków. 

5. Pozostałe wnioski w zakresie zmian i uzupełnienia struktury informacji o wypadkach przy 
pracy w kopalniach węgla kamiennego, ewidencjonowanych w statystykach, dotyczą (Za-
charzewski, Rydlewski 1996). 

6. Uzupełnienia podziału wypadków przy pracy według wieku i stażu pracy, kwalifikacji za-
wodowych poszkodowanych oraz miejsc powstania wypadków analogicznym podziałem 
załogi kopalni według wieku i stażu pracy, kwalifikacji zawodowych, miejsc pracy. Dopie-
ro wówczas można stwierdzić jak kształtuje się wypadkowość w poszczególnych grupach 
zawodowych. 

7. Wyróżniania w statystykach wypadków pojedynczych i zbiorowych, co uzasadnia udział 
wypadków zbiorowych w ogólnej liczbie wypadków śmiertelnych, wynoszący około 30%; 

8. Rejestrowania wskaźnika ciężkości wypadków przy pracy, spowodowanych poszczególny-
mi rodzajami niebezpiecznych zdarzeń, albowiem niektóre z niebezpiecznych zdarzeń po-
wodują na ogół ciężkie urazy pracowników, inne lekkie urazy. 

9. Uwzględnienia podziału wypadków przy pracy (niebezpiecznych zdarzeń) według rodzaju 
czynności wykonywanej przez pracownika poszkodowanego i czynności w obrębie której 
wystąpiło niebezpieczne zdarzenie. Profilaktyka niektórych wypadków przy pracy wymaga 
usprawnienia sposobu wykonywania czynności trudnych w aspekcie bhp, usprawnienia 
czynności prostych wykonywanych w warunkach występowania przedmiotowych utrud-
nień. 
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10. Zamieszczania we wstępie „Analizy miesięcznej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
w kopalniach węgla kamiennego i przedsiębiorstwach robót górniczych" definicji pojęć 
stosowanych w opracowaniu, wyjaśniających np. co to jest wypadek ciężki, co to jest wypa-
dek ruchowy i pozaruchowy, a pozwalających na wyjaśnienie różnic występujących między 
danymi zawartymi w tym opracowaniu a danymi Wyższego Urzędu Górniczego. 

11. Prezentacji ewidencjonowanych danych nie tylko w tablicach, ale również na wykresach, 
ułatwiających wykorzystanie tych informacji przez służby bhp kopalni. 
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The structure of informations about industrial accidents in hard coal mines 

Abstract 
There has been proposed changes and supplements in kept statistics of industrial 

accidents in hard coal mines for purpose of adaptation her to the needs of programming 
accidents preventive. In particular there has been presented propositions of introduce: 
- classification of dangerous events, causing industrial accidents, depended on the same 

categories of division as classification of human's threats in underground mine; 
- adapted to the problems of industrial accidents method of study capacity differences of 

two statistic values, letting for review, if change in time of value of industrial accidents 
freąuency rate has random character or essential, caused by imporlant changes of work 
safety conditions; 

- accident index, defined as preventive, which is product of accident freąuency rate and 
accident severity, because between mines appears great differences of values of those 
rates. 
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GFW 
Gesellschaft fur Warmetechnik GmbH 
SchultenhofstrafSe 
45475 Mulheim/Ruhr 
Tel.: 0208/996860 - Fax 9968686 

Warme-Austausch-Technik GmbH 
Auf dem Stemmingholt 35 

40499 Hamminkeln-Brunen 
Tel.: 02856/9191-0 (18) - Fax 919191 

Urządzenia do klimatyzacji wyrobisk górniczych 

I 

Agregat chłodzący wodę KM 2000 

Wypama chłodnica wody SPRK 132 

r 
Ścianowa chłodnica lodowa RSK 12 





Fabryka Taśm Transporterowych 
1 Stomil Wolbrom S.A. 
* • * 

Su/. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom 
te 
tel./fax 
te i. kom. 

( 0 3 5 ^ 6 4 4 1 286 
(035 | 6441 944 
(0901 300 983 

tel. (035) 6441 612 
tel. (035) 6441 676 
tel./fax (035) 6441 284 

mm 

telex 0312838 
konto bankówe: Bank Śląski o/Olkusz nr 10501618-0801294224 

V* sss* ^ 

NIP: 637-10-01-853 LI 

oferuje: mi 

TAŚMY PRMNOSNIKO WE 
• Zwykłe - c e l n e g o przeznaczenia w tym spożywcze 
• TrudnozaJ lne ' 
• Odporne nSempera tury od -45" C do +180" C 

GTP "T tucwpa ne - przeznaczone szczególnie dla 
gla kamiennego i rud miedzi, w tym: 

)przekładkowe 
Ifcdnoprzekładkowe typ (monoply) 
inkami stalowymi 

z siatką stalową 

górnictwa 
- GTP wi 
- GTPrP 
- GTP-S 
- GTP-FI 

fNNE WYRmYGUMOWE 
Płyty guni' 
spożywczi 
Pasy pędni 
Wykładzin! 

e su rowej wulkahizowane z gumy zwykłej, 
kwaso i olejobdpbrnej 

umowę ryflowane i •z profilem pastyIkowym 

90 lat 

\ 

• s 

V , 

f t. 
D > 

J J t E^, 
EN ISO 9001 

QA 041005549 

FTT WOLB 
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Sprawdzone 
materiały wybuchowe i środki strzałowe 
dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego, 
takie jak: 
^ materiały amonowo - saletrzane wodoodporne 
^ materiały nitrogliceryno we wodoodporne 
y zapalniki elektryczne 
y saletra porowata i saletrole 

ładunki kumulacyjne i toipedowe 
ładunki rozszczepkowe i pobudzacze 

^ lonty detonujące pentrytowe o gramaturze 6 - 8 0 g/mb 
^ lonty detonujące metanowe o gramaturze 7 g/mb 

p o l e c a j ą : 

Z a k ł a d y T w o r z y S z t u c z n y c h 

' ' N I T R O N ' ' S . A . 

I 

4 
i! 

<7 Zakłady Tworzyw Sztucznych "NITRON" S.A. 
42 - 693 Krupski Młyn 

Dział Sprzedaży tel. ( 032 ) 285 - 30 - 81 w. 273, 106 
fax ( 032 ) 285 - 74 -22 



OFERUJE 
GÓRNICZE KOTWIE URABIALNE KWSz 

z włókna szklanego - wytrzymałość na rozciąganie: ponad 600 MPa 

KOTWIE URABIALNE GIĘTKIE 
z włókna szklanego do głębokiego kotwienia stropów 

KOTWIE STALOWE POK 
również o podwyższonej wytrzymałości 

ELEMENTY OBUDOWY KOTWIOWEJ: 
- stropnice (cięgna) stalowe profilowane, 

- podkładki urabialne drewniane lub z włókna szklanego, 
- podkładki i tuleje stalowe dla kotwi urabialnych, 

- tuleje z nakrętką. 

ROZPORY DO STABILIZACJI OBUDOWY TYPU "V ' 
W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH 

GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 
- o długościach do 1.5 m 

SPRZĘT DO WIERCENIA I KOTWIENIA 

ŁADUNKI KLEJOWE I ŚRODKI 
DO KONSOLIDACJI GÓROTWORU 

- w cenach producentów 

^ w V 

w OFERCIE PONADTO: 
WYKONAWSTWO WZMOCNIEŃ GÓROTWORU 

ORAZ OBIEKTÓW POD ZIEMIĄ I NA POWIERZCHNI 
mm 



Nowa rozdzielnica dla górnictwa 

12 kV 
3 , 3 - 1 2 k V 

75 kV 
28 kV 

lóOaA 
80 kA 

Napięcie znamionowe 
Wapięcie robocze 
Napięcie pr. udarowe 
Napięciepr. lmin.50Hz 
Prąd znam. ciągły 
Prąd znam. szczytowy 
Prąd znam. 1-sek 
Odporność łukowa 31,5kA/0,5s 
Stopień ochrony IP 43 
Szerokość 650 (600) mm 
Ciłębokość 1300 mm 
Wysokość 2250 mm 

3 1 , 5 k A 

Mamy przyjemność 
poinformować że 
rozdzielnica średniego 
napięcia typu RS-12 
produkowana przez 
Elektromontaż 
Wrocław S.A. 
decyzją 

Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego 
zdnia 6 czerwca 1997r. 

f» 

została dopuszczona 
do stosowania 
w podziemiach kopalń 

ELEKTROMONTAŻ 
WROCŁAW S^. 

50-088 Wrocław ui, Swobodna 33 

Bliższych informacji na temat 
Rozdzielnicy RS-12 i innych 
produkowanych przez Elektromontaż 
Wrocław urządzeń udziela: 
Dział Sprzedaży Urządzeń, 
tel. (0-71) 3438277, fax{0-71) 
3438278, centrala (0-71) 3423211 

Karty katalogowe I albumy do 
projektowania urządzeń produkowanych 
przez Elektromontaż Wrocław można 
otrzymać w Dziale Marketingu, 
50-088 Wrocław ul. Swobodna 33 
tel. (0-71) 674061 wew 199, 
fax (0-71)676562 



GUMOWE 

; >v'.v '!•••• i:-' . 

* GÓRNICTWA S.A 
41-902 BYTOM 
ul. Szyby Rycerskie 
tel.: (4832) 286-28-52 
tel./fax: (4832)288-09-10 

• 

msa 

Producent taśm przenośnikowych 

oferuje: 
• taśmy przenośnikowe tkaninowe, 

trudnopalne z polichlorku winylu 'PYC* 
• taśmy przenośnikowe tkaninowe z 

okładkami gumowymi, chloroprenowymi, 
trudnopalne ^RWC* 

• taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, 
trudnopalne, chloroprenowe 'CT* 

• taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, 
trudnozapalne, antystatyczne -TAS* 

• taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, 
zwykłe -Z* 

• taśmy przenośnikowe tkaninowo-gumowe, 
odporne na podwyższone temperatury 
•TT' 

• kleje i mieszanki 
• artykuły formowe z gumy 

pif 

Realizujemy zamówienia 
uwzględniając tyczenia 
i potrzeby odbiorców. 
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ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH S.A. 

PRODUKUJEMY 
r,:: 

ł s . , ' 

_ i i S I : ^ ' , _ • • < ' ' ' ' > ' j i ' . i i . . i . i , . ' .X. 

LSYJNE 

•i;?' -

DYNAMRY SKALNE 
W osłonkach z papieru 
impregnowanego 
W osłonkach polietylenowych 

BARBARYTY POWłETIONe 
• V ' ' / . ^ r ' r r ? 

' • f i ' . " . ' ' : , : ; . , ^ 

'yr̂ i-ri' i' 

SALETROLE 

AMONfTY 

ZAPALNIia ELEKTRYCZNE 
Milisekundowe antyelektrostatyczne 

15.20.25,30,40,80 ms 
Zapalniki milisekundowe o wzmoc-

nionym efekcie działania 25 ms 
PółsekurKlowe antyelektrostatyczne 

Natychmiastowe ciśnieniowe 
Natychmiastowe antyelektrostatyczne 

Natychmiastowe o wzmocnionym 
efekcie działania 

o szybkim działaniu 

TRÓJNITROREZORCYNĘ 
: . . i . ' 

dla geofizyki 
Do efektów specjałnych 

. i 

• • • ' ' 

PRZEWODY STRZAŁOWE OPÓŹNIACZE DO LONTU 
DETONUJĄCEGO 20,40 ms 

ZŁĄCZKI DO LONTU DETONUJĄCEGO 
Pirotechniczne elektrowyzwaicrcze gaśnicy In-:'!.ac**: 

•'..—.'••r::' ! "I: -U:--- r- ' m ggi' r̂lpij lir. • 

wmMSimmm plany produkcyjne; 
Korbonity, metonity • i ; . 

Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERO - BIERUŃ" S A 
ul. Chemików 133 43-150 Bieruń 

tel. (032)216 09 00, fax (032) 216 03 57, telex 0312204 



ZaMad Pracy Chronionej 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe 

E K O C H E M SA 
41 -100 Siemianowice ś ląskie, ul. Budowlana 10 
tel. (032) 203 62 04,203 82 12, fax (032) 597 494 

jest wyspecjalizowaną tirmą chemiczną zajmującą się 

produkcją i badaniami w zakresie chemii stosowanej. 

Produkty wytwarzane są z polskich surowców wedtug 

własnych rozwiązań patentowych: 

1 środki do wzmacniania i uszczelniania górotworu: 

• na bazie żywic mocznikowych (klej Krylamin: DU 

i DU/S) 

• na bazie poliizocjanianów I polialkoholi (Izopiany: GS« 

10 i GW-20; Ekopury: HW, HS. W. S; Chemopur AW+B; 

Solakryle) 

S Środki do uszczelniania i wypełniania pustek 

w górotworze: 

• spienialne żywice mocznikowe (Pianka Krylaminowa) 

• spienialne tworzywa mineralne (Ekopiana) 

9 Środki do zwalczania zagrożenia pyłowego 

i antypireny 

4 Środki do podsadzek 

• do upłynniania (Liguiment) 

# do flokulacji (Ekofłok) 

8 sprzęt ochrony osobistej (pótmaski i fitb'y) 

•polimery i kopolimery akrylowe, stosowane jako 

flokulanty czyli substancje zagęszczające 

i pochtanlające wodę 

•środki pomocnicze znajdujące zastosowanie przy pro-

dukcji dywanów! pokryćtapicerskich 

• środek opóźniający czas wiązania gipsu 

• środki do izolacji termicznej dla budownictwa, 

system naprawczy do betonów 

• system podłóż ogrodniczych i rekultywacyjnych 

# żywice dla odlewnictwa 

• zasypki dla hutnictwa 

Zapewniamy pomoc techniczną i technologiczną przy 

stosowaniu naszych wyrobów, specjalistyczny osprzęt 

do wykonywania prac z zastosowaniem naszych 

produktów. 
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ZAMÓWIENIE nr 

YADEMECUM: 
górnictwo i geologia^ energetyka^ hutnictwo 

edycja 1 9 9 7 / 1 9 9 8 

> . 

^ * 

od tego roku dostępne także na CD i f < - v r 

{młejscowość i dała) 

Instytucja: 

Adres: 

Zamawiający (imię i nazwisko, dział): 

te 

Prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: 
Szkoła Eksploatacji Podziemnej 

ul. Wybickiego 7, KRAKÓW 65, skr. poczt. 49 
t e . / f a x (012) 632-13-24 

Niniejszym zamawiamy: 

Vademecum 97/98 wraz z wersją elektroniczną na CD x 75,00 zł. = 
ilość razem 

z wysyłką pocztową... + 6,00 zł. 

Jednocześnie wpłacamy na konto: 
Bank Przemysłowo Handlowy IV / O Kraków nr 10601389 
z dopiskiem "Szkoła" należność w wysokości: 

- 2899 - 27000 - 400101 

zł 

słownie: zł. 

Zamówione pozycje prosimy przekazać, 
a) pocztą - doliczając koszty wysyłki 

\Ylaśdwe podkreślić 

b) odbiór własny - płatność gotówką na miejscu 

Główny Księgowy Dyrektor 



Szkota Eksploatacji Podziemnej '99 

To będzie już nasza ósma Szkota. Jeszcze potrafimy przewi-
dzieć co będzie na kolejnym naszym spotkaniu, ale coraz trudniej 
przewidzieć, co będzie na piętnastej Szkole i czy się odbędzie? 
W jakiej formie będzie zorganizowana? Czy mogłem przewidzieć, 
że zaczniemy nasze spotkania^po siedmiu latach rejestrować na 
CD-ROM'ie, niewielkiej płytce, którą wielu uważa za największy 
wynalazek wydawniczy od czasów Gutenberga. 

« 

„Przyszłość jest w naszych rękach" to tytuł słynnej książki Au-
relio Peccei, jednego z twórców Klubu Rzymskiego, poświęconej 
między innym zagadnieniom wystarczalności zasobów mineral-
nych, W podobnym tonie o zasobach napisał w swojej książce 
World Resources and Industries Erich Zimmerman „Problem wy-
starczających zasobów dla czasów przyszłych będzie zależał bar-
dziej od mądrości ludzkiej niż od granic wyznaczonych przez na-
turę". A jeśli tak, to jakie są perspektywy eksploatacji podziemnej 
złóż z punktu wystarczalności zasobów? To właśnie temat sesji 
plenarnej Szkoły '99. Ponadto tradycyjnie szeroko rozumiana pro-
blematyka techniki i technologii eksploatacji podziemnej złóż. 

A może zaproponuję szerszą, ciekawszą formułę Szkoły i kolej-
ny krok naprzód w naszej wspólnej edukacji? 

Jerzy Kicki 
Kraków, styczeń 1998 

ISBN 83-909135-0-X 


