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Słowo wstępne
w ubiegłorocznych materiałach napisałem, że jubileusze wtedy są piękne, kiedy niczego
nie kończą. Mam nadzieję, że jubileusz ten rozpoczyna kolejny interesujący rozdział
w historii Szkoły, zgodnie z maksymą Marii Skłodowskiej-Curie, iż „Człowiek nigdy nie
ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia". Niektóre
z naszych nowych działań dostrzeżecie Państwo w czasie trwania obecnej Szkoły. Jubileusz
len bowiem jest dla nas mobilizacją do dalszej twórczej pracy i rozwoju idei naszych
spotkań.
Tematykę naszych tegorocznych obrad ustalalis'my w kwietniu, wkrótce po zakończeniu
Szkoły '95, kierując się zarówno dyskusjami, jakie miały wówczas miejsce, jak też wynikami
ankiet Uczestników,
I rzecz ciekawa — otóż planując poświęcenie odrębnej sesji badaniom geofizycznym
w kopalniach, nie przypuszczałem, że już wkrótce będę mógł się przekonać w znacznie
szerszym wymiarze, jak skomplikowanym zagadnieniem jest problem prognozy zagrożenia
sejsmicznego. We wrześniu znalazłem się w Chile, kraju, w którym praktycznie nie ma
dnia, aby nie odnotowano podziemnych wstrząsów. Nie przypuszczałem również, iż znajdę
się w miejscu zaledwie przed kilkoma dniami dotkniętym trzęsieniem ziemi, a także
w pobliżu miasteczka Valdivia, gdzie w roku 1960 trzęsienie ziemi pochłonęło 5700 ofiar.
Wielu badaczy uważa, że w przypadku ponownych wstrząsów miasteczko to, zbudowane
na lawie dawno wygasłych wulkanów, może ulec całkowitej zagładzie. Właśnie tam do
walki z trzęsieniami ziemi zmobilizowano siły nadprzyrodzone w osobie Santa Feo (Święty
Brzydki), który ma chronić ludzi przed ich skutkami.
W kopalniach mamy do czynienia z wstrząsami innego pochodzenia, ale oba rodzaje
zdarzeń pokazują, jak daleko nam do opanowania sił natury i jak wiele pozostaje jeszcze
do zrobienia.
Niewątpliwie istotne z punktu widzenia perspektyw górnictwa węgla kamiennego winny
byc obrady związane z tematyką barier i ograniczeń w procesach koncentracji wydobycia,
a może przede wszystkim -— z eksploatacją cienkich pokładów węgla. O podjęciu lub
zaniechaniu tej eksploatacji winien decydować rachunek ekonomiczny. Trzeba jednak
pamiętać również o nie do końca doprowadzonych procesach restrukturyzacyjnych, o problemie żywotności i wystarczalności zasobów w skali poszczególnych kopalń, a także całej
gospodarki.
W trakcie obrad tegorocznej Szkoły — mam nadzieję —- zostanie wygłoszonych wiele
ważnych i interesujących wykładów i komunikatów, dojdzie do wielu przyjacielskich spotkań
i dyskusji, zyskamy nowych przyjaciół, a to właśnie jest również jednym z zadań Szkoły.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Szkoły Eksploatacji Podziemnej
Jerzy KICKI

Bariery i ograniczenia wzrostu
koncentracji wydobycia

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96, s. 13—23

Jerzy GRZYBEK
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. KWK „Brzeszcze", Brzeszcze

Nowe spojrzenie na wpływ czynników górniczych i geologicznych na
utrzymanie wyrobisk korytarzowych w sąsiedztwie zrobów
zawałowych
Słowa kluczowe
Zaciskanie-wypiętrzcinie-deformacja-ciśnienie-naprętenia-k^
Streszczenie
Zaciskanie wyrobisk spowodowane wypiętrzaniem spągu i zagniatanieni obudowy stanowi
w kopalni „Brzeszcze" i w całym górnictwie poważny problem techniczny i ekonomiczny.
W obecnych uwarunkowaniach opanowanie tego zjawiska ma zasadnicze znaczenie. Od
1994 r. kopalnia projektuje nowe wyrobiska w oparciu o szczegółową analizę zjawisk
geomechanicznych. Czynniki powodujące deformacje wyrobisk uszeregowano wg ważności
na podstawie analizy przeprowadzonej dla 15 rejonów kopalni. W warunkach szczególnie
niekorzystnych dodatkowo wprowadzono przykotwianie łuków stropnicowych i iniekcje
spągu. Po raz pierwszy w historii kopalni utrzymano w pełnych gabarytach chodnik przy
zrobach zawałowych ścian w pokładach 325 i 356.
Projektuje się utrzymanie chodnika taśmowego ściany w pokł. 364 na długości 1800 m.
1. Ogólna charakterystyka kopalni
Obszar górniczy kopalni „Brzeszcze" położony jest w Kotlinie Oświęcimskiej w widłach
rzeki Wisły i Soły (rys. 1).
Kopalnia prowadzi eksploatację węgla od 93 lat. Złoże usytuowane jest na południowym
skrzydle Niecki Głównej i swym profilem obejmuje warstwy łaziskie, orzeskie, rudzkie,
siodłowe i brzeżne. Przedmiotem eksploatacji są warstwy orzeskie, głównie dolne, oraz
rudzkie. W przyszłości przewiduje się eksploatację jedynego w warstwach siodłowych
pokładu 510. Warstwy łaziskie brzeżne nie zawierają bilansowych pokładów węgla.
Złoże zostało wyeksploatowane do poziomu 512 m w partii południowej (Jawiszowice)
i częściowo do poz. 640 m w części północnej (Brzeszcze). Aktualnie eksploatacja
prowadzona jest głównie na poz. 640 m obejmując swym zasięgiem piętro poziomu
pomocniczego 740 m. Część wydobycia uzyskiwana jest jeszcze z poziomu 512 m za III
uskokiem wsch.
Znaczna głębokość eksploatacji wynika ze stosunkowo małego obszaru górniczego
o powierzchni 26,2 km i dość ubogiego złoża charakteryzującego się węglozasobnością
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Rys. 1. Obszar górniczy KWK „Brzeszcze"
Fig. 1. Mining area of „Brzeszcze" Coal Mine

przemysłową około 4,9 t/m . Dodatkowym czynnikiem jest wysokie wydobycie sięgające
12500 t/dobę.
Przed rozwinięciem tematu referatu niezbędne jest podanie krótkiej charakterystyki
stratygrafii, litologii i tektoniki eksploatowanych serii węglowych, a ponadto występujących
w kopalni zagrożeń naturalnych. Zagadnienia te są ściśle związane z utrzymaniem wyrobisk
chodnikowych.
Jak już uprzednio podano, przedmiotem eksploatacji są pokłady warstw orzeskich
i rudzkich. Pod względem litologii, istotnej dla zagadnienia utrzymania wyrobisk, serie te
scharakteryzować należy następująco:
— warstwy orzeskie są kompleksem o miąższości około 500 m zbudowanym głównie
z łupków ilastych, niekiedy zapiaszczonych lub piaszczystych. Piaskowce występują podrzędnie. Seria orzeska charakteryzuje się występowaniem licznych syderytów wykształconych
w postaci sferosyderytów, soczewek lub płaskur. W profilu serii występują bardzo liczne
pokłady i wkładki węglowe, spośród których 8 pokładów jest w PZZ zaliczone do
przemysłowych. Są to pokłady 325, 330, 346, 347, 352, 353, 356 i 364.
A

Średnia miąższość tych pokładów wynosi około 1,5 m wahając się od 1,2 do 2,2 m;
— warstwy rudzkie reprezentowane są przez 120-metrowej grubości kompleks łupkowo-piaskowcowy z przewagą piaskowców. Piaskowce występują w dolnej części profilu
14
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serii, są średni o ziarniste, twarde, o spoiwie ilasto-krzemionkowym. W warstwach rudzkich
występują przemysłowe pokłady 404, 405/1, 405/2 i 407.
Ich miąższość waha się od 1,2 do 4,0 m, średnio wynosi 2,0 m.
Tektonika złoża „Brzeszcze" jest stosunkowo prosta i została dokładnie rozpoznana
robotami górniczymi i wiertniczymi.
Warstwy karbonu zapadają monoklinalnie z południa na północ pod kątem 5—14°,
średnio 8°. Na obszarze kopalni stwierdzono występowanie 8 głównych uskoków, z których
5 ma przebieg zbliżony do południkowego, a 3 do równoleżnikowego. Zrzuty tych uskoków
zawierają się w granicach od 10 do 300 metrów. Oprócz wymienionych uskoków w złożu
występują liczne małe i średnie dyslokacje o zrzutach od 0,2—5,0 m. Liczba uskoków
i ich zrzuty wzrastają z głębokością. Ponadto w pokładach stwierdzono występowanie
licznych zaburzeń sedymentacyjnych w postaci wyklinowań i wycienień węgla.

2. Zagrożenia naturalne
Zagrożenie metanowe jest najpoważniejszym spośród zagrożeń, jakie występują w kopalni „Brzeszcze". Wszystkie pokłady zaliczone są do IV kategorii zagrożenia metanowego.
O
Maksymalne metanowości względne w ścianach eksploatacyjnych sięgają 60—100 m /tonę
a
wydobycia. Całkowita metanowość kopalni wynosiła w 1994 r. 232,8 m CH^min., tj.
122,3 min m CH^rok. Tak wielkie wydzielanie się metanu powoduje konieczność wykonywania dla większości ścian 3, a niekiedy 4 chodników.
Zagrożenie wodne nie stanowi większego problemu dla eksploatacji. Wszystkie pokłady
są zaliczone do I stopnia zagrożenia wodnego. Zbiorniki i cieki powierzchniowe nie stanowią
zagrożenia natomiast w górotworze karbońskim brak jest poziomów wodonośnych. Kopalnia
generalnie jest bardzo sucha.
Zagrożenie tąpaniami nie występuje z wyjątkiem nieeksploatowanego pokładu 510, wg
wstępnych ocen silnie skłonnego do tąpań.
Zagrożenie pyłowe — wszystkie pokłady zaliczane są do klasy B.
Zagrożenie pożarowe — wszystkie pokłady mają dużą i bardzo dużą skłonność do
samozapalenia /Sz^ w granicach 89—149 C/min.

3. Model górniczy
Złoże kopalni udostępnione jest przy pomocy 8 szybów, 3 wdechowych, 5 wentylacyjnych.
Obecnie kopalnia jest zakładem jednoruchowym. Od listopada 1995 r. Ruch II, tj. Jawiszowice,
znajduje się w stanie likwidacji ze względu na wyczerpanie się zasobów.
Głównym poziomem wydobywczym jest poziom 640 m z poziomem pomocniczym
740 m. Wentylacyjnymi są poziomy 360, 430 i 512 m.
W budowie znajduje się poziom 900 m. Eksploatacja prowadzona jest wyłącznie
systemami ścianowymi z zawałem stropu. Roboty eksploatacyjne ze względu na bardzo
silną metanowość złoża są zdekoncentrowane i rozrzucone po całym obszarze górniczym.
Nawet przy eksploatacji na płytkich poziomach i przy słabej mechanizacji urabiania utrzymanie
chodników stanowiło poważny problem. Nie udawało się w praktyce utrzymywanie chodników
podścianowych w celu ich wykorzystania dla wentylacji niżej położonych w piętrze ścian.
15
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4. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie utrzymania wyrobisk
Zagadnienie utrzymania wyrobisk chodnikowych, szczególnie w sąsiedztwie zrobów
zawałowych, w gabarytach określonych przepisami i wymogami ruchu jest drugim, po
zagrożeniu metanowym problemem kopalni.
Nawet przy eksploatacji na płytkich poziomach i przy słabej mechanizacji urabiania
utrzymanie chodników stanowiło poważny problem. Nie udawało się w praktyce utrzymywanie
chodników podścianowych w celu ich wykorzystania dla wentylacji niżej położonych
w piętrze ścian.
Zaostrzenie problemu następowało wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji, rozwojem
mechanizacji, a także ze wzrostem metanowości pokładów, co wymagało dostarczenia do
przodków ścianowych i chodnikowych coraz większych ilości powietrza. Ten ostatni element
wymagał szczególnie utrzymania odpowiednich gabarytów chodników w całym okresie ich
użytkowania.
W celu rozwiązania problemu kopalnia prowadziła szereg działań mających na celu
wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie zjawiska zaciskania wyrobisk, a szczególnie
wypiętrzania spągu i niszczenia obudowy. Podejmowano próby różnicowania szerokości
filarów od zrobów eksploatacyjnych i od uskoków, zagęszczano obudowę, lokalizowano
wyrobiska w miarę możliwości poza krawędziami eksploatacyjnymi wyżej leżących pokładów
itp.
Przeprowadzono także próby strzelania kamufletowego oraz wtłaczania wody w cahznę.
Jednakże mimo zastosowania różnych metod i sposobów zagadnienie utrzymania wyrobisk
nie było rozwiązane w stopniu zadowalającym.

5, Nowe podejście do problemu utrzymania wyrobisk
Problem utrzymania wyrobisk, rzutujący bardzo poważnie na sprawę t>ezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji, spowodował ponowne, wnikliwe przyjrzenie się temu zagadnieniu
w kopalni „Brzeszcze".
Niezależnie od różnego typu opracowań i ekspertyz dotyczących sposobów utrzymania wyrobisk korytarzowych wykonanych przez różne jednostki naukowo-badawcze
w ubiegłym roku przeprowadzono w kopalni własną analizę zależności stanu wyrobiska
od warunków górniczo-geologicznych. W tym celu wytypowano spośród wyrobisk
kopalni 15 rejonów obejmujących głównie chodniki wentylacyjne zbiorcze, prowadzone
wzdłuż zrobów zawałowych. Chodniki te usytuowane są w różnych miejscach obszaru
górniczego w różnych pokładach i na różnych głębokościach, w różnych warunkach
tektonicznych i krawędziowych, a także dotyczą zróżnicowanego czasu wykonania
wyrobisk. W przeprowadzonej analizie uwzględniono ponadto parametry wytrzymałościowe pokładów i skał otaczających, odległości od zrobów i krawędzie eksploatacyjne
sąsiednich pokładów.
Przykładowo zamieszcza się poniżej charakterystykę górniczo-geologiczną chodnika
wentylacyjnego zbiorczego w pokł. 334. Analogiczne charakterystyki opracowano dla
wszystkich chodników w opisanych uprzednio 15 rejonach wraz z podaniem końcowych
wniosków.
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Charakterystyka górniczo-geologiczna wyrobiska.
1. Nazwa wyrobiska: chodnik wentylacyjny zbiorczy.
2. Pokład: 334.
3. Partia: północno-wschodnia.
4. Poziom: 640 m.
5. Głębokość wyrobiska od powierzchni terenu: 560—625 m.
6. Długość wyrobiska i rok wykonania: 1850 m, 1978—1984 r.
7. Rodzaj obudowy: LP-7.
8. Miąższość pokładu: 1,50—1,80 m.
9. Rodzaj skał w stropie bezpośrednim: łupek ilasty (0,2—1,5 m, a wyżej piaskowiec).
10. Rodzaj skał w spągu bezpośrednim: łupek ilasty.
11. Wytrzymałość na ściskanie Rc:
— węgla 16,1—33,5 MPa,
— skał stropowych 50,6 MPa,
— skał spągowych sp. bezpośredni 29,1 MPa, 20 m poniżej sp. pokł. 63,1 MPa.
12. Wskaźnik zwięzłości wg Protodiakonowa:
— węgla 1,13—1,39,
— skał stropowych 6,45,
— skał spągowych sp. bezpośr. 4,67, 2 m poniżej sp, p. 4,57.
13. Przeznaczenie wyrobiska:
— chodnik wentylacyjny zbiorczy dla eksploatowanych ścian 093, 094, 095 poz.
740—640 m.
14. Odległość wyrobiska:
— od zrobów 3 5 ^ 4 0 m,
— od sąsiedniego chodnika 35—40 m.
15. Stwierdzone uskoki i zaburzenia sedymentacyjne w wyrobisku:
7 uskoków o zrzutach od 0,5—80 m, zmienna miąższość przerostów w pokładzie węgla.
Wyrobisko biegnie równolegle do II uskoku płn. o zrzucie do 25 m w odległości od
5—60 m, średnio 30 m.
16. Krawędzie wyżej i niżej wyeksploatowanych pokładów:
Wyżej leżące: pokł. 305, odległość pionowa około 260 m.
Niżej leżące: brak krawędzi.
17. Czasokres postoju wyrobiska od wykonania do eksploatacji ściany:
Wschodni odcinek chodnika wykonano po roku od wybrania ściany 093.
Odcinek zachodni był utrzymywany 6 lat do momentu przejścia ściany.
18. Zaobserwowane zjawiska geomechaniczne w wyrobisku:
Chodnik był bardzo trudny do utrzymania ze względu na wpływ eksploatacji od północy oraz
uskoku północnego II, h = 25 m od południa. Wystąpiło intensywne wyciskanie spągu, zaciskanie
obudowy połączone z jej deformacją, co spowodowało konieczność wykonania przybierek oraz
na niektórych odcinkach przebudowy. Przez pewien czas chodnik nie był rabowany (droga do
pokł. 327 za II usk.), lecz kłopoty z jego utrzymaniem spowodowały jego likwidację.
19. Wnioski:
Lokalizacja wyrobiska była bardzo niekorzystna. Utrzymanie chodnika było technicznie
nieuzasadnione ze względu na bardzo intensywne w tym pokładzie wypiętrzanie spągu
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i odcinkowe deformowanie obudowy. Zjawiska te potęgowane były w rejonie zaburzeń
uskokowych. Dodatkowo niekorzystne było sąsiedztwo uskoku II i znaczna głębokość
wyrobiska, jak również miękkie skały spągowe przy silnycłi piaskowcach stropu zasadniczego.
Usytuowanie chodnika w stosunku do wyrobisk ścianowych i zaburzeń uskokowych
przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Chodnik wentylacyjny zbiorczy w pokł. 334 poz. 640 m
Fig. 2. Location of main ventilation roadway in seam 334, level 640 m

Analiza wytypowanych wyrobisk kopalni w zakresie zaobserwowanych zjawisk geomechanicznych, a szczególnie zaciskania i deformowania chodników, pozwala na wysnucie
niżej podanych wniosków. Zostały one uszeregowane, zdaniem autora, od najbardziej
znaczących do mniej istotnych. Należy jednak podkreślić, że niejednokrotnie bardzo istotne
było nałożenie się kilku czynników, powodujące w konsekwencji intensywne zaciskanie
chodników.

Odległość od zrobów ścianowych
Jest to czynnik bardzo wyraźnie uwidoczniający się w analizowanych wyrobiskach.
W większości przypadków filar między chodnikiem a wyeksploatowaną ścianą wynosił
5—8 m.
Wzrost odległości od zrobów z reguły przejawiał się poprawą warunków geomechanicznych i przy odległości około 35—40 m od zrobów nie stwierdzało się ich wpływu na
chodnik.
Kopalnia podejmowała również próby prowadzenia chodników bezpośrednio przy zrobach,
tj. „po skórze". Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie nie zostały jednak wdrożone
ze względu na brak odpowiedniej techniki wzmacniania obudowy oraz trudności związane
18
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z wypadaniem skał z ociosów. W czasie prowadzenia wcześniejszych prób brak usprzętowienia
doprowadził do zaniechania tej technologii.

Odległość od prowadzonej ściany i chodniki równoległe
Przeważająca szerokość filara między chodnikiem zbiorczym wentylacyjnym a chodnikiem
wentylacyjnym wynosi 10—15 m. Przy tej odległości zauważa się intensywny wpływ
prowadzonej ściany na wyrobisko (ok, 20—30 m przed ścianą) przesuwający się wraz z jej
postępem. Przy wzroście szerokości filara ten wpływ maleje i zanika przy około 40 m
filarze.
Ze względów metanowych zachodzi często konieczność prowadzenia chodników równoległych i łączenia ich przecinkami wentylacyjnymi w określonych odległościach. Przy
określaniu odległości między tymi chodnikami należy również uwzględnić czynnik czasu.
Drążenie obydwu chodników równoległych równocześnie oraz próby prowadzone w tym
zakresie wykazały negatywne objawy w postaci zaciskania i deformacji w jednym i drugim
wyrobisku. Stwierdzono gwałtowny wzrost naprężeń przenoszonych wzajemnie z chodnika
na chodnik, co wykluczało równoczesne prowadzenie wyrobisk. Najbardziej optymalne jest
wykonanie jednego chodnika wcześniej, natomiast ukończenie drugiego winno być ściśle
zsynchronizowane z momentem uruchomienia fronfu eksploatacyjnego.

— Głębokość wyrobiska
Jest to prawidłowość nie podlegająca wyjątkom. Wzrost głębokości drążonego wyrobiska
powoduje wzrost ciśnień górotworu, konieczność zagęszczania obudowy (która niejednokrotnie
jest niszczona) i jej wzmacniania.

— Krawędzie eksploatacyjne
Są one ważne w przypadku bliskiego występowania nad lub w sąsiedztwie chodników.
Szczególnie niebezpieczne są krawędzie zalegające w odległości do 5—15 m nad wyrobiskiem.
Za graniczny zasięg wpływów krawędzi należy przyjąć odległość około 100 m nad
wyrobiskiem.
Szczególnie niebezpieczne jest połączenie wpływów krawędzi eksploatacyjnych z uskokami oraz dużą głębokością.

— Zaburzenia tektoniczne
Uskoki, bez względu na wielkość zrzutu, wpływają bardzo niekorzystnie na utrzymanie
wyrobiska, często powodując deformację i niszczenie obudowy. Podane przykłady dotyczą
występowania uskoków bezpośrednio w chodniku.
Podobne efekty występują w przypadku prowadzenia chodników wzdłuż uskoków,
równolegle do ich przebiegu. Szczególnie niebezpieczny w tym względzie jest uskok
jawiszowicki o zrzucie h = 300 m i w mniejszym zakresie uskoki północne I i II o zrzutach
około 25 m.
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Jak wykazały doświadczenia, wyrobiska prowadzone przy uskoku jawiszowickim dla
uniknięcia jego wpływów wymagają pozostawienia filara o szerokości 100 m ze względu
na bardzo intensywny kliważ węgla i skał otaczających. Przy uskokach północnych oraz
innych uskokach o znacznych zrzutach rzędu 20—100 m niezbędna szerokość filara wynosi
około 20—40 m.
W przypadku uskoków o małych zrzutach rzędu 1—10 m odległości chodników od
tych zaburzeń winny wynosić od 5 do 20 m, wzrastając ze zwiększaniem się zrzutu uskoku.

— Usytuowanie w brzeżnych częściach filarów ochronnych
Jest to bardzo niekorzystna lokalizacja, gdyż w brzeżnych częściach filarów ochronnych
(np. szybów, przekopów głównych) panują bardzo duże naprężenia górotworu. Powodują
one często niszczenie chodników już w trakcie ich drążenia.

Czasokres od wykonania chodnika do eksploatacji ściany
Generalnie stan zaciśnięcia wyrobiska jest proporcjonalny do upływu czasu. Czynnikiem
przyspieszającym wystąpienie niekorzystnych zjawisk geomechanicznych są krawędzie eksploatacyjne, filary ochronne oraz uskoki.

— Wytrzymałość skał stropowych i spągowych pokładu węgla
Duża wytrzymałość skał stropowych w połączeniu z małą wytrzymałością skał spągowych
jest czynnikiem wyraźnie uwidoczniającym się w kilku pokładach. Najczęściej stwierdza
się silne wypiętrzanie spągów wyrobisk, co wystąpiło m.in. w pokł. 347 i 405/1. Ten
czynnik związany jest więc z poszczególnymi pokładami, które mają określone parametry
wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych.
Istotnym czynnikiem dla stabilności i utrzymania wyrobisk jest wytrzymałość węgla.
Zwięzłe i twarde węgle o dużej wytrzymałości na ściskanie są czynnikiem korzystnym
w tym względzie. W przypadku pokładów o niskiej wytrzymałości węgli na ściskanie
zachodzą niekorzystne zjawiska w chodnikach. Pokład ulega spękaniu pod wpływem nacisku
zwięzłych skał stropowych, węgiel wypada zza obudowy do wyrobiska. Za obudową tworzą
się pustki. Spąg ulega wypiętrzeniu i gabaryty wyrobiska ulegają niekorzystnym zmianom
ze względu na zmniejszenie przekroju czynnego i pogorszenie stabilności obudowy. Opisane
niekorzystne zjawiska geodynamiczne stwierdzono w pokładach 347 i 401.

— Gabaryty i rodzaj obudowy
Większy gabaryt wyrobiska nie wpływa w praktyce na szybkość występowania i intensywność zjawisk geomechanicznych podobnie jak zmniejszanie odległości między odrzwiami.
Natomiast zastosowanie mocniejszych profilów obudowy nieco spowalnia zaciskanie wyrobisk
i poprawia warunki wentylacyjno-górnicze.
Przedstawione wyżej wnioski należy uzupełnić następującym stwierdzeniem. Hierarchia
ważności czynników nie jest stała. Najbardziej istotne są kombinacje poszczególnych
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czynników, które powodują, że każde wyrobisko ma charakterystyczny dla danych warunków
zespół zjawisk geomechanicznych.
Wnioski, jakie zostały wyciągnięte z analizy zachowania się chodników, szczególnie
wykonanych przy zrobach zawałowych, stały się podstawą do planowania nowych wyrobisk
górniczych.
Lokalizacja nowych wyrobisk jest ustalana po przeprowadzeniu pełnej analizy czynników
odpowiedzialnych za zaciskanie chodników wg kolejności podanej w poprzednim rozdziale.
Ponieważ kopalnia nie posiada pełnego rozeznania co do parametrów wytrzymałościowych
skał towarzyszących pokładom węgla, w 1994 r. GIG Katowice wykonał odpowiednie
badania. Dzięki nim wszystkie pokłady, a także ich skały stropowe i spągowe w poszczególnych partiach złoża mają określoną wytrzymałość na ściskanie i rozrywanie, a także
szereg innych parametrów.
Należy jednak zaznaczyć, że nie zawsze udaje się podanymi wyżej sposobami tak
zlokalizować chodnik, aby jego stan był dobry przez wymagany okres czasu. Duża głębokość
eksploatacji, występowanie wiązek blisko zalegających pokładów, a stąd i krawędzi eksploatacyjnych, oraz uskoki spowodowały konieczność zastosowania dodatkowych środków.
Są nimi kotwienie oraz klejenie.
Klejenie przy pomocy środków poliuretanowych stosuje się w przypadku występowania
bardzo miękkich spągów przy twardych i zwięzłych skałach stropowych. Bliższe dane dot.
klejenia spągów zawarte są w moim artykule pt." „Doświadczenia w zakresie zwalczania
wypiętrzenia spągu w KWK »Brzeszcze«" (Szkoła Ekspl. Podziemnej 1995 r.). Iniekcje
spągowe prowadzą do stworzenia belki o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
(szczególnie wytrzymałości na rozciąganie), co pozwala ograniczyć wypiętrzanie spągu
o 70—80 %. Twórcami technologii klejenia są pracownicy kopalni. W przypadku występowania twardych skał spągowych i stropowych, przy wysokich ciśnieniach górotworu
stosuje się kotwienie stropu. Polega ono na przykotwianiu łuków stropnicowych kotwami
stalowymi, wklejanymi. Długość kotew jest określona na podstawie badań wytrzymałościowych skał stropowych wykonywanych dodatkowo dla każdego wyrobiska.
Jeśli rozpoznanie warunków górniczo-geologicznych wykaże, że w wyrobisku występować
będą skrajnie trudne warunki geomechaniczne mimo uwzględnienia czynników wymienionych
we wszystkich 9 punktach analizy, to wtedy stosuje się dodatkowo klejenie spągu i przykotwianie łuków stropnicowych.
Dotychczasowe doświadczenia kopalni w zakresie utrzymania wyrobisk są bardzo optymistyczne. Zastosowanie szczegółowej analizy warunków geomechanicznych stworzyło podstawy utrzymania wyrobisk chodnikowych, w tym również przyścianowych. Po raz pierwszy
w 93-letniej historii kopalni został utrzymany w pełnych gabarytach chodnik podścianowy
ściany 107 w pokł. 325 na długości 450 m. Obecnie prowadzona jest usytuowana niżej
w piętrze ściana 109, dla której utrzymane wyrobisko stanowi chodnik wentylacyjny.
Udane próby utrzymania pierwszych chodników wykazały, że przeprowadzona analiza
warunków geomechanicznych wyrobisk jest prawidłowa. Stosowane dodatkowo klejenie
spągów i przykotwianie łuków stropnicowych stanowi element wspomagający w przypadku
wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych.
Najbliższe plany kopalni przewidują utrzymanie chodnika taśmowego ściany 103 w pokł.
364 zachód przy zrobach zawałowych na długości 1800 m. Duża długość chodnika jak
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i bardzo trudne warunki geomechaniczne skłoniły kopalnię do zastosowania klejenia spągu
w wyrobisku, a także do przykotwiania łuków stropnicowych odcinkami po 30 m w odstępach
3 O-metrowych.
Efekty ekonomiczne wynikające z utrzymania chodnika nie wymagają komentarzy.
W pokładzie 356 zachód prowadzone są ściany nr 110 i 111 systemem ścianowym
poprzecznym z zawałem stropu (na upad). Dla odprowadzenia zużytego powietrza na poz.
512 m niezbędne jest utrzymanie pochylni wentylacyjnej. Analiza warunków geomechanicznych wskazała na celowość utrzymania pochylni przy zrobach zawałowych przy zastosowaniu jako elementu dodatkowego przykotwiania łuków stropnicowych jednym rzędem
kotew. W celach doświadczalnych wykonano 250 m odcinek pochylni w odległości około
30 m od zrobów (rys. 3). Po przejściu ściany okazało się, że utrzymywana pochylnia przy
zrobach zawałowych ma zachowane gabaryty, natomiast pochylnia równoległa uległa intensywnemu zaciśnięciu. Jest to potwierdzenie słuszności wniosków stosowanej w kopalni
analizy warunków geomechanicznych.
Chodnik tośmoiug zbiorczi^
/ ^ ^ ^ ? / / ^ / / / / / j> j- ^ j ? ^ ^ / / ^ / / j> y / j' ^ ^ ?

Rys. 3. Ściany 110 i 111 w pokł. 356
Fig. 3. Scheme of longwalls no. 110 and U I in seam 356

6. Wnioski końcowe
1. Kopalnia „Brzeszcze" prowadzi eksploatację pokładów orzeskich i rudzkich w trudnych
warunkach geologiczno-górniczych.
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Pokłady przemysłowe występują bardzo blisko siebie w kilku wiązkach. Najpoważniejsze
jest w kopalni zagrożenie metanowe, a także pożarowe. W wyrobiskach występuje intensywne
zaciskanie obudowy i wypiętrzanie spągu.
2. Od roku 1994 kopalnia projektuje nowe wyrobiska w oparciu o szczegółową analizę
zjawisk geomechanicznych. Czynniki powodujące deformację wyrobisk uszeregowano na
podstawie analizy 15 rejonów kopalni od najważniejszych do mniej znaczących. Wykonane
wyrobiska potwierdzają słuszność wyciągniętych w analizie wniosków.
3. W przypadkach bardzo niekorzystnych warunków dodatkowo wprowadzono klejenie
spągu wyrobisk lub przykotwianie łuków stropnicowych. W skrajnie trudnych warunkach
stosuje się obydwa sposoby razem.
4. Po raz pierwszy w historii kopalni utrzymano praktycznie w pełnych gabarytach
chodniki przy zrobach zawałowych s'cian 107 i 111 w pokł. 325 i 356. Projektuje się
utrzymanie chodnika taśmowego śc. 103 w p. 364 na długości 1800 m.
5. Opracowana analiza i zastosowanie dodatkowych środków w postaci przykotwiania
łuków stropnicowych i klejenia spągu pozwoliły na zwiększenie odległości między odrzwiami
obudowy z 0,76 m w początku 1994 r. do 0,90 m w I półroczu 1995 r. przy równoczesnej
poprawie warunków wentylacyjno-górniczych.
6. Nowe spojrzenie na zagadnienie utrzymania wyrobisk w istotny sposób poprawiło
bezpieczeństwo pracy i relacje ekonomiczne kopalni.
Przekazano

15 grudnia 1995 r.

New look on the influence of geological and mining factors on
maintenance of dog headings' situated next to GOB areas
Abstract
Process of excavations' compression caused by floor lifting and lining squeezing is
considered to be serious technical and economical problem not only for Brzeszcze Coal
Mine but also for the entire mining industry. It is needless to say, that it is becoming the
highest priority problem to solve, especially considering present mining conditions. Since
1994, new panels of Brzeszcze Coal Mine were designed based on rock-mechanics
phenomenons' detailed analysis. The factors having impact on mining excavations deformations were classified based on analysis, which was made for 15 different places of the
coal mine. In the extremely difficult conditions roof-bar arcs bolting and floor injections
were applied — as result of it — for the first time in the mining history of the colliery
fuli, unchanged parameters of the gangway (situated next to GOB areas in the seam 325
and 356) were kept,
At the present moment, belt-carrying gangway of the longwall of seam 364 is planned
^^otal length 1800 m).
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Drążenie wyrobisk korytarzowych jako bariera wzrostu koncentracji
wydobycia — szanse i perspektywy nowych rozwiązań

Słowa kluczowe
Koncentracja wydobyda-technologie
nologii uniwersalnej

drążenia wyrobisk korytarzowych-koncepcja

tech-

Streszczenie
Występujące zmienne właściwości fizykomecłianiczne urabianycłi skał drążonycłi przodków korytarzowych, jak i wzrost koncentracji wydobycia w polach eksploatacyjnych,
szczególnie w warunkach występowania zaburzeń i zagrożeń skojarzonych, wyłania konieczność stosowania bezpiecznych i efektywnych, zaś w miarę możliwości elastycznych
technologii drążenia wyrobisk korytarzowych. W referacie wskazano, w świetle zróżnicowanych własności urabianych skał, zmiennej litologii przygotowywanych oraz eksploatowanych partii złoża, jak również wymogów wdrażanych wysoko wydajnych systemów
eksploatacji, możliwości zastosowania technologii drążenia, których znamienny rozwój
widoczny jest w górnictwie* światowym.
Ponadto udowodniono zasadność rozwoju uniwersalnych systemów technicznych drążenia,
adekwatnych do zmiennych warunków geologiczno-górniczych i wzrastającej koncentracji
wydobycia.
1. Uwarunkowania geologiczno-górniczę rejonów alokacji robót korytarzowych
Z roku na rok wzrasta znaczenie zagrożeń naturalnych zwłaszcza tych, które związane
są ze wzrostem głębokości, tj. tąpań, dużych ciśnień górotworu i zmian wytrzymałości
skał, zawałów, obwałów, wyrzutów węgla i gazu, a eksploatację podejmuje się w rejonach
z dużą ilością zaburzeń tektonicznych, w pokładach cienkich, w których zmiany miąższości
i zalegania stanowią ogromne utrudnienie dla efektywnego prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych,
W strefie występowania zaburzeń zmienia się bowiem stan naprężeń i odkształceń
w górotworze, a także spoistość skał oraz ich rodzaj i właściowości fizykomechaniczne.
W największym stopniu na zmianę warunków prowadzenia robót górniczych wpływają
deformacje nieciągłe, a zwłaszcza uskoki.
W pokładach pofałdowanych w górnych częściach siodeł i dolnych częściach łęków,
podobnie jak przy uskokach, ciśnienie w górotworze ulega zwiększeniu. W strefie uskoków,
25
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Rys. 1. Parametry warunkujące dobór określonej maszyny urabiającej
Fig. 1. Heading machinę selection parameters
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jak i w strefie pofałdowań, wyklinieri czy rozmyć zmienia się, jak już wspomniano, rodzaj
skał w jakich prowadzi się wyrobisko korytarzowe, a więc występują zmiany oporów
urabiania pochodzących od własności fizykomechanicznych skał. Opory te mogą rosnąć,
gdy proces urabiania w obszarze zaburzeń przechodzi ze skał łatwiej urabialnych do trudniej
urabialnych, a więc np. gdy wyrobisko korytarzowe w węglu za uskokiem staje się
kamiennym, lub maleją w sytuacji odwrotnej.
Chcąc zatem przy doborze maszyny urabiającej dla drążonego wyrobiska korytarzowego
(rys. 1) uwzględnić taki czynnik, jakim jest zaburzenie geologiczne, należy dokładnie
rozeznać rodzaj i częstość występowania zaburzeń, parametry zaburzeń, a przede wszystkim
stosunek długości odcinków zaburzonych do długości drążonych wyrobisk.
Gwałtowne zaburzenia (redukcje) miąższości pokładów węgla, zwane ścienieniami lub —
w skrajnych przypadkach — wyklinieniami, znane są we wszystkich piętrach stratygraficznych
karbonu produktywnego na obszarze całego GZW,
Priorytetową aktualnie pozycję w wielkości wydobycia według miąższości pokładów
i kierowania stropem w przemyśle węglowym stanowią pokłady o miąższości 1,5—3,5 m
wybierane systemem ścianowym na zawał. Uwidacznia się obecnie znaczny spadek wydobycia
z pokładów o miąższości powyżej 3,5 m, natomiast rośnie udział wydobycia z pokładów
do 1,5 m. Miąższość pokładu jest najważniejszym parametrem wpływającym na system
i wielkość eksploatacji, determinuje także poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie
technologii drążenia współzależnych chodników.
Podobnie jak priorytetowa miąższość eksploatowanych pokładów, za korzystne należy
uznać nachylenie pokładów, gdyż dominujący udział zasobów, tj. około 97%, występuje
w pokładach poziomych i słabo nachylonych, a zaledwie 3% w pokładach silnie nachylonych
i stromych. Znaczna część zasobów na głębszych poziomach zalega w warunkach podwyższonej temperatury, przy której dla zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji,
niezbędnym jest stosowanie szeroko rozumianej profilaktyki wentylacyjnej (uintensywnianie
przewietrzania, schładzania powietrza itp.). Wiąże się to m.in. ze zwiększeniem przekroju
przepływu powietrza, osiąganym przez zwiększenie użytecznego przekroju wyrobisk kory2
1
tarzowych (np. z 8 m dawniej do ok. 17 m obecnie).
Rozpatrując występujące warunki ' stropowe i spągowe można stwierdzić, że udział
zasobów przemysłowych w pokładach o stropach łatwo i średnio rabowalnych plasuje się
w granicach 73%, zaś w stropach trudno rabowalnych ok. 27%. W pokładach o spągach
zwięzłych znajduje się około 51% zasobów, o spągach miękkich 45% i tylko ok. 4%
w pokładach o spągach bardzo miękkich.
Dla utrzymania wielkości wydobycia węgla kamiennego na obecnym poziomie, tj. ok.
130 min ton/rok, oraz sprostania nawet rekordowym postępom ścian rzędu 10 m/d niezbędne
jest stosowanie niezawodnych systemów maszynowych do drążenia wyrobisk korytarzowych.

2. Technologie drążenia wyrobisk korytarzowych
Główną cechą wyrobisk korytarzowych jest rozwinięcie i zachowanie frontu eksploatacyjnego,
a więc współdecydują o wielkości wydobycia na dziś i w przyszłych okresach czasu. Są to więc
wyrobiska prowadzone w złożu użytecznym, służące do jego wybierania, tzn. umożhwiające
zastosowanie danego systemu eksploatacji. Rozpoczynają się w punktach udostępnienia pokładów
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(złoża) tworząc określoną sieć geometryczną w pokładzie. Podstawowym zadaniem tycłi wyrobisk
jest podział płaszczyzny pokładu eksploatowanego na mniejsze jednostki powierzchniowe, jakimi
są; pola eksploatacyjne, piętra, śródpiętra, pola wybierane i filary. Można zatem powiedzieć, że
ilość robót korytarzowych zależy od wymiarów tych właśnie mniejszych jednostek powierzchniowych. Poprzedzają one roboty wybierkowe i powinny być prowadzone tak, aby zawsze
istniała wystarczająca ilość zasobów przygotowanych do wybierania, zapewniająca ciągłość
wydobycia w ilościach określonych planem produkcji, przy możliwie najniższych kosztach.
Nadmierna względem potrzeb ilość wyrobisk korytarzowych to z jednej strony zamrożenie
znacznej ilości środków materialnych i finansowych, a z drugiej wzrost wydatków na ich
utrzymanie. Niedostateczna ilość tych wyrobisk może zahamować przebiegający proces eksploatacji, jak i spowodować załamanie wydobycia w przyszłych okresach czasu.
Wyrobiska korytarzowe prowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do robót
wybierkowych, oprócz przygotowania do wybierania nowych zasobów węgla, spełniają również
funkcje informacyjne o warunkach zalegania pokładu węgla. Doprowadza się nimi świeże
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Rys. 2. Usytuowanie wyrobiska korytarzowego względem wyrobiska eksploatacyjnego
Fig. 2. Location of heading in relation to longwall panel
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powietrze do pól eksploatacyjnych i odprowadza powietrze zużyte; służą one do transportu
urobku, ludzi, materiałów, jak również do doprowadzenia energii elektrycznej, podsadzki, powietrza sprężonego, wody (profilaktyka p.poż.), do odprowadzenia wody z przypływu naturalnego
i wody z podsadzki hydraulicznej do wyrobisk głównego odwadniania.
Wynika z powyższego, że pełnią one wiele funkcji istotnych dla niezawodnej pracy
kopalni. Z tego też względu istotnym parametrem wyrobiska korytarzowego jest adekwatny
do wymagań ruchowych postęp drążenia (lub wcześniejszego wykonania) oraz przekrój
poprzeczny, który to powinien spełniać następujące warunki:
— kształt powinien zapewniać minimalną koncentrację naprężeń wokół wyrobiska,
— wielkość przekroju poprzecznego powinna zapewniać prawidłowe pełnienie przez
wyrobisko swojej funkcji, szczególnie na skrzyżowaniu ściana—wyrobisko korytarzowe,
— przekrój poprzeczny powinien umożliwiać stosowanie stojących do dyspozycji maszyn
przy drążeniu wyrobiska,
— przekrój poprzeczny powinien umożliwiać stosowanie znormalizowanej obudowy przy
zachowaniu odpowiedniej rezerwy jej wielkości na zaciskanie (przy stosowaniu obudów
stalowych podatnych),
— przekrój poprzeczny powinien zapewnić minimalny opór dla przepływu powietrza
oraz dopuszczalną jego prędkość.
Istotnym więc dla utrzymania niezakłóconego przebiegu procesu eksploatacji w oddziale
wydobywczym (głównej jednostce produkcyjnej kopalni) jest odpowiednie — optymalne w stosunku do wymogów frontu ścianowego usytuowanie (rys. 2) i drążenie wyrobisk korytarzowych,
przy zastosowaniu określonych, a zarazem nowoczesnych i bezpiecznych technologii.
2.1. D r ą ż e n i e w y r o b i s k
wybiegu ściany

korytarzowych

wcześniej

na c a ł ą

długość

Zaletą tej technologii jest bardzo dobre rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych,
w których przebiegać będzie proces eksploatacji, zaś w czasie biegu ściany nie będą
występować zakłócenia powodowane drążeniem głównie techniką kombajnową (tab. 1).
Wadą jednak tego sposobu jest możliwość występowania znacznej konwergencji w wykonanym wyrobisku korytarzowym, powodowanej przez zbliżający się front eksploatacji
(rys. 3).
Potwierdzają to badania i obserwacje zachowania się wyrobisk korytarzowych wykonanych
znacznie wcześniej (stanowią one 30% ogółu wyrobisk korytarzowych) oraz prowadzonych
wraz i za czołem ściany w górnictwie angielskim. W wyrobiskach korytarzowych wykonanych
wcześniej konwergencja jest prawie 2/3 wyższa, aniżeli prowadzonych jednocześnie z frontem
ścianowym (tu ustala się ona już 50 m za ścianą). W związku z tym wyrobisko korytarzowe
dla zachowania swojej funkcjonalności musi być kilkakrotnie przebudowywane oraz wzmacniane obudową dodatkową (np. kotwiową), a w sytuacjach skrajnych nawet likwidowane.
Podobny przebieg konwergencji w wyrobiskach korytarzowych wcześniej wykonanych oraz
dodatkowo zmierzone wyciskanie ociosów stwierdza się w górnictwie niemieckim, Zauważono, iż konwergencja końcowa osiąga w odległości ok. 280 m za ścianą 37% wartości
wyjściowej przekroju wyrobiska korytarzowego^ a stwierdzona na skrzyżowaniu ze ścianą,
wskazuje, że stosowane w tym miejscu środki zaradcze są już niewystarczające.
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Tabela 1. Porównanie istotnych kryteriów przy urabianiu techniką strzelniczą i kombajnową
Table 1. Comparision of crucial criteria for driving with the help of blasting and heading machinę

Urabianie techniką
strzelniczą

Kryteria

Urabianie techniką kombajnową
częściami

pełnym zabiorem

Odpylania i przewietrzanie

0

X

XX

Ergonomiczne uwarunkowania

0

X

XX

Oddziaływanie na górotwór
Nakłady inwestycyjne

0

X

X

XX

X

0

XX

X

0

XX

X

0

0

X

X

XX

X

0

0

X

XX

0

X

XX

XX

X

0

Manewrowanie
Planowane nakłady
Dokładność wykonania profilu
Nakłady transportowe
Zagrożenie wypadkowe
Stopień wykorzystania
Przygotowanie wyprzedzające drążenie

korzystne, xx — bardziej korzystne, O — niekorzystne w stosunku do powyższych.

2.2. D r ą ż e n i e

wyrobisk

korytarzowych

z postępem

frontu

ścianowego

Wykonywanie wyrobisk korytarzowych sukcesywnie z postępującym frontem ścianowym
możliwe jest w trzech wariantach, a mianowicie:
a) z niewielkim wyprzedzeniem dynamicznego czoła ściany. Prowadzi to do niezawodności
działania całego systemu wybierania, jednak naraża chodnik na działanie wzmożonych,
wyprzedzających front ścianowy- ciśnień górotworu. Sposób ten nie determinuje jednak
konieczności utrzymania chodnika za czołem ściany — znane są rozwiązania lokaHzacji
chodników przygotowawczych w ociosie węglowym, natomiast wykonywane z wyprzedzeniem ściany chodniki tymczasowe są w pobliżu Hnii zrobów likwidowane. Urabianie
w wyrobiskach korytarzowych prowadzonych z niewielkim wyprzedzeniem dokonywane
jest techniką strzelniczą i maszynową. Wśród urabiania maszynami na uwagę zasługują
urządzenia ESA-60-L firmy Eikhoff, MA-132 firmy Stepkanise, VM-E firmy Westfaha
Lnen, UUŁ kopalni Bogdanka i kombajn KGU-13 ZZNPW. Dość istotnego znaczenia
nabierają głównie w górnictwie niemieckim maszyny urabiające-udarowo (rys. 4);
b) równo z czołem ściany. Przy wykonywaniu wyrobiska korytarzowego równo
z czołem ściany, calizna czoła przodka urabiana jest zazwyczaj kombajnem ścianowym,
natomiast obudowę chodnikową stawia się albo bezpośrednio w przodku (tworzy się
wtedy układ, w którym kombajn ścianowy wjeżdża do chodnika) lub bezpośrednio za
linią obudowy ścianowej (wtedy obudowa ścianowa pełni rolę tymczasowej obudowy
chodnikowej). Wyrobisko korytarzowe powstaje wskutek odgrodzenia go od przestrzeni
wypełnionej zrobami. Możliwy jest również układ, W którym wygrodzone jest ono
w pewnej odległości od krawędzi eksploatacji. Drążenie wyrobiska w takim układzie
dokonywane może być również za pomocą specjalnych maszyn urabiających, jak typ
ESA i EWLK-300 firmy Eickhoff, In-Seam-Miner, czy też próbowanego w naszym
górnictwie kombajnu KGS-320;
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Rys. 3. Przebieg konwergencji w wyrobisku korytarzowym wykonanym wcześniej lub wykonanym
z postępującym frontem ścianowym
Fig. 3. Convergence changes in case of heading driven earlier and heading driven simultanesly to longwall
face advance

I

Co

Rys. 4. Urabianie maszyną
udarową wyrobiska korytarzowego
Fig. 4. Heading driving with the
help of impact machinę
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Rys. 5. Urabianie czołą wyrobiska koi^iarzowego wykonywanego w całym przekroju za ścianą maszyną
urabiającą udarowo
Fig. 5. Heading driving behind longwall face with the help of impact machinę

c) za czołem ściany (występuje tu zmniejszenie konwergencji i oszczędność nakładów na
utrzymanie wyrobiska korytarzowego). Na wysokości ściany przekrój wyrobiska korytarzowego
urabiany jest kombajnem bądź strugiem ścianowym, zaś pełny przekrój tak w skałach stropowych
czy też spągowych urabiany techniką strzelniczą lub maszyną urabiającą udarowo (rys. 5).
Najważniejszymi wadami tej technologii są m.in. nasycenie maszynami, urządzeniami i ludźmi
skrzyżowania ściany z wyrobiskiem korytarzowym, utrudnienie dojścia do stanowisk pracy,
problemy z dostarczaniem materiałów i przewietrzaniem.

3» Podsumowanie
Przeanalizowane w dość dużym skrócie technologie drążenia wyrobisk korytarzowych
o różnorodnym usytuowaniu do postępującego frontu ścianowego wskazują na znaczne
niedostatki w ich technicznym wyposażeniu i niedoskonałości w stosunku do wymagań
wdrażanych do kopalni wysoko wydajnych ścian.
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Podkreślenia wymaga również fakt, że stosowane w górnictwie kombajny chodnikowe
dla ekonomicznej opłacalności wymagają minimalnej długości drążonego chodnika ponad
500 m, a zatem w przeanalizowanych chodnikach nie powinny być stosowane.
Uwzględniając wysoką koncentrację wydobycia z frontu ścianowego (wyrażoną osiągnięciem średniego dziennego wydobycia rzędu 60 008 000 t) zlokalizowanego na znacznych
głębokościach w strefie wzmożonych zagrożeń warunkujących określone drążenie i czas
utrzymania współzależnych wyrobisk korytarzowych, nieodzownym jest korzystanie jedynie
z efektywnych rozwiązań zagranicznych, jak i rozwijanie własnych koncepcji bardziej
uniwersalnych i elastycznych.
Zaprezentowane rozważania wyłaniają bardzo istotny kierunek rozwoju określonych
technologii drążenia o wielorakim zastosowaniu, czyli dualnych systemów urabiających
(rys. 6) o następującym harmonogramie pracy:
1. Pozycja startowa maszyny — głowica urabiająca udarowo przesunięta jest całkowicie
do tyłu.
2. Głowica kombajnu chodnikowego urabia caliznę węglową zawartą w czole przodka
chodnikowego. Zabiór urabiania sięgać może do ok. 1,3 m w tym samym czasie następuje
ładowanie i transportowanie urobku (za pomocą przenośnika zgrzebłowego). Podczas tych
czynności roboczych głowica udarowa wyłączona jest z jakichkolwiek działań.
3. Maszynę wycofuje się od przodka ok. 3 m i głowicę udarową włącza się do urabiania
przystropowej części czoła przodka. Z uwagi na to, że głowica udarowa może być
teleskopowo wysuwana do ok. 45 cm, możliwe jest wieloetapowe urabianie skał przystropowych. Spadające duże odłamy skalne rozbijane są głowicą udarową celem utrzymania
bezzakłóceniowego procesu ładowania i odstawy urobku.
4. Podniesienie i przesunęcie przy pomocy głowicy udarowej tymczasowej obudowy
stropu chodnika (zestaw stropnic zamontowany na podciągach szynowych). Głowica udarowa
może być również wykorzystana i podnoszenia siatek do wykładki, jak i jako pomost
roboczy dla prac w przystropowej części przekroju chodnika.
5. Głowica udarowa przesuwana jest do pozycji wyjściowej. Następuje zmiana na urabianie
głowicą kombajnu chodnikowego pozostałej przyspągowej części przekroju chodnika.
6. Przesunięcie do pozycji roboczej głowicy udarowej dla urabiania twardych skał
przyspągowych.
7. Założenie stojaków obudowy chodnikowej. Ustawienie urządzeń urabiających w pozycji
jak w p.l.
Ponadto dla wydatkowania minimalnych nakładów finansowych, rzeczowych i ludzkich
dla zachowania użyteczności wykonanych wyrobisk korytarzowych we obrębie pól eksploatacyjnych, zasadnym jest na bazie dokonanych obserwacji pomiarów ich zachowania się
w określonych warunkach geologiczno-górniczych, dokonanie w razie konieczności już
w momencie drążenia zabiegów zabezpieczających wyrobisko korytarzowe poprzez kotwienie
i iniekcję spągu, ociosów i stropu wyrobiska.
Przekazano
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The heading driving as a barrier for high output production
growth — prospects of new way realisation

Abstract
Different technologies of heading driving were analyzed in this paper. The influence
of rock properties litology changes in projected and exploiled parts of deposit and technology
reąuirements on heading driving have been \inderlined.
Moreover the necessity of development of versetail driving technologies in different
mining and geologie conditiones and in situation of high output production growth was
shown.
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Prędkość postępu frontu ściany a zagrożenie tąpaniami i metanem

Słowa kluczowe
Zagrożenie tąpaniami-zagrożenie

metanem-prędkość

eksploatacji

Streszczenie
W praktyce górniczej obserwuje się zjawisko współzależności pomiędzy zagrożeniem
tąpaniami i zagrożeniem metanem, a na intensywność icli przejawów wpływa także
prędkość prowadzenia robót eksploatacyjnych, W referacie przedstawiono charakterystykę
oddziaływania eksploatacji na stan naruszenia struktury górotworu nadległego oraz związki
pomiędzy stopniem tego naruszenia a powstawaniem tych zagrożeń. Wykazano istnienie
bezpośrednich powiązań między wstrząsami górniczymi i tąpaniami a stanem zagrożenia
metanowego. Przeprowadzono także analizę wpływu prędkości postępu frontu ścianowego
na występowanie tych zagrożeń, wskazując na możliwości technologicznego oddziaływania
na te zjawiska.
1. Wstęp
Zagrożenie tąpaniami i zagrożenie metanem zaliczane są do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń naturalnych w górnictwie węgla kamiennego. Pomimo ich różnorodności
tąpania mogą w istotny sposób zwiększać zagrożenie metanowe. Przyczyny występowania
obu tych zagrożeń zostały w pełni sprecyzowane. Stan zagrożenia metanowego jest
jednoznacznie zdefiniowany. Zagrożenie tąpaniami jest rezultatem wielu czynników natury
geologiczno-górniczej i techniczno-organizacyjnej. Dotychczas podane rozwiązania ilościowe pozostają nadal dyskusyjne.
Warunkowanie zagrożenia metanowego przez tąpania nie budzi wątpliwości. Jednocześnie
jednak problematyka ta nie znalazła szerszego odzwierciedlenia w piśmiennictwie górniczym.
Artykuł ten stanowi próbę zasygnalizowania tej współzależności, wskazania na niektóre
uwarunkowania i niezbędne kierunki badań.

2. Pojęcie „prędkości postępu frontu ściany"
Prędkość postępu frontu ściany nie jest pojęciem jednoznacznym. Na ogół konkretną
wartość postępu podaje się w m/dobę bądź w m/miesiąc. Dla obu zagrożeń jest to dalece
niewystarczające.
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Urabianie w ścianie może być realizowane strugiem, kombajnem lub materiałami
wybuchowymi. Przy urabianiu strugiem głębokość zabioru na ogół nie przekracza
0,1 m. Z dostateczną dla praktyki dokładnością można więc założyć, że na zmianie
wydobywczej postęp ściany jest stały. Założenie to budzi już wątpliwości przy urabianiu
kombajnem, gdzie głębokość zabioru na ogół mieści się w przedziale 0,5—0,8 m.
Prędkość postępu frontu ściany — dla obu rozpatrywanycłi zagrożeń — musi tu
być rozpatrywana w zależności od prędkości przemieszczania się kombajnu wzdłuż
frontu ściany, jak też prędkości przemieszczania się frontu, mierzonego liczbą wykonanych zabiorów i ich głębokością.
Założenia równomierności postępu frontu w żadnym przypadku nie można przyjąć przy
urabianiu materiałami wybuchowymi, a więc przy urabianiu „impulsowym".
Dla zrozumienia różnic w prędkości postępu frontu ściany w zależności od techniki
urabiania przyjmijmy, że niezależnie od techniki urabiania ściana uzyskuje postęp 1,5 m/dobę,
przy głębokości zabioru 0,05 m dla strugu, 0,5 m dla kombajnu i 1,5 m dla MW. Postęp
ten uzyskuje w ciągu jednej zmiany produkcyjnej. Prędkości postępu, w zależności od
przyjętej ,jednostki" czasu, wyniosą jak w tabeli 1.
Tabela 1. Prędkości postępu frontu ściany w zależności od obliczeniowego przędziwu czasu
Table 1. Longwall face advance rate versus computational time interval
Prędkość postępu frontu w m/dobę przy urabianiu

Przedział czasu*

strugiem

kombajnem

MW

Wykonanie zabioru

0.6

6,0

1,296 • 10^**

Doba

1,5

1,5

1,5

Tydzień***

1,07

1,07

1,07

* Zakłada się czas pracy w ścianie 6 godz./zmianę.
** Czas urabiania zabioru M W = 0,1 sek.
*** 5 dni pracy w tygodniu.

Uwzględniając wielozmianowość produkcji oraz różnorodność organizacji pracy wartości
prędkości postępu ściany, przykładowo podane w tabeli 1, będą daleko bardziej zróżnicowane.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że „astronomiczna" prędkość postępu, a więc prędkość
rozdrobnienia węgla i związana z tym chwilowa ilość wydzielanego metanu przy urabianiu
MW, może wytwarzać „korek metanowy" w chwili urobienia zabioru. Zagadnienie nierównomierności postępu frontu ściany w czasie i wynikające stąd zmiany zagrożenia
tąpaniami i metanem nie mogą być pomijane przy rozpatrywaniu stanu tych zagrożeń
i metod ich ograniczania. Rozpatrując zatem wpływ prędkości postępu ściany na zmianę
stanu zagrożenia tąpaniami czy też metanem należy uwzględniać zarówno prędkość przemieszczania się frontu w głąb calizny węglowej, prędkość i głębokość wykonywania zabioru
w sensie zbliżania się do określonego punktu w pokładzie o współrzędnych x, y, lub też
w górotworze o współrzędnych x, y, z. Zarówno bowiem pokład, jak i skały otaczające
mają określony wpływ na te zagrożenia.
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3. Dotychczasowe ustalenia
Wynikający z tytułu zakres referatu znacznie przekracza jego objętość określoną
wymogami redakcji. Zachodzi więc potrzeba podania jednoznacznie sprecyzowanych
dotychczasowych wyników badań, które w dalszych rozważaniach zostaną przyjęte jako
udowodnione.
1. Przy eksploatacji z zawałem stropu grubość skał stropowych przechodzących w zawał
pełny (chaotyczny) na ogół nie przekracza 1,5—2,0 grubości (g) eksploatowanego pokładu
(grubości warstwy, wysokości wyrobiska ścianowego). Skały stropowe wyżej zalegające
zostają wstępnie podparte spiętrzonym, rozluzowanym gruzowiskiem zawałowym i do
wysokości (1,0—l,5)g przechodzą w zawał wysoki ulegając silnemu spękaniu, rozwarstwieniu,
tworzą „progi"; na ogół jednak zachowują poziomą ciągłość geometryczną. Łączna grubość
skał stropowych tworzących strop zawałowy mieści się w granicach (2,5—3,5)g (rys. 1).
Spękania i rozluzowania skał wyżej zalegających (aż do powierzchni) maleją stopniowo,
w miarę oddalania się od pułapu wyrobiska ścianowego. W dostatecznie dużej odległości
pionowej od eksploatowanego pokładu, na ogół nie mniejszej od 100 m, w zasadzie osiadają
w sposób ciągły ulegając nieznacznemu rozluzowaniu (Ropski, Znański 1965).

ł

^

.

.

•

» «

»

•

•

•

(

•

•

m

i

m

%

9

•

^

A

'P P
I

,'
4

^

f

l

tm

I

i

•

•• • •

• >
•

>

• «
«

<

•

^^^^

I

»

a

m _m
f
i

»

»

•

•

«
i

.

«

»

j

i

<

I
r

»

<

\\V '

i

«

i
w

•

•

•

fc

>

1
•

»

(

i
'

<

,
«

«

,

'

-

'

-

w

,

.

«

«

•

>

i

•

•
i

^ ^ ^
I r
'

• T'

sir^a znismam
*

'

i

^

•

i

1

•

•

v

f

L T a i r i Str^ Miadania ciągkgo ^r^^y
atr^ naruszenia górotworu
do ptjwierzehn^
»

• •

górotworu

ł

Rys. 1. Charakterystyka stref zawałowych (Ropski, Znański 1965)
Fig. 1. Gob zones characteristic (Ropski, Znański 1965)

2, Przy eksploatacji z zawałem stropu pierwsza warstwa, przechodząca w zawał chaotyczny,
przemieszcza się o wartość g. Dalsze warstwy, stopniowo wyżej zalegające, przemieszczają
się odpowiednio mniej (rys. 2). Przemieszczenia powierzchni nad wybranym pokładem
wynoszą;
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Rys. 2. Osiadanie stropu nad polem ścianowym wybranym z z a w ^ e m stropu
Fig. 2. Roof subsidence over longwall panel mined with caving

w = Cz • g

(1)

gdzie: c^ < L
Dla eksploatacji pierwszego pokładu przy H > 100 m, na ogół c^ = OJ.
3. Przy eksploatacji z podsadzką eliminowana jest strefa zawału pełnego w przypadku
podsadzki suchej, a strefa zawałowa (zawału pełnego i wysokiego) w przypadku podsadzki
tiydraulicznej. Osiadanie powierzchni wyniesie:
w = Cp • a • g

(2)

gdzie:
a — stopień wypełnienia zrobów,
Cp < 1, przy czym Cp < a.
4. Wypiętrzanie spągu (spodku) w polu ścianowym, za wyjątkiem chodników przys'cianowych i kilkumetrowych stref bezpośrednio do nich przyległych, mieści się w granicach
odkształceń sprężystych i jest pomijalnie małe (Konopko, Kabiesz 1994).
5, Zawał wysoki skał stropowych zachodzi okresowo, co pewną wartość postępu ściany.
Krok zawału w okresie rozruchu ściany określa zależność:
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Kr = 4,47 • L

0,4

(3)

a w okresie normalnego biegu ściany:
0,4

Kh = 1,82 • L

(4)

gdzie:
L — liczba wskaźnikowa stropu według Pawłowicza.
Najczęściej więc krok zawału w okresie rozruchu ściany wynosi 20—35 m, a w okresie
normalnego jej biegu 6—15 m (rys. 3). W warunkacli zagrożenia tąpaniami należy liczyć
się z górnymi przedziałami kroku zawału (Konopko i in. 1993).
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Rys. 3. Zależność kroku zawałowego od liczby wskaźnikowej stropu
Fig. 3. Caving siep versus roof qualily indicator

6. Porowatość skał karbońskich w warunkach Zagłębia Górnośląskiego zmienia się
w przedziale 7—8%. W zasięgu wpływu eksploatacji zwiększa się ona odpowiednio do
współczynnika rozluzowania skał.
7. W trakcie tąpnięcia głębokość wyrzucenia węgla z czoła ściany nie przekracza 2,5 m,
najczęściej mieści się w przedziale 0,5—1,5 m. Można to utożsamiać z głębokością zabioru
wykonanego przy użyciu MW.
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8. Zagrożenie tąpaniami zwiększa się wraz ze zwiększeniem aktywności sejsmicznej
generowanej eksploatacją górniczą. Dla każdych warunków geologiczno-górniczych można
wyróżnić prędkość postępu ścian, przy której największe są wartości wydatku energetycznego
na jednostkę postępu, jednostkę powierzchni odsłoniętego stropu czy jednostkę objętości
urobionej calizny, zarówno co do średniej wartości emitowanej energii, jak też maksymalnej
wartości pojedynczych impulsów energji sejsmicznej. Zarówno zmniejszenie, jak też zwiększenie prędkości postępu frontu ścianowego związane jest z ograniczeniem wydatków
energetycznych wstrząsów górniczych (Konopko i in. 1995).
9. Większe zagrożenie tąpaniami wyrobisk ścian prowadzonych z podsadzką hydrauliczną
niż wyrobisk ścian prowadzonych z zawałem stropu wynika z rodzaju i sposobu obudowy
w polu pj"zeznaczonym do podsadzania^ a nie z obiektywnych czynników wynikających
z generowania aktywności sejsmicznej górotworu (Konopko i in. 1993).

4. Charakterystyka ruchów górotworu nad polem ścianowym
Ruchy górotworu zalegającego bezpośrednio nad wybraną częścią pokładu zostały
szczegółowo opisane w literaturze (Bihński 1993) i skrótowo przedstawione w poprzednim
punkcie referatu. Znacznie słabiej rozpoznane są deformacje górotworu poza obrysem
prowadzonej eksploatacji. Próby opisania jego deformacji ze względu na znaczne uproszczenia
przyjmowanego modelu górotworu dają rozwiązania odbiegające od faktów stwierdzanych
w rzeczywistości.
Wyniki pomiarów zachowania się górotworu (Drzewiecki 1995; Drzewiecki, Smółka
1994; Konopko, Kabiesz 1994) wykazały, że już w znacznej odległości przed frontem
ściany poszczególne warstwy skalne w ramach swej naturalnej lub (i) wymuszonej podzielności
warstwowej ulegają, generalnie w kierunku przestrzeni wybranej, przemieszczeniom wzdłużnym względem swojego otoczenia (względem warstw sąsiednich). Przemieszczenia te
zasadniczo powstają wzdłuż płaszczyzn rozwarstwienia zlokalizowanych zazwyczaj w miejscach kontaktu poszczególnych warstw skalnych lub (i) w płaszczyznach osłabienia danej
warstwy (np. płaszczyznach sedymentacyjnych). Rozwarcie szczelin w stropie bezpośrednim
i ich ilość w odległości większej od 20 m przed frontem ściany prowadzonej w otoczeniu
calizny węglowej w górotworze nie naruszonym wcześniejszą eksploatacją jest prawdopodóbnie minimalne. Sugerować mogą to wyniki pomiarów (Konopko, Kabiesz 1994; Kabiesz,
Konopko 1995) metodą aerometryczną szczelinowatości skał stropu bezpośredniego przedstawione na rysunku 4. Wynika z nich, że w pobliżu powierzchni pułapu wyrobiska
rozwarcie szczelin ulega istotnemu zwiększeniu. Nie oznacza to jednak, że w odległościach
większych nie istnieją warunki do swobodnej lub (i) wymuszonej migracji gazów w górotworze.
Zasięgi przestrzeni przemieszczeń górotworu poza granicami prowadzonej eksploatacji
można w przybliżeniu określić na podstawie wyników wieloletnich pomiarów syntetycznie
ujętych w pracy Drzewieckiego i Smółki (1994). Na ich podstawie można stwierdzić, że
pionowy (prostopadły do uwarstwienia górotworu) i poziomy (zgodny z kierunkiem uwarstwienia) zasięg przemieszczeń przed frontem czynnej ściany zależy przede wszystkim od
prędkości jej postępu. Prawdopodobnie istnieje również zależność między zasięgami indukowanych ruchów górotworu a technicznymi i technologicznymi parametrami wyrobiska
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Rys. 4. Rozwój spękań w stropie chodnika przed frontem ściany (Kabiesz, Konopko 1995)
Fig. 4. Fracture development in the gate roof ahead of the longwall face (Kabiesz, Konopko 1995)

Ścianowego oraz rodzajem budowy geologicznej górotworu. Zależności te nie są jednak
tak wyraźne i nie zostały dotycłiczas w jednoznaczny sposób sformułowane. Linia obrysu
miejsc zapoczątkowania rozwarstwieii ma w uproszczeniu kształt paraboli. Obrazy takich
funkcji przedstawiono za Drzewieckim (1995), Drzewieckim i Smółką (1994) na rysunku 5.
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Rys. 5. Wykresy funkcji obrysów miejsc powstawania pierwszych rozwarstwień górotworu przed frontem
czynnej ściany (Drzewiecki, Smolka 1994)
Fig. 5. Plots of a function of the initial rock mass foliation formation outlines ahead of the working
longwall face (Drzewiecki, Smółka 1994)
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Ogólna postać równania funkcji obrysu miejsc powstawania rozwarstwień w układzie
zmiennych odpowiadających układowi przedstawionemu na rysunku 5 to:
do = a + bw + cw

(5)

gdzie:
do — odległość pozioma od frontu ściany [m
w — odległość od stropu pokładu [m],
a, b i c — parametry równania.
Wartości parametrów a, b i c uwzględniając prędkość v postępu frontu ściany można
opisać w następujący sposób:
a - o

(6)

b - V

(7)

c = - 2 7 • 10"-^ - 34 • 1 0 ^ v - 17 • 10"^

(8)

Zasięgi w przestrzeni ruchów górotworu poza chodnikami przyścianowymi (poza statycznymi krawędziami eksploatacyjnymi) można z pewnym przybliżeniem przyjąć jako równe
wyżej przedstawionym dla odpowiednio mniejszych prędkości postępu frontu.

4. Charakterystyka pustek w zrobach zawałowych
Eksploatacja pokładu (warstwy) węgla powoduje powstanie w górotworze pustek, których
objętość jest proporcjonalna do objętości usuniętej calizny. Geometryczny ich charakter
(kształty) jest zmienny w czasie i zmienia się w kilku fazach. Proces ten przeanalizujemy
na przykładzie normalnego biegu ściany zawałowej. W okresie rozruchu ściany można
z dużym przybhżeniem powiedzieć, że jest on bardzo podobny, a jedynie czasy trwania
poszczególnych faz i objętości wytwarzanych pustek są większe.
Podczas ruchu frontu ściany warstwy stropu bezpośredniego zawisają nad wybraną
przestrzenią uginając się coraz bardziej w miarę przesuwania się czoła ściany do przodu
(faza 1). W tym czasie objętość pustej przestrzeni, pozostała po wybraniu części calizny
pokładu, jest w przybliżeniu równa różnicy między objętością wybranego pokładu, licząc
od miejsca powstania ostatniego zawału, a objętością „zajętą" przez uginający się strop.
Przestrzeń ta jest jednorodna (izotropowa) i ciągła.
W fazie 2 warstwy stropowe przechodzą w tzw. zawał pełny, pustka ta zajmuje większą
przestrzeń „uwolnioną" przez opadające skały. Jej sumaryczna objętość nie ulega zmianie,
jednakże zmienia się jej charakter geometryczny. Wolne przestrzenie występują w tej fazie
w formie „rozdrobnionej" między bryłami skał tworzącymi zawał. Pomimo jednakowej
objętości pustek w fazie 1 i 2 oraz zbliżonej ich pojemności dla gromadzenia się gazów
(metanu) istnieje podstawowa różnica w warunkach swobodnego lub (i) wymuszanego ich
przepływu. Jest to zasadnicza przyczyna wyodrębnienia fazy 2.
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Warstwy stropu zasadniczego, które nie przeszły w zawał pełny, wspierają się na
gruzowisku zawałowym lub zawisają nad nim, uginają się aż do osiągnięcia krytycznycłi
wartości naprężeń rozciągających), kiedy to przecłiodzą w stan zawału wysokiego. W tym
momencie gruzowisko zawału pełnego ulega dynamicznemu sprasowaniu kosztem objętości
występujących w nim wolnych przestrzeni, a w obrębie tej strefy zawałowej powstają nowe
przestrzenie wyrównujące ubytek ich objętości w zawale pełnym — faza 3. Obszary zawału
pełnego i wysokiego mogą ulegać dynamicznemu sprasowywaniu również w wyniku
oddziaływania wstrząsów sejsmicznych powstających poza opisywanymi przestrzeniami
stropu zawałowego.
Faza 4 obejmuje powolne, równomierne zaciskanie całego gruzowiska zawałowego przez
wyżej leżące warstwy górotworu, uginające się bez utraty swojej ciągłości warstwowej.
Ostatecznym efektem tego procesu jest dalsze zaciśnięcie przedmiotowych pustek lub (i)
wypełnienie ich materiałem skalnym transportowanym przez wodę oraz powstanie pomiędzy
niektórymi wyżej leżącymi, odkształconymi warstwami skalnymi tzw. pustek Webera. Na
powierzchni ziemi wytwarza się niecka osiadania.
Z punktu widzenia możliwości gromadzenia się w wolnych przestrzeniach górotworu podebranego gazów występujących w kopalniach oraz ich gwałtownego wypychania do wyrobisk
górniczych interesujące dla nas są fazy 1—3. Dla problemu oceny udrożnienia górotworu
i statycznego przepływu gazów w skałach istotne są zjawiska występujące także w fazie 4.
Opis przekształceń postaci pustek poeksploatacyjnych dla systemu eksploatacji z podsadzką suchą dmuchaną można zaadoptować z systemu zawałowego. Zasadnicza różnica
występuje fazach 1 i 2, które w tym przypadku należy traktować jako jedną, bez etapu
tworzenia się gruzowiska zawału pełnego, które jest zastępowane przez podsadzkę. Od
momentu podsadzenia strop uzyskuje podparcie, a dalsza jego deformacja wywołuje efekty
porównywalne jakościowo do występujących w strefie zawału wysokiego. Przy podsadzce
hydraulicznej nie wytwarzają się obie strefy zawałowe (zawału pełnego i wysokiego).
Oszacowanie objętości pustek tworzących się w zrobach zawałowych należy wykonać
osobno dla fazy 1 i 3. Dla przeprowadzenia dalszych anahz przyjęto następujące założenia:
— kształt linii ugięcia stropu na całej długości ściany jest identyczny,
— kształty linii ugięcia stropu bezpośredniego i stropu zasadniczego są jednakowe,
— gruzowisko zawału pełnego posiada ściśliwość analogiczną do ściśliwości podsadzki
suchej z kamienia dołowego,
— obliczenia wykonane zostaną dla jednostkowej długości ściany,
— wpływ podporności obudowy ścianowej na ugięcie stropu jest pomijalny.
Jednostkową objętość pustki w zrobach w okresie rozruchu i normalnego biegu ściany
dla fazy 1 można określić wzorem:
Vp = Ve - v „

(9)

gdzie:
3
Vp — jednostkowa objętość pustki w zrobach [m '
Vc — całkowita jednostkowa objętość calizny wybranej na długości odpowiednio K^.
i Kb [m^].
Vu — jednostkowa objętość, jaką zajmuje uginający się strop [m .
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Całkowitą jednostkową objętość calizny wybranej na długości postępu frontu ściany
odpowiadającemu długości kroku załamywania się stropu K^ lub K^ można obliczyć
z zależności:
Vc = g • K • 1

(10)

gdzie:
g — wysokość eksploatacyjna ściany [m],
Kf, Kb — długość kroku załamywania się warstw stropowycłi m],
1 — jednostkowa długość ściany [1 = 1 m .
Objętość, jaką zajmuje uginający się strop, można obliczyć znając równanie linii jego
ugięcia. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto (Biliński 1993), że strop pokładu
węgla podczas jego wybierania ścianą zawałową ugina się zgodnie z krzywymi przedstawionymi na rysunku 6. Pierwsza z tych krzywycłi przedstawia linię ugięcia stropu w sytuacji,
gdy bezpośrednio przed frontem ściany nie została przekroczona wytrzymałość calizny
węglowej. Druga z nich odpowiada warunkom przekroczenia krytycznego poziomu wytężenia
pokładu.

Rys. 6. Krzywe osiadania stropu w polach eksploatacji ścianowej (Biliński 1993)
Fig. 6. Curves for roof subsidence in fields of longwall mining (Biliński 1993)

Linia ugięcia stropu dla wariantu pierwszego opisana jest przez empiryczne zależności
w postaci:
W = W2 • e b(do - dj)
46

(II)

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96

W - W2 = -

^
+

bi

do -

(12)

W wariancię drugim linia osiadania stropu przed frontem ściany została podzielona na

Rc
dwa odrębne fragmenty. Pierwszy z nicti dla 7 — ~ ^ 75 określa funkcja (8), natomiast
b • K2

Rc
dla r — — > 75 posiada ona postać:
b • Rt
w = W2 •

(13)

Postać krzywej obrazującej drugi fragment osiadania stropu jest następująca:
W - W2 = —

^

^ .

(14)

Linia ugięcia stropu poza frontem ściany może być opisana przez zależności w postaci:
— dla wariantu pierwszego;
W - W2 = -

^
^

do -

^^^

(15)

d2

dla wariantu drugiego (pokład w stanie pokrytycznym)
W - W2 - W22 = -

^
^ .

do -

dl

+

(16)

bi

gdzie:
W — osiadanie stropu; mm/m wysokości wyrobiska eksploatacyjnego,
W2 — wartość osiadania stropu W w punkcie o odciętej do - d2,
W22 — wartość osiadania stropu W w punkcie o odciętej do =
ai, a2, b, b[, b2 — współczynniki liczbowe,
c — wykładnik potęgowy,
do — odległość od frontu ściany [m],
dl — wartość odciętej punktu granicznego krzywej osiadania stropu [m
d2 — wartość odciętej punktu przegięcia krzywej osiadania stropu [m .
Wartości przedstawionych wyżej parametrów można wyznaczać ze szczegółowych znanych
zależności (Biliński 1993). Należy nadmienić, że wśród nich występuje współczynnik ky
wpływu prędkości v wybierania:
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^M

1o/

'''

Jednostkową objętość pustki w zrobach, w której może gromadzić się metan, należy
pomniejszyć o stale przewietrzaną objętość zajmowaną przez obudowę ścianową. Przy
przyjęciu efektywnej długości sekcji obudowy osłonowej równej około 2,5 m jednostkową
objętość, jaką zajmuje nad przestrzenią gromadzenia się metanu uginający się strop, można
wyznaczyć dla normalnego biegu ściany z zależności w ogólnej postaci:
Kj, + 2 , 5

W(do) + (W - W2)(do) + (W - W2 - W22)(do)lddo

V, = 1 • h .

(18)

2,5

w przypadku systemu zawałowego zgromadzone gazy w objętości Vp mogą być w momencie
powstawania zawału wypychane wprost do roboczej przestrzeni ściany, natomiast dla systemu
podsadzkowego sytuacja jest bardziej skomplikowana. Proces taki może zachodzić jedynie
w sytuacji, gdy strop bezpośredni pomimo jego „podparcia" podsadzką suchą będzie ulegał
okresowemu zawałowi. Nie wystąpi to przy stosowaniu podsadzki hydraulicznej.

5. Zaciskanie zrobów w trakcie powstawania zawału wysokiego
W fazie 3, kiedy to następuje załamanie się warstw stropu zasadniczego i opadają one
na gruzowisko zawałowe zawału pełnego powodując jego zgniatanie, może dojść do
wypchnięcia gazów do wyrobisk górniczych (przestrzeni ściany i chodników przyścianowych).
Jeżeli założymy, że zawał pełny sięga aż do warstw stropu zasadniczego, wtedy objętość
wypchniętych gazów będzie równa objętości, o jaką zostanie sprasowane gruzowisko
zawałowe. Ściśliwość tego gruzowiska zależy przede wszystkim od wartości wywieranego
na niego nacisku. Zasadniczą część tego nacisku wywieranego na gruzowisko zawałowe
stanowić będzie ciężar warstw przechodzących do zawału wysokiego. Ciężar ten może
w zależności od stopnia podparcia stropu przez zawał pełny oddziaływać jako udar
spadających mas na gruzowisko mniej lub bardziej dynamicznie. Ilościowa analiza tych
wielkości jest bardzo trudna, z tego też powodu uwzględniony będzie jedynie nacisk
statyczny równy jednostkowemu ciężarowi skał zawału wysokiego jako nacisk minimalny
i nacisk dynamiczny właściwy dla swobodnego przemieszczania się (spadania) skał na
drodze Ah = O, a więc również nacisk dynamiczny minimalny.
Jednostkowy statyczny nacisk warstw stropu zawału wysokiego Q jest określony wzorem:
Q = Y•m • s
gdzie:
Y — ciężar objętościowy skał stropu [y = 24,5 kN/m
m — wysokość (miąższość) warstw stropu zawału wysokiego [m
s — powierzchnia jednostkowa [m"'
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Zgodnie z teorią dynamiki (Kurowski, Niezgodziński 1984) płyta spoczywająca na
podłożu w chwili pękania przy Ah = O wywiera na to podłoże nacisk dynamiczny
w przybliżeniu dwukrotnie większy niż wynosi jej ciężar (nacisk statyczny).
Jeżeli przyjmiemy charakterystykę ściśliwości podsadzki suchej z kamienia dołowego
jako odpowiadającą charakterystyce gruzowiska zawałowego lub charakterystyce podsadzki
suchej dmuchanej, to możemy przyjąć, że jego (jej) zaciśnięcie przy obciążeniu statycznym
wyniesie nie mniej niż około 5%.
Wynika z tego, że objętość wypychanych gazów znajdujących się w wolnych przestrzeniach między bryłami zawału lub podsadzki będzie wynosiła:
Vp = 0,05 • Vp

(20)

gdzie:
Vd — objętość: wypychanych gazów z gruzowiska zawałowego (podsadzki suchej)
3
w przeliczeniu na 1 m długości ściany [m /m].
Rejestrowane wstrząsy górotworu w trakcie prowadzenia eksploatacji ścianami zawałowymi i podsadzkowymi, których epicentra lokalizowane są nad zrobami, jednoznacznie
wskazują na dynamikę zjawiska pękania warstw stropowych. Należy zatem przyjąć, że
w chwili powstania zawału wysokiego w systemie zawałowym lub łamania się stropu
w systemie z podsadzką suchą gruzowisko zawałowe lub podsadzka zostaną zaciśnięte
o około 5% ich wyjściowej objętości. Gazy ze zrobów o tej właśnie objętości zostaną
więc wypchnięte do ściany i wyrobisk przyległych. Pomijając stosunkowo krótkie odcinki
zrobów przy chodnikach przyścianowych, skąd gazy mogą przedostać się do nich, dla
przeważającej długości ściany gaży te będą się przemieszczać do wyrobiska ścianowego.

6. Prognoza wartości parametrów geometrycznych przestrzeni ruchów górotworu
poza obrysem eksploatacji
Z punktu widzenia indukowania zagrożenia metanowego poprzez statyczne lub dynamiczne
naruszenie struktury górotworu poza obrysem prowadzonej eksploatacji istotne jest określenie
zasięgów tego naruszenia, jego objętości, jak również intensywności zeszczelinowania.
Zasięgi i objętość naruszenia można wyznaczyć z zależności (5), (6), (7) i (8). Biorąc
pod uwagę praktyczne potrzeby prognozowania zagrożenia metanowego, należy określić
maksymalny zasięg poziomy (zgodny z kierunkami uławicenia) wpływu prowadzonej eksploatacji oraz jednostkową objętość przestrzeni, w której wpływy te się ujawniają. Przyjmując
za stan wyjściowy sytuację przed postępującym frontem ścianowym, można podać wzór
na maksymalny poziomy zasięg tych wpływów w postaci:

clOmax -

^21)

Jednostkową objętość Vj przestrzeni naruszenia górotworu poza obrysem prowadzonej
eksploatacji można określić zależnością;
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w
Vj = 1 •

j (a + bw + cw^) dw
O

(22)

gdzie:
W2 — pierwiastek równania (5).
Całkując wyrażenie (22) oraz uwzględniając zależności (6), (7) i (8) otrzymujemy

-V
Vj= 1

o • w + V

w

+ c

w
(23)

lub

Vj = 1 •

6c

(24)

Obliczenia wartości parametrów do max *
przeprowadzono wariantowo dla zakresu
prędkości postępów ścian 0,5 < v < 5,0 m/dobę. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli
2 Wartości te odnoszą się do górotworu znajdującego się przed dynamiczną krawędzią
eksploatacji (przed frontem ściany). Górotwór występujący poza zasięgiem krawędzi statycznych także ulega naruszeniu, jednakże jego charakter jest bliżej nieokreślony. Prawdopodobnie wartości parametrów do max i
w tym przypadku bliższe są wartościom
odpowiadającym odpowiednio niższym prędkościom postępu frontu ściany. Proponuje się,
aby dla takich części górotworu przyjmować wartości parametrów do max i Vj jak dla
V < 1 m/dobę.
Tabela 2. Wartości parametrów geometrycznych przestrzeni górotworu naruszonego
Table 2. Geometrical parameter values for the disturbed rock mass volume
Prędkość postępu frontu ściany v [m/dobę]

d()max

[m]

V] [m^/m]

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4.0

5,0

26,1

46,6

61,1

72,2

80,6

87,3

92,8

97,4

104,6

3 632

5 780

6 653

6 951

6 923

6 776

6 564

6 324

5 832

•

Intensywność zeszczelinowania górotworu w przedmiotowych jego obszarach jest zależna
przede wszystkim od jego budowy geologicznej. Jak już wspominano, naruszenie struktury
górotworu poza obrysem dokonywanej eksploatacji polega na wytworzeniu w pierwszym
rzędzie płaszczyzn rozwarstwienia. Nie jest wykluczone także powstawanie pęknięć poprzecznych. Doświadczenia praktyczne wskazują, że w jednorodnych grubych warstwach skał
płaszczyzny rozwarstwienia powstają w odstępach co 3—6 m. W warstwach skał o mniejszych
grubościach, zwłaszcza w obszarach ich intensywnego zginania, płaszczyzny te powstają
na ich kontaktach sedymentacyjnych — ich zagęszczenie w związku z tym może być
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większe. Również w skałach słabszycłi, o wyraźnej podzielności warstwowej (iłowce,
niektóre
mułowce) odległości powstawania płaszczyzn rozwarstwień mogą być znacznie
••
mniejsze

7. Wnioski
1. Zależność stanu zagrożenia tąpaniami i metanem od prędkości postępu ściany nie
może być rozpatrywane w oderwaniu od całokształtu tecłinologii eksploatacji, a przede
wszystkim w oderwaniu od sposobu urabiania i sposobu zagospodarowania zrobów.
2. Prędkości postępu ściany, chwilowa dla procesu urabiania oraz średnia dla całokształtu
produkcji, mogą skrajnie różnić się nie pozostając jednak obojętnymi dla obu rozpatrywanych
zagrożeń.
3. Prędkość postępu ściany w czasie urabiania posiada istotne znaczenie dla zwiększenia
zagrożenia metanowego wynikającego z nierównomierności wydzielania się metanu do
wyrobiska z urobionego węgla. Czynnik prędkości posiada także istotne znaczenie dla
zagrożenia tąpaniami.
4. Średnia prędkość postępu ściany ma wpływ na zagrożenie tąpaniami stropowymi i na
zagrożenie metanem wydzielanym ze skał otaczających pokład. Można przy tym wyróżnić
wartości prędkości najmniej korzystne ze względu na te zagrożenia. Zmniejszenie lub
zwiększenie wartości prędkości ponad (poniżej) pewną charakterystyczną dla danych warunków — związane jest z ograniczeniem stanów tych zagrożeń.
5. Szczególnie wyraźny związek zagrożenia tąpaniami i zagrożenia metanowego wynika
z długości kroku zawału wysokiego zarówno w okresie rozruchu ściany (Kf), jak i normalnego
biegu ściany (Kb). Istnieje związek między aktywnością sejsmiczną a okresowym załamywaniem się stropu, jak również wartością ugięcia stropu a prędkością postępu frontu ściany.
Objętość gazów wypychanych ze zrobów podczas powstawania zawału wysokiego może
przekraczać objętość wyrobiska ścianowego.
6. Prędkość postępu frontu ściany posiada decydujące znaczenie dla zasięgów i objętości
naruszenia struktury górotworu poza obrysem prowadzonej eksploatacji. Parametr prędkości
może zmieniać
wielokrotnie wartości» tych wymiarów.
•
7. Ograniczenie poziomu zagrożenia metanowego można osiągnąć poprzez odpowiednie
wyprzedzające odmetanowanie górotworu otaczającego pokład, stałego odprowadzania metanu
ze zrobów, a najskuteczniej poprzez stosowanie systemów eksploatacji z podsadzką hydrauliczną,
jakkolwiek ten sposób kierowania stropem jest mniej korzystny ze względu na tąpania. Istnieje
także możliwość kierowania stanem tego zagrożenia poprzez właściwy dobór wartości innych
parametrów technicznych eksploatacji, np. prędkości postępu frontu ściany.
Przekazano 27 listopada 1995 r.
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Longwall face advance ratę versus rock burst and methane hazards

Abstract
In mining practice the rockbursl and methane gas hazards interaction phenomena can
be observed, the intensity of which can also be influenced by the working advance rate.
This paper shows the characteristics of the effect of mining on the overlying rock mass
structure disturbance state and the disturbance size — hazard formation relationship. The
direct mine tremor — rockburst — methane gas hazard relationship has been found, Also,
from the performed analysis of the longwall face advance rate — hazard occurence
interaction it follows that these phenomena could be technologically influenced.
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Streszczenie
Wykład dotyczy problemu zwalczania zapylenia powietrza jako jednego z istotnycłi
elementów procesu podziemnej eksploatacji węgla.
I

Autorzy, zgodnie ze współczesnymi poglądami specjalistów z zakresu zarządzania
bezpieczeństwem pracy, doceniając możliwości postępu technicznego i stałego doskonalenia
tecłinicznych zabezpieczefi górników w procesie wydobycia kopaliny, widzą szansę na
pogodzenie sprzecznych z natury problemów koncentracji wydobycia i towarzyszących temu
procesowi zagrożeń naturalnych w szeroko rozumianych działaniach edukacyjnych, które
należą do najistotniejszych cech pracy menedżera. W górnictwie funkcje te musi spełniać
dozór bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie zadań produkcyjnych, ale też za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi akceptujących ryzyko zawodu górnika i pracy w kopalni podziemnej.
Pomimo początkowych obaw, że obok innych problemów związanych z koncentracją
wydobycia wystąpi problem gwałtownego wzrostu zapylenia i zagrożenia pyłowego, zarówno
w aspekcie wybuchu, jak i zachorowalności na pylicę, przedstawione niżej wyniki badań
Kopalni Doświadczalnej Barbara Głównego Instytutu Górnictwa nie potwierdzają bynajmniej
pesymistycznej opinii w tym zakresie. Jednak taka pozytywna sytuacja ma miejsce pod
warunkiem wykorzystania już dzisiaj istniejących sposobów zwalczania zapylenia.

1. Koncentracja wydobycia drogą rozwoju górnictwa
Podczas wszystkich dotychczasowych spotkań inżynierów, w różnych sekcjach Szkoły
Eksploatacji Podziemnej zaprezentowano liczne referaty na temat koncentracji produkcji
która oznacza wzrost wydajności pracy, a zatem jest najważniejszą drogą obniżenia kosztów
wydobycia (Sikora 1993).
W czasie wykładów prezentowano wyniki górnictwa amerykańskiego, niemieckiego, ale
też przykłady polskich kopalń, np. KWK Staszic, gdzie w owym czasie po uruchomieniu
ściany o wydajności 5000 t/d wydajność dołowa wzrosła o 10% a ogólna o 15%.
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W polskich kopalniach prognozowanano do końca wieku liczbę 10 przodków ścianowych
0 wydobyciu na poziomie 10 000 t/d oraz 25 przodków o wydobyciu od 5 000 do 10 000 t/d
przy średnim wydobyciu z przodka ścianowego 2000 t/dobę.
Ukazuje to skalę potrzeb górnictwa w zakresie nowej generacji maszyn, kombajnów
1 przenośników, obudów ale także wiąże się z postępem technologicznym i organizacyjnyn
całego przemysłu węglowego.
Trzeba mieć jednak świadomość konsekwencji koncentracji produkcji dla stanu czystości
atmosfery — wzmożonej produkcji będzie towarzyszyć zwiększona emisja toksycznych i wybuchowych składników powietrza — głównie metanu oraz pyłu (Konferencje... 1994, 1995):
Koncentracja produkcji spowoduje wzrost zapylenia powietrza pyłem szkodliwym dla
zdrowia gdyż ilość pyłu rośnie liniowo ze wzrostem mocy zainstalowanych urządzeń —
kombajnów i przenośników. W urządzeniach tych dąży się do uzyskania nawet pięciokrotnego
wzrostu prędkości roboczych przy wydajności do 2000t/godzinę poprzez zwiększenie ich
mocy do 1000 i więcej kilowatów. Oznaczałoby to taki wzrost zapylenia powietrza, który
uniemożliwia jakąkolwiek pracę!
Rzecz jasna w górnictwie nie mamy do czynienia z linearnym wzrostem dla wzrostu
a postępowi towarzyszy udoskonalenie konstrukcji maszyn, zastosowanie zabezpieczeń przed
nadmierną emisją, nowe rozwiązania wentylacji a przede wszyskim działania, które mieszczą
się w sferze zarządzania bezpieczeństwem pracy. Koncentracja produkcji powoduje bowiem
drastyczne zmniejszenie liczby górników narażonych na pył a jednocześnie są wprowadzane
tylko takie urządzenia, w których zaprojektowano sprawne i wydajne układy oraz systemy
ograniczające emisję szkodliwych zanieczyszczeń, a tym samym. zapewniające ochronę
atmosfery na stanowiskach pracy. Takich rozwiązań wymagają bowiem rozstrzygnięcia
obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności znowelizowany Kodeks Pracy.
We wspomnianym na wstępie artykule sprzed dwóch lat Profesor W. Sikora komentując
fakt, że w owym czasie tylko 33 ściany miały wydobycie ponad 2000t/d, z czego cztery
powyżej 3000 t/d a dwie powyżej 4000t/d ustalił listę siedmiu problemów dotyczących
mechanizacji, technologii wybierania i monitoringu gazowych zagrożeń naturalnych.
W tym miejscu mamy zastanowić się czy i w jaki sposób nowa technika wydobycia
i technologia prac wydobywczych prowadzące do koncentracji produkcji w górnictwie
mogą być przyczynami wzrostu zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia.
Wielkością, która charakteryzuje zagrożenie pyłem węglowego jest intensywność jego
osiadania w chodnikach przyścianowych zdefiniowana jako ilość pyłu osiadającego na
ociosach wyrobiska na jednostkowej powierzchni w ciągu doby. Zasada pomiaru ( norma
BN-89/0426-02) polega na rozmieszczeniu w wyrobisku płyt wykonanych z gładkiego
materiału, o wymiarach 0,25 x 0,25 m. Płyty rozkłada się w wyrobiskach przyścianowych
w pozycji poziomej, na wysokości 0,5 m od spągu, w odległościach 30, 50 i 100 m od
źródła zapylenia. Pył ze wszystkich płyt zbiera się przez kilka dni, a następnie określa
jego masę, odlicza zawartość części niepalnych stałych i wyznacza ostatecznie intensywność
osiadania wyrażoną w g/m /dobę. Pomiary osiadania pyłu wykonuje się celem określenia
częstodiwości opylania wyrobiska oraz warunków zaliczenia danego wyrobiska do odpowiedniej klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Z wieloletnich badań wykonywanych
przez Kopalnię Doświadczalną Barbara w ostatnich 20 latach, gdy przeważały kopalnie
w których rzadko osiągano wydajność 2000 ton na dobę, uzyskiwano poniższe wyniki.
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Tabela 1. Intensywność osiadania pyłu węglowego w wyrobiskach wyrażona w g/m /dobę
2
Table 1. The intensity of coal sedimentation in exploitation ( g/m /24 hrs )
Rodzaj wyrobiska

Sposób urabiania

Intensywność minimalna

Intensywność maksymalna

Ściany zawałowe

kombajn
strug

1,5
1,4

107,5
37,8

Ściany podsadzkowe

kombajn

3,2

25,5

Chodniki

kombajn

2.4

MW

3,1

87,0
14,0

2. Koncentracja produkcji w górnictwie a aktualny poziom ryzyka zachorowań
na pylicę phic
Nawet pobieżna analiza danycłi statystycznycłi zapadalności na pylicę płuc w Polsce w ostat
nicli pięciu latacti wyraźnie wskazuje na górnictwo jako obszar podwyższonego ryzyka

Tabela 2. Pylica górników kopalń węgla wg (Marek i in. 1994)
Table 2. The silicosis among coal miners according to (Marek and oth 1993)
Rok

Ogółem

Pylica górników kopalń węgla

1990

785

444

1991

1417

959

1992

1349

919

1993

1357

761

1994

1056

654

1995

Aż 62% pylic stwierdzonych w Polsce w 1994 roku występuje w przemyśle węglowym
(Muszer i in. 1995), co jest liczbą dziesięć razy wyższą niż w jakiejkolwiek innej branży
a jeśli dla porównania rozpatrywać liczbę pylicy u górników przemysłu miedziowego to
wynosiła ona 24 nowo rejestrowane przypadki.
Stan zagrożenia dobrze opisuje wskaźnik zacłiorowań na 100 tysięcy zatrudnionycłi.
Wynosi on dla górnictwa ponad 200 przy średniej krajowej około 12.
Stan taki ma fatalne następstwa dla upowszecłinianej nie bez udziału mass mediów opinii
w kraju i za granicą, o braku kompetencji i odpowiedzialności (Studenski 1993), co w niedalekiej
przyszłości może skutkować spadkiem motywacji do pracy w górnictwie węglowym i niekorzystnym image górnictwa polskiego. Doświadczeni menedżerowie cenią wśród niematerialnych
wartości firm przede wszystkim akceptowany przez społeczeństwo obraz przedsiębiorstwa czy
całej branży, czego zwłaszcza w górnictwie nie trzeba szeroko uzasadniać.
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Przedstawiona wyżej tendencja wzrostowa zachorowań na pylicę nie musi jednak być przesłanką do wniosków wysuwanych przez powszechną opinię, a prezentowaną przez dziennikarzy.
Jak wskazują autorzy badań epidemiologicznych, aktualna liczba nowo wykrytych zachorowań
może być efektem lepszej diagnostyki i badań szerokiej populacji aktualnie zatrudnionych oraz
weteranów pracy pod ziemią. Co ważniejsze jednak, odnotowany stan wynika ze specyfiki pylicy
płuc polegającej na tym, że obserwowane dzisiaj efekty to następstwa skumulowanego oddziaływania toksycznego pyłu w czasie wielu lat pracy pod ziemią. O przesuniętych w czasie lat
następstwach decyduje przy tym nie tylko średnie stężenie zapylenia pyłu w powietrzu (co
można ocenić) czy też stężenie frakcji respirabilnej (bez możliwości oceny organoleptycznej)
i podobnie — zawartość krzemionki, ale także długość okresu narażenia i wydatek energetyczny
górnika oraz trudne do określenia skłonności indywidualne. Przytoczone argumenty dla szerokiej
opinii publicznej są niezrozumiałe. Natomiast w środowisku inżynierów, słuchaczy naszej szkoły
wniosek o korzystnym wpływie postępu technicznego na bezpieczeństwo pracy i ryzyko chorób
zawodowych jest bezdyskusyjny.
Postęp ogranicza bowiem stopień ciężkości pracy, przesuwa obsługę w strefy o zabezpieczonej czystości powietrza, ale także umożliwia zastosowanie elastycznej organizacji,
która zapewni planową zmianę miejsc pracy i w konsekwencji skrócenie przebywania
w strefie o podwyższonym zapyleniu dla osób potencjalnie zagrożonych pylicą. Czynniki
te sprawiły, że mimo niebywałego zwiększenia mocy urządzeń zainstalowanych w kopalniach
możliwe jest uniknięcie zagrożenia pyłem szkodliwym dla zdrowia. Zresztą podobne efekty
obserwowano w przeszłości w nowoczesnych górnictwach na całym świecie.
Z kolei, od 1994 r. z mocy prawa produkcja i zastosowanie nowych urządzeń jest możliwe
tylko w przypadku gdy implementowane do praktyki górniczej maszyny i urządzenia gwarantują
ograniczenie emisji pyłów (paragraf 805 Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 14 IV
1995 r.). Organ nadzoru państwegó pozwala z kolei na projektowanie i wprowadzanie tylko

Tabela 3. Intensywność osiadania pyłu w chodnikach nadścianowych ścianach
o wysokiej koncentracji wydobycia
Table 3. The intensity of the coal dust sedimentation in the longwalls with high output concentration

56

Kopalnia i wyrobisko

Wielkość produkcji
[ton/doba

Intensywność osiadania
[g/in /doba]

Staszic, ściana 1005

6000—8000

10,6

Staszic, ściana 506

6000

12,2

Staszic, ściana 203

2000

6,4

Staszic, ściana 405B

2000

12,2

Staszic, ściana 505

5000

10,8

Staszic, ściana 702

2000

12,8

Zofiówka, ściana Dl

5000

58,4

Zofiówka, ściana D5

5000

49,2
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takich technologii, które uwzględniają ograniczenie emisji pyłów. W górnictwie podziemnym
dobrym przykładem w tym zakresie będzie obowiązek stosowania odpylaczy w lutniociągach
ssących zapylone powietrze z przodków korytarzowych drążonych przy pomocy kombajnów.
Wróćmy jednak do obiektywnych miar zagrożenia, jakie prezentują wyniki pomiarów
KD Barbara wykonane w ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia.
Bardzo interesująca jest także analiza zapylenia powietrza frakcją respirabilną dla różnych
miejsc pracy.
W poniższej tabeli poszczególne kolumny odnoszą się do następujących sytuacji:
1. Kombajn KWB 3rdu, obudowa Glinik, zewnętrzne zraszanie, wydobycie 750 t/dobę
2. Kombajn KGS 535, obudowa Fazos, zraszanie wewnętrzne, wydobycie 4000t/d
3. Kombajn KWB 3, obudowa Glinik, zraszanie zewnętrzne, wydobycie 1000 tJd
4. Kombajn Elektra 550, obudowa Fazos, zraszanie wewnętrzne, wydobycie 6000 ton/d.
5. Kombajn KWB 3rdu, obudowa Glinik, zraszanie zewnętrzne, wydobycie 1500 ton/ d

Tabela 4. Wyniki pomiarów zapylenia frakcją wdychalną w różnych wyrobiskach ścianowych
Table 4. The measurment results of the dustiness with the respirabil friction of various longwalls
Miejsce pracy

Rodzaj pracy

1

2

3

4

5

Wlot powietrza

odstawa urobku

2,56

1,5

1,83

0,2

0,2

20 nn za kombajnem

urabianie

12,23

2,4

11,35

3.5

10,0

20 m przed kombajnem

urabianie i ruch obudowy

20,9

17,0

18,0

8,5

25,0

20 m za sekcją odbudowy

przesuw obudowy

14,0

9,5

8,0

Przedstawione w tabeli wyniki odnoszą się do pomiarów wykonanych przy użyciu
pyłomierzy indywidualnych CIP 10, a więc zgodnie z dzisiejszymi poglądami — pomiarów
najbardziej wiarygodnych (Studenski, Trzaskalski 1993). Uzyskany wynik jest rezultatem
wieloletniej pracy dozoru. Zdajemy sobie dzisiaj sprawę z tego, że uzyskane wyniki to
efekt konsekwentnie prowadzonej profilaktyki. Podkreślmy to jeszcze raz.
Główny ciężar obowiązków ochrony dróg oddechowych spoczywa na osobach dozoru
bezpośrednio odpowiedzialnych za wykonywanie zadań produkcyjnych. Bezpieczeństwo
w tym zakresie można zagwarantować przy odpowiednim zarządzaniu, a więc — ustalaniu
celów bezpieczeństwa i motywowaniu pracowników do ich osiągnięcia, organizowaniu
profilaktyki, stosowaniu czytelnych i przystających do złożoności problemu miar oceny
stanu zagrożenia, rozwijaniu ludzi do świadomej ochrony własnego zdrowia poprzez edukację
i wpajanie zasad kultury technicznej, R. Studenski (Sudenski 1995) syntetycznie nazywa
przedstawione wyżej zagadnienia problemami organizacyjnymi.
Jednak ograniczanie zapylenia poprzez upowszechnienie profilaktyki technicznej, motywowanie górników do jej codziennego stosowania oraz poprzez wypełnienie rygorów prawnych
obowiązujących pracownika i pracodawcę, informowanie zatrudnionych o ryzyku zachorowań
na pylicę, a także stwarzanie warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych do osiągania
postępu w ograniczeniu zapylenia nie mogą ograniczać się do jałowych szkoleń czy rutynowych
kontroli oraz formalnego dozoru. Urzędy Górnicze oraz menedżerowie w kopalniach mogą dla
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spełnienia tych funkcji korzystać z bogatego arsenału nowoczesnycłi metod zarządzania bezpieczeństwem, które wykorzystuje się za granicą. Trzeba przy tym inaczej spojrzeć na rolę i miejsce
inżyniera w przedsiębiorstwie, gdyż dzisiejszy czas pokazuje, iż od postępu w zarządzaniu
i sprzyjającej człowiekowi tecłinice nie ma odwrotu.
Tradycyjnie tymczasem jesteśmy nastawieni w większym stopniu na rozwiązywanie
problemów technicznych, podczas gdy dzisiaj trzeba w większym stopniu stosować całościowe,
holistyczne, rozwiązywanie problemów.

3. ProHIaktyka techniczna
Jak już stwierdziliśmy niemal, dziesięciokrotny wzrost mocy stosowanych przy eksploatacji
kopaliny urządzeń nie spowodował proporcjonalnego zwiększenia emisji pyłów tylko dlatego,
że od chwili uświadomienia chorobotwórczego oddziaływania nawet niezbyt dużych ale
długotrwałych ekspozycji pyłu na organizm projektanci i użytkownicy maszyn i urządzeń
emitujących pył starali się pracować zgodnie z popularną zasadą prakseologiezną (ALARP)
„ponośmy ryzyko tak duże jak to jest konieczne ze względów technicznych i ekonomicznych".
Także Państwo odpowiada za stan zdrowia obywateli i strzeże ich bezpieczeństwa poprzez
prawne uregulowanie poziomu ryzyka jakie może stwarzać technika.
Jak zawsze, najbardziej efektywne jest niedopuszczenie do tworzenia się i rozprzestrzeniania pyłu w wyrobiskach (Cybulski 1973).
Jednak realizacja tej prostej zasady nie zawsze jest możliwa i najczęściej musimy
stosować cały zestaw metod wykorzystujących różne sposoby ograniczania emisji, hermetyzacji źródeł, ograniczania wtórnego unoszenia się pyłów zalegających w wyrobisku,
nawilżania węgla i zwilżania pyłów unoszących się w powietrzu, izolacji dróg oddechowych
górnika, czy wreszcie wykorzystania własności strumieni powietrza do obniżania stężenia
pyłu, rozdzielania jego frakcji i wytrącenia ich z powietrza, kierowania cząstek pyłu poza
strefę oddychania pracowników i wiele innych sposobów. Cechą tych wszystkich metod
jest ich wzajemny związek, komplementarność i kompleksowość przy dużej niezawodność
całego systemu, gdyż nawet krótkotrwała niesprawność może niweczyć trud kosztownej
i długotrwałej a poprzez codzienną powtarzalność, żmudnej i mało efektywnej profilaktyki.
Metody profilaktyki pyłowej są ogólnie znane jednak dla spełnienia celów edukacyjnych
wykładu, o których znaczeniu w profilaktyce wspomniano już niejednokrotnie. Wymienimy
kilkanaście haseł pojawiających się na ostatnich spotkaniach wyspecjalizowanych w problematyce pyłowej pracowników kopalń, które organizuje Kopalnia Doświadczalna Barbara
(Konferencje... 1993, 1994, 1995.). Należą do nich następujące zagadnienia:
Urabianie kombajnem w ścianie
Zraszanie wewnętrzne — sposób doprowadzenia wody do organu urabiającego —
zraszanie bruzd skrawów, ciśnienie 60 MPa, centralne lub lokalne stosowanie zwilżaczy,
czystość wody (filtracja), dysze typu A, B, C
Zraszanie zewnętrzne — baterie dysz typu S, SP oraz P, ciśnienie wody 60 MPa,
filtracja wody i zmiana jej napięcia powierzchniowego
Właściwości maszyn i urządzeń — dwustożkowe organy urabiające, duży zabiór, małe
prędkości skrawania, diamentowe końcówki, dysze, ich usytuowanie przepływu powietrza
w ścianie, sterowanie zdalne, odpylacze na kombajnie
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Wentylacja — denudacja i erozja pyłu, prędkość przepływu 2—4 m/s?, wentylacja
homotropowa, kierowanie pyłów poza stanowiska obsługi (clearer słiearer)
Hermetyzacja emitorów — przesypy, wywrót śluzy
Wtłaczanie wody do górotworu — tylko dla krucłiycli i szczelinowatych węgli
Urabianie strugiem — dysze w sekcjach obudowy
Maski, półmaski i hełmy pyłowe

Zraszanie i hermatyzacja
Odpylacze suche na przesypach, kruszarkach

i wywrotach

Urabianie kombajnami chodnikowymi
Wentylacja ssąca z odpylaczem — sychym lub mokrym, skuteczność a efektywność,
baterie dysz, zwilżacze, ciśnienie 10 MPa, wydajność 50 dm^/min
Wentylacja kombinowana z odpylaczem w przodku, nawiew powietrza lutnią perforowaną
lub wirową, recyrkulacja powietrza
Autorom nie jest niestety znana wielkość nakładów ponoszonych przez kopalnie na
profilaktykę pyłową, chociaż obliczenia takie — nietrudne chyba do przeprowadzenia —
dostarczyłyby zapewne zarządom przedsiębiorstw górniczych wielkości, która konfrontowana
z ryzykiem utraty zdrowia i życia w podległych kopalniach mogłaby stanowić interesujący
punkt wyjścia na temat rozważań o skuteczności profilaktyki. Przedstawianie takiego
wskaźnika opinii pomagałoby także w poprawie „image" przemysłu wydobywczego.
Niemałe znaczenie będzie miało także przejście z pomiarów stacjonarnych zapylenia powietrza, które zależnie od zawartości krzemionki dotyczyły całkowitej masy pyłu lub tylko frakcji
respirabilnej jednak ustalonych dla stanowisk (stref) pracy do pomiaru indywidualnej dawki pyłu
pochłoniętego przez organizm. Taka filozofia pomiaru stwarza szanse na indywidualną profilaktykę
konkretnych osób pracujących w warunkach zagrożenia. Zwróćmy także uwagę na wprowadzenie
norm dla dopuszczalnych stężeń pyłu; spójnych z obowiązującymi we wszystkich polskich
zakładach przemysłowych i przymknięcie furtki pozwalającej nazywać przekroczenie poziomu
dopuszczalnego stopniem ryzyka przez ustanowienie nieprzekraczalnych wartości stężeń.
Przekazano 4 stycznia 1995 r.
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The concentration of production versus dust hazard
Abstract
The subject-matter of the lecture is the mine air dust control, which is one of the
crucial elements in the coal underground exploitation.
In accordance with the contemporary views of the specialists in the field of the work
safety management, the authors — who appreciate the potentials of the technological
progress and continuous iinprovement in the technological protection of miners in the
course of exploitation •— can see the opportunity to reconcile the problem of the concentration
of production with the accompanying natural hazards by means of wideły perceived
educational activities that constitute the most significant part of a manager's work. In the
case of the mining industry this is the duty of the supervising staff that is not only directly
responsible for the completion of the production tasks but also for the safety and health
of people who accept the risk as the inherent element of the miner's job and work
underground.
In spite of initial fears that — beside other problems involved with the concentration
of thć output — the increase of dustiness will pose a danger involving explosions and
the increase of the silicosis rate, the paper presents results of the investigations conducted
in the „Barbara" experimental mine of the Central Institute of Mining, which do not
confirm the pessimistic opinions on the subject. Howevcr» such a positive situation occurs
on the condition of a conipłex application of the well-known and reliabie methods
and newly eiaborated ways of dust controL

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96, s. 61—71
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Bariery i ograniczenia koncentracji wydobycia w górnictwie węgla
kamiennego

Słowa kiuczowe
Eksploatacja-mechanizacja-koncentracja-wydobycie

węgla

Streszczenie
Przeprowadzono analizę aktualnego stanu koncentracji wydobycia z jednego przodki
ścianowego. Wykazano tendencje rozwojowe. Analizą objęto zbiór 374 ścian kompleksowe
zmechanizowanych. Klasyfikacja ścian wg wielkości wydobycia pozwoliła wyodrębnić grupy
przodków o koncentracji produkcji poniżej ich możliwośći. W oparciu o tę analizę oraz
obserwacje własne w wielu kopalniach wytypowano czynniki, które stanowią bariery
w możliwościach rozwoju koncentracji względnie ograniczenia, obniżające możliwości produkcyjne zainstalowanego sprzętu. Są to: zastana struktura przestrzenna kopalni, możliwe
do uzyskania wybiegi ścian, grubość eksploatowanych pokładów, zagrożenia naturalne w tym
głównie zagrożenia tąpaniami i metanem, wpływ postępu frontu ścianowego na otaczający
górotwór oraz na powierzchnię, oclirona powierzchni, na której znajdują się obiekty. Wyniki
analizy ujęto w tabeli.
1. Wstęp
Rozwój koncentracji wydobycia stanowi i stanowić będzie w najbliższych latach ważne
narzędzie w podnoszeniu efektywności wydobycia węgla.
Jednakże przeobrażenia kopalń w kierunku wzrostu koncentracji traktować musimy
jako proces i to proces długotrwały. Najlepiej ilustruje to tabela ł.
Z tabeli tej wynika kilka stwierdzeń, objaśniających genezę wzrostu średniego wydobycia
z przodka ścianowego:
— maleje sukcesywnie liczba ścian o wydobyciu poniżej 500 t/d,
— maleje liczba ścian o wydobyciu w przedziale 501—1000 t/d,
— rośnie liczba ścian w przedziale 1001—1500 w latach 1970—1990, aby w roku
1995 zmaleć wyraźnie,
— ściany o wydobyciu w przedziale 1501 do 2000 pojawiły się dopiero w roku 1980,
— w roku 1990 pojawiły się ściany o wydobyciu powyżej 2000 t/d,
— w roku 1995 pojawiło się już szereg ścian o wydobyciu powyżej 3000 t/d.
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Tabela 1. Liczba przodków w określonych przędzinach wydobycia
Table 1. Number of longwail faces in certain output ranges
1970

1980

1990

1995

do 500 t/d

403

172

162

50

501

251

189

222

95

60

119

142

85

1000 t^d

1001—1500 t/d

V.

1501

2000 t/d

103

44

64

> 2 0 0 0 t/d

80

w tym 2000—3000 t/d

57

3001

5000 t/d

17

5001

10 000 t/d

5

> 1 0 0 0 0 t/d

1

•

Średnie wydobycie ze ściany [t/dobę]

484

961

880

1 382

Gdyby jednak zainteresować się okresem ostatnich kilku lat, to można stwierdzić, że
uzyskane w różnych kopalniach, w różnych warunkach naturalnych wyniki produkcyjne
pozwolą już ustalić pewne bariery i ograniczenia w rozwoju koncentracji.
Do tych barier zaliczyć można:
— uwarunkowania społeczne,
— uwarunkowania makroekonomiczne,
— uwarunkowania techniczne.
Wszystkie uwarunkowania są ze sobą ściśle powiązane. Uwarunkowania społeczne to ludzie
zatrudnieni w górnictwie. Celem głównym koncentracji wydobycia jest wzrost wydajności pracy,
a co za tym idzie, ograniczenie zatrudnienia. Problem ten musi być jednak rozwiązywany
w aspekcie nowych miejsc pracy dla zwalnianych górników. Rozwiązanie zatem tego problemu
leży poza górnictwem. Problem ten włączony został do programu restrukturyzacji górnictwa
węglowego oraz powiązany z restrukturyzacją województwa katowickiego. Realizacja wskazanych
wyżej programów będzie albo ograniczać, albo przyspieszać proces rozwoju koncentracji. Drugi
zespół czynników to uwarunkowanie makroekonomiczne. Wiąże się to głównie z podstawowymi
zasadami rynku, tj. z zasadą równoważenia popytu z podażą i to zarówno na rynku krajowym,
jak i w eksporcie. Na popyt wpływają także ceny węgla, a na koszt produkcji ma znaczący
wpływ koncentracja produkcji. Ażeby jednak spełnić to wyzwanie rynku trzeba odpowiedzieć
na następujące pytania:
— czy popyt na węgiel będzie nadal malał,
— czy potrafimy uzyskać takie koszty produkcji, ażeby ceny naszego węgla były
konkurencyjne z cenami węgla producentów zagranicznych oraz cenami innych nośników
energii,
— czy jesteśmy w stanie zdobyć fundusze na inwestowanie w maszyny i urządzenia,
— czy państwo jest zdecydowane brać udział w pokrywaniu części kosztów wydobycia
węgla.
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Odpowiedzi, na te pytania nie są proste i wchodzą w głównym stopniu w zakres polityki
gospodarczej rządu. Pytania te są trudne, a odpowiedzi jeszcze trudniejsze.
Trzecia grupa to uwarunkowania techniczne. I w tej grupie stosunkowo łatwo zdefiniować
czynniki, które wpływają czy wpływać mogą w przyszłości na rozwój koncentracji wydobycia
węgla. I tymi właśnie czynnikami, które wpływać mogą na ograniczenie dynamiki rozwoju
restrukturyzacji zajmę się w następnych rozdziałach.

2. Stan koncentracji produkcji w przemyśle węglowym
Rozwój koncentracji produkcji jest procesem nieuniknionym. Nie zdołamy utrzymać
kosztów wydobycia na konkurencyjnym poziomie bez gruntownej przebudowy struktury
kopalń, wynikającej z wprowadzania koncentracji produkcji. Wprawdzie wyniki przedstawione
w tabeli 1 mogą wzbudzić nastrój optymistyczny, to jednak dynamika wzrostu w przekroju
wieloletnim nasunęła pewne wnioski, wymagające analizy i przemyśleń. W tabeli 2 zestawiłem
informacje ilustrujące dynamikę rozwoju, w którym były zarówno przyspieszenia, jak
i opóźnienia.
Tabela 2. Dynamika rozwoju koncentracji wydobycia ze ściany w latach 1970—1995
Table 2. The rate of output concentration development in longwall faces in 1970—1995

Lata

Wydobycie
ze ściany
ogółem
t/d

Przyrost wydobycia ze ściany
ogółem

t/d

%

Wydobycie
ze ściany
z obudową
zmechanizowaną
t/d

Przyrost wydobycia ze ściany
z obudową zmechanizowaną

t/d

%

797

1970

484

1975

712

226

47

1 116

319

40

1980

961

249

35

I 249

133

12

1985

892

-69

-7

1 159

-90

-7

1990

862

-30

-3

1 029

-135

-12

1995

1 240

378

44

1 443

419

41

1970—1995

756

756

156

646

646

81

Lata 1970—1980 cechowały się wysokimi przyrostami wydobycia ze ściany. W tym
okresie przyrost ten wyniósł 485 t/d, a więc wydobycie ze ściany uległo podwojeniu, zaś
ze ściany z obudową zmechanizowaną wzrosło o 452 t/d, co stanowi przyrost o około
50%. Lata 1981—1990 charakteryzowały się spadkiem koncentracji produkcji. Był to okres
wyraźnego zastoju przemysłu węglowego. Dopiero po roku 1990 nastąpił wyraźny przyrost
wydobycia z jednej ściany i dla okresu pięcioletniego przekroczył on 40%. Ze względu
na wyraźny skok w przyroście koncentracji produkcji w ostatnim pięcioleciu przedstawiłem
te dane w przedziałach rocznych w tabeli 3.
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Tabela 3. Dynamika rozwoju koncentracji wydobycia ze ściany w latach 1990—1994
Table 3. The rate of output concentration development in longwall faces in 1990—1994
Lp.
1.
2.

Lata
Ściany ogółem
Ściany z obudową
zmechanizowaną

Jed.

1990--L1991

%

6,3

4,9

12,5

14,4

%

5,7

3,8

12,8

10,8

1991

1992

1992

1993

1993

1994

Z tabeli tej wynika, że średnie przyrosty wydobycia ze ściany zarówno ogółem jak i ze
ściany z obudową zmechanizowaną rosną, a ich dynamika wskazuje również tendencję
rosnącą, co dobrze świadczy o ogólnej polityce technicznej realizowanej przez kopalnie.
Obserwuje się wyraźne przyspieszenie wzrostu wskaźnika koncentracji. Należy się zapylać,
czy tempo to jest wystarczające. Odpowiedź brzmi tak. Gdyby udało się to tempo utrzymać
można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jednakże szczegółowa analiza tabeli 1 wskazuje
na fakt, że wzrost liczby ścian o wydobyciu powyżej 2000 t/d odbył się kosztem ścian
z przedziału 1501—2000 t/d, czyli z przedziału o korzystniejszych warunkach naturalnych
i technicznych. Można również wnioskować, że obniża się liczbę ścian w pokładach
o gorszych warunkach technicznych.

3. Bariery — ograniczenia
Barier i ograniczeń szukać należy w następujących obszarach:
— struktura przestrzenna kopalń (wybiegi, relokacja obudów),
— grubość pokładów,
— zagrożenia naturalne,
— szybkie postępy przodków ścianowych,
— ocłirona powierzchni,
— maszyny i urządzenia
Każdy z tych obszarów ma ograniczający wpływ na wielkość wydobycia z przodka
eksploatacyjnego. Postaram się przedstawić bardziej szczegółową analizę tych czynników.
3.1. S t r u k t u r a

przestrzenna

kopalń

Struktura przestrzenna kopalń jest bardzo zróżnicowana i w znacznym stopniu zależna
od wieku kopalń. Mamy kopalnie o bardzo zróżnicowanym wieku. Są kopalnie istniejące
już ponad 100 lat oraz są kopalnie od niedawna w ruchu. Wiek kopalń przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Struktura wieku kopalń
Table 4. The structure of coal mines age
Wiek kopalń [lata]

Liczba kopalń [szt.]

Udział wydobycia [%]

Średnie roczne wydobycie [min t/rok]

powyżej 100

20

32

2,08

28

26

1,20

22

42

2,48

45

100

poniżej 45
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Z tabeli wynika, że kopalń o wieku powyżej 100 lat jest 20 i pochodzi z nich 32%
całego wydobycia. Z 22 kopalń zbudowanych po wojnie pochodzi 42% wydobycia. Pozostałe
wydobycie pochodzi z przedziału wiekowego 45—100 lat. W kopalni powyżej 100 lat
uzyskuje się średnie wydobycie 2,08 min ton rocznie, zaś w kopalniach o wieku powyżej
45 lat 2,48 min. ton. Świadczy to o tym, że kopalnie zbudowane po drugiej wojnie
światowej są kopalniami o najwyższym wydobyciu dobowym i stosunkowo uniwersalnym
rozcięciu złoża. Dotychczasowa praktyka udowodniła, że w kopalniach nowych uzyskuje
się najwyższe wskaźniki techniczno-ekonomiczne, podczas gdy w kopalniach starszych
nawet do roku 2000 nie uzyska się podobnych wyników. Przykład kopalni Bogdanka
1 Budryk przekonuje o tym jednoznacznie. W kopalni Budryk wydajność ogólna w roku
2000 powinna wynosić 9200 kg/rdn, zaś najniższą wydajność planuje się w Bytomskiej
Spółce Węglowej i niewiele przekracza ona 2000 kg/rdn, czyli ponad 4,5-krotnie mniej.
Kopalnia Bogdanka z wydajnością 4658 kg/rdn plasuje się ponad wydajnością we wszystkich
Spółkach Węglowych, zaś w stosunku do najlepszej z nich (Nadwiślańskiej Spółki Węglowej)
posiada wydajność około 1,5 raza wyższą, zaś w stosunku do kopalni Budryk wydajność
2 razy niższą. Wynika stąd, że kopalnia Bogdanka i Budryk, jako kopalnie nowe zostały
już przystosowane do wysokiej koncentracji produkcji, a ich wydobycie pochodzi z 2
przodków ścianowych. Pozostałe kopalnie trudno będzie szybko zmodernizować tak, ażeby
je upodobnić do kopalń nowych. Dowodem pośrednim musi być Spółka Nadwiślańska,
w skład której wchodzą kopalnie niedawno zbudowane, jednakże trudno w nich uzyskać
liczące się efekty liczone wydajnością pracy.
Ze strukturą kopalń związane są ściśle możliwe do uzyskania wybiegi ścian. W wielu
kopalniach struktura przestrzenna kopalni narzuca na dziś i na wiele lat naprzód długości
wybiegów. Aktualnie sytuację w tym zakresie przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Liczba ścian w funkcji długości wybiegów
Table 5. Number of faces according to a longwall shift
Długość wybiegu
[m]

Liczba ścian
[szt.]

Udzi^
[%]

Wydobycie ze ścian
[t/d]

do 499

78

19,2

1 238

500—999

204

50

1 649

1000—1499

102

25

1755

1500—1999

21

5,1

2 220

ponad 2000

3

0,7

3 238

Tabela ta pokazuje wyraźnie, że w miarę wzrostu długości wybiegów rośnie koncentracja
produkcji z przodka ścianowego. Jednakże struktura długości jest niekorzystna z tego punktu
widzenia. Prawie 70% ścian ma wybiegi poniżej 1000 m, a tylko około 6% powyżej
1500 m, a dopiero w tym przedziale uzyskuje się wyraźny wzrost wydobycia ze ściany.
Im krótszy wybieg tym częstsze przemieszczanie maszyn i sprzętu z jednego przodka do
drugiego. Analiza przeprowadzona w pracy [2] stwierdza, że w wyniku takiej struktury
wybiegów ścian w ruchu jest około 70%, natomiast aż 25% ścian znajduje się w fazie
szeroko pojętej relokacji. Można zatem stwierdzić, że długość wybiegu stwarza w naszych
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warunkach określone ograniczenia na drodze do wzrostu koncentracji wydobycia. To
ograniczenie może zostać złagodzone poprzez zastosowanie technologii szybkiej relokacji
kompleksów ścianowych, przy wykorzystaniu np. samojezdnych wozów transportowych.
Przyjmując, że większość kopalń dąży do wprowadzania koncentracji produkcji, ale ze
względu na aktualną strukturę przestrzenną wyniki nie są często jednoznaczne, należy
stwierdzić, że prawdziwa jest postawiona przeze mnie teza o konieczności traktowania
wprowadzania koncentracji jako procesu długofalowego. W tabeli 6 przedstawiłem liczbę
kopalń w przedziałach średniego wydobycia z jednej ściany na dobę.
Tabela 6. Liczba kopalń w funkcji średniego wydobycia ze ściany
Table 6. Number of mines according to average output of a tongwa!! face
ton/dobę
<1000

15 kopalń

1001—1500

24 kopalnie

1501

2000

17 kopalń

2001

3000

4 kopalnie

3001^000

2 kopalnie

4001

1 kopalnia

5000

Z tabeli widać, że aż w 15-stu kopalniach średnie wydobycie ze ściany jest niższe od
1000 t/d, a tylko 7 kopalń ze średnim wydobyciem ze ściany powyżej 2000 t/d. Dane te
wykazują jak niezadawalający jest stan w przekroju przemysłu. Pokaźna liczba ścian
o wysokiej koncentracji produkcji jest skomasowana w kilku przodujących kopalniach.
3.2. G r u b o ś ć

pokładów

Grubość eksploatowanych pokładów jest jednym z podstawowych czynników decydujących
o możliwym do uzyskania wydobyciu z przodka ścianowego. Są przedziały wysokości
korzystniejszej oraz mniej korzystne z tego punktu widzenia. Wprawdzie istnieją w technice
górniczej maszyny i urządzenia mogące pracować i w pokładach cienkich i w pokładach
grubych, jednakże ich efektywność może być niewystarczająca w stosunku do obecnych
potrzeb. Rozkład liczby ścian w funkcji grubości pokładu oraz wielkości wydobycia ilustruje
tabela 7. Sporządzona została na podstawie danych z miesiąca marca 1995 roku.
Tabela 7. Liczba ścian w funkcji grubości pokładu i wielkości wydobycia
Table 7. Number of faces according to a seam thickness and output
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3,51—4,0

Liczba
ścian

6

7

8

48

20

1

140

20

6

4

85

Wydobycie
[t/d]

<1.5

1.5—2,0

I

2

3

4

5

< 1000

21

26

30

1000—1500

12

31

12

2,01

2,5

2,51

3.0

3,01

3,5

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96
Tab. 7 Cd.
Tab. 7 cont.
1

2

3

4

5

6

8

23

16

11

6

7

8
64

1501

2000

2001

2500

9

6

10

7

4

36

2501

3000

3

2

8

6

2

21

3001

3500

1

1

3

4

1

10

1

1

1

1

2

4

1

2

1 091

1 438

1 450

1 507

1 509

2 392

40

94

70

105

51

14

3501—4000
>4000
Średnie wydobycie
ze ściany [t/d]
Liczba ścian

3
10

374

Analiza tej tabeli pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
— w pokładach o grubości do 1,5 m prowadzi się 40 ścian, w tym 33 ściany
w przedziale 1,3 m do 1,5 m; średnie wydobycie w tej grupie wynosiło 1091 t/d, 52%
ścian miało wydobycie poniżej 1000 t/d;
— w przedziale 1,51—2,5 m prowadzi się 164 ściany o średnim wydobyciu 1440 t/d,
34% ścian miało wydobycie poniżej 1000 t/d;
— w przedziale 2,51 do 3,5 m prowadzi się 156 ścian o średnim wydobyciu przewyższającym nieco 1500 t, 41% ścian miało wydobycie poniżej 1000 t/d;
— w przedziale 3,51 do 4,0 m prowadzi się 14 ścian o średnim wydobyciu 2400 t/d;
7% ścian miało wydobycie poniżej 1000 t/d.
A zatem najwięcej przodków ścianowych o wydobyciu poniżej 1000 t/d było przy
eksploatacji pokładów o grubości do 1,5 m, ale również nie było tu ścian o wydobyciu
powyżej 2000. t/d. Wprawdzie okresowo pracują przodki ścianowe o wydobyciu powyżej
2000 t/d, a w kopalni Dębieńsko uzyskano nawet wyniki zbliżone do wydobycia 4000 t/d
(brutto), jednakże już na tej podstawie można stwierdzić, że przy obecnym stanie rozwoju
techniki grubość pokładu 1,3 m jest wartością graniczną opłacalności wybierania pokładów
cienkich. Stwierdzenie to jest jednak niekorzystne, gdyż w pokładach o grubości do 1,5 m
zalega blisko 35% zasobów. Ilustruje to najlepiej tabela 8.
Tabela 8. Zasoby w funkcji grubości pokładu
Table 8. Coal resources according to a seam thickness
do 1,0 m

Zasoby

1,01

1,5 m

1,51

3,0 m

3,1—4,5 m

> 4,5 m

Razem

Bilansowe

min ton

4,154

8,439

8,898

3,206

3,208

27,988

Operatywne

min ton

633

3,079
28,7

4,105

1,465

1,421

10,703

38,3

13,7

13,3

%

6

Również w pokładach o grubości powyżej 4,5 m, w których zalega powyżej 13%
zasobów, są utrudnione warunki eksploatacyjne. Wniosek stąd, że w około 48% zasobów
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istnieją czynniki obniżające możliwe do uzyskania wydobycie. Niektóre grubości pokładów
można zatem zaliczyć do czynników ograniczających wzrost koncentracji produkcji przy
obecnym poziomie rozwiązań technicznych i technologicznych,
3.3. Z a g r o ż e n i e

naturalne

Do podstawowych zagrożeń naturalnych utrudniających wybieranie jest występowanie
tąpań i metanu osobno oraz jako zagrożenia skojarzone razem. Zagrożeniem tąpaniami
objętych jest u nas połowa pokładów węgla, w tym około 30% to pokłady III i górnej
połowy II stopnia zagrożenia. W pokładach zagrożonych tąpaniami III stopnia i częściowo
II stopnia obowiązują szczególne metody profilaktyki przeciwtąpaniowej, które praktycznie
uniemożliwiają uzyskanie wysokiej koncentracji produkcji. Dlatego też pokłady III stopnia
zagrożenia tąpaniami należy wyeliminować z rozważań nad możliwością wprowadzenia
przodków o wysokiej koncentracji produkcji. Również w pokładach o II stopniu zagrożeniach
tąpaniami należy unikać przodków o wysokiej koncentracji wydobycia. W pozostałych
pokładach można bezpiecznie prowadzić przodki o wysokiej koncentracji produkcji. Potwierdzają to przeprowadzone eksploatacje przodkami o wysokiej koncentracji produkcji
w kopalniach Staszic, Jankowice, Czeczot, Dębieńsko.
Również zagrożenie metanowe może wpłynąć na ograniczenie wielkości wydobycia
z przodka eksploatacyjnego. W zależności od gazonośności złoża należy w pierwszym
rzędzie stosować takie środki jak przy normalnej eksploatacji. Jednakże w związku ze
zwiększonym wydobyciem ze ściany zwiększa się emisjia metanu, a to pociąga za sobą
konieczność stosowania odpowiednich rozwiązań. Stosowne [3] badania prowadzone były
w kopalniach Staszic w trakcie prowadzenia ścian o wysokiej koncentracji produkcji.
Badania te pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków, których pominięcie w projektowaniu ścian o wysokiej koncentracji może ograniczyć w znaczącym stopniu wielkość
wydobycia.
— W polu eksploatacyjnym o dużej koncentracji produkcji należy prowadzić tylko
jedną ścianę, aby uniknąć ograniczeń wentylacyjnych.
— W polach metanowych przy występującej skłonności węgli do samozapalenia należy
stosować układ wentylacyjny Y, z zastosowaniami odmetanowania.
— Stosowanie układu Y ułatwia zwalczanie zagrożenia metanowego ze względu na
odsunięcie od ściany strefy stężenia wybuchowego metanu w głąb zrobów, wymaga jednak
ze względów prewencji pożarowej uszczelniania zrobów przy chodniku wentylacyjnym.
— W polach metanowych zarówno ilość powietrza jak i wielkość wydobycia należy
dostosować do akualnych stężeń metanu. Wymaga to zapewnienia maksymalnej niezawodność
i systemu wentylacyjnego.
Nie ulega wątpliwości, że pokłady metanowe mogą stanowić ograniczenie dla wielkości
wydobycia zwłaszcza w przypadkach niemożności uregulowania wentylacji wg doświadczeń.
Kolejnym zagrożeniem jest pył węglowy. Jeszcze niedawno wydawało się, że staniemy
przed „barierą pyłową" w przodkach ścianowych, gdyż w czasie urabiania generowane są
znaczne ilości pyłu węglowego. Jednakże intensywne prace nad technologiami zwalczania
zapylenia w miejscu powstawania, czyli w okolicy bębna urabiającego kombajnu, doprowadziły do skutecznych metod walki z tymi zagrożeniami. Obecnie zapylenie nie stanowi
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poważniejszego ograniczenia możliwości uzyskania wysokiej koncentracji produkcji w przodku ścianowym. Można zatem stwierdzić, że opisane wyżej zagrożenia naturalne ograniczają
w pewnych obszarach możliwości intensyfikacji wydobycia, jednakże w wielu przypadkach
potrafimy już te ograniczenia minimalizować.
3.4. S z y b k i e

postępy

przodków

ścianowych

Wpływ wysokich postępów przodków ścianowych, wynoszących 10 m a nawet je
przekraczających, był w naszym Zagłębiu wielką niewiadomą, gdyż dotychczas takich
postępów nie było. Z teoretycznego punktu widzenia można było się spodziewać skutków
pozytywnych, ale także negatywnych. Dopiero przeprowadzone w kopalni Staszic szczegółowe
badanie górotworu otaczającego oraz powierzchni zarówno „in situ" jak i przy pomocy
modelowania komputerowego pozwoliło przybliżyć obraz skutków takiej eksploatacji. Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły pogląd, że zwiększenie postępu przodku
ścianowego zmniejsza skutki naprężeń i odkształceń wokół wyrobiska. Również badania
górotworu rzeczywistego w sąsiedztwie przodka ścianowego, głównie w chodnikach przyścianowych przed i za ścianą, nie wykazały negatywnego wpływu zachowania się wyrobiska,
a przeciwnie wykazały istotną poprawę utrzymania wyrobiska. Interesujące wyniki uzyskano
w trakcie badania (Statystyka...) podporności obudowy w funkcji postępu ściany. W miarę
wzrostu prędkości posuwu zmniejszał się nacisk górotworu na obudowę. Przedstawiony tu
w skrócie bilans badań górotworu wokół szybko postępującego przodka ścianowego nie
stwarza ograniczeń dla przodków o wysokiej koncentracji produkcji. Osobnym problemem
było badanie osiadania powierzchni nad szybko przemieszczającym się przodkiem. Szczegółowe badania tego zagadnienia przeprowadzone w kopalni Staszic wykazały, że ze
wzrostem prędkości eksploatacji zwiększa się przyrost prędkości narastania deformacji przy
pozostających bez zmian deformacjach ostatecznych. Można jednak ten wpływ zniwelować
poprzez prowadzenie eksploatacji w sposób ciągły ze stałą prędkością, co oznacza pracę
we wszystkie dni tygodnia. A zatem dla ograniczenia niekorzystnych skutków na powierzchni
nad frontem o dużych postępach dobowych należy prowadzić eksploatację w sposób ciągły.
3.5. O c h r o n a

powierzchni

Najskuteczniejszym sposobem ochrony powierzchni nad wybraną przestrzenią jest nadal
podsadzka hydrauliczna. Aktualnie około 23% zasobów operatywnych zalega w pokładach
pod obiektami na powierzchni. W szczególnych przypadkach konieczne jest stosowanie
podsadzki hydraulicznej. Udział wydobycia z podsadzką hydrauliczną stale maleje. Do roku
1977 udział ten wynosił około 50%. W roku 1970 wydobyto z podsadzką hydrauliczną
około 65 min ton węgla. Od tego roku udział podsadzki jest coraz mniejszy i obecnie
spadł do około 8—9% rocznie. Jest to wynikiem wysokiego kosztu podsadzania oraz braku
technologii wybierania ścianami z podsadzką hydrauliczną, pozwalającego na uzyskanie
wysokiej koncentracji produkcji. Średnie wydobycie z przodka ścianowego z podsadzką
hydrauliczną wyposażonego w obudowę zmechanizowaną wynosi obecnie 847 t/d, zaś
z obudową indywidualną 392 t/d. Wskaźniki te leżą zdecydowanie niżej od wymaganych
i stanowią bariery dla rozwoju koncentracji produkcji tymi systemami.
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3,6. M a s z y n y

i

urządzenia

Produkowane aktualnie maszyny i urządzenia przodkowe nadążają za potrzebami najwyższej nawet koncentracji wydobycia. Przekroczone są kolejne bariery wydajności i twardości maszyn. Przekraczane są kolejne progi zainstalowanej mocy zarówno w kombajnach
jak i przenośnikach ścianowych. W zależności od urabialności węgla w pokładzie oraz od
grubości pokładu stosowane są kombajny o mocach 245 kW, 320 kW, 500 kW, 700 kW
a nawet 1000 kW. Podobnie istnieją wysoko wydajne przenośniki o wydajnościach 450 t/h,
900 t/h, 1100 t/h, 1300 t/h. Te wysokie wydajności wymagają odpowiednio wysokich
zainstalowanych mocy, które w zależności od długości przenośnika wynosić mogą: 600 kW,
780 kW, 1000 kW. Wzrasta moc zainstalowanych w przodku mocy, które dochodzić mogą
do około 2000 kW. Stwarza to poważne ograniczenia w zasilaniu napięciem 1000 V.
Praktycznie dla lego zasilania granica zainstalowanej mocy nie powinna przekraczać 700—800
kW. Przy wyższych mocach należy stosować napięcia wyższe. A zatem przy odpowiednim
doborze parametrów technicznych sprzętu nie występują poważniejsze ograniczenia w uzyskaniu wysokiej koncentracji. Ważnym zagadnieniem jest wykonywanie robót przygotowawczych. Przy prowadzeniu przodków o dużych postępach konieczne jest uzyskanie
odpowiednich postępów w drążeniu wyrobisk. Jak wykazuje praktyka, przy zastosowaniu
kombajnów chodnikowych typu AM-50 postępy są zbyt niskie i konieczne jest zastosowanie
kombajnów wyższej mocy. Ponieważ, poza egzemplarzem prototypowym, nasz przemysł
nie produkuje jeszcze kombajnów dużej mocy, konieczne potrzeby zaspokajane są przez
kosztowny import. Ograniczenie stanowi tutaj jedynie brak finansów.

4. Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej analizy zamieściłem w tabeli 9
Tabela 9. Bariery i ograniczenia
Table 9. Barriers and limitations
Lp.

Ograniczenia

3

4

1

2

1.

Struktura kopalni

Wymagana przebudowa struktury

Wybiegi

Nie prowadzić przodków o wy-

2.

sokiej koncentracji < 1000 m

Wybierać wybiegi powyżej
1500 m

Grubość pokładu

Nie lokować przodków o wysokiej koncentracji w pokładach
< 1,3 m

Prowadzić przodki o wysokiej
koncentrracji w ograniczonym
zakresie powyżej 4,0 m

Zagrożenie tąpaniami

Nie prowadzić przodków o wysokiej koncentracji w III stopniu

Prowadzić w ograniczonym
zakresie przy II stopniu

3.

4.

5.

6.
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Bariery

Zagrożenie metanowe

Szybkie postępy przodków

w ograniczonym zakresie
w kategorii II i IV
Nie stosować pod obiektami
cłironionymi

Eksploatacja ściany w sposób
ciągły (7 dni w tygodniu)
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Tab. 9 cd.
Tab. 9 cont.
1
7.

2

3

Ochrona powierzchni

4

Podsadzka hydrauliczna przy
kategorii IV

8.

Maszyny i urządzenia

Występują jedynie bariery finansowe

W kolumnie „bariery" ^formułowane zostały warunki brzegowe, którycłi przekroczyć
czy pominąć nie można. W kolumnie „ograniczenia" zamieszczone zostały czynniki, które
cłiarakteryzują możliwości stosowania przodków wysokiej koncentracji produkcji. Czynniki
te to w znacznej mierze ograniczenia pewnych parametrów, które warunkują możliwości
uzyskania wysokiej koncentracji wydobycia.
Przeanalizowane zostały najważniejsze czynniki stanowiące bariery i ograniczenia w skutecznej realizacji przodków o wysokim wybobyciu. Tycłi czynników o mniejszym ciężarze
gatunkowym może być znacznie więcej, jednakże na podstawie przeprowadzonej analizy
pracy ścian o wysokiej koncentracji produkcji wytypowałem czynniki zamieszczone w tabeli.
Ważnych barier i ograniczeń nie jest zatem zbyt wiele, co pozwala pozytywnie ocenić
prognozowany rozwój koncentracji wydobycia w kopalniach węgla kamiennego.
Przekazano 8 grudnia 1995 r.
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Barriers and limitations of output concentration in underground
coal mining

Abstract
The analysis of the state of output concentration in longwall faces has been presented.
The growth trend is shown. The data collection of 374 longwall faces is taken into
consideration. The output classification allows to isolate groups of faces with output
under their potential. On the basis of the analysis and own observationes in coal
mines some factors which determine barriers of output concentration development and
limitations restricting machinery potential are marked out. The main of them are initial
structure of a coal mine, a longwall face shift, a seam thickness, natural hazards like
methane and rock bursts, an influence of longwall face daily advance on a rock mass
and a surface subsidence.
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Eksploatacja wysokiej ściany w KWK „Ziemowit''

Słowa kluczowe
Eksploatacja wysokiej ściany-urzodzenia

zmechanizowane

Streszczenie
Opisano stosowane w latach 1979—95 technologie eksploatacji pokładu 209 o zmiennej miąższości od 4 do 6 m. Przedstawiono genezę powstania projektu eksploatacji
tego pokładu wysokimi ścianami. Podano wymagane parametry techniczne wyposażenia
wysokiej ściany na przykładzie projektowanej ściany 901 w pokładzie 209 kopalni
„Ziemowit".
1. Stosowane technologie eksploatacji węgla w pokładzie 209
Pokład 209 w parcelach o diiżej miąższości jest eksploatowany na dwie warstwy
systemem ścianowym na zawał. Podczas wybierania warstwy I (dolnej) pozostawiona jest
półka węglowa oddzielająca wyrobisko eksploatacyjne od zrekonsolidowanego zawału po
eksploatacji w warstwie II (górnej).
W latach 1979—82 podjęto próbę wybierania pokładu 209 systemem jednowarstwowym
(ściany 101, 102, 103 oraz ściany 911—916) z pozostawieniem przystropowej łaty węglowej
grubości 0,6—1,0 m. W latach siedemdziesiątych przemysł maszynowy nie produkował
obudowy ścianowej pracującej w większym zakresie wysokości. Straty substancji węglowej
z przyczyn górniczych przez pozostawianie tak dużej łaty przystropowej sięgały 14%
i więcej. Pozostawiany w zrobach ściany nie wybrany węgiel zwiększał zagrożenie pożarowe,
a pokład 209 jest skłonny do samozapalenia.
W ścianach 101 i 102 zastosowano najnowocześniejszy wówczas kompleks dla ścian
wysokich składający się z obudowy PIOMA-25/45, przenośników ścianowych RYBNIK-73
i 76, kombajnu KWB-6 i przenośnika podścianowego SUPER SAMSON z kruszarką
bębnową-dynamiczną zabudowaną na napędzie PZS. Techniczne możliwości wyposażenia
ściany, uniemożliwiające wybieranie pokładu na pełną miąższość, i nie osiąganie przewidywanych efektów, spowodowane dużą awaryjnością urządzeń, zadecydowało o odstąpieniu
od eksploatacji wysokiego pokładu na jedną warstwę. Na podstawie prowadzonych robót
przygotowawczych dla następnych ścian stwierdzono, że pokład 209 posiada miąższość
4,8—5,6 m. Pozostałą część parceli tego pokładu wybiera się więc systemem dwuwarstwowym
z zawałem stropu.
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Obecnie warstwa górna o średniej miąższości 2,7 m (określona z powodu przerostu
łupkowego grubości O—0,15 m) eksploatowana jest nadal ścianami wyposażonymi w obudowę FAZOS-12/28 i FAZOS-15/31.
Warstwę dolną w parceli centralnej eksploatuje się ścianami wyposażonymi w obudowę
GLINIK-08/22. Lokalne występowanie rozmyć stropu pokładu 209 oraz ugięcia tego pokładu
powodują konieczność częstego przybierania warstwy dolnej, podczas eksploatacji w warstwie
górnej, w celu uniknięcia przybierki trudnourabialnego piaskowca zalegającego w stropie
bezpośrednim ścian. W takich rejonach pokładu ściany są lokalnie zaniżane. Podczas
eksploatacji dwuwarswowej system ścianowy i zastosowane wyposażenie posiada ograniczoną
zdolność do prowadzenia ściany zgodnie z ukształtowaniem pokładu. Wskutek tego miąższość
warstwy dolnej posiada bardzo zmienną grubość, miejscami mocno zredukowaną. Konieczność
pozostawiania łaty przystropowej o grubości minimum 0,3 m dla utrzymania stropu (zrekonsolidowanego zawału po eksploatacji warstwy górnej) powoduje, że efektywna grubość
warstwy dolnej jest znacznie mniejsza od rzeczywistej. Zastosowane wyposażenie uniemożliwia zaniżenie ściany do tak zredukowanej wysokości, czego efektem jest konieczność
przybierania skał spągowych. Przerywanie półki węglowej nie może być brane pod uwagę
w takich przypadkach, gdyż jest przyczyną powstawania obwałów.
Twardość odprężonego węgla w dolnej warstwie oraz przybierki kamienia powodują
ponadto konieczność wykonywania robót strzałowych przy użyciu materiałów wybuchowych
w ociosie ściany celem poprawy urabialności. Średnie zużycie materiału wybuchowego
wynosi ok. 200 kg/dobę w jednej ścianie. Roboty strzałowe wykonywane w ścianie powodują
zmniejszenie postępu, jak również zwiększają zagrożenie dla załogi.
W trakcie eksploatacji nie ma technicznych możliwości oddzielenia kamienia od
węgla w ścianie, a kopalnia nie dysponuje płuczką miałową. Na przykładzie eksploatacji
zakończonej niedawno ściany 127 w dolnej warstwie pokładu 209 — na ogólną wielkość
wydobycia w wysokości 733 880 ton udział kamienia wyniósł 168 956 ton, tj. ok.
23%. Tak duża ilość przybieranego kamienia powoduje nie tylko dużą awaryjność
maszyn i urządzeń, ale ma również decydujący wpływ na jakość węgla, a tym samym
na możliwość jego sprzedaży.

2. Zasadnosc przedsięwzięcia
W związku z problemami technicznymi występującymi w kopalni „Ziemowit" przy
eksploatacji pokładów grubych systemem dwuwarstwowym zaprojektowano eksploatację
jednowarstwową pokładów o miąższości 4—6 m. W obszarze górniczym ,J^ędziny I",
w granicach którego eksploatację prowadzi KWK „Ziemowit", w zakresie tej miąższości
na istniejących poziomach występują pokłady 209 oraz 206/1-2 o zasobach operatywnych:
— pokład 209
— 39 130 tys. ton,
— pokład 206/1-2 — 5 643 tys. ton.
Kompleksy ścianowe pracujące w zakresie wysokości 4—6 m znalazłyby również
zastosowanie w kopalniach „Piast" i „Czeczott" Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.,
w których występują na istniejących poziomach pokłady o podobnej miąższości:
— w KWK „Piast" pokład 209 o zasobach operatywnych — 63 833 tys. ton,
— w KWK „Czeczott" pokład 209 o zasobach operatywnych — 24 179 tys. ton.
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Obecnie, po trzynastoletniej przerwie w eksploatacji wysokich ścian, przygotowuje się
do wybierania węgla systemem jednowarstwowym parcelę południowo-wschodnią pokładu
209.
Na podstawie dotychczasowego rozpoznania geologicznego i prowadzonych robót badawczych i przygotowawczych stwierdzono podobne nieregularne zaleganie pokładu, tzn.
występowanie rozniyć stropu i związanych z nimi ugięć pokładu, zmienną miąższość oraz
występowanie drobnych uskoków w polach eksploatacyjnych ścian. Dla najbardziej efektywnego wybrania tej parceli projektuje się eksploatację jednowarstwową na całą grubość
pokładu. W ten sposób zmniejszone zostaną straty węgla, jakie występują w systemie
dwuwarstwowym. Eksploatacja pokładu na jedną warstwę umożliwia przechodzenie rejonów
występowania ugięć i nieregularności zalegania pokładu bez potrzeby przybierania skał
stropowych i spągowych oraz bez pozostawiania w stropie przypinki węgla o lokalnie
dużych miąższość i ach.
W krajach takich, jak: Australia, USA, Indie, a od niedawna również Czechy, z powodzeniem stosuje się wybieranie grubych pokładów systemem jednowarstwowym przy
zastosowaniu wysoko wydajnych kompleksów ścianowych. Osiągnięte wyniki pozwalają
wnioskować, że ten sposób eksploatacji sprawdza się w praktyce. Dokonany postęp techniczny
w dziedzinie mechanizacji robót eksploatacyjnych umożliwia dobór wyposażenia wysokiej
ściany o bardzo dużej wydajności. Wyposażenie ścian specjalnie skonstruowane do tego
zadania wymaga dużej niezawodności i trwałości dla zrekompensowania poniesionych
nakładów.
Zmierzając do zwiększenia efektywności wydobycia poprzez koncentrację robót eksploatacyjnych, zmniejszenia kosztów i zwiększenia wydajności, kopalnia podjęła decyzję
zaprojektowania eksploatacji w pokładzie 209 systemem jednowarstwowym na całą miąższość
pokładu przy pomocy wysoko wydajnego kompleksu ścianowego. Eksploatacja pokładu
węglowego ścianami wysokimi 4—6 m pozwoli osiągnąć następujące efekty:
— zwiększenie wydobycia dobowego z jednej ściany,
— wzrost wydajności,
— zmniejszenie ilości robót przygotowawczych, zbrojeń i likwidacji dla utrzymania
równoważnego wydobycia,
— zmniejszenie długości czynnego frontu eksploatacyjnego i kosztów wyposażenia dla
utrzymania równoważnego wydobycia,
— zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych,
— poprawa czystości wydobycia węgla w porównaniu do eksploatcji dwuwarstwowej,
— zwiększenie ilości zasobów operatywnych do wydobycia w porównaniu do eksploatacji
dwuwarstwowej,
— ograniczenie nakładów na działania profilaktyczne, przeciwpożarowe, poprzez czyste
wybieranie węgla.
Na podstawie zdobytych doświadczeń w prowadzeniu eksploatacji wysokich pokładów
zespół inżynierów z KWK „Ziemowit" i CMG „KOMAG", w ramach grupy roboczej do
spraw nowej technologii wybierania ścian powołanej Uchwałą Zarządu Nadwiślańskiej
Spółki Węglowej S.A. nr 563/94, przy współpracy z Politechniką Śląską, AGH i GIG,
opracował założenia konstrukcyjne oraz technologię pracy kompleksu ścianowego o wysokiej
wydajności dla pokładów o dużej miąższości. Wynikiem tej pracy jest między innymi
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dobranie parametrów technicznych urządzeń, które będą wchodziły w skład wyposażenia
wysokiej ściany.

3. Parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład wysokiej ściany
o projektowanej zdolności wydobywczej 1000 do 1500 t/h w pokładzie 209
o miąższości 4—6 m i małych nachyleniach (do 6°)
3.1. P a r a n n e t r y

obudowy

zmechanizowanej

ścianowej

Maksymalna wysokość sekcji została przyjęta z 10-procentową nadwyżką miąższości
pokładu (wysokość tectinologiczna). Dla tak wysokiej sekcji dobrano podziałkę 1,75 m
jako stabilniejszą od stosowanej do tej pory podziałki sekcji 1,5 m oraz z uwagi na
zmniejszenie nacisków jednostkowych. Ilość stojaków sekcji — 2 szt. Spośród rozpatrywanych
kroków obudowy (0,63, 0,8 i 1,0 m) wybrano 0,8 m z możliwością mechanicznego
wydłużenia układu przesuwnego sekcji max. 300 mm. Ponadto: obudowa musi być przystosowana do współpracy z przenośnikiem o szerokości 1050—1100 mm, a otwarcie stropu
po dosunięciu sekcji do przenośnika nie może przekraczać 0,5 m. Sterowanie będzie
hydrauliczne, pilotowe. Charakterystyczne dane techniczne:
— ciśnienie zasilania obudowy — 31,5MPa,
— podporność robocza — minimum 1,2 MN/m utrzymywanego stropu przez stropnicę,
— stosunek podporności wstępnej do roboczej — 0,88—0,95,
— średni nacisk jednostkowy na spąg — 1,5—2,1 MN/m^.
Ze względu na warunki górniczo-geologiczne i zakres pracy stropnica musi być sztywna,
wyposażona w osłonę teleskopową ociosu i zabezpieczać ocios od wysokości 2,5 m
z możliwością wychylenia +15° ponad płaszczyznę stropnicy, a długość pierwszego członu
stropnicy powinna wynosić 800 mm.
Wybrano spągnicę typu katamaran z hydraulicznym siłownikiem podnoszenia spągnicy.
Oprócz przedziału komunikacyjnego, który będzie na wysokości prowadnic kablowych
pomiędzy osłoną odzawałową a rzędem stojaków z wymogiem pełnego dostępu do
sterowania hydraulicznego obudowy, kilkuczęściowa osłona czoła ściany powinna mieć
możliwość utworzenia pomostu roboczego. Sekcje obudowy zmechanizowanej pracujące
przy napędach przenośnika ścianowego muszą zapewniać prawidłowe przejście dla załogi,
a końce ich stropnic znajdować się w jednej linii z pozostałymi stropnicami sekcji
w ścianie.
Sekcje muszą być przystosowane do zainstalowania oświetlenia, a ich elementy wyposażone w otwory technologiczne i uchwyty umożliwiające podnoszenie, mocowanie na
środkach transportu oraz montowanie w całość.
3.2. P a r a m e t r y

techniczne

kombajnu

Zakres pracy kombajnu i możliwość urabiania przez niego twardych węgli (Rc = 29—45
MPa) jest podyktowana parametrami pokładu 209. Dla osiągnięcia średniej wydajności
1000—1500t/h zdolność produkcyjna kombajnu powinna wynosić 2500 t/h, z zainstalowaną
mocą około 1500 kW przy posobnym załączaniu silników elektrycznych lub ich płynnym
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rozruchu na napięcie 6 kV, Zakłada się, że organy będą globoidalne, z nożami stycznymi
w uchwytach ze zraszaniem zanożowym, pozwalające na zabiór 0,8 m. Projektuje się, że
obroty organów będą wynosiły około 23 obr./min., moc przypadająca na każdy organ —
500—600 kW, a napięcie znamionowe silników elektrycznych — 6 kV.
Siła posuwu kombajnu powinna wynosić co najmniej 2 X 45 T, prędkość posuwu —
od O do 15 m/min. System posuwu musi być bezcięgnowy, typu łańcuchowego, np.
Mecolink lub Dynatrack. Od strony ociosu węglowego prowadzenie kombajnu będzie
ślizgowe po profilu rynny przenośnika ścianowego, a od strony zawału — prowadzenie
ślizgowe musi dodatkowo spełnić zadanie odciążenia kół napędowych układu posuwu od
sił poprzecznych. Odległość organu od przenośnika nie powinna przekraczać 350 mm.
Kombajn powinien być wyposażony w kruszarki bębnowe na ramionach kombajnu:
— instalację zraszającą zapewniającą prawidłowe zraszanie przy ciśnieniu 1 MPa na
końcu rurociągu przeciwpożarowego pod ścianą,
— osłony na kombajnie sterowane hydraulicznie,
— zdalne sterowanie bezprzewodowe z pełnym diagnozowaniem stanów pracy maszyny,
— ładowarki hydrauliczne i oświetlenie.
Producent musi gwarantować, że do czasu remontu kapitalnego kombajn będzie mógł
pracować 5 lat lub wyeksploatuje 5 min ton urobku.
3.3. P a r a m e t r y

techniczne

przenośnika

ścianowego

Biorąc pod uwagę projektowaną średnią wydajność ściany wynoszącą 1000—1500
t/h, przenośnik ścianowy powinien mieć wydajność około 2000 t/h, moc napędów
min. — 3 X 350 kW i napięcie zasilania silników — 6 kV.
Przyjęto, że najlepszym napędem wysypowym byłby napęd krzyżowy z jednostkami
napędowymi w układzie mieszanym prostopadło-równoległym. Typ bębnów napędowych
będzie jednolity na oddzielnych łożyskach, z możliwością wymiany bez demontażu przekładni.
Łańcuch ogniwowy musi być dwunitkowy, prowadzony środkowo z prędkością min. 1,3
m/s, a jego średnica powinna wynosić 38—42 mm, przy możliwie najlepszej klasie
wytrzymałościowej (D lub zbliżonej do D).
Rynny bezwzględnie muszą być zamknięte blachą spągową o grubości 35 mm.
Szerokość rynien powinna wynosić 1050—1100 mm. Koniecznym wymogiem Jest, by
blacha działowa była typu HARDOX o grubości 45—50 mm. Profile rynny powinny być
zintegrowane ze wspornikami przystawki i uchwytem sekcji dostosowanym do hydraulicznego
korygowania położenia przenośnika względem spągu. Trwałość rynnociągu powinna być
gwarantowana na 5 min ton przenoszonego urobku. Przenośnik ścianowy musi być w pełni
kompatybilny z kombajnem i obudową zmechanizowaną, sposób prowadzenia kombajnu
opisano w rozdziale pt.: „Parametry techniczne kombajnu".
Prowadnice kablowe powinny być przystosowane do współpracy z układakiem kabla
lla przewodów zasilających instalację elektryczną i wodną. Napęd wysypowy przenośnika
musi być wyposażony w mechanizm do napinania i rozpinania łańcucha, a napęd zwrotny —
w urządzenie do ciągłej kontroli i regulacji stanu napięcia łańcucha w zależności od jego
obciążenia.
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3.4. P a r a m e t r y

techniczne

przenośnika

podścianowego

Szerokość przenośnika podścianowego powinna wynosić 1200 mm, prędkość łańcucha
min. ł,7 m/min. (ok. 20% większa od prędkości przenośnika ścianowego), a wydajność
co naimniei 2 0 0 0 t/h. Trasa nrzenośnika w i n n a i i m n y l i w i f i r m y w ^ r r i f ^ n n ^ i n m ^
członami rynien o kąt 2°, co daje wystarczającą możliwość pokonania ewentualnych odchyłek
chodnika podścianowego na wybiegu ściany.
Napęd projektuje się z dwoma jednostkami napędowymi o mocy 2 x 200 kW. Zwrotnia
musi być zintegrowana z napędem krzyżowym przenośnika ścianowego. Brany jest pod
uwagę przenośnik z łańcuchem 2 x 0 3 0 — 3 4 mm. Bębny przenośnika podścianowego
powinny być jednolite na oddzielnych łożyskach, z możliwością demontażu bez konieczności
wymontowania przekładni. Jeśli chodzi o napięcie zasilania, to najlepszym rozwiązaniem
jest przyjęcie założenia, że przenośnik podścianowy, podobnie jak kombajn i przenośnik
ścianowy, będzie zasilany napięciem 6 kV.
Pozostałe wymogi dla przenośnika podścianowego:
— kadłub napędu z teleskopową, hydraulicznie wysuwaną częścią tylną do szybkiej
regulacji napięcia wstępnego łańcucha zgrzebłowego, dającą możliwość rozpinania łańcucha,
— napęd wraz z częścią sztywną umieszczony przesuwnie na niskiej zwrotni przenośnika
taśmowego (urządzenie typu Matylda),
— przesyp z przenośnika podścianowego na taśmowy, zabezpieczony przesuwnym
urządzeniem zasypowym,
— trasa przenośnika zamknięta od dołu na całej długości przenośnika,
— kruszarka odśrodkowa wbudowana w trasę przenośnika podścianowego z odpowiednio
dobranymi obrotami bębna i mocą (2 X 55 kW),
— trasa przenośnika przystosowana do przekładki w całości przy pomocy sekcji
chodnikowej.
3.5. P a r a m e t r y

techniczne

sekcji

chodnikowej

Sekcja chodnikowa projektowanej ściany 901 powinna mieć zakres pracy do 4,5 m,
siłę przesuwu — 160 T, krok — przystosowany do współpracy z obudową na zabiór 0,8
m, a ciśnienie zasilania — nie większe jak 31,5 MPa.
3.6. W a r u n k i

zasilania

kompleksu

ścianowego

Gdyby napięcie zasilania kombajnu ścianowego, przenośnika ścianowego i przenośnika
podścianowego było realizowane napięciem 6 kV, to transformatory byłyby zlokalizowane
poza pełnym wybiegiem ściany wynoszącym około 2500 m, co umożliwiłoby stałą lokalizację
tych transformatorów dla kilku ścian. Kopalnia „Ziemowit" w wyposażeniu aparatury
łączeniowej i zabezpieczającej wykorzystuje od tego roku (1995) urządzenia francuskiej
firmy „SAIT" na napięcie 6 kV, które wykazują wysoką niezawodność w zasilaniu pierwszego
polskiego kombajnu KSE-IOOO na napięcie 6 kV (eksploatowanego obecnie w ścianie 925),
a do zasilania i sterowania pracą ciągnika — przemiennik częstotliwości „Simovert P"
niemieckej firmy „Siemens". Zastosowanie napięcia 6 kV do zasilania przenośnika ścianowego
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i podścianowego pozwoliłoby na wyeliminowanie transformatorów pod ścianą, a tym samym
nie byłoby kłopotliwych przemieszczeń transformatorów zasilającycłi kompleks ścianowy,
które przy napięciu zasilania 1000V i projektowanych mocach musiałyby stad max. 100—
—150 m od ściany. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przy projektowanych mocach i długości
ściany 200—300 m należałoby zastosować dla każdej jednostki napędowej oddzielny
transformator, aby zapewnić właściwe warunki rozruchowe. Ujednolicenie napięcia zasilania
kombajnu, przenośnika ścianowego i podścianowego na 6 kV umożliwiłoby zastosowanie
jednostek napędowych dużej mocy (np. kombajn — 1000 kW, PZS — 3 x 350 kW,
PZP — 2 X 200 kW) z zabudowanymi silnikami jednobiegowymi, przez co byłyby prostsze
układy elektryczne, większa niezawodność, warunki rozruchowe bez konieczności stosowania
tzw. „wolnego biegu". Należy zaznaczyć, że aparatura zasilająca i łączeniowa na napięcie
6 kV przy w/wym. mocach byłaby obciążana w 20—30% nominalnych parametrów, co
praktycznie wyehminowałoby awaryjność wynikającą z przeciążeń i udarów prądowych
występujących w sieci podczas rozruchów dużych jednostek napędowych.
Wyposażenie elektryczne powinno umożliwiać monitoring pracy i stanów awaryjnych
urządzeń wchodzących w skład kompleksu ścianowego.
Przekazano

11 listopada 1995 r.

Thick seam extraction at Ziemowit Coal Mine

Abstract
Since 1979 seam 209 of 4—6 m thickness has been extracted at Ziemowit Coal Mine.
The initial methods of double leaf and single leaf extraction are described and the conversion
to a single high seam face is justified.
The proposed technical parameters and eąuipment to be applied to longwall 901 are
detailed and discussed.
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Ocena efektywności i możliwości wysokiej koncentracji wydobycia
w systemach ścianowych z lokowaniem kamienia w zrobach
Słowa kluczowe
System ścianowy o wysokiej koncentracji
powęgłowych-efektywnośd
systemu

wydobycia-technologia

lokowania

odpadów

Streszczenie
W artykule określono skalę problemu odpadów powęglowych i przedstawiono nowe
technologie składowania odpadów w zrobach ścian zawałowych.
Wykazano, że jest możliwe składowanie odpadów w ścianach o wysokiej koncentracji
produkcji i jest ono opłacalne.
L Wstęp
Podczas eksploatacji kopaliny użytecznej dochodzi do wydobywania pewnych ilości
skały płonnej.
Skała ta pochodzi głównie z zanieczyszczeń złoża lub z drążonych wyrobisk udostępniających oraz z przybierek stropów lub spągów.
W ostatnich latach obserwuje się spadek ilości skały płonnej pochodzącej z drążonych
wyrobisk kamiennych, ale w istotny sposób wzrasta ilość opadów powstających podczas
wzbogacania węgla. Dzieje się tak na skutek zmniejszania nakładów inwestycyjnych na
budowę i rozbudowę kopalń i coraz większej dbałości o poprawę jakości węgla.
W 1993 r, w polskich kopalniach węgla kamiennego wytworzono 45 363 000 t
odpadów stałych (Kurczabiński, Sokół 1995). Z tej ilości 9,5%, tj. około 4 310 000 ton,
zagospodarowano do wypełniania pustek poeksploatacyjnych i wyłączonych z użytkowania
wyrobisk, a 33% odpadów trafiło na zwałowiska.
Około 54% odpadów wykorzystano do rekultywacji i niwelacji terenu oraz do robót
inżynieryjnych. Można postawić tezę, że niwelacja i rekultywacja oraz roboty inżynieryjne
praktycznie coraz bardziej się kurczą.
Nie będzie zatem obarczone dużym błędem stwierdzenie, że do zagospodarowania pod
ziemią pozostaje rocznie około 20 min ton odpadów.
Do tej grupy należy doliczyć przynajmniej część odpadów energetycznych, tzn, popiołów
i żużli. Tak więc z dobrym przybliżeniem można powiedzieć, że do zagospodarowania
pod ziemią pozostaje co roku od 25 do 30 min ton odpadów kopalnianych i energetycznych.
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Ta wielkość określa wagę problemu oraz zakres koniecznych do rozwiązania zagadnień
technologicznych i pozwala na wyobrażenie sobie koniecznych do pokonania trudności
i wielkości potrzebnych nakładów finansowych.
Dla zilustrowania tego zagadnienia należy podać, że roczne wydobycie dużej kopalni
podziemnej wynosi około 5 min ton.
Zatem dla ulokowania 30 min ton odpadów pod ziemią należałoby uruchomić systemy
transportu odpowiadające pod względem wydajności sześciu dużym kopalniom węgla. Jest
to stwierdzenie słuszne pod warunkiem, że nadal 50% odpadów będzie wykorzystywane
do robót inżynieryjnych i rekultywacji.
y
Ponieważ w mocno zurbanizowanym regionie jakim jest Górny Śląsk brak miejsc na
tworzenie nowych zwałowisk, a pojemność już istniejących jest ograniczona (wg szacunków
Katowickiego Biura Studiów i Projektów Górniczych ostatnie będą zapełnione do roku
2014), istnieje pilna potrzeba zwiększenia ilości odpadów składowanych pod ziemią.
Problem składowania odpadów pod ziemią jest istotny z wielu względów i może być
rozpatrywany w różnych aspektach, np. technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych
(Borycz, Włoszek 1995). Analiza tych aspektów prowadzi do wniosku że składowanie
odpadów pod ziemią może być opłacalne i przynosić kopalniom i środowisku wymienione
korzyści.

2. Techniczne możliwości składowania odpadów pod ziemią
Wydobywanie węgla powoduje wytwarzanie pustek pod ziemią, pustki te są likwidowane
poprzez podsadzanie lub przez rumosz zawałowy.
W ostatnich trzydziestu latach dominuje w Polsce eksploatacja z zawałem stropu.
W 1991 roku na ogólną ilość 140,1 min ton wydobycia w kraju zaledwie 13,8%
stanowił węgiel ze ścian z podsadzką hydrauliczną, a ze ścian z podsadzką suchą
wydobyto zaledwie znikomą część. Z wielu względów wydobycie z podsadzką jest
ograniczone tylko do tych rejonów, w których trzeba chronić powierzchnię przed wpływem
eksploatacji podziemnej.
Systemy eksploatacji, w której stosowana jest podsadzka są niedoinwestowane i technicznie
zaniedbane.
Pomimo tego do wypełniania pustek podziemnych zużyto w 1993 r. około 4,5 min ton
(tj. 2,6 min m) odpadów powęglowych.
Można przyjąć, że powstająca co roku w polskich kopalniach węgla kamiennego pustka
poeksploatacyjna ma objętość 100 min m. Po porównaniu objętości pustki poeksploatacyjnej z objętością ulokowanych pod ziemią odpadów okazuje się, że zapełniły one
zaledwie 2,6% pustki.
Należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie wszystkie miejsca w kopalni można zapełnić
odpadami, ze względu na techniczne trudności i ekonomiczną opłacalność takiego działania.
Ale nawet przy założeniu, że tylko 30% pustek można zapełnić, istnieje duża dysproporcja
pomiędzy potencjalnymi możliwościami a uzyskiwanym w tym zakresie wynikiem.
O takiej sytuacji decyduje szereg czynników, do których należy zaliczyć:
a) brak rozwiniętych technologii składowania odpadów,
b) brak urządzeń i infrastruktury w kopalniach,
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c) brak środków finansowych na rozwój składowania odpadów pod ziemią,
d) brak rzetelnego ractiunku ekonomicznego dotyczącego składowania odpadów pod
ziemią i na powierzchni.
Powyższe przyczyny spowodowały, że odpady powęglowe są składowane pod ziemią
głównie w postaci podsadzki lub dodatku do materiału podsadzkowego.
Na skutek wymienionych wyżej przyczyn ugruntował się w kopalniach pogląd, że
składowanie odpadów pod ziemią jest drogie i nieopłacalne (Borycz, Włoszek 1995).
Taki pogląd jest wygodny, gdyż pozwala pozwala na odsunięcie od kadry i kopalń
problemu i nie zajmowanie się nim.
Poza stosowaniem odpadów do wytwarzania podsadzki, tzn. wypełnianiem pustek poeksploatacyjnych i wyrobisk wyłączonych z użytkowania w celu podparcia stropu, możliwe
jest lokowanie odpadów w zrobach zawałowych ścian (Włoszek 1992, 1993).
Odmienne podejście do problemu zagospodarowania odpadów powęglowych pod ziemią
pozwala na znaczne obniżenie kosztów procesu składowania, a także na wyeliminowanie
niedogodności technicznych towarzyszących podsadzaniu.
Ponieważ podsadzkowe systemy eksploatacji z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów
podsadzkowych jak również odpadów powęglowych i energetycznych, są dobrze znane
z praktyki i literatury (Plewa, Mysłek 1993; Gałeczka 1988; Mazurkiewicz, Piotrowski
1993) dla skrócenia wykładu pominiemy ten wątek tematu.

3. Systemy ścianowe z lokowaniem kamienia w zrobach
Lokowanie kamienia w zrobach ścian zawałowych może się odbywać różnymi sposobami.
Może byc realizowane poprzez wtłaczanie zawiesin lub mieszanin drobnofrakcyjnych
odpadów o konsystencji pasty przez układ rur wleczonych za obudową (Mazurkiewicz,
Piotrowski 1993) (rys. 1) lub poprzez wsypywanie kamienia do pustki poeksploatacyjnej
przed wywołaniem zawału stropu (Włoszek 1992) (rys. 2).

Rys. 1. Wtłaczanie mieszanin ciekłych do rumoszu zawałowego
Fig. 1. Liąuid mixtures injection to abadoned rocks
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Rys. 2. Wysypywanie odpadów do pustki poeksploatacyjnej
Fig. 2. Puting waste rocks into caving

W obydwu przypadkach głównym celem nie jest podsadzanie, ale utylizacja odpadów.
W zależności od warunków geologicznych w pierwszym przypadku można uzyskać zapełnienie
od 10 do 30% pustki poeksploatacyjnej mieszaninami drobnofrakcyjnymi przez wypełnianie
szczelin w rumoszu zawałowym. W drugim przypadku można zasypać od 30 do 70%
pustki kamieniem odpadowym przed wywołaniem zawału.
Możliwy jest również wariant trzeci łączący obie metody, a polegający na wtłaczaniu
zawiesin drobnofrakcyjnych do wsypanego do pustki poeksploatacyjnej kamienia i rumoszu
zawałowego.
Wymienione systemy eksploatacji charakteryzują się tym, że wypełnianie zrobów nie
jest podsadzaniem w klasycznym znaczeniu i nie ma wpływu na wydobycie, które jest
prowadzone tak jak w typowym systemie zawałowym.
Ponieważ podsadzanie, które w normalnym układzie hamuje postęp ścian zastąpiono
lokowaniem odpadów stało się możliwe prowadzenie ścian z wysoką koncentracją wydobycia,
z jednoczesnym lokowaniem kamienia w zrobach.
Ponadto w ścianach takich wyeliminowano tamowanie zrobów, kruszenie kamienia
odpadowego, a w przypadku ścian z lokowaniem kamienia w zrobach pośrednie media
transportowe, jakimi są woda lub sprężone powietrze. Powoduje to znaczne obniżenie
kosztu składowania odpadów pod ziemią i umożliwia uzyskiwanie wysokiej wydajności
przodkowej.

84

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96

4. Możliwości wysokiej koncentracji wydobycia w systemach ścianowych
z lokowaniem kamienia w zrobach
Wykazano, że urabianie i kierowanie stropem w ścianach z lokowaniem kamienia
w zrobach zawałowych odbywa się tak jak w klasycznych systemach eksploatacji i nie
jest związane z wypełnianiem zrobów. Zatem nie" trzeba dodatkowo dowodu na to, iż jest
możliwa koncentracja wydobycia w takich ścianach.
Wypływa z tego wniosek, że koszty eksploatacji i uzyskiwana wydajność urabiania są
takie same i zależą tylko od warunków geologicznych i zastosowanego wyposażenia.
Nowością w ścianach z lokowaniem kamienia w zrobach zawałowych jest wypełnianie
pustki poeksploatacyjnej. Działania związane z lokowaniem kamienia w zrobach na pewno
są źródłem kosztów, które zależą od wielu czynników, a głównie od sposobu transportu
kamienia do ściany i odległości, na jakiej ten transport jest prowadzony. W niektórych
przypadkach znaczny wpływ na koszty może mieć konieczność przygotowania materiału
przeznaczonego do deponowania w zrobach.
Możliwości transportowe zastosowanego systemu i warunki zalegania złoża oraz uzyskiwane w ścianie wydobycie i przyjęta technologia determinują ilość odpadów, jaką można
składować w zrobach zawałowych.
Generalnie można wyróżnić dwa rodzaje transportu materiału do pustki poeksploatacyjnej,
a mianowicie transport rurociągami mieszanin ciekłych (grawitacyjny lub pompowy) oraz
transport wozami i przenośnikami stosowany do lokowania substancji stałych.
Ponieważ transport rurociągami materiałów ciekłych do zrobów zawałowych jest dość
dobrze znany z literatury, pozostaje do omówienia drugi sposób zapełniania polegający na
transporcie w wozach i przenośnikami.
Zostanie on przedstawiony na przykładzie technologii opracowanej i zastosowanej
w KWK „Piast".
4

4.1. L o k o w a n i e

kamienia

w

zrobach

W kopalni „Piast" opracowano nową technologię lokowania kamienia odpadowego
w zrobach ścian zawałowych. Polega ona na wsypywaniu kamienia do pustki poeksploatacyjnej przed wywołaniem zawału stropu.
Aby zrealizować tą technologię skonstruowano nową obudowę zmechanizowaną (Włoszek
1992) (rys. 2) Glinik 17/34 Pz. Obudowa ta jest zbudowana w taki sposób, że jest możliwe
zamocowanie do jej stropnic przenośnika po stronie zawałowej. Przenośnik ten służy do
transportu kamienia wzdłuż ściany i jednocześnie jest wykorzystywany do zasypywania
pustki poeksploatacyjnej. Aby zasypywać zroby przenośnik skonstruowano w taki sposób,
że jest możliwe rozładowywanie nosiwa w dowolnym punkcie trasy.
Trasa przenośnika taśmowego samowyładowczego stanowi jezdnię dla wózka rozładowczego i jest podatna w płaszczyźnie pionowej, natomiast sztywna w płaszczyźnie poziomej.
Przekładka przenośnika samowyładowczego dokonuje się samoczynnie podczas przekładania sekcji obudowy zmechanizowanej. Dzięki temu, że przenośnik jest posadowiony na
ramach zamocowanych do stropnic obudowy możliwe jest zawsze zachowanie jego prostoliniowości.
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Urabianie węgla i przekładka zgrzebłowego przenośnika ścianowego oraz obudowy
odbywają się jak w ścianie zawałowej i są wykonywane przez taką samą liczbę pracowników
(najczęściej 14). Zapełnianiem pustki poeksploatacyjnej od strony zawału zajmuje się
dodatkowo 2 pracowników obsługującycłi wózek rozładowczy i blokady przenośnika taimowego samowyładowczego. O ile lokowanie kamienia w zrobach nie ma wpływu na
postęp ściany, a stopień wypełnienia zależy od ilości dostarczonego kamienia, o tyle
urabianie ma wpływ, na możliwość lokowania kamienia. Albowiem można kamień wsypywać
do zrobów tylko wtedy gdy istnieje tam miejsce. Obie te czynności mogą być wykonane
równolegle niezależnie od siebie.
Ponieważ czynności związane z urabianiem węgla oraz przekładką przenośnika i obudowy
zmechanizowanej w ścianie z lokowaniem kamienia w zrobach zawałowych są takie same
jak w każdej ścianie zawałowej, pozostaje do omówienia tylko proces zapełniania pustki
poeksploatacyjnej. Kamień bez uprzedniego kruszenia i przesiewania jest do ściany dostarczany z powierzchni z zakładu przeróbczego i bezpośrednio z robót dołowych.
W rejon stacji materiałowej oddziału dowożony jest on w wozach o pojemności 2,23 m.
Rozładunek wozów odbywa się w typowym wywrocie. Dalej transportowany jest przenośnikami zgrzebłowymi i taśmowymi aż do miejsca składowania (rys. 3). Wzdłuż ściany
kamień jest transportowany przenośnikiem taśmowym samowyładowczym. Zapełnianie zrobów rozpoczyna się od stacji zwrotnej przenośnika samowyładowczego i polega na przejeżdżaniu wózkiem rozładowczym.
dostawa kamieni&

odstawa urobku

Rys. 3. Schemat dostawy kamienia do zrobów
Fig. 3. The way of transporttng of waste rocks into caying

Wózek ten jest tak zbudowany, że samoczynnie blokuje się co 1 m na trasie przenośnika.
Obsługa wózka polega na odblokowywaniu zapadki po zapełnieniu pustki pod obudową,
wtedy następuje jego przemieszczenie o kolejny metr i kontynuuje się proces zasypywania.
Po zapełnieniu ściany na całej długości, co zajmuje około 30 minut (na długości 90 m),
dokonuje się zjazdu wózkiem do pozycji wyjściowej.
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W tym celu przenośnik musi być całkowicie opróżniony z nosiwa, co jest dokonywane
przez zatrzymanie nadawy. Następnie po zatrzymaniu przenośnika zasprzęgla się wózek
rozładowczy z taśmą poprzez specjalne sprzęgło ponownie uruchamia się przenośnik po
uprzednim przełączeniu kierunku rucłiu taśmy. Zjazd wózka trwa około 10 minut. Po
dojecłianiu do pozycji wyjściowej następuje samoczynne rozsprzęglenie i ściana jest gotowa
do kolejnego cyklu zapełniania zrobów.
W kopalni „PIAST" w okresie od marca 1993 r. do końca lipca 1995 r. prowadzono
eksploatację w trzech ścianach z takim sposobem kierowania stropem. Ich długości wynosiły
76, 90 i 180 m. Przy czym w ostatnim przypadku ściana była tylko w połowie długości
wyposażona w obudowę umożliwiającą lokowanie kamienia w zrobach. Łączny wybieg
ścian wynosił 995 m, a ich średnia wysokość 2,8 m.
W ścianach tych uzyskiwano wydobycie dobowe od 1300 do 2260 t przy postępie od
1 do 1,5 m na zmianę. Takie rezultaty wynikały z warunków geologicznych. Ściany były
krótkie i miały małe wybiegi, gdyż do prób technologicznych wybrano rejon, który nie
ważył w istotny sposób na całości wydobycia kopalni.
Ogółem ze ścian tych wydobyto 420 tys. ton węgla i ulokowano w nich 156 tys. ton
kamienia odpadowego.
W ścianach krótkich, w których zapełniano zroby na całej długości, uzyskiwano wydajność
przodkową do 36,5 tony węgla/rdn i 7,8 tony/rdn ulokowanego kamienia.
W ścianie dłuższej, w której lokowano kamień tylko na połowie długości, uzyskano
wydajność przodkową 43,9 t/rdn węgla i 7,9 t kamienia. Maksymalna wydajność podsadzania
wynosiła 14,318 t kamienia/rdn i jest obliczona w stosunku do wszystkich dniówek w ścianie.
Maksymalna chłonność kamienia dochodziła do 900 t/dobę i wynikała z możliwości
dostawy przewozem kołowym i możHwości wywrotu (112 wozów/zmianę).
Uzyskiwano wskaźnik zapełnienia zrobów do 54% objętościowo. Wyniki eksploatacji
w pierwszych ścianach pozwoliły na podjęcie decyzji o kolejnym uruchomieniu następnych
ścian.
Na podstawie uzyskanych doświadczeń można wyciągnąć wniosek, że jest możliwe
prowadzenie ścian z lokowaniem kamienia w zrobach na całej długości lub tylko na pewnej
części. Można prowadzić ściany z koncentracją produkcji i lokowaniem kamienia w zrobach.
Prowadzone obliczenia wykazują, że koszt składowania 1 tony kamienia w zrobach tym
sposobem przy odległości transportu od szybu ok. 3,6 km wynosi obecnie około 5 zł/tonę.
Ponieważ koszty zwałowania kamienia na powierzchni z reguły są wyższe można mówić,
że metoda ta jest efektywna.
Opłacalność systemu podsadzkowo-zawałowego zależy od grubości wsypywanej do
zrobów warstwy kamienia.
Prowadzono również wstępne badania zachowania się górotworu, które wykazały zmniejszenie rozwarstwień skał stropowych o 33%.
Nie zanotowano podwyższenia aktywności sejsmicznej górotworu, a wręcz przeciwnie,
rejestrowane wstrząsy miały mniejszą energię i z reguły miały miejsce przed frontem ściany.
Jednakże badania te miały zbyt fragmentaryczny charakter, aby można było na ich podstawie
wyciągnąć ogólne wnioski. Dla ograniczenia wpływu eksploatacji na powierzchnię możliwe
jest dodatkowe wtłaczanie suspensji popiołowo-wodnej do rumoszu zawałowego i warstwy
kamienia.
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Lokowanie kamienia w zrobach może spowodować obniżenie wpływu eksploatacji
na powierzchnię do poziomu porównywalnego z występującym podczas eksploatacji z
podsadzką suchą pneumatyczną.
5. Podsumowanie
Opracowana i wypróbowana w kopalni'„Piast" technologia lokowania kamienia w zrobach
ścian zawałowych jest jedną z możliwych do wykorzystania metod do podziemnego
składowania odpadów powęglowych. Metoda ta jest ekonomicznie opłacalna. Możliwe jest
uzyskiwanie koncentracji produkcji w ścianach i jednoczesne składowanie w ich zrobach
odpadów. Jest możliwe wykorzystanie tej metody do częściowego ograniczenia wpływów
eksploatacji-na powierzchnię, ale to wymaga reżimu wypełniania zrobów, co już może
hamować wydobycie.
Prognozowanie wpływów eksploatacji z takim sposobem kierowania stropem na powierzchnię wymaga prowadzenia dokładniejszych badań.
Przekazano

16 października

1995 r
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Assessment of effectiveness and possibilities of intensive extraction
longwall with location of waste rock
Abstract
The article presents scalę of the problem associated with solid coal wastes and new
lechnology of waste location in abandoned longwall.
It has been shown the waste rock location for thigh production longwails is possible
and effective.
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Ochrona środowiska na terenach
górniczych
ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony powierzchni
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Bernard DRZĘZLA
Politechnika Śląska, Gliwice

Filary szybowe — wyznaczanie, skutki pozostawiania i zasady
wybierania

Słowa kluczowe
Filar ochronny szyhu-deformacje rury szybów ej-zmienność promienia zasięgu wpływów
w górotworze-wyznaczanie filarów ochronnych szybów-filary kwadratowe-zadanie
programowania nieliniowego na wyznaczenie filaru ochronnego-instrukcja
wyznaczania filarów
ochronnych-negatywne skutki pozostawiania filarów ochronnych-koncepcje wybierania filarów
ochronnych szybów
Streszczenie
Praca omawia w skrócie wszystkie podstawowe problemy związane z wyznaczaniem
filarów ochronnych dla szybów i eksploatacją górniczą w ich granicach. Z możliwych
kształtów filarów ochronnych preferuje się filary kwadratowe lub prostokątne, a jako metodę
określania rozmiarów filaru zaleca się wyznaczanie minimum zasobów uwięzionych w filarze
przy spełnieniu nieliniowych ograniczeń wynikających z wymogów ochrony szybu. W końcowej części omówione są negatywne skutki pozostawiania filarów i zasady projektowania
ich eksploatacji.
1. Wstęp
Określenie filar szybowy jest skrótem pojęcia filar ochronny szybu i oznacza oczywiście
część złoża pozostawianą dla ochrony szybu, która może byc wyeksploatowana bądź dopiero
po spełnieniu przez szyb jego misji, bądź też, przy odpowiednich ograniczeniach, w okresie
funkcjonowania szybu. W przypadku pierwszym możhwe jest całkowite wyeksploatowanie
filaru szybowego, a w przypadku drugim rozważana jest na ogół tylko eksploatacja częściowa.
Problematyka filarów szybowych posiada wiele elementów wspólnych z problematyką
innych filarów ochronnych. Zawiera ona jednak również wiele elementów specyficznych
tylko dla tej grupy filarów. Z tego względu literatura zagadnienia szkód górniczych obfituje
w pozycje poświęcone tylko filarom szybowym.
Jednym z tych specyficznych elementów jest samo pojęcie filaru szybowego jako pewnej
formalnie wydzielonej części złoża. Po ustaniu działania instrukcji wyznaczania filarów
ochronnych z 1961 r. i wprowadzeniu w r. 1986, wbrew opiniom specjalistów (podsumowanych w pracy własnej: Drzęźla 1991), nowej instrukcji, rozgorzała dyskusja zarówno
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nad wadami tej instrukcji, jak i nad potrzebą funkcjonowania jakiejkolwiek instrukcji
w ogóle. Dość liczne były głosy stwierdzające, że w związku z wymogiem uzgadniania
eksploatacji z władzami lokalnymi i pełną odpowiedzialnością materialną kopalń za szkody
górnicze, nie jest potrzebne istnienie instrukcji, w myśl której wyznaczane byłyby formalnie
części złoża nazywane filarami ochronnymi. Na ogół jednak zgadzano się, że w odniesieniu
do szybów kopalnianych powinny być opracowane pewne wytyczne ich ochrony, np.
w postaci instrukcji wyznaczania filarów ochronnych. W wyniku tej dyskusji została najpierw
anulowana instrukcja z 1986 r., a następnie opracowana nowa instrukcja (1994) dotycząca
jednak wszelkich obiektów, mimo zgłaszanych uprzednio wątpliwości co do potrzeby
istnienia takowej.

2. Obliczanie deformacji rury szybowej spowodowanych eksploatacją górniczą
Załóżmy, że znane nam są składowe przemieszczenia punktów górotworu w kierunkach
osi odpowiednio x, y i z:
u = u (x, y, z, t )
V = v(x,y,z,t)

(1)

w = w (x, y, z, t )
gdzie:
X, y, z — współrzędne punktu,
t — czas.
Zakładając dalej, że rozpatrujemy szyb pionowy i że oś z przyjętego układu współrzędnych
jest równoległa do osi szybu, wtedy x i y w (1) możemy potraktować jako stałe.
Rozpatrując wpływ eksploatacji na szyb mierzymy lub obliczamy następujące rodzaje
deformacji:
•— obniżenie: w,
— przemieszczenie poziome (w tym przypadku zwane często wychyleniem szybu):
um =

(2)

odkształcenie pionowe:
3w

dz

(3)

kąt odchylenia szybu od pionu (równy w przybliżeniu jego tangensowi):
au
V
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(4)
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krzywizna szybu:
K-

w

\7

\

7

3Z2

/

\

(5)

/

Pierwsze trzy z wymienionych parametrów obliczane są (lub mierzone) rutynowo.
Obliczanie dalszych dwóch zaproponowano w pracy własnej (Chudek i in. 1972), gdzie
wyprowadzono też przytoczone wyżej wzory. Pomocniczo można też obliczać wiele innych
parametrów (patrz np.: Zych 1976). W szczególności użyteczne, przy ocenie intensywności
oddziaływania eksploatacji na szyb, mogą być prędkości zmian podanych parametrów:
3w

w

du M
Um = di

UU 4- w
(6)

• _
^
" azat

itd.

W związku z faktem, że odkształcenie pionowe jest jednym z ważniejszych parametrów
opisujących oddziaływanie eksploatacji na szyb, warto zwrócić uwagę na niektóre zależności.
Z teorii Knothego (1953) wynika, że jego wartość jest równa (Drzęźla 1976)
2
^
3 w

r dr 3 w
e. =
2k dz
V

/

(7)

gdzie:
r — promień zasięgu wpływów; r = r(z).
Z powyższego z kolei wynika, że o rozldadzie i wielkościach odkształcenia pionowego nad
eksploatacją decyduje postać i parametry zależności r(z). Za Budrykiem (1953) przyjmuje się
r(z) = Tp

/ \n
z
\

gdzie:
rp —
z —
h —
n —

y

(8)

wartość promienia zasięgu wpływów na powierzchni terenu,
pionowa odległość od pokładu,
głębokość pokładu,
parametr.

Budryk (1953) podał również pierwszą ocenę wartości parametru n. Według jego
rozważań n byłoby równe
n = V27itgp

(9)
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Z powyższego
(tgp = 2) byłoby

wynika,

że

przeciętnie

w

n = 5

warunkach

Zagłębia

Górnośląskiego
(10)

Późniejsze badania wykazały, że wartość ta jest znacznie zawyżona. Pierwszej weryfikacji
(9) dokonała Krzysztoń (1965), która stwierdziła, w oparciu o badania na modelacłi
piaskowych, że n jest nieznacznie mniejsze od jedności, w związku z czym zaproponowała
przyjęcie
n = 1

(11)

Badania własne (Drzęźla 1971, 1978) pozwoliły stwierdzić na trzy różne sposoby
(teoretycznie, z pomiarów w naturze i na modelach ciągłych), że dla górotworu rzeczywistego
wartość n jest istotnie mniejsza od jedności. Wartości n otrzymane wszystkimi trzema
sposobami mieściły się w przedziale
n = 0,45 - 0,7
Teoretycznie zaś otrzymano wartość
n = 0,665

(12)

którą zaleca się przyjmować w obliczeniach.
Przy okazji przeprowadzonych badań
stwierdzono również, że wzór Budryka (8)
wymaga nieznacznej korekty, w związku z
czym zaproponowano postać (Drzęźla 1971,
1978, 1979)
/
r = r,
V

.
^n
z -+- z,'O
h + zo

(13)

J

gdzie:
•o

dodatkowy parametr;

Zo =

/

hm
1

m

; m =

^l/n
I-o

1*0 — wartość promienia zasięgu wpływów w stropie pokładu; r^ = r(0).
Omówioną wyżej w skrócie ewolucję
poglądów odnośnie zależności r(z) zilustrowano na rys. 1, a rys. 2 unaocznia konsekwencje praktyczne tych poglądów.
94

Rys.
Ewolucja poglądów na temat zależności r(z).
Wykres zależności r(z) według: B — Budryka
(1953), K — Krzysztoń (1965) i D — Drzęźli
(1971)
Fig. I. Evolution of views on r(z) relation. The r(z)
curves according to: B — Budryk (1953),
K — Krzysztoń (1965), D — Drzęźla (1971)
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Rys. 2. Ekstremalne wartości
odkształcenia pionowego przy eksploatacji
w kształcie półpłaszczyzny w zależności
od odległości poziomej x od krawędzi
eksploatacji oraz miejsca występowania Z
ekstremalnych wartości odkształcenia
pionowego (H = łi + zo, Z = z + Zo)
Fig. 2. Extremes of vertical strain witłi
tłie extraction in tłie słiape of a half —
piane versus horizontal distance x from
the rib and vertical position Z of vertical
strain extremes (H = łi + Zo, Z = z + Zo)

3» Wyznaczanie filarów ochronnych dla szybów
W punkcie 1 mówiono już o istniejących wątpliwościach co do potrzeby wyznaczania
filarów ochronnych. Wątpliwości te w najmniejszym stopniu dotyczyły jednak filarów
szybowych. Bo jeśli szyb jest obiektem, który ma służyć, i to możliwie niezawodnie, przez
cały okres istnienia kopalni lub jej pola, i którego niezawodne funkcjonowanie warunkuje
w znacznym stopniu bezpieczeństwo załogi dołowej, to musi on być chroniony w najlepszy
możliwy sposób. Takim najlepszym możliwym sposobem, chociaż nie pozbawionym wad,
jest pozostawianie filarów ochronnych wokół szybu. W takim razie powinny istnieć jakieś
kryteria, według których filar ochronny będzie wyznaczany. Kryteria te powinny dotyczyć
dwu problemów: kształtu filaru i rozmiarów filaru.
Na temat kształtu filaru autor niniejszego artykułu wypowiadał się już kilkakrotnie (m.in.
Drzęźla i Sosna 1982; Drzęźla 1991, 1993, 1995; Drzęźla i Bańka 1994; Drzęźla i in.
1995). W przytoczonych artykułach i referatach opowiadano się za wyznaczaniem filarów
kwadratowych lub prostokątnych w miejsce dotychczas wyznaczanych kołowych lub owalnych. Omówiono przy tym zalety tych pierwszych na tle wad drugich.
Argumenty za wyznaczaniem filarów kwadratowych (lub prostokątnych) są następujące:
— tworzenie filaru poprzez odpowiednie zaplanowanie granic robót eksploatacyjnych
jest utrudnione przy kształtach filaru różnych od prostokąta o bokach parami równoległych
do kierunku upadu i rozciągłości ze względu na stosowaną powszechnie w Polsce technologię
ścianową wybierania,
— z tych samych powodów utrudnione jest późniejsze projektowanie wybierania w filarze
i często wybieranie to dokonywane jest w sposób nieczysty, co dodatkowo pogarsza i tak
bardzo trudne warunki naprężeniowe w pokładach sąsiednich,
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najbardziej zagrożone tąpaniami w warunkach wysokich naprężeń są, jak wiadomo,
roboty przygotowawcze; w sytuacji, gdy ma byd wyeksploatowany wysoce naprężony filar,
który ma kształt krzywoliniowy (kołowy, owalny), prowadzenie na jego obrzeżu robót
przygotowawczych natrafia na dodatkowe utrudnienia z powodu konieczności załamywania
ich, a więc dodatkowych czynności (zabiegów) w warunkach zagrożenia i braku ścisłej
kontroli nad odległością od starych zrobów pozafilarowych, co może spowodować wyjście
z danym przodkiem poza strefę optymalną.
Wadą filarów kwadratowych wydaje się być to, iż zawierają w swym wnętrzu więcej
zasobów niż minimum konieczne dla ochrony danego obiektu. Jest to jednak wada pozorna,
ponieważ sprzeczność między .współczesnymi technologiami wybierania złóż a kołowym
kształtem filaru powoduje, iż praktycznie zawierają one więcej zasobów niż to wynika
z danej metody wyznaczania filarów.
Drugą kwestią związaną z wyznaczaniem filarów ochronnych jest sposób (kryteria)
ustalenia ich rozmiarów (wielkości).
Obecnie dobrze wiadomo, że filary zbyt małe nie tylko nie ctironią obiektu, ale nawet
pogarszają warunki jego utrzymywania w stosunku do eksploatacji bez pozostawiania filaru.
W pełni zrozumiałe obecnie są poglądy dawnych autorów o szkodliwości pozostawiania
filarów ochronnych. Autorzy ci bowiem obserwowali skutki pozostawiania filarów zbyt
małych. Filary zbyt małe pozostawiano zaś z tego względu, że posiadano wówczas nikłe
wyobrażenie o rozkładzie ruchów górotworu nad i w sąsiedztwie eksploatacji.
Wada filarów zbyt dużych jest oczywista. Zamrażają one na dość długi czas, niekiedy
nawet na zawsze, zbyt duże ilości zasobów.
Z powyższego wynika, że rozmiary filarów powinny być w jakiś sposób optymalizowane.
W instrukcji z 1961 i w sposobie 1-szym instrukcji (wytycznych) najnowszej (Jędrzejec
i in. 1995) optymalizacja zawierała/zawiera się w ustalonych dla poszczególnych kategorii
ochrony kątach, zgodnie z którymi należy wykreślać granice filaru ochronnego od obiektu
(zrębu szybu) lub od granicy pewnej dodatkowej strefy ochronnej wokół obiektu w głąb
górotworu. Kąty te zostały ustalone w oparciu o przeciętne warunki naturalne, w szczególności
•

złożowe, na Górnym Śląsku, z uwzględnieniem wiedzy o zjawisku i bogatego doświadczenia
autorów instrukcji. W przypadku pokładów nachylonych granice filaru odpowiednio modyfikuje się zgodnie z wiedzą o przenoszeniu wpływów eksploatacji pokładów nachylonych.
Sposób wyznaczania granic filaru w oparciu o zadane kąty powinien być stosowany
wówczas, gdy warunki naturalne nie są w pełni rozeznane.
Instrukcja z 1986 przyniosła pewien wyłom w podejściu do zagadnienia wyznaczania
filarów ochronnych, ale niestety był to wyłom oparty na całkowicie błędnych przesłankach
i dlatego po jakimś czasie działanie tej instrukcji zostało zawieszone.
Sposób 2-gi wyznaczania filarów ochronnych przewidziany w wytycznych z 1995 jest
już bliższy ideału, do którego zdaniem autora należy dążyć. Sposób ten stanowi pewną
symplifikację ideału na użytek praktyki górniczej. Zarówno sposób 2-gi, jak i idealny,
którego ogólne ramy będą niżej sprecyzowane, mogą być stosowane wtedy, gdy warunki
naturalne złoża są dostatecznie dobrze rozpoznane.
Pożądany i najbardziej właściwy, zdaniem autora, sposób wyznaczania filaru ochronnego polegałby na wyznaczeniu minimum zasobów uwięzionych w filarze ochronnym
przy spełnieniu warunku, że suma wpływów od eksploatacji zewnętrznych nie przekroczy
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wielkości dopuszczalnych dla danego obiektu. Tak sformułowany problem wyznaczenia
filaru ochronnego jest zadaniem programowania nieliniowego, rozwiązywanym metodami
znanymi z teorii programowania nieliniowego. Mamy tu bowiem nieliniową lub liniową
(w przypadku niektórych obiektów) funkcję celu, tj. zasoby, oraz nieliniowe ograniczenia
na deformacje górotworu w podłożu obiektów lub wzdłuż rury szybowej. Do nieliniowych
ograniczeń na deformacje można ewentualnie dodać pewne liniowe ograniczenia dotyczące
rozmiarów filaru. Tak postawione zadanie można dowolnie wzbogacać o różne szczegóły
praktyczne (Drzęźla i Sosna 1982; Drzęźla 1991; Drzęźla i Bańka 1994; Jędrzejec
i in. 1995).
Dla zilustrowania prostym przykładem zadania programowania nieliniowego na wyznaczenie filaru ochronnego dla szybu, przyjmijmy następujące założenia:
— pokłady zalegają poziomo,
— filary w poszczególnych pokładach mają kształt kwadratu o bokach 2si (i = 1, ..., n),
— szyb jest wrażliwy tylko na odkształcenia pionowe, a Jego odporność na całej
długości jest stała.
Przy tych założeniach zadanie wyznaczenia filaru ochronnego mogłoby być sformułowane
następująco:
zminimalizować funkcję celu
n

Z ^PigiSi
1=1

(14)

przy ograniczeniu
n

max
z € [0,H]

gdzie:
2si
gi
Pi
n
H
^zdop

^

e^i (z) < e^^op

I^ ^

(15)

bok filaru w i-tym pokładzie,
grubość i-tego pokładu,
waga i-tego pokładu (odzwierciedlająca wartość kopaliny w i-tym pokładzie),
liczba pokładów,
głębokość szybu,
dopuszczalna wartość odkształcenia pionowego,
fcKni
Si

\
ajgi
2..2n
Sn^iicf"'' expf-7tąfKi
ezi(z) = hi
y o
O

-TTt

dt

dla z < hi
dla z > hi

aj — współczynnik eksploatacyjny eksploatacji zewnętrznej w i-tym pokładzie,
hi — głębokość i-tego pokładu.
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hi
K; =
'
hi - Z
n — parametr zależności r(z) = rn

/uh

^

-

,

Z

h

(modyfikacja zależności (8)),

Tp — wartość promienia zasięgu wpływów na powierzchni terenu,
P — kąt zasięgu wpływów na powierzchni terenu,
z — współrzędna pionowa odmierzana w dół od powierzchni terenu.
Z praktycznych powodów (Drzęźla, Bańka 1994) wskazane jest oprócz ograniczenia
(15) dodać ograniczenie liniowe postaci
Si + i ^ Si

(16)

Zadanie określone funkcją celu (14) i ograniczeniami (15) i (16) było raczej niemożliwe
do rozwiązania w czasach, gdy powstawała instrukcja z 1961 r., ponieważ wymaga ono
zaangażowania techniki komputerowej. Możliwości rozwiązywania zadań tego typu pojawiły
się pod koniec lat siedemdziesiątych. Obecnie odpowiednimi programami dysponuje Politechnika Śląska i Główny Instytut Górnictwa.

4, Zasady wybierania filarów szybowych
Tworzenie filarów szybowych o odpowiednich wymiarach jest bardzo skutecznym
sposobem ochrony szybu. Nie jest to jednak sposób pozbawiony wad. Oprócz oczywistej
wady, jaką jest zamrożenie na długi okres czasu znacznych zasobów, pozostawianie filarów
powoduje niekorzystne skutki uboczne. Są nimi:
— przekształcenie powierzchni terenu poprzez wytworzenie względnego wypiętrzenia
nad filarem, powodujące wiele utrudnień, m.in. w połączeniach kolejowych,
— bardzo duże deformacje terenu na obrzeżach filara do deformacji nieciągłych włącznie,
— narastanie naprężeń w bryle górotworu wewnątrz filara do takiego stopnia, że staje
się ona aktywna sejsmicznie, a próby wybierania wewnątrz filara stają się coraz bardziej
ryzykowne ze względu na zagrożenie tąpaniami.
Dla ograniczenia narastania tych negatywnych skutków, a także ze względu na
fakt, że zasoby wewnątrz filara są skądinąd górniczo atrakcyjne, ponieważ można je
łatwo udostępnić i przygotować, a w związku z tym tanio pozyskać, przystępuje się
do wybierania filarów w ograniczonym zakresie zanim jeszcze ustaną wymogi ochrony
danego szybu i obiektów przyszybowych. Dochodzi do takich eksploatacji głównie
w kopalniach o kurczących się zasobach.
Eksploatacja w filarze powinna być rozplanowana w ten sposób, żeby w tym samym
czasie były eksploatowane partie pokładu wywołujące w szybie deformacje różnoimienne
dla osiągnięcia efektu kompensacji wpływów. Jednocześnie, z uwagi na wysoki stan
98

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96

0

@

Rys. 3. Nomogram do obliczania nachylenia
(przemieszczenia poziomego) terenu
w kierunku osi x. Eksploatacja w granicach
jednego prostokąta ograniczonego Uniami
ciągłymi wywołuje w punkcie środkowym
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Rys. 4. Nomogram do obliczania krzywizny
(odkształcenia poziomego) terenu
w kierunku osi x. Eksploatacja w granicach
jednego prostokąta ograniczonego liniami
ciągłymi wywołuje w punkcie środkowym
krzywiznę ± 0 , 0 3 0 4 1 ^ lub odkształcenie
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naprężenia wewnątrz filara, szczególnie na większych głębokościacłi, projektowana eksploatacja powinna być prowadzona zgodnie z zasadami wybierania pokładów zagrożonych
tąpaniami. Jednoczesne spełnienie tych dwu wymogów, tj. kompensacji wpływów i realizacji
zasad wybierania pokładów zagrożonych tąpaniami, może być bardzo trudne ponieważ
często są one ze sobą sprzeczne, jak to zobaczymy na przykładach.
Planowanie eksploatacji w taki sposób, żeby następowała kompensacja wpływów, staje
się łatwe, jeśli posłużyć się nomogramami do obliczania deformacji górotworu przedstawionymi w pracy własnej (Drzęźla 1976). Na rys. 3, 4 i 5 przedstawiono nomogramy
(siatki prostokątów jednakowych wpływów) do obliczania nachylenia (przemieszczenia
poziomego) i krzywizny (odkształcenia poziomego) terenu oraz odkształcenia pionowego.
W oparciu o zasady omówione w wymienionej pracy można również skonstruować nomogramy do obliczania wielkości opisanych wzorami (4) i (5).
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Rys. 5. Nomogram do obliczania
odkszt^cenia pionowego. Eksploatacja
w granicach jednego wycinka ograniczonego
liniami ciągłymi wywołuje w punkcie
środkowym odkształcenie pionowe
± 0,007358

ag dr
r dz

Fig. 5. Nomogram for vertical strain
calculation. Mining extraction within
boundaries of any ring segment determined
by continuous lines causes in the centre the
vertical strain of ±0.007358
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Rys. 6. Schemat eksploatacji wachlarzowej
według Zycha (Zych, 1972; Pr. zb., 1980)
F ^ . 6. Layout of fan — shaped extraclion
by Zych (Zych 1972, Pr. Zb. 1980)

W literaturze na temat eksploatacji filarów szybowych i innych filarów ochronnych
podanych jest wiele schematów eksploatacji, które realizują w niniejszym lub większym
stopniu zasadę kompensacji wpływów. Większość z nich zestawiona jest w pracy Zycha
(1972) i w pracy zbiorowej (1980). Tu podamy tylko dwa charakterystyczne przykłady:
jeden ze schematów eksploatacji wachlarzowej według Zycha (rys. 6) i schemat eksploatacji
dwoma frontami równoległymi o jednym kierunku wybierania (rys. 7).
Oba schematy są bardzo efektywne w sensie stopnia i zakresu kompensacji wpływów.
Pierwszy z nich kompensuje wpływy w najwyższym stopniu i zakresie, bo dokładnie
wyzerowywuje wszystkie deformacje górotworu na całej długości rury szybowej, oprócz
oczywiście obniżeń górotworu. Bals, który zaproponował wcześniej inny wariant takiej
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eksploatacji, nazwał ją eksploatacją idealną. Scłiemat eksploatacji wactilarzowej, aczkolwiek najbardziej efektywny z punktu widzenia szkód górniczych, posiada wady z punktu widzenia zagrożenia
tąpaniami (tworzenie się zaostrzających się klinów
w zaawansowanym stadium eksploatacji) i z punktu
widzenia technologicznego, Z uwagi na tę drugą
wadę Zych (Pr. zb, 1980, str. 444) opracował
pewną modyfikację schematu
wachlarzowego.
Schemat drugi — z dwoma frontami równoległymi
przesuwającymi się w tym samym kierunku, technologicznie bardzo prosty i efektywny z punktu
widzenia szkód górniczych, stanowi szkolny przykład błędnego projektowania eksploatacji pokładów
zagrożonych tąpaniami.

Rys. 7. Schemat eksploatacji dwoma
frontami równoległymi o jednym kierunku
wybierania (Zych 1972, Pr. zb. 1980)
Fig. 7. Layout of shaft pillar extraction
with two parallel faces advancing in the
same direction (Zych 1972, Pr. Zb. 1980)

Przedstawione przykłady potwierdzają, że chociaż realizacja samej zasady kompensacji wpływów
jest dość prosta, to opracowanie w pełni zadawalającego projektu eksploatacji w filarze szybowym może być dość trudne, jeśli dodatkowo, ma on być możliwie nieskomplikowany
technologicznie i spełniać zasady eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami. Dalsze
utrudnienia mogą stwarzać lokalne warunki naturalne i górnicze.
Potencjalnym projektantom eksploatacji filarów szybowych proponuje się przyjęcie
jako bazy do przemyśleli schematów omówionych w podręczniku (1980) oraz koncepcji
pokazanych na rys. 8. Koncepcji tego rodzaju można jeszcze wiele wymyśleć. Cechą
tych z rys. 8 jest możliwość dość dobrej kompensacji wszystkich właściwie rodzajów
deformacji (odkształcenia poziome i pionowe, przemieszczenia poziome, nachylenia
i krzywizny terenu, przechylenia i krzywizny szybu, a nawet krzywizny poziome),
pod warunkiem właściwego doboru parametrów geometrycznych eksploatacji, oraz poprawność z punktu widzenia zasad wybierania pokładów zagrożonych tąpaniami, natomiast wymóg technologicznej prostoty w niektórych przypadkach jest słabo spełniony.
Wspólną wadą wszystkich schematów z rys. 8 jest zakładana czterokierunkowość
wybierania, której realizacja może być niemożliwa w przypadku eksploatacji pokładu
nachylonego z podsadzką płynną. Wada ta jest jednak nie do usunięcia, jeśli bezwzględnie będziemy żądać dobrej kompensacji wpływów przy spełnieniu kryteriów
tąpaniowych.
Pokazane schematy eksploatacji mogą być stosowane zarówno w przypadku, gdy
szyb przecina dany pokład, jak i w przypadku, gdy pokład zalega poniżej rząpia
szybu. W obu przypadkach szyb powinien być odpowiednio technicznie przygotowany
do eksploatacji (Pr. zb. 1980), a w przypadku pierwszym dodatkowo w szybie powinna
być usunięta obudowa na pewną wysokość w miejscu przecięcia z pokładem. W miejsce
usuniętej obudowy wstawia się inny rodzaj obudowy (np. stosy z miękkiego drewna)
o odpowiednim stopniu podatności.
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bo()

Co()

fazy eksploatacji
Rys. 8. Schematy eksploatacji filarów szybowych, które umożliwiają dobrą kompensację wpływów i sa
zgodne z zasadami wybierania pokładów zagrożonych tąpaniami (patrz: komentarze w tekście)
Fig. 8. Layouts of shaft pillar extraction methods which enable significant compcnsation of deformations and
are consistent with the principles of extraction of the seams prone to rockbursts
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5. Podsumowanie
d)
—

—

—

e)

Rys. 8 cd. Schematy eksploatacji filarów szybowych, które
umożliwiają dobrą kompensację wpływów i są zgodne z zasadami
wybierania pokładów zagrożonych tąpaniami
(patrz: komentarze w teks'cie)
Fig. 8 cont. Layouts of shaft pillar extraction methods which
enable significant compensation of deformations and are consistent
with the principles of extraction of the seams prone to rockbursts

Przedstawiony referat omawia w zarysie wszystkie ważniejsze
problemy
związane
z ochroną szybów, w szczególności za pomocą filarów ochronnych. W treści zawarto uzasadnienie potrzeby ustanawiania filarów ochronnych dla szybów,
naszkicowano zakres i algorytm
obliczania deformacji szybu oraz
omówiono sposoby wyznaczania
rozmiarów filarów ochronnych,
uwypuklając kwestię kształtu filaru i zalecając stosowanie najbardziej nowoczesnej metody
wyznaczenia filaru poprzez rozwiązanie odpowiedniego zadania
z zakresu programowania nieliniowego. W końcowej części
wyszczególniono
negatywne
skutki pozostawiania filarów
ochronnych i omówiono zasady
ich wybierania. Podkreślono przy
tym fakt występowania w filarze
dużych naprężeń i potrzebę projektowania eksploatacji nie tylko
pod kątem kompensacji wpływów na szyb, ale również
z uwzględnieniem zasad wybierania pokładów zagrożonych tąpaniami. Stwierdzono, że te dwa
wymogi mogą być wzajemnie
sprzeczne, a ponadto oba mogą
byc trudne do pogodzenia z wymogiem technologicznej prostoty
projektu eksploatacji. Przedstawione koncepcje własne wybierania filarów szybowych (rys. 8),
spełniające dość dobrze dwa
pierwsze wymogi, stanowią dość
dobrą ilustrację tej ostatniej trudności.
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Załączona do referatu literatura zagadnienia, aczkolwiek nie roszcząca sobie pretensji do pełnej
reprezentatywności, stanowi dobry punkt wyjścia do studiów nad przedstawionymi problemami.
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Shaft protective pillars — delineation, conseąuences of leaving and
principles of extraction

Abstract
The paper briefly discusses all fundamental problems related to the delimitation of shaft
protective pillars and their extraction during the shaft lifetime. Among possible pillar shapes
rectangular or sąuare shape is recommended and as a method of pillar size determination,
the method of determination of the niinimum of minerał (coal) reserves contained within
pillar limits with adequate shaft deformations limitation, is proposed. Such method of a
pillar size determination is equivalent to the solution of a problem of nonlinear programming.
The finał part of the paper deals with the unfavourable effects of leaving pillar in successive
seams and principles and concepts of pillar extraction.
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Wirfyw prędk
ścian) na obiekty powierzchni w świetle przyjętych modeli
teoretycznych

Słowa kluczowe
Prędkość eksploatacji-postoje ścian-kinematyka niecki osiadania-przyspieszenia
nachyleń i krzywin-parametry reologiczne obiektów-naprężenia w obiektach

obniżeń,

Streszczenie
Wpływ prędkości eksploatacji na obiekty powierzchni nie jest do dzisiaj w sposób
zadawalający wyjaśniony, mimo iż jest to sprawa o podstawowym znaczeniu dla górnictwa.
W pracy określono ten wpływ teoretycznie przy założeniacłi, że kinematyka niecki osiadania
jest zgodna z teorią Knothego, a obiekt powierzcłiniowy jest ciałem reologicznym o modelu
standard. Przy tych samych założeniach określono również wpływ postojów ścian na obiekty.
Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, że postoje ścian są niekorzystne dla obiektów,
wywołując w nich wzrost naprężeń w stosunku do stanu fazy eksploatacji ze stałym
postępem.
1. Wstęp
Pełne wyjaśnienie wpływu prędkości wybierania na obiekty powierzchni stanowi obecnie
jedno z najważniejszych zadań nauki górniczej. Wynika to z dwu faktów:
— istnieją techniczne możliwości, a jednocześnie potrzeba osiągania jak największych
prędkości wybierania,
— podejrzewany lub, według niektórych autorów — udowodniony, negatywny wpływ
dużych prędkości wybierania na obiekty.
Problem wpływu prędkości wybierania na obiekty rozstrząsany jest w Polsce od początku
lat pięćdziesiątych. Podwaliny dla tych rozważań stanowiły prace Knothego (1953b) i Litwiniszyna (1955, 1958).
Na gruncie prac tych autorów zostały sformułowane pierwsze poglądy na rozważany temat.
Poglądy te stopniowo ewoluowały od afirmacji do negacji dużych prędkości wybierania jako
sposobu ograniczenia szkód górniczych, pozostając jednakowoż, co zabrzmi może paradoksalnie,
stale w zgodzie z podstawami teoretycznymi zawartymi w tych pracach. Wynikało to stąd, że
przykładano do nich coraz to pełniejszą i bardziej prawidłową interpretację.
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Do rozwoju i ewolucji poglądów na interesujący nas temat przyczyniło się wielu autorów,
łącznie z twórcami prac podstawowych, tj. Knothem i Litwiniszynem. Trudno by tu było
wymienić wszystkich autorów, którzy wnieśli poważniejszy wkład w wyjaśnienie problemu,
dlatego ograniczymy się do przytoczenia prac Trojanowskiego (1964, 1967) i Skinderowicza
(1976, 1980), autorów wielce zasłużonych i nieżyjących już.
Początkowo problem wpływu prędkości wybierania na obiekty miał w większym stopniu
znaczenie teoretyczne niż praktyczne, ponieważ nie istniały techniczne możliwości osiągania
dużych prędkości wybierania. Obecnie takie możliwości istnieją, dlatego problem oceny wpływu
prędkości wybierania na obiekty nabrał na znaczeniu. W związku z tym wzrosła też liczba autorów
zajmujących się tym problemem i próbujących go rozwiązać stosując podejście teoretyczne lub
empiryczne lub też mieszane. Z ważniejszych autorów i prac można wymienić Kwiatka lub
Kwiatka i in. (1969, 1994, 1995), Srokę (1974, 1993), Białka (1980, 1995a, 1995b), Kwasmewskiego i Wanga (1994a, 1994b), Knothego i in. (1995), Kowalskiego (1994). Własną pracę na
ten temat opublikowano w 1995 (Drzęźla 1995b), a wcześniej wygłoszono kilka referatów na
różnych konferencjach. Związek z tematem ma również praca z 1980 (Drzęźla i in.).
Zagadnienia wpływu prędkości wybierania na obiekty nie można rozpatrywać w oderwaniu
od wpływu zmian prędkości, a w szczególności postojów ścian, na obiekty. Ze związku tych dwu
zagadnień i z tego, że zmiany prędkości, w tym te najbardziej drastyczne, czyli postoje, mogą
mieć wpływ na obiekty zdano sobie sprawę jakiś czas temu. Z ważniejszych prac poświęconych
temu zagadnieniu można wymienić prace Sroki (1993, 1995), Kratzscha (1994), Hoffmana (1950)
i Lippmana (1974). O potrzebie ciągłości ruchu ścian mówi także Kowalski (1995).
W pracy własnej (Drzęźla 1995a) oceniono wpływ postojów ścian na przyspieszenia
obniżeń, nachyleń i krzywizn. Z faktu, że zwielokrotnienia przyspieszeń, spowodowane
postojami ścian i ich rozruchami po okresie postoju, mogą być znaczne, wywnioskowano,
że oddziaływanie postojów ścian na obiekty jest szkodliwe. Obecnie, w świetle rozważań
poczynionych dla celów niniejszej pracy, można podtrzymać stwierdzenie o szkodliwości
postojów, chociaż wydaje się, że oceny z poprzedniej pracy należałoby nieco złagodzić.

2. Ocena w j ^ w u prędkoścki wybierania na obiekty*
W ocenie wpływu prędkości wybierania na obiekty wykorzystamy model kinematyki
niecki osiadania wynikający z teorii Knothego (1953a, 1953b), a o obiekcie poddanym
wpływom eksploatacji górniczej założymy, że jest ciałem o modelu standard.
Badania naprężeń w obiekcie traktowanym jako ciało reologiczne o modelu standard
prowadził również Kwiatek (1969, 1994, 1995), ale przyjmowane przez niego wymuszenie
miało postać liniowej zmiany odkształcenia (stała prędkość narastania odkształcenia) od
zera do pewnej wartości maksymalnej.
Rozpatrzmy eksploatację, jak na rys. 1. Z założeń teorii Knothego wynika, że równanie niecki
obniżeniowej będzie mieć w tym przypadku postać (np. Drzęźla i in. 1980; Drzęźla 1995b)
1

w (x, y, z, t) =

vt

J dq J e
'

-7tRVr^

(1-e

O

* Rozdział ten stanowi streszczenie pracy własnej (Drzęźla !995b).
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gdzie:
c — tzw. współczynnik czasu,
V — prędkość wybierania,
R = V(p - xf

+ (q -

^

r = r(z)

V

yf

P

(patrz: Drzęźla 1996)

Zgodnie z założeniami Budryka
(1953) odkształcenie poziome wyniesie

B

Rys. l. Rozpatrywana ściana o długości 21 z frontem
przemieszczającym się z prędkością v Ilustracja do wzoru (1)

w

Fig. 1. The longwall under consideration of length 21 with
constant rate of advance of v. Illustration to formuła (1)

(2)

3x

a prędkość jego zmian będzie pochodną
de^

ev =

Ti

(3)

gdzie:
B—parametr teorii Budryka (1953) (patrz również: Drzęźla 1971, 1995b; Popiołek 1976).
Po obliczeniu pochodnych (2) i (3) i dostosowaniu otrzymanych wzorów do eksploatacji,
jak na rys. 2, polegającemu na dokonaniu podstawienia x = s + vt i obliczeniu granic
przy 1 ^ oo, vt ^ oo i X ^ oo, otrzymujemy (Drzęźla i in. 1980; Drzęźla 1995b)

es (s, z) = ^ B • 271

+ Fo (ą) - 2nF2 i^)
(4)

es (s, z)

r2

r

(1 - 271^^) e-""^' + 67iFI (ą) - 471^ F3

gdzie:

dF„ (ą) = f

exp

-,2

cr
+ —

dX;

n = O, 1,2,3,
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Rozpatrywany model reologiczny i przyjęte
oznaczenia zilustrowano na rys. 3. Model ten
składa się z połączonych równolegle elementów
Hooke'a (sprężyna) i elementu Maxwella (sprężyna
i tłumik). W modelu tym naprężenia i odkształcenia
oraz prędkości ich zmian powiązane są równaniem
różniczkowym (np. Nowacki 1963, s. 30)

Rys. 2. Eksploatacja w kształcie
półpiaszczyzny z krawędzią przemieszczającą
się z prędkością v, wraz z którą przesuwa
się układ współrzędnycłi (zero osi s).
Ilustracja do wzorów (4), (9) i (10)
Fig. 2. Extraction in tłie słiape of a half
piane with the rib advancing with the ratę of
V taken into account in all further
considerations. Togetłier with tłie rib tłie
origin of s axis is advancing. Illustration to
the formulas (4), (9) and (10)

+ E a(t) =
3t
r]
/

V

EooE
1
+ E 3t -f
e(t)
T1

/
_

\

(5)
gdzie:
e, a

t

odpowiednio odkształcenie i naprężenie,
moduły sprężystości gałęzi modelu,
czas,

Tl

współczynnik lepkości,

HO09 E

czas relaksacji.
Modułowi sprężystości elementu Hooke'a E^,
przypisano tu indeks oo, ponieważ elementowi
temu
• • odpowiada nieskończenie duży czas relaksacji.

E

Funkcja relaksacji, którą wykorzystamy w dalszych rozważaniach ma tu postać
-t/T

\|/(t) = Eoo + E e

1 li

t >O

(6)

Zamiast (6) możemy też napisać
Rys. 3. Model ciała Zenera (standardowy)
Fig. 3. Rheological Zener's (standard) body

E« + E

(7)

gdzie:
f — asymptotyczna pozostałość naprężenia.
Wielkość f należy rozumieć w ten sposób, że gdyby w momencie to ciało poddano
pewnemu odkształceniu, które wywołałoby w nim naprężenie Oo, to po czasie nieskończenie
długim wielkość naprężenia wynosiłaby f Co (Drzęźla 1989).
Naprężenia w obiekcie o modelu standard poddanym wpływom eksploatacji górniczej, jak
na rys. 2, możemy otrzymać bądź poprzez rozwiązanie równania różniczkowego (5) z uwzględnieniem wzorów (4), bądź też korzystając z zasady Boltzmana wyrażającej się wzorem
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t

a(t) =

(p (t - t ) d l

o

(8)

Najwygodniejsza w obliczeniach numerycznych postać wzoru na naprężenia w obiekcie
przy eksploatacji, jak na rys. 2 jest następująca:
-s/r
r /

a (s, z)
(E^ + E) ^

\
\

-

2nB

V

1
/

-tą'

1 - e

(1 /

\

f)e

dą
(9)

Na podstawie danych przytaczanych przez Kwiatka (np. 1991, 1995) można przyjąć
f = 0,45. Dla takiej wartości f i niektórych wartości parametrów T = cT i v = vT/r
stabelaryzowano funkcję (9). Wyniki przedstawiono na rys. 4. Z rysunku tego wynika, że
przy zbliżaniu się frontu eksploatacji z dużej odległości do obiektu, a następnie oddalaniu

i
T^-3

Rys. 4. Wartości naprężenia
w obiektach w zależności od
odległości s od czoła ściany, jak
na rys. 2. Oznaczenia i dane:
= vT/r, T* = cT = 3, f = 0,45

1

1 s/r

Fig. 4. Stresses in a surface
structure versus tłie distance s
from tłie face as in Fig. 2.
Symbols and values: v

-1-

= vT/r.

T* = cT = 3, f = 0.45

się od obiektu, obiekt poddany jest dwom ekstremalnym naprężeniom
dodatniemu
i ujemnemu. Te ekstremalne wartości zależą od prędkości eksploatacji (od wartości parametru
V = vT/r). Kształtowanie się ekstremalnych wartości naprężenia w obiekcie w zależności
od prędkości eksploatacji pokazano na rys. 5, 6 i 7. Rysunek 5 jest w przybliżeniu
jakościowo zgodny z odpowiednim rysunkiem z pracy Kwiatka (1995), a dokładnie zgodny
z odpowiednim rysunkiem z pracy Białka (1995a). Natomiast rys. 6 i 7 stanowią chyba
istotne novum w rozważaniach na temat wpływu prędkości wybierania na obiekty i otwierają
szerokie pole dla dalszych rozważań, w szczególności na temat modelu kinematyki niecki
osiadania (wielkość parametru c) i wielkości parametrów Teologicznych obiektów takich,
jak czas relaksacji T i asymptotyczna pozostałość naprężenia f, które grają tu kluczową
rolę.
Jeśli przyjąć za Kwiatkiem, że dla murów z cegły i betonu T = 130 dni = 0,36 roku,
to rysunki 6 i 7 zostały sporządzone z uwzględnieniem wartości parametrów, odpowiednio:
T* = cT = 5; c = 14 rok~^ (rys. 6) i T* = 1; c = 2,8 rok"* (rys. 7).
Z rys. 7 wynikałoby, że w górotworze, w którym proces ujawniania się wpływów
na powierzchni terenu jest dość powolny (małe wartości c) (np. polskie kopalnie
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'' l^ekitr
• kHf.<0
tl(Str>0
Rys, 5. Wartości ekstremalne
naprężenia w obiektach w zależności
od prędkości eksploatacji przy
natychmiastowym ujawnianiu się
wpływów eksploatacji na powierzchni

r

ekstr
^BIE.+ E)

terenu
Fig. 5. Extremes of stresses in
surface structures versus the rate of
advance when the influence of
extraction occurs immediately on the
surface (infmite velocity of mining
subsidence / influence manifestation)

Rys. 6. Wartości ekstremalne
naprężenia w obiektach w zależności
od prędkości eksploatacji przy
prędkości ujawniania się wpływów
eksploatacji na powierzchni terenu
odpowiadającej w przybliżeniu
warunkom górnośląskim (T* = cT = 5)
Fig. 6. Extremes of stresses in surface
structures versus the rate of advance
wilh the velocity of subsidence
development compared with the
manifesting one in Upper Silesia
Region (T' = CT = 5)

i
1.0
0,9
0,8

0.7
0,6

0,5

^•kstfl
'^BIE.+E)

Rys. 7. Wartości ekstremalne
naprężenia w obiektach
w zależności od prędkości
eksploatacji przy prędkości
ujawniania się wpływów
eksploatacji na powierzchni terenu
odpowiadającej w przybliżeniu
warunkom LGOM (T* = cT = 1)

O.A

0,3
0,2

0.1

O

Fig. 7. Extremes of stresses in
surface structures versus the rate of
advance with the velocity of
subsidence development compared
wilh the manifesting one in Copper
Basin of Legnica — Głogów Region
(T* = cT = I)
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Rys. 8. Kształtowanie się naprężeń
w obiekcie po upływie czasu At od
momentu zatrzymania eksploatacji, jak
na rys. 2, w zależności od odległości
s od krawędzi. Oznaczenia i dane:

09

1•

At = vAt/r,

= vT/r = 5,

T* = cT =

Fig. 8. The stress state in surface
structure after tłie time At from tłie
moment of face (shown in Fig. 2)
stoppage versus the distance s from
tłie rib. Denotations and values:
At

= vAt/r,

V* = vT/r = 5.

T* = cT = 5

-1

1
ag

1-

-1
Rys. 9. Kształtowanie się naprężeń w-obiekcie po upływie czasu At od momentu zatrzymania eksploatacji, jak
na rys. 2, w zależności od odległości s od krawędzi. Oznaczenia i dane:
At* = vAt/r,

V* = v T / r = 2,

T* = cT = 1

Fig. 9. Tlie stress state in surface structure after the time At from the moment of face (shown in Fig. 2)
stoppage versus the distance s from the rib Denotations and values:
At* = vAt/r,

V* = vT/r = 2,

T* = cT = 1
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i

miedzi), wzrost prędkości wybierania byłby generalnie korzystny
dla obiektów powierzchni, ponieważ przyczynia się do ograniczenia ekstremalnych naprężeń w
obiekcie. Słuszność tego stwierdzenia i dalszych jest jednak uwarunkowana zachowaniem schematu eksploatacji, jak na rys. 2.

fkstr

2 8(E.+E)
U

-1,2

Rys. 10. Ekstremalne naprężenia w obiekcie po zatrzymaniu
eksploatacji, jak na rys. 2, na okres At*. Oznaczenia i dane:
T' = cT = 5,

= vT/r

Fig. 10. Extremes of stresses in surface structure after face
(Fig. 2) stoppage for the time At. Denotations and values:
T* = cT = 5, v' == vT/r

Nieco odmiennie przedstawiałaby się ta sprawa w górnośląskim
zagłębiu węglowym, gdzie proces
ujawniania się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu jest dość
szybki (duże wartości c). W przypadku górotworu górnośląskiego
wzrost prędkości wybierania jest
niekorzystny w pewnym wąskim
przedziale prędkości, od zera poczynając, a dalszy wzrost prędkości
byłby już korzystny dla obiektów.
Inaczej mówiąc istnieje pewna najbardziej niekorzystna prędkość wybierania, przy której naprężenia
ekstremalne w obiektach osiągają
największe wartości, powyżej i poniżej której naprężenia ulegają
zmniejszeniu. W przypadku danych
przyjętych do sporządzenia rys. 6
przedział niekorzystnych bezwymiarowych prędkości wybierania
wynosiłby v = vT/r = 0,6 - 1,0,
co przy parametrach T = 0,36 roku,
tgp
2 i H = 600 dawałoby
V = 500—830 m/rok (v = 40—70
m/mies, v = 3,5 m/dobę). Z danych
tych można odnieść wrażenie, że
zalecając kopalniom ograniczenie
prędkości wybierania przy przecho-

dzeniu pod określonymi obiektami, zmuszamy je nieraz do prowadzenia eksploatacji
z najbardziej niekorzystną prędkością. W tym miejscu ponownie trzeba się jednak zastrzec,
że stwierdzenia te mogą być słuszne tylko w odniesieniu do schematu eksploatacji, jak na
rys. 2.
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3. Ocena w^ywu postojów ścian na obiekty
W przypadku zatrzymania frontu eksploatacji, jak na rys. 2, wielkości naprężenia w obiektach
poddanych wpływom eksploatacji górniczej otrzymamy nieznacznie modyfikując wzór (9)

r
f /

0 (s, z, At)

(Eo. + E ) ^ 2kB

/

c

\

- 1

V

^co

/

1'- e

s

- cAt
V

(1 - f ) e

TV

- T

^

F

/

V

(10)
gdzie:
wielkość naprężenia
a (s, z, At)
w obiekcie leżącym w odległości s
od krawędzi eksploatacji, jak na rys.
2, po upływie czasu At od momentu
zatrzymania eksploatacji.

•kłtr

Niektóre z wyników obliczeń według (10) pokazano na rys 8—11. Rysunki 8 i 9 pokazują zmiany całej fali
naprężeń z upływem czasu, natomiast
rysunki 10 i 11 obrazują zmiany samych
wartości ekstremalnych z upływem czasu. Z rysunków tych jednoznacznie wynika, że w określonych sytuacjach postoje ścian są niekorzystne dla obiektów
powierzchniowych, wywołując w nich
wzrost naprężeń w stosunku do fazy
ruchu ścian ze stałą prędkością,
»

4. Uwagi końcowe
Przedstawiona praca stanowi kolejną próbę teoretycznego wyjaśnienia
wpływu prędkości wybierania na obiekty i chyba pierwszą próbę (nie licząc
pracy własnej z 1995a o nieco innym
charakterze) wyłącznie teoretycznego
wyjaśnienia wpływu postojów ścian
na obiekty. Autor ma nadzieję, że
otrzymane w obu próbach wyniki są
w znacznym stopniu oryginalne i rzucają nowe światło na oba zagadnienia,
chociaż ma również świadomość fa-

Rys. II. Ekstremalne naprężenia w obiekcie po zatrzymaniu
eksploatacji, jak na rys. 2, na okres At. Oznaczenia i dane:
T* = cT = 1, V* = vT/r
Fig. 11. Extremes of stresses in surface structure after face
(Fig. 2) stoppage for the time. Denotations and values:
T* = cT = 1, V* = vT/r
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ktu, że w pełni zadowalające wyjaśnienie tych zagadnień jest ciągle jeszcze przed nami.
Między innymi na gruncie zarysowanej tu teorii należałoby przebadać rozkłady naprężeń
w obiektach w przypadku zagadnienia dwuwymiarowego odpowiadającego ścianom skończonej długości, a w szczególności zbadać warunki naprężeniowe w obiektach po obu
stronach chodników przyścianowych. Niezależnie od rozważań teoretycznych należy kontynuować prowadzone w niektórych ośrodkach naukowych badania statystyczne.
Przekazano 20 stycznia 1996 r.
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The influence of rate of adyance and face stoppages on surface
structures in the light of the assumed theoretical models

Abstract
The influence of rate of advance of mining extraction on surface structures has not
been satisfactorily explained so far. However, this is a problem of fundamenta! importance
for underground mining. In the paper this influence is theoretically described and determined
on the basis of two assumptions: 1 — the kinematics of subsidence trough is consistent
with the Knothes theory, 2 — the surface structure is a rheological standard body. With
the same assumptions also the influence of face stoppages on surface structures was
determined. It was found out that face stoppages are detrimental to surface structures
causing stress increase compared with the phase of regular rate of advance.
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PowstaM^anie zapadlisk i innych deformacji nieciągłych powierzchni
na obszarach płytkiej eksploatacji górniczej

Słowa kluczowe
Deformacje nieciągłe powierzchni powodowane pustkami
zagrożenia deformacjami nieciągłymi powierzchni-klasyfikacja

poeksploatacyjnymi-kryterium
terenów zagrożonych

Streszczenie
Po eksploatacji górniczej płytko zalegających złóż pozostały niedostępne wyrobiska
górnicze stanowiące pustki, powodujące deformacje nieciągłe powierzchni (DNP). Aby
wyeliminować to zagrożenie należy przez dokonanie wnikliwej analizy wydzielić rejony,
gdzie takie zagrożenie może wystąpić, a następnie przystąpić do jego likwidacji, uwzględniając
hierarchię potrzeb. Problemom tym poświęcona jest niniejsza publikacja, w której podano
zasady oceny zagrożenia, jakie w danych warunkach geologiczno-górniczych mogą stwarzać
pustki poeksploatacyjne. Przedstawiono również próbę klasyfikacji terenów górniczych ze
względu na zagrożenie związane z powstawaniem DNP.
1. Wstęp
Eksploatacja górnicza na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) prowadzona jest od kilkuset lat. W pierwszym okresie roboty górnicze prowadzono płytko, na
wychodniach złóż. Pozostały po nich stare niezlikwidowane wyrobiska, określane jako
pustki poeksploatacyjne. Część z nich utrzymuje się, stwarzając zagrożenie dla powierzchni
terenu i znajdujących się na niej obiektów. Zagrożenie to polega na nieoczekiwanym, często
gwałtownym przerwaniu ciągłości warstw pomiędzy puską a powierzchnią terenu i tworzeniu
się, lejów, progów itp., które określa się mianem deformacji nieciągłych powierzchni (DNP).
Zjawisko to można traktować jako lokalny, przebiegający z różną prędkością obwał,
w wyniku którego strefa zawału dochodzi do powierzchni. Ze względu na wysoki stopień
zagospodarowania powierzchni w GZW, zagrożenie z tym związane jest duże.
Na obszarze GZW zarejestrowano około 1000 DNP, przy czym z uwagi na tektonikę,
zjawiska te występują głównie w jego północnej części, gdzie znajdują się wychodnie
pokładów węgla i złoża rud cynkowo-ołowiowych.
Zagrożenie deformacjami nieciągłymi powierzchni nabiera szczególnego znaczenia
w świetle nowych przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz wobec nieuchronnej
likwidacji kopalń położonych właśnie w rejonach zagrożonych tymi deformacjami. Wraz
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z likwidacją kopalń szybkie reagowanie na sygnały zagrożenia będzie praktycznie niemożliwe,
a dostęp do map górniczych, na których zachowały się najczęściej zresztą skąpe informacje
o płytkim kopalnictwie stanie się utrudniony.
Biorąc to pod uwagę istnieje potrzeba dokonania inwentaryzacji terenów zagrożonych
powstawaniem DNP i określenia rejonów, gdzie należy w pierwszej kolejności zlikwidować
potencjalne zagrożenie. Propozycjom ustalenia zasad oceny tego zagrożenia i ustalania
rejonów najbardziej zagrożonych poświęcona jest niniejsza praca.

2. Rodzaje deformacji nieciągłych powierzchni
Powstawanie nieciągłych deformacji powierzchni jest powodowane występowaniem pustek
na niewielkiej głębokości. Pustki te mogą być pochodzenia naturalnego (np. kras) lub
antropogeniczne. Do tej drugiej grupy należą stare nie zlikwidowane wyrobiska górnicze,
a zwłaszcza wyrobiska korytarzowe i komory oraz wyrobiska mające wyloty na powierzchnię
(szyby, upadowe). Szczególnie dużo deformacji powstawało przy wybieraniu złoża chodnikami
0 dużym przekroju poprzecznym z pozostawianiem filarów oporowych dla podparcia warstw
stropowych. Po zakończeniu eksploatacji chodników tych nie likwidowano przez podsadzenie.
Istniejące w masywie skalnym pustki mogą się utrzymywać nieskończenie długo. Jeżeli
jednak powstaną odpowiednie warunki, wówczas pustka zaczyna przemieszczać się (wędrować) w górę i może spowodować powstanie nieciągłej deformacji tej powierzchni.
Rodzaje deformacji nieciągłych powierzchni przedstawiono na rysunku 1. Najczęstszą
postacią DNP są zapadliska i leje, stanowiące około 90% wszystkich rejestrowanych
deformacji. Praktycznie są to te same deformacje różniące się od siebie głębokością, przy
czym lej odnosi się do zapadliska głębokiego w kształcie odwróconego stożka, a zapadlisko
dla nieckowatych, płytkich obniżeń terenu. Wymiary lejów i zapadlisk i ich głębokość
mogą być różne. Znane są przypadki, w których leje miały średnicę do ponad 100 m
1 głębośc kilkudziesięciu metrów. O parametrach tych decyduje zespół czynników geologiczno-górniczych, a zwłaszcza zawodnienie skał. Bez udziału wody DNP o dużych
wymiarach nie powstają.
y
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Rys. 1. Formy deformacji nieciągłych
Fig. I. The forms of discontinous deformations

Inną formą DNP są progi (rys. Ic), powstające wówczas, gdy nad zrobami występują
naturalne lub sztuczne strome spękania, powodujące podział skał nad zrobami na bloki.
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Może się wówczas zdarzyć, że występowanie pustki jest przyczyną powstania na powierzchni
małego uskoku, a obniżony nad zrobami blok, przez analogię upodabnia się do skrzydła
zrzuconego. Ten rodzaj deformacji niekoniecznie musi być związany z występowaniem
pustek poeksplotacyjnych na niewielkiej głębokości: jego przyczyną może również być
eksploatacja głęboka prowadzona w jednym ze skrzydeł uskoku przecinającego masyw
skalny, aż do powierzcłini terenu.
Pospolitą formą DNP jest szczelina, powstająca tam, gdzie spękania w skałach nadległych
nad zrobami dochodzą do powierzchni terenu i gdzie eksploatacja podziemna powoduje
zmianę stosunków wodnych. Szczeliny takie szczególnie często powstają w podłożu triasowym
zbudowanym ze skał węglanowych (rys 2). W skałach takich znajdują się liczne spękania
naturalne i pustki krasowe wypełnione druzgotem skalnym. Jeżeli szczelina taka znajdzie
się w zasięgu naprężeń rozciągających występujących przed frontem eksploatacyjnym, to
na niej skoncentrują się odkształcenia poziome. Spowoduje to „rozciągnięcie" szczeliny.

'V

f»

Rys. 2. Szczeliny nad skałami spękanymi
Fig. 2. The cracks above fractured rocks

Wypełniający ją materiał staje się bardziej luźny i łatwo zostaje przeniesiony przez
wodę w głąb, do pustki. Należy zwrócić uwagę, że deformacje takie niekoniecznie muszą
powstawać pod wpływem płytkiej eksploatacji, lecz również pod wpływem eksploatacji
głębokiej prowadzonej w rejonach, gdzie skały węglanowe występują blisko powierzchni
terenu. Rozmiary i charakter takich deformacji jest inny niż wynika z obliczeń teoretycznych
zwłaszcza wówczas, gdy kierunek naturalnych spękań jest równoległy do linii postępującego
frontu.
Analiza statystyczna zarejestowanych DNP obejmująca ponad 400 przypadków wskazuje
na następujące prawidłowości (Goszcz i in. ł991):
a) najpospolitszą formą DNP zą zapadliska i leje, powstające głównie nad wyrobiskami
w warstwach łaziskich i siodłowych. Najmniejszą ilość deformacji zarejestrowano nad
zrobami w pokładach rudzkich;
b) przeważająca ilość DNP powstała nad zrobami w pokładach o miąższości do 5 m.
Z dalszym wzrostem miąższości ilość zapadlisk i lejów maleje. Spowodowane jest to
zapewne tym, że pokłady grube z przyczyn technicznych musiano eksploatować warstwami;
c) około 84% DNP powstało przy głębokości eksploatacji mniejszej od 60 m. Przy
głębokości pustek większej od 100 m nie zanotowano powstawania DNP.
Analizowano również wpływ czasu, jaki upłynął od zakończenia eksploatacji do powstania
deformacji. Okazało się, że 35% DNP powstaje w ciągu pierwszych 25 lat, a później
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prawdopodobieństwo ich powstawania maleje z czasem. Analiza taka nie jest jednak w pełni
wiarygodna, gdyż czas jako parametr można uwzględniać tylko przy rozpatrywaniu wpływu
procesów reologicznycłi na powstawanie DNP. Ponieważ zarejestrowano również icfi powstawanie nawet po upływie 100 lat, można zaryzykować tezę, że czas poza pierwszym
kilkuletnim okresem po wykonaniu wyrobiska nie ma istotnego znaczenia.

3. Zagrożenie deformacjami nieciągłymi powierzchni w świetle literatury
Zagrożenie wynikające z możliwości powstwania DNP stanowiło przedmiot licznych
prac badwczych. Początkowo prace te skoncentrowano na opracowywaniu metod badania
podłoża metodami geofizycznymi dla zlokalizowania pustek poeksploatacyjnych (Zakolski
1974). Wykonane prace umożliwiły ustalenie zasad badania podłoża w rejonach zagrożonych
DNP.
Równolegle z opracowaniem powyższych, prowadzono badania umożliwiające:
— ocenę stanu zagrożenia DNP w danych konkretnych warunkach w oparciu o metody
statystyczne;
— określenie geomechanicznych kryteriów zagrożenia;
— ustalenie wpływu wody na powstawanie DNP.
Wykorzystując analizę statystyczną i badania modelowe opracowano warunek powstawania
DNP (Chudek i inni 1983), wyróżniając tereny, w krórych:
— powierzchnia nie jest zagrożona powstaniem DNP,
— wysokość strefy zawału osiąga strop zwięzłych skał litych: prawdopodobieństwo
powstania DNP do 0,42,
— strefa spękań przenika do nadkładu, natomiast strefa zawału nie obejmuje nadkładu:
prawdopodobieństwo powstania DNP pow. 0,42,
— powstanie zapadliska jest nieuniknione.
Równolegle z badaniami statystycznymi i analitycznymi dążono do określenia kryteriów
geomechanicznych zagrożenia. Kryteria te mają jedną wspólną cechę: zagrożenie powierzchni
powstaje wówczas, gdy w trakcie wędrówki pustki w górę nie nastąpi jej samopodsadzenie.
Jako podstawę do analiz przyjmowano teorię sklepienia ciśnień (Jarosz 1975; Goszcz 1985)
lub Cymbariewicza (Sachs 1982).
Od kilku lat prace badawcze nad mechanizmem powstawania DNP zostały zaniechane,
a przynajmniej nie prowadzi się ich na większą skalę. Prowadzi się natomiast dużo prac
związanych z likwidacją zagrożenia. W większości przypadków odbywa się to według
niejako standardowego schematu. W pierwszej kolejności stosując metody geofizyczne
(najczęściej elektrooporową lub grawimetryczną, rzadziej sejsmiczną lub geotermiczną)
wyznacza się miejsca, gdzie występowanie pustek podziemnych jest najbardziej prawdopodobne. Następnie w miejscach tych wierci się otwory do pustki, przez które wprowadza
się wypełniające ją odpowiednie medium podsadzkowe. Po podsadzeniu pustki, stosując
ponownie badania geofizyczne, kontroluje się skuteczność podsadzenia.
Postępowanie takie, aczkolwiek generalnie właściwe, budzi jednak pewne wątpliwości.
Przede wszystkim warunki techniczne niezbędne dla wykonywania badań geofizycznych
w terenie o wysokim stopniu uprzemysłowienia i urbanizacji są często trudne do spełnienia,
przez co uzyskane wyniki mogą być niejednoznaczne i ich interpretacja wymaga dużej
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ostrożności. Ostrożność ta jest tym bardziej konieczna, gdyż przeważnie stare wyrobiska
nie są odosobnione, lecz tworzą cały system i w takich warunkach przypisanie zarejestrowanej
anomalii do ściśle określonego wyrobiska często nie jest możliwe. Poza tym nie zawsze
największa anomalia sygnalizuje największe zagrożenie.
Likwidacja pustek przez ich podsadzenie jest z reguły procesem niekontrolowanym.
Stare zroby, które wypełnia się podsadzką to system podziemnych niedostępnych wyrobisk
znajdujących się w różnym stanie, częściowo zawalonych, otamowanych itd. Wypełnienie
wszystkich pustek podsadzką wcale nie jest pewne i może okazać się, że właśnie najbardziej
groźna pustka nie zostanie podsadzona.
Kontrola skuteczności podsadzania metodami geofizycznymi również jest oceną jakościową
i nie jest możliwym uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie pustki zostały całkowicie
podsadzone. Jedyna odpowiedź jaką można uzyskać to stwierdzenie, że jest „lepiej" niż
było przed podsadzaniem. Może się jednak okazać, że pozostawienie niedosadzonej, małej
pustki niemożliwej do wykrycia stwarza zagrożenie.
Powyższe uwagi wskazują, że problemu zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi,
związanymi z występowaniem starych wyrobisk na niewielkiej głębokości nie należy
traktować jako rozwiązanego i konieczne są dalsze badania i eksperymenty.

4. Kryterium zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi
Deformacje nieciągłe powierzchni powstają wówczas, gdy skały zalegające pomiędzy
pustką (lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie) i powierzchnią terenu, przemieszczają się
sukcesywnie do tej pustki. Dynamika tego procesu zależy od lokalnych warunków. Niemniej
zawsze warunkiem koniecznym dla jego uruchomienia jest istnienie odpowiednio dużej
pustki, zdolnej pomieścić przemieszczające się skały. Gęstość makrogruzowiska powstałego
w ten sposób jest mniejsza niż gęstość tworzących je skał w stanie rodzimym. Oznaczając
przez Vi objętość skał w stanie rodzimym, a przez ¥ 2 objętość jaką te same skały zajmują
w makrogruzowisku, uzyskuje się wskaźnik rozluźnienia w postaci:

P=

V2

Vi

>1

(1)

z obserwacji górniczych wynika, że dla skomprymowanego zawału P 1,25. Im większy
jest współczynnik tym większe rozluźnienie skał. Zawsze jednak przy pewnej objętości
skał ulegających rozluźnieniu następuje samopodsadzenie pustki, która odtąd nie stanowi
już zagrożenia. Jest to podstawowe kryterium oceny zagrożenia, które można sprecyzować
następująco:
pustka poeksploatacyjna może spowodować nieciągłe deformacje na powierzchni
wówczas, jeżeli ilość materiału skalnego wyprfniającego tę pustkę podczas przemieszczania się jej ku powierzchni. nie wystarcza dla samopodsadzenia się tej
pustki.
Kryterium w powyższej formie stanowi ogólny warunek powstawania DNP, natomiast
proces samopodsadzania się pustki zależy od lokalnych warunków. Bazując na sformułowanym
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wyżej kryterium ustalono tzw. „głębokość krytyczną", którą należy rozumieć jako głębokość
występowania pustki, przy której prawdopodobieństwo powstania DNP wynosi zero. Jeżeli
pustka zalega głębiej to nie stanowi zagrożenia i nie ma potrzeby jej lokalizowania i
wypełniania. Obliczona cyfra jest zawyżona, ale przyjęcie jej przy ocenie zagrożenia,
zapewnia niezbędny margines bezpieczeństwa.
Zgodnie z teorią sklepienia ciśnień w stropie wyrobiska (pustki) występują rozciągania.
Ponieważ wytrzymałość skał na rozciąganie, zwłaszcza spękanych jest bliska zera, skały
nad wyrobiskiem w strefie rozciągań przectiodzą szybko w stan zawału opadając na spąg
wyrobiska. W stropie powstaje sklepienie, na obwodzie którego występują równe co do
wielkości naprężenia ściskające, na które skały nie są wrażliwe.
Teoria sklepienia ciśnień, której podstawę stanowią rozwiązania z teorii sprężystości,
dotyczy ośrodków jednorodnych, izotropowych, ciągłych, wyidealizowanych. Dlatego też
stosując ją do opisania mechanizmu powstawania DNP należy zachować daleko idącą
ostrożność. W zasadzie można ją stosować wówczas, gdy wyrobisko korytarzowe wykonane
jest w skałach zwięzłych o małej porowatości, odpornych na wietrzenie. Będą to skały
typu granit, dolomit, kwarcyt i niektóre odmiany piaskowców, to jest skały monolityczne
bez wyraźnego uwarstwienia i spękań. Im bardziej skała niejednorodna, tym wyniki uzyskane
przy zastosowaniu teorii sklepienia ciśnień będą mniej dokładne. Rzeczywisty ośrodek
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Rys. 3. Strefa zawału nad wyrobiskiem
Fig. 3. Tiie caving zone above the excavation

skalny jest niejednorodny i anizotropowy, w związku z czym zahamowanie wędrówki pustki
ze względu na naprężenia ściskające jest mało prawdopodobne. Spękane i uwarstwione
skały nad pustką ulegają wietrzeniu i erozji. Procesy te powodują odspajanie się fragmentów
skały od stropu i opadanie ich na spąg pustki. W efekcie pustka przemieszcza się ku
powierzchni, aż do momentu samopodsadzenia. Fazy wędrówki pustki przedstawiono na
rysunku 4.
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(2)

n)
(D

(3)

Rys. 4. Ruch pustki w górę
pustka; ® — ruch pustki; <D — pustka wypełniona
Fig. 4. The movement of void upwards

(D

the void; (D — the movement of the void; <D — infilling the void

Skały opadające na spąg tworzą zawalisko, zajmując większą objętość niż w stanie rodzimym.
Samopodsadzenie następuje wówczas, gdy zgodnie ze wzorem 1 jest: V2 = Vi • p.
Dążąc do określenia wysokości c do jakiej może zawędrować pustka, należy uwzględnić
również możliwość „rozsypywania" się skał opadających ze stropu w wyrobisku poza obrys
pustki (rys 5). Na wielkość „c" wpływ mają:
kąt tarcia wewnętrznego makrogruzowiska,
9
a
kąt nacłiylenia wyrobiska.

Rys. 5. Schemat do obliczania wysokości zasięgu pustki
Fig. 5. The scheme used in calculating the height of the void
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Objętość Vi skał ulegających zarabowaniu się można aproksymować objętością ostrosłupa
o podstawie 2L • s i wysokości c:

Vi = ^ . 2L • s - c
*
3

(2)

Obliczając objętość -V2 należy uwzględnić objętość V] oraz objętość V3, jaką skały
zajmują wewnątrz wyrobiska. Wprowadzając podane wyżej oznaczenia uzyskuje się warunek
samopodsadzenia w postaci:
V, - P = V, + V3

(3)

Po podstawieniu odpowiednich wartości i wykorzystując proste zależności trygonometryczne uzyskuje się:
1

+

w^

= ^ 2 L s c + 21sw + — 2L[ctg((p - a ) + ctg ((p + a);

(4)

Przyjmując, że w przybliżeniu s = 2L, a także wprowadzając do równań 3 i 4 wartości
p = 1,25 oraz cp = 45 wysokość zasięgu pustki określona będzie równaniem:

c = 12w + 6

w^

1

s cos^a

(5)

Dyskusja wzoru 5 prowadzi do kilku interesujących wniosków, a mianowicie:
a) kąt nachylenia wyrobiska wpływa na c wówczas, gdy kąt ten jest większy od 15.
Przy wyrobisku poziomym, można przyjąć:
^

1
w

c = 12w + 6 —

(6)

Ze wzoru tego można obliczyć, że np. jeżeli wysokość wyrobiska wynosi 2 m, a długość
zawału na tym wyrobisku 5 m, to wysokość zasięgu pustki wynosi 30 m i jeżeli wyrobisko
znajduje się na większej głębokości, wówczas nie stanowi zagrożenia,
b) wysokość zasięgu pustki wzrasta z wysokością wyrobiska, przy czym jest to zależność
kwadratowa,
c) wysokość zasięgu jest tym większa im mniejsza jest długość zawału s. Można tym
tłumaczyć powstawanie szczelin zrobami nawet znajdującymi się na znacznej głębokości.
Obliczenia wynikające z podanych wzorów należy traktować jako przybliżone, gdyż
wzory te uzyskano stosując szereg uproszczeń. Pozwalają one jednak na ocenę wysokości
zasięgu pustki.
Rzeczywista wysokość zasięgu pustki w górotworze zbudowanym ze skał zwięzłych jest
mniejsza, gdyż proces wietrzenia w górnej części ostrosłupa przebiega z mniejszą intensywnością.
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Następuje przy tym efekt klinowania się brył skał i jeżeli skały nie są zawodnione, wędrówka
pustki zostaje załiamowana na wysokości mniejszej niż „c" we wzorze 6.
Regularna eksploatacja zawałowa powoduje zawał skał stropowych na wysokość
równą pięciokrotnej grubości eksploatowanego pokładu. Wynikałoby stąd, że stare zroby
zawałowe, jeżeli znajdują się na głębokości większej od 5g (g — grubość pokładu)
nie powinny stanowić zagrożenia. Tak jednak nie jest. Pomijając wpływ wody, który
omówiony zostanie odrębnie, należy zwrócić uwagę na możliwość występowania szczelin
i spękań nad zrobami, które mogą propagować ku powierzcłini (rys. 6). Szczeliny
takie mogą być pochodzenia tektonicznego lub eksploatacyjnego. Za potencjalnie niebezpieczną dla powierzchni należy uznać strefę w pobliżu górnej granicy eksploatacji,
gdzie zawał stropu może być niepełny.

Rys. 6. Spękania przy górnej granicy eksploatacji
Fig. 6. The fractures at the high boundary of exploitation

Zagrożenie dla powierzchni może powstać również, gdy złoże było eksploatowane
z częściowym zawałem stropu, z wykorzystaniem skał stropowych do układania pasów
podsadzkowych. W takich przypadkach wysokość zasięgu pustki można obliczać ze
wzoru 5, uwzględniając w nim wzrost wysokości wyrobiska przez wykonanie przybierki
(P):
1

cos^a

(7)

Ogólnie jednak, zagrożenie deformacjami powierzchni, ze względu na pustki poeksploatacyjne w zawalisku po wybraniu pokładu „na czysto" systemem zawałowym, jest relatywnie
mniejsze niż w przypadku pojedynczych wyrobisk korytarzowych (komorowych).
Najbardziej częste sposoby likwidacji starych wyrobisk mających wyloty na powierzchnię
pokazane zostały na rysunku 7. Deformacje nieciągłe powierzchni w postaci lejów lub
zapadlisk w sąsiedztwie takich wyrobisk mogą powstać, jeżeli:
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Rys. 7. Likwidacja starych szybów i upadowych
N — nasyp; P — płyta; D — pomost; T — tama
Fig, 7. The liquidation of old shafts and inchnes
embankment; P — plate; D — płatform; T — braltice

N

— płyta lub pomost w szybie względnie tama na podszybiu ulegnie zniszczeniu na
skutek korozji lub gnicia. W takich przypadkach na powierzchni może powstać zapadlisko,
którego głębokos'(5 zależy od sposobu likwidacji wyrobiska.
Na rysunku 8 pokazane zostały poszczególne przypadki, przy czym należy zwrócić
uwagę, że czasami zapadlisko może być przez pewien czas „czynne", tj. będzie się pogłębiać
na skutek postępującej komprymacji nasypu. Komprymację tę mogą przyspieszać czynniki
zewnętrzne w postaci drgań wywołanych ruchem pojazdów lub wstrząsami górniczymi,
migracji wód itp. Zapadliska jakie powstają na skutek zniszczenia tamy zamykającej wylot
upadowej nie wymagają komentarza;
— obudowa szybu lub upadowej ulegnie z czasem zniszczeniu i za tą obudową powstanie
pustka „wędrująca" ku powierzchni. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli szyb
przechodzi przez luźne zawodnione warstwy, które przy odpowiednim ciśnieniu spływowym
przemieszczają się do pustki.
f ^ .^ry
X

>

Rys. 8. Zapadliska nad starymi szybami i upadowymi
Fig. 8. Hoilows above old shafts and inclines

Zagrożenie powierzchni ze strony starych szybów i upadowych ma jednak mniejszą
skalę, gdyż najczęściej lokalizacja tych wyrobisk jest znana, przez co można w porę
przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze. Obudowa wyrobisk ze względu na ich znaczenie
dla ówczesnych kopalń jest zazwyczaj solidniejsza i bardziej odporna na procesy korozji
i gnicia. Wreszcie budując nowy obiekt nad szybem lub upadową, wyrobisko takie z reguły
zostaje odsłonięte przy wykonywaniu wykopów i istnieje możliwość jego prawidłowej
likwidacji.
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5. Wpływ lokalnych warunków geologiczno-górniczych na powstawanie DNP
Zagrożenie powierzcłini na skutek występowania w podłożu pustek zależy od zespołu
lokalnycłi czynników gómiczycli, geologicznycłi i łiydrogeologicznycłi. Jest to zagadnienie
niezmiernie obszerne, a różnorodność tych czynników, zwłaszcza naturalnych, uniemożliwia
sformułowanie ogólnych reguł rządzących procesem wędrówki pustek. Dlatego też zasygnalizowano tylko wybrane zagadnienia, które mają największy wpływ.
5.1. W p ł y w

czynników

górniczych

Wpływ głębokości pustki, systemu eksploatacji, wysokości wyrobisk omówiono
w rozdz. 4. Uzupełniając te informacje należy zwrócić uwagę na kilka dodatkowych
zagadnień. Istotne znaczenie posiada obudowa wyrobiska. Wyprowadzając wzór 5 na
wysokość zasięgu pustki założono, że wyrobisko nie jest obudowane. W rzeczywistości,
zwłaszcza w przypadku wyrobisk o dużym znaczeniu dla byłych kopalń, niektóre wyrobiska,
jak np. główne przekopy, szyby, upadowe itp., wykonywano nawet w obudowie trwałej,
przez co zagrożenie ze strony takich wyrobisk jest znacznie mniejsze.
Również istotnym czynnikiem jest nachylenie wyrobisk. Ze względu na samośtaczanie
się skał górną granicę eksploatacji należy traktować jako bardziej niebezpieczną, gdzie
należy się spodziewać największej ilości pustek, zwłaszcza przy dużym nachyleniu
pokładów. Występowanie pustek przy górnej granicy eksploatacji jest możliwe nawet
przy eksploatacji z podsadzką, ze względu na trudności z dosadzeniem najwyżej położonych wyrobisk (rys. 6).
Pewne znaczenie posiada również system eksploatacji, który w niektórych przypadkach
determinuje wysokość wyrobisk, jak to ma miejsce np. przy eksploatacji warstwami grubego
pokładu.
5.2. W p ł y w

czynników

geologicznych

i

hydrogeologicznych

Na terenie GZW pustki poeksploatacyjne znajdują się albo w warstwach triasowych
(eksploatacja rud), albo w warstwach karbońskich (eksploatacja węgla). W obu przypadkach pustki te znajdują się w skałach litych, przykrytych nadkładem z utworów
młodszych. Własności geomechaniczne nadkładu są zupełnie inne niż podłoża skalnego,
przez co wysokość zasięgu pustki „c" obliczona na podstawie wzoru 5 odnosi się
tylko do podłoża. Dla określenia głębokości krytycznej B r r , poniżej której pustka
nie stanowi zagrożenia, do obliczonej wartości „c" należy dodać grubość nadkładu hn
oraz swojego rodzaju półkę bezpieczeństwa „b" izolującą samopodsadzoną pustkę od
warstw młodszych, które mogą być zawodnione. Grubość tej półki można ustalić tylko
arbitralnie, lecz wydaje się, że przyjęcie 5-metrowej półki jest zupełnie wystarczające.
Wprowadzając hn i b = 5, głębokość krytyczna, poniżej której pustka nie stanowi
zagrożenia wynosić będzie:
H k r = 5 + hn + 12w + 6

w^

i

S cos^a

(8)
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Jeżeli budowa geologiczna nadkładu jest dokładnie znana, głębokość krytyczna może
być zmniejszona o 5 m lub nawet o człon 5 + hn (np. gdy nakład tworzą wyłącznie gliny
lub iły).
We wzoracłi uwzględniono tylko jeden parametr mający związek z wytrzymałością skał,
a mianowicie kąt tarcia wewnętrznego. Wytrzymałość i kohezję przyjęto równą zeru, przez
co H k r będzie zawyżona. Nadwyżka ta będzie tym większa, im większa jest wytrzymałość
skał, która jak wiadomo zależy nie tylko od ich budowy petrograficznej, struktury, tekstury,
lecz także od litologii, stratygrafii i tektoniki. Brak tu jest jakichkolwiek mierników i każda
ocena będzie zawsze subiektywną, lecz z pewnością zagrożenie powierzchni deformacjami
nieciągłymi będzie większe przy występowaniu pustki w spękanych skałach z warstw
orzeskich, a mniejsze przy występowaniu pustki w silnie zdiagenezowanych skałach z warstw
gruszowskich. Tę prawidłowść potwierdzają dane statystyczne.
Podstawowym czynnikiem decydującym o powstawaniu deformacji nieciągłych powierzchni jest zawodnienie skał. Procesy geomechaniczne w skałach zawierających wodę
przebiegają zupełnie inaczej niż w skałach suchych. Woda obniża wytrzymałość i tarcie
wewnętrzne skał, przez co wędrówka pustki następuje szybciej.
Zagrożenie powierzchni jest szczególnie duże, gdy podłoże skalne przykrywa nawodniony
nadkład zbudowany z luźnych gruntów (piaski, pyły itp,). Woda występująca w nadkładzie
może spowodować zjawiska suffozyjne, które powodują przemieszczenie się cząstek gruntu
do pustki. Przy odpowiednio dużych ciśnieniach spływowych może nastąpić spłynięcie
luźnych osadów z nadkładu do pustek. Powstaje wówczas nad pustką lej, który przy dużej
miąższości luźnych zawodnionych osadów w nadkładzie może mieć znaczną średnicę.
Bardzo niebezpieczny stan powstaje wówczas, gdy w rejonie pustek występuje podziemny
przepływ wód i istnieje możliwość infiltracji tych wód do zrobów. Między innymi zjawisko
takie spowodowało powstawanie lejów na powierzchni w rejonie Jaworzna, Klucz, szkód
w osadnikach Kop. „Andaluzja", a także zapadlisk w rejonie Mysłowic. Ten ostatni
przypadek jest szczególnie interesujący ze względu na występowanie w nadkładzie dwóch
niezależnych poziomów wodonośnych. Powstawanie zapadlisk w takich warunkach przedstawia rysunek 9.
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Rys. 9. Zapadlisko przy występowaniu w nadkładzie dwóch warstw piasków rozdzielonych warstwą glin
(D — piaski; © — gliny; © — skały zwięzłe
Fig. 9. The hollow when the cap rock is build by two sand beds and a clay bed between them
® — sand; (D — clay; (D — rock beds
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Niewielki przepływ po stropie karbonu powoduje spłukiwanie piasków ze spągowej
części warstwy A do zrobów i stopniowe tworzenie się pustki. Ponieważ warstwa ta poza
nawodnieniem przy spągu jest tylko zawilgocona, kąt nachylenia ścian bocznych pustki
wzrasta w miarę oddalania się od stropu karbonu.
W miarę spłukiwania piasku do zrobów pustka wędruje do spągu glin izolujących od
siebie warstwy wodonośne, a stały przepływ wód i wypłukiwanie piasku uniemożliwia
samopodsadzenie się pustki. Pozbawione podparcia gliny zaczynają opadać warstwami
(płatami) na dno pustki. Pustka wędruje teraz przez warstwę glin osiągając jej strop. Gdy
nastąpi przerwanie izolacji pomiędzy piaskami dolnymi i piaskami górnymi, następuje
gwałtowne spłynięcie zawodnionych górnych piasków do zrobów, połączone z powstaniem
na powierzchni leja (zapadliska).
Opisany wyżej proces wskazuje na znaczenie warstwy izolacyjnej. Dopiero jej przerwanie
ma często groźne następstwa.
Należy podkreślić, że pustka poeksploatacyjna stanowi rodzaj drenu w górotworze. Dren
ten funkcjonuje aż do czasu wypełnienia pustki wodą. Ponieważ woda stanowi rodzaj
podsadzki, zawodnione pustki są znacznie mniej groźne od pustek nie wypełnionych wodą.
Jeżeli jednak pustki takie zostaną odwodnione, np. na skutek prowadzonej głębiej eksploatacji
górniczej, wówczas odwodnienie to może spowodować gwałtowne powstawanie DNP.
5.3. W p ł y w e k s p l o a t a c j i
poeksploatacyjnych

górniczej

na r e a k t y w a c j ę

pustek

W otoczeniu pustki poeksploatacyjnej wytwarza się pewien stan równowagi. Jeżeli pustka
nie jest samopodsadzona, wówczas ta równowaga nie jest trwała i naruszyć ją może szereg
czynników, a wśród nich również eksploatacja górnicza. Deformacje górotworu wywołane
tą eksploatacją mogą uruchomić „wędrówkę" pustki ku powierzchni. Jeżeli pustka znajduje
się poniżej głębokości krytycznej, to prowadzenie eksploatacji nie ma żadnego wpływu,
gdyż wędrówka pustki zakończy się na wysokości „c" nie osiągając powierzchni terenu.
Bezpośrednie wpływy eksploatacji górniczej powodują tylko wówczas zagrożenie, jeżeli
pustka znajduje się na głębokości mniejszej od krytycznej.
Znacznie większe znaczenie w przypadku występowania pustek mają wpływy pośrednie,
powodujące zmianę stosunków wodnych. Zmiany te mogą nastąpić na skutek odkształceń,
obniżeń i nachyleń terenu.
Odkształcenia rozciągające mogą spowodować przerwanie warstwy izolującej pustkę od
zbiornika wodnego i powstanie łączności hydraulicznej pomiędzy zbiornikiem a pustką
poeksploatacyjną. Jak dotychczas nie podano formuł matematycznych umożliwiających
określenie dopuszczalnych wartości odkształceń. Niemniej im większe odkształcenia, tym
większe prawdopodobieństwo przerwania izolacji. Odkształcenia górotworu mogą spowodować również uszkodzenia obudowy w starych wyrobiskach oraz pomostów i tam zabezpieczających wloty tych 'wyrobisk.
Generalnie jednak wpływu odkształceń nie należy przeceniać. Warstwy izolujące w górotworze, to przede wszystkim gliny i iły oraz iłowce, mułowce i pyłówce. Warstwy te,
a szczególnie gliny i iły, charakteryzują się dużą plastycznością i dużą odkształcalnością.
Stąd też przerwanie izolacji może nastąpić raczej w wyjątkowych sytuacjach, jak np. na
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szczelinie uskoku, nad krawędzią itp. Dotyczy to również uszkodzeń w obudowie, tamach
i pomostach, które z uwagi na małe rozmiary i konstrukcję są na ogół mało wrażliwe na
odkształcenia. Wyjątek stanowią obudowy szybów, zwłaszcza wówczas, gdy szyb przechodzi
przez warstwy wodonośne i powstanie pęknięć w obudowie zagraża uruchomieniem procesów
suffozji.
Znacznie większe konsekwencje ma pbniżenie terenu na skutek eksploatacji, powodujące
zmianę hydrografii i hydrogeologii danego regionu. Obniżenie terenu powoduje odwodnienie
obszarów przyległych, znajdujących się na obrzeżu niecki osiadania, przy jednoczesnym
nawodnieniu niecki. Powoduje to wzrost ciśnień hydrostatycznych w zawodnionych osadach
nadkładu i tym samym zwiększoną infiltrację wód do podłoża i pustek poeksploatacyjnych.
Obniżenie się terenu może także doprowadzić do stanu, w którym skały (grunty) nie
zawierające wody wolnej zostaną nawodnione. W takiej sytuacji następuje zmiana lokalnych
warunków i reaktywacja starych zrobów jest bardzo prawdopodobna.
Eksploatacja górnicza może doprowadzić do odwodnienia wyżej zalegających pustek
stanowiących podziemny zbiornilc wodny. Jest to stan bardzo niebezpieczny, a powstanie
zapadlisk lejów i innych tego typu deformacji w rejonie, gdzie pustki poeksploatacyjne
znajdują się powyżej głębokości krytycznej H k r jest niemal pewne.
Zmiany nachyleń terenu to automatycznie również zmiany spadków hydraulicznych.
Poza klasycznymi przypadkami powstawania zlewisk na powierzchni, cofek itp., które to
zjawiska zmieniają hydrografię i hydrogeologię danego terenu, zmiany spadków powodują
również zmiany w przepływie podziemnym. Ostateczny efekt spadków hydraulicznych na
zagrożenie dla powierzchni ze strony pustek poeksploatacyjnych, uzależniony jest od
lokalnych czynników i każdy zagrożony rejon winien być rozpatrywany indywidualnie.
Należy podkreślić, że eksploatacja górnicza może spowodować powstanie zapadlisk
nawet na terenach, w których nie ma pustek poeksploatacyjnych, lecz podłoże skalne pod
luźnymi utworami nadkładu stanowią skały spękane, skrasowane z dużą ilością szczelin.
Wówczas wymuszony ruch wody uruchamia suffozję, która może spowodować powstawanie
lejów, nawet o dużych wymiarach.
W świede podanych wyżej uwag, z reaktywacją starych zrobów na skutek prowadzonej
eksploatacji górniczej należy liczyć się tam, gdzie zroby te znajdują się powyżej głębokości
krytycznej, a szczególnie tam, gdzie eksploatacja powoduje istotne zmiany warunków
hydrogeologicznych i hydrograficznych.

6. Zapobieganie powstawaniu DNP
6.1. I d e n t y f i k o w a n i e

obszarów

zagrożonych

Mechanizm powstawania zagrożenia DNP jest skomplikowany i może przebiegać różnie,
stąd też nie można ustalić swojego rodzaju „instrukcji" jego opanowywania i większość
przypadków musi być rozpatrywana indywidualnie. Istnieje jednak możliwość wyodrębnienia
kilku rodzajów mechanizmów, charakterystycznych dla odpowiednich warunków geologiczno-górniczych.
Badając możliwości powstania DNP w danym rejonie należy zacząć od analizy dostępnych
map i dokumentów górniczych. Należy jednak mieć na uwadze, że dokumentacja mapowa
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starych robót górniczych zazwyczaj jest szczątkowa, nie w pełni wiarygodna i nawet brak
na mapach udokumentowanych robót nie wyklucza możliwości ich występowania, tym
bardziej że płytko-zalegające złoża były również eksploatowane nielegalnie, a utajnienie
takiej eksploatacji leżało w interesie przedsiębiorcy. Biorąc to pod uwagę, należy również
przeanalizować lokalne warunki pod kątem możliwości występowania pustek na małej
głębokości.
Stare wyrobiska górnicze na niewielkiej głębokości mogą znajdować się tylko tam,
gdzie znajduje się złoże kopaliny użytecznej. Jeżeli w danym rejonie pokłady węgla bądź
innej kopaliny zalegają głębiej niż 100 m, wówczas można mieć pewność, że rejon ten
nie jest zagrożony powstawaniem DNP i odwrotnie, jeżeli złoże znajduje się płytko, wówczas
nawet brak dokumentów wskazujących na płytką eksploatację nie wyklucza zagrożenia.
Głębokość zalegania złoża jest pierwszym, podstawowym czynnikiem omówionym wyżej.
Nielegalne roboty prowadzono tylko tam, gdzie węgiel znajdował się płytko, na głębokości
kilku metrów. Dotarcie do złóż na głębokości większej niż 10 m wymagało już zaangażowania
pewnego kapitału (obudowa, urabianie, odwadnianie, wyciąganie urobku itd.) i trwało
stosunkowo długo. W takich warunkach żaden przedsiębiorca ani osoba fizyczna nie
decydowała się na prowadzenie kosztownych, nielegalnych robót, których wykonywanie
mogło być w każdej chwili zabronione przez władze lokalne.
Kolejnym czynnikiem który w znacznym stopniu ograniczał możliwości płytkiej eksploatacji jest zawodnienie nadkładu. Większe zawodnienie przy prymitywnej technice
górniczej wykluczało całkowicie możliwości głębienia biedaszybów, a eksploatację podziemną
w strefach wychodni czyniło niebezpieczną.
Z powyższej analizy wynika jednoznacznie, że z płytką nielegalną eksploatacją należy
się liczyć tylko tam, gdzie pokłady węgla występują na głębokości do 10 m, pod
niezawodnionym nadkładem, zbudowanym głównie z gruntów spoistych (gliny, iły). Zagrożenie związane z występowaniem biedaszybów jest zresztą stosunkowo małe. Większość
tych wyrobisk została zasypana (usunięcie śladów po nielegalnej eksploatacji) i jeżeh nawet
w szczątkowej formie wyrobiska takie istnieją do dnia dzisiejszego, to wykrycie ich jest
łatwe przy zastosowaniu prostych badań geofizycznych, a wypełnienie pustki nie stanowi
problemu.
Główne zagrożenie DNP związane jest z występowaniem na niewielkiej głębokości
podziemnych robót górniczych wykonywanych przez nie istniejące dzisiaj kopalnie, prowadzące eksploatację na wychodniach pokładów. Złoże udostępniano zazwyczaj upadową
w pokładzie, z której wykonywano po rozciągłości chodniki piętrowe wybierając pomiędzy
nimi złoże. Chodniki te i łączące je pochylnie stanowią obecnie pustki poeksploatacyjne.
Zagrożenie jakie stwarzają te wyrobiska zależy od głębokości ich zalegania, wysokości
pustek i ich nachylenia. Parametry te uwzględniono we wzorach 5 i 6.
Na zagrożenie wpływ mają również własności geomechaniczne skał, w których znajdują
się pustki oraz skał zalegających pomiędzy pustką a nadkładem. Jeżeli są to skały zwięzłe,
odporne na wietrzenie i erozję, wówczas zagrożenie jest mniejsze niż w przypadku
występowania skał słabych, spękanych.
Decydujący wpływ na zagrożenie DNP posiadają warunki hydrogeologiczne w górotworze,
a zwłaszcza występowanie poziomów wodonośnych w nadkładzie, występowanie szczelin
i spękań w podłożu skalnym, występowanie ciągłych warstw izolujących zawodniony nadkład
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od wyrobisk, możliwość wypełniania się zrobów wodą. Analiza warunków hydrogeologicznych
musi również uwzględniać możliwości przerwania izolacji pomiędzy zrobami a zawodnionym
nadkładem. Sytuacja taka ma często miejsce przy uruchomieniu eksploatacji kolejnego
niższego pokładu. Powstanie DNP w takich przypadkach można potraktować jako rodzaj
reaktywacji zrobów.
Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że wpływ czynników hydrogeologicznych, a zwłaszcza
podziemnego przemieszczania się upłynnionych skał można wykluczyć, wówczas oceny
zagrożenia DNP można dokonać przy pomocy wzoru 5 (lub 6).
Ostatecznym efektem dokonania oceny zagrożenia powstawaniem DNP będzie wydzielenie
trzech rodzajów rejonów:
— silnie zagrożonych, gdzie c > H r r (pustka może osiągnąć powierzchnię),
— zagrożonych, gdzie c > H k r - hn (wędrówka pustki zakończy się w nadkładzie),
— niezagrożonych, gdzie c < H k r - hn (pustka nie osiągnie spągu nadkładu).
Wydzielone rejony należy zaznaczyć na mapie, która z jednej strony stanowi podstawę
dla zaprojektowania prac dla likwidacji zagrożenia, a z drugiej podstawę dla opracowywania
planów zagospodarowania powierzchni.
6.2. O g r a n i c z a n i e

zagrożenia

DNP

Po wyznaczeniu rejonów zagrożonych i silnie zagrożonych dalsze postępowanie uzależnione jest od lokalnych warunków. Jeżeli analiza możliwości powstania DNP obejmuje
większy rejon, wówczas obszar zagrożony może mieć znaczną powierzchnię. W takim
przypadku likwidacja zagrożenia jest procesem długotrwałym i kosztownym, a zarazem
trudnym pod względem technicznym, należy więc ustahć hierarchię potrzeb, a likwidację
zagrożenia prowadzić według ustalonego programu.
W pierwszej kolejności wyznaczone rejony należy skonfrontować z istniejącym stanem
zagospodarowania powierzchni. Jest to niezmiernie ważne, gdyż zagrożenie jakie związane
jest z powstawaniem DNP zależy od tego, w jaki sposób użytkowany jest (i będzie) dany
teren oraz jakie obiekty na nim się znajdują obecnie i jakich budowę się przewiduje.
Żadnego zagrożenia nie można lekceważyć, lecz zupełnie inne skutki może powodować
nagłe powstanie dużego i głębokiego leja pod drogą szybkiego ruchu lub szlakiem kolejowym,
a inne powstanie małego lokalnego zapadliska na nieużytkach lub terenach leśnych.
Opracowując program likwidacji zagrożenia spowodowanego powstawaniem DNP, rejony
w których to zagrożenie występuje należy również odnieść do planów zagospodarowania
przestrzennego. Porównanie obu dokumentów, tj. mapy rejonów zagrożonych i planu
zagospodarowania przestrzennego, wskaże kolejność koniecznych działań dla likwidacji
zagrożenia. Opracowany w ten sposób program uwzględni rzeczywiste potrzeby społeczeństwa,
przy zminimalizowaniu kosztów.
Po ustaleniu zadań priorytetowych należy przystąpić do likwidacji zagrożenia. Ze względu
na różny mechanizm powstawania DNP trudno jest sformułować zasady postępowania.
Można jednak wydzielić dwa główne kierunki.
Pierwszy sprowadza się do likwidacji pustek znajdujących się w skałach zwięzłych pod
nadkładem zbudowanym z gruntów spoistych, bezwodnych. W takich przypadkach pustkę
należy zlokalizować wykorzystując badania geofizyczne lub, jeżeli lokalizacja jej jest pewna,
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od razu przystąpić do jej likwidacji. W tym celu z powierzchni terenu należy wykonać
otwory wiertnicze dla wprowadzenia medium wypełniającego pustkę. Rodzaj tego medium
zależy od zasięgu i nachylenia zrobów. Musi ono być tak dobrane i tak wprowadzone do
górotworu, aby trwałe podsadzało zroby zagrażające powstaniem DNP. Nieodpowiednie
medium (np. o zbyt małej lepkości) może spływać do głębiej położonych wyrobisk
wypełniając najniższe zroby, nie mające dla likwidacji zagrożenia żadnego znaczenia.
Zupełnie inny sposób likwidacji zagrożenia należy zastosować w sytuacjach, gdy zagrożenie to spowodowane jest zjawiskami związanymi z przepływem wody. W takich
warunkach medium wykorzystywane do wypełniania pustek musi być nie tylko szybko
zestalające się, ale również odporne na erozję. W przeciwnym bowiem razie przepływ
podziemny spowoduje postępującą erozję podsadzki i po pewnym czasie zagrożenie ujawni
się ponownie. Generalną zasadą, jaką stosować należy przy likwidacji zagrożenia DNP
powstającego w wyniku przepływu podziemnego jest rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i doprowadzenie do stanu, w jakim przepływ ten nie będzie utrudniał likwidacj
pustki.
Ujawniające się zapadliska i leje likwidowane są przez zasypanie. Postępowanie taki
jest o tyle uzasadnione, że powstanie zapadliska lub leja traktowane jest jako awaria, któr
należy szybko usunąć. Popełnia się przy tym niestety błędy mające groźne skutki, jak nj
wykorzystywanie wody do podsadzania pustki. Woda zwiększa drożność spękań i szczeli
w górotworze, przyspieszając proces powstawania DNP. Wynika stąd że do zasypywani
należy wykorzystywać materiał gruboklastyczny (gruz, bryły żwir itd.) unikając nawadnianii
zapadliska.

7. Próba klasyfikacji terenów zagrożonych przez DNP z uwzględnieniem sposobu
użytkowania i zagospodarowania tych terenów
Eksploatacja górnicza powoduje deformacje powierzchni i w zależności od ich wielkości
tereny znajdujące się w zasięgu jej wpływu podzielono na odpowiednie kategorie. Dla
terenów zagrożonych powstawaniem deformacji nieciągłych, powodowanych występowaniem
zrobów na niewielkiej głębokości klasyfikacji takiej nie ma, a dla podkreślenia, że w danym
terenie występuje takie zagrożenie podając kategorię ochrony powierzchni w opiniach
geologiczno-górniczych, do liczby określającej kategorię dodawano literę „a". Postępowanie
takie jest jednak znacznym uproszczeniem, gdyż zagrożenie związane z powstawaniem
DNP uzależnione jest od sposobu użytkowania terenu.
Biorąc to pod uwagę, dokonano próby klasyfikacji terenów pod względem zagrożenia
deformacjami nieciągłymi powierzchni na kategorie A, B, C oraz D, przyjmując następujące
zasady podziału:
Kategoria A — tereny o bardzo dużej wrażliwości, na których powstanie DNP jest
niedopuszczalne.
Do kategorii tej zaliczono najważniejsze szlaki komunikacyjne (główne tory PKP,
autostrady i drogi szybkiego ruchu), cieki wodne o przepływie powyżej 0,5 m^/min, zbiorniki
o

wodne o pojemności powyżej 1500 m o b i e k t y przemysłowe, których awaria stwarza
zagrożenie dla ludzi i środowiska, linie przemysłowe wysokiego napięcia, obiekty zabytkowe
i pomniki przyrody.
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Kategoria B — tereny wrażliwe na DNP.
Do kategorii tej zaliczono trasy komunikacyjne o mniejszej intensywności ruchu (krajowe
szlaki PKP, drogi państwowe) cieki wodne o przepływie poniżej 0,5 m^/min, zbiorniki
a
wodne o pojemności do 1500 m , budynki o dużym znaczeniu społecznym (szpitale, szkoły,
obiekty użyteczności publicznej), wrażliwe budowle, budynki mieszkalne nie posiadające
żadnych zabezpieczeń.
Kategoria C — tereny mało wrażliwe, gdzie powstawanie DNP poza wyjątkowymi
sytuacjami nie spowoduje zagrożenia.
Do kategorii tej zaliczono rzadko wykorzystywane przemysłowe tory kolejowe i drogi
lokalne o podrzędnym znaczeniu i małym natężeniu ruchu, budynki mieszkalne posiadające
niezbędne zabezpieczenia przed DNP (np. posadowione na płycie krzyżowo-zbrojnej), tereny
rekreacyjne, parki i obiekty sportowe.
Kategoria D — tereny, na których powstawanie DNP nie powoduje zagrożenia.
Do kategorii tej zaliczono lasy, tereny rolnicze, nieużytki i tereny zdegradowane,
składowiska odpadów, nieczynne kopalnie odkrywkowe.
Należy podkreślić, że klasyfikacja powyższa ma zdecydowanie charakter klasyfikacji
wstępnej, dokonanej według poglądów autora, a więc jest klasyfikacją w znacznym stopniu
subiektywną i arbitralną. Bardziej obiektywną klasyfikację można uzyskać stosując np.
metodę ekspercką, rozsyłając odpowiednie ankiety do wiarygodnych specjalistów. Sporządzona
w ten sposób klasyfikacja będzie obarczona już małym błędem i zbliżona do rzeczywistych
potrzeb.
Dlaczego taka klasyfikacja jest potrzebna i jaki jest jej cel?
Po pierwsze umożliwi obiektywną ocenę zagrożenia dla istniejących obiektów. Brak
takiej oceny może być powodem błędnych decyzji. W krańcowych przypadkach możliwe
jest zbagatelizowanie realnego niebezpieczeństwa lub skoncentrowanie środków na likwidację
nieistniejącego zagrożenia.
Po drugie wskaże tereny, które z uwagi na projektowane użytkowanie winny zostać
odpowiednio zabezpieczone przed rozpoczęciem robót inwestycyjnych. Spowoduje to racjonalne wykorzystywanie skąpych środków przeznaczanych na likwidację starych wyrobisk
górniczych na niewielkiej głębokości.
Po trzecie umożliwi zoptymalizowanie projektów zagospodarowania przestrzennego do
lokalnych warunków i racjonalne wykorzystanie terenów górniczych.
Nie bez znaczenia jest również ułatwienie władzom administracyjnym wydawania zezwoleń
na użytkowanie danego terenu. Jeżeli w zezwoleniu tym określi się, że jest to teren np.
kategorii III B, wówczas inwestor zobowiązany zostanie do zaprojektowania takiej konstrukcji
obiektu, aby:
— był odporny na deformacje powierzchni (Wmax» T, e, K) nie większych niż dopuszczalne
dla III kategorii terenów cłironionych,
— posiadał konstrukcję odpowiednią dla obiektów wrażliwych na deformacje nieciągłe.
Określenie rodzaju i zakresu zabezpieczeń dla obiektów budowanych na terenach
zagrożonych deformacjami nieciągłymi należy do kompetencji specjalistów z zakresu budownictwa na terenach górniczych. Wydaje się jednak, że opracowanie podanej wyżej
klasyfikacji w istotnym stopniu uporządkuje problemy związane z ograniczeniem zagrożenia
spowodowanego powstawaniem DNP.
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8. Wnioski końcowe
1. Stare niezlikwidowne wyrobiska górnicze znajdujące się na małej głębokości pod powierzchnią terenu oraz inne pustki mogą spowodować powstawanie deformacji nieciągłycłi powierzchni. Pomimo licznych prac badawczych i technicznych, problem wyeliminowania tego zagrożenia nie został do końca rozwiązany, w związku z czym prace te należy kontynuować.
2. Możliwości powstawania deformacji nieciągłych powierzchni w danym rejonie winny być
przedmiotem wnikliwej analizy, uwzględniającej lokalne warunki geologiczno-górnicze. Analiza
taka jest niezbędną zwłaszcza dla kopalń postawionych w stan likwidacji, a jej wyniki w formie
odrębnej dokumentacji winny być przekazane odpowiednim Urzędom Miejskim.
3. Ze względu na zagrożenie jakie dla istniejących i projektowanych obiektów stanowić
mogą pustki poekploatacyjne na małej głębokości, celowym jest ustalenie klasyfikacji
terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi. Klasyfikacja taka będzie pomocną przy
ustalaniu kierunku wykorzystania danych terenów oraz przy ustalaniu niezbędnych działań
dla likwidacji zagrożenia.
Przekazano

10 stycznia 1996 r.
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The formation of hollow and others discontinous deformations of
surface above gobs on the smali depth

Abstract
After an exploitation of deposits on the smali depth the empty gobs have remainded.
These gobs may cause disconlinuos deformation of the ground surface, In order to eliminate
the threat it is necessary to select regions where it can occur. This publication presents
the principles of threat evaluation in various geological-mining conditions. Also presented
is the classification of mining regions according to the occurence of the threat due to
discontinuos deformation of the ground.
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Wpływ prędkości eksploatacji na deformacje powierzchni na
przykładzie eksploatacji KWK Staszic
Słowa kluczowe
Ochrona powierzchni-prędkość
deformacji

eksploatacji-deformacje

powierzchni-nieustalone

wskaźniki

Streszczenie
Opracowanie obejmuje analizę wykonanych pomiarów deformacji powierzchni metodami
geodezyjnymi na liniach pomiarowych nad ścianami 1002 i 1003 eksploatowanymi z zawałem
stropu z postępem do 12,5 m na dobę. W szczególności przedstawiono kształtowanie się
ekstremalnych deformacji nieustalonych w stosunku do odpowiadających im deformacji
asymptotycznych oraz wpływ zmiennej prędkości eksploatacji na kształtowanie się prędkości
narastania deformacji (obniżeń). Omówiono również zastosowanie modelu Knothego do
opisu deformacji nieustalonych nad szybko postępującym frontem ścianowym,
Z przeprowadzonych badań wynikają nowe doświadczenia dotyczące stosowania rygoru
prędkości eksploatacji, jej zmiany, jako elementu profilaktyki górniczej.
1. Wstęp
Problematyka wpływu prędkości eksploatacji na deformacje powierzchni i obiektów na
niej usytuowanych jest w ostatnich pięciu latach szczególnie popularna. Wynika to z faktu
stosowania w górnictwie węglowym, coraz częściej, wysoko wydajnych kompleksów ścianowych, pozwalających uzyskiwać dobowe postępy do kilkunastu metrów na dobę. Spowodowało to ożywienie badań w tym zakresie, zapoczątkowanych w Polsce przez S. Knothego
w 1952 r.
Obecnie prezentowane są dwie szkoły w zakresie wpływu prędkości eksploatacji
na deformacje powierzchni i uszkodzenia obiektów. Pierwsza z nich, wynikająca z wcześniejszych badań, głosi „im szybciej, tym lepiej", co należy interpretować tak: wzrost
prędkości eksploatacji powoduje zmniejszanie się ekstremalnych deformacji nieustalonych.
Druga zakłada, że „im szybciej, tym gorzej", czyli wzrost prędkości eksploatacji
powoduje większą prędkość narastania deformacji (Knothe 1984; Sroka 1993 i in.).
Można to interpretować i tak: wzrost prędkości eksploatacji nie powoduje zmniejszania
się ekstremalnych deformacji nieustalonych (Kwiatek, Kowalski, Jędrzejec 1994; Kowalski
1995).
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O popularności tej tematyki świadczą liczne referaty prezentowane na kolejnych edycjach
SZKOŁY EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ, i organizowanych w tym czasie konferencjach
naukowych i naukowo-technicznych. Problem ten dyskutowany jest również zagranicą.
Ostatnio ukazał się artykuł H. Kratzscha pod znamiennym tytułem „Nieznaczne szkody
górnicze przy powolnej eksploatacji?" (Kratzsch 1994).
Wykorzystując okazję eksploatowania przez kopalnię węgla kamiennego „Staszic"
pokładu 352 ścianami o dużych postępach (do 12,5 m/dobę), z końcem 1991 r.
Główny Instytut Górnictwa rozpoczął badania wpływu wybierania ściany 1002 na
deformacje powierzchni. Następnie w Jatach 1992—1994 badania te prowadzono w ramach projektu celowego nr 231/CS6-9/92 pt.: „Wysokowydajny kompleks ścianowy
z nową technologią wybierania pokładów węgla w KWK Staszic", w temacie nr 1
pt.: „Ochrona powierzchni nad szybko postępującym frontem eksploatacyjnym". Prowadzenie badań koordynowali Politechnika Śląska i Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic"
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, w sposób syntetyczny, części
uzyskanych efektów badań, realizowanych w temacie nr 1 projektu celowego, obejmujących:
— omówienie i analizę wyników geodezyjnych pomiarów deformacji na liniach pomiarowych nad ścianami 1002 i 1003,
— ocenę możliwości wykorzystania modelu Knothego do prognozowania deformacji
nieustalonych nad szybko postępującym frontem ścianowym,
— doświadczenia w zakresie stosowania rygoru prędkości eksploatacji górniczej, jej
zmiany jako elementu profilaktyki górniczej.
Opracowanie niniejszego tematu zostało zaproponowane autorowi przez Organizatorów
SZKOŁY, za co składam podziękowanie.

2. Ogólna charakterystyka warunków geologiczno-górniczych w rejonie badań
(pole L) oraz geodezyjnych pomiarów deformacji
2.1. W a r u n k i

geologiczne

Górotwór nad pokładem 352 stanowią: utwory karbońskie — warstwy orzeskie, trzeciorzęd
i czwartorzęd.
Czwartorzęd ma miąższość 40 m i zbudowany jest z piasków, glin i iłów. Trzeciorzęd
ma miąższość średnio 50 m, zbudowany jest z iłów, iłowców z wkładkami piasków
i margli.
Generalnie skały górotworu karbońskiego nad pokładem 352 można scharakteryzować
jako średnio zwięzłe. Średnia wytrzymałość na ściskanie tych skał wynosi 42,5 MPa.
Pokład 352 ma miąższość średnio 2,1 m i zalega na głębokości od 465 m na północy
do 580 m na południu.
Warstwy karbońskie mają rozciągłość w kierunku wschód-zachód, upad w kierunku
południowym pod kątem 4—6°.
Naturalnymi granicami pola eksploatacyjnego L są duże uskoki (rys. I).
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Rys. 1. Eksploatacja pokładu 352 w polu L KWK STASZIC i lokalizacja linii pomiarowych (Kowalski 1995)
Fig. l. Extraction of Coal Bed seam 352 in the Panel L of the „STASZIC" Coal Mine and location of
measuring lines (Kowalski 1995)

2.2. W a r u n k i

górnicze

Eksploatacja górnicza w polu L była i jest prowadzona w pokładacłi 334, 350 i 352.
Pokład 352 jest eksploatowany kolejno ścianami 101, 1001, a następnie 1002, 1003, 1004
i 1005. Ściany 101 i 1(X)1 wyeksploatowane zostały wcześniej przed rozpoczęciem eksploatacji ściany 1002. Przed eksploatacją pokładu 352 były eksploatowane, z zawałem
stropu, w części pola L dwa pokłady: pokład 334 przez kopalnię MURCKI i pokiad 350
przez kopalnię STASZIC (rys. 1).
Dane cłiarakteryzujące eksploatację ściany 1(X)2.:
Eksploatacja z zawałem stropu.
Długość ściany 275 m.
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Wybieg ściany 1228 m.
Rozpoczęcie eksploatacji 16.12.1991 r., zakończenie 26.11.1992 r.
Głębokość eksploatacji 465—495 m.
Wysokość furty eksploatacyjnej od 2,5 m (na zachodzie) do 1,9 m (na wschodzie),
przeciętnie 2,1 m.
Postęp ścian w okresie miesiąca od 68 m do 175 m.
Maksymalny dobowy postęp ściany 12,2 m.
Średnie postępy dobowe w okresie miesiąca od 2,27±2,69 m (kwiecień) do 5,83±2,28
m (wrzesień).
Średni dobowy postęp w okresie całej eksploatacji 3,54±2,24 m/dobę.
Uwaga! Postępy ścian podano dla miesięcy, w których eksploatacja trwała przez cały miesiąc.
Dane charakteryzujące eksploatację ściany 1003,:
Eksploatacja z zawałem stropu.
Długość ściany 300 m.
Wybieg ściany 1248,8 m.
Rozpoczęcie eksploatacji 16.01.1993 r., zakończenie 31.12.1993 r.
Głębokość eksploatacji od 550 m do 580 m.
Wysokość furty eksploatacyjnej 21+0,2 m.
Postępy ścian w okresie miesiąca od 62 do 196 m.
Maksymalny dobowy postęp ściany 12,5 m.
Średnie postępy dobowe w okresie nniesiąca od 2,0+1,65 m (grudzień) do 7,0±3,89 m (luty).
Średni dobowy postęp ściany w okresie miesiąca 3,56+1,89 m/dobę.
Kolejna ściana 1004 została wyeksploatowana w 1994 r., a od 1.12.1994 r. eksploatowana
jest ściana 1005.
W podsumowaniu informacji dotyczących dobowych prędkości eksploatacji ścian 1002
i 1003 podać należy, że charakteryzowały się dużą nieregularnością — fluktuacją w stosunku
do średniej dobowej prędkości eksploatacji. Obliczony dla okresów miesięcznych współczynnik zmienności wartości średniej dobowej prędkości eksploatacji

śr

wynosi ±0,7.

Vśr
Do obliczeń deformacji górotworu zakłada się stałą średnią prędkość eksploatacji.
2.3. Z a k r e s w y k o n a n y c h
geodezyjnymi

badań

deformacji

powierzchni

metodami

Do celów poznawczych założone zostały następujące linie pomiarowe (rys. 1):
— dwie hnie nad ścianą 1002, linie 1 i 2,
— dwie Unie nad ścianą 1003, linie 3 i 4.
Na liniach tych wykonywane były pomiary wysokościowe na drodze niwelacji precyzyjnej
i technicznej. Pomiary długościowe na liniach nr 1 i 2 wykonywane były taśmą stalową.
Na liniach nr 3 i 4 pomiary długościowe wykonywane były przy wykorzystaniu dalmierza
DI 1000. Długości przęseł linii pomiarowych wynoszą 25 m.
Zakres wykonanych cykli pomiarowych był na poszczególnych liniach zróżnicowany;
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a) Na linii nr 1 wykonano łącznie pełnycłi 19 cykli pomiarowych długości i niwelacji.
Na 6 punktacłi tej linii wykonano dodatkowo zagęszczone pomiary wysokościowe (niwelacja
precyzyjna) w odstępach 1—3 dni.
b) Na linii nr 2 wykonano łącznie 19 pełnych cykli pomiarowych długości i wysokości. Dodatkowo
w odstępach 1—3 dniowych wykonano pomiary wysokościowe, łącznie 35 cykli pomiarowych.
c) Na liniach nr 3 i 4 wykonano łącznie 36 cykli pomiarów wysokościowych i 34
pomiarów długościowych. Pomiary na linii nr 4 zakończono w październiku 1994 r.
Dokładność pomiarów niwelacyjnych określono a posteriori. Błędy średnie określenia,
na drodze niwelacji technicznej, obniżenia punktów wynosiły:
— na linii nr 1 do ± 10,9 mm
— na linii nr 2 do ± 2,8 mm
— na linii nr 3 i 4 do ± 3,4 mm
Błąd średni określenia długości przęsła 25 m wynosi i taśmą i2,28 mm, dalmier2^em
±3,0 mm. Odpowiednio błąd średni określenia odkształcenia poziomego dla długości 2A—25
m przy pomiarze taśmą wynosi ± 0,13%o, natomiast przy pomiarze dalmierzem ±0,17%o.

3. Syntetyczne omówienie wyników badan
3.1. D e f o r m a c j e

nieustalone

i

asymptotyczne

Wyniki geodezyjnych pomiarów wysokościowych i długościowych na liniach pomiarowych
1—4 wykorzystane zostały do określenia: obniżeń, nachyleń i odkształceń poziomych
wzdłuż każdej z linii pomiarowych. Dla każdego wskaźnika określono wartości ekstremalnych
deformacji nieustalonych (chwilowych, zależnych od czasu t) oraz asymptotycznych (deformacje statyczne t = oo),
W sposób graficzny syntetycznie wskaźniki te przedstawiono na:
— rysunek 2 dla linii pomiarowych nr 1 i 2 nad ścianą 1002,
— rysunek 3 dla linii pomiarowej nr 3 nad ścianą 1003.
Do dalszej anahzy na wykresach tych wyróżniono:
— obniżenia w(t,x),
— nachylenia T(t,x), z których wyselekcjonowano:
• maksymalne nachylenia asymptotyczne, które w zapisie skróconym oznaczono
• maksymalne nachylenia nieustalone Tt max (linie przerywane),
odkształcenia poziome e(t,x), z których wyselekcjonowano:
• ekstremalne odkształcenia poziome asymptotyczne, osobno
maksymalne asymptotyczne £max (dodatnie),
oraz minimalne asymptotyczne Emm (ujemne),
• minimalne odkształcenia poziome £tmin' j^kie wystąpiły w całym okresie eksploatacji,
odpowiadające wybraniu tzw. niebezpiecznego paska (linia przerywana),
• ekstremalne (maksymalne i minimalne) odkształcenia poziome nieustalone (również
linia przerywana) przemieszczające się przed i za postępującym frontem (krawędzią)
eksploatacyjnym, osobno
maksymalne
(dodatnie) przed frontem eksploatacyjnym,
minimalne e^min (ujemne) za frontem eksploatacyjnym.
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Do określenia wpływu postępującego frontu ścianowego na zmniejszenie ekstremalnycłi
deformacji nieustalonych, w tabeli 1 zestawiono odpowiednie wartości deformacji zaobserwowane na poszczególnycłi odcinkacłi linii pomiarowych.
Szczegółowa analiza warunków geologiczno-górniczych w rejonie ścian 1002 i 1003
upoważnia do stwierdzenia, że rozkład deformacji w rejonie ściany 1002 w części zachodniej
(iiad początkiem linii nr 1) jest zaburzony:
— oddziaływaniem uskoku o zrzucie h = 20 m znajdującym sie w odległości 40 m
od zachodniej krawędzi ściany 1002,
— większą wysokością furty eksploatacyjnej na począdcowym wybiegu 140 m ściany
1002, niż na pozostałym.
W rozkładzie deformacji na linii nr 3 nad ścianą 1003 zauważyć można wyraźny wpływ
reaktywacji zrobów w pokładach 334 i 350, które występują w części środkowej i wschodniej
tej ściany.
Przyjmując powyższe spostrzeżenia do sformułowania wniosków dotyczących wpływu
szybko postępującego frontu na deformacje powierzchni, przyjęto jako wiarygodne deformacje ekstremalne nieustalone i asymptotyczne z linii pomiarowej nr 2 w części
wschodniej ściany 1002 oraz z linii pomiarowej nr 3 w części zachodniej ściany
1003.
Z pomiarów tych wynika, że minimalne i maksymalne deformacje nieustalone są mniejsze
lub równe deformacjom asymptotycznym, średnie współczynniki zmniejszenia ekstremalnych
deformacji nieustalonych do asymptotycznych związanych z eksploatacją w przybliżeniu
w kształcie tzw. nieskończonej półpłaszczyzny, wynoszą:
— dla nachyleń f j = 0,9
— dla odkształceń poziomych dodatnich f^ = 0,74
— dla odkształceń poziomych ujemnych fg = 0,96.
3.2. P r ę d k o ś ć

narastania

obniżeń

W trakcie ujawniania się deformacji spowodowanych eksploatacją ściany 1002, na kilku
punktach linii nr 1 (punkty 52—55, 58, 59), w okresie od 28.03. do 13.04.1992 r.,
wykonywano regularnie, w odstępie co około 24 godziny, pomiary wysokościowe. Pomiary
te wykonano niwelacją precyzyjną uzyskując średni błąd określenia obniżenia każdego
z ww. punktów m ^ = ±0,65 mm. Ponadto wykonano w dniu 28.03.1992 r. pomiary
obniżeń tych punktów w odstępach co około 1,5 godz, W obserwowanym przedziale czasu
9 godzin (7 obserwacji) stwierdzono, że proces narastania obniżeń był równomierny.
Na podstawie tych pomiarów określono dobowe prędkości obniżeń punktów. Zauważono
nierównomiernośd obniżeń punktów w kolejnych dniach obserwacji oraz fluktuacje wartości
dobowych, określonych z pomiarów zagęszczonych w stosunku do pomiarów wykonywanych
w odstępach czasu, średnio co 10 dni. Spostrzeżenie to było podstawą do zwiększenia
częstotliwości pomiarów obniżeń (wysokości) na linii pomiarowej nr 2.
Na linii nr 2 objęto pomiarami w odstępach 1 do 2 dni całą linię (22 punkty).
Zagęszczone pomiary wykonano w okresie od 17.09. do 24.12.1992 r.
Na podstawie tych pomiarów obliczono dobowe prędkości obniżeń. Wyniki obliczeń
zilustrowano graficznie na rysunku 4, gdzie przedstawiono wykres dobowych prędkości
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eksploatacji ściany 1002 w okresie jej oddziaływania na deformacje linii pomiarowej oraz
wykresy dobowych prędkości obniżeń 11 punktów (60—70).
Dla prezentowanych na rysunku 4 prędkości obniżeń punktów 60—70 obliczono współczynnik zmienności prędkości obniżeń względem średnich prędkości określonych w odstępach
7 dni, według zależności:

M

* w sr

^r

Y

wśr

(1)

gdzie;
— odchylenia standardowe określenia dobowej prędkości obniżeń,
Vwśr — średnia dobowa prędkość obniżenia punktu określona w okresie tygodnia.
Obliczony tak współczynnik zmienności /^My^ ^^^ wynosi (dla tego odcinka linii pomiarowej
nad ścianą 1002) ±0,4.
^
Na podstawie analizy pomiarów narastania obniżeń sformułować można następujące
stwierdzenia:
— nieregularna prędkość eksploatacji powoduje nieregularność prędkości narastania
obniżeń,
— wyraźnie zaznaczają się wpływy przerw eksploatacji pod koniec tygodnia (weekend)
w prędkości narastania obniżeń,
— średnia prędkość narastania obniżeń jest odpowiednio wprost proporcjonalna do
prędkości frontu eksploatacyjnego,
— występuje czasowe przesunięcie pomiędzy wybraniem elementu złoża (np. w okresie
jednego dnia lub tygodnia) a odpowiadającą mu na powierzchni prędkością obniżeń
(deformacji), wstępnie dla punktów zlokalizowanych w rejonie krawędzi eksploatacji przesunięcie to wynosi około 14—21 dni,
— gdy front eksploatacyjny jest pod punktem, jego obniżenie wynosi około 20—25%
obniżeń końcowych.

4. Zastosowanie modelu Knothego do prognozowania nieustalonych deformacji
powierzchni powstałych pod wpływem eksploatacji o dużych prędkościach
Jednym z celów badań prowadzonych w temacie nr 1 było określenie warunków
stosowania modelu Knothego do prognozowania deformacji nieustalonych. Zaznaczyć należy,
że określone wcześniej zależności na deformacje nieustalone, parametr — współczynnik
czasu c = 0,5—7,0 rok~\ porównaj (Trojanowski 1965; Skinderowicz 1974; Drzęźla i in.
1978; Dżegniuk, Sroka 1978), dotyczyły prędkości eksploatacji najczęściej do 1,5 m/dobę.
Wykorzystując wyniki geodezyjnych pomiarów deformacji z rejonu wpływu eksploatacji
ścian 1002 i 1003 wyznaczono parametry teorii Budryka-Knothego, w tym również współczynnik czasu c. W tym celu zastosowano opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa
system pod nazwą SZKODY ver. 3.0 (Jędrzejec 1993).
Zauważono istotną zależność pomiędzy współczynnikiem czasu c a prędkością frontu
eksploatacyjnego. Wyznaczona, dla danych odpowiadających okresowi eksploatacji ściany
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1002 z prędkością średnią 4,5 m/dobę oraz ściany 1003 z prędkością średnią 5,3 m/dobę,
jako średnia wartość c = 26 rok~^
Przyjmując ogólną, znaną z literatury, zależność współczynnika czasu c od prędkości
eksploatacji według relacji:

c =

k • r

lub

c =

u

(2)

gdzie:
V — prędkość eksploatacji,
r — promień rozproszenia wpływów głównych,
wyznaczone, dla analizowanego rejonu badań i prędkości eksploatacji, wartości stałych
wynoszą k = 0,27 lub u = 3,7.
Badania wpływu prędkości eksploatacji na rozkład deformacji nieustalonych polegały
również na matematycznym modelowaniu eksploatacji o różnych prędkościach i obliczaniu
dla nich deformacji nieustalonych i asymptotycznych.
Przykład takich obliczeń dla danych z rejonu ścian 1002 i 1003 ilustruje rysunek 5.
k
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Rys. 5. Chwilowe odkształcenia poziome co 5,2 doby dla parametrów c = 26,0 rok" , v = 150 m/miesiąc
(Jędrzejec, Kowalski, Kwiatek 1995)
Fig. 5. Instantaneous horizontal deformations every 5.2 days for paramcters c = 26.0 year"', v = 150
meter/month (Jędrzejec, Kowalski, Kwiatek 1995)

Z obliczeń tych wynika, że współczynnik zmniejszenia (stosunek) ekstremalnych deformacji nieustalonych do asymptotycznych jest mniejszy od jedności, zwiększanie prędkości
eksploatacji nie powoduje zmniejszania się ekstremalnych deformacji nieustalonych. Obliczony
dla przykładu z rysunku 5 teoretyczny współczynnik f^ = 0,81, dla porównania podaje się,
że wyznaczony z pomiarów wynosi średnio 0,85 (porównaj tabelę nr 1).
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Wykonane badania potwierdziły przydatność modelu Knothego do prognozowania deformacji nieustalonycli pod warunkiem odpowiedniego przyjmowania współczynnika czasu
c, na który zasadniczy wpływ ma prędkość eksploatacji.

5. Zakończenie
1. Wyniki pomierzonych deformacji wykazały, że dla frwitu eksploatacyjnego przemieszczającego się z prędkościami 4,4—5,3 m/dobę nie występuje istotne zmniejszenie
ekstremalnych deformacji nieustalonych w stosunku do odpowiednich deformacji asymptotycznych.
Zwiększenie prędkości eksploatacji powoduje natomiast wprost proporcjonalny wzrost
prędkości narastania deformacji.
2. Cechą charakterystyczną eksploatowanych ścian 1002 i 1003 było duże zróżnicowanie
dobowych postępów ścian. Określony dla ściany 1002 współczynnik zmienności średniej
prędkości eksploatacji wynosi ±0,7. Powodow^o to odpowiednie zróżnicowanie prędkości
narastania deformacji. Określony dla obniżeń (dla punktów na linii nr 2) współczynnik
zmienności prędkości ich narastania względem wartości średnich wynosił ±0,4,
Dla ograniczenia prędkości narastania deformacji, oprócz ograniczenia Wmax» można
zalecać prowadzenie eksploatacji w sposób ciągły z pewną stałą prędkością bądź prędkością
odpowiednio regulowaną. Przez eksploatację w sposób ciągły rozumie się wybieranie we
wszystkie dni tygodnia.
3. Wykonane numeryczne modelowanie wpływu eksploatacji ścian 1002 i 1003 oraz
analiza porównawcza z deformacjami pomierzonymi nad tymi ścianami, potwierdziły przydatność modelu Knothego do prognozowania deformacji nieustalonych dla większych
prędkości frontu eksploatacyjnego (powyżej 1,5 m/dobę), pod warunkiem przyjmowania
odpowiednich parametrów teorii, w szczególności współczynnika czasu c [rok~^].
Przekazano 9 października

1995 r.
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Face advance influence on the surface deformation exemplified by
mining operations in the „Staszic" Coal Mine
Abstract
The preseni paper deals with the analysis of surface deformation measurements using
geodesic methods on measuring lines over the longwalis 1002 and 1003 mined with caving
at a longwall advance up to 12.5 metres per day. In particular, the formation of extremal
transient deformations in relation to their corresponding asymptotic defomiations as well
as the influence of variabie mining advancing on the rate of deformations (subsidences)
were discussed. The paper is also concerned with the application of the Knothe model for
describing transient deformations over the fast advancing iongwal! face. On the basis of
the performed .investigalions new experiences regarding the stringent rules laid down for
the face advance and its modification as safety measures of mining prevention have been
gained.

Mai. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96, s. 153—187

Marek KWAŚNIEWSKI, Jinan WANG^
Politechnika Śląska, Gliwice

Analiza numeryczna deformacji górotworu wywołanych eksploatacją
^ •
2
górniczą

Słowa kluczowe
Deformacje ciągłe-deformacje nieciągłe-eksploatacja pokładu węgla-mechanika
górotworu-metoda różnic skończonych-modelowanie
numeryczne-osiadanie terenu-powierzeknie
rozdziału-stan naprężenia i przemieszczenia
w górotworze-symulacja
komputerowa-uskokiwskaźniki deformacji terenu
Streszczenie
Posługując się programem metody różnic skończonych FLAC v. 3.22 zbudowano płaski
numeryczny model górotworu w polu L w KWK „Staszic". Był to model o wymiaracłi
2240 X 650 m, złożony ze 100 warstw zaburzonycłi dwoma dużymi uskokami, z zalegającym
na głębokości 258 m pokładem 334, pokładem 350 na głębokości 489 m i pokładem 352
na głębokości 535 m. Symulowano eksploatację pokładu 352 systemem ścianowym z zawałem
stropu w polu wybierkowym 1003 o długości 1260 m, pomiędzy uskokiem „Wojciech" na
zachodzie i uskokiem „Jakub" na wschodzie. Była to ta partia górotworu, w której wcześniej
eksploatowano zalegający wyżej pokład 334 i pokład 350. Badano towarzyszące eksploatacji
zmiany pola przemieszczeń, spękań i naprężeń w górotworze. Śledzono formowanie się,
w miarę postępującej eksploatacji, niecki osiadania i analizowano wartości wskaźników
deformacji powierzchni terenu. Badano również zmiany stanu naprężenia i przemieszczenia
na obu uskokach.
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano pełny obraz zachowania się dużej partii
górotworu i powierzchni terenu, przy wielopokładowej eksploatacji węgla. Stwierdzono przy
tym dobrą zgodność wyników symulacji komputerowej z wynikami geodezyjnych pomiarów
deformacji terenu.
1. Wstęp
Od kilku lat do polskich kopalń węgla kamiennego wprowadzane są wysoko wydajne
kompleksy urabiające i odstawcze, umożliwiające eksploatację węgla długimi ścianami
^ Obecny adres: Chiński Uniwersytet Górnictwa i Technologii, Pekin.

2

Jest to rozszerzona wersja referatu wygłoszonego przez pierwszego z autorów podczas Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '95.
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z dużymi, sięgającymi kilkunastu metrów na dobę postępami frontu eksploatacyjnego. Coraz
częstsze stosowanie takich kompleksów ścianowych na nowo wyzwoliło żywe zainteresowanie
ruchami i deformacjami górotworu wywoływanymi robotami górniczymi o tak dużej
intensywności. Podejmowane są w związku z tym kompleksowe, często realizowane wspólnie
przez różne ośrodki, badania nad zjawiskami i procesami natury geomechanicznej, towarzyszącymi eksploatacji górniczej. W artykule tym przedstawione zostaną niektóre wyniki
takich właśnie badań, których celem było poznanie i opisanie zjawisk zachodzących
w górotworze w otoczeniu ścianowych wyrobisk eksploatacyjnych w pokładzie 352 w KWK
„Staszic" (por. również Kwaśniewski, Wang 1994a-d).
Posługując się komputerowym programem metody różnic skończonych FLAC v. 3.22
zbudowano model górotworu w rejonie eksploatacji pokładu 352 w polu L w KWK
„Staszic". Był to model płaski o wymiarach 2240 m (L) 650 m (//), złożony ze 100
warstw zaburzonych dwoma dużymi uskokami: „Wojciech" na zachodzie i „Jakub" na
wschodzie, z zalegającym na głębokości 535,25 m pokładem węgla o grubości 2,1 m.
Symulowano eksploatację tego pokładu systemem ścianowym z zawałem stropu w polu
wybierkowym 1003 o długości 1260 m.
W polu L przed eksploatacją pokładu 352 zostały częściowo wyeksploatowane dwa
pokłady zalegające powyżej: pokład 334 i pokład 350. Pokład 334 eksploatowany jest
przez kopalnię „Murcki" z zawałem stropu na wysokość 1,8 m. Eksploatacja prowadzona
jest od 1986 r. kolejno ścianami od południa; nad polem wybierkowym 1003 w pokładzie
352 pokład 334 został wybrany na odcinku długości 510 m. Pokład 350 eksploatowany
jest przez kopalnię „Staszic" z zawałem stropu na wysokość 3,5 m. Eksploatację prowadzono
w latach 1988—1990 dwiema ścianami: 702 i 703; nad polem 1003 w pokładzie 352
pokład 350 został wybrany na odcinku długości 420 m. Właściwe badania nad zachowaniem
się górotworu i powierzchni terenu w warunkach wpływów eksploatacji pokładu 352 w polu
ścianowym 1003 poprzedzono więc symulacją wcześniejszego wybrania części pokładu 334
i 350 i analizą zmian, jakie nastąpiły w górotworze pod wpływem tej eksploatacji.
W rozdziale 4 przedstawione zostaną wyniki obliczeń obrazujące stan naprężenia, stan
przemieszczenia i strefy zniszczenia w górotworze, profil niecki osiadania i rozkład
przemieszczeń poziomych u powierzchni terenu oraz zachowanie się uskoków „Wojciech"
i „Jakub". Najpierw przedstawione zostaną zmiany, które wystąpiły w górotworze w wyniku
wyeksploatowania części pokładu 334 (rozdział 4.1) i, następnie, części pokładu 350 (rozdział
4.2). Dopiero na pole deformacji i naprężenia uformowane po wybraniu tych dwóch
pokładów nałożymy zmiany pola przemieszczeń oraz formowanie się stref zniszczenia,
następujące w górotworze w miarę wybierania pokładu 352 (rozdział 4.3). Pokazane będą
zmiany zachodzące w całym górotworze (będzie to tzw. obraz „globalny") i w bezpośrednim
sąsiedztwie wyrobiska, w promieniu nie większym niż ok. 100 m od niego (obraz „lokalny").
Przedstawione zostaną także profile niecki osiadania terenu powstałej po wybraniu
najpierw pokładu 334 i 350 i, następnie, pokładu 352. Poszerzając zakres dyskusji z poprzedniego artykułu (Kwaśniewski, Wang 1994d), w tym poświęcimy więcej uwagi deformacjom terenu wywołanym eksploatacją samego tylko pokładu 352 (po wcześniejszym
wybraniu części pokładu 334 i 350) i poddamy analizie wartości nie tylko osiadań, ale
także odkształceń poziomych i nachyleń powierzchni terenu oraz wyznaczymy wartości
promienia i kąta zasięgu wpływów głównych.
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2. Krótka charakterystyka programu FLAC
Program komputerowy FLAC {Fast Lagrangian Analysis of Continua) jest programem
metody różnic skoiiczonych, służącym do budowy płaskicłi numerycznycłi modeli górotworu
i symulowania zachowania się ośrodków gruntowych i skalnych, które doznają plastycznego
płynięcia lub kruchego pękania po osiągnięciu, odpowiednio, punktu plastyczności lub
granicy wytrzymałości. Jego autorami są dr Peter A. Cundall i jego współpracownicy
z Uniwersytetu Minnesotańskiego i firmy doradczej Itasca Consulting Group Inc. w Minneapolis.
Program ten jest oparty na schemacie obliczeniowym Lagrange'a, który jest dogodny
do modelowania dużych deformacji i zniszczenia materiału. Ta cecha sprawia, że jest on
szczególnie przydatny do rozwiązywania zagadnień inżynierii skalnej (górnictwo, budownictwo podziemne, budownictwo hydrotechniczne); służy do analizy i projektowania wyrobisk
i ich obudowy oraz budowli podziemnych i naziemnych wykonywanych w ośrodkach
gruntowych i skalnych. Sprzyjają temu pewne szczególne właściwości programu, które
umożliwiają modelowanie nieciągłości w ośrodkach skalnych, symulowanie zachowania się
masywu skalnego i budowli przy wymuszeniach dynamicznych „zewnętrznych" i „wewnętrznych" oraz modelowanie obudowy osłonowej, podporowej i kotwi owej oraz pali.
F M C jest tym bardziej atrakcyjny dla geomechaników. że stwarza możliwość wyboru
równań stanu spośród wielu modeli konstytutywnych, właściwych różnym odmianom geomateriałów. Są to modele następujące :
— sprężysty izotropowy,
— sprężysty transwersalnie izotropowy,
— sprężysto-idealnie plastyczny Coulomba,
— sprężysto-idealnie plastyczny Druckera-Pragera,
— sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem,
— sprężysto-kruchy z osłabieniem,
— „podwójnie" plastyczny (plastyczność postaciowa i objętościowa),
— zmodyfikowany model Cam-clay,
— hiperboliczny Duncana i Changa,
— cztery modele pełzania: model Maxwella, model Burgersa, prawo pełzania zależnego
od temperatury i dwuczłonowe potęgowe prawo pełzania,
— warunki wytrzymałościowe: Coulomba-Mohra oraz Hoeka i Browna,
— prawa płynięcia: stowarzyszone i nie stowarzyszone,
— płaszczyzny osłabienia (model materiału Coulomba-Mohra, który przejawia wyrazistą
anizotropię wytrzymałości),
— powierzchnie rozdziału (sztywność normalna, sztywność ścinania, warunek wytrzymałości granicznej na ścinanie Coulomba, wytrzymałość na rozciąganie).
Dużą zaletą programu jest zdolność do symulowania różnorakich procesów fizykalnych
zachodzących w ośrodkach skalnych i gruntowych; umożliwia on badanie nie tylko zmian
pola przemieszczeń i naprężeń mechanicznych, ale i lepkiego przepływu płynów w odkształcalnych ośrodkach porowatych i procesu wymiany ciepła. Obliczenia stanu naprężenia
«

3

Informacje te dotyczą wersji 3.3 programu FLAC (1995 r.).
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i przemieszczenia oraz przepływu płynów i wymiany ciepła mogą byc przy tym wykonywane
zarówno indywidualnie, oddzielnie, jak i łącznie jako tzw. zadania sprzężone.
Program umożliwia także wprowadzenie stałego gradientu zmian lub losowego rozkładu
wartości „stałych" materiałowych oraz pozwala na uzależnienie tych „stałych" od stanu
ą

naprężenia lub odkształcenia.
FLAC wyposażony jest dodatkowo w język programowania o nazwie FISH, który
umożliwia użytkownikowi programu m.in, wprowadzenie specjalnych generatorów siatki,
samodzielne definiowanie nowych zmiennych i funkcji (np. równań stanu, warunków stanu
granicznego, funkcji pełzania), serwosterowanie testami numerycznymi, automatyzację analiz
parametrycznych itp.
O innych istotnych cechach programu FLAC mówiono już w artykułach Kwaśniewskiego
i Wanga (1994a-d). Pozostałe ważne informacje podane są oczywiście w podręczniku
użytkownika {FLAC User's Manuał 1995) oraz w krótkim przewodniku Coetzee'ego i in.
(1993).

3. Numeryczne modelowanie górotworu
3.1. M o d e l e

górotworu,

wyrobiska

i

obudowy

Przystępując do obliczeń i analizy zmian stanu przemieszczenia, naprężenia i spękań
w górotworze, następujących w miarę przesuwania się frontu eksploatacji w pokładzie
węgla, zbudowano numeryczny, strukturalny i fizykalny model górotworu w Yejonie pola
eksploatacyjnego 1003 w pokładzie 352 w KWK „Staszic". Jest to model płaski obejmujący
partię górotworu o długości 2240 m i miąższości 650 m, podzielony uskokami „Wojciech"
i „Jakub" na trzy części: lewą (zachodnią), środkową i prawą (wschodnią) (rys. 1). Powyżej
i poniżej pokładu 352 (o grubości 2,1 m) zalegającego na głębokości 535,25 m zamodelowano,
T
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Rys. 1. Model górotworu w rejonie pola eksploatacyjnego L w KWK „Staszic" z wyeksploatowanymi
wcześniej na odcinku długości 5!0 m i 420 ni pokładami, odpowiednio, 334 i 350 oraz z przygotowanym do
eksploatacji w polu o długości 1260 m pokładem 352 {linia przerywana oznacza granicę pomiędzy słabymi
nadkładowymi utworami piaszczystymi i skałami zwięzłymi)
Fig. 1. Model of strata in the area of mining field L in „vStaszic" Coal Mine, with coal seams 334 and 350
previously extracted over the length of 510 m and 420 m, respectively, and witłi a seam 352 prepared for
extraction in a panel 1260 m long (the dotted line marks a houndary between overIying weak sandy soils
and compact rocks)
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odpowiednio, osiemdziesiąt trzy i szesnaście warstw zbudowanych z trzynastu różnych
rodzajów skał (gleba piaszczysta, piaskowiec żółty wodonośny przewarstwiony iłami, piaskowiec, węgiel, iły szare z cienkimi wkładkami piaskowca, zlepieniec, łupek piaszczysty,
łupek, łupek ilasty, łupek piaszczysty z konkrecjami żelaziaka, łupek przewarstwiony
żelaziakiem, łupek ilasty z konkrecjami żelaziaka, łupek węglowy). Warstwy te wyróżniono
na podstawie kart wywierconego z powierzchni (w latach 1929—1931) otworu wiertniczego
„Wujek I", otworu badawczego dołowego G-52/86 i otworu hydrogeologicznego H-3/93.
Korzystając z modelu powierzchni rozdziału, na których może dochodzić do poślizgów
i/lub pęknięć rozdzielczych, zamodelowano również dwa duże uskoki: „Wojciech" i „Jakub".
Szczegółowo mówi się o tym w rozdziale 3.2 tego artykułu.
Skałom o gęstości objętościowej od 1400 kg/m^ (węgiel) do 2800 kg/m^ (łupek ilasty
z konkrecjami żelaziaka) przyporządkowano model fizykalny os'rodka nieliniowego, sprężysto-krucho-plastycznego, o wytrzymałości granicznej i resztkowej opisanej warunkiem
wytrzymałościowym Hoeka i Browna (1980, 1988):

=

+ V m a c a 3 + sOc

(la)

lub warunkiem największego naprężenia rozciągającego:
A3

.

-'mm

=

-GT,
^

(Ib)

i o nie stowarzyszonym prawie plastycznego płynięcia w stanie postkrytycznym.
Wartości stałych materiałowych dla tych trzynastu różnych rodzajów skał i dla
węgla z pokładu 352 zostały w większości oznaczone na podstawie odpowiednich
badań eksperymentalnych wykonanych przez autorów tego artykułu w Laboratorium
Mechaniki Skał Instytutu Geomechaniki, Budownictwa i Ochrony Powierzchni Politechniki
Śląskiej (Kwaśniewski, Wang, Szutkowski 1993, t. I). Są to wartości współczynnika
sprężystości postaciowej G (równe od 38,5 MPa dla gleby piaszczystej do 5455 MPa
dla zlepieńców), współczynnika sprężystości objętościowej K*^ (od 83,5 MPa dla gleby
piaszczystej do 6560 MPa dla łupków piaszczystych z konkrecjami żelaziaka), wytrzymałość graniczna na jednoosiowe ściskanie Ge (od 1 MPa dla gleby piaszczystej do
90 MPa dla łupków piaszczystych z konkrecjami żelaziaka), wytrzymałości granicznej
na jednoosiowe rozciąganie
(od 0,01 MPa dla gleby piaszczystej do 7,0 MPa dla
piaskowców) oraz wartości stałych m i s w warunku wytrzymałościowym Hoeka i Browna. Wartości tych stałych zależą, odpowiednio, od rodzaju materiału skalnego i tzw.
jakości górotworu (wskaźnik RMR (Rock Mass Rating) wg Bieniawskiego (1973, 1989)
lub wskaźnik Q (Rock Mass Quality) wg Bartona, Liena i Lundego (1974), o której
decyduje w pierwszym rzędzie stopień spękania skał i właściwości nieciągłości występujących w górotworze. Do oceny wytrzymałości granicznej warstw skalnych wyWartości współczynnika sprężystości postaciowej i współczynnika sprężystości objętościowej zostały obliczone
na podstawie oznaczonycłi w próbie Jednoosiowego ściskania próbek skalnycłi wartości modułu Younga i współczynnika Poissona. Charakteryzujące materiał skalny wartości modułu Younga E zostały uprzednio odpowiednio
zredukowane, tak żeby uwzględnić efekt skali, do wartości Em odpowiadających masywowi skalnemu (por. tab. 1).
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różnionych w modelowanej partii górotworu w KWK „Staszic" przyjęto wartości m
równe od 0,015 dla gleby piaszczystej do 8,0 dla warstw łupków piaszczystych z konkrecjami żelaziaka, i wartości s równe od 0,00001 dla gleby piaszczystej do 0,1 dla
warstw zlepieńców, piaskowców, łupków piaszczystych oraz łupków i łupków piaszczystych z konkrecjami żelaziaka. Do oceny wytrzymałości resztkowej tych warstw
w stanie postkrytycznym przyjęto wartości m j i Sr, odpowiednio, dziesięć razy mniejsze
(por. tab. 1).
Zakładając, że skały budujące poszczególne warstwy górotworu są w stanie przedkrytycznym materiałami sprężystymi izotropowymi, skorzystano z rozwiązania podanego przez
Wardle'a i Gerrarda (1972), i określając wartości stałych sprężystości zespołu kilku cienkich
warstw skalnych składających się na jedną warstwę modelowaną traktowano tę warstwę
jako „ekwiwalentny", jednorodny ośrodek transwersalnie izotropowy.
Wartości stałych sprężystości i wszystkich innych stałych materiałowych występujących
w przyjętym do obliczeń modelu fizykalnym, dla stu warstw składających się na modelowaną
tarczę górotworu w części lewej, środkowej i prawej (por. rys. 1), stanowią ogółem zbiór
3900 liczb.
Tarcza modelowa górotworu została podzielona siatką 280 x 100 (L x //) na 28 000
elementów prostokątnych o średniej długości i szerokości (wysokości) równej, odpowiednio,
8,0 m i 6,5 m. Liczba węzłów wynosiła 28 381.
Przyjęto, że punkty węzłowe znajdujące się na pionowych bocznych krawędziach tarczy
mają swobodę przemieszczania się w kierunku pionowym, a w kierunku poziomym
przemieszczenia ich są równe zeru. Węzły znajdujące się na dolnej poziomej krawędzi
tarczy mają możliwość przemieszczania się w kierunku poziomym, a w kierunku pionowym
ich przemieszczenia są równe zeru. Pozostałe punkty węzłowe mają możliwość swobodnego
przemieszczania się w dowolnym kierunku.
Przyjęto również, że pierwotne naprężenie pionowe w górotworze pochodzi od sił
masowych (ciężaru skał) i zdeterminowane jest gęstością objętościową skał, natomiast
naprężenie poziome, zgodnie z klasycznym rozwiązaniem wywodzącym się z teorii sprężystości, jest ułamkiem właściwym naprężenia pionowego zależnym od wartości współczynnika Poissona. Pierwotnemu stanowi górotworu, tzn. stanowi przed rozpoczęciem
jakichkolwiek robót górniczych, odpowiadało w naszym modelu największe i najmniejsze
naprężenie główne na głębokości 535,25 m (spąg pokładu 352) równe, odpowiednio, 13,51
MPa i 9,29 MPa. Po wybraniu części pokładu 334 i 350 (por. rozdział 4.1 i 4.2), a przed
rozpoczęciem wybierania pokładu 352, w miejscu, w którym przystępowano do wykonania
przecinki ścianowej 1003, naprężenia te wynosiły, odpowiednio, 13,56 MPa i 9,36 MPa.
Obudowa w wyrobisku ścianowym (o szerokości 15 m i wysokości 2,1 m) została
zamodelowana 10-członowym płaskim elementem strukturalnym („support member") o współczynniku sztywności osiowej równym 30 MN/m i podporności 1,03 MN, odsuniętym od
czoła ściany na odległość nie większą niż 0,75 m i podpierającym strop na odcinku długości
3,5 m.
W celu zbadania zmian pola naprężeń i przemieszczeń w górotworze, następujących
w miarę przesuwania się frontu eksploatacji w pokładzie 352, symulowano stopniowe
wybieranie pokładu z zawałem warstw stropowych. Zamodelowano sześć stadiów eksploatacji,
począwszy od przecinki ścianowej wykonanej w odległości 150 m na wschód od uskoku
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„Wojciech" (460 m na prawo od lewej krawędzi modelu) i kończąc eksploatację w odległości
120 m przed uskokiem „Jakub" (por. rys. 1):
stadium pierwsze, początkowe — pokład wybrany na odcinku długości ( I ^ ) równej 15 m;
stadium drugie — Lj^ = 60 m;
stadium trzecie — L ^ = 120 m;
stadium czwarte — L ^ = 300 m;
stadium piąte — Lm = 600 m;
stadium szóste, końcowe — Ln^ = 1260 m.
Przedtem jednak wykonano symulację eksploatacji, z zawałem warstw stropowych,
zalegającego na głębokości 257,7 m pokładu 334 o grubości 1,8 m i, następnie,
zalegającego na głębokości 488,95 m pokładu 350 o grubości 3,5 m. W analizowanym
przekroju poprzecznym górotworu, poprowadzonym wzdłuż linii środkowej pola wybierkowego 1003, pokład 334 został wyeksploatowany na odcinku o długości 510 m,
począwszy od punktu odległego o 1000 m od lewej krawędzi modelu górotworu,
a pokład 350 — na odcinku długości 420 m licząc od punktu o współrzędnej x = 1200 m
(por. rys. 1).
Strefom zawałowym powstałym w górotworze po wybraniu części pokładu 334 i 350
oraz tworzącym się w miarę postępującej eksploatacji pokładu 352 (rys. 1) przyporządkowywano różne — w zależności od czasu, który upłynął od zakończenia eksploatacji
(dotyczy to pokładu 334 i pokładu 350) oraz odległości od czoła ściany (dotyczy to
wszystkich trzech pokładów) — wartości gęstości objętościowej (p), współczynnika sprężystości objętościowej (K) i współczynnika sprężystości postaciowej (G). Były to wartości
z przedziału od 1600 kg/m^ do 2200 kg/m^ (p), od 15,33 MPa do 153,33 MPa (K) i od
7,67 MPa do 92,0 MPa (G). Różnicowano je dla różnych stadiów eksploatacji celem
uwzględnienia efektu konsolidowania się gruzowiska skalnego w strefie zawałowej w miarę
upływu czasu i wzrostu odległości od przesuwającego się frontu eksploatacji. Wartości
stałych materiałowych charakteryzujących własności stref zawałowych różnicowano również
w kierunku pionowym tak, żeby nie pominąć faktu, że w strefach tych na różnych
głębokościach występują różne skały.
3.2, M o d e l o w a n i e

uskoków

Modelując dwa duże uskoki — „Wojciech" na zachodzie i „Jakub" na wschodzie —
dzielące badany obszar górotworu w polu L w KWK „Staszic" na trzy części (por. rys. 1),
posłużono się wbudowanym w program FLAC modelem powierzchni rozdziału pomiędzy
dwiema częściami (subregionami) siatki różnic skończonych. Powierzchnia taka charakteryzując się własnościami sztywności normalnej, sztywności stycznej, kohezji, tarcia i wytrzymałości na rozciąganie, ma zdolność nie tylko do odkształcania się sprężystego, ale
i do kulombowskiego poślizgu i pękania rozdzielczego.
Schemat strukturalny i model mechaniczny powierzchni rozdziału (nieciągłości) przedstawiony jest na rysunku 2. Na model ten składają się dwie przeciwległe strony (A i B)
z wyróżnionymi na nich węzłami siatki. Ścianki te połączone są sprężynami sztywności
normalnej (kp) i sztywności ścinania (kg), z elementami S i T reprezentującymi, odpowiednio,
wytrzymałość graniczną na ścinanie i granicę wytrzymałości na rozciąganie.
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Strona A

Strona B

Element
Rys. 2. Schemat strukturalny i model mechaniczny powierzchni rozdziału
Fig.2. Structural scheme and mechanical model of an interface

Program prowadzi listę węzłów siatki (i, j) leżących po obu stronach powierzchni
rozdziału. Każdy węzeł jest kolejno sprawdzany pod względem kontaktowania się z przeciwległą stroną nieciągłości na odcinku pomiędzy najbliższymi sąsiednimi węzłami. Przykładowo — por. rys. 2 — sprawdzany jest kontakt węzła N na stronie A powierzchni
rozdziału z odcinkiem strony B pomiędzy punktami M i P. Jeśli taki kontakt zostaje
wykryty, obliczana jest tzw. efektywna długość kontaktu L (LN na rys. 2), na którą składa
się połowa długości (mierzonej wzdłuż powierzchni rozdziału) pomiędzy węzłem N a najbliższym sąsiednim węzłem położonym na lewo (węzeł M) i połowa odległości pomiędzy
węzłem N i najbliższym sąsiednim węzłem położonym na prawo (węzeł P). Na rysunku
2 końce kolejnych sąsiadujących ze sobą odcinków efektywnego kontaktu wyznaczone są
pionowymi liniami przerywanymi. Cała nieciągłość podzielona jest więc na przylegające
do siebie odcinki, z których każdy kontrolowany jest przez węzeł siatki.
Dla każdego obliczeniowego kroku czasowego At określane jest przyrostowe przemieszczenie każdego węzła. Przyrostowy wektor przemieszczenia względnego w punkcie kontaktu
rozkładany jest na składową normalną (n) i styczną (s), i całkowita siła normalna i styczna
są obliczane ze wzorów:
p(t + At) ^

p(t) _

F(t + At) ^ p ( t ) _ .

^ ^ ( t + At/2) L

^

ft ^ At/2) L

(2a)
(2b)

W przypadku gdy dla obliczonej siły normalnej (?„) i stycznej (Fg) spełniony jest
warunek wytrzymałościowy Coulomba, to znaczy gdy
Fsl ^ Fsmax = cL -f- tgCp

(3)

siła Fs ustalana jest na poziomie Fsmax» ^
Fs = Fsmax
W warunku (3) c oznacza spójność ścianek nieciągłości, L — efektywną długość
kontaktu i (p — kąt tarcia ścianek nieciągłości.
Jeśli powierzchnia rozdziału poddana jest działaniu siły rozciągającej przekraczającej
wytrzymałość graniczną na rozciąganie, ulega ona pęknięciu rozdzielczemu, a siła ścinająca
(Fs) i normalna (Fn) sprowadzane są do wartości równej 0.
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Wartości stałych materiałowycłi cłiarakteryzujących własności mechaniczne szczelin
uskokowych „Wojciech" i ,Jakub" zestawione są w tabeli 2. Dane te pochodzą w głównej
mierze z wykonanych przez autorów tego artykułu badań eksperymentalnych nad własnościami
mechanicznymi skał spękanych z górotworu w polu eksploatacyjnym 1003 w KWK „Staszic"
(por. Kwaśniewski, Wang, Szutkowski 1993, t. I oraz Kwaśniewski, Wang 1994e).
Tabela 2. Parametry mechaniczne uskoku „Wojciech" i „Jakub"
Table 2. Mechanical parameters of „Wojciech" and „Jakub" faults
Parametry mechaniczne

Uskok „Wojciech"

Uskok „Jakub"

125

120

Współczynnik sztywności stycznej (ks) [MPa/m]

50

45

Kąt tarcia (<p) [deg]

30

28

Spójność (c) [MPa]

0,5

0,4

0.000015

0,000001

Współczynnik sztywności normalnej (kn) [MPa/m]

Wytrzymałość na rozciąganie ( a r ) [MPa]

Rysunek 3 przedstawia schemat-objaśniający do wykresów na rysunkach: 5, 7 i 28—30.

(1)

(1)

(2)

(2)
b)

a)

Rys. 3. Dwa przypadki rozwierania się/zamykania (a) oraz przesuwania się względem siebie (b) dwu stron
powierzchni rozdziału (por. rys. 2)
Fig. 3. Two cases of opening/closure (a) and relative shear displacement (b) along an interface (cf. Fig. 2)

4. Deformacje górotworu towarzyszące eksploatacji pokładów węgla
4.1. Z m i a n y

w górotworze

po

wybraniu

pokładu

334

Po wybraniu części pokładu 334 na głębokości 257,7 m w rejonie nad polem wybierkowym
1003 w pokładzie 352 (na odcinku długości 510 m — por. rys. 1), deformacjami trwałymi
objęty został rozległy obszar górotworu. Przejściu w stan plastyczny uległ cały pakiet
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czwartorzędowych słabych utworów gruntowych. Zalegające poniżej skały zwięzłe uległy
kruchemu spękaniu w niemal całym obszarze nad wybraną częścią pokładu 334. Począwszy
od głębokości około 100 m w górę strefa spękań jest coraz bardziej rozległa, a na kontakcie
ze słabymi utworami gruntowymi jej szerokość sięga 1000 m (rys. 4a).
Nad wybraną częścią pokładu 334 wystąpiły intensywne przemieszczenia górotworu.
Maksymalne obniżenie warstw skalnych sięgnęło, mniej więcej w centrum tego obszaru,
ponad 1 m. Osiadanie powierzchni terenu wyniosło 104 cm, a niecka obniżeniowa objęła
obszar długości 710 m. Na zewnątrz strefy objętej osiadaniem górotwór uległ lekkiemu,
nie przekraczającemu kilku centymetrów, wypiętrzeniu. Niewielkiemu, sięgającemu 14 cm,
wypiętrzeniu uległy również warstwy skalne w rejonie eksploatacji, zalegające poniżej
pokładu 334 (rys. 4b). Maksymalne przemieszczenia poziome przypowierzchniowej części
górotworu, występujące na skłonach profilu niecki osiadania (rys. 4c), wyniosły około 42
cm (lewe, zachodnie skrzydło niecki) i 36 cm (skrzydło wschodnie).
Wybranie części pokładu 334 na głębokości 257,7 m nie wpłynęło w żaden istotny
sposób na zachowanie się uskoków. Szczególnie uskok „Wojciech", ten bardziej odległy
od rejonu eksploatacji w pokładzie 334, nie doznał niemal żadnych oddziaływań, znalazł
się poza strefą wpływu robót wybierkowych (rys. 5).
Oba uskoki doznały generalnie niewielkiego zamknięcia w wyniku eksploatacji pokładu
334. Na głębokości eksploatacji wynosiło ono ok. 1,8 mm na uskoku „Jakub" i 0,45 mm
na uskoku „Wojciech". Tylko na niewielkich, nie przekraczających 75 m głębokościach,
w strefie występowania grubych osadów piasków i gleby piaszczystej, szczególnie grubych
w rejonie uskoku „Wojciech", zamknięcie tego właśnie uskoku sięgnęło prawie 6 mm.
Poniżej strefy zalegania słabych utworów gruntowych doszło natomiast, na krótkim odcinku,
do bardzo nieznacznego rozwarcia się szczelin uskokowych (rys. 5c).
Jeśli pominąć tę właśnie, przypowierzchniową partię górotworu, to do głębokości równej
około 400 m skrzydło wiszące uskoku „Jakub" przemieszczało się w dół względem skrzydła
zrzuconego; na głębokości eksploatacji (257,7 m) przemieszczenie to wynosiło ok. 3,2 mm.
Poniżej głębokości 400 m nastąpiła zmiana kierunku wzajemnego przemieszczania się
skrzydeł uskoku „Jakub": skrzydło zrzucone zaczęło przesuwać się w dół względem skrzydła
wiszącego (rys. 5d).
Należy podkreślić, że przemieszczenia normalne i przemieszczenia ścinania na obu
uskokach mieściły się w zakresie deformacji odwracalnych. Ani na jednym, ani na drugim
uskoku nie doszło do przekroczenia wytrzymałości granicznej na ścinanie i do trwałego
poślizgu wzdłuż płaszczyzny uskokowej, ani do przekroczenia wytrzymałości granicznej na
rozciąganie i pęknięcia rozdzielczego.
4.2. Z m i a n y

w górotworze

po

wybraniu

pokładu

334

i

350

Po zasymulowaniu eksploatacji części pokładu 334 i zbadaniu zmian wywołanych przez
tę eksploatację w górotworze kontynuowano obliczenia symulując tym razem eksploatację
części zalegającego na głębokości 488,95 m pokładu 350.
Wybranie tego pokładu, z zawałem warstw stropowych, na odcinku długości 420 m
(por. rys. 1) spowodowało spękanie całego obszaru górotworu pomiędzy tym pokładem
a pokładem 334 w rejonie eksploatacji. Powiększeniu uległ przy tym zasięg strefy spękań
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Rys. 4. Strefy zniszczenia w górotworze (a), rozkład przemieszczeń pionowych (b) oraz profil niecki
osiadania i rozkład przemieszczeń poziomycti u powierzchni terenu (c) po wybraniu częs'ci pokładu 334
(Na wszystkich wykresach przedstawionych w tym artykule wartos'ci przemieszczeń i naprężeń dane są,
odpowiednio, w metrach [m] i megapaskalach [MPa])
Fig. 4. Failure zones in the strata (a), distribution of vertical dispiacements (b), and subsidence trough profile
and distribution of horizontal dispiacements at ground surface (c) due to the partial extraction of seam 334
(In all graphs presented in this paper dispiacements and stresses are given in metres [m] and megapascals
[MPa], respectively)
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Rys. 5. Rozkład naprężeń normalnych (a) i naprężeń ścinających (b) na uskokach oraz zamknięcia/rozwarcia
(c) i względne przemieszczenia ścinania wzdłuż powierzchni uskokowych (d) po wybraniu części pokładu 334
Fig. 5. Distribution of normal stress (a) and shear stress (b) on the faults and closure/opening (c) and
relative shear displacement along fault planes (d) due to partial extraction of seam 334
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w nie wybranej dotąd części pokładu 334. Spękania pojawiły się również lokalnie w wastwach
spągowych tuż poniżej pokładu 350 (rys. 6a). Niemal w całym obszarze górotworu w rejonie
eksploatacji pokładu 334 i 350 powstała strefa silnie obniżonych największych naprężeń
głównych. Sięga ona od powierzchni terenu aż do głębokości około 600 m, a więc ponad
100 m poniżej pokładu 350. Silna koncentracja największych naprężeń głównych, do
wartości sięgających 30 MPa, wystąpiła tylko w rejonie krawędzi eksploatacji (patrz
Kwaśniewski, Wang 1994d).
Przemieszczenia pionowe górotworu tuż nad wybranym pokładem 350 sięgnęły ok.
138 cm, nad wybranym wcześniej pokładem 334 zwiększyły się do ponad 2 m. Nadal
niemal cała część górotworu w rejonie uskoku „Wojciech" pozostała wypiętrzona. Wypiętrzeniu sięgającemu około 23 cm uległy warstwy spągowe pokładu 350 w rejonie eksploatacji
(rys. 6b). Lekko asymetryczna teraz niecka osiadania objęła już obszar długości około
1300 m, a maksymalne obniżenie powierzchni terenu sięgnęło 188 cm. Całkowite, odpowiadające wybraniu pokładu 334 i pokładu 350, przemieszczenia poziome powierzchni
terenu sięgnęły blisko 70 cm w lewym skrzydle niecki i blisko 60 cm w jej skrzydle
prawym (rys. 6c).
Wybranie części pokładu 350 spowodowało również pewne, chociaż nie dramatyczne,
zmiany naprężeń i przemieszczeń na uskokach. Zmiany te szczególnie wyraźnie objawiły
się na uskoku „Jakub". Maksymalne naprężenie normalne na tym uskoku wzrosło z około
7,9 MPa (wartość ta odpowiadała wybraniu pokładu 334 — por. rys. 5a) do około 10,1
MPa (rys. 7a). Z 3,2 MPa do 3,5 MPa wzrosło również maksymalne naprężenie ścinające
(rys. 7b). Blisko 6-krotnie, do około 2,3 cm, wzrosło w porównaniu ze stanem po
wyeksploatowaniu części pokładu 334 przemieszczenie normalne, zamknięcie się szczeliny
uskokowej „Jakub" (rys, 7c). Najsilniej zmienił się rozkład przemieszczeń ścinania ścian
uskoku „Jakub" względem siebie. Zarówno w części przypowierzchniowej, na głębokościach
do około 180 m, jak i w części poniżej pokładu 334, skrzydło zrzucone uskoku „Jakub"
przemieściło się w dół względem skrzydła wiszącego. Przemieszczenia te na głębokości
zalegania pokładu 350 sięgnęły wartości ok. 2,4 cm (rys. 7d). Nadal jednak, podobnie jak
po wybraniu pokładu 334, były to wszystko deformacje odwracalne, nietrwałe.
4.3. Z m i a n y p o l a d e f o r m a c j i
e k s p l o a t a c j i pokładu 352

ciągłych

i nieciągłych

towarzyszące

Symulując komputerowo eksploatację pokładu 352 systemem ścianowym z zawałem
warstw stropowych w polu wybierkowym 1003 stwierdzono (por. rys. 8—13), że kruche
pękanie skał w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska ścianowego pojawia się już w pierwszym
stadium eksploatacji pokładu (L^ = 15 m). Pierwsze pęknięcia wystąpiły w stropie tuż
nad wyrobiskiem ścianowym i przed czołem ściany oraz w warstwie spągowej poniżej
wybranej części pokładu (rys. 14). W drugim stadium eksploatacji (L^ = 60 m) strefa
spękań znacznie się powiększa, sięgając już na ok. 30 m w górę nad wybraną częścią
pokładu i na ok. 25 m poniżej pokładu w rejonie czoła ściany (rys. 15).
W miarę postępującej eksploatacji i przesuwania się czoła ściany strefa zniszczenia
górotworu odpowiednio powiększa się i sięga coraz wyżej ponad pokład; graniczny stan
naprężenia obejmuje także warstwy skalne poniżej pokładu w rejonie eksploatacji. W czwar167
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Rys. 6. Strefy zniszczenia w górotworze (a), rozkład przemieszczeń pionowych (b) oraz profil niecki
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Fig. 6. Failure zones in the strata (a), distribution of vertical displacements (b), and subsidence trough profile
and distribution of horizontal displacement at ground surface (c) due to the partial extraction of seam 334
and 350
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Fig. 9. Failure zones in the rock mass after second stage Df extraction of the seam 352 (Lm = 60 m)
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Rys. 16. Strefy spękań w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska ścianowego po trzecim (Lm = 120 m) stadium
eksploatacji pokładu 352
Fig. 16. Fractured zones in the vicinity of the longwall working after third stage of extraction of the seam
352 (Lm = 120 m)
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tym stadium eksploatacji (rys. 17), gdy pokład wybrany jest na odcinku długości 300 m,
strefa zniszczenia sięga już na około 255 m w górę, spękaniu ulega także niemal cała nie
eksploatowana do tej pory część pokładu 334 zalegającego prawie 280 m powyżej pokładu
352. W piątym (rys. 18) stadium eksploatacji
= 600 m) dochodzi już do łączenia się,
lokalnie, stref spękań wywołanycłi eksploatacją pokładu 352 ze strefami zniszczenia, które
powstały wcześniej w wyniku eksploatacji części pokładu 334 i 350. jGdy na koniec
eksploatacji pokładu 352 w polu o długości 1260 m czoło ściany dociera w pobliże uskoku
„Jakub", spękaniami objęty jest niemal cały obszar górotworu pomiędzy uskokami. Strefy
zniszczenia w nie wyeksploatowanych częściach pokładu 334 sięgają już jednego i drugiego
uskoku (rys. 13). W rejonie samego wyrobiska ścianowego strefa spękań w górotworze
powyżej pokładu sięga co prawda na około 60 m przed front zakończonej eksploatacji,
nie dociera jednak do uskoku „Jakub" (rys. 19).
Po zakończeniu eksploatacji w pokładzie 352 w polu 1003 w całym obszarze górotworu
pomiędzy uskokiem „Wojciech" na zachodzie i „Jakub" na wschodzie panuje silnie zaburzony,
wysoce niejednorodny rozkład największych naprężeń głównych (por. Kwaśniewski, Wang
1994d). Zdecydowanie dominują rozległe strefy odprężone, które sięgają nie tylko wysoko
w górę ponad wyeksploatowane części pokładów, ale rozciągają się także głęboko w dół,
poniżej pokładów.
Warto zwrócić przy tym uwagę, że największe naprężenia główne (aO, układające się
*

w strefach wzmożonej koncentracji naprężeń w górotworze przed frontem eksploatacji
w kierunku pionowym, w strefach odprężonych zmieniają kierunek na poziomy (por.
Kwaśniewski, Wang 1994d).
W pierwszym stadium eksploatacji pokładu 352 ścianą 1003 (L^ = 15 m) niemal cały
górotwór doznał niewielkich, nie przekraczających 1 cm, osiadań^. Tylko w bezpośrednim
sąsiedztwie wybranej części pokładu pojawiły się bardzo niewielkie strefy nie przekraczających
2 cm obniżeń stropu i wypiętrzeń spągu. Strefy te sięgały, odpowiednio, 22 m w górę
nad pokład i 13 m w dół, poniżej pokładu. Bardzo nieznacznymi, nie przekraczającymi
1 cm wypiętrzeniami objęte zostały warstwy zalegające jeszcze głębiej w rejonie wybranej
części pokładu oraz partia górotworu przyległa do uskoku „Wojciech". We wschodniej
partii obszaru górotworu pomiędzy uskokami „Wojciech" i „Jakub", tej naruszonej prowadzoną
tam wcześniej eksploatacją pokładu 334 i 350 (por. rozdział 4.1 i 4.2), wystąpiła rozległa
strefa wzmożonych osiadań górotworu; szerokość tej strefy u powierzchni terenu sięga
około 845 m (rys. 20).
W drugim stadium eksploatacji pokładu 352 (L^ = 60 m — rys. 21) strefa wypiętrzeń
obejmuje już tylko warstwy spągowe pokładu w rejonie eksploatacji. Maksymalne wypiętrzenie
spągu nie przekracza 10 cm. Osiadanie górotworu nad przestrzenią wybraną sięga 16 cm.
Strefa wzmożonych, przekraczających 2,5 cm osiadań sięga około 170 m w górę nad
wyeksploatowaną częścią pokładu.

^ Należy to zaznaczyć, że celem stworzenia możliwości porównania wyników analizy numerycznej z wynikami
pomiarów deformacji terenu prowadzonych przez zespół Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego i zespół pomiarowy
Głównego Instytutu Górnictwa (por. Kwiatek i in., 1994), przystępując do symulacji eksploatacji pokładu 352
ścianą 1003 przyjęto, że na początku robót wybierkowych w tym polu wszystkie składowe przemieszczenia równe
są 0,0.
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Niewielkiemu powiększeniu uległa strefa wzmożonych osiadań górotworu w rejonie
na wschód, gdzie wcześniej zostały częściowo wybrane pokłady 334 i 350. Obszar,
w którym osiadania powierzchni terenu sięgają co najmniej 2,5 cm, rozciąga się na
długości około 950 m. Maksymalne obniżenia powierzchni terenu w tym obszarze
sięgają 17,5 cm.
W stadium trzecim eksploatacji (Lm = 120 m — rys. 22) strefa wzmożonych osiadar
górotworu nad wybraną częścią pokładu sięga już powierzchni terenu. W strefie tej osiadania
przyjmują wartości z przedziału 5—10 cm. Tuż nad wybraną częścią pokładu górotwór
przemieszcza się w kierunku pionowym o 30—35 cm; wypiętrzenia warstw spągowych
pokładu w tym rejonie sięgają blisko 20 cm. Maksymalne osiadania terenu nad wybranym
wcześniej pokładem 334 i 350 wynoszą już niemal 25 cm.
Gdy front eksploatacji pokładu 352 ścianą 1003 dociera na odległość Lm = 300 m
(rys. 23), obie strefy wzmożonych osiadań górotworu łączą się ze sobą tworząc na
powierzchni jedną, bardzo rozległą już nieckę. Obejmuje ona cały model górotworu od
jego zachodniej do wschodniej krawędzi. W zachodniej części niecki obniżenie terenu
wynosi maksymalnie około 43 cm. Tuż nad wybraną częścią pokładu przemieszczenia
pionowe górotworu przekraczają 80 cm. Nadal wypiętrzeniu ulegają warstwy skalne zalegające
poniżej wyeksploatowanej części pokładu 352. Maksymalne wypiętrzenie wynosi około
18 cm.
W piątym stadium eksploatacji (L^ = 600 m — rys. 24) osiadanie terenu nad wybraną
częścią pokładu 352 sięga już 130 cm. Asymetryczna niecka osiadania na powierzchni
obejmuje obszar długości około 1350 m. W strefie objętej zawałem przemieszczenia pionowe
górotworu sięgają blisko 160 cm.
W szóstym, końcowym stadium eksploatacji (L^ = 1260 m), strefa wzmożonych
przemieszczeń pionowych obejmuje- już niemal cały badany obszar górotworu pomiędzy
uskokami „Wojciech" i „Jakub". Duże połacie górotworu doznają osiadań przekraczających
150 cm^ a lokalnie — tuż nad wybraną częścią pokładu — nawet większych od 175 cm
(rys. 25).
Jak wyraźnie widać z rysunku 26a, w wyniku wybrania pokładu 352 ścianą 1003, po
wcześniejszym wybraniu części wyżej zalegających pokładów 334 i 350, powstała tzw.
nadpełna niecka obniżeniowa, z wyraźnie zaznaczającym się quasi-płaskim obszarem środkowym. W obszarze tym maksymalne obniżenia powierzchni terenu (Wniax) sięgają 165,6
cm. Jest to wartość bardzo bliska tej, równej 170 cm, oznaczonej na podstawie pomiarów
geodezyjnych (Kwiatek i in. 1994).
Długość tego płaskiego dna profilu niecki (rozciągającego się od punktu o współrzędnej
X] = 856 m) do punktu o współrzędnej X2 = 1018 m) wynosi 162 m. Dla odcinka tego
spełniony jest następujący warunek:

< 0,01
Wmax

(4)

Wartość odpowiadającego temu obszarowi współczynnika osiadania (a = w^aK^g) jest
stosunkowo wysoka, równa 0,79.
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Rys. 20. Pole przemieszczeń pionowych górotworu po pierwszym (I), początkowym stadium eksploatacji
pokładu 352 (Lm = 15 m)
Fig. 20. Yertical displacements of the rock mass after first (1), initial stage of extraction of the seam 352
( U = 15 m)
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Rys. 21. Pole przemieszczeń pionowych górotworu po drugim (2) stadium eksploatacji pokładu 352 (Lm = 60 m)
Fig. 21. Yertical displacements of the rock mass after second (2) stage of extraction of the seam 352 (Lm =
= 60 m)
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Rys. 22. Pole przemieszczeń pionowych górotworu po trzecim (3) stadium eksploatacji pokładu 352 (Lm = 120 m)
Fig. 22. Yertical displacements of the rock mass after third (3) stage of extraction of the seam 352 (Lm =
= 120 m)
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Rys. 23. Pole przemieszczeń pionowych górotworu po czwartym (4) stadium eksploatacji pokładu 352 (Lm =
300 m)
Fig. 23. Yertical displacernems of the rock mass after fourth (4) stage of extraction of the seam 352 (Lm =
300 m)
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Rys. 24. Pole przemieszczeń pionowych górotworu po piątym (5) stadium eksploatacji pokładu 352 (Lm =
600 m)
Fig. 24. Yertical displacements of the rock mass after fifth (5) stage of extraction of the seam 352 (Lm =
600 m)
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Rys. 25. Pole przemieszczeń pionowych górotworu po szóstym (6), ostatnim stadium eksploatacji pokładu 352
(Lm = 1260 m)
Fig. 25. Yertical displacements of the rock mass after sixth (6), the last stage of extraction of the seam 352
(Lm = 1260 m)
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Przedstawiona na rysunku 26a niecka obniżeniowa jest wyraźnie asymetryczna. Skrzydło
wscłiodnie, to nad frontem eksploatacji, jest bardziej strome od skrzydła zachodniego.
Największe wartości nacłiyleń powierzchni terenu w tym skrzydle niecki, sięgające 5,1 mm/m,
występują w punkcie o współrzędnej x = 1650 m, a więc w odległości 70 m na zachód
od granicy eksploatacji (rys. 26c).
W tym rejonie występują także ekstremalne odkształcenia poziome powierzchni terenu
(rys. 26b). Maksymalne skrócenia, równe 3,5l%o, występują w punkcie o współrzędnej
X - 1540 m, największe wydłużenia — równe 3,79%o — w punkcie o współrzędnej
X = 1740 m, a więc niemal tuż nad granicą eksploatacji (x = 1720 m).
Punkt przegięcia wschodniego skrzydła niecki obniżeniowej (x = 1670 m) przesunięty
jest więc w stronę wyeksploatowanej części pokładu o 50 m, czyli p = 0,094 H. Obniżenie
równe 0,5 Wmax występuje w punkcie o współrzędnej x = 1674 m.
W miarę oddalania się na wschód i zbliżania do uskoku „Jakub" skrzydło niecki
obniżeniowej staje się coraz bardziej połogie, a wartości osiadań terenu maleją, by w punkcie
X = 2164 m, odległym od frontu zakończonej eksploatacji o 444 m, przyjąć stałą już,
niezmienną wartość równą 3,7 cm, co stanowi 0,022 Wmax- Tę odległość uznajemy więc
za tzw. promień zasięgu wpływów głównych (r). Odpowiadający mu i głębokości eksploatacji
równej — przypomnijmy — 533,15 m kąt zasięgu wpływów głównych (P) przyjmuje
wartość stosunkowo niewysoką, równą 50 (tgP = 1,2). Warto tu podać, że na podstawie
wyników pomiarów geodezyjnych oznaczone zostały wartości tangensa kąta zasięgu wpływów
głównych wyższe, równe 2,0 (Kwiatek i in., 1994; linia pomiarowa nr 3).
Na wszystkich trzech wykresach na rysunku 26 wyraźnie zaznacza się wpływ uskoków na
deformacje powierzchni terenu. Szczególnie silnie wpływ ten objawia się w rejonie uskoku
„Wojciech", tam gdzie u powierzchni terenu zalegają słabe utwory gruntowe o miąższości
znacznie większej (por. rys. I) niż we wschodniej części badanej partii górotworu.
Na rysunku 27 przedstawiony jest sumaryczny profil niecki osiadania terenu po zakończeniu eksploatacji pokładu 352 w polu wybierkowym 1003. Wyraźnie widoczna jest silna
asymetria tej niecki spowodowana wcześniejszym wyeksploatowaniem części dwóch wyżej
zalegających pokładów we wschodniej części obszaru pomiędzy uskokiem „Wojciech"
i „Jakub".
Na rysunku 27 pokazany jest również rozkład przemieszczeń poziomych u powierzchni
terenu po wybraniu pokładu 352 ścianą 1003. W lewym, zachodnim skrzydle niecki osiadania
przemieszczenia te wynoszą maksymalnie, na skłonie niecki, około 64 cm. W prawym są
nieco mniejsze, równe około 48 cm.
Jak pokazano w rozdziale 4.1 i 4.2, wybranie części pokładu 334 i 350 nie wywołało
żadnych trwałych deformacji ani na uskoku „Wojciech", ani na uskoku „Jakut?". Do takich
deformacji doszło dopiero w trakcie eksploatacji pokładu 352 ścianą 1003. Przekroczenie
wytrzymałości granicznej na ścinanie i poślizg ścian uskoku względem siebie wystąpił na
uskoku „Wojciech" Już w czwartym stadium eksploatacji, gdy pokład został wybrany na
odcinku długości 300 m. Poślizg nastąpił na krótkim odcinku uskoku, w przedziale głębokości
od ok. 116 m do ok. 124 m.
W piątym stadium eksploatacji (Lm = 600 m) poślizgi ścian uskoku względem siebie
wystąpiły już na obu uskokach. Na uskoku „Wojciech" był to poślizg na głębokościach
od ok. 160 m do ok. 175 m; na uskoku „Jakub" odcinek objęty poślizgiem był dłuższy —
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Rys. 26. Profil osiadań (a), odkształcenia poziome (b) i nachylenia (c) powierzchni terenu po zakończeniu
eksploatacji pokładu 352
Fig. 26. Subsidence profile (a), horizontal strains (b) and slope (c) of the ground surface after the mining of
seam 352 has been completed
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Rys. 27. Profil niecki osiadania powierzchni terenu po zakończeniu eksploatacji pokładu 352 i po
wcześniejszym wybraniu pokładu 334 i 350 (stosunek skali na osi pionowej do skali na osi poziomej
wynosi 77)
Fig. 27. Subsidence through profile after the mining of seam 352 has been completed, after the previous
extraction of seam 334 and 350 (ratio of scales at vertical and horizontal axis is 77)

od głębokości ok. 65 m do głębokości ok. 150 m. W stadium tym na uskoku „Wojciecli"
wystąpiło także, w przedziale głębokości od powierzchni terenu do ok. 160 m, pęknięcie
rozdzielcze i rozsunięcie się ścian tego uskoku.
Po zakończeniu eksploatacji pokładu 352 ścianą 1003 (L^ = 1260 m) pęknięcie
rozdzielcze na uskoku „Wojciech" objęło odcinek od powierzchni terenu do głębokości ok.
185 m (rys. 28a-c). Poniżej, na odcinku do głębokości ok. 290 m, doszło do poślizgu
ścian uskoku „Wojciech" względem siebie (rys. 28e). Uskok „Jakub" doznał w tym stadium
tylko deformacji odwracalnych. Były to — do głębokości ok. 130 m — niewielkie otwarcia
i, poniżej, nie przekraczające 3,2 cm zamknięcia szczeliny uskokowej (rys. 28c). Towarzyszyło
im lekkie przemieszczanie się skrzydła zrzuconego w dół względem skrzydła wiszącego.
Największe zamknięcia uskoku „Jakub" wystąpiły w przedziale głębokości pomiędzy pokładami 350 i 352 (por. rys. 29).
Maksymalne przemieszczenia względne wzdłuż powierzchni uskokowej „Jakub" po
zakończeniu eksploatacji w polu wybierkowym 1003 nie przekroczyły 4 cm. Wystąpiły
one na głębokości około 50 m poniżej pokładu 352 (rys. 30). Na rysunku tym widać
dodatkowo bardzo dobrze, jak strefa spękań w nie wybranej części pokładu 350, tego
zalegającego na głębokości 488,95 m, dociera do uskoku „Jakub" na odległość ok. 85 m
nie uaktywniając w znaczący sposób tego uskoku. Najbardziej zbliża się do szczeliny
uskokowej „Jakub" strefa spękań w jednej ze słabszych (tej zalegającej na głębokości
562,05 m) z warstw spągowych pokładu 352. Ale i w tej warstwie strefa spękań nie sięga
uskoku na odległość mniejszą niż około 78 m.
Rysunek 31 przedstawia wektory przemieszczeń stropu i spągu ku zdeformowanemu
wyrobisku ścianowemu po zakończeniu eksploatacji pokładu (Lm = 1260 m). Osiadanie
stropu w zabezpieczonym obudową czole ściany (składowa pionowa wektora zaczepionego
do prawego górnego naroża wyrobiska) wynosi ok. 13 cm. Osiadanie stropu w tylnej, nie
obudowanej części wyrobiska wynosi ok. 47 cm. Spąg doznaje w tym rejonie wypiętrzenia
równego około 12 cm. Dla porównania, w drugim stadium eksploatacji (L^ = 60 m),
przemieszczenia te wynosiły, odpowiednio, 15 cm i 7 cm.
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Rys. 28. Rozkład naprężeń normalnych (a) i naprężeń ścinających (b) na uskokach, zamknięcia/rozwarcia (Cł
i względne przemieszczenia wzdłuż powierzchni uskokowych (d) oraz rejony poślizgu na uskoku „Wojciech"
(e) w szóstym (6), ostatnim stadium eksploatacji pokładu 352
Fig. 28. Distribution of normal (a) and shear stress (b) on the faults, closure/opening (c) and relative shear
displacement along fault planes (d), and regions of slip at „Wojciech" fault (e) at sixth (6), the last stage of
extraction of the seam 352
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Rys. 29. Pole przemieszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska ścianowego oraz zamknięcie się uskoku
„Jakub" po zakończeniu eksploatacji pokładu 352
Fig. 29. Displacement field in the vicinity of the longwall working and closure of the „Jakub" fault after the
mining of seam 352 has been completed

Rys. 30. Strefy spękań w bezpos'rednim sąsiedztwie wyrobiska ścianowego i przemieszczenia styczne ścian
uskoku ,Jakub" po zakończeniu eksploatacji pokładu 352
Fig. 30. Fractured zones in the vicinity of the longwall working and relatiye shear displacement along the
„Jakub" fault after the mining of seam 352 has been completed
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352
Fig. 3 L Displacements vectors of the roof and floor in the longwall excavation after the mining of seam
352 has been completed

5. Podsumowanie i uwagi końcowe
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej zachowania się górotworu w sąsiedztwie wyrobiska ścianowego 1003 w pokładzie 352 w KWK ,,Staszic''. Posługując się
programem metody różnic skończonych FLAC v. 3.22 zbudowano płaski, złożony ze 100
warstw zaburzonych dwoma dużymi uskokami, model górotworu o wymiarach 2240 m X 650
m z zalegającym na głębokości 257,7 m pokładem 334, pokładem 350 na głębokości
488,95 m i pokładem 352 na głębokości 535,25 m. Symulowano eksploatację pokładu 352
systemem ścianowym z zawałem stropu w polu wybierkowym 1003 o długości 1260 m,
pomiędzy uskokiem ,,Wojciech'' na zachodzie i uskokiem „Jakub'' na wschodzie, w partii
górotworu, w której wcześniej eksploatowano zalegający wyżej pokład 334 i pokład 350.
Badano towarzyszące eksploatacji zmiany pola przemieszczeń, spękań i naprężeń w górotworze, łącznie z deformacjami powierzchni terenu i formowaniem się, w miarę postępującej
eksploatacji, niecki osiadania.
Badano również zmiany stanu naprężenia i przemieszczenia na obu uskokach,
następujące w miarę przesuwania się frontu eksploatacji. Uskoki zostały zamodclowane
jako tzw. powierzchnie rozdziału charakteryzujące się własnościami sztywności normalnej, sztywności ścinania, spójności, tarcia i wytrzymałości na rozciąganie, wzdłuż
których może dochodzić do poślizgów i/lub do pęknięcia rozdzielczego. Skałom przyporządkowano model fizykalny ośrodka nieliniowego, sprężysto-krucho-plastycznego,
o wytrzymałości granicznej i resztkowej opisanej warunkiem sianu granicznego Hocka
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i Browna, i o nie stowarzyszonym prawie plastycznego płynięcia w stanie postkrytycznym. Modelując strefy zawału warstw stropowych brano pod uwagę efekt konsolidowania się gruzowiska skalnego (zarówno w pokładzie eksploatowanym aktualnie,
Jak i w pokładach wcześniej wybranych) w miarę upływu czasu oraz wzrostu odległości
od oddalającego się czoła ściany.
Cały numeryczny model górotworu w rejonie pola eksploatacyjnego 1003 w pokładzie
•o

352 w KWK „Staszic" zbudowany został tak, żeby uwzględnić jak najpełniej wszystkie
cechy strukturalne i fizykalne rzeczywistego masywu skalnego.
W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano pełny obraz zachowania się dużej partii
górotworu i powierzchni terenu, przy wielopokładowej eksploatacji złoża węgla.
Porównując wyniki symulacji komputerowej z rezultatami geodezyjnych pomiarów deformacji terenu stwierdzono dużą zgodność obliczonego i pomierzonego profilu niecki
obniżeniowej oraz wartości wskaźników deformacji.
Przedstawione w tym artykule wyniki numerycznego modelowania górotworu i komputerowej symulacji wybierania pokładów węgla systemem ścianowym z zawałem
warstw stropowych stanowią dobry przykład, jak można skutecznie badać zachowanie
się dużych obszarów górotworu poddanych wpływom eksploatacji górniczej i jak,
na tej podstawie, przewidywać zagrożenia ze strony górotworu celem zapobiegania
szkodliwym wpływom eksploatacji górniczej na podziemne wyrobiska, powierzchnię
terenu i budowle naziemne.
Inne przykłady stosowania programu FLAC do rozwiązywania zagadnień natury geomechanicznej związanych z podziemną eksploatacją węgla znaleźć można w pracach m.in.
Clarka i in. (1990), Kaya i in. (1991), Mullera (1991) oraz Thina i in. (1993).
Korzystając z programu F L A d ^ przeznaczonego do modelowania i analizy zadań
trójwymiarowych, w laboratorium mechaniki skał Katedry Geomechaniki, Budownictwa
Podziemnego i Ochrony Powierzchni Politechniki Śląskiej podjęto już pierwsze próby
wykonania analizy podobnej do tej opisanej w tym artykule, tym razem jednak na
przestrzennym modelu górotworu.
W przyszłych pracach należało będzie również, szczególnie w przypadku badania
deformacji terenu, przyporządkowywać odpowiedniejsze modele konstytutywne utworom
gruntowym zalegającym u powierzchni terenu i dokładniej rozróżniać pomiędzy ośrodkami
gruntowymi i skalnymi.
Przekazano

10 stycznia 1996 r.
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Badania^ których wyniki zostały przedstawione w tym artykule, zostały wykonane w ramach
finansowanego wspólnie przez Komitet Badań Naukowych i KWK „Staszic" projektu celowego
nr 231/CS6-9/92-94 nt. „Wysoko wydajny kompleks ścianowy i nowa technologia wybierania
pokładów w KWK »Staszic«".
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Numerical analysis of mining-induced deformations of the strata

Abstract
Making use of the finite difference method code FLAC v. 3.22, a two-dimensional
numerical model of strata in the field L of Staszic Coal Mine was built. It was a model
of the dimensions 2240 m (L) x 650 m (//), consisting of 100 layers disturbed by two
major faults, with coal seams 334, 350 and 352 located at depths of 258 m, 489 m and
535 m, respectively. Longwail extraction of the seam 352, with roof caving, has been
simuiated in a panel 1260 m long, between „Wojciech" fault in the west and „Jakub''
fault in the east. It was this part of the strata where overlying seams 334 and 350 were
previously partly mined out. Changes of the displacement, fracturing and stress field in
the strata, accompanying the mining, have been investigated. Deveiopment of the subsidence
through has been studied and indices of the ground surface deformations have been analyzed.
Changes in the state of stress and displacement along both faults have been studied as
well, occurring as the longwail extraction front advances in the direction from one fault
to the other.
As
and of
results
of the

a result of the studies, a complete picture of the behavior of a large part of strata
ground surface has been obtained for a multiple-seam mining. It is noteworthy that
of the computer simulation are in good agreement with actual geodesic measurements
surface deformations.
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Eksploatacja w filarze szybowym systemem zabierkowym
z zastosowaniem technologii podsadzki samozestalającej

Słowa kluczowe
Systemy eksploatacji-lokowanie

odpadów

Streszczenie
Coraz częściej w polskim górnictwie węglowym likwidowane są kopalnie. Część zasobów
uwięziona w filarach szybowych jest tracona. Omówiony w poniższym artykule system
eksploatacji umożliwia ich wyeksploatowanie. Jego projekt wymagał wykonania badań
uwzględniających aspekty geomechaniczne i technologiczne. Ich wyniki przedstawiono
w referacie.
1. Wstęp
W dotychczasowej praktyce górniczej, nawet na etapie likwidacji kopalni, filary szybowe
pozostawia się nie wyeksploatowane. Pierwsze próby eksploatacji filarów szybowych czynione
były na początku obecnego wieku, głównie w górnictwie niemieckim. W 1927 roku
możliwość taką rozważał H. Czeczot. Pomimo to przypadki takiej eksploatacji w polskim
górnictwie węglowym są sporadyczne (między innymi w KWK „Barbara Chorzów").
Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel" w swych planach produkcyjnych poszukiwała
elastycznego systemu eksploatacji umożliwiającego wydobycie 500—1000 t/dobę, nie wymagającego równocześnie znacznych nakładów kapitałowych. Zwrócono uwagę na możliwości
tkwiące w eksploatacji filarów szybowych (Mazurkiewicz i in. 1991). Przede wszystkim
podjęto prace nad oceną możhwości eksploatacji pokładu 507 w rejonie szybów Marklowice
I i Marklowice II. W rejonie tym pokład posiada grubość 6 metrów. W jego stropie zalega
warstwa łupków ilastych i piaszczystych. Ich wytrzymałość na ściskanie wynosi od 20 do
40 MPa, na rozciąganie od 1,5 do 3 MPa. Ich grubość jest zmienna, nie mniejsza od 0,5
metra. Strop zasadniczy (i spąg) stanowią piaskowce o wytrzymałościach na ściskanie
i rozciąganie odpowiednio 50—80 MPa i 2,6—6,0 MPa. Pokład zaliczony jest do tąpiących
o małej samozapalności. Jego nachylenie wynosi około 12°. Założono, że wybierany będzie
systemem zabierkowo-filarowym z zastosowaniem do urabiania kombajnu chodnikowego
z obudową kotwiową. Wobec braku wcześniejszych doświadczeń projekt eksploatacji został
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poprzedzony licznymi pracami badawczymi (Mazurkiewicz i in. 1994). Ich wyniki zostaną
zaprezentowane w referacie.

2. Ocena stateczności wyrobisk w świetle zagrożenia tąpaniami
Filar szybowy przeznaczony do eksploatacji systemem chodników równoległych znajduje
się w pokładzie zaliczonym do I stopnia zagrożenia tąpaniami. W myśl nowych przepisów
filar w tym przypadku należy zaliczyć do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Z tego względu
istotne było dokonanie pełnej oceny stateczności chodników w projektowanej obudowie
kotwiowej z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami.
W pierwszym etapie studiów przebadano kilka wariantów rozwiązania geometrycznych
parametrów systemu uwzględniając wymogi technologiczne i optymalizując je pod kątem
zachowania stateczności. Parametrami zmiennymi były:
— lokalizacja zabierki względem stropu i spągu pokładu,
— szerokość i wysokość zabierki,
— szerokość filara międzyzabierkowego.
W wyniku analizy przyjęto, że eksploatacja będzie prowadzona systemem zabierek
równoległych o szerokości 4,5 i wysokości 4 m, prowadzonych pod stropem z pozostawieniem
w spągu nie wybranej łaty węglowej o grubości około 2,0 m. Szerokość filarów pomiędzy
zabierkami ma wynosić około 10 m. Rozmieszczenie zabierek pokazano na rysunku 1.

1000

«oo -
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400

-

200 -

BOO
Rys. 1. Rozmieszczenie zabierek w filarze szybowym
Fig. J. Distribution of the shortwalls in the shaft pillar
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W celu określenia stanu naprężeń w sąsiedztwie wyrobisk chodnikowych oraz w caliznach
(filarach) pozostawianych między chodnikami wykonano obliczenia dwoma sposobami,
z wykorzystaniem niezależnych pakietów programów metody elementów skończonych GMES
(Tajduś 1990) oraz COSMOS/M. Do reahzacji tej części wykorzystano nową jego wersję
nr 1.71.
Do przeprowadzenia obliczeń numerycznych przyjęto model tarczy, której wycinek wraz
z pokładem 507 i układem warstw towarzyszących temu pokładowi przedstawia rysunek 2.
W stropie pokładu zamodelowano wyrobiska o szerokości 4,5 m i wysokości 4,0 m,
oddzielone od siebie calizną węglową o szerokości 10 m, a w spągu pozostawiono warstwę
węgla o miąższości 2 m.

ą

•

II
I

•

Rys. 2 Schemat wycinka tarczy z układem warstw i chodnikami
Fig. 2. Scheme of the board's segment with the structure of layers and galłeries

Przeanalizowano stan naprężeń w takich wariantach modelu, w których wszystkie chodniki
były podsadzone (zakończona eksploatacja w danym rejonie), oraz w sytuacji, gdy obok
chodników podsadzonych występowały wyrobiska jeszcze nie podsadzone (roboty eksploatacyjne w toku). Przeanalizowano 6 kombinacji — wariantów modelu, przyjmując jako
kryteria warunki, które wystąpią w trakcie eksploatacji, wskaźniki służące do oceny zagrożenia
tąpaniami. Analizowano następujące wskaźniki służące do oceny stanu zagrożenia tąpaniami:
a — współczynnik koncentracji naprężeń pionowych,
P — stosunek jednostkowej energii odkształcenia sprężystego w danym punkcie górotworu
naruszonego eksploatacją do pierwotnej potencjalnej energii górotworu,
WcM — wytężenie wg zmodyfikowanej hipotezy Coulomba-Mohra (wartość 1 oznacza
zniszczenie),
Tg — stosunek energii kinetycznej nagromadzonej w górotworze do energii kinetycznej,
jaka jest konieczna do zainicjowania tąpnięcia.
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Po szczegółowej analizie przeprowadzonych obliczeń numerycznych można stwierdzić, że:
1. Przy systemie eksploatacji filara ochronnego szybów chodnikami równoległymi
o szerokości 4,5 m i wysokości 4,0 m, wykonywanych w części przystropowej pokładu
węgla, z pozostawieniem 10 m filarów pomiędzy chodnikami, dła środka filarów wartości
wskaźników a , [5, W^M i Tg, służących do oceny zagrożenia tąpaniami, praktycznie nie
zależą od stopnia zaawansowania robót górniczych (chodniki podsadzone, nie podsadzone),
a ich maksymalne wartości wynoszą:
a ^ 1,22, p = 1,48, WcM = 0,75, a Tg < O
Ekstremalne wartości tych wskaźników w obrębie całej tarczy wynosiły:
a = 1,5, p = 2,44, WcM = l.O, a Te = 0,06
2. Niewysokie wartości wskaźników a , P, WCM I mniejsze od zera lub niemal
zerowe wskaźnika energetycznego Tg, służące do oceny stopnia zagrożenia tąpaniami,
wskazują na niewielki stopień zagrożenia tąpaniami. Podczas drążenia chodników w filarze
ochronnym szybów mogą ewentualnie wystąpić niskoenergetyczne wstrząsy o energiach nie
przekraczających 10^ J.
3. Pod względem stanu naprężenia, wytężenia i zagrożenia tąpaniami omawiany system
jest równoważny systemowi eksploatacji filaru ochronnego chodnikami równoległymi o szerokości 4,5 m i wysokości 6,0 m wykonywanymi w pokładzie węgla z pozostawieniem
13,5 m filarów pomiędzy nimi.
4. Dotychczasowe doświadczenia uzyskane podczas wykonywania osadników szlamowych-chodników o szerokości 4,5 m i wysokości równej miąższości pokładu, w samodzielnej
obudowie kotwiowej i z filarami między chodnikami wynoszącymi około 16 m — wskazują,
że ich drążenie nie powodowało utworzenia się stref wzmożonych naprężeń, nie występowało
zagrożenie tąpaniami, a jedynie rejestrowane były niskoenergetyczne wstrząsy górotworu
o energiach rzędu 10^ J, a sporadycznie rzędu 10^ J.
5. Na zewnątrz filaru ochronnego szybów, w dostatecznej od niego odległości pokład
węgla 507 nie był eksploatowany. Filar zatem wyznaczono tylko geometrycznie i — co
jest bardzo ważne dla stanu naprężenia i zagrożenia tąpaniami — nie jest on ograniczony
zrobami z przeszłej eksploatacji.
6. Biorąc pod uwagę wyniki analiz wykonanych obliczeń numerycznych, dotychczasowe
doświadczenia z drążenia chodników w pokładzie 507, wartość W g j i ocenę warunków
jego zalegania, proponuje się w obrębie filara szybów Marklowice I, Marklowice II i szybika
podsadzkowego oraz jego najbliższego otoczenia pokład 507 zaliczyć do I stopnia zagrożenia
tąpaniami.

3. Wj^yw eksploatacji filara na obudowę szybów, wyrobiska nadległe i powierzchnie
W pierwszym etapie eksploatowana będzie część filaru zlokalizowana we wschodniej
jego części. W partii tej planuje się wykonanie 17 wyrobisk chodnikowych o długości od
420 do 440 m, szerokości 4,5 m i wysokości 4,0 m.
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W etapie drugim planowana jest eksploatacja w zachodniej części filaru. W partii tej
planuje się wykonanie 17 wyrobisk o długości od 60 do 400 m. W etapie III planowana
jest eksploatacja w części filaru zlokalizowanej na północ od chronionych szybów. W partii
tej wykonanych będzie 14 wyrobisk o długości od 182 do 194 m.
W analizowanej sytuacji niezwykle istotne jest określenie wpływu wykonania i podsadzania
chodników, pomiędzy którymi szerokość pozostawionej calizny wynosi 10,0 m na wartości
wskaźników deformacji w rejonie szybów, innych wyrobisk podziemnych oraz powierzchni
terenu (Tajduś, Cala 1994). W tym celu wykonano prognostyczne obliczenia, a ich wyniki
poddano szczegółowej analizie.
Wszystkie obliczenia przeprowadzono dla trzech wymienionych wcześniej etapów zaawansowania eksploatacji.
We wszystkich analizowanych przypadkach przyjęto, że przystropowa część pokładu
węgla o miąższości 4 m eksploatowana będzie systemem równoległych wyrobisk chodnikowych o szerokości 4,5 m, prowadzonych po upadzie. Chodniki będą zabezpieczane
obudową kotwiową, a następnie wypełniane podsadzką z odpadów. Na podstawie wyników
badań edometrycznych stwierdzono, że dla naprężeń zawartych w przedziale od 10 do
13 MPa, odpowiadających pierwotnym naprężeniom pionowym panującym na głębokości
około 400—550 m. Ściśliwość proponowanęj „podsadzki" wynosi około 13,5%.
W analizowanym wariancie przyjęto na tej podstawie, że współczynnik osiadania
(eksploatacji) wynosi:
a = 0,135
Przyjęto następujące wartości parametrów teorii deformacji:
— kąt zasięgu wpływów głównych:
p = 61°
tgp - 1,8
współczynnik odkształceń poziomych dla powierzchni terenu
B = 0,32 r
Przy obliczaniu wskaźników deformacji wewnątrz górotworu przyjęto, że promień zasięgu
wpływów głównych zmienia się zgodnie z zależnością {Ochrona ... 1980):
/

r(z) = r

z
H

nO,5

(1)

Wartości wskaźników deformacji na powierzchni terenu, wzdłuż osi wytypowanych
wyrobisk podziemnych oraz wzdłuż hnii pionowych poprowadzonych w osi szybów i szybika,
obliczono za pomocą programu numerycznego opartego na teorii Budryka-Knothego, a opracowanego w Katedrze Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH.
1^3
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Obliczenia przeprowadzono w lokalnym układzie współrzędnych, który przyjęto w taki
sposób, aby wszystkie wyrobiska oraz obiekty clironione znajdowały się w pierwszej ćwiartce
układu.
Obliczenia wskaźników deformacji powierzchni terenu przeprowadzono dla obszaru
prostokątnego o wymiarach:
O < X < 1100 m
O < y < 1100 m
W wyniku obliczeń dla każdego etapu eksploatacji określono następujące wielkości:
— przemieszczenia pionowe (osiadania) — w,
— nachylenia całkowite — T,
— większe poziome odkształcenia główne — t i
— mniejsze poziome odkształcenia główne — £2
— maksymalne poziome odkształcenia główne — tj^.
W oparciu o uzyskane wyniki sporządzono mapy powyższych wskaźników, wykorzystując
do tego celu program SURFER.
Dla określenia prognozowanych wartości wskaźników deformacji szybów oraz szybika
w poszczególnych etapach eksploatacji w filarze przeprowadzono obliczenia w liniach
pionowych pokrywających się z osiami tych obiektów. Oprócz powyższych wskaźników
obliczono wskaźniki Tz, e^., K^ wzdłuż osi pionowej.
Dla określenia wpływów eksploatacji w filarze na wyrobiska podziemne zalegające
ponad pokładem 507 przeprowadzono obliczenia wskaźników deformacji w poszczególnych
etapach eksploatacji wzdłuż przekrojów (linii) pokrywających się z ich osiami.
3.1. A n a l i z a

uzyskanych

wyników

Z przedstawionej prognozy wpływów eksploatacji filarze systemem równoległych
chodników o szerokości 4,5 m i wysokości 4 m, z pozostawieniem pomiędzy nimi
filarów o szerokości 10,0 m, zlokalizowanych w przy stropowej części pokładu 507 na
deformacje:
— szybów Marklowice I, Marklowice II oraz szybika wentylacyjnego,
— wyrobisk podziemnych zlokalizowanych powyżej pokładu 507,
— powierzchnię terenu w rejonie eksploatacji,
można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że w rejonie chronionych szybów Marklowice I i Marklowice II wystąpić mogą niewielkie deformacje, a odkształcenia zarówno
pionowe, jak i poziome osiągnąć mogą wartości znacznie niższe od dopuszczalnych
dla obiektów zaliczanych do I kategorii odporności. Otwarte natomiast pozostaje pytanie,
w jakim stopniu deformacje te wpływać będą na zachowanie się obudowy szybów.
Z badań omówionych w II części
pracy wynika, że rozróżnić można trzy stopnie
uszkodzenia obudowy szybowej, w zależności od wartości odkształceń pionowych —
tabela 1 (Jeleński 1994).
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Tabela 1
Table 1
Stopień
uszkodzenia
obudowy

Odkształcenie pionowe obudowy [mm/m]
Rodzaj uszkodzenia

l

/łuszczenie lica obudowy,
zarysowanie obudowy

-1,0 — -1.2

2

Częściowe, różnokierunkowe
spękania obudowy (nie
dochodzące do ociosu)

-1,8

3

Szczeliny o rozwarciu do
kilkunastu milimetrów oraz
odspojenie obudowy od ociosu

-3,4 — -3,7

2,1

0,3

0,7

0,8

1.2—1,5

Porównując prognozowane wartości odkształceń pionowych dla szybu Marklowice I
z wartościami zawartymi w tableli 1, można stwierdzić, że na wszystkich etapach eksploatacji
w filarze są one znacznie niższe od tych, które mogą spowodować uszkodzenia 1 stopnia
(złuszczenie Hca i zarysowanie obudowy). Jeszcze niższe deformacje wystąpić mogą
w obudowie szybu Marklowice II. Z modelowych badań prowadzonych w AGH nad
odkształceniami krytycznymi przenoszonymi przez obudowę betonową wynika, że zdolności
obudowy betonowej
do przenoszenia odkształceń pionowych są wyższe od podanych
w tabeli 1. Można więc stwierdzić, że rozważany system eksploatacji zapewnia pełną
ochronę szybów.
2. Z obliczeń wynika, że przeprowadzenie eksploatacji zgodnie z przedstawionym
projektem, zakładającym wykonanie w I etapie 17 wyrobisk chodnikowych we wschodniej
części filara, spowodować może wystąpienie w rejonie szybika wentylacyjnego odkształceń
pionowych ściskających o wartości 1,2 mm/m, a tym samym powstanie w obudowie
uszkodzeń 1 stopnia. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem są duże krzywizny i odkształcenia poziome. Przeprowadzone obliczenia wykazują, że radykalną poprawę sytuacji uzyskać
można poprzez skrócenie o około 250 m chodnika zlokalizowanego w bezpośrednim
sąsiedztwie szybika i przesunięcie jego wykonania do III etapu.
Zabieg ten spowoduje zmniejszenie wszystkich wskaźników deformacji, w tym odkształceń
pionowych, do wartości -0,45 mm/m (o 62%), co gwarantuje, że proponowany sposób
eksploatacji nie spowoduje uszkodzenia obudowy. Opisana modyfikacja powinna być zastosowana w praktyce.
3. Analiza wyników prognozy deformacji powierzchni terenu wskazuje, że wartości
wskaźników deformacji są niższe od dopuszczalnych dla obiektów zaliczanych do I kategorii
odporności. Można więc stwierdzić, że z punktu widzenia wpływów wydobycia na deformacje
powierzchni terenu eksploatacja chodnikami o wysokości 4 m z pozostawieniem filarów
o szerokości 10 m jest równoważna eksploatacji chodnikami o wysokości 6 m i szerokości
filarów wynoszącej 15 m i nie powoduje uszkodzeń obiektów zabudowy przemysłowej
zlokalizowanych na powierzchni terenu.
4. Analiza wyników obliczeń wskaźników deformacji dla wybranych wyrobisk poziomu 400
wskazuje, że eksploatacja w filarze nie powinna być przyczyną uszkodzeń obudowy i utraty ich
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funkcjonalności. Wskaźniki deformacji w rejonie większości rozpatrywanych wyrobisk są mniejsze
od dopuszczalnych dla obiektów zaliczanych do I i II kategorii odporności.
5. W przeprowadzonych obliczeniach deformacji przyjęto najbardziej niekorzystny przypadek, zakładając, że w stropie każdego z wyrobisk chodnikowych wystąpią deformacje
0 wartościach ekstremalnych, zależnych od ściśliwości podsadzki i wysokości wyrobiska.
Przypadek taki może zaistnieć, jeżeli w stropie wyrobisk wystąpi zniszczenie skał
1 powstanie strefa zawału lub spękań. Jest to mało prawdopodobne, gdyż z wyliczeń nie
przedstawionych w niniejszym artykule wynika, że zaproponowana obudowa kotwiowa
zapewni długotrwałą stateoznośc wyrobisk chodnikowych. Pomimo przyjęcia tego niekorzystnego warunku w rejonie chronionych wyrobisk wystąpią deformacje mniejsze od dopuszczalnych.
Reasumując, stwierdzamy, że zaproponowany sposób eksploatacji nie spowoduje uszkodzenia szybów, obiektów na powierzchni terenu oraz wyrobisk wewnątrz górotworu.

4. Technologia eksploatacji
4.1. R o z c i ę c i e
W każdym obszarze projekt rozcinki przewiduje po 16 wyrobisk eksploatacyjnych
z górnym chodnikiem odstawczym i zarazem transportowym (rys. 1). Wyrobiska eksploatacyjne kończą się ślepo w caliźnie wzdłuż granicy zasięgu odpowiadającej pierwotnemu
przebiegowi chodnika badawczego II.
Urabianie może być prowadzone każdym urządzeniem urabiającym o zakresie pracy
w granicach wymiaru przodka i dopuszczonym do pracy po upadzie do 16°.
Odstawa urobku może odbywać się jakimkolwiek przenośnikiem dopuszczonym do pracy
po wzniosie 16°.
Czynnikami warunkującymi wybór rozwiązań takiego wariantu są:
a) poziom aktualnych rozwiązań dotyczących alternatywnych sposobów odstawy urobku
z przodka,
b) warunki spełniające prawidłowe podsadzanie wybranych przestrzeni,
c) uwarunkowania ekonomiczne.
Jednym z podstawowych założeń eksploatacji złoża pokładu 507 w obrębie filara
ochronnego było — oprócz pozyskania uwięzionego w filarze węgla — zmaksymalizowanie
efektów ekonomicznych. Celem jest pozyskanie węgla wysokogatunkowego przy niskim
nakładzie środków finansowych. Działania prowadzące do tego celu dają się zdefiniować
następująco:
— zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych pozwalających obniżyć do minimum koszt robocizny,
— optymalizowanie kosztów materiałowych
poprzez m.in. zastosowanie obudowy kotwi owej,
— uwzględniając aktualną sytuację finansową RSW S.A., dobranie wyposażenia przodka
pozwalające uzyskać zakładane wyniki przy w miarę niskiej cenie zakupu,
— obniżanie kosztów ponoszonych na utylizację odpadów na powierzchni, poprzez
lokowanie ich na dole kopalni.
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Biorąc pod uwagę powyższe, zaprojektowano zastosowanie:
1. Urządzenia urabiające
Zastosowne może być każde urządzenie, którego parametry pracy odpowiadają założonym
wymiarom przodka wyrobiska z przekrojem prostokątnym o szer. 4,5 m i wys. 4,0 m.
Następny warunek, jaki musi spełniać urządzenie urabiające, to mobilność przy wycofywaniu go w całości z ukończonego ślepego wyrobiska po wzniosie 16° względnie
możliwość dogodnego i szybkiego transportu w przypadku konieczności jego demontażu.
Wymagania te spełnia m.in. najbardziej rozpowszechniony aktualnie kombajn cłiodnikowy
AM - 50.
2. Urządzenia kotwiące
Wskazane było w maksymalnym stopniu zmechanizowanie czynności związanych z wykonywaniem obudowy kotwiowej, którą przyjęto na podstawie wykonanych w przeszłości
w tym samym pokładzie osadników polowych, jako obudowę ostateczną.
Biorąc pod uwagę wysokość wyrobiska 4,0 m oraz korzyści płynące z natychmiastowego
za postępem przodka zakotwienia stropu z punktu widzenia pracy górotworu, urządzenie
kotwiące o dużej mocy i wydajności będzie zintegrowane z maszyną urabiającą.
Rozwiązania takie są znane w praktyce i wypróbowane w górnictwie zagranicznym.
Ze względu na istotny moment czasochłonności kotwienia w robotach przodkowych
założono, że ze względów bezpieczeństwa bezpośrednio w przodku będą zakładane tylko
kotwy w stropie i najwyższym rzędzie kotwienia ociosu. Dalsze kotwienie można będzie
prowadzić jako uzupełniające poza strefą przodkową za pomocą innych urządzeń, jak
np.lekkie kotwiarki przenośne czy chociażby wiertarki ręczne. Prace te powinny być
prowadzone przez niezależny zespół pracowników.
Do kotwienia stropu zostaną zastosowane kotwiarki typu Gopher AR 86, do kotwienia
ociosu — wiertarki elektryczne.
3. Urządzenia odstawy urobku
Przodek chodnikowy będzie wyposażony w przenośnik taśmowy, którego parametry
mocy wydajności pozwolą odstawić urobek w najdłuższym wyrobisku po wzniosie 16°.
Z tych względów, odliczając odcinek kombajnu oraz pośredniego przenośnika pomiędzy
kombajnem a przenośnikiem taśmowym, długość tego ostatniego osiągnie wartość 410 m.
Zastosowany przenośnik taśmowy o sztywnej konstrukcji rurowej stojącej na spągu, wyposażony będzie w zasobnik taśmy usprawniający proces jego wydłużania.
Konstrukcja taka umożliwia zastosowanie różnych wariantów przenośnika pośredniego
między przenośnikiem taśmowym a kombajnem. Może nim być zarówno przenośnik
zgrzebłowy, jak i krótki przenośnik taśmowy.
Wybrano:
— przenośnik zgrzebłowy Skat E 180 w, długości 30 m, podwieszany na kolejce KSP,
— przenośnik taśmowy B 1000 Nowomag, ułożony na spągu.
4. Urządzenia transportu materiałów
Najprostszym i skutecznym rozwiązaniem było zastosowanie szynowej kolejki podwieszanej, mocowanej łańcuchami do dodatkowych kotwi zainstalowanych w stropie wyrobiska.
Optymalnym rozwiązaniem było zastosowanie kolejki z liną bez końca na trasie łączącej
drążone wyrobisko z wyrobiskiem będącym w likwidacji. W tym przypadku wydłużenie
trasy kolejki w nowym wyrobisku odpowiadało likwidacji trasy o tej samej długości
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w wyrobisku poprzednim. Niepotrzebny byłby niezbędny przy częstym wydłużaniu liny
zasobnik liny.
4.2. L i k w i d a c j a

wyrobiska

Ukończone wyrobisko stanowić będzie magazyn materiałów niezbędnycli do budowy
i wydłużenia trasy podstawowego przenośnika taśmowego w nowym wyrobisku.
W związku z potrzebą wyprowadzenia kombajnu z ukończonego wyrobiska przed tą
operacją będzie przeprowadzony demontaż przenośnika odstawy po uprzednim wypuszczeniu
samej taśmy i ulokowaniu jej w chodniku odstawczym, w miejscu nie kolidującym
z przejazdem kombajnu. Elementy konstrukcji zdemontowanego przenośnika będą ułożone
pod ociosami
i oczekiwać będą na transport w miarę postępu nowego przodka oraz
związanej z tym konieczności wydłużenia dla niego odstawy. To samo dotyczy rurociągów
przeciwpożarowych oraz trasy kolejki podwieszanej.
Przed wprowadzeniem kombajnu do nowego wyrobiska to ostatnie będzie rozpoczęte
jeszcze w trakcie postępu kończącego się przodka kombajnowego robotami z zastosowaniem
MW na długości 10 m.
W nowym wyrobisku zostanie zabudowany i uruchomiony przenośnik taśmowy, gdy
jego długość będzie wynosiła min. 30 m.
4.3. L i k w i d a c j a

pustki

Po rozebraniu i wytransportowaniu wyposażenia ukończonego wyrobiska^ nastąpi zatamowanie go bezpośrednio na wlocie z chodnika odstawczego z pozostawieniem pod stropem
otworów technologicznych dla celów lokowania materiału podsadzkowego.
Przewiduje się wypełnienie pustego wyrobiska mieszaniną odsiarczonych pyłów lotnych
z elektrowni w połączeniu z zasolonymi wodami dołowymi.
Mieszanina taka przy występującym nachyleniu wyrobiska średnio 16° wypełni je
szczelnie do samej tamy na wylocie.
W oparciu o przeprowadzone badania zastosowane mieszaniny w ustalonych proporcjach
zagwarantuje jej samo zestalenie się w okresie 28 dni od zakończenia podsadzania. Po
takim czasie ściśliwość podsadzki będzie miała wartość około 13%, co z kolei jest podstawą
uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych odkształceń w obiektach chronionych oraz nadmiernych i niebezpiecznych naprężeń w pokładzie podczas eksploatacji pomiędzy wykonanymi
uprzednio wyrobiskami.
Kopalnia zaprojektowała i wykonuje na powierzchni oryginalną instalację sporządzania
mieszanin zapewniających uzyskanie założonych parametrów.
4.4. O c e n a

efektów

ekonomicznych

Przeprowadzona analiza efektów ekonomicznych przedsięwzięcia przy założeniu, że do
drążenia wyrobisk zastosowany będzie kombajn chodnikowy AM-50 z zabudowaną kotwiarką
hydrauliczną z manipulatorem, uwzględniająca koszty robocizny, koszty materiałowe, amortzacji i inne, jak koszty podsadzania wybranej przestrzeni mieszaniną popiołowo-wodną,
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biorąc pod uwagę wartość wydobytego z filara węgla oraz efekt ekologiczny z tytułu
ulokowania odpadów, wykorzystania słonych wód dołowych i ograniczenia ładunków soli
odprowadzanych do wód powierzchniowych, w okresie 3 lat eksploatacji wykazuje efekt
dodatni rzędu 270 mld zł (w układzie kosztów na 1995 r.). Z tego jednego filara można
uzyskać w tym czasie około 380 tys. ton węgla, przy czym dobowe jego wydobycie może
osiągnąć wielkość 500 ton.
Przekazano 4 stycznia 1996 r.

Literatura
A

Ochrona

powierzchni

Jeleński

przed

1994: Odporność

szkodami

górniczymi.

obudów

Wydawnictwo SIąsk, Katowice 1980.

szybowych

na wpływy

eksploatacji

górniczej.

Konferencja Naukowo-Te-

chniczna „Budownictwo Podziemne '94". Kraków, AGH, s. 217—234.
Mazurkiewicz M. i in., 1994: Eksploatacja

filarów

ochronnych

w warunkach

KWK Marcel.

Projekt nr 9 9407

94 C/2109. Kraków (praca nie publikowana).
Mazurkiewicz M. i in., 1991: Wptyw zastosowania
zrobach

i deformacje

Taj duś A., 1990: Utrzymanie
zniszczenia

r' górotworze.

powierzchni
wyrobisk

terenu.

w mieszaninie

podsadzkowej

odpadów,

na jej zachowanie

się

Kraków, czerwiec (praca nie publikowana).

korytarzowych

w świetle wpływu

czasu na naprężenia,

odkształcenia

i strefy

Górnictwo z. 154. Kraków.

Tajduś A., Cała M., 1994: łnfuence

of chosen factors

on stability

of mine

shafts.

Proc. of the (nt. Conf.

Geomechanics '93. A. A. Balkema, Rotterdam, pp. 131—140.

Mining with shortwall system in protective shaft pillar utilizing
self-consolidate baclifill technology

Abstract
In recent years some underground coal mines in Poland are going to be closed. A part
of coal resources placed in protective shaft pillars lost. The system of excavation showed
in this paper makes possible to excavate in protective pillars. The project of this system
required to carry out several scientific investigation concerning geomechanical and technological aspects of this problem. The results of this researches are presented in the' above
article.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96. s. 2 0 1 — 2 0 9

Tomasz NIEMIEC
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnycti „Kwant", Jastrzębie Zdrój

Model Herschela, czyli szkody górnicze inaczej
Słowa kluczowe
Model Herschela-deformacja

powierzchni

Streszczenie
Nawiązując do modelu Herschela — gdzie rozkładem spadającej z pewnej wysokości
kulki rządzi rozkład normalny Gaussa — rozpatrzono ruch pustki poeksploatacyjnej wędrującej
ku powierzchni terenu.
Wykorzystując parametry stosowane w teorii Budryka-Knothego, podano wzory opisujące
wskaźniki deformacji używane w tak zwanych szkodach górniczych.
W zależności od wartości parametrów modelu, istnieje możliwość takiego rozkładania
wpływów, że składowe pionowe (i ich pochodne) przejmują ich większą część kosztem
składowych poziomych i odwrotnie.
1. Wstęp
Zjawiska przyrodnicze, a do nich zaliczyć można wpływ eksploatacji podziemnej na
powierzchnię terenu, charakteryzują się zazwyczaj nieregularnym przebiegiem. Pomimo to
próbuje się je opisać za pomocą wzorów bądź modeli matematycznych. Modele takie,
mimo ich niepełnej adekwatności do opisywanego zjawiska, pozwalają na badanie procesów
w ekstremalnych, granicznych warunkach, a zwłaszcza ich kinetykę.
Interesującym nas procesem jest deformacja górotworu pod wpływem podziemnej eksploatacji, a w szczególności deformacja powierzchni terenu.
Liczne próby udoskonalenia istniejących teorii szkód górniczych są naturalnym zjawiskiem.
Podobnie w statystyce matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa — obok rozkładu
normalnego Gaussa istnieją i są użyteczne inne rozkłady.
Poniżej prześledzimy, jak wychodząc z rozkładu normalnego, można w nieco inny
sposób niż w teorii Budryka-Knothego uzyskać zależności na używanie w „szkodach
górniczych" wskaźników deformacji.

2. Założenia modelu Herschela
Model Herschela znany z literatury naukowej (Brandt 1974), dotyczy gęstości rozkładu
spadającej z pewnej wysokości z kulki materialnej na płaszczyznę xy lokalnego układu
współrzędnych. Udowodniono, że rozkładem tym jest rozkład normalny (Gaussa) (rys. 1.).
•
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x+Ax

X

Rys. 1. Prawdopodobieństwo, że spadający z wysokości Za punkt materialny A znajdzie się w elemencie dP
jest zgodne z gęstością rozkładu normalnego
Fig. 1. Probability, that a falling down materiał point A from a tieight Za will be to find in the element dP
in agreement with tłie density of normal distribution

Gdy każda ze spadającycłi kulek ma tę samą energię, pokonują więc one — w hamującym,
jednorodnym ośrodku (na przykład w plastelinie), położonym na płaszczyźnie xy — tę
samą drogę, niezależnie od kierunku, skąd przybywały (założenie) — (rys. 2a.).

Rys. 2a. Gdy spadająca z pewnej wysokości kulka

Rys. 2b. Podobnie, wędrująca w gęstym ośrodku

ma tę samą energię, pokona ona w hamującym

(górotworze) pustka (poeksploatacyjna) powoduje na

ośrodku (np. plastelinie) tę samą drogę niezależnie

granicy ośrodka (powierzchni terenu) przesunięcie

od kierunku, skąd przybyła

równe swemu wymiarowi

Fig. 2a. When a falling down bali from a given

Fig. 2b. Simiłarly, a moving in a compact medium

height łias the same energy, it has the same way

(rock mass) a void (postexploitation) cause on the

in the deferrent medicum (e.g. plasticine)

border on the medium (terrain surface)

independently from the direction it came

a displacement equal to its dimension

Zastąpmy spadającą z góry kulkę pustką poeksploatacyjną wędrującą od wyeksploatowa
nego pokładu ku powierzcłini terenu (rys. 2b.).
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Drogę tę opisać można następująco:
ds = g f (x, y)

(1)

gdzie:

f(x, y) =

1

exp

- mi)

1

2 al

Ol

exp

(y - mz)

02

2

(2)

al

g — jest współczynnikiem proporcjalności (grubością pokładu),
Składowe tej drogi wzdłuż osi Oz, Ox, Oy oznaczmy odpowiednio: dw, du, dv (rys.
3) i będą je określały poniższe zależności:

E"' (X'. y', z')

dw = g f(x, y) cos5

(3)

du = g f(x, y) sin8 cos0

(4)

dv = g f(x, y) sinS sinO

(5)

E (X, y, z)

X'
Rys. 3. Drogę ds punktu A rozłożyć można na składowe dw, du, dv w układzie współrzędnych Oxyz (lub
w Ox'y'z' — transformowanym za pomocą wersorów i, j, k)
Fig. 3. The path ds of point A one may distribute on components dw, du, dv in the coordinate system Oxyz
(or in Ox'y'z' — transformated by means of yersors i, j, k)
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gdzie:
5 — jest kątem zawartym pomiędzy kierunkiem wędrującej pustki, a osią Oz (odległość
zenitalna),
0 — określa kątowe położenie punktu A względem osi Ox (azymut).
Wartości tych kątów są następujące:

8 = arctan

^J

+. y-2
z^

(6)

X

(7)

oraz:

© = arctan

3. Parametryzowanie modelu Herschela
W teorii Budryk-Knotłie —- przestrzeń zdarzeń E(x,y,z) (górotwór), parametryzowano
za pomocą r = rx = ry n o , przekształcając ją afinicznie w przestrzeń E"(x',y\z).
Ograniczano się jedynie do osi Ox oraz Oy. Gdy dodatkowo sparametryzowac także oś
Oz, za pomocą r^ uzyskuje się przestrzeń E'"(x',y',z')- (Przy czym parametr r^ — jak
wykazują badania autora — jest dla górotworu wielokrotnością r).
W przestrzeni tej kierunek wędrówki pustki określają poniższe zależności:

arctan

^

,

(X, xa, rJ + Y^ (y, y ^ )
^
Z (z,ZA,rJ

(8)

gdzie:

X (x, XA, r j =

Xrx

rx = i (Za - zp)

y - YA
Y (y, yA, ry) = —
Ty
Ty = j (zA - zp)

Z - zą
Z (z, za, r^) = —
Iz
r^ = k (za - zp)

(yj
(10)

oraz:
0 = arctg —
\
X(x, Xa, r j

(11)

Zp oznacza rzędną pionową (wysokość bezwzględną) danego źródła pustki N(x,y,z)
(fragment wyeksploatowanego pokładu), a r^, ry, r^ parametryzują odpowiednio osie Ox,
Oy, Oz za pomocą wersorów i, j, k, które z kolei określić można następująco (przyjmując
parametr rozproszenia z teorii Budryk-Knothe):
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i = l/tgPx

j = l/tgPv

k = (1...20) • i

(12)

Uwzględniając powyższe, zależności określające przyrost współrzędnych punktu A od
czasu to do czasu T, dla zadanej eksploatacji przyjmą postać (Niemiec 1988):
— wartość obniżenia punktu A:
X >2
Y

W— -

fi
-1
F(x, XA, r j F(y, yA, Ty) Z(z, za, r^) L
M(to, T) dx dy

(13)

Xn Yl
wartość przesunięcia poziomego punktu A wzdłuż osi Ox:
X >2
^

U =

F(x, XA,rx) F(y,yA,ry) X(x, xa, rx) L ^ M ( t o , T ) d x d y

(14)

Xn yi
wartość przesunięcia poziomego punktu A wzdłuż osi Oy:
X y2
V=

yi

^
F(x,XA,rx) F(y,yA,ry) Y(y, yA, ry) L ^ M(to, T) dx dy
rxry

(15)

gdzie:
•

/

U
1
exp -71
r
A ^

XA

L

W

V

/

+
/

\

(16)
J

y - ya
/

-j

r
\2

X - XA

\

2

Z - Za

\

(17)
y

V

jest odległością między poszczególnymi punktami wyeksploatowanego pokładu a punktem
A,
oraz:
/

M (to, T) = - 11 - exp - c T +
V

\

Xp - X

(18)

to
y-

jest funkcją opóźniającą zależną od parametru czasu c, początku eksploatacji Xp, położenia
frontu X i prędkości jego postępu Ve,
natomiast y jest współczynnikiem efektywności przepuszczalności pustek przez górotwór
(y ~ 0.9).
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Inne wskaźniki — używane często w praktyce górniczej — określić można, różniczkując
odpowiednio funkcje podcałkowe występujące w zależnościach (13), (14), (15).
Oto niektóre z nich:
— wartość nachylenia niecki obniżeniowej wzdłuż osi Ox w punkcie A:
X y2
Yg

T.

^

=

F(x, xa, rx) F(y, yA, ry) •

Ty

r j Z(z, Za, r j L a ' {In + La^) M(to, T) dx dy

xa,

X(x,

(19)

wartość odkształcenia poziomego (wydłużenia poziomego) wzdłuż osi Ox w punkcie A:
X y2
ev

=

^

I

F(x, XA, rx) F(y, yA. ry) La^

(20)

^n yi

- 2
271; X (x, x a , rx) - Z" (z, ZA. r^) + Y" (y, yA. ry) La^

M(to, T) dx dy

wartość odkształcenia pionowego (wydłużenia pionowego) wzdłuż osi Oz w punkcie A:
yj

X
e^

=

^ ^

LT
^y ^z

F(x, xa, rx) F(y, yA. ry) La^
(21)

XA, rx) + Y^ (y, yA. Ty) M(to, T) dx dy

(X,

wartość krzywizny pionowej niecki obniżeniowej wzdłuż osi Ox w punkcie A:
X
Kv

yi

Yg

i

F(x, xa. rx) F(y, yA. ry) Z(z, za, r^) L a

=
Xn

I

X"-

Ty

yi
(x,

xa,

+ 3

rx) -

4n

(X, XA,

(x,

xa,

rx) L a- 2" + 27t + La^ -

(22)

rx) L ^ l M(to, T) dx dy

przyrost prędkości obniżania punktu A w przedziale czasu <to, T>
X

yi

w = —

^
yi
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przyrost prędkości narastania odkształcenia poziomego wzdłuż osi Ox w punkcie A
w przedziale czasu <to, T>:
X >2

Yg
^
r^r

ev =
Xn yi

(24)

Ta
Z^ (z, Za, r^) + Y^ (y, yA, Ty) L

(x, xa, r^)

2n

_j
F(x, xa, rx) F(y, yA, r^) L a

Mt(to, T) dx dy

4. Rozkład wartości wskaźników deformacji
Ponieważ model Herscłiela jest modelem dwuparametrowym, wykonano szereg obliczeń
dla różnych par parametrów tgP i r^/r^ z przedziałów: tgP e (1.0, 3.6) oraz rz/rx e (1.0,
10.0), a następnie sporządzono wykresy bezwymiarowycłi wartości charakterystycznych:
; (rys. 4), Tmaxr/1000g, ekonf/lOOOg (rys. 5), Umax/Wmax> ekon/Tmax (rys. 6).
wmet
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Rys. 4. Stosunek Wmax/g i Umax/g dla różnych wartości tgp i r^/r^
Fig. 4. Ratio Wmax/g and Umax/g for various values tgp and rz/rx

e nr
lOOOg

łCOOg

1.0

2.0

3.0

Ig^

1.0

2.0

3.0

tg P

Rys. 5. Stosunek Tmax • r/g i emax • r/g dla różnych wartości tgp i rz/r*
Fig. 5. Ratio Tmax • r/g and emax • r/g for various values tgp and rz/rx
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u mox

wmQx

1.0

2.0

3.0

tg 0

Rys. 6. Stosunek Umax/wmax i emax/Tmax dla różnych wartości tgp i

Tj/tk.

W

teorii Budryk-Knothe jako

konsekwencja założenia Awierszyna możliwy jest tylko stosunek Umax/wmax = 0,4 (Emax/Tmax = 0.6). Badania
E. Popiołka wykazały jednak, że bliższa obserwacjom jest wartos'ć Umax/wmax = 0.32
(Popiołek. Ostrowski 1978)
Fig. 6. Ratio Umax/wmax and EmaxA^niax for various values tgp and r7/rx. in tłie Budryk-Knothe tłieori as a
consequence of assumption of Awierszyn possible as oniy tfie ratio Umax/wmax = 0,4 (emax/Tmax = 0.6).
Investigations of E. Popiołek proved, tłiat nearer the observation id value Umax/Wmax = 0.32
(Popiołek, Ostrowski 1978)

Z analizy rozkładu wartości wskaźników deformacji (wartości charakterystyczne) wynika,
iż model Herschela — w zależności od przyjętego tg(3 i stosunku r^/r^ — w różny sposób
rozdziela wpływy na składową pionową (obniżenie w i jej pochodne) oraz składowe poziome
(przesunięcie u, v i ich pochodne).
Na przykład — w przyjętych przedziałach zmienności parametrów (rys. 4—6) —
składowa pionowa ruchu osiągnąć może ponad 90% grubości pokładu (Wmax/g). a składowa
pozioma nawet mniej niż 10% grubości pokładu (Uniax/g) — rys. 4. Natomiast gdy tgP
maleje, a rz/rx rośnie — to relacje te dążą do wartości: Wjna^/g = 0.3 oraz Umax/g == 0.3.
Podobnie zmieniają się inne wartości charakterystyczne, które są pochodnymi w i u
(albo v) — zarówno T^a^r/lOGOg, od wartości 0.95 do 0.50, jak też £konr/1000g (rys. 5)
od wartości około 0.10 do około 1.0.
Natomiast relacje Umax/Wmax oraz ekon/Tniax (rys. 6.) wahają się od 0.1 do 1.0.
Wzajemne relacje pomiędzy obniżeniem a przesunięciem poziomym są odwrotnie proporcjonalne; im większe końcowe obniżenie, tym mniejsze ekstremalne przesunięcie.
Podobnie dla wskaźników pochodnych; gdy nachylenie największe — odkształcenie
poziome najmniejsze i odwrotnie.

5. Wnioski
1. Przedstawiony model Herschela obrazuje jeszcze jedną możliwość opisu deformacji
powierzchni jako skutek eksploatacji podziemnej.
2, W zależności od przyjętych parametrów modelu (tgP, r^/r^) istnieje możliwość takiego
rozkładania wpływów, że składowe pionowe (i ich pochodne) przejmują ich większą część
kosztem składowych poziomych i odwrotnie.
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3. Zależność na odkształcenie pionowe uzyskuje się wprost, bez żadnych dodatkowycłi
założeń.
4. W artykule niniejszym ograniczono się jedynie do podania zależności matematycznych
bez ich weryfikacji z obserwacjami terenowymi.
Przekazano

15 stycznia 1996 r.
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Ochrona Terenów Górniczych nr 46.

Herschers model of mining damages otherwise
Abstract
With reference to the Herschers Model — where the distribution of a falling down
bali from a given height is a normal distribution of Gauss — a motion of post —
exploitation voids moving to the terrain surface was considered.
Using the parameters of Budryk-Knothe theory, formulas describing the deformation
coeffcient in the so called mining damages, were given.
Depending on the value of model parameters exists a possibility of such a distribution
of influence, that the vertical components (and their derivatives) take their greater part at
the cost of the horizontal components and vice versa.
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Eksploatacja w filarze ochronnym śródmieścia Katowic

Słowa kluczowe
Eksploatacja w filarze ochronnym-śródmieście Katowic-osiedle im. 1.
ordynacja-etapy i fazy wybierania-podsadzka hydrauliczna-tąpania-rygory
na powierzchni

Paderewskiego-kowybierania-ochro-

Streszczenie
Eksploatacja pokładów węgla spod śródmieścia Katowic ma swoją wysoką pozycję
w ocenie poziomu wiedzy naukowej i' technicznej polskich specjalistów. Jest olbrzymim
osiągnięciem systematycznie dobrze dokumentowanym od 28 lat. W pracy przedstawiono
ideę, rozwój, efekty oraz problemy do aktualnych włącznie wynikające z nabytych doświadczeń. Wdrażanie coraz doskonalszych rozwiązań są przykładem potwierdzającym, że
możliwa jest działalność górnicza z uwzględnieniem ochrony powierzchni pod bardzo
wrażliwymi obiektami i zwartą zabudową miejską. Względy techniczne, społeczne i ekonomiczne przemawiają za celowością kontynuowania nadal dzieła opracowanego technicznie
przed 35 laty. Mnogość aktualnie rozwiązywanych zagadnień, w tym górniczo-technicznych,
ochrony środowiska i ekologicznych oraz społecznych, na długie dziesiątki lat będzie
przykładem wysokiego poziomu wiedzy polskich górników.
1. Wstęp
Problem szkodliwego odziaływania eksploatacji górniczej, w tym w szczególności węgla
kamiennego wydobywanego metodami podziemnymi na środowisko naturalne, czyli teren,
obiekty i infrastrukturę techniczną, jest dokumentowany od wieków. Przez wieki małe
znaczenie przywiązywano do szkodliwych wpływów na środowisko. Natomiast koncentrowano
uwagę na ochronie obiektów (głównie powierzchniowych). Ochrona polegała na niewybieraniu
złoża (węgla) w takiej lokalizacji przestrzennej względem obiektu, aby mógł być dostatecznie
chroniony przed uszkodzeniami — tzw. filarem ochronnym. Szeroko znane są metody
konstrukcji granic filarów ochronnych. B. Krupiński i A. Lisowski w 1950 r. zamieścili
charakterystyczną mapkę ilustrującą rozmieszczenie parcel objętych filarami ochronnymi na
terenie GOP. Z dokumentu tego wynikało, że ponad 50% obszarów, w których znajdują
się zasoby węgla o znaczeniu przemysłowym są w filarach ochronnych. Jednocześnie w tym
czasie zapotrzebowanie na węgiel było ogromne i ciągle wzrastało. Nie pozostawało więc
nic innego jak opracować naukowo i technicznie problem eksploatacji zasobów uwięzionych
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w filarach ochronnych. Pierwsze efektywne próby podejmowano już w roku 1938 pod
Zakładami Czesankowymi w Sosnowcu. Znane były również eksploatacje zasobów uwięzionych w filarach ochronnych dla szybów. Wymienione sporadyczne przypadki nie dawały
podstaw do eksploatacji na szeroką skalę. Uświadomiono sobie, że największe zasoby
znajdują się pod osiedlami, zakładami przemysłowymi i miastami (Katowice, Bytom,
Jastrzębie i inne). Na szczęście już w połowie naszego wieku mierniczowie górniczy
dysponowali dość pokaźnym materiałem empirycznym skutków eksploatacji na powierzchnię
zaczynając od fotograficznego opisu skutków, np. postaci zapadlisk do pomiarów przemieszczeń (obniżeń i odkształceń) na specjalistycznych liniach obserwacyjnych (czasem także
w górotworze). Ponadto polskie górnictwo opanowało metodę wypełniania zrobów podsadzką
hydrauliczną, a specjaliści budowlani (Wasilkowski) opracowali pierwsze klasyfikacje odporności grup obiektów na deformacje. Zrodzony potrzebą gospodarczą problem zaczęto
analizować od strony naukowej. Pierwszą praktyczną konfrontacją wiedzy z rzeczywistością
(zamierzeń i sukcesów) było rozpoczęcie skoordynowanej eksploatacji pod Bytomiem —
rok 1950. Drugim przykładem jest wybieranie pokładów węgla spod śródmieścia Katowic.

2. Założenia i podstawy eksploatacji pod śródmieściem Katowic
Miasto Katowice usytuowane na powierzchni 165 km^ posiada w swych granicach osiem
czynnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego. Najbardziej newralgiczną częścią,
z uwagi na koncentrację zabudowy, jest śródmieście usytuowane w części północnej miasta.
Wraz z nowym osiedlem im. I. Paderewskiego tworzy najbardziej zurbanizowaną część
miasta (powierzchnia 9 km^ — rys. 1). Pod powierzchnią śródmieścia Katowic znajduje
się duża ilość przemysłowych zasobów węgla kamiennego o bardzo dobrych parametrach
energetycznych. Jednocześnie usytuowane w otoczeniu tej strefy kopalnie: Katowice (na
wschodzie), Kleofas (na zachodzie) i Wujek (na południu) z uwagi na intensywną ponad
stuletnią działalność wyczerpywały swe zasoby przemysłowe w granicach podstawowych
pól górniczych. Z punktu technicznego okoIicznośc kontynuowania działalności wydobywczych węgla spod śródmieścia nie nastręczała trudności — oczywiście po odpowiednim
zaprojektowaniu nowych pól górniczych, poziomów i kolejności pokładów przewidywanych
do wybierania. Okolicznością godną i w swej istocie oryginalnie dotychczas nieznaną był
jednak dylemat, czy będzie możliwa eksploatacja górnicza, lecz z równoczesnym spełnieniem
rygorów maksymalnej ochrony powierzchni — czyli obieków i infrastruktury technicznej
tej części miasta — zarazem stolicy Górnego Śląska. Postawiono wymóg nie przekraczania
(generalnie) I kategorii ochrony powierzchni.
Problem wybierania pokładów węgla zalegającego pod śródmieściem Katowic ma początek
w 1953 r., kiedy to po raz pierwszy prof. W. Budryk wyraził pozytywną opinię o możliwości
tej eksploatacji. W 1962 r. ustalono, że obszarem, w którym powinna odbywać się eksploatacja
górnicza w sposób skoordynowany ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni jest
śródmieście obecnie w granicach kopalń Katowice, Kleofas i Wujek z dodaniem pasa szerokości
równej głębokości zalegania pokładu 510. W utworzonym filarze ochronnym znajduje się kilka
pokładów w warstwach rudzkich, siodłowych i brzeżnych o zasobach przemysłowych ponad
1(30 min ton. Teren chroniony ma powierzchnię około 6 km^. Zasadność podjęcia eksploatacji
w filarze ochronnym wynikła z dwóch zasadniczych przesłanek;
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fCWK^ SitmioMmct

Rys. 1. Usytuowanie KWK Katowice względem rejonu śródmieścia Katowic i obszarów górniczych sąsiednich
kopalń (skala 1:25 000)
Oznaczenia:

Granice obszarów górniczych,

Strefa skoordynowanej expl. pod śr. Katowic,

Strefa zabudowy Osiedla Paderewskiego
Fig. 1. The position of KWK Katowice in respect of the centre of Katowice and the areas of neighbouring
coal-mines
The limits of mine fields,
Katowice,

Zone of co-ordinated exploatation from under the centre of
Zone of building areas of Os. Paderewskiego

— odzyskanie zasobów zalegających w filarze ochronnym dla śródmieścia, a tym samym
przedłużenie działalności kopalń Katowice, Kleofas i Wujek oraz,
— zmniejszenie wpływów eksploatacji prowadzonej poza filarem ochronnym, które to
sumując się oddziaływały na śródmieście, powodując w nim typowe szkody górnicze.
Gromadzenie danych decyzyjnych szło w kilku kierunkach:
— opracowanie projektów wstępnych określających przedziały możliwości technicznych
nie przekroczenia na powierzchni deformacji tylko ciągłych w granicach I kategorii terenu

górniczego — zadania dla Głównego Instytutu Górnictwa,
— opracowanie projektów technicznych rozcięcia i eksploatacji pokładów i warstw
w takiej kolejności, warunkach, koordynacji i wymogach bezpieczeństwa, by odzyskać
zasoby uwięzione w złożu, a zarazem nie przekroczyć kryteriów ochrony powierzchni —
podsadzka, grubość, postępy, wzajemna koordynacja, wybieranie w strefach uskokowych,
ochrona złóż podbieranych i nadbieranych itp. — zadanie dla GBSiPG,
— umożliwić pełne rozeznanie budowy geologicznej, warunki złożowe, tektonikę, hydrogeologię, podział na płaszczyzny wybierania, a potem etapy oraz fazy. Uwzględnienie
213

Underground Exploitation School '96
przy tym mocy produkcyjnych, sieci wyrobisk, szybów itp. — zadanie dla Holdingu lub

Sp^ek i Kopalń,
— wnikliwe studium oceny stanu powierzchni (obiekty i infrastruktura) pod kątem
odporności na deformacje górnicze, wymaganą profilaktykę oraz zabezpieczenia doraźne,
a następnie konsekwentne zabezpieczenie całego cyklu czynności wchodzących w zakres
likwidacji szkód górniczych. Ekstremalnymi zagadnieniami w tym przypadku okazała się
funkcjonalność rzeki Rawy, kanalizacji, ochrony obiektów użyteczności publicznej, obiektów

PKP i innych — inwentaryzacja Wojewódzkiego Biura Projektów w Zabrzu,
— prowadzenie specjalistycznych badań, pomiarów i obserwacji dla rozeznania rzeczywistego
przebiegu zjawiska, konfrontacji z dopuszczalnymi wskaźnikami i wyciąganie na bieżąco wniosków do likwidacji negatywów ną rzecz bezpieczeństwa w wyrobiskach górniczych oraz obiektów

i powierzchni — prace Działu d/s eksploatacji górniczej pod śródmieściem Katowic,
— stworzenie takich systemów wzajemnego uzgadniania i rozwiązywania problemów
od górniczych poprzez społeczne i techniczne (wszystkich użytkowników powierzchni), aby
w sposób możUwie bezkolizyjny realizować przez długie lata zadania gospodarcze wszystkich

podmiotów — władze górnicze i Komisja Koordynująca,
— ocenę ekonomiczną celowości społecznej i gospodarczej podjęcia tego zadania. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie są pozytywne, a pełnym udokumentowaniem efektywnego
działania jest opracowanie zespołu pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. Franciszka Piontka
z 1993 r. w którym jednoznacznie wypowiedziano się, że eksploatacja pod śródmieściem była,
jest i będzie opłacalna ekonomicznie. Tu brano również pod uwagę straty gospodarcze niewybranego złoża oraz znaczną ilość zwolnionych lub przekwalifikowanych górników włącznie.
W konkluzji elementów w/w oraz innych potwierdzonych dziesiątkami opinii i ekspertyz
najwyższych autorytetów uwzględniono i to, że zaniechanie eksploatacji nie wyeliminuje
występowania w śródmieściu szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej, których źródłem
były i będą dokonane roboty górnicze w otoczeniu śródmieścia jeszcze w XIX w.

3. Eksploatacja pod śródmieściem Katowic
Podstawą prawną prowadzenia skoordynowanej eksploatacji górniczej jest decyzja nr 6/70
Prezydium Rządu z dnia 21.01.1970 r. Zgodnie z opracowanymi przez GIG wytycznymi, program
wybierania złoża w filarze ochronnym podzielono na trzy etapy. Wydzielono w etapie I dwie
fazy, a w etapie II trzy fazy. Etap I i II przewiduje wybieranie pokładów grupy siodłowej (500),
natomiast etap III przewidywał wybieranie pokładów grupy rudzkiej (400). W decyzji Prezydium
Rządu zobowiązano m.in. Wyższy Urząd Górniczy do koordynowania działalności wszystkich
zainteresowanych jednostek eksploatacją górniczą oraz ochroną powierzchni (obiektów i urządzeń),
a także naprawę szkód górniczych. W konsekwencji Komisja d/s Ochrony Powierzchni przed
Szkodami Górniczymi przy WUG opiniuje każdorazowo projekty eksploatacji poszczególnych
faz oraz ewentualne zmiany, natomiast Komisja Koordynująca pod przewodnictwem dyrektora
OUG w Katowicach, analizuje zgodność przebiegu eksploatacji z zezwoleniami, a także pomierzone deformacje i jej skutki eksploatacji (szkody górnicze) z wcześniej przewidywanymi.
Zezwolenie na prowadzenie eksploatacji skoordynowanej przez kopalnie Katowice, Kleofas
i Wujek w ramach 1 fazy I etepu Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach wydał w dniu
26.10.1971 r. (L.dz. Pf-14/3/71).
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Eksploatację górniczą pod śródmieściem rozpoczęto w 1971 r. Do 1982 r. przeprowadzono
eksploatację w ramach 1 fazy I etapu, a od 1980 r. prowadzona była eksploatacja 2 fazy I etapu,
która zakończyła się w 1990 r. W 1988 r rozpoczęto eksploatację 1 fazy II etapu, której
kontynuację przewiduje się do 1997 r. Generalną zasadą skoordynowanej eksploatacji było i jest
jej przemieszczanie się z południa na północ, szerokim frontem eksploatacyjnym złożonym
z kilku ścian, przy zachowaniu synchronizacji wybierania złoża po obydwu stronach uskoku
Wojciech oraz uskoku Baildońskiego. Eksploatacja prowadzona była i jest z podsadzką hydrauliczną na wysokość warstwy lub pokładu 2,1—3,4 m. Jedynie kopalnia Wujek wyeksploatowała
część pokładu 510 na wysokość 1,8 m z zawałem stropu w rejonie Al. Górnośląskiej (południowa
granica filara ochronnego), ćo było uzasadnione względami ocłirony przed zagrożeniem tąpaniami.
Głębokość eksploatacji od około 750 m na południu do 350 m na północy. Ideą przewodnią
eksploatacji skoordynowanej było także wzajemne usytuowanie frontów wybierania w kopalniach
Katowice, Kleofas i Wujek, aby szeroki prostoliniowy (w przybliżeniu) układ ścian przemieszczał
się z południa (największa głębokość ok. 750 m) w kierunku północnym. Wówczas proces
kompensacji deformacji (najważniejszy w strefach wychodni uskoków) oraz rozkład jednoosiowy
deformacji dynamicznych spowoduje wystąpienie względnie małych uszkodzeń obiektów na
powierzchni. Harmonogram eksploatacji przewiduje, że dwa pierwsze etapy obejmować będą
eksploatację pokładów siodłowych, a trzeci etap ewentualnie pokładów rudzkich na głębokości
większej od 200 m. Eksploatacja jest kontynuowana do chwili obecnej, a charakterystyczne dane
o jej przebiegu zamieszczono w tabeli 1.
Tabela I. Dane o rozwoju eksploatacji dotychczasowej
Table 1. Progress of working on till now

Etap
1

I

Faza

2

1

Kopalnia

3

Katowice

Katowice

2

Pokład

4

Głębokość

Lata

Usytuowanie pola

[m]

[ml

wybierania

górniczego

6

7

8

9

5

504

510

Kleofas

504

Wujek
Ą

510

Katowice

Warstwa

Grubość

501

3,0

I

2,6

2.1

I i II
I

630—450

430—360

3,0

3.0

3,5

1972

1975

1977

1981

560—340

1972

670—530

1971—1976

450—640

1982

1980—1985

na W od uskoku
Wojciech
na N od uskoku
Baildońskiego
na W od uskoku
Wojciech
w części południowej
na E od uskoku
Wojciech
nad strefą

405

3,0

320—220

1981

1985

bezzasobową uskoku
Wojciech

Kleofas

Wujek

501

501,
510

J

I i II

2,7—3,4

3,0

420—300

630—530

1980—1988

1984—1988

na W od uskoku
Wojciech
w części południowej
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Tab. 1 Cd.
Tab. 1 cont.
1

2

3

4

5

6

II

1

Katowice

510

I

2.7

7
535—665

8
1988

9
1993

na E od uskoku
Wojciech
nad strefą

407/1

1,8

260—325

1990—1993

bezzasobową uskoku
Wojciech

501

Kleofas

501

501,

Wujek

510

\

2.5

II

2,5

275^15

355—545

1992

1996

1989—1996

na N od uskoku
Baildońskiego
na W od uskoku
Wojciech
w części południowej

I i U

3,0

630—530

1988 nada!

z wyłączeniem
od
•
koordynacji

Aktualnie dobiegają końca roboty górnicze realizowane w ramach 1 fazy II etapu.
Położenie frontów wybierania względem obiektów miasta ilustruje rysunek 2.
KWK.Sitmianomtę'

KWK.KHęfat'

Km, mtacrtk

Rys. 2. Aktualne położenie frontów wybierania pokładów węgla pod śródmieściem Katowic (skala 1:25 000)
Oznaczenia;

Granice obszarów górniczych,

Strefa zabudowy Osiedla Paderewskiego.

Strefa skoordonowanej ekspl. pod śr. Katowic,
Położenie frontów wybierania pokładów węgla

w ramach 1 fazy II etapu
Fig. 2. The present situation of places of coal extraction under the centrę of Katowice
The limits of mine fields,
Katowice,

Zone of co-ordinated exploatation from under the cenlre of

Zone of building areas of Os. Paderewskiego,

The position of layers' of coal

working face the limits of 1 phase of 2 stage
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Po zakończeniu eksploatacji prowadzonej aktualnie (w ramach 1 fazy II etapu) można
będzie podjąć eksploatację w ramach 2 fazy II etapu.
Dotychczas z filara ochronnego dla śródmieścia wyeksploatowano 39 min ton węgla.Dla
rejestracji i oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię prowadzone są dwa razy
w roku pomiary geodezyjne. Obejmują one pomiary długościowe i wysokościowe na 47
liniach obserwacyjnych o łącznej długości 35 km oraz pomiary wysokościowe na 3600
reperach.
Ponadto wykonywane są pomiary specjalne na wytypowanych ważniejszych obiektach
np. Katedra, Wiadukty kolejowe, Osiedle Paderewskiego, Hala Widowiskowo-Sportowa
i Kościoły. Pomiary wykonywane są przez Dział d/s Eksploatacji pod Śródmieściem
Katowic, który również zajmuje się opracowaniem wyników pomiarów. Za okres od
1971 r. obniżenia największe nie przekroczyły wartości 1900 mm a odkształcenia
poziome generalnie mieściły się w przedziale I kategorii terenu górniczego (lokalnie
w kategorii II).

4. Problemy i doświadczenia z eksploatacji pod śródmieściem Katowic
Prowadzenie eksploatacji pod śródmieściem Katowic związane jest z wieloma problemami
górniczymi i ochrony powierzchni. Do najważniejszych problemów górniczych należą:
— zagrożenie tąpaniami i wstrząsami ze względu na skłonność pokładów siodłowych zalegających w południowej części śródmieścia, głównie w rejonie Osiedla Paderewskiego, do wyzwalania powstających (lub istniejących) naturalnych naprężeń. Najbardziej skuteczny sposób
odprężania górotworu to eksploatacja z zawałem stropu, lecz to z punktu widzenia ochrony
powierzchni w tym przypadku nie jest do przyjęcia. Powoduje to potrzebę wybierania tylko na
podsadzkę hydrauliczną. KWK Katowice
została
wyposażona
w
1989
r.
w
nowoczesną
aparaturę
9
sejsmiczną. Prowadzone są ciągłe rejestracje intensywności i aktywności górotworu. W dostosowaniu do wyników obserwacji wprowadzone są odpowiednie obudowy i rygory dla zapewnienia
bezpieczeństwa załogi włącznie. Doskonalona jest równocześnie cała technika zwalczania tąpań.
Kryterium ograniczenia tąpań ma również zasadnicze znaczenie na ochronę powierzchni;
— dotrzymanie rygorów prowadzenia eksploatacji pod śródmieściem dotyczących: wzajemnych wyprzedzeń sąsiednich ścian, prędkości postępu frontu eksploatacyjnego, wysokości
warstw wybierania określonych przewidzianych w zezwoleniu OUG, kompensującej eksploatacji pokładu 407/1, który był wybierany na wysokość nie większą niż 1,8 m przy
stosowaniu szczególnej dyscypliny wykonywania podsadzania wybranych przestrzeni i usytuowania frontu względem ścian w pokładzie 501 IIw oraz 510 Iw.
Do najważniejszych problemów w odniesieniu do ochrony powierzchni należą:
— ochrona obiektów i urządzeń na powierzchni. W strefie wpływów znajduje się ponad
2800 budynków. Wykonane zostały już trzy inwentaryzacje ich odporności w 1968, 1975 i 1987 r.
Odporność budynków na wpływy eksploatacji jest zróżnicowana od O do 3 kategorii, kilkadziesiąt
obiektów spośród tradycyjnej zabudowy zostało zaliczonych do obiektów specjalnych wymagających szczegółowych ekspertyz budowlanych. W wyniku ujawniania się wpływów dokonanej
eksploatacji w budynkach powstają zazwyczaj zarysowania murów i drobne spękania. Szkody
gómicze są usuwane, niemniej jednak występują pewne opóźnienia w ich realizacji. Było
prowadzone również budownictwo zastępcze finansowane przez kopalnie;
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obiekty osiedla im. Paderewskiego, na którym znajduje się 21 bloków mieszkalnych
wielosegmentowych (od 2 do 8 segmentów) i o wysokości do 12 kondygnacji. Budynki
miały byc zabezpieczone na przejęcie wpływów II i III kategorii. Zrealizowanie w praktyce
niedostatecznej szerokości szczelin dylatacyjnych, a następnie w trakcie budowy ich zanieczyszczenie lub nawet zabetonowanie spowodowało, że faktyczne odporności wielu budynków
zostały określone na 1 kategorię. W budynkach tych wykonywane były czyszczenia szczelin
dylatacyjnych. Drugim problemem występującym na osiedlu Paderewskiego jest zły stan
kanalizacji rozdzielczej, sanitarnej i deszczowej, która wymagać będzie wymiany.
Odpowiedzialność prawna spada na wykonawców, jednak ze względu na to, że eksploatacją
w tym rejonie zainteresowana jest KWK Katowice, zmuszona została do usuwania wad
i błędów na swój koszt;
— przez teren śródmieścia na odcinku ponad 3 km przepływa rzeka Rawa w tym na
odcinku 600 m jako koryto przykryte. Zgodnie z wcześniejszymi projektami Rawa miała
być uregulowana i profilaktycznie zabezpieczona na wpływy projektowanej eksploatacji
przed 1990 r. Mimo wydatkowania przez kopalnię znacznych kwot pieniędzy na prace
zabezpieczające występują opóźnienia realizacji regulacji rzeki. Eksploatacja 1 fazy II etapu
na końcowym wybiegu ścian prowadzona będzie pod rzeką, dlatego też koniecznym jest
wykonanie zwiększonego nadzoru, a nawet doraźnych robót zabezpieczających rzekę przed
wpływami tej eksploatacji. Fakt ten pociąga za sobą dużą ilość negocjacji, ugód i orzeczeń
między kopalnią a samorządem mieszkańców i gospodarzem cieku.

5. Próba oceny dotychczasowych doświadczeń
W odbiorze mediów górniczych w okresie przygotowania do eksploatacji w ramach
poszczególnych faz i etapów, a nawet poszczególnych pól górniczych, prowadzenie działalności górniczej pod śródmieściem Katowic to pełna realizacja zasad ochrony powierzchni
i jednocześnie przestrzegania rygorów określonych w zezwoleniach, czyli prowadzenie robót
zgodnie z wymogami techniki górniczej, nauki, wiedzy, bezpieczeństwa i prawidłowej
gospodarki złożem. W odbiorze mediów powierzchniowych, do których należą wszyscy
użytkownicy prawni i fizyczni, eksploatacja pod śródmieściem stanowi uciążliwości, wzrost
awarii, przyspieszenie zużycia naturalnego, uszkodzenia, a nawet katastrofy. Generalnie
uciążliwości te mieszczą się w przedziale usuwania szkód górniczych oraz profilaktyki.
Jest ona prowadzona w przedziale obowiązujących prawem zasad polegających głównie na
usuwaniu występujących uszkodzeń drogą remontów lub przebudowy. Globalnie problem
ten jest opanowany, aczkolwiek dynamika nakładów ze strony górnictwa na usuwanie szkód
górniczych ciągle wzrasta.
Przytoczone dane o eksploatacji pod śródmieściem Katowic nie byłyby pełne bez
informacji o:
— poglądach na temat efektywności tych działań w ocenie stanu aktualnego gospodarki
narodowej,
— współpracy z władzami samorządowymi i działalnością byłej Komisji Koordynującej,
— olbrzymiego wkładu prac dokumentacyjnych, badawczych, obserwacyjnych i pomiarowych prowadzonych przez Dział d/s Eksploatacji pod Śródmieściem Katowic KWK
Katowice.
«
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Eksploatacja górnicza dokonana i projektowana pod śródmieściem Katowic przynosi
i nadal będzie przynosić wymierne korzyści gospodarcze. Godnym podkreślenia jest w tym
przypadku i to, że korzyści są i będa ogólnonarodowe natomiast uciążliwości tylko regionalne

6. Uogolnienie zagadnienia
Autorzy świadomi mnogości elementów decyzyjnych podejmują próbę uogólnień przedstawionej tematyki pod kątem subiektywnych spostrzeżeń z wyeksponowaniem tych, które
na bazie doświadczeń i nowoczesnego wyposażenia technicznego stanowią przyczynek do
dalszego postępu wiedzy górniczej. Kryteria eksploatacji w filarach ochronnych mają swą
historię, doświadczenia i efekty. Zwykle udawadniano ich celowość bilansując zyski z eksploatacji (cen sprzedaży) z nakładami na usuwanie szkód górniczych. W tej chwili wkraczają
do całego problemu dwie nowe okoliczności:
— zwiększone uprawnienia samorządów gmin w respektowaniu okoliczności ochrony
środowiska naturalnego,
— nowe Prawo Gologiczne i Górnicze sankcjonujące nadrzędność wymogów ochrony
mienia, ekologię nad wydobywaniem złoża za wszelką cenę,
— pojęcie filara ochronnego jako ściśle sprecyzowanych granic o dopuszczalnych
systemach wybierania zatraca się w kontekście wymogów np. zagospodarowania przestrzennego i równoznaczności funkcyjnej innych podmiotów gospodarczych na danym
terenie.
Okoliczności te niejako przystosowują nasz potencjał wydobywczy do zasad prawnych
istniejących w tym względzie na zachodzie Europy. Uwzględniając powyższe jako zasadne
poniżej wymieniono wszystkie okoliczności, których negatywny wpływ na powierzchnię
może wywołać zamierzona eksploatacja. Ich bowiem eliminacja lub opracowanie profilaktyki
daje duże szanse uzyskania dogodnej koncesji i funkcjonowania zakładu bez dodatkowych
kar lub ograniczeń produkcji. Oto elementy decyzyjne:
— wielkości obniżeń ważne dla oceny wpływów zawodnienia, osuszenia bonitacji gleby,
środowiska przyrodniczego,
— odkształcenia poziome właściwe (rozpełzania i spełzania) do oceny kategorii terenu
górniczego, wymogów zabezpieczeń obiektów i infrastruktury tchnicznej. Wyróżnia się
w tym przypadku odkształcenia pomierzone, prognozowane, statyczne, dynamiczne, efevwnc itp. Rozwinięcie tematu przekracza ramy referatu,
- odkształcenia poziome właściwe, wykorzystywane do oceny odporności lub zagrożenia
pewnych rodzajów obiektów,
— nachylenia jako okoliczności odnoszące się do zmiany struktury obiektu ważne
przy ocenach wychyleń obiektów lub wież, kominów, pieców obrotowych, tokarek, spadków
kanalizacji, spadków cieków itp.,
— krzywizny ważne dla konstrukcji inżynierskich lub kolejowych,
— prędkości fali sejsmicznej ważne dla ochrony obiektów i urządzeń oraz aparatury
chemicznej,
— przyspieszenia fali sejsmicznej ważne dla ochrony obiektów i urządzeń,
— deformacje nieciągłe w formie zapadlisk, przesunięć uskoczków terenowych itp. —
ważne dla całej biosfery (od budynków do horyzontów wodnych w górotworze),
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zawodnienie starych płytkich zrobów ważne dla statyki istniejących i projektowanych
obiektów,
— uskoki, strefy uskokowe, a szczególnie rejony ich wychodni,
— materiały źródłowe o zmianach i przeobrażeniach terenu w okresie działalności
człowieka na tym terenie. Chodzi w tym przypadku o historyczne i prehistoryczne wyrobiska
górnicze, osadniki, hałdy, zwałowiska itp,
— osuwiska terenu,
— sufozją chemiczna i mechaniczna,
— rozkład opadów atmosferycznych,
— wpływ emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
— rozwój prac inżynierskich w ujęciu łiistorycznym na danym terenie,
— stare kamieniołomy, wysypiska itp.,
— dane o wahaniach poziomu wód gruntowych,
— dane o składzie fizykochemicznym wód gruntowych,
— dostosowanie badań, pomiarów i obserwacji do wymogów przedmiotu ochrony.
Oczywiście przytoczony układ elementów decyzyjnych jest po części przypadkowy i nie
ma zastosowania uniwersalnego. Prawidłowo jednak przeprowadzone studium poszczególnych
elementów do ich wyeliminowania (uzasadnionego) włącznie, daje większe gwarancje
realizacji przdsięwzięcia górniczego bez zaskoczeń lub niespodzianek. Z przytoczonych
przykładowo (i to jeszcze nie za szczegółowo) okoliczności praktyki górniczej wynika, że
nauka i praktyka górnicza ma do dyspozycji dużą ilość wariantowych rozwiązań, których
zastosowanie eliminuje lub znacznie ogranicza szkodliwy wpływ na środowisko. W tym
przypadku chodzi o:
— właściwy dobór układu frontu wybierania, kolejność, grubości i sposób podsadzania
zrobów,
— dobór medium podsadzkowego,
— prędkość postępu frontu wybierania,
— wzajemne wyprzedzania w ścianach, blokach przy uskokach,
— sposoby kompensacji,
— sposoby odprężania górotworu.
Autorzy zwracają szczególną uwagę na potrzebę gromadzenia materiału dokumentującego
z przebiegu eksploatacji w określonych warunkach. Aktualna wydaje się głęboka wiedza
ma swe podstawy w wynikach pomiarów deformacji w górotworze i na powierzchni głównie
metodami geodezyjnymi. Jest to wartościowy i niepodważalny materiał wykorzystywany
doraźnie zawsze, a bardzo rzadko do uogólnień. Zwykle jednak po zakończeniu eksploatacji
materiał ten ulega rozproszeniu. Pomiary geodezyjne nie dają odpowiedzi na wszystkie
okoliczności zachodzące w przyrodzie. W ostatnim czasie rozwija się kierunek rejestracji
geofizycznych. Mniej znane są problemy zmian hydrogeologicznych oraz z pogranicza
zmian przyrodniczo-bakteriologicznych. Należy więc rozszerzać program badań i dokumentowania wszelkich wydarzeń. Brak dokumentowania pewnego zjawiska jest interpretowane,
że nie zachodzi w przyrodzie, w efekcie nonszalancja powoduje zaskoczenie, awarię lub
klęskę żywiołową.
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7. Stwierdzenia końcowe
1. W zakończeniu referatu stwierdzamy, że mimo istniejących problemów eksploatacja pod
śródmieściem Katowic jest prowadzona zgodnie z przyjętymi założeniami pomimo występujących
szkód górniczych, które choć usuwane na bieżąco stanowią pewną uciążliwość dla miasta
i mieszkańców. Dla rejestracji wpływów eksploatacji II etapu kontynuowany jest szeroki program
obserwacji geodezyjnych, którymi objęto również i Osiedle Paderewskiego, ponadto dotychczasowy program został poszerzony o obserwacje geofizyczne, hydrogeologiczne oraz pomiary
specjalne na niektórych ważniejszych budynkach i obiektach. Wyniki tych pomiarów są analizowane i stanowią niezbędny materiał dla celów ruchowych. Wybrane doświadczenia z eksploatacji
pod śródmieściem Katowic były już przedmiotem wielu publikacji i opracowań.
Niezależnie od powyższego szczególnie w warunkach eksploatacji skrępowanej bardzo
ważnym jest dobrze zorganizowana praca przez dozór zmianowy, m.in. w zakresie bhp.
Całokształt przytoczonych okoliczności bezpośrednio pozostawał w gestii dozoru górniczego. Inspekcje, narady, eksperci lub Komisje Koordynujące zamykały zakres swych
obowiązków podaniem ogólnych zasad postępowania. Przełożenie tego na konkretną sytuację
górniczą i osobową należało do specjalistów górniczych. W okresie 25-lecia trwania
eksploatacji pod śródmieściem Katowic zmieniały się warunki, ludzie, technika i doświadczenia. Wprowadzono wiele nowości i udoskonaleń (co obecnie) umożliwiło podjęcie
trudnego zadania, jakim jest wybieranie pod Osiedlem Paderewskiego.
2. KWK Katowice dokumentuje, gromadzi i analizuje doświadczenia z eksploatacji
prowadzonej od 25 lat pod terenem wymagającym spełnienia bardzo dużych wymogów
ochrony powierzchni, jakim jest śródmieście Katowic.
3. Rozpracowane przez specjalistów i ekspertów elementy, kryteria i zasady wybierania
dostosowane do ochrony powierzchni realizują specjaliści górniczy, którzy przystosowują
wiedzę techniczną do konkretnych warunków geologiczno-górniczych. Oni też wypracowali
nowoczesne i skuteczne metody, głównie:
— układu frontów wybierania (wyprzedzania, kolejność wybierania, grubości),
— prawidłowych sposobów i receptury podsadzania,
— doboru eksploatacji kompensujących,
— najskuteczniejszej obudowy i technologii odprężeń złoża w warunkach zagrożenia
tąpaniami,
— efektywnych metod obserwacji zjawiska metodami geodezyjnymi i geofizycznymi,
— współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi i fizycznymi przy profilaktyce, ochronie powierzchni i usuwaniu szkód górniczych.
4. W KWK Katowice po wieloletnich doświadczeniach wypracowano sposób maksymalnego lokowania w wyrobiskach podziemnych (częściowo w podsadzce) dużej ilości
materiałów uciążliwych dla ochrony środowiska na powierzchni.
5. Eksploatacja pokładów węgla pod śródmieściem Katowic trwa nadal, przysparzając gospodarce narodowej surowca energetycznego o bardzo wysokich parametrach proekologicznych.
Miasto, pod którym prowadzone są bardzo poważne roboty górnicze funkcjonuje prawidłowo,
a nawet wśród pesymistów dostrzegać można opinię o tym, że się rozwija i unowocześnia.
Przekazano

10 października

1995 r
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Exploitation in the protective aspect of the centre of Katowice

Abstract
Coal expIoitation from under the centre of Katowice has been highly estimated by
Polish expcrts in the fields of science and technology. It is a great achievenient which
has been systematically well documented for 28 years. The thesis presents the idea,
development, effects anti problems including the current ones, which result from the gained
experience. Implementin^ better and better solutions is the example which confirms that
it is possible to lead ihc mining activity with the respect for surface protection under very
sensitivc objects and c^ncentrated building areas. Technical social and economic reasons
cali for continuing the \\ork which was technicałly elaborated 35 years ago. The great
number of the presently soIved problems, including those connected with mining, environmental protection, ecology and sociology will be the examp]e of the high level of the
Polish miners knowledge.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96, s. 2 2 3 — 2 3 2

Edward POPIOŁEK
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Jan KRAWCZYK
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

Aktualne poglądy na rolę filarów ochronnych w górnictwie
podziemnym

Słowa kluczowe
Ochrona obiektów-filar

ochronny-podziemna

eksploatacja

złoża

Streszczenie
Filary ochronne ustanawiane są w złożu dla zabezpieczenia obiektów na powierzchni
terenu i szybów górniczych przed nadmiernymi skutkami wybierania złoża. Spełniają one
nadal poważną rolę, mimo że zmieniły się warunki ekonomiczne kraju oraz formalno-prawne
podstawy prowadzenia eksploatacji złóż. W pracy przedstawiono dotychczasowe zasady,
które były podstawą wyznaczenia filarów ochronnych w różnych działach górnictwa,
a następnie kierunki ich zmian, wynikające z rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Szczegółowo przedstawiono aktualny stan prawny związany z ustanawianiem filarów ochronnych, zmian ich granic oraz podejmowaniem w nich eksploatacji złoża. Podkreślono aktualną
rolę filarów ochronnych w ochronie obiektów powierzchniowych, a także w racjonalnej
gospodarce złożem.
1. Wstęp
Filar ochronny stanowi jeden z podstawowych sposobów ochrony terenu górniczego,
a w szczególności obiektów budowlanych i inżynierskich na powierzchni terenu oraz
ochrony szybów górniczych. W ostatnich latach widoczne są wyraźne zmiany w sposobie
podejścia do problemu kształtowania rozmiarów filarów ochronnych oraz do podejmowania
i prowadzenia w nich eksploatacji górniczej. Zmiany te wynikają z trzech następujących
przyczyn:
— ustanowienia w 1994 roku nowego Prawa geologicznego i górniczego,
— wprowadzenia w 1994 roku nowej ustawy O zagospodarowaniu przestrzennym kraju,
— rozwoju wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie kształtowania się deformacji
powierzchni terenu i górotworu pod wpływem eksploatacji górniczej.
Oprócz powyższych przyczyn duży wpływ na aktualne funkcjonowanie filarów ochronnych
ma wprowadzanie ekonomii rynkowej do polskiej gospodarki, co pozwala rozważać problem
eksploatacji w filarze ochronnym jako zadania optymalizacyjnego.
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Nastąpiły więc zmiany, które w znacznym stopniu odmieniły dotycliczasowc poglądy
na rolę filarów w ochronie terenów górniczych, a w szczególności na problem przygotowywania i prowadzenia eksploatacji złoża w filarze ochronnym. Aktualny sposób podejścia
jest tu coraz bardziej zbliżony do krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej, gdzie
najistotniejsza jest odpowiedzialność kopalni za spowodowanie szkody, a ksztahowanie
filarów ochronnych jest bardziej sprawą ekonomiczną. Korzyści z wydobycia złoża porównuje
się z jego kosztami powiększonymi o dokładnie oszacowane koszty naprawy szkód i działań
profilaktycznych. W polskich warunkach nadal poważny wpływ na kształtowanie filarów
ochronnych mają problemy formalne, związane z uzyskiwaniem akceptacji samorządów
lokalnych dla planów ruchu zakładów górniczych i ich zmian.

2, Dotychczasowe filary ochronne w górnictwie polskim
Ustanawianie filarów ochronnych, stosowane od lat w polskim górnictwie, jest powszechnym sposobem ochrony obiektów powierzchniowych oraz szybów górniczych. Definicja filara ochronnego ulegała modyfikacjom, najbardziej powszechna jest jednak definicja
przyjęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 18.IV.1963 roku w sprawie górniczych
filarów ochronnych. Filar ochronny jest to część obszaru górniczego, w której dla
zabezpieczenia chronionych obiektów przed szkodami górniczymi wskutek robót górniczych
prowadzenie tych robót może być dozwolone pod szczególnymi warunkami, Z powyższej
definicji wynika, że eksploatacja pod obiektami i urządzeniami jest możliwa i dopuszczalna
po spełnieniu wymogów ochrony terenu górniczego.
Przyjęte zasady określiły, że filar należało wyznaczyć, jeżeli przewidywane deformacje
powierzchni spowodowane robotami górniczymi przekraczają wartości deformacji dopuszczalnych dla chronionych obiektów i uzasadniają konieczność zachowania szczególnych
warunków lub stosowania szczególnej techniki eksploatacji górniczej.
Granice filarów ochronnych, do września 1994 roku, na wniosek kopalni, zatwierdzał
Okręgowy Urząd Górniczy. Wyznaczenie filara ochronnego polegało na ustaleniu:
— granic powierzchni lub przestrzeni obejmującej chroniony obiekt,
— przestrzeni obszaru górniczego, w której roboty górnicze nie mogą być prowadzone
lub w której prowadzenie tych robót jest dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków.
Mimo jednolitej definicji filara ochronnego nie opracowano w Polsce wspólnych zasad
wyznaczania granic filarów w całym górnictwie podziemnym. Każde z ministerstw ustanowiło
własne zasady wyznaczania filarów ochronnych, które obowiązywały w poszczególnych
działach górnictwa podziemnego. Poniżej zostaną przedstawione te zasady wraz z nowymi
propozycjami, opracowanymi w ostatnich latach.
2.1. G ó r n i c t w o

węgla

kamiennego

Praktycznie wszystkie filary ochronne w górnictwie węglowym (w ilości około 800) zostały
wyznaczone w oparciu o wprowadzoną w 1961 roku przez ówczesne Ministerstwo Górnictwa
i Energetyki Instrukcję o wyznaczaniu filarów ochronnych dla obiektów, urządzeń i terenów ...
4]. Zgodnie z tą Instrukcją wyznaczenie filara poprzedza określenie kategorii odporności obiektu
lub terenu na wpływy górnicze i ustaleniu konieczności wyznaczania filara.
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Granicę filara w poszczególnych pokładach wyznacza się poprzez przyjęcie we wszystkich
kierunkach kątów wpływów eksploatacji o wartościach zależnych od kategorii obiektu lub
terenu chronionego:
1
2
3
4

kategoria
kategoria
kategoria
kategoria

(ejop < U5 mm/m) y
(Sdop < ^ f i mm/m)
(£ciop <
mm/m) \\f
(e^op ^ 9,0 mm/m)

54°
58°
62°

66°

Dla pokładów zalegających do 180 m głębokości wprowadza się dodatkowo pas ochronny
o szerokości do 30 m. Rysunek 1 przedstawia przykład konstrukcji filara ochronnego dla
Obtekł kat.
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pOm

^

\f-A^'Plootccia
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Rys. l. Zasady konstrukcji filara ochronnego dla pokładów poziomo lub prawie poziomo zalegających w g
Instrukcji z 1961 r.
Fig. 1. The principles of construction of a protecting piliar for horizontal or nearly horizontal coal beds
under the instructions from 1961
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grupy pokładów o nachyleniu poniżej
Dla pokładów przekraczających tę warlość
Instrukcja przewiduje uwzględnienie tzw. dewiacji wpływów.
W 1986 roku podjęto nieudaną próbę wprowadzenia nowych zasad wyznaczania filarów
ochronnych, które uzależniały granice filara od kategorii odporności obiektu lub terenu
chronionego oraz warunków zalegania pokładów (grubość, miąższość) i własności górotworu,
ujętej przez wytrzymałość na rozciąganie i ciężar objętościowy poszczególnych jego warstw
określanych laboratoryjnie lub przyjętych według tabeli wartości średnich. W czasie praktycznego wyznaczania filarów według powyższych zasad okazało się, że spodziewane
efekty dla głębszych pokładów nie są tak wyraźne, jak się spodziewano. Ponadto wystąpiły
błędy merytoryczne przy wyznaczaniu filarów dla pokładów nachylonych. W efekcie.
Uchwałą Komisji ds. Ochrony Powierzchni Wyższego Urzędu Górniczego, wycofano tę
Instrukcję ze stosowania w 1990 roku, zalecając opracowanie nowych wytycznych.
Realizując tę Uchwałę, opracowano w 1995 roku w Głównym Instytucie Górnictwa
Wytyczne wyznaczania filarów ochronnych ... [8], które mają szanse stać się podstawą
kształtowania granic filarów ochronnych w górnictwie węglowym. Nowe Wytyczne zostały
opracowane w oparciu o nową definicję filara ochronnego, wynikającą z aktualnie obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego. Przewidują one możliwość wyznaczenia
granic filara ochronnego trzema sposobami:
— sposób zbliżony do Instrukcji z 1961 roku (kąty zasięgu dopuszczalnych wpływów
eksploatacji) uzupełniony o obiekty i szyby zerowej kategorii odporności przy zmodyfikowanych kątach
— sposób analityczny, przy którym zabezpieczony jest warunek nie przekraczania
dopuszczalnych odkształceń poziomych dla obiektu w danych warunkach geologiczno-górniczych,
— sposób indywidualny, przy którym może być uwzględnione inne kryterium optymalizacyjne, np. zasoby.
Nowe Wytyczne uwzględniają nachylenie pokładu oraz możliwość innego niż kołowy
kształtu filara.
2.2. G ó r n i c t w o

rud

cynku

i

ołowiu

Obowiązuje tu nadal tymczasowa Instrukcja z 1956 roku, wydana przez ówczesne
Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Nieżelaznych. Wyznaczenie granic filara ochronnego obiektu
polega na:
— wyznaczeniu od obiektu na powierzchni pasa ochronnego o szerokości od O do
30 m, w zależności od wrażliwości na wpływy i przeznaczenie obiektu,
— wyznaczenie kąta wpływów
w zależności od rodzaju warstw geologicznych:
- dla luźnych warstw czwarto- i trzeciorzędowych
= 45°
- dla zwięzłych warstw triasowych \|/2 = 65°.
Odłożenie kątów wpływów \|/i i y^i
przekroju pionowym określa granice filara
ochronnego w złożu (rys. 2).
W 1989 roku opracowano projekt nowych zasad wyznaczania granic filarów, wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia z rejonu olkuskiego [10]. Nie został on jednak
dotychczas formalnie przyjęty do stosowania.
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Rys. 2. Przykład konstrukcji filara ochronnego w złożu rudy cynku i ołowiu
Fig. 2. Exampłe of construction of a protecting pillar in an ore deposit of zinc and Icad

2.3. G ó r n i c t w o

rud

miedzi

Od początku budowy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego do roku 1993 filary
ochronne wyznaczane były według tymczasowej Instrukcji ZKRN z 1956 roku, opracowanej,
jak wyżej podano, dla kopalnictwa rud Zn i Pb. W wyniku wszechstronnych analiz
obserwacji skutków eksploatacji w LGOM oraz analiz teoretycznych opracowano nowe
Wytyczne wyznaczania filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych w LGOM,
które po pozytywnej opinii Komisji ds. Ochrony Powierzchni WUG zostały wprowadzone
w LGOM przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu dnia 10 listopada 1993 r.
Nowe Wytyczne uzależniają wielkość filara ochronnego w złożu od odporności obiektu
lub terenu chronionego oraz przewidywanych deformacji powierzchni terenu od projektowanej
eksploatacji złoża. Uwzględnia się przy tym kształt i wymiary terenu chronionego, a także
zmienność w zaleganiu bilansowej warstwy złoża. Rysunek 3 przedstawia przykład wyznaczania filara ochronnego dla jednego z szybów górniczych w LGOM. W oparciu o nowe
Wytyczne zmieniono już w LGOM blisko połowę dotychczasowych filarów ochronnych,
odzyskując do eksploatacji poważne zasoby złoża.
2.4. G ó r n i c t w o

surowców

chemicznych

Ten dział górnictwa, rozwinięty poprzez nowe złoża siarki uzyskał w 1984 roku Instrukcję
wyznaczania filarów ochronnych w Zakładach Górniczych, podległych Ministerstwu Przemysłu Chemicznego i Lekkiego [5]. Podobnie jak w innych instrukcjach, wyznaczenie filara
ochronnego poprzedzone jest oceną odporności chronionego obiektu, poprzez ustalenie
dopuszczalnych wartości wskaźników deformacji. Wyznaczenie granic filara polega na
określeniu odległości poziomej F od zgeneralizowanego rzutu pionowego obiektu chronionego,
która jest określona wzorem:
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3. Przykład wyznaczenia filara ochronnego terenu chronionego w warunkach L G O M

Fig. 3. Example of determination of a protecting pillar of terrain protected in conditions o f the Cupric
District Legnica-Głogów

F- fn
gdzie:
f n

(1)

odległość F w przypadku, gdy obiekt jest czwartej kategorii odporności,
współczynnik bezpieczeństwa, zależny od kategorii odporności obiektu.

Wielkość f określa się na podstawie stosunku wskaźników dopuszczalnycłi dla obiektu
do wskaźników maksymalnych, które może spowodować dana eksploatacja w okresie
ochrony obiektu. Do określenia granic filara ochronnego przyjmuje się największą wartość
F uzyskaną z porównania wszystkich prognozowanych i dopuszczalnych wskaźników deformacji, mających wpływ na zagrożenie danego obiektu.
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3. Aktualny stan formalno-prawny kształtowania filarów ochronnych
3.1. F i l a r y o c h r o n n e w ś w i e t l e n o w e g o p r a w a g e o l o g i c z n e g o
i górniczego oraz ustawy o z a g o s p o d a r o w a n i u przestrzeń nym
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4.02.1994 r. w sposób zasadniczy zmieniła
w stosunku do obowiązującego do dnia 1.09.1994 r. dekretu Prawo górnicze z 1953 r.
instytucję filara oclironnego, a w szczególności uregulowania prawne w zakresie ich
ustanawiania, zmian oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie eksploatacji górniczej w granicach takich filarów.
Dekret z 1953 r. — Prawo górnicze (z późniejszymi zmianami, głównie w 1978 r.)
upoważnił Prezesa Rady Ministrów do wydania stosownego rozporządzeni.a w sprawie
górniczych filarów ochronnych. Rozporządzenie to w sposób szczegółowy regulowało tryb
ustanawiania filarów ochronnych, zasady udzielania zezwoleń na eksploatację w filarach
oraz zasady prowadzenia takiej eksploatacji, a także zobowiązywało do określenia szczegółowych sposobów wyznaczania filarów ochronnych w zależności od warunków górniczo-geologicznych.
W nowej ustawie Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. wyznaczanie filarów ochronnych
włączone zostało do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych, których obowiązek sporządzania dla terenów górniczych wynika z przepisu
art. 53 ust. 1 tego prawa stosownie do przepisu art. 53 ust. 3 planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego może wyznaczać filar ochronny, w granicach
którego, ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być
prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr.
Nowe prawo nie precyzuje ani też nie daje żadnej delegacji do określenia sposobu
wyznaczania filarów ochronnych. W sytuacji takiej należałoby założyć, że wyznaczenie
filara ochronnego w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego polegać
będzie na określeniu granic terenu wymagającego ochrony ze względu na zlokalizowane
na nim określone dobra, a także określenie możliwości oraz warunków prowadzenia
eksploatacji i zapewniających ochronę dóbr na chronionym terenie. Ustalenie warunków
eksploatacji górniczej pod chronionym terenem generalnie polegać powinno na określeniu
dopuszczalnych (możliwych do przejęcia przez cłironione dobra) wartości wskaźników
deformacji, przy uwzględnieniu odporności chronionych obiektów. Wyznaczanie natomiast
^ranic filarów ochronnych w złożach powinno być wykonywane przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia (mierniczy górniczy, geolog górniczy) przy wykorzystaniu
wydanych dotychczas i sprawdzonych w wieloletniej praktyce wytycznych lub instrukcji
wyznaczania filarów ochronnych.
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 26.08.1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopahny, w tym projekcie powinny być
uwzględnione również filary ochronne. Ujęcie w projekcie zagospodarowania złoża filarów
ochronnych jest szczególnie istotne, ponieważ wykorzystanie zasobów złoża w ich granicach,
w zależności od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
funkcjonalnego, może być niemożliwe lub utrudnione. Podkreślić bowiem wypada, że projekt
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zagospodarowania złoża sporządzany na podstawie dokumentacji geologicznej i warunków
określonych w koncesji powinien być jednocześnie zgodny z planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru funkcjonalnego dla terenu górniczego.
Wymienione wyżej plany zagospodarowania obszarów funkcjonalnych sporządzane są
w trybie określonym odrębnymi przepisami (art. 53 ust. 1 [2]), Te odrębne przepisy to
ustawa O zagospodarowaniu przestrzennym [6], która w art. 18 ust. 1 wskazuje, że organem
właściwym w sprawach sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest zarząd gminy. Dotyczy to więc również planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów funkcjonalnych dla terenów górniczych, w których jak już wspomniano, wyznaczane
są filary ochronne. W takiej sytuacji prawnej można przypuszczać, że zarządy gmin, jako
właściwe w sprawach planów zagospodarowania, mogą zmierzać do wyznaczenia w takich
planach filarów ochronnych dla obiektów lub terenów, dla których wyznaczenie filarów
nie ma merytorycznego i ekonomicznego uzasadnienia. Działanie takie ze strony zarządów
gmin mogło prowadzić do ograniczenia przedsiębiorcom wykonania uprawnień określonych
w koncesjach na wydobywanie kopalin, a więc głównego celu sporządzania planów
zagospodarowania obszarów funkcjonalnych. Nadmienić należy, że przedsiębiorca górniczy
podaje jedynie propozycję dotyczącą ochrony oznaczonych dóbr za pomocą filarów ochronnych w ramach materiałów, które obowiązany jest udostępnić gminie na jej wniosek.
Instytucją sprawującą rolę mediatora w takich przypadkach powinny być urzędy górnicze,
z którymi muszą być uzgadniane projekty planów zagospodarowania obszarów funkcjonalnych
dla terenów górniczych, ustalonych dla kopalń podstawowych.
3.2. U s t a n a w i a n i e f i l a r ó w o c h r o n n y c h i i c h z m i a n y o r a z
u d z i e l a n i e z e z w o l e ń na e k s p l o a t a c j ę w f i l a r a c h o c h r o n n y c h
w świetle obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego
Nowe Prawo geologiczne i górnicze w art. 146 pkt. 2 stanowi, że pozostają w mocy
decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych oraz zezwoleń na eksploatację w granicach
tych filarów, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie
ustawy, jednak tylko do czasu uchwalenia przez gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych dla terenów górniczych (art. 53
ust. 1). Tak więc, do czasu ich uchwalenia przez gminy, w istniejących filarach
eksploatacja górnicza może być prowadzona na podstawie decyzji zezwalających na
eksploatację, wydanych przez okręgowe urzędy górnicze przed dniem 2.09.1994 r.
Decyzje takie przed wejściem w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego,
wydane były na podstawie odrębnych wniosków zakładów górniczych, uzgadnianych
z organami planowania przestrzennego oraz innymi zainteresowanymi organami administracji państwowej. Uzyskanie zezwolenia nie zwalniało zakładu górniczego z obowiązku
ujęcia projektowanej eksploatacji w filarze ochronnym w planie ruchu. Po wejściu
w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego prowadzenie eksploatacji w istniejących już filarach może być dopuszczone w ramach zatwierdzanych przez urzędy
górnicze planów ruchu, sporządzanych zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 2 Prezesa WUG z dnia 20.06.1994 r. w sprawie planów
ruchu zakładów górniczych. Stosownie do tych wymagań, przedsiębiorca zamierzający
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prowadzić eksploatację w filarze ochronnym przedstawia w części szczegółowej planu
ruchu (rozdz. 2.25) szczegółowe dane dotyczące zamierzeń w zakresie ograniczania
i usuwania ujemnych wpływów działalności zakładu górniczego w nawiązaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego terenu górniczego. Dane takie powinny w szczególności uwzględniać warunki dla eksploatacji,
obejmujące profilaktykę górniczą, koordynację robót górniczych i zapobiegawczo-naprawczych, profilaktykę budowlaną oraz obserwację obiektów i pomiary deformacji.
Ponieważ projekty planów ruchu przed ich zatwierdzeniem podlegają zaopiniowaniu
przez właściwy organ samorządu terytorialnege, zamierzenia eksploatacyjne w filarach
ochronnych są więc opiniowane przez organ samorządu terytorialnego łącznie z planem
ruchu.
Jak już wyżej wspomniano (rozdz. 3.1.), w ustawie Prawo geologiczne i górnicze,
wyznaczanie filarów ochronnych następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego sporządzanego dla terenu górniczego (art. 53 ust. 3).
W świetle tego przepisu ustanowienie nowych filarów, zniesienie istniejących lub ich zmiana
może być dokonana tylko w ramach sporządzania planu zagospodarowania obszarów
funkcjonalnych. Do czasu opracowania takich planów brak jest formalnych podstaw do
ustanawiania nowych lub znoszenia istniejących filarów ochronnych.

4. Poglądy na rolę filarów ochronnych w górnictwie polskim
O aktualnej roli filarów ochronych w polskim górnictwie decydują głównie dwa czynniki:
— ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, co pozwoliło kopalniom na ograniczenie
trudnego zazwyczaj prowadzenia eksploatacji w filarze ochronnym,
— nowe reguły formalno-prawne, podnoszące odpowiedzialność kopalń za szkody, bez
uwzględnienia, czy eksploatacja złoża prowadzona jest w filarze czy poza nim.
Również ważnym czynnikiem jest konieczność, jak już podano w rozdziale 3, uzgadniania
programów eksploatacji z samorządami lokalnymi, a także ich koordynowanie z uchwalanymi
przez gminy planami zagospodarowania przestrzennego.
W tej sytuacji filar ochrony w znacznej części traci swoje dotychczasowe znaczenie
jako podstawowy sposób ochrony obiektów przed nadmiernymi wpływami górniczymi.
Można przypuszczać, że stroną bardziej nalegającą na ustanowienie filara ochronnego l>ędzie
gmina, a nie urząd górniczy czy kopalnia. W efekcie, wyznaczać się będzie coraz mniej
filarów ochronnych, i to tylko w sytuacjach, gdy nie ma możliwości realizacji eksploatacji
bezpiecznej dla obiektu. Taka sytuacja ma też korzystny aspekt, a mianowicie można będzie
lepiej planować eksploatację z uwagi na zagrożenia górnicze. Filar ochronny stanowi bowiem
zawsze źródło dodatkowych naprężeń w górotworze, a także często i innych zagrożeń
górniczych.
Wyżej przedstawione przewidywane i już następujące zmiany powodują, że coraz
istotniejsza jest dokładna prognoza wpływów eksploatacji górniczej na zagrożenia obiektów
i powierzchni terenu, a zwłaszcza jej wymiernych skutków w postaci powstających szkód.
Prognoza wpływów wraz z oceną ekonomiczną będzie coraz częściej podstawą podejmowania
lub rezygnacji z eksploatacji danego pokładu, warstwy czy pola, względnie zastosowania
jednego ze sposobów minimalizacji wpływów eksploatacji.
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W końcowej sentencji należy stwierdzić, że problem kształtowania filarów ochronnych
oraz podejmowania w nich eksploatacji górniczej jest coraz bardziej problemem ekonomicznym niż technicznym. Wynika to z coraz lepszej znajomości problemu zagrożenia terenu
eksploatacją górniczą oraz łatwiejszej niż dawniej możliwości realnego rachunku ekonomicznego przy ocenie opłacalności podjęcia lub rezygnacji z projektowanej eksploatacji.
Przekazano

4 stycznia 1996 r.
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Topical views upon the part of protecting pillars in surface mining

Abstract
Protecting pillars are realized in the deposit to protect objects on the terrain surface
and pit shafts for excessive effects of exploitation. They fulfil still an important role, in
spite of the change of economic conditions and formal — legał basis of deposit exploitation
in our country.
In the work the hitherto principles, which where the base for determination of protecting
pillars in several branches of mining anf then the directions of changes, resulting from
the development of theoretical and practical knowledge, are presented. The actual juridical
position connected with the realization of protecting pillars, changes of their borders and
undertaking there a deposit exploitation is here presented in detail. The topical role of
protecting pillars in protection of terrain objects as well as rational management of deposits
was also discussed in this paper.
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Czynniki wpływające na wielkość i rozkład deformacji w szybie

Słowa kluczowe
Deformacje szybu-eksploatacja

filarów

szybowych

Streszczenie
Szyby w trakcie eksploatacji ich filarów ochronnych podlegają złożonemu procesowi
deformacji. Wpływ eksploatacji górniczej na szyb określa się przez umowne wielkości
zwane wskaźnikami deformacji. Do najważniejszych z nich należą przemieszczenia pionowe
i poziome oraz ich pochodne, takie jak: odkształcenia pionowe^ wychylenie szybu, krzywizna
szybu, odkształcenia poziome czy skręcenie szybu.
Wielkość i rozkład wskaźników deformacji w szybie zależą od wielu czynników, które
możemy najogólniej podzielić na naturalne (geologiczne) oraz górniczo-techniczne.
Do najważniejszych czynników naturalnych zaliczamy: budowę górotworu, jego zawodnienie, nachylenie warstw, głębokość zalegania i dyslokacje tektoniczne.
Do najważniejszych czynników górniczo-technicznych należy zaliczyć: sposób kierowania
stropem, postęp frontu eksploatacyjnego, czyste wybieranie złoża, a przede wszystkim kształt
i układ frontu eksploatacyjnego.
1. Wstęp
Eksploatacja górnicza powoduje deformacje górotworu, a także obiektów zlokalizowanych
z zasięgu jej wpływów.
Wpływ eksploatacji górniczej na górotwór określa się przez umowne wielkości
zwane wskaźnikami deformacji. W przypadku ochrony szybów za najważniejsze uważa
się przemieszczenia pionowe i poziome oraz pochodne tych przemieszczeń, takie jak;
odkształcenia pionowe, wychylenie osi szybu z pionu, krzywiznę osi szybu, odkształcenia
poziome oraz skręcenie szybu. Każdy z tych wskaźników deformacji ma określony
wpływ na szyb.
Wielkość i rozkład wskaźników deformacji w górotworze zależy od wielu czynników,
które najogólniej można podzielić na czynniki naturalne (geologiczne) i górniczo-techniczne.
Do najważniejszych czynników naturalnych, ze względu na utrzymanie szybu, zaliczamy:
budowę górotworu ze szczególnym uwzględnieniem warstw nadkładu, zawodnienie górotworu,
nachylenie warstw, głębokość zalegania pokładu oraz dyslokacje tektoniczne.
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Do najważniejszych czynników górniczo-technicznych zaliczamy: sposób kierownia stropem, postęp frontu eksploatacyjnego, czyste wybieranie złoża oraz przede wszystkim kształt
i układ frontu eksploatacyjnego.

2. Wpływ czynników naturalnych
Na czynniki naturalne w zasadzie nie mamy wpływu, względnie wpływ ten jest znacznie
ograniczony.
W przypadku ochrony szybu budowa górotworu odgrywa znacznie większą rolę niż w przypadku ochrony obiektów na powierzchni. Ogólnie można stwierdzić, że im górotwór jest bardziej
zróżnicowany pod względem budowy geologicznej, tym proces deformacji szybu ma przebieg
bardziej niekorzystny. Gdy w profilu geologicznym szybu występują warstwy mało zwięzłe oraz
o dużej wytrzymałości, wówczas na kontakcie tych warstw mogą wystąpić zwiększone deformacje
szybu. Z ostatnich badań własnych wynika, że należy też zwrócić uwagę na występowanie
w profilu szybu grubych, mocnych warstw, zwłaszcza piaskowców. W przypadku takiej budowy
górotworu może dojść do uszkodzenia szybu w tej warstwie nawet w przypadku, kiedy eksploatacja
prowadzona jest tylko na zewnątrz filara. Warstwa ta przenosi dalekie zasięgi wpływów, szczególnie przemieszczenia poziome, które mogą być przyczyną występowania przesunięć poziomych
szybu i jego uszkodzenia.
W budowie górotworu dużą rolę odgrywa budowa i miąższość nadkładu warstw
młodszych: czwartorzędu, trzeciorzędu czy triasu. Warstwy te odznaczają się znacznie
mniejszą wytrzymałością od warstw karbonu, a także w warstwach tych często występują
horyzonty wodonośne.
Zawodnienie górotworu, a szczególnie warstw nadkładu, ma zasadnicze znaczenie dla
ochrony szybu. Ma ono znaczenie nie tylko w przypadku projektowania i prowadzenia
eksploatacji w filarze ochronnym szybu, ale także w przypadku prowadzenia intensywnej
eksploatacji na zewnątrz filara szybowego. W każdym z tych przypadków eksploatacja
górnicza stwarza niebezpieczeństwo wdarcia się wody lub kurzawki do szybu.
W razie występowania horyzontów wodonośnych wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie szybu w miejscu występowania tych horyzontów względnie ich odwodnienie czy
zmniejszenie ciśnienia hydrostatycznego.
Zjiane są przypadki pęknięcia szybu i wdarcia się wody do szybu pod wpływem
prowadzonej eksploatacji na zewnątrz filara szybowego.
Duży wpływ na kształtowanie się deformacji w szybach ma upad warstw. Przy pokładach
nachylonych rozkład deformacji względem krawędzi eksploatacji jest niesymetryczny oraz
dodatkowo występują naprężenia ścinające w szybie, a szczególnie na kontakcie warstw
o różnej wytrzymałości.
Z ostatnich badań wynika, że w określonych dodatkowych warunkach, jakimi są:
występowanie warstw poślizgowych oraz intensywna eksploatacja na zewnątrz filara, występować może zjawisko tzw. makrowpływów. To znaczy, że występują znacznie większe
wpływy od przeciętnie obserwowanych, które powodują zsuwanie się warstw na dużym
obszarze, a wraz z nimi również szybu.
Głębokość eksploatacji ma nieco inny wpływ na szyb niż na obiekty na powierzchni. Znany
jest łagodzący wpływ głębokości na obiekty na powierzchni. W przypadku gdy eksploatowany
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pokład przecina szyb, to bez względu na głębokość szyb narażony jest na wszystkie możliwe
deformacje od największych w stropie pokładu do najmniejszych na powierzchni.
Przebieg deformacji wewnątrz górotworu w rejonie dyslokacji tektonicznych pod wpływem
eksploatacji górniczej może ulec znacznemu odchyleniu od przeciętnie spotykanych wartości. Na
rozkład i wielkość deformacji w tym przypadku mają wpływ: szerokość szczelin uskokowych,
rodzaj materiału wypełniającego te szczeliny, wysokość i kierunek zrzutu uskoku, a szczególnie
kąt nachylenia płaszczyzny zrzutu. Im większy kąt nachylenia płaszczyzny zrzutu do płaszczyzny
poziomej, tym większe jest prawdopodobieństwo ujawnienia się ujemnego wpływu uskoku.
Uskoki przecinające szyb są szczególnie niebezpieczne przy eksploatacji filarów ochronnych
dla szybów. Wzdłuż szczeliny uskokowej może dojść do ścięcia szybu, co jest szczególnie
niebezpieczne przy zawodnionej szczelinie uskokowej. Ujemne oddziaływanie uskoku można
znacznie ograniczyć stosując eksploatację równoważną po obu stronach uskoku.

3. Wpływ czynników górniczo-technicznych
Czynniki górniczo-techniczne są to te czynniki, na które możemy mieć wpływ.
Sposób kierowania stropem jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ
na wielkość deformacji. Stosowanie różnego rodzaju podsadzki znacznie ogranicza wielkość deformacji, stąd też w filarach ochronnych szybów, w przypadku gdy eksploatowany
pokład przecina szyb, eksploatację prowadzi się z reguły z podsadzką hydrauliczną.
Brak jest doświadczeń z innymi systemami, chociaż opracowane metody, jak na przykład
metoda eksploatacji z kostką o regulowanej podatności i podporności (Borecki i in
1977, Ochrona powierzchni....
1980) czy metoda wachlarzowa (Zych 1972, 1976),
stwarzają możliwości do zastosowania innych sposobów kierowania stropem.
Ze sposobem kierowania stropem łączy się postęp frontu, a właściwie wyniki tego
postępu, tj. przyrost deformacji w czasie. Jeśli chodzi o obiekty na powierzchni, to toczy
się ostatnio wielka dyskusja nad wpływem postępu frontu na wielkość deformacji (Drzęźla
1995; Sroka 1995; Kowalski 1995).
Z badań (Zych, Strzałkowski 1987) wynika, że szybki postęp frontu przy eksploatacji filarów
szybowych nie jest wskazany, a takim miernikiem szkodliwości eksploatacji na szyb może być
prędkość osiadania. Za bezpieczną dla szybu przyjmuje się prędkość osiadania w granicach
3mm/dobę. Przy większej prędkości osiadania w granicach 5mm/dobę obserwowano w szybie
znaczny wzrost uszkodzeń (np. Szyb Południowy Kopalni „Katowice").
Czyste wybieranie złoża zwłaszcza w najbliższym otoczeniu szybu odgrywa poważną
rolę w ochronie szybu. Ze względu na ochronę szybu oraz w celu nie dopuszczania do
powstania wzmożonych koncentracji naprężeń, które mogą powodować wstrząsy i tąpania,
należy dążyć do czystego wybierania złoża.

4, Kształt i ulcład frontów eksploatacyjnych
Kształt i układ frontu eksploatacjnego odgrywa zasadniczą rolę w procesie minimalizacji
deformacji szybu. Na przestrzeni lat powstało wiele różnych układów frontów — metod
eksploatacji filarów szybowych, które dają różny stopień kompensacji deformacji w szybie.
Klasyfikacji metod eksploatacji filarów ocłironnych dla szybów można dokonać uwzględniając takie elementy, jak kształt, układ frontów i kierunek wybierania.
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Wyróżnić tutaj możemy cztery grupy metod:
1. Metody eksploatacji jednoskrzydłowej:
1.1. Jednym frontem (rys. 1.1),
1.2, Dwoma równoległymi frontami w tym samym kierunku (rys. 1.2).
2. Metody eksploatacji dwuskrzydłowej:
2.1. Dwoma frontami w kierunku do środka szybu (rys. 2.1),
2.2. Dwoma frontami od środka szybu (rys. 2.2).
3. Metody kompleksowe eksploatacji z zastosowaniem kostki szybowej:
3.1. Jednym frontem z zastosowaniem kostki tzw. metoda polska (rys. 3.1),
3.2. Dwoma równoległymi frontami w tym samym kierunku z zastosowaniem kostki
szybowej o regulowanej podatności (rys. 3.2).
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Rys. 4.1. Eksploatacja z harmonicznym układem

Rys. 4.2. Eksploatacja z kołowo-symetrycznym

frontów

układem frontów

Fig. 4.1. Extraction with harmonie scheme of faces

Fig. 4.2. Extraction with circular-symmetric scheme of
faces

4. Metody specjalne eksploatacji o kombinowanych układach i kierunkach wybierania:
4.1. Z harmonicznym układem frontów (rys. 4.1),
4.2. Kołowo-symetrycznym układem frontów od środka szybu lub do środka szybu (rys. 4.2),
4.3. Z wachlarzowym układem frontu w różnych wariantach (rys. 4.3a, 4.3b).
Pierwotnie za najważniejszy wskaźnik deformacji z punktu widzenia ochrony szybu uznawano
wychylenie szybu, stąd pierwsze metody eksploatacji filarów szybowych były to fronty symetryczne
względem szybu (metoda 2.1, 2.2, 4.2). W metodach tych pionowośd szybu utrzymywano kosztem
dopuszczenia do znacznego zwiększenia odkształceń pionowych i poziomych. I tak metody 2.1
i 2.2 dają dwa razy większe odkształcenia, co do bezwzględnej wartości, niż metoda 2.1, a metoda
4.2 daje największe z możliwych maksymalnych wartości odkształceń pionowych i poziomych.
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Rys. 4.3a. Eksploatacja z układem wachlarzowym

Rys. 4.3b. Eksploatacja z układem wacłilarzowym

jednym frontem

kilkoma frontami

Fig. 4.2. Extraction with fan scheme using one

Fig. 4.3b. Extraction with fan scłieme using morę faces

face

Doświadczenia uzyskane z pierwszych eksploatacji filarów ochronnych dla szybów
wskazywały, że zachowanie pionowości szybu nie jest najistotniejsze dla ochrony szybu.
Dlatego powstają następne metody, które mają za zadanie kompensację wzdłuż szybu Jak
największej ilości wskaźników deformacji.
Kompensacja niektórych wskaźników deformacji wzdłuż całego szybu jest bardzo
trudna do uzyskania ze względu na to, że każdy stan frontu inaczej oddziałuje na
poszczególne punkty szybu.
Eksploatacja zewnętrzna oraz prowadzona w dalszej odległości od szybu powoduje
występowanie w szybie odkształceń pionowych ściskających, które występują w górnym
odcinku szybu, natomiast eksploatacja w pobliżu szybu lub bezpośrednio pod szybem
powoduje występowanie w szybie odkształceń pionowych rozciągających, największych nad
stropem eksploatowanego pokładu.
Zatem w innych miejscach występują ekstremalne wartości odkształceń pionowych
ściskających i rozciągających oraz inne są ich maksymalne wartości. Z tych względów nie
jest możliwa całkowita kompensacja odkształceń pionowych wzdłuż całej rury szybowej.
Do metod, które pozwalają na znaczną kompensację deformacji w szybie możemy zaliczyć
metody 3.1 i 3.2.
Z badań własnych (Zych 1972 i 1976) wynika, że teoretycznie możliwa jest
kompensacja wzdłuż całej rury szybowej odkształceń pionowych przy metodzie wachlarzowej (rys.4.3a). A przy pewnych wariantach tej metody (rys. 4.3b) można uzyskać
dodatkowo zerowanie się odkształceń poziomych i przemieszczeń poziomych na całej
długości szybu. Warunkiem uzyskania zerowania się tych wskaźników deformacji jest
to, aby eksploatacja miała kształt wycinków koła odpowiednio rozmieszczonych względem szybu oraz front (promień wycinka koła) miał odpowiednią długość.
Dotychczasowe badania wykazują, że nie wszystkie metody eksploatacji filarów szybowych
zostały w dostatecznym stopniu zweryfikowane w praktyce.
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Wzajemne porównanie poszczególnych metod eksploatacji filarów szybowych musi
uwzględniać szereg różnych czynników naturalnych i technicznych, w związku z czym
powinno być ostrożne.
Stąd też trudno jest przedstawić gotowe recepty na stosowanie takiej lub innej metody.
Najbardziej słuszny wydaje się tutaj pogląd, że każdy przypadek wymaga analizy konkretnych
warunków geologicznych i górniczych, aktualnego stanu technicznego szybu oraz jego
odporności na wpływy eksploatacji górniczej,

5. Rozkład deformacji w szybie na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych
Praktyczny rozkład deformacji w szybie w czasie eksploatacji filara ochronnego jest
dokumentowany poprzez pomiary geodezyjne. Dotychczasowe wyniki pomiarów geodezyjnych
prowadzonych w szybie wskazują, że proces deformacji szybu pod wpływem eksploatacji
górniczej jest wiele bardziej złożony i skomplikowany niż się powszechnie uważa.
W oparciu o poszerzone nieliczne pomiary geodezyjne udało się dotychczas wstępnie
zaobserwować wiele interesujących szczegółów tego procesu, zmieniających dotychczasowy
pogląd na szereg istotnych zagadnień związanych z oddziaływaniem górotworu będącego
pod wpływem eksploatacji górniczej na szyb.
Z badań własnych (Zych 1985; Zych, Strzałkowski 1987) wynika, że nie wystarczy
założyć w szybie kilka czy kilkanaście punktów obserwacyjnych w jednej pionowej linii
pomiarowej czy założyć po cztery repery na kilku wybranych horyzontach, aby otrzymać
właściwy obraz deformacji szybu.
W szybie powinny być założone co najmniej cztery pionowe hnie pomiarowe z odpowiednio gęsto rozmieszczonymi w pionie punktami obserwacyjnymi. Istnieje wówczas
możliwość pomierzenia przemieszczeń pionowych i poziomych wzdłuż każdej pionowej
linii oraz obliczenia na ich podstawie pozostałych wskaźników deformacji w szybie. Punkty
szybu nie osiadają ani nie przemieszczają się w poziomie równomiernie. Na podstawie
poszerzonego zakresu można określić średnie deformacje, obliczyć odchyłki czy odchylenia
standardowe. Istotna jest tutaj także długość bazy, na której wyznacza się odkształcenia
pionowe i poziome. Długość baz dla odkształceń pionowych i poziomych powinna być
porównywalna.
W szybie istnieje pilna potrzeba badania nie tylko ruchów pionowych, ale przede
wszystkim poziomych górotworu celem określenia ich wpływu na zachowanie się szybu.
Obraz przemieszczeń poziomych, jaki uzyskuje się na podstawie dotychczasowych badań
nie jest pełny, gdyż horyzonty dla badania przemieszczeń poziomych zakładane są w zbyt
dużych odległościach. Proces przemieszczeń poziomych jest bardziej złożony i jest on ściśle
związany z budową górotworu.
Nierównomierne przemieszczenia poziome powodują występowanie w szybie odkształceń
poziomych, które są przyczyną większości szkód występujących w szybie. Występowanie
odkształceń poziomych w szybie potwierdzają szkody, jakie występują w szybie, a są to
najczęściej wyboczenia dźwigarów, wyrywanie dźwigarów z obudowy, łuszczenie, zgniatanie
wypadanie fragmentów obudowy do szybu.
Występowanie odkształceń poziomych znacznie większych od odkształceń pionowych
potwierdzają wyniki pomiarów geodezyjnych (Zych, Strzałkowski 1987).
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Trudne do wytłumaczenia jest to, że pomimo występowania szkód w szybach spowodowanych w sposób ewidentny przez odkształcenia poziome, nie prowadzi się dotychczas
w sposób kompleksowy pomiarów odkształceń poziomych w szybach.
W wielu szybach prowadzi się określone pomiary, pomimo że w ich filarach nie
prowadzi się eksploatacji, a jedynie na zewnątrz filarów.
Intensywna eksploatacja prowadzona na zewnątrz filarów ochronnych dla szybów powoduje
powstanie szkód w szybach, a także niejednokrotnie znaczne ich wychylenie czy skrzywienie.

6. Wpływ intensywnej eksploatacji zewnętrznej na szyb — makrowpływy
Pomiary geodezyjne wykazują, że w pewnych określonych warunkach i rejonach wpływy
eksploatacji górniczej sięgają bardzo daleko i nie mieszczą się w powszechnie przyjętym pojęciu
zasięgu wpływów określonym np. przez kąt zasięgu wpływów. W rejonach tych występują
zarówno osiadania, jak i przemieszczenia poziome szybu w kierunku wybranej przestrzeni.
Proces taki występuje przy intensywnej eksploatacji prowadzonej na zewnątrz filara
w przypadku występowania warstw nachylonych oraz występowania w profilu geologicznym
warstw poślizgowych. Szyby w tym przypadku podlegają zjawisku makrowpływów. Zjawisko
to dotyczy zwłaszcza filarów ochronnych dla szybów zlokalizowanych na obrzeżu Niecki
Bytomskiej, ale także innych rejonów (kopalnie Sośnica, Jankowice).
Ze wstępnych badń własnych (Zych i in. 1995) wynika, że proces ten przebiega okresowo
i nie jest procesem ciągłym w czasie. Aby zaistniało zjawisko makrowpływów musi być
wybrana znaczna sumaryczna miąższość pokładów na określonej powierzchni.
Problem ten wymaga kompleksowych badań, gdyż niektóre szyby mają tak duże
wychylenie, że stwarza to poważne utrudnienia w ruchu naczyń wyciągowych, a dalsze
ich wychylenie grozi poważnymi awariami. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku
górotworu zawodnionego, gdyż może dość do pęknięcia czy ścięcia szybu (np. szyb MI
i MII kopalni Miechowice).
Poza tym w Polsce szyby nie są przystosowane do przenoszenia wpływów eksploatacji
górniczej. Ponadto szyby podlegają ujemnemu wpływowi czasu — starzenie się szybów,
korozja obudowy przez wody agresywne, zanieczyszczone powietrze itp.

7. Wnioski
Z rozważań teoretycznych, dotychczasowych doświadczeń z eksploatacji filarów ochronnych dla szybów oraz analiz wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych w szybach
wynikają następujące stwierdzenia i wnioski:
1. Dotychczas zgromadzono wiele doświadczeń z eksploatacji filarów ochronnych dla szybów.
Doświadczenia te dotyczyły jednak przeważnie eksploatacji prowadzonych w korzystnych warunkach geologiczno-górniczych i stąd stworzyły wrażenie, że problem eksploatacji filarów ochronnych dla szybów jest już całkowicie rozwiązany i nie wymaga dalszych kompleksowych badań.
2. Wielkość i rozkład deformacji w szybie zależy od wielu czynników, które najogólniej
można podzielić na czynniki naturalne (geologiczne) i górniczo-techniczne. Za najważniejszy
z czynników naturalnych należy uznać budowę górotworu, natomiast z górniczo-technicznych
kształt i układ frontów eksploatacyjnych.
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3. Dotychczas powstało wiele metod eksploatacji filarów ochronnych dla szybów, z których
część powstała na drodze doświadczeń praktycznych, a część w oparciu o rozważania teoretyczne.
Metody te powodują w różnym stopniu minimalizację deformacji szybu. Metody, które powstały
na drodze teoretycznych rozważań, a które dają możliwość największej minimalizacji wpływów
powinny być jak najszybciej wdrożone i wszechstronnie zbadane.
4. W celu weryfikacji różnych metod eksploatacji filarów szybowych i bardziej dokładnego
zbadania rozkładu defoimacji w szybach należy prowadzić kompleksowe obserwacje geodezyjne ze znacznie rozszerzonym zakresem pomiarów i obserwacji.
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Factors that influence on the value and distribution of the
deformation in shafts
Abstract
Shafts being under cxtraction of their protective pillars are subjected to complicated
deformation process. The influence of the extraction on the shaft is determined by using
special measures called deformation indices. Most important of them are: horizontal and
vertical displacement and their derivatives : vertical strain, tilt, curvature, horizontal strain
and torsion of the shaft.
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The value and distribution of deformation indices in the shaft depends on many factors,
that one can divide into natural (geological) and mining-technical.
The most important natural factors are: the structure of rock mass, presence of water,
strata inclination, depth and tectonic dislocations.
The most important mining-technical factors are: the way of roof controlling, face
advance, clean extraction and first of all, the shape and scheme of extraction.
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Streszczenie
Omówiomo właściwości metrologiczne i użytkowe nowych rozwarstwieniomierzy opracowanych w przemyśle miedziowym. Przedstawiono wyniki badań stateczności zakotwionego
stropu wyrobisk górniczych, przeprowadzonych w kopalni rud miedzi „Polkowice'' w okresie
od końca 1993 roku do końca 1994 roku. Przedstawiono również wyniki kontrolnych
pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" oraz
w Kopalni Soli „Wieliczka", wykonanych za pomocą tych rozwarstwieniomierzy. Zaproponowano nowy sposób eksperymentalnej oceny stateczności zakotwionego stropu wyrobisk
w kopalniach rud miedzi, na podstawie obserwacji charakteru przebiegu procesu rozwarstwienia, zwłaszcza gdy występują wstrząsy górnicze.

1. Wstęp
W kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego montuje się rocznie około
dwóch milionów kotwi, co odpowiada w przybliżeniu 400 kilometrom wyrobisk korytarzowych.
Dlatego istotnym, w warunkach kopalń miedzi, sposobem monitorowania obudowy
kotwiowej w wyrobiskach górniczych jest stosowanie w masowej skali prostych i bardzo
niezawodnych sygnalizatorów rozwarstwienia stropu o zakresie sygnalizacji do 50 mm, przy
5 progach sygnalizacji po 10 milimetrów każdy. Jakkolwiek jest to monitorowanie mało
dokładne, to dzięki powszechnej dostępności wskazań tych sygnalizatorów możliwe jest
unikanie skutków niekontrolowanej utraty stateczności szczególnie uczęszczanych wyrobisk.
W sytuacjach wymagających dokładniejszego pomiaru rozwarstwienia stosowane są
klasyczne rozwarstwieniomierze z przymiarem mechanicznym, ale ich wadą w warunkach
stosunkowo wysokich wyrobisk w kopalniach miedzi jest konieczność wykonywania bezpośrednich odczytów przy stropie.
W referacie przedstawiono przykłady pomiarów rozwarstwienia stropu, wykonanych w kopalni
rud miedzi „Polkowice", w Kopalni Soli „Wieliczka", oraz w Kopalni Węgla Kamiennego
„Anna", za pomocą nowego sprzętu pomiarowego, dokładniejszego niż rozwarstwieniomierze
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mechaniczne i pozwalającego wykonywać pomiary rozwarstwienia nawet z dużych odległości
za pośrednictwem połączenia przewodowego między czujnikiem w stropie a przenośnym mierI

nikiem odczytowym, bez żadnych dodatkowych urządzeń teletransmisyjnych. Wadą tych nowych
rozwarstwieniomierzy jest ich wyższa cena w porównaniu z rozwarstwieniomierzami mechanicznymi. Zaletą natomiast, oprócz umożliwienia dokonywania odczytów rozwarstwienia ze
spągu wyrobiska oraz zwiększenia bezpieczeństwa pomiarów w wyrobiskach niestatecznych, jest
ich dokładność, pozwalająca oceniać stateczność stropu nie tylko na podstawie wartości sumarycznego rozwarstwienia zakotwionego stropu, jak to robiono dotychczas, ale również na podstawie
oceny wpływu wstrząsów górniczych na przebieg rozwarstwienia oraz na podstawie charakterystycznych cech przebiegu funkcji rozwarstwienia zakotwionego stropu względem czasu oraz
ewentualnie względem postępu eksploatacji.
Przedmiotem referatu jest próba pokazania nowych możliwości oceny stateczności
zakotwionego stropu, jakie stwarzają dokładniejsze niż dotąd oraz bezpieczniejsze pomiary
rozwarstwienia stropu w wyrobiskach górniczych.

2. Sprzęt pomiarowy
Nowe czujniki rozwarstwienia zostały opracowane w CBPM „Cuprum" we Wrocławiu
w 1988 roku i były od tego czasu stosowane doświadczalnie w kopalni miedzi „Rudna".
Kilkuletnia próbna eksploatacja wykazała ich niedostatki. Dlatego w 1993 roku opracowano
nową udoskonaloną wersję czujnika o nazwie: Iskrobezpieczny Czujnik Rozwarstwienia
Stropu typu CR, pzeznaczoną dla kopalń metanowych (dopuszczenie Prezesa WUG: GX155/95), oraz odmianę o nazwie Czujnik Rozwarstwienia Stropu typu CRN, przeznaczoną
dla kopalń niemetanowych (dopuszczenie Prezesa WUG: GE-77/95).
Czujniki zarówno w odmianie iskrobezpiecznej (CR), jak i w odmianie nieiskrobezpiecznej
(CRN) mierzą sumę rozwarstwień na bazie o praktycznie dowolnej długości, przy czym
czujniki mogą być wykonane w odmianach z jedną albo z dwiema bazami pomiaru
w jednym otworze wiertniczym o średnicy 46 mm, 51 mm albo 59 mm.
Zakres pomiaru sumy rozwarstwień wynosi 0...60 mm, a najmniejsza rozróżnialna wartość
przyrostu rozwarstwienia wynosi 0,03 mm. Błąd średniokwadratowy nieliniowości przetwarzania (w zakresie pomiaru 0...60 mm) jest przeciętnie nie większy niż 0,12 mm, stabilność
czasowa jest nie gorsza niż 0,3 mm/rok, a stabilność termiczna nie gorsza niż (0,03 +
17exp -6 L) w mm/deg, gdzie L- długość bazy pomiaru w metrach. O dobrej stabilności
termicznej przetwornika przesunięcia czujnika świadczy fakt, że przy bazie pomiaru rozwarstwienia równej na przykład 5 metrów błąd termicznej dylatacji metalowego cięgna
czujnika jest kilkanaście razy większy od błędu niestabilności termicznej samego przetwornika.
Odczytywanie wskazań czujnika jest wykonywane okresowo, za pośrednictwem przewodu
o długości nawet do jednego kilometra i za pomocą przenośnego Iskrobezpiecznego Kopalnianego
Miernika Deformacji typu KMD-3 m (dopuszczenie Prezesa WUG: Exia I, KDB Nr. 93.360
W IP54), w kopalniach metanowych albo za pomocą Kopalnianego Miernika Deformacji typu
KMD-3 w kopalniach niemetanowych (dopuszczenie Prezesa WUG: GE-89/95)
Autokalibracyjna zasada pomiaru, zastosowana w tych miernikach, praktycznie eliminuje
wprowadzanie przez nie dodatkowego błędu temperaturowego i błędu niestabilności czasowej;
pozostaje błąd równy około +/- 0,03 mm, powodowany „ziarnistością" cyfrowego odczytu
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wartości rozwarstwienia. Kopalniane Mierniki Deformacji mają małe wymiary, umożliwiające
przenoszenie ich w kieszeni i są stosowane w kopalniach miedzi (we wcześniejszej odmianie
KMD-2) już od 1986 roku.
W sumie więc liniowość przetwarzania i praktyczna stabilność pomiaru rozwarstwienia
opisanym sprzętem pomiarowym jest rzędu +/- 0,15 mm, co pozwala dobrze obserwować
reakcje zakotwionego stropu wyrobisk górniczych na takie wymuszenia jak wstrząsy,
strzelania czy postęp eksploatacji, albo też obserwować zachowanie się zakotwionego stropu
przy całkowitym braku wymuszeń.
Natomiast absolutna graniczna dokładność pomiaru, przy uwzględnieniu błędu niestabilności długookresowej (rocznej), niekontrolowanych zmian temperatury oraz niedokładności
wzorca przy wzorcowaniu, jest w praktyce nie gorsza niż +/- 0,6 mm.
Wyniki pomiarów wykonywanych w kopalni „Polkowice" były na bieżąco wprowadzane
do komputera, gdzie za pomocą programu „DEFO" były obliczane przyrosty rozwarstwienia,
na podstawie wyniku pierwszego pomiaru oraz wartości współczynnika przetwarzania
każdego egzemplarza czujnika, uzyskiwanego z jego wzorcowania. Dogodny dla użytkownika
sposób wizualizacji przebiegów rozwarstwienia pozwalał na bieżąco kontrolować proces
rozwarstwiania się skał na wszystkich stanowiskach badawczych w kopalni. Natomiast
w Kopalni Soli „Wiehczka" oraz w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" wyniki pomiarów
obliczano i wykreślano ręcznie, ze względu na małą liczbę stanowisk pomiarowych oraz
na wymaganą małą częstotliwość pomiarów.

3. Wyniki badań
3.1. W y n i k i

badań

w kopalni

rudy

miedzi

„Polkowice"

W okresie od końca 1993 roku do końca 1994 roku w kopalni „Polkowice" przeprowadzono
badania, polegające na rejestrowaniu przebiegów wartości sumarycznego rozwarstwienia
stropu mierzonego na głębokości 3 m i 5 m względem wylotu otworu, łącznie w 16
otworach pomiarowych, usytuowanych w trzech oddziałach wydobywczych: G-14, G-23,
G-32. Szczegóły usytuowania otworów pomiarowych w tych oddziałach przedstawiono
w pozycjach literatury (Łuc in. 1994, 1995; Butra i in. 1996).
Pomiary rozwarstwienia zakotwionego stropu uzupełniono rejestracją aktywności sejsmicznej, analizą możliwego wpływu uskoków tektonicznych na stateczność stropu, analizą
przekroju litologicznego stropu, oraz wziernikowaniem endoskopowym otworów, w celu
okreśenia charakteru i gęstości uławicenia stropu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk
pomiaru rozwarstwienia. Stanowiska pomiarowe tak rozmieszczono, aby występowały zarówno
przypadki stropu niestatecznego, drobno uławiconego i wręcz prowokowanego do obwału
samoistnego technologią likwidacji zrobów z ugięciem stropu (oddział G-14), jak i przypadki
stropu statecznego, grubo uławiconego (oddział G-23). Na podstawie tych badań oraz na
podstawie wcześniejszych doświadczeń określono 5 grup stateczności stropu, według prędkości
i sposobu jego rozwarstwiania się (ewentualnie kompresji) oraz na podstawie wpływu
wstrząsów na przebieg rozwarstwienia (Łuc i in. 1994, 1995; Butra i in. 1996):
Grupa I — Brak reakcji warstw stropu bezpośredniego na prowadzone roboty górnicze
i wstrząsy sejsmiczne. Stropy o budowie monolitycznej, gruboławicowej.
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Grupa II — Warstwy stropu bezpośredniego nie ulegają procesowi rozwarstwienia.
Występuje proces zaciskania (kompresji). Skały stropu bezpośredniego o bardzo silnej
spójności międzyławicowej, z występującymi szczelinami zabliźnionymi gipsem, anhydrytem
albo kalcytem, o miąższości rzędu 10—30 mm. Przed wystąpieniem niektórych wstrząsów
sejsmicznych występuje wzrost kompresji.
Grupa III — Skały stropu bezpośredniego ulegają minimalnym rozwarstwieniom, w przedziale wartości 2—6 mm. Obserwuje się wyraźne przyrosty rozwarstwienia po wstrząsach.
Drgania górotworu wywołane wstrząsami powodują rozrywanie się styku ławic wzdłuż
przebiegu uławiceń ilastych i szczelin wypełnionych gipsem, anhydrytem oraz kalcytem.
Skały stropowe o silnej spójności międzyławicowej. Przed niektórymi wstrząsami występuje
zaciskanie (kompresja) warstw stropu.
Grupa IV — Skały stropu bezpośredniego szybko ulegają procesowi rozwarstwienia,
0 wartości w przedziale 6—30 mm. Dobowe przyrosty rozwarstwienia są znaczne, rzędu
0,2—0,6 mm. Niektóre wstrząsy sejsmiczne przyspieszają (skokowo) proces rozwarstwienia.
Po pewnym czasie wartość rozwarstwienia stabilizuje się, albo występuje zaciskanie warstw
(kompresja). Nie występuje obwał stropu.
Grupa V — Skały stropu bezpośredniego ulegają bardzo szybko procesowi rozwarstwienia.
Skały stropowe o słabej zwięzłości międzyławicowej i o budowie średnio i cienko
ławicowej. Dobowe przyrosty rozwarstwienia są rzędu 1,5 mm i większe. Niektóre wstrząsy
sejsmiczne przyspieszają (skokowo) rozwarstwienie. Występuje obwał skał stropowych,
poprzedzony przyspieszeniem procesu rozwarstwienia w funkcji czasu.
Powyższa kwalifikacja stopnia niestateczności stropu bezpośredniego opiera się na
zaobserwowanym związku pomiędzy przebiegiem procesu rozwarstwiania się stropu a jego
budową litologiczną.
Wyniki pomiarów rozwarstwienia w stropie statecznym, zakwalifikowanym do grupy L
usytuowanym w oddziale G-23 pokazano na rysunku 1 (Łuc i in. 1994, 1995; Butra i in.
1996), gdzie pomimo wystąpienia w rejonie stanowiska pomiarowego wstrząsu o energii
IE6 dżuH nie wystąpił żaden przyrost rozwarstwienia, a zmierzona wartość rozwarstwienia
w całym okresie obserwacji 269 dni była praktycznie w granicach rozdzielczości pomiaru,
równej 0,03 mm.
Wyniki pomiarów rozwarstwienia w stropie statecznym, zakwalifikowanym do grupy
II, usytuowanym w oddziale G-23 przedstawiono na rysunku 2 (Łuc i in. 1994, 1995;
Butra i in. 1996). W okresie 220 dni obserwacji wystąpiła kompresja warstw skał stropowych,
a wpływ wstrząsów na rozwarstwienie był znikomo mały (przy czym wystąpiła dobra
korelacja między przebiegami rozwarstwienia na obu bazach pomiaru 3 m i 5 m, mierzonych
dwoma niezależnymi przetwornikami, co stanowi dobrą weryfikację poprawności pomiarów).
Wyniki pomiarów rozwarstwienia w stropie statecznym (w ograniczonym czasie), zakwalifikowanym do grupy III, obserwowanym w oddziale G-32, w okresie 168 dni, pokazano
na rysunku 3 (Łuc i in. 1994, 1995; Butra i in. 1996). Widoczny jest wyraźny wpływ
silnej w tym rejonie aktywności sejsmicznej na przebieg procesu rozwarstwienia, przy
niewielkim maksymalnym rozwarstwieniu w tym okresie, równym około 3 mm.
Wyniki pomiarów rozwarstwienia w stropie niestatecznym, zakwalifikowanym do grupy
IV, obserwowanym w oddziale G-14 przez okres 129 dni, pokazano na rysunku 4 (Łuc
1 in. 1994, 1995; Butra i in. 1996). Maksymalny przyrost rozwarstwienia o wartości
%
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Rys. l. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworze pomiarowym P-O/H-15, G14
w kopalni „Polkowice". Strop zakwalifikowany do grupy I jako stateczny
Fig. 1. Results of delamination measures of bolted roof in measuring hole P-O/H-15, G14 in Polkowice Minę.
Roof ąualified to I-st group as stable

Rys. 2. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworze pomiarowym K 3 / P 0 , G23
w kopalni „Polkowice". Strop zakwalifikowany do grupy U jako stateczny
Fig. 2. Results of delamination of bolted roof in measuring hole K3/PO, G23 in Polkowice Mine.
Roof ąualified to Il-nd group as stable
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Rys. 3. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworze pomiarowym Cla/objA4, G32
w kopalni „Polkowice". Strop zakwalifikowany do grupy III jako stateczny w ograniczonym czasie
Fig. 3. Results of delamination of bolted roof in measuring hole Cla/objA4, G32 in Polkowice Mine.
Roof ąualified to Hl-rd group as stabie during limited period of time

wm

Rys. 4. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworze pomiarowym K25/P20, G14
w kopalni „Polkowice". Strop zakwalifikowany do grupy IV jako niestateczny. Nie wystąpił obław
Fig. 4. Results of delamination of bolted roof in measuring hole K25/P20, G14 in Polkowice Mine.
Roof ąualified to IV group as unstable. Rock slide did not appear
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Rys. 5. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworze pomiarowym K25/P16, G14
w kopalni „Polkowice". Strop zakwalifikowany do grupy V jako niestateczny. Wystąpił obław sygnalizowany
przyspieszeniem procesu rozwarstwienia
Fig. 5. Results of delamination of bolted roof in measuring łiole K25/P16, G I 4 in Polkowice Mine.
Roof ąualified to V group as instable. Rock slide appeared, signaled by acceleration of stratification process
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Rys. 6. Stosunek wartości przyrostu rozwarstwienia mierzonego w odległości 3 m od wylotu otworu do
wartości rozwarstwienia mierzonego w odległości 5 m od wylotu otworu, w otworze pomiarowym K25/P16.
G I 4 w kopalni „Polkowice"
Fig. 6. Value of increase of delamination measured 3 meters from łiole outlet to delamination value measurerf
5 meters from łiole outlet ratio, in measurement hole K25/P16, 0 1 4 in Polkowice Mine
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11 mm wystąpił już w okresie pierwszego miesiąca obserwacji, natomiast w okresie
pozostałych 3 miesięcy wystąpiła stabilizacja rozwarstwienia, a nawet kompresja. Pomimo
silnej aktywności sejsmicznej w tym rejonie, nie zaobserwowano skokowych zmian rozwarstwienia pod wpływem wstrząsów. Stabilizacja przyrostu rozwarstwienia nastąpiła
najwyraźniej po wstrząsie o energii 4.6E6 dżuli, w dniu 25.05.94.
Wyniki pomiarów rozwarstwienia w stropie niestatecznym, zakwalifikowanym do grupy
V, obserwowanym w oddziale G-14 przez okres 74 dni, pokazano na rysunku 5 (Łuc i in.
1994, 1995; Butra i in. 1996). Widoczne tu są znaczne (rzędu milimetrów) skokowe
przyrosty rozwarstwienia wywoływane wstrząsami, oraz widoczne jest wystąpienie wyraźnego
przyspieszenia rozwarstwienia sygnalizującego obwał, który wystąpił już w następnej zmianie
po ostatnim pomiarze, przy maksymalnej wartości przyrostu rozwarstwienia równej zaledwie
23 mm, (na bazie pomiaru 5 m). Ten przykład dobrze ilustruje przekonanie autorów, że
nie wartość maksymalnego rozwarstwienia, ale charakter procesu rozwarstwienia najlepiej
informuje o stateczności zakotwionego stropu, a pośrednio również o zagrożeniu obwałem.
Na większości stanowisk pomiarowych w kopalni „Polkowice" pomiary rozwarstwienia
wykonywano w stropie na głębokościach 3 m i 5 m wzgledem wylotu otworu pomiarowego,
w celu zbadania, jak rozwijają się wartości sumarycznych rozwarstwień w przedziałach
grubości stropu O—3 m oraz 3—5 m, względem wylotu otworu. Na rysunku 6 (Łuc i in.
1994, 1995), pokazano wartość stosunku sumarycznego rozwarstwienia mierzonego na bazie
o długości 3 m do analogicznego rozwarstwienia mierzonego na bazie o długości 5 m.
Jeżeli wartość tego stosunku leży w granicach od O do 0,5, to oznacza że dominują
rozwarstwienia w strefie 3—5 m, natomiast jeżeli wartość tego stosunku leży w granicach
od 0,5 do 1,0, wówczas dominują rozwarstwienia w strefie O—3 m.
Wykres przedstawiony na rysunku 6 dotyczy przebiegów rozwarstwienia pokazanych na rys. 5.
Widać tu wyraźnie dość typową sytuację, gdy początkowo dominują rozwarstwienia w strefie
3—5 m, a następnie w strefie O—3 m, z bardzo niewielką przewagą. Charakterystyczne, że stan
ten nie uległ istotnej zmianie nawet przed samym wystąpieniem obwału, co mogłoby świadczyć
o traceniu spójności międzyławicowej przed obwałem również w warstwie stropu 3—5 m.
3.2. W y n i k i

pomiarów

w Kopalni

Węgla

Kamiennego

„Anna"

W Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" wykonano rozcinkę likwidacyjną ściany K2-9
w pokładzie 713/1-2 (rys. 7), przeznaczoną do wyprowadzenia obudowy zmechanizowanej
typu FAZOS-15/31. Wyrobisko o szerokości 4 m, o wysokości 2,7 m i o długości 160
m, zalega na głębokości 800 m. Strop bezpośredni wyrobiska stanowią łupki piaszczyste
o grubości od 7,3 m do 9 m, z niewielkimi przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego
o grubości do 0,5 m. Skały spągowe stanowią łupki piaszczyste o grubości od 1,5 m do
1,9 m, poniżej których występuje ławica piaskowca o grubości do 1,5 m. Około 55 m
nad pokładem 713/1-2 znajdują się zroby zawałowe pokładu 707/1-2 i 708.
Wyrobisko zostało zabezpieczone obudową kotwiową za pomocą kotwi różnych typów
o różnych długościach oraz obudową podporową w postaci odrzwi stalowych (oprać, zbiór.
1994). Wobec spodziewanego silnego oddziaływania ściany K2-9 na wyrobisko likwidacyjne,
zwłaszcza w końcowej fazie postępu ściany, zastosowano takie środki monitorowania
stateczności stropu wyrobiska, jak wziernikowanie endoskopowe, pomiary naprężeń na
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Rys. 7. Usytuowanie otworów pomiarowych I, 2, 3, 4 w zakotwionym stropie rozcinki likwidacyjnej ściany
K2-9 w KWK „Anna" oraz usytuowanie ściany względem tej rozcinki
Fig. 7. Measurement holes 1, 2, 3, 4 location in bolted roof of liąuidation spliting of longwall K2-9 in Anna
Co al Mine and longwall location in relation with this spliting

kolwiach oczujnikowanych, sygnalizatory rozwarstwienia oraz czujniki rozwarstwienia, w tym
również czujniki typu CR-60. Usytuowanie tych czujników w rozcince likwidacyjnej oraz
postęp ściany K2-9 w okresie wykonywania pomiarów przyrostu rozwarstwienia pokazano
na rysunku 7. Jak wynika z przedstawionej wyżej sytuacji górniczej, celem pomiarów
rozwarstwienia jest bieżąca kontrola stateczności zakotwionego stropu wyrobiska w celu
sygnalizowania ewentualnej utraty jego stateczności i związanych z tym zagrożeń. Dlatego,
wobec oczywistego zwiększania się wpływu zbliżającej się ściany K2-9 do wyrobiska
likwidacyjnego, nie można tutaj być pewnym trwałości dobrej stateczności zakotwionego
stropu, stwierdzonej w początkowej fazie pomiarów rozwarstwienia.
Na rysunku 8 pokazano dotychczas zmierzone wartości rozwarstwienia zakotwionego
stropu czujnikami typu CR-60, w otworach pomiarowch nr, 1, 2, 3, 4, gdzie sumaryczne
rozwarstwienie mierzono na głębokości 5 m względem wylotu otworu. Pomiary wykazały,
że po dwóch miesiącach od daty zainstalowania czujników, wszystkie czujniki po
wstępnym okresie stabilizacji długości cięgien, wykazały stabilność rozwarstwienia nie
gorszą niż 0,1 mm, co odpowiada wartości dwóch stutysięcznych części albo 0,002%
długości bazy pomiaru rozwarstwienia. Niewielka kompresja rozwarstwienia wskazana
przez wszystkie czujniki w początkowej, kilkutygodniowej fazie pomiarów, jest pozorna
i związana z dobrze znanym procesem stabilizacji długości (prostowaniem się) cięgien
czujników w otworze pomiarowym. Dotychczasową dużą stabilność zakotwionego stropu
w rozcince likwidacyjnej tłumaczy się znaczną odległością ściany od rozcinki, równej
300 metrów w dniu rozpoczęcia pomiarów, oraz postępem ściany równym 60 metrów
od pierwszego do ostatniego dnia pomiarów.
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Rys. 8. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworach pomiarowych 1, 2, 3, 4 rozcinki
likwidacyjnej ściany K2-9 w KWK „Anna"
Fig. 8. Results of delamination measurements of bolted roof in measuring holes U 2, 3, 4 of liquidation
spliting of longwall K2-9 in Anna Coal Mine

Duża dokładność pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w chodniku likwidacyjnym, przy spodziewanym wzroście oddziaływania zbliżającej się ściany K2-9, pozwala
spodziewać się w przyszłości zarówno wczesnego wykrycia ewentualnej utraty stateczności
stropu, jak i dobrej rejestracji przebiegu rozwarstwiania się stropu w celu kontrolowania
skuteczności ewentualnych działań zaradczych.
3.3. W y n i k i

pomiarów

w Kopalni

Soli

„Wieliczka"

Pomiary rozwarstwienia zakotwionego stropu wykonywane w kopalni soli „Wieliczka"
różnią się tym od pomiarów wykonywanych w kopalniach „Polkowice" i „Anna", że
odbywają się w warunkach braku wpływów eksploatacji na stateczność stropu. Celem
monitorowania stateczności zakotwionego stropu jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa
zarówno osób zwiedzających kopalnię jak i personelu kopalni, zwykle w dłuższej perspektywie
czasu, niż w kopalniach czynnych. Dlatego wystąpienie w tych warunkach nawet śladowej
wartości trwałego wzrostu rozwarstwienia należałoby uważać za powód do zaniepokojenia.
Na rysunku 9 pokazano lokalizację sześciu czujników rozwarstwienia typu CRN 60
zainstalowanych w otworach pomiarowych o średnicy 50 mm i o długości do 10 metrów,
wykonanych w stropie komory „Warszawa". Otwory pomiarowe oznaczono literami A. B,
C, D, E, F. Wysokość komory „Warszawa" wynosi od 6 do 8 metrów. Strop komory
zabezpieczono kotwiami szkłoepoksydowymi o długościach od 6 do 8 m, klejonymi spoiwem
na bazie cementu magnezytowego.
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Rys. 9. Lokalizacja otworów pomiarowych A, B, C, D, E, F w komorze „Warszawa" w Kopalni Soli
„Wieliczka"
Fig. 9. Location of measurement holes A, B, C, D, E, F of Warszawa cave in Wieliczka Salt Mine

Na rysunku 10 pokazano wyniki pomiarów rozwarstwienia w tych otworach, przeprowadzone w okresie od 25.04.1995 do 21.11.1995. Po początkowym kilkutygodniowym
okresie stabilizacji długości cięgien wszystkich czujników (pozorna kompresja), niestabilność
wartości mierzonego rozwarstwienia w okresie 210 dni obserwacji okazała się w przypadku
każdego czujnika nie większa od 0,1 mm (rys. 9). To odpowiada jednej stutysięcznej
części, albo 0,001% długości bazy pomiaru rozwarstwienia. Pozwala to ocenić strop
w komorze „Warszawa" jako aktualnie stateczny z dużym prawdopodobieństwem pewności.
Na rysunku 11 pokazano usytuowanie (w różnych przekrojach) trzech czujników rozwarstwienia typu CRN 60 zainstalowanych w komorze „Maria Teresa II" kopalni ,,Wieliczka".
Komora ma kształt nieregularny, wydłużony skośnie w kierunku pionowym, a jej wysokość
sięga 25 metrów. Czujniki z bazą pomiaru rozwarstwienia o długości 10 metrów względem
wylotu otworu zainstalowano w zakotwionym stropie, w pionowych otworach o średnicy
50 mm. Należy tu dodać, że instalowanie czujników w takich warunkach wymagało
kwalifikacji wysokogórskich, co było mimo to opłacalne, ponieważ odczyty przyrostów
rozwarstwienia można było później wykonywać z poziomu spągu komory.
Na rysunku 12 pokazano wyniki pomiarów rozwarstwienia w otworach pomiarowych
nr. 1, 2 i 3, wykonanych w okresie od 12.08.1995 do 28.11.1995. W czasie dotychczasowych
108 dni obserwacji, końcowa stabilność wartości mierzonego we wszystkich otworach
rozwarstwienia okazała się w granicach rozdzielczości sprzętu pomiarowego, równej 0,03
mm, co odpowiada względnemu przyrostowi rozwarstwienia nie większemu niż trzymilionowej
części czyli 0,0003% długości bazy pomiaru. Czujnik rozwarstwienia zainstalowany w otworze nr 3 nie wykazał (rys. 12) procesu wstępnego stabilizowania się wskazań (zjawiska
pozornej kompresji), ponieważ z powodu
przestawienia wartości początkowej wskazań
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Rys. 10. Wyniki pomiarów rozwarstwienia zakotwionego stropu w otworach pomiarowych A...F komory
„Warszawa" w Kopalni Soli „Wieliczka"
Fig. 10. Results of delomination measurements of bolted roof in measuring holes A...F of Warszawa cave in
Wieliczka Salt Mine
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Rys. I I . Lokalizacja otworów pomiarowych 1, 2, 3 pokazana w dwóch przekrojach pionowych komory
„Maria Teresa II" w Kopalni Soli „Wieliczka"
Fig. I I . Location of measurement holes 1, 2, 3 showed in two vertical cross-sections of Maria Teresa II
cave in Wieliczka Salt Mine
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Rys. 12. Wyniki pomiarów rozwarstwienia w otworach pomiarowych 1, 2, 3 komory „Maria Teresa II"
w Kopalni Soli „Wieliczka"
Fig. 12. Results of delamination measurements of bolted roof in measuring holes 1, 2, 3 of Maria Teresa II
cave in Wieliczka Salt Mine

czujnika, spowodowanego przyczynami technologicznymi przyjęto, wskazanie już ustabilizowanego czujnika z dnia 26.09.1995 jako wskazanie początkowe.
Wszystkie omówione tu pomiary rozwarstwienia będą kontynuowane w kopalni „Wieliczka", aż do ewentualnego uszkodzenia czujników, co może nastąpić w trudnej do
przewidzenia perspektywie czasu, najprawdopodobniej liczonego w latach. Aby uniknąć
podejrzenia ewentualnego mechanicznego „zablokowania się" czujników, przy długotrwałym
braku zmian rozwarstwienia, przewiduje się ręczne, kontrolne przestawianie wskazań wszystkich czujników o wartość rzędu 1 mm, wykonywane w okresach rocznych.

4. Wnioski
1. W warunkach różnych odmian komorowo-filarowych technologii eksploatacji góniczej
stosowanych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, dokładniejsze
pomiary rozwarstwienia zakotwionego stropu stwarzają możliwość szybkiej, eksperymentalnej
oceny jego stateczności, przy wykorzystaniu wstrząsów górniczych jako swoistego „testera"
stateczności stropu oraz stwarzają możliwość prognozowania bezpośredniego ryzyka obwału
stropu w oczujnikowanej strefie wyrobiska, w przypadku wystąpienia trwałego przyspieszenia
wartości rozwarstwienia w funkcji czasu.
2. Zaproponowano dla kopalń miedzi nową, eksperymentalną klasyfikację zakotwionego
stropu, opartą na analizie procesu jego rozwarstwienia z uwzględnianiem wpływu wstrząsów
górniczych.
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3. Zarówno w czasie opisanych badań, jak i w czasie badań wcześniejszych, nie
stwierdzono przypadku obwału zakotwionego stropu oczujnikowanego rozwarstwieniomierzami nowego typu, który nie byłby sygnalizowany przyspieszeniem procesu rozwarstwienia.
4. Przy eksperymentalnych zastosowaniach samodzielnej obudowy kotwiowej w polskich kopalniach węgla, dokładniejsze pomiary rozwarstwienia zakotwionego stropu umożliwiają wcześniejsze wykrywanie momentu czasu utraty jego stateczności, lepszą ocenę
charakteru destabilizacji stropu pod wpływem eksploatacji, oraz podobnie jak w kopalniach
miedzi, prognozowanie bezpośredniego ryzyka obwału w oczujnikowanej strefie wyrobiska,
na podstawie wystąpienia trwałego przyspieszenia wartości rozwarstwienia w funkcji
czasu.
5. W Kopalni Soli „Wieliczka", przy stwierdzonej stabilności mierzonych rozwarstwień
nawet rzędu 0,0003% długości bazy pomiaru w okresie 8 miesięcy, wystarczająca
okazała się częstotliwość wykonywania pomiarów raz na dwa tygodnie. Dobra rozdzielczość pomiarowa i stabilność nowych rozwarstwieniomierzy pozwala spodziewać
się wczesnego sygnalizowania ewntualnych symptomów destabilizacji stropu w oczujnikowanych komorach.
6. Zastosowanie nowych rozwarstwieniomierzy z przewodowym połączeniem między
czujnikiem rozwarstwienia a przenośnym miernikiem odczytowym, nawet na dużą odległość, stwarza możliwość bezpiecznego monitorowania stropu niestatecznego, zagrożonego obwałem, a także zmniejsza uciążliwość, pracochłonność oraz zaangażowanie
maszyn albo innego wyposażenia przy okresowych pomiarach rozwarstwienia zakotwionego stropu w wysokich wyrobiskach.
***

Autorzy pragną wyrazić podziękowanie za współpracę Panu magistrowi inżynierowi
Jackowi Kwapinowi z Kopalni Soli „Wieliczka", oraz Panom: magistrowi inżynierowi
Krystianowi Pietrzykowskiemu i magistrowi inżynierowi Zbigniewowi Szurmanowi z Kopalni
Węgla Kamiennego „Anna".
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New way of bolted roof stability monitoring

Abstract
Metrological and usable properties of new delamination measuring instruments developed
in copper industry were discussed. Results of stability tests of mine excavation bolted roof
peiformed in Polkowice copper ore mine from the end of 1993 until the end 1994 were
presented as well as testing measurements results of delamination of bolted roof in Anna
Coal Mine and Wieliczka Salt Mine which were made using above mentioned instruments.
New, experimental way of bolted roof stability evaluation on a basis of delamination
process runing in naturę was proposed.
Autorzy pragną poświęcić ten artykuł pamięci magistra inżyniera Kazimierza Łuca,
naszego kolegi i wybitnego znawcy problemu obwałów w kopalniach rud miedzi, pod
którego kierownictwem były prowadzone opisane badania.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96, s. 261—274

Jan BUTRA, Rafał DĘBKOWSKI, Witold M. PYTEL
Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „Cuprum" Sp. z o.o. Wrocław

Górnictwo węgla w Stanach Zjednoczonych
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego w USA-systemy eksploatacji-technologia
nowe go-projektowan ie

wydobycia

ścia-

Streszczenie
Przedstawiono rys historyczny górnictwa węglowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz jego obecną charakterystykę. Podano też ogólne warunki, w jakich działą
amerykański przemysł węglowy z uwzględnieniem wpływu rozmaitych czynników technologicznych na wydajność uzyskiwaną zarówno w technologii ścianowej, jak i w komorowofilarowej. Scharakteryzowano ponadto metody obliczeniowe stosowane w projektowaniu
geometrii systemów eksploatacji, a także przedstawiono wybrane zagadnienia związane
z doborem technologii eksploatacji w określonych warunkach geologiczno-górniczych.

1, Ogólna charakterystyka przemysłu wydobycia węgla w USA
Węgiel kamienny, stanowiący około 90% amerykańskich rezerw energetycznych, zaspokaja
jedynie 22% potrzeb USA na zużywaną energię (rys. 1). Jednocześnie wobec zjawiska
wyczerpywania się lokalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, aktualnym jest problem
samowystarczalności energetycznej kraju. Aby osiągnąć ten ważny w globalnej skali cel,

13%

gaz ziemny

ropa

22%

naftowa

Rys 1. Konsumpcja energii w USA w 1989 r., wg
rodzaju surowca (Reid 1991)
Fig. 1. U.S. energy consumption by source in 1989

Stany Zjednoczone muszą w niedalekiej
przyszłości znacznie zwiększyć wydobycie i jednocześnie zużycie węgla. Sprzyja
temu planowany wzrost efektywności pozyskania węgla, m. in. poprzez zastosowanie nowych technologii, zwiększenie
wydajności wydobycia i obniżenie jego
kosztów.
Przemysł wydobywczy węgla kamiennego w USA zlokalizowany jest w trzech
głównych obszarach (rys. 2):
— rejon Appalachów (Pensylwania,
^^^^ Yirginia, Tennesee, Kentucky, Alabama),
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Rys 2. Rozmieszczenie zasobów węgla kamiennego w USA (White, Hess 1995)
Fig. 2. Coal bearing areas in the USA
A

— Środkowy Zachód (Illinois, Indiana, Missouri) oraz
— Góry Skaliste (Colorado, Utah, Wyoming i Montana).
Przemysł ten charakteryzuje się wielką różnorodnością kopalń, z których jedne wydobywają
rocznie 3—4 min Mg, a inne zaledwie kilkaset Mg węgla kamiennego. Znajduje się on
też całkowicie w prywatnych rękach. W 1989 roku, obejmował on około 4000 kopalń
zatrudniających 140 000 pracowników i wydobywał około 960 min Mg węgla rocznie,
z rezerw szacowanych na ok. 226 bln Mg (ok. 35% zasobów światowych). Jednocześnie,
około 353 min Mg wydobycia pochodziło z 1800 kopalni podziemnych zatrudniających
około 80 870 pracowników, co dało produkcję 4365 Mg węgla rocznie na statystycznego
górnika. Dla porównania, polskie górnictwo węglowe dwa lata później (1991) osiągnęło
wydajność około 400 Mg na pracownika rocznie. Wysoka wydajność amerykańskiego
górnictwa podziemnego utrzymywana jest przy rygorystycznych przepisach federalnych
regulujących kwestię bezpieczeństwa, pośrednio wpływających na efektywność produkcji.
W wyniku wprowadzenia w 1969 r. nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy
w kopalniach podziemnych, w roku 1976 wydajność spadła do 7,6 Mg węgla na roboczodniówkę, z poziomu 14,04 Mg/rd w 1969 roku (rys. 3). Jednakże po zamknięciu
nierentownych kopalń i zwolnieniu ponad 40% pracowników, a także po wprowadzeniu
w pozostałych kopalniach nowych technologii, w połowie lat osiemdziesiątych efektywność
wydobycia osiągnęła 17,1 Mg/roboczodniówkę w 1989 roku. Tak duży wzrost efektywności
wydobycia tłumaczony jest m.in. (Suboleski, King 1990):
—
—
—
—
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rozpowszechnieniem się w USA ścianowej eksploatacji węgla,
zwiększeniem niezawodności urządzeń i maszyn,
zwiększeniem wydajności kombajnów i szybkości transportu,
rozpowszechnieniem się nowych technik eksploatacji w technologii filarowo-komorowej.
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Warunki eksploatacji podziemnej węgla w USA są nadzwyczaj korzystne, gdyż:
— głębokość zalegania
złoża waha się w granicach od
90 do 180 m i rzadko przekracza 370 m, chociaż w Alabamie są kopalnie eksploatujące
pokłady leżące na głębokości
ponad 650 m,
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— złoża węgla kamiennego są zazwyczaj poziome
i niezaburzdne,
— stropy złóż stanowią w
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Fig. 3. U.S. productivity in coal mining (Mg per employee-hour)
— spągi nie są podatne
na wypiętrzanie, z wyjątkiem
Illinois i przyległych stanów,
gdzie pokładom węgla towatechnologia
rzyszy zazwyczaj warstwa
ścianowa
0,3—2,0 m silnie odkształ60%
0 technologia
calnych łupków gHniastych,
fila rowo-komorowa
34%
— zagrożenie metanowe
• inne technologie
i pożarowe w wyniku samozapłonu węgla są zjawiskami
marginalnymi.
Podziemne
wydobycie
Rys. 4. Produkcja kopalń podziemnych w 1987 roku z podziałem
węgla w USA prowadzone
na technologie
jest następującymi systemaFig. 4. Underground coal mining production by different technology
mi (rys. 4):
in 1987
— komorowo-filarowym
z mechanicznym urabianiem — 60% wydobycia węgla,
— ścianowej — 34% wydobycia, oraz
— zabierkowym komorowo-filarowym z urabianiem calizny materiałem wybuchowym
6% wydobycia.

2. Eksploatacja niarowo-komorowa w USA
Do końca lat czterdziestych węgiel był w USA wydobywany metodami konwencjonalnymi,
tzn. z użyciem wrębiarek (undercutter), wiertnic (face drill) i sprzętu towarzyszącego.
Rozpoczęcie w tym czasie produkcji maszyn do urabiania ciągłego {continuous miner),
takich jak kombajny chodnikowe, całkowicie odmieniło amerykańskie górnictwo zwiększając
znacząco jego wydajność. Wprowadzenie tych stosunkowo długich maszyn, z kabiną
operatora znajdującą się względnie daleko od ściany, pozwoliło zwiększyć długość nieza263

Underground Exploitation School '96
bezpieczonego wyrobiska z 2—3 m do ok. 6 m (obecnie wielkość ta sięga nawet 12 m,
w przypadku sprzętu zdalnie sterowanego) i byc w zgodzie z prawem górniczym, które
zabrania operatorom maszyn przekraczać linię ostatniego rzędu kotew. Zmniejszenie ilości
cykli cofania kombajnu w celu zabezpieczenia odsłoniętego stropu obudową kotwiową,
zwiększyło znacznie wydajność systemu filarowo-komorowego.
Nieustanna modernizacja tradycyjnycli tecłinologii wydobycia węgla powoduje sukcesywne
podnoszenie ich efektywności. Dzięki temu, mimo znaczącego rozwoju systemów ścianowych,
eksploatacja systemami komorowo-filarowymi pozostaje ciągle dominującym sposobem
pozyskania węgla w USA. Umiarkowana głębokość eksploatacji sprzyja osiąganiu wysokiego
stopnia wybrania złoża i stosowaniu geometrii systemu z małymi filarami oraz względnie
szerokimi komorami i chodnikami. To z kolei umożliwia stosowanie systemu ciągłej odstawy
urobku z przodka, zapewniającego wysoką wydajność zespołowi wydobywczemu. Na
rysunku 5 przedstawiono taką typową geometrię eksploatacji wielochodnikowej z użyciem
składanego, wielosegmentowego (bridge-type) taśmociągu.

;

Rys. 5. Typowa, wielokorytarzowa sytuacja górnicza
eksploatowana systemem filarowo-komorowym
(wg White, Hess 1995)

Czynnikami działającymi na korzyść systemu filarowo-komorowego, jest wyczerpywanie się zasobów w rejonach obecnej eksploatacji długofrontowej za pomocą ścian,
a te rejony, które mogą być eksploatowane
w przyszłości nie są już tak efektywne ekonomicznie. Dotyczy to szczególnie cienkich
złóż węgla oraz zaburzonych geologicznie
pokładów na Wschodzie USA, które są atrakcyjne ze względu na niską zawartość siarki
spełniającą wymagania ustawy o ochronie
powietrza (Clean Air Act).

Technologia filarowo-komorowa wzięła swą nazwę od charakterystycznej dla
continuous haulage
siebie techniki ekstrakcji złoża, tj. tworzenia podłużnych krzyżujących się wzajemnie wyrobisk dzielących złoże na najczęściej
prostokątne albo rzadziej romboidalne filary technologiczne, zapewniajace podparcie stropu.
Podparcie to może być tymczasowe gdy filary są później nacinane, nawiercane lub całkowicie
usuwane, albo też stałe, gdy są traktowane jako elementy ograniczające ugięcie stropu
i powierzchni górotworu. Aby podparcie było rzeczywiste, musi być jednak zapewniona
stateczność filarów. Sprawdzić ją można używając szeregu dostępnych formuł określających
nośność filarów węglowych. Koordynacją badań w tym zakresie zajmuje się w USA agencja
rządowa, U.S. Bureau of Mines, poprzez swoje ośrodki badawcze rozmieszczone w różnych
rejonach kraju (lannacchione i in. 1992). Stosunek objętości wybranej złoża do jego objętości
początkowej określa miara zwana stopniem ekstrakcji (wybrania), która w kopalniach
filarowo-komorowych waha się w granicach od 0,45 do 0,75 (0,80) ze współczynnikami
bezpieczeństwa w zakresie od 1,2 do 1,8.
Ze względu na stosunkowo silny strop, jego zabezpieczenie w amerykańskich kopalniach ograniczane jest z reguły do siatki kotew o rozstawie 1,2 m. Przyjęte, względnie
szerokie i bez elementów obudowy podporowej przekroje chodników, stwarzają sytuację
Fig. 5. Typical multi-entry deveiopment using
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bardzo korzystną dla wykorzystania maszyn samojezdnych i zastosowania ruchomego
sprzętu do urabiania i odstawy urobku oraz transportu materiałów.
Skróceniu prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwej eksploatacji złoża
sprzyja bardzo często możliwość wprowadzenia pod ziemię ciężkiego sprzętu w całości
sztolniami i pochylniami od strony zboczy (Appalachy), albo szybami udostępniającymi
zaopatrzonymi w wyciągi o dużych gabarytach i bardzo dużym udźwigu.
Jak każda technologia, tak i system filarowo-komorowy ma swoje wady i zalety. Jej najważniejsza zaletą jest wielka elastyczność w dopasowaniu się do aktualnych warunków geologiczno-geotechnicznych, a także do rodzaju i parametrów sprzętu będącego do dyspozycji.
Ponadto, eksploatacja fil aro wo-komorowa może być szybko zmodyfikowana, a nawet zaniechana,
szczególnie w miejscach gdzie wybieranie złoża nie jest opłacalne. Wadą systemu filarowo-komorowego jest wyższy, w porównaniu z technologią ścianową, koszt jednostkowy wydobycia
węgla. Jest on związany z większym zatrudnieniem, z większymi nakładami na zapewnienie
właściwej wentylacji i z koniecznością dość częstych manewrów sprzętu odstawiającego i zasilającego maszyny. Inną negatywną stroną techniki filarowo-komorowej jest to, że niewybrana
(20—55%) część złoża jest najczęściej bezpowrotnie tracona. Typowe sytuacje górnicze dla pól
eksploatowanych systemem filarowo-komorowym przedstawiono na rysunkach 5—6.

3. Technologia ścianowa wydobycia węgla w USA
Na początku lat sześćdziesiątych, względnie słabe warunki stropowe panujące w wyrobiskach w pokładzie Pittsburgh, zachęciły Consolidation Coal do eksperymentowania z systemem ścianowym, który później przyniósł ze sobą kolejne przyśpieszenie we wzroście
wydajności wydobycia. W przeciwieństwie jednak do warunków europejskich, gdzie przepisy
dotyczące technologii ścianowej dopuszczają stosowanie jednonitkowych wyrobisk udostępniania i przygotowania złoża (single entry access), amerykańskie regulacje, bazując na
doświadczeniach nabytych w technologii filarowo-komorowej, wymagają by chodniki przyścianowe składały się z co najmniej trzech wyrobisk służących kolejno do doprowadzenia
świeżego powietrza, do jego odprowadzenia oraz do odstawy urobku. W praktyce, co druga
amerykańska kopalnia stosuje 4-nitkowe wyrobiska przyścianowe, pozostałe 3-nitkowe, oraz
lokalnie, na zasadach eksperymentu, stosowane są 2-nitkowe układy wyrobisk z filarami
podatnymi (Graham 1995). Dawniej oraz obecnie często stosowaną geometrię chodników
międzyścianbwych przedstawiono na rysunkach 7 i 8.
Problem ilości wyrobisk w chodnikach przyścianowych nie jest ostatecznie rozstrzygnięty,
chociaż częściej stosuje się system 4-nitkowy z trzema rzędami filarów, z których dwa zewnętrzne
pracują w stanie pokrytycznym (rys. 8). Ułatwia to kontrolę przemieszczeń układu, jednak pod
warunkiem, że jest dobrze rozpoznana praca filara w fazie pozniszczeniowej.
Znaną z zaawansowania w technikach eksperymentalnych jest kompania Jim Walters Resources
(JWR) operująca w Alabamie. Typowe dla jej kopalń pole eksploatowane na głębokości około
600 m systemem ścianowym scharakteryzować można następująco (Parkin 1990):
— wyrobiska udostępniające rozchodzą się promieniowo od szybu wydobywczego
i składają się z głównych, 5—6-nitkowych układów oraz z podrzędnych 4-nitkowych
układów wyrobisk przyścianowych,
— filary w chodnikach przyścianowych pracują w strefie odkształceń plastycznych.
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Rys. 6. Rozwój historyczny systemu fiiarowo-komorowego w Illinois (wg Hao, Chugh 1992), a — dawny system
podstawowy (1914 r.), b — dawny system zmodyfikowany (1914), c — współczesny system z wyodrębnionymi
polami (1980), d — współczesny, otwarty układ szachownicowy (1980)
Fig. 6. Development of room-and-pillary mining systems in Illionis; a — basie room-and-pillar plan (1914),
b — modified room-and-pillar mina pian (1914), c — modem blind room-and-pillar mine plan (1980),
d — modem checkerboard mine plan (1980)

Systemy ścianowe w USA pracują w bardzo korzystnych warunkach, Ij. w złożach o upadzie
nie przekraczającym 5" w stanach wschodnich i środkowo-zachodnich, i sporadycznie do 30®
w stanach zachodnich. Grubość pokładów węgla waha się od 1,2 do 4 m, z czego:
— 15% to pokłady o miąższości do 1,5 m,
— 50% to złoża o miąższości od 1,5 do 3 m,
— 35% to pokłady o miąższości od 3 do 4 m.
W 1992 roku technologia ścianowa dawała 34% podziemnej produkcji węgla (rys. 9). Średnia
produkcja roczna z jednej ściany wzrosła z 422 000 Mg w 1983 roku do 1,2 min Mg dziewięć
lat później (Chadwick 1994). Z miejscowych doświadczeń wynika, że najbardziej ekonomicznym
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Rys. 7. Dawniej stosowana geometria chodników międzyścianowych (wg Parkin 1990)
Fig. 7. Former layout of iongwall panels using chain pillars
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Rys. 8. Chodniki międzyścianowe z filarami podatnymi, pracującymi w strefie odkszt^ceń
plastycznych (wg Parkin 1990)
Fig. 8. Stress control Iongwall panel desing using yield pillars
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kierunkiem
eksploatacji
500
ścianowej jest wybieranie
złoża od granic. Eksploatacja do granic, chociaż daje
wydobycie
podziemne ogółem
początkowo efekty ekonotechnologia
miczne, na dłuższą metę jest
ścianowa
100
mniej opłacalna (Dixon,
Carr 1995).
1980
1986
1992
W 1990 roku wydobycie w USA prowadzono
Rys. 9. Podziemna produkcja węgla w USA (wg White, Hess 1995)
95 ścianami wybierającymi
Fig. 9. USA underground coal production
złoże od granic, z których
91 instalacji używało kombajnów ścianowych, a w 4 przypadkach stosowano na ścianie
strugi. Przeciętna długość ściany w USA (1993 r.) wynosiła 228 m, a długość pola sięgała
1700 m, zauważyć jednak można trend do zwiększania wymiarów pól i pola o wymiarach
300 X 4000 m nie należą już do rzadkości.
W początkowym okresie amerykańskie systemy ścianowe były przeważnie zakładane na złoża
względnie cienkie, do 1,2 m miąższości. Obecnie, ze względu na rozwój w technologii stosowanych
kombajnów ścianowych, stało się możliwe zastąpienie eksploatacji filarowo-komorowej w pokładach grubych systemami ścianowymi. Najczęściej stosowanym typem kombajnu ścianowego jest
kombajn dwuorganowy pozwalający na eksploatację złoża o grubości do 4,5 m (np. Joy 6LS 2300
Volt shearer machinę) posiadający bezłańcuchowy system odbioru urobku. Prędkość postępu
współczesnych kombajnów ścianowych sięga 15 m/min wobec 6—8 m/min w połowie lat osiemdziesiątych. Zanotowano też szybki rozwój w dziedzinie konstrukcji obudów zmechanizowanych.
Są one łatwe w obsłudze, a ich średnia nośność wynosi obecnie około 625 Mg (73 Mg/m^),
a przetestowana liczba cykli sięga 3600. Także przenośniki ścianowe, często budowane z odlewów
kompozytowych, jako płytowe i opancerzone, są zdolne do bardzo efektywnego transportu, a ich
przepustowość sięga ponad 2500 Mg węgla na godzinę. Typową sytuację górniczą w technologii
ścianowej przedstawiono na rysunku 10.
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Rys. 10. Typowa geometria s'cianowa, eksploatowana od granicy
Fig. 10. Typical layout for retreat longwall mining
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Technologia ścianowa jest aktualnie w górnictwie
dla systemu filarowo-komorowego. Wadami technologii
jej bardzo mała elastyczność w dostosowaniu się do
wkład kapitałowy potrzebny na zakup sprzętu. Bardzo
zatrudnionych pracowników i łatwość zapewnienia dobrej
tej technologii.

amerykańskim uzupełnieniem
ścianowej jest z Jednej strony
sytuacji górniczej oraz duży
duża wydajność, mała liczba
wentylacji, stanowią o zaletach

4. Transport
Około 75% węgla odstawiane i transportowane jest przenośnikami taśmowymi. Pozostałe
25% transportuje się pojazdami szynowymi i kołowymi. Obecnie stosowane są dwa
podstawowe typy przenośników dla ciągłej odstawy urobku z przodka:
— powszechnie stosowany układ składany {bridge type) składający się z kilku prostych
odcinków taśmociągu,
— układ jednoczęściowy w postaci giętkiego samobieżnego taśmociągu (flexible conveyor
train).
Obydwa typy taśmociągów pozwalają na 10% wzrost wydajności w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi przez transport kołowy (Torre 1990).
Chociaż jesteśmy obecnie świadkami ogromnego postępu w dziedzinie konstrukcji
kombajnów ścianowych i chodnikowych, zbyt często możemy również zaobserwować
konsekwencje niedopasowania wydajności sprzętu zgromadzonego w przodku, np. postoje
maszyn urabiających spowodowane koniecznością przenoszenia i przebudowy taśmociągów odstawiających urobek. Dlatego też technolodzy i konstruktorzy kładą obecnie
duży nacisk na rozwój środków transportu ciągłego, a wśród nich na giętki, samojezdny
taśmociąg zgrzebłowy FCT (Flexible Conveyor Train). Jednym z najbardziej cenionych
dostawców tego sprzętu w USA jest firma Joy Technologies, której FCT cieszy się
dużym zainteresowaniem. Jeden z nich, o długości 122 m działający w Wyoming,
pracując przez trzy zmiany dziennie, od trzech lat transportował średnio 3000 Mg/zmianę
obsługując chodniki o wymiarach 2,4 x 4,3 m (Chadwick 1993). Z podobnym urządzeniem można się spotkać w Morganfield, Kentucky, gdzie pracujący przez dwie
zmiany dziennie przenośnik FCT transportuje z wyrobiska 1,8 x 6,1 m, 3200 Mg
węgla na zmianę (rys. 11).

5. Aktualne tendencje w projektowaniu filarów w kopalniach USA
Projektowanie filarów na poziomie operatora kopalni w USA opiera się głównie na
przybliżonych oszacowaniach oraz praktycznym doświadczeniu, i nie ma jednej przyjętej
uniwersalnej metody projektowania, która byłaby adekwatna dla wszystkich warunków
geologicznych. Duża swoboda w stosowaniu metod projektowania powoduje, że jedne
kompanie węglowe stosują filary pracujące w fazie pozniszczeniowej (szczególnie w przypadku dużej głębokości zalegania złoża), inne preferują filary o znacznych wymiarach
i praktycznie niezniszczalne, a pozostałe wybierają drogę pośrednią i stosują kombinacje
wymienionych wyżej dwóch rodzajów filarów.
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Najczęściej stosowaną
metodą projektowania filarów wykonywanych zarówno dla eksploatacji
ścianowej jak i filarowokomorowej jest metoda
konwencjonalnego projektowania, której ostatecznym celem jest określenie
dla przyjętych wymiarów
filara tzw. współczynnika
bezpieczeństwa. Jego wartość zaleca się przyjmować
od 1,5 do 2,1 w zależności
od wagi i położenia wyrobiska. Współczynnik bezpieczeństwa określa się w
trzech podstawowych etapach:
1. Obliczenie średniego obciążenia zewnętrzRys. 11. Eksploatacja ukośna od granic z zastosowaniem FCT, Flexible
nego przypadającego na
Conveyor Train (Chugh, Pytel 1992)
filar stosując metody od
Fig. 11. Diagonal coal retreat mining using Flexible Conveyor Train
najprostszych (np. metoda
przypadającego pola), do najbardziej skomplikowanych (np. metoda elementów skończonych).
II. Obliczenie nośności filara w dwóch, kolejnych krokach: a) wytrzymałość węgla in situ
jest obliczana z wytrzymałości Rc uwzględniając tzw. współczynnik skah (np. Hustrulid 1976),
oraz b) wytrzymałość filara obliczana jest jako funkcja wytrzymałości węgla in situ i kształtu
filara (Obert i Duval 1967; Bieniawski 1981; Holland 1964; Holland i Gaddy 1957, etc.)
i n . Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa jako ilorazu nośności filara i działającego
na filar obciążenia.
Szczególną odmianą projektowania konwencjonalnego adresowanego do technologii ścianowej jest metoda analizy stateczności filarów zwana ALPS (Analysis of Longwall Pillar
Stability) opracowana przez Bureau ofMines w 1986 roku i później poprawiana i uaktualniana
w miarę gromadzenia danych obserwacyjnych (Mark 1992). Charakterystyczny dla tej
metody jest sposób obliczania obciążenia zewnętrznego, który uwzględnia przesklepienie
nad polem eksploatacyjnym, przez co filary dla głębszej eksploatacji nie są przewymiarowane.
Ostatecznie zalecany współczynnik stateczności dla poprzecznego przekroju wyrobiska
powinien wg ALPS wynosić 1,0 do 1.3.
Rozwinięciem tej metody jest określenie związków statystycznych pomiędzy współczynnikiem stateczności ALPS, wskaźnikiem jakości stropu otrzymanego metodą CMRR (Molinda
i Mark 1994) i wskaźnikiem skuteczności podparcia (PSUP — Primary Support Rating).
Zależności te pozwalają w sposób sprawdzony wieloma obserwacjami i w miarę bezpiecznie
projektować wymiary filarów i szerokości wyrobisk (Mark 1994).
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Metody obliczeniowe stosowane w USA do projektowania filarów można ogólnie
podzielić na pięć grup w zależności od aparatu matematycznego użytego w analizie:
1. Metody empiryczne — bazujące na doświadczeniu i obserwacjach, dominujące do
lat 60-tych, stosowane obecnie w zakresie wymiarowania filarów oporowych.
2. Metody pótempiryczne — bardzo popularne we wczesnych latach sześćdziesiątych
i do dziś powszechnie używane do projektowania filarów wykonywanych technologią
filarowo-komorową i ścianową, na płytkiej i umiarkowanej głębokości (m.in. Bieniawski
1981; Holland 1964; Obert i Duvall 1967; Salamon i Munro 1967). Typowe dla tych
metod jest to, że nośność uzależniają empirycznie od wytrzymałości węgla i wymiarów
filara, pomijając jednocześnie zarówno faktyczny rozkład naprężeń i wytrzymałości materiału
w filarze, jak i poziome naprężenia tektoniczne.
3. Metody półanalityczne — specjalnie opracowane do projektowania geometrii wyrobisk
wykonywanych w technologii ścianowej oraz filarowo-komorowej o bardzo wysokim stopniu
wybrania złoża (Mark 1990; Choi, McCain 1980; Wilson 1981) i uwzględniające nierównomierny
rozkład nacisków w przekrojach poziomych filarów i ociosów. Niedogodnością tych metod jest
stosowanie uproszczeń w określaniu parametrów geotechnicznych, przez co wymagają one
wstępnego skalibrowania tych parametrów na podstawie obserwacji polowych.
4. Metody analityczne — bazujące na podstawach teoretycznej geomechaniki, używają
najczęściej rozwiązań zamkniętych (Salamon 1991), Metody te, w ograniczony sposób
używając empii7cznych zależności, mogą być bez większych zastrzeżeń stosowane tylko
w warunkach względnie jednorodnych. Aby nie dopuścić do zbyt daleko idących uproszczeń,
w warunkach bardziej złożonej budowy górotworu wymagane jest duże doświadczenie
w określaniu parametrów układu.
5. Metody numeryczne — pozwalające w sposób najbardziej dokładny określić odpowiedź
górotworu na prowadzoną w jego wnętrzu eksploatację. Najczęściej stosuje się tu modelowanie
za pomocą metody elementów skończonych (Su 1992), choć i tu występują pewne trudności,
zwłaszcza w opisie zachowania się rhateriałów i w znacznej objętości i szczegółowości danych
wejściowych. W przypadku trójwymiarowego zapisu problemu, dodatkowe kłopoty sprawia
konieczność stosowania komputerów o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Niedogodności tych
pozbawione są tzw. pseudo-trójwymiarowe metody, będące albo aplikacjami metody elementów
brzegowych w warunkach pracy charakterystycznych dla jednorodnego górotworu (Zipf 1994),
albo zastosowaniem modelu laminowanej płyty spoczywającej na sprężysto-lepko-plastycznym
podłożu (Pytel, Chugh 1993). Uproszczenia w opisie nadkładu rekompensuje w tym przypadku
łatwość wprowadzania danych, szybkość obliczeń (nawet na PC) i nieskomplikowany sposób
operowania wynikami.
Obserwacje polowe, od lat prowadzone w rejonie Środkowego Zachodu USA, pozwoliły
stwierdzić, że w przypadku głębokości eksploatacji do ok. 140 m, o nośności filarów w tym
rejonie decyduje najczęściej wytrzymałość spągu, a nie węgla pozostawionego w filarze. W tym
przypadku stanu granicznego użytkowania, tzn. analizy przemieszczeń elementów układu stropfilar-spąg, nie przeprowadza się obligatoryjnie. Wpływ silnie odkształcalnego spągu na projektowanie filarów węglowych uwzględnia się jedynie poprzez wprowadzenie do analizy wartości
nośności granicznej spągu ulokowanego bezpośrednio pod filarem, stosując tzw. sposób Yesica,
który traktuje spąg jako układ dwuwarstwowy, ze słabszą warstwą na wierzchu. Ponieważ
potrzebną do analizy spójność skał najczęściej określa się na podstawie wilgotności naturalnej,
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podejście to zwane jest sposobem Vesica-Specka (Speck 1981) i jest powszechnie stosowane
w praktyce górniczej. Niestety, metoda ta traktuje spąg jako materiał czysto spoisty (cp = 0),
nie uwzględnia wpływu sąsiednich filarów, a także traktuje filar jako odosobniony element
pracujący niezależnie od aktualnej sytuacji górniczej. Wad tych pozbawione jest oryginalne
podejście (Chugh, Pytel 1992), które uwzględniając pewne elementy optymalizacji z powodzeniem
stosowane jest w projektowaniu geometrii wyrobisk wykonywanych zarówno w technologii
ścianowej, jak i w filarowo-komorowej.

6, Problemy związane z wyborem technologii wydobycia
Dane statystyczne (rys. 12, 13) świadczą o tym, że przyrost wydajności w produkcji
węgla w technologii ścianowej osiągnął 19% w 1986 roku, 17% w 1987, 7.4% w 1988,
i tylko 0.8% w 1989 roku.
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Wydaje się, że amerykańskie kompanie wybierają technologię ścianową tylko wtedy,
gdy mają zapewnione wieloletnie kontrakty na dostawę węgla, dzięki czemu uzasadnione
jest znaczne, początkowe zainwestowanie kapitału. Związana jest z tym generalna opinia,
że obecnie najważniejszym parametrem decydującym o wyborze tecłinologii jest koszt
uzyskania jednego Mg węgla, podczas gdy procent wybrania złoża gra rolę drugorzędną.
Przekazano

20 grudnia 1995 r.
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Coal mining industry in the USA
Abstract
The paper presents the historical view of Americal coal mining and reports of its
current status. A generał description of the U.S. coal industry is given and the technology's
impact on underground coal productivity is estimated for room-and-pillar as well as for
longwall mining. Different desing methods utilized in the USA in mine geometry planning
are presented and some problems concerned with the adequacy of selected exploitation
techniąues with the actual geological and mining conditions are identified.
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Wpływ restrukturyzacji w kopalniach węgla na warunki
przewietrzania
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja kopalń-wentylacja
-zagrożenie cieplne.

kopalń-zagrażenie

metanowe-zagrożenie

pożarowe-

Streszczenie
W referacie wykazano, że przeprowadzona na szeroką skalę restrukturyzacja kopalń ma
istotny wpływ na warunki ich przewietrzania jak i na takie zagrożenia, jak: pożarowe,
klimatyczne i metanowe. Podano w oparciu o zebrane informacje z kopalń ciekawsze
stwierdzenia wynikające z dokonanych już restrukturyzacji. Zwrócono uwagę na korelację
zachodzących zjawisk z podejmowanymi zadaniami zakładanymi przy restrukturyzacji kopalń.
1. Wstęp
Polskie górnictwo węglowe zetknęło się w wyniku zmian ustrojowych i politycznych
w kraju, ale i całym bloku państw Europy Środkowej i Wschodniej razem z byłym ZSRR,
z problemem braku zbytu. Rynek krajowy też się bardzo skurczył i w efekcie trzeba było
ograniczać wydobycie węgla [16, 22]. Nagle, koszty produkcji, jakość wydobywanego
i sprzedawanego węgla zaczęły odgrywać dużą rolę i decydować często o tym, czy daną
kopalnię należy zlikwidować, czy też przystąpić do jej restrukturyzacji. O wynikach
restrukturyzacji w tej grupie kopalń względnie o założeniach w planach restrukturyzacji
kopalń będzie mowa w tym artykule. Zauważono, że koszty produkcji są poważnie obciążone
kosztami przewietrzania i klimatyzacji oraz kosztami związanymi ze zwalczaniem zagrożeń
pożarowych, metanowych i pyłowych [2, 4, 16, 22]. Danych ilościowych kopalnie nie
posiadały, albo też niektóre miały takie dane, ale fragmentaryczne. Natomiast słusznie
zakładano, że koszty te są wysokie i że trzeba je właśnie teraz koniecznie obniżyć przy
nie zmienionym stopniu bezpieczeństwa wykonywania robót górniczych.

2. Warunki przewietrzania kopalń
Plany restrukturyzacji kopalń zakładają z reguły poważne zmiany w samym modelu
kopalni. Likwidację całej masy wyrobisk, ograniczenie ilości pokładów eksploatowanych,
zaniechanie eksploatacji w całych partiach złoża i kopalni. Te zamierzenia są bardzo
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pozytywnymi z uwagi na możliowśc uintensywnienia warunków przewietrzania czynnych
wyrobisk. Okazało się szybko, że często w kopalniach zaczęto obserwować nadmiar powietrza
w stosunku tak do potrzeb, jak i zagrożeń. Pierwszym więc skutkiem przeprowadzanej
restrukturyzacji na warunki ich przewietrzania okazał się nadmiar powietrza. Zaczęto więc
myśleć o tym» jak można zmniejszyć ilość powietrza w kopalni bez inwestowania w urządzenia wentylacyjne [4, 16, 17, 18, 22]. Okazało się, że dzięki komputerowym przeliczeniom
rozpływów w sieciach przewietrzania można dokonywać śmiałych zmian w sposobie
przewietrzania kopalń z likwidacją niektórych szybów wentylacyjnych włącznie [9, 14, 22 .
Problemy te są rozwiązywane przez zespoły powoływane doraźnie do rozwiązywania
stawianych zadań spośród pracowników uczelni, biur projektowych i kopalń. Okazało się,
że istotnie można wiele w tej dziedzinie zrobić i w efekcie zaoszczędzić znaczne ilości
energii potrzebnej na organizację przewietrzania kopalń i tym samym znacznie obniżyć
koszty produkcji [14, 16, 22]. Często jednak okazuje się, że zachodzi konieczność czasowa,
doraźna stosowania dużych wentylatorów pomocniczych dla zapewnienia poprawnych warunków przewietrzania w odległych od szybów rejonach. Takie możliwości są dziś przewidywane i możliwe do zrealizowania kosztem niewielkich inwestycji, które są w pełni
rekompensowane oszczędnościami wynikającymi z wyłączenia z sieci przewietrzania szybu
wydechowego. Należy pamiętać, że prawie zawsze wydobycie dobowe w kopalni restrukturyzowanej jest mniejsze od uzyskiwanego w okresie końca lat siedemdziesiątych, co
jest od razu powodem zbyt dużej ilości powietrza w kopalni. Tak więc zmniejszenie ilości
powietrza w kopalni jest uzasadnione, ale zapewnienie prawidłowego rozprowadzenia
powietrza w kopalni wymaga przeważnie znacznych posunięć organizacyjnych związanych
nie tylko z regulacją rozpływów ale i z kolejnością wybierania poszczególnych partii złóż
itd. [22]. Problem ten musi być rozpatrywany kompleksowo w oparciu o komputerowe
obliczenia dotyczące rozpływów powietrza, zagrożeń metanowych i klimatycznych w nowych
warunkach wynikających z założeń restrukturyzacji kopalni. Programy do tego typu obliczeń
są dostępne, a opracowane zostały w uczelniach, instytutach naukowych, a często i na
kopalniach.
Inżynierowie wentylacji kopalń są dziś często stawiani przed, wydawać by się mogło,
zadaniami nie do zrealizowania, takimi jak wyłączenie jednego z dwóch szybów wentylacyjnych na kopalniach o bardzo dużym nadaniu i bardzo długich drogach tak dla powietrza
świeżego jak i zużytego [11, 12, 22]. W kopalni tej zakładano też zakrojoną na szeroką
skalę likwidację nieczynnych wyrobisk w różnych jej częściach. Zapewnienie odpowiednich
warunków przewietrzania tak dla wyrobisk eksploatacyjnych jak i będących w likwidacji
nie byłoby możliwe przy pracy tylko jednego wentylatora głównego [11, 14, 16, 22 .
Postanowiono więc, aby likwidację zbędnych wyrobisk przeprowadzać nie jednocześnie
w całym obszarze kopalni, a kolejno w wybranych jej rejonach. Okazało się w trakcie
przeprowadzania obliczeń rozpływu powietrza w tej wersji, że jest istotnie możliwe
wyłączenie całkowite szybu wentylacyjnego z sieci przy zapewnieniu dobrych i stabilnych
warunków przewietrzania w wyrobiskach eksploatacyjnych jak i będących w likwidacji.
Pozostałe wyrobiska przeznaczone w planie restrukturyzacji kopalni do likwidacji czasowo
otamowano. Czasowe otamowanie całych partii wyrobisk było możliwe z uwagi na to, że
kopalnia nie jest metanowa i nie prowadzi robót na dużych głębokościach [ U , 16, 22 .
Przykład ten zasługuje na szczególną uwagę właśnie z racji zastosowania łącznie dwóch
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sposobów na zmniejszenie ilości powietrza przeprowadzanej przez kopalnię. Wyłączenie
z sieci jednego szybu z wentylatorami i jednocześnie zaplanowanie likwidacji wyrobisk
nie całej kopalni, a kolejno w poszczególnych jej częściach. W innych przypadkach
wyłączenie z sieci szybu wentylacyjnego celem zmniejszenia ilości powietrza płynącego
przez kopalnię było możliwe dzięki istotnym zmianom w kolejności wybierania poszczególnych partii złoża albo pokładów [16, 18, 22]. W takich przypadkach obliczenia komputerowe rozpływów powietrza dla różnych wariantów eksploatacyjnych są niezmiernie
przydatnymi i umożliwiają podjęcie optymalnych decyzji odnośnie zmian w modelu przewietrzania kopalni. Generalnie można stwierdzić, że warunki przewietrzania kopalń restrukturyzowanych powinny ulegać poprawie dzięki ograniczeniu strat, lepszemu rozprowadzeniu
powietrza w sieci często przy zmniejszeniu ilości powietrza płynącego do kopalni w ogóle,
co w efekcie zmniejszy, i to znacznie, koszty związane z przewietrzaniem kopalni [22].
Nie wyklucza się możliwości stosowania wentylatorów pomocniczych dla wymuszenia
w niektórych bocznicach sieci niezbędnych ilości powietrza. Sposób obliczenia parametrów
wentylatora pomocniczego nie nastręcza dziś trudności, a co do jego lokalizacji też mamy
ustalone i nie trudne do realizacji założenia [2, 8, 14, 18]. Ten trend jest też widoczny
w górnictwie angielskim czy niemieckim.

3. Zagrożenia pożarowe
Przy restrukturyzacji kopalni osobny problem stanowią czynne pola pożarowe. Należy
tu rozróżnić dwie odmienne sytuacje. Pierwsza, gdy w wyniku restrukturyzacji kopalni
straci się możliwość kontroli nad polem pożarowym z tym, że w obrębie pola nie zamierza
się w ogóle nigdy prowadzić eksploatacji. Druga, gdy wokół pola pożarowego będzie się
prowadzić eksploatację po jej restrukturyzacji.
W pierwszym przypadku kopalnie opracowywują plan likwidacji dojść do tam pożarowych
właściwych i proponują zamknięcie takich pól tamami nieraz bardzo odległymi od pożarowych,
ale dostępnymi od strony czynnych wyrobisk kopalni po jej restrukturyzacji [22]. Są to
problemy trudne, kontrowersyjne, ale jak uczy praktyka do rozwiązania, zwykle w oparciu
o ekspertyzy wykonane przez zespół fachowców i często opiniowany przez komisję d/s
przewietrzania i klimatyzacji podziemnych zakładów górniczych przy GIG [22 .
W drugim, koniecznym jest ustalenie w oparciu o nowy plan przewietrzania warunków
depresyjnych, jakie będą wokół czynnego pola pożarowego po restrukturyzacji kopalni.
Każde pole pożarowe musi być dokładnie na tą okoHczność zbadane i w zależności od
wyników należy zaprojektować odpowiedni system wyrównywania ciśnień wokół takich
pól. System ten musi być gotowy do włączenia przed dokonaniem zmian wynikających
z planu restrukturyzacji kopalni [22]. Osobnym zagadnieniem są drogi ucieczkowe, które
w wyniku restrukturyzacji kopalni mogą się znacznie wydłużyć dla niektórych partii złoża
(wybieranie filarów szybowych itp.). W takich przypadkach zachodzi konieczność szczegółówego rozpatrzenia takich problemów przez zespoły powoływane celem zbadania takich
sytuacji i zaproponowania rozwiązań. W tych przypadkach może okazać się koniecznym
wykonanie specjalnych połączeń ucieczkowych, schronów czy punktów wymiany pochłaniaczy. Powstanie pożarów endogenicznych przy eksploatacji pokładów skłonnych do
samozapalenia będzie nadal możliwe. Przewidywana szybkość eksploatacji powinna zmniej277
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szyć takie zagrożenie, a stosowanie pyłów dymnicowych do uszczelniania zrobów powinno
się przyjmować jako obowiązujące [2, 15, 22]. Pożary egzogeniczne natomiast mogą
powodować zagrożenia większe niż przed restrukturyzacjią z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się dymów, jak i na długość dróg ucieczkowych. Oczujnikowanie kopalń staje
się coraz bardziej potrzebne celem szybkiego ustalenia miejsca powstania pożaru i co za
tym idzie bezbłędnego wyznaczenia strefy zagrożenia. Dla umożliwienia samoratowania się
załodze wycofującej się ze strefy zagrożenia koniecznie należy dążyć do szybkiego zmniejszenia ilości powietrza płynącego do ognia [1, 2, 18, 20, 22]. Takie postępowanie spowoduje
wydłużenia czasu potrzebnego na zadymienie strefy zagrożenia i tym samym umożliwi
w miarę bezpieczne wycofanie się załogi z prądu głównego do niezadymionych prądów
bocznych [9, 11, 22].

4. Zagrożenia metanowe
Spodziewana szybkość eksploatacji może spowodować zwiększoną emisję metanu w strefie eksploatacyjnej. W związku z tym skuteczność systemu odmetanowania będzie miała
duży wpływ na bezpieczeństwo pracy w rejonie ścian. Odprowadzenie metanu z wentylacją
rejonu będzie oczywiście możliwe, chodzi tylko o to, by niezawodność systemu wentylacji
była zapewniona, a ilości powietrza stojące do dyspozycji nie powinny stanowić wąskiego
gardła [3, 7, 8, 13]. Przy projektowaniu eksploatacji trzeba śmiało zakładać stosowanie
rozcinek typu Y, H lub M dla zapewnienia maksymalnej ilości powietrza świeżego w rejonie
eksploatacji ścian [5, 6, 11, 19, 22]. Skuteczny system odmetanowania i niezawodnie
działający system przewietrzania rejonu zagrożonego metanem powinny zabezpieczyć w sposób pewny i ciągłą eksploatację w rejonie wydobywczym. W przypadku, gdyby jednak
emisja metanu była tak duża, że opanowanie jej wymienionymi sposobami nie gwarantowałoby
bezpieczeństwa pracy w rejonie, to trzeba się liczyć z koniecznością ograniczenia postępu
ściany i tym samym z obniżeniem wydobycia zmianowego [7, 16, 20, 22]. Sprawa prognozy
metanowości nabiera tu szczególnego znaczenia. Prawidłowa prognoza może przesądzić
o odstąpieniu od zamiaru prowadzenia wysoko wydajnej ściany z bardzo drogim sprzętem
(kombajn, obudowa, przenośnik) chybiona, odwrotnie, co w efekcie doprowadzić może do
konieczności ograniczenia postępu i znacznego pogorszenia ekonomicznych efektów [11,
16], Badania geologiczne, sejsmiczne łącznie z wspomnianą prognozą metanonośności
w kopalniach restrukturyzowanych mają szczególnie wysoką rangę i to one powinny
decydować o tym, czy w ogóle można podejmować w tej partii złoża eksploatację ściany
o wysokim wydobyciu i dużym postępie [4, 16, 17, 22]. Takie założenia występują prawie
w każdym planie restrukturyzacji kopalni.

5. Zagrożenia klimatyczne
Wzrost wydobycia ze ścian połączony ze wzrostem głębokości ich zalegania może
spowodować określone trudności klimatyczne [5, 10, 12]. Niemniej kopalnie restrukturyzowane
będą dysponowały lepszym sposobem rozprowadzenia powietrza jak i większą jego ilością
w ogóle do dyspozycji na dole. Utrzymanie możliwie dobrych warunków klimatycznych
w przodkach będzie więc w wielu przypadkach osiągalne przy stosowaniu metod konwe278
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ncjonalnych [5, 6, 10, 12, 21, 22]. Należy jednak pamiętać o tym, że dziś jeżeli zachodzi
potrzeba i konieczność stosowania klimatyzacji sztucznej, to powinno się ten problem
realizować kompleksowo [4, 5, 17, 22]. Znaczy to, że trzeba zastosować odpowiednią
rozcinkę, możliwie oddzielić drogi transportu urobku od dróg powietrza świeżego, stosować
śmiało wentylację łiomotropową i chłodzenie wszelkiej wody technologicznej [5, 12, 19,
22]. Do zastosowania wspomnianych powyżej rozwiązań wprowadzać dopiero wymienniki
ciepła, o lokalizacji i wydajności których decydować muszą znów komputerowe obliczenie
9, 11, 16]. Klimatyzacja kosztuje drogo, więc trzeba ją stosować w ostateczności i wyłącznie
w oparciu o prognostyczne obliczenia. Prognozy do tego typu przeliczeń są dostępne jak
i liczne prace opublikowane na ten temat [5, 6, 8, 10, 16, 19, 21 .

6. Zakończenie
Prowadzona restrukturyzacja kopalń jak się okazuje generalnie sprzyja warunkom ich
przewietrzania i umożliwia obniżenie kosztów związanych z przewietrzaniem. Zagrożenia
pożarowe, metanowe i klimatyczne nie powinny stwarzać większych zagrożeń niż obecnie,
a nawet dzięki kompleksowemu rozpatrywaniu w okresie ustalania założeń dla restrukturyzacji
kopalni mogą zostać w wielu przypadkach zmniejszone [22]. Można też zakładać, że przy
restrukturyzacji kopalni są możliwości na znaczne obniżenie kosztów związanych z ich
przewietrzaniem przy zachowaniu tych samych wymogów wynikających z bezpieczeństwa
pracy, a nawet w wielu przypadkach poprawiając warunki ich przewietrzania i zwiąkszając
bezpieczeństwo pracy [22].
Przekazano

16 października

1995 r.

dla załogi zagrożonej

pożarami.
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The influence of coal mines' reconstruction ventilation conditions
Abstract
In tłie paper, it was proved that tlie wide spread reconstruction of coal mines essentially
influences on ventilation conditions and such hazards as: fire hazard, air and methane
hazard. This paper includes some more interesting mine information connected with the
results of reconstruction. It has been noticed the correlation between proceeding phenomena
and work tasks during the mine reconstruction.
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Ocena efektywności eliminacji sieci sprężonego powietrza na
przykładzie kopalń rud miedzi

Słowa kluczowe
Górnictwo rud miedzi-podziemne

sieci sprężonego

powietrza

Streszczenie
W kopalniach rud miedzi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego do zasilania
maszyn urabiających i urządzeń z napędem pneumatycznym stosowano powszechnie sprężone
powietrze dostarczane siecią rurociągów. Z uwagi na znaczne straty powietrza na drodze
przesyłu oraz niską sprawność pneumatycznych układów napędowych CBPM „Cuprum"
w wyniku zrealizowania prac analityczno-badawczych doprowadziło do podjęcia decyzji
o wyeliminowaniu sprężonego powietrza z kopalń rud miedzi. Przedsięwzięcie wiązało się
ze zmianami technologicznymi oraz technicznymi i polegało głównie na zastąpieniu wozów
wiertniczych z wiertarkami pneumatycznymi wozami z wiertarkami hydraulicznymi oraz
wprowadzeniu zastępczych układów napędowych opartych na lokalnych agregatach sprężarkowych, służących do zasilania tych urządzeń, w których musiał być stosowany napęd
pneumatyczny. W kopalniach rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. przedsięwzięcie to
rozpoczęto realizować sukcesywnie od roku 1990. Odejście od starej technologii opartej
na sprężonym powietrzu dostarczanym z powierzchni poprzez podziemne sieci i wprowadzenie
nowej technologii opartej głównie na wiertarkach hydraulicznych zostało osiągnięte w kopalni
Rudna i Polkowice w roku 1994. Proces ten jest na ukończeniu w pozostałych kopalniach
KGHM. Opierając się na bazie rzeczywistych kosztów ponoszonych w kopalniach przy
stosowaniu starej technologii opartej na napędach pneumatycznych zasilanych centralnie
oraz kosztów nowych technologii stosowanych po wyeliminowaniu podziemnych sieci
sprężonego powietrza wykonano analizę efektywności przedsięwzięcia. Efekty ekonomiczne
są przedstawione na przykładzie kopalni Rudna.
1. Stan układów technologicznych zasilanych sprężonym powietrzem
rozprowadzanym siecią podziemnych rurociągów
W kopalniach rud LGOM od początku ich wybudowania do końca lat 80-tych technologia
urabiania za pomocą materiałów wybuchowych była oparta na stosowaniu wiertarek pneumatycznych zasilanych z rozbudowanych sieci sprężonego powietrza, do których powietrze
tłoczone było z kompresorowni na powierzchni. Cały układ zasilający wraz z postępem
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eksploatacji musiał być rozbudowywany, i to zarówno w sferze samych sieci, jak i jednostek
zasilających. Skala zagadnienia jest przedstawiona na przykładzie kopalni Rudna.
W kopalni Rudna w roku 1989 było zainstalowanych:
— 8 turbosprężarek TK-175 każda o wydajności 8000 m^/h i mocy 1,05 MW. Pracowało
5 turbosprężarek a 3 były rezerwowe,
— 6 turbosprężarek TK-32 każda o wydajności 32 000 m^/h i mocy 4,0 MW. Pracowały
2 turbosprężarki a 4 były rezerwowe.
Dla zapewnienia potrzeb technologicznych maksymalna wydajność turbosprężarek w kopalni
Rudna wynosiła 248 OCK) m /h. Napęd tych turbosprężarek wymagał zainstalowania mocy 31,35
MW. W latach 1985—1989 do kopalni dostarczano średnio około 46 693 940 m^ sprężonego
powietrza miesięcznie, na produkcję którego zużywano około 6 490 456 kWh energii elektrycznej.
Sieć podziemna była zbudowana z rurociągów stalowych. Rurociągi magistralne były
wykonane z rur o średnicach ({>600, (1)500, (1)400 i (1)300 mm. W sieciach oddziałowych
stosowano rury o s'rednicach (|)200, ((>150, (t)100 i <|)50 mm. Łączna długość rurociągów
osiągnęła około 92, km a masa rur z armaturą wynosiła około 6150 ton.
Utrzymywanie w kopalni w należytym stanie technicznym tak rozbudowanej sieci
rurociągów niosło za sobą szereg problemów eksploatacyjno-ekonomicznych. Stalowe rurociągi sprężonego powietrza były podwieszane pod stropem wzdłuż chodników. Agresywne
środowisko kopalniane, kontakt z wyciekami zasolonych wód oraz transport wilgotnego
powietrza przyspieszały korozję zewnętrznych i wewnętrznych ścian rur. Intensywna korozja
wżerowa powodowała nieszczelności oraz częste awarie. Konieczne były zatem wymiany
zużytych odcinków rur. Okres eksploatacji rurociągów wynosił średnio 10—14 lat.
Badania wykazały znaną prawidłowość, że sieć magistralna charakteryzowała się dużym
stopniem szczelności, natomiast duże nieszczelności występowały w sieciach oddziałowych
(Kulczak, Ziętkowski 1986). Wymiana odcinków rur podczas awarii, zabudowa nowych
rurociągów oraz przebudowa rurociągów oddziałowych w kopalni wymagały angażowania
znacznych sił i środków.
Straty sprężonego powietrza przez nieszczelności, duża objętość sieci rurociągów oraz
opory przepływu w rurach o chropowatości sięgającej k
3 mm powodowały, że znaczna
część wydajności turbosprężarek była zużywana na uzupełnienie spadku ciśnienia w sieci
w czasie eksploatacji, jak również podczas międzyzmian i przestojów technologicznych.

2, Podstawy eliminacji nieefektywnych układów sprężonego powietrza
Przeprowadzając analizę średniego miesięcznego zużycia sprężonego powietrza przez urządzenia pneumatyczne w procesie wydobywczym i przy pracach pomocniczych oraz średnią
miesięczną produkcję sprężonego powietrza przez turbosprężarki określono średnie miesięczne
straty objętościowe sprężonego powietrza w sieci rurociągów (Kulczak, Ziętkowski 1989).
Dla kopalni Rudna średnia miesięczna produkcja sprężonego powietrza w latach 1985—
3
1989 wyniosła 46 693 940 m', natomiast wyliczono, że zużycie wyniosło 27 224 200 m .
o

z tego wynika, że straty kształtowały się na poziomie około 19 469 740 m' i stanowiły
około 42% ilości powietrza dostarczanego do kopalni przez turbosprężarki.
W analizie uzasadniającej nieefektywność układu rozpatrzono straty energetyczne w produkcji sprężonego powietrza, na które mają wpływ:
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przemiany termodynamiczne przy sprężaniu powietrza w turbosprężarkach,
sprawność mechaniczna zespołów napędowych i turbosprężarek,
opory przepływu powietrza w rurociągach.
Średnia wartość sprawności izotermicznej sprężarek TK-175 i TK-32 zabudowanych
w kopalni Rudna wynosi odpowiednio Ti = 0,32 oraz ri= 0,54.
Sprawność mechaniczna tych turbosprężarek wynosi r| = 0,85—0,95.
Sprawność mechaniczna przekładni zębatej wynosi r| = 0,85—0,92.
Sprawność mechaniczna silników napędowych turbosprężarek wynosi r| = 0,94—0,96.
Sprawność przepływu sprężonego powietrza w rurociągach stalowych wynosi średnio r| = 0-8.
Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej wartości dla kopalni Rudna dla układu zasilającego
wraz z sieciami rurociągów transportowych sprężonego powietrza określono średnią sprawność
całkowitą Tj = 0,16. Interpretacja tej wartości jest następująca: z energii elektrycznej
zużywanej do napędu turbosprężarek tylko około 16% energii jest spożytkowane w odbiornikach, a na straty idzie około 84% energii elektrycznej. Wyliczono, że w latach 1985—1989
straty te wyniosły około 5 471 594 kWh/ miesiąc.
Wykonane prace analityczne wykazujące bardzo niską sprawność kopalnianego układu
energetycznego opartego na sprężonym powietrzu zadecydowały o wprowadzeniu zmian
technologicznych, które doprowadziły do eliminacji podziemnych sieci.
Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za eliminacją podziemnych sieci rurociągów sprężonego powietrza było rozeznanie o przewadze efektywności wiercenia wiertarkami hydraulicznymi w stosunku do efektywności wiercenia wiertarkami pneumatycznymi, zważywszy, że na
zasilanie wiertarek pneumatycznych zużywano około 90% powietrza dostarczanego do kopalni.
Z pomiarów parametrów wiercenia otworów w kopalniach rud miedzi wynikało, że za pomocą
wiertarek udarowo-obrotowych z napędem hydraulicznym uzyskiwano około dwa razy większe
prędkości wiercenia od prędkości uzyskiwanych przy wierceniu wiertarkami z napędem pneumatycznym. A odbywa się to przy znacznie mniejszym zużyciu energii elektrycznej przez
wiertarki hydrauliczne. Przy wykonywaniu identycznych otworów wiertarki hydrauliczne zużywają
około 12 razy mniej energii elektrycznej niż wiertarki pneumatyczne. Dla przykładu na odwiercenie
otworu o głębokości 3,0 m koronką o średnicy (|)64 mm wiertarką:
— pneumatyczną potrzeba około 38,9 kWh,
— hydrauliczną potrzeba około 3,15 kWh.
Do analizy zużycia energii elektrycznej potrzebnej do odwiercenia jednego otworu o długości
około 3,0 m wzięto średnią wartość zużycia energii elektrycznej przy wierceniu koronką o średnicy
64 mm, gdyż w kopalni Rudna ponad 80% otworów jest wierconych takimi koronkami. W oparciu
o wyniki badań prędkości wiercenia wiertarką WUP-70, zużycia sprężonego powietrza przez tę wiertarkę
O

oraz wyliczeniu, że na wyprodukowanie 1 m sprężonego powietrza w kopalni Rudna potrzeba okcńo
0,137 kWh energii elektrycznej przy całkowitej sprawności sieci sprężonego powietrza r| =0,16,
określono, że na odwiercenie jednego w/w otwom wiertarka pneumatyczna zużywa okdo 38,9 kWh
energii elektrycznej. Wiertarka hydrauliczna COP-1238 LP na odwiercenie takiego samego otworu
zużywa około 3,15 kWh energii elektrycznej. Literatura techniczna podaje, że przy wierceniu otworów
wiertarką hydrauliczną zużywa się około 7—20 razy mniej energii elektrycznej niż przy wierceniu
wiertarką pneumatyczną. Na ten dość szeroki przedzid krotności wpływają:
— własności fizyczne wierconego materiału;
— objętość i wielkość sieci sprężonego powietrza, z której są zasilane wiertarki pneumatyczne;
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— sprawność sieci sprężonego powietrza;
— sprawność układu roboczego urządzenia wiertniczego;
— średnica wierconego otworu;
— siła nacisku narzędzia wiertniczego.
Ilość energii elektrycznej zużywana przez wiertarki hydrauliczne i zastępcze
napędowe zbudowane do zasilania urządzeń przyszybowycti, urządzeń w komorach
towych oraz przy pracach pomocniczych po zmianie technologii może być około
mniejsza niż ta, która była zużywana przy stosowaniu technologii dotychczasowej,
na sprężonym powietrzu rozprowadzanym siecią rurociągów.

układy
remon5 razy
opartej

3. Rozwiązania techniczne umożliwiające eliminację podziemnych sieci sprężonego powietrza
Przystępując do rozwiązania problemu należało wziąć pod uwagę utrzymanie w ruchu
wszystkich podziemnych urządzeń napędzanych dotychczas sprężonym powietrzem. Wymienić
tu należy następujące obszary;
— wiercenie otworów technologicznych,
— napędy urządzeń przyszybowych,
— napędy urządzeń w komorach remontowych,
— napędy tam wentylacyjnych,
— napędy urządzeń w komorach paliw,
— napędy ręcznych wiertarek i kotwiarek,
— inne urządzenia wymagające napędu sprężonym powietrzem.
Począwszy od roku 1991 w kopalniach rud miedzi LGOM rozpoczęto działania techniczne
zmierzające do eliminacji podziemnych sieci sprężonego powietrza. Rozpoczęto wprowadzanie
wozów wiertniczych wyposażonych w wiertarki hydrauliczne. Wykonano odpowiednie dokumentacje i zbudowano układy zastępcze oparte o lokalne agregaty sprężarkowe do napędu:
— pneumatycznych urządzeń przyszybowych,
-— urządzeń w komorach remontowych;
-— ręcznych wiertarek i kotwiarek stosowanych głównie w robotach przygotowawczych,
— innych urządzeń pneumatycznych.
Opracowano napędy tam wentylacyjnych za pomocą urządzeń hydraulicznych oraz
układów mechaniczno-elektrycznych.
Eliminację podziemnych sieci sprężonego powietrza i wprowadzanie nowych rozwiązań
technicznych w kopalniach dokonywano sukcesywnie poszczególnymi rejonami. W kopalni
Rudna i Polkowice proces ten zakończono w roku 1994.
Zakres prac wynikający z przejścia na nową technologię przedstawiamy na przykładzie
kopalni Rudna. Do wiercenia otworów wozami wiertniczymi i zawałowymi były stosowane
wiertarki pneumatyczne WUP-70. Ilość wiertarek, którą posiadała kopalnia wynosiła około
350 sztuk. Awaryjność tych wiertarek była znaczna, stąd ilość remontów wykonywanych
w ZNM Zanam na rzecz kopalni Rudna oraz przez oddziały remontowe w kopalni sięgała
około 1500 sztuk rocznie. Rocznie kupowano około 90 sztuk nowych wiertarek WUP-70.
Wprowadzając do wiercenia otworów wozy z wiertarkami hydraulicznymi zastosowano
następujące typy tych wiertarek:
— COP-1238 LP — firmy Adas Copco,
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— HL-538 oraz HL-500s — firmy Tamrock,
— HD-150 — firmy Boart.
Łączna liczba wiertarek hydraulicznych w roku 1994 wynosiła 64 sztuki. W tym roku
wykonano także 66 remontów wiertarek hydraulicznych.
Wiertarek z napędem hydraulicznym było zatem około 6 razy mniej niż pneumatycznych
w poprzednich latach.
Próba porównania stopnia niezawodności wiertarek hydraulicznych i pneumatycznych
jest zagadnieniem istotnym i wymaga szeregu pomiarów ilości odwierconych otworów przy
założeniu, że wiertarki:
— mają ten sam stopień zużycia,
— pracują w podobnych warunkach.
Nie dysponowaliśmy takim materiałem. Dodatkowym utrudnieniem przy porównywaniu wiertarek był fakt, że poprzednio liczono ilość przodków odwierconych przez wóz wiertniczy, natomiast
od roku 1991 ilość otworów odwierconych przez wiertarkę. Właściwym parametrem do oceny
pracy wiertarki jest ilość odwierconych otworów lub odpowiednio ilość odwierconych mb.
Według posiadanych danych można stwierdzić, że około 10% wiertarek hydraulicznych było
rezerwowych, oraz że jedna wiertarka była remontowana średnio 1 raz w roku. Gdy otwory
strz^owe wiercono wiertarkami pneumatycznymi około 45% wiertarek stanowiło rezerwę, natomiast jedna wiertarka WUP-70 była remontowana średnio około 4 razy w roku.
Wprowadzenie w oddziałach górniczych wozów wiertniczych z wiertarkami hydraulicznymi
spowodowało konieczność modernizacji dołowej sieci elektrycznej. Każda wiertarka i jej posuw
muszą być zasilane z zespołu pompowego z silnikiem elektrycznym.
Aby była możliwa jednoczesna praca wozów wiertniczych należało:
— zastosować kable elektryczne o większej obciążalności;
— zmniejszyć długości odcinków hnii zasilających;
— zabudować dodatkowe stacje transformatorowe;
— instalować rozdzielnice oraz gniazda górnicze.
Wprowadzając wiercenie. otworów wiertarkami hydraulicznymi wraz z udostępnianiem
nowych rejonów nie było potrzeby rozbudowy sieci sprężonego powietrza. W okresie od
roku 1991 do roku 1994 należałoby dodatkowo wybudować około 16 000 mb rurociągów
oraz dokonać wymiany około 3800 mb rurociągów na sieci istniejącej.

4. Efektywność wynikająca z eliminacji podziemnych sieci sprężonego powietrza na
przykładzie kopalni Rudna
Ocena efektywności wynikająca z eliminacji podziemnych sieci sprężonego powietrza
została wykonana na drodze analizy kosztów technologii przed eliminacją oraz kosztów
nowej technologii w dziedzinach:
— wiercenie otworów technologicznych;
— produkcja sprężonego powietrza;
— instalacje przesyłowe sprężonego powietrza;
— zużycie energii elektrycznej.
Schematyczne przedstawienie rozpatrywanych kosztów w kopalni Rudna w okresie od
stycznia 1991 r. do czerwca 1994 r. pokazuje rysunek 1.
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Analizę kosztową przedsięwzięcia przeprowadzono za okres 01.1991—06.1994 porównując
istotne koszty, jakie by były poniesione, gdyby dalej pracowały układy technologiczne
zasilane sprężonym powietrzem tłoczonym do podziemnej sieci rurociągów przez turbosprężarki oraz koszty, jakie poniesiono wprowadzając wozy z wiertarkami hydraulicznymi
i stosując zasilanie niektórych odbiorników z lokalnych agregatów sprężarkowych (Gromysz
i in. 1994). Wszystkie koszty poniesione w latach 1991—1994 zostały przeliczone
wskaźnikiem inflacji do 06.1994 r. Zestawienie kosztów ujmuje tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie kosztów
Table 1. The costs specification
Pozycja kosztów
wg rysunku 1
1. Proponowane koszty
związane
z kontynuacją
starej technologii

1,1
1,2
1,3

2. Koszty wynikające

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

ze stosowania
nowej technologii

1,4

Koszt
(zł nowe)
4 818
2811
14 350
10 672

805
172
878
664

Sumaryczny koszt
(zł nowe)

32 653 519

494 801
5 643 333
3 813 131
1 119 537
433 128
9 809 208

21 313 138
11 340 381

RÓŻNICA

5. Podsumowanie
Z porównania kosztów dla dwóch technologii w kopalni Rudna wynika, że nowa
technologia jest o około 35% efektywniejsza od technologii stosowanej poprzednio.
Wyeliminowanie podziemnych sieci sprężonego powietrza jest przedsięwzięciem przynoszącym duże korzyści finansowe, techniczne i ekologiczne.
W kopalni Rudna osiągnięto około dwunastokrotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dla potrzeb robót wiertniczych w odniesieniu do jednej tony wydobycia rudy
miedzi.
Przejście na stosowanie wiertarek hydraulicznych doprowadziło do sytuacji, że porównywalne urabianie uzyskuje się przy stosowaniu sześciokrotnie mniejszej ilości wiertarek
w porównaniu ze stanem, gdy były stosowane wiertarki pneumatyczne. Zmniejszyła się
o około 25% liczba wozów wiertniczych.
Wprowadzenie wiercenia za pomocą wiertarek hydraulicznych poprawiło warunki pracy
operatorów wozów wiertniczych, dzięki obniżeniu poziomu hałasu.
Wyłączenie z pracy energochłonnych turbosprężarek niesie korzyści ekologiczne z tytułu
mniejszego zapotrzebowania przez kopalnie na energię elektryczną, która w Polsce jest
wytwarzana głównie na bazie spalania węgla ze skutkami zatruwania środowiska.
Przekazano

12 listopada

1995 r.
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Effectiveness evaIuation of elimination of compressed air networks
based on the example of copper ore mines

Abstract
In Legnica-Głogów Region copper ore mines, the compressed air delivered by pipelines
was used by mining machines with pneumatic drive power supply, Due to substantial air
losses on the trransmission line as well as to Iow efficiency of pneumatic power transsmision
systems, CRDC „Cuprum", as the result of research studies, has brought about the decision
about eliminating of compressed air from copper ore mines. The enterprise was connected
with technological and technical changes and consists of mainly on replacement of drilling
cars with pneumatic drillers by cars with hydraulic drilles and on providing substitutional
power transmission systems based on local compressor units for power supply of machines
with pneumatic power transmission system. This action was started in KGHM Polska Miedź
S.A. copper ore mines in 1990. The resing of the old technology which was based on
compressed air delivered from the surface by underground networks and implementation
of new technology mainly based on hydraulic drillers was reached in Ruda and Polkowice
mines in 1994. This process is almost finished in other KGHM mines.
Basing on the real costs borne in mines using old technology of compresses air power
supply and costs of new technology used after compressed air underground network
elimination the effectiveness evaluation of the enterprise was done. Economic results are
showed on the example of Rudna mine.
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Nowe elementy w zwalczaniu zagrożeń naturalnych poprzez
wzmacnianie i uszczelnianie skał

Słowa kluczowe
Górnictwo-zagrażenia
naturalne-wzmacnianie
i uszczelnianie skał-technologie
własności środków iniekcyjnych-zwalczanie zagrożeń naturalnych

iniekcji-

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono trzy grupy zagadnień związanych z zagrożeniami naturalnymi, występującymi jako utrudnienia w procesie wydobywczym. Omówiono technologie
iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania skał w otoczeniu podziemnych wyrobisk górniczych,
wskazano wymagane własności środków iniekcyjnych. Podano przykłady nowych elementów
w zwalczaniu zagrożeri naturalnych poprzez wzmacnianie i uszczelnianie skał.
1, Wstęp
Pogorszenie się warunków geologiczno-górniczych i zwiększenie zakresu utrudnień
technologicznych w kopalniach węgla kamiennego związane jest ze schodzeniem robotami
górniczymi na większe głębokości (przekraczające w wielu przypadkach 1000 m), dopływem
silnie zmineralizowanych i zasolonych wód złożowych do wyrobisk górniczych (pionowych
i poziomych) oraz komplikacją problemów wentylacyjnych. W związku z powyższym
częściej obserwuje się zwiększone ciśnienie górotworu objawiające się deformacją wyrobisk
korytarzowych w postaci wyciskania spągu, zagniatania ociosów i stropu, powstawaniem
obwałów tworzących niekiedy znacznej wysokości pustki w stropie. Dopływy silnie zmineralizowanych i zasolonych wód złożowych powodują degradację obudów kamiennych,
przyczyniając się równocześnie do zanieczyszczenia pompowanych na powierzchnię wód
dołowych. Migracja gazów w ociosach i ucieczki powietrza do zrobów mogą stanowić
przyczynę powstawania potencjalnych zagrożeń pożarami endogenicznymi, degradacji składu
jakościowego powietrza oraz ograniczenia dopływu świeżego powietrza do wyrobisk eksploatacyjnych i pogorszenie warunków klimatycznych.
Wspomniane utrudnienia, w realizacji procesu technologicznego mającego na celu
pozyskanie węgla kamiennego, wymagają wykonywania specjalistycznych robót polegających
na wzmacnianiu i uszczelnianiu skał w otoczeniu podziemnych wyrobisk górniczych [6, 9 .
Ponieważ osiągnięcie zamierzonego celu przy możliwie najkorzystniejszych efektach
ekonomicznych jest zagadnieniem trudnym i wymagającym dobrej znajomości zarówno
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dostępnych środków, jak i umiejętności wyboru optymalnych technologii. W opracowaniu
przedstawiono przegląd koniecznych własności środków oraz zakres możliwości skutecznego
ich zastosowania w kopalniach podziemnych w oparciu o różne technologie.
2. Pojęcie niektórych zagadnień jako zagrożeń naturalnych w procesie wydobywczym
Większość ze znanych zagrożeń naturalnych, występujących w kopalniach podziemnych
węgla kamiennego, przedstawić można w trzech grupach zagadnień związanych z utrudnieniami w procesie wydobywczym. Proponuje się wyróżnić grupy związane z:
I. Migracją gazów;
II. Wypływami i migracją wód;
III. Dezintegracją i przemieszczaniem się skał.
W grupie I zagadnień związanych z migracją gazów wyróżnić należy zagrożenia
naturalne: wynikające ze skłonności pokładów do samozapalenia — potencjalne zagrożenie
pożarami endogenicznymi; będące wynikiem wydzielania się metanu z ociosów i zrobów —
zagrożenie metanowe.
W grupie II zagadnień związanych z wypływami i migracją wód wyróżnić należy
zagrożenia naturalne: wynikające z drążenia wyrobisk w strefach wodonośnych i kurzawkowych; będące wynikiem uszkodzenia obudowy kamiennej w szybie, chodnikach lub
ociosie tamy wodnej — zagrożenie wodne.
W grupie III zagadnień związanych z dezintegracją i przemieszczaniem się skał
wyróżnić należy zagrożenia naturalne: wynikające z drążenia wyrobisk w strefach zaburzeń
tektonicznych, spękań i słabo zwięzłych kruchych lub sypkich skał — zagrożenia nieplanowanymi zawałami lub obwałami skał; będące przejawem zwiększonego ciśnienia górotworu — zagrożenie wypiętrzeniem spągu, brakiem stateczności ociosów; lub zagrożenie
tąpaniami.
Przedstawione zagrożenia naturalne należy eliminować lub dążyć do maksymalnego
ograniczenia ewentualnych skutków ich wystąpienia poprzez wykonywanie profilaktycznych
robót zabezpieczających. Dla skutecznej realizacji tych robót proponuje się wykorzystanie
technologii iniekcyjnego wzmacniania i uszczelniania skał, przy użyciu zaczynów iniekcyjnych
0 różnorodnych własnościach.
3. Wzmacnianie i uszczelnianie skał jako sposób eliminacji zagrożeń naturalnych
Do iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania skał oraz górotworu za obudową wyrobisk
poziomych i pionowych stosować można szeroką gamę środków chemicznych i materiałów
wiążących mineralnych o zróżnicowanych własnościach, dobieranych w zależności od celu,
jaki zamierza się osiągnąć.
W odróżnieniu od „okresowej" (krótkotrwałej) zmiany własności górotworu w wyniku
mrożenia, iniekcyjne uszczelnianie lub wzmacnianie górotworu jest zabiegiem trwałym.
Wynikiem robót iniekcyjnych jest wypełnienie pustek struktury skalnej (szczelin, porów,
kawern), w zależności od stosowanego do iniekcji zaczynu oraz rodzaju skały prowadzi
to do wzmocnienia
(utwardzenia) skał luźnych (piaski, kurzawki) lub uszczelnienia
1 zespojenia skał zwięzłych — porowatych lub szczelinowatych (spękanych).
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3.1. W y m a g a n e w ł a s n o ś c i ś r o d k ó w
i u s z c z e l n i a n i a skał w otoczeniu

i n i e k c y j n y c h do w z m a c n i a n i a
wyrobisk górniczych

Środki do iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania skał oraz kamiennych obudów
wyrobisk podziemnych powinny charakteryzować się [3, 4, 5, 6, 8, 9]:
— brakiem toksyczności,
— niepalnością,
— łatwością sporządzania zaczynu,
— szerokim zakresem regulacji czasu polimeryzacji, utwardzania lub wiązania,
— możliwością regulacji lepkości,
— regulowanym czasem przetłaczalności,
— odpornością na korozję chemiczną i degradację biologiczną,
— odpornością na rozmywanie po spolimeryzowaniu, utwardzeniu lub związaniu,
— odpornością na własności buforowe i adsorpcyjne iniekowanego ośrodka,
— brakiem podatności na gromadzenie ładunków elektrycznych,
— dobrą adhezją,
— minimalnym skurczem polimeryzacyjnym łub wiązania,
— minimalną synerezą,
— wzrostem objętości (ekspansją lub spienieniem),
— brakiem przepuszczalności dla wody i gazów,
— odpornością na procesy starzenia,
— odpowiednią temperaturą polimeryzacji lub reakcji twardnienia czy wiązania (bezpieczną dla iniekowanego ośrodka),
— stabilnością chemiczną w okresie składowania,
— tolerancją na temperaturę iniekowanego ośrodka i otoczenia,
— względnie niskim kosztem stosowania.
Sprostanie tym wszystkim wymaganiom równocześnie jest w praktyce bardzo trudne do
zrealizowania, a w większości przypadków wręcz niemożliwe. Dlatego wybór optymalnej
technologii z jednoczesnym doborem środka iniekcyjnego, charakteryzującego się najkorzystniejszymi własnościami dla realizacji określonego celu, wymaga indywidualnego
podejścia do każdego przypadku. Uwiericzenie sukcesem technicznym i ekonomicznym
zamierzonego przedsięwzięcia uzależnione jest w równej mierze od jakości prac projektowych,
jak i ścisłej ich realizacji oraz doświadczenia praktycznego wykonawcy.
3.2. T e c h n o l o g i e

uszczelniania

i wzmacniania

skał

Podjęcie trafnej decyzji o wyborze technologii i właściwym doborze zaczynu iniekcyjnego jest konieczne dla skutecznego rozwiązania problemu eliminacji lub ograniczenia
następstw zagrożeń naturalnych. Podstawą kompleksowego doboru technologii i środków
są założenia górniczo-techniczne, zróżnicowane dla różnych przypadków zagrożeń. Dobór
ten powinien uwzględniać również kryteria: hydrogeologiczne, geologiczne i ekonomiczne
1, 4, 6, 9].
W założeniach górniczych uwzględnić należy przede wszystkim:
— ceł iniekcji (uszczelnianie, wzmacnianie);
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— charakter zabezpieczenia (doraźny, ciągły);
— skutek zabezpieczenia (przejściowy, trwały).
W zależności od warunków kryterium geologicznego (stosunki wodne, sposób zalegania,
rodzaj i własności skał, porowatość i szczelinowatość, współczynnik filtracji) dokonuje się
wyboru środków iniekcyjnych.
Zróżnicowane warunki geologiczne oraz własności iniekowanych skał wymagają stosowania różnych technologii uszczelniania i wzmacniania górotworu. Wybór odpowiedniej
technologii umożliwia prawidłowe wykorzystanie własności środków iniekcyjnych, jednocześnie zwiększając skuteczność przedsięwzięcia.
Technologie iniekcji można podzielić na:
— iniekcję klasyczną (rys. 1);
— iniekcję ciśnieniową (rys. 2);
— iniekcję strumieniowo-ciśnieniową (rys. 3);
— iniekcję ze zruszaniem ośrodka (rys. 4).
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Rys. 1. Przykłady iniekcji klasycznej (Miłkowski i in. 1982)
a — iniekcja przez perforowaną rurę w warstwę przepuszczalną ograniczoną warstwami nieprzepuszczalnymi;
b — iniekcja przez perforowaną rurę w warstwę przepuszczalną o nieograniczonej szerokości; c — iniekcja
przez rurę z otwartym końcem, której wylot usytuowany jest na skraju warstwy przepuszczalnej; d —
iniekcja w warstwy przepuszczalne przez rurę z otwartym końcem
Fig. l. Exampl€S of classical injection (Miłkowski et al. 1982)
a — injection through the perforated pipę in the permeable bed limited by impermeable beds; b — injection
through the perforated pipę in the permeable bed cf unlimited width; c — injection through the pipę with an
open end whose outlet is situated at the edge of the permeable bed; d — injection in permeable beds
through the pipę with an open end

292

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96

Rys. 2. Schemat iniekcji ciśnieniowej
1 — głowica iniekcyjna; 2 — mieszalnik; 3 — rurociąg sprężonego powietrza; 4 — zestaw pompowy
pojemniki z komponentami zaczynu iniekcyjnego; 7 — szczeliny.
przenośny; 5 — węże tłoczne; 6
spękania skał
Fig. 2. Diagram of the pressure injection
pumping
mixer; 3 — pipeline of compressed air; 4 — portable pump set; 5
injection head; 2
hoses; 6 — containers with components of tłie injection slurry; 7 — fissures and fractures of rocks

Wymienione technologie zrealizować można według różnych schematów układu technologicznego przedstawionych w pracy [4, 8], Na rysunku 5 pokazano schemat przenośnego
wielofunkcyjnego zestawu pompowego. Schematy budowy różnych typów nabojnic służących
do uszczelniania otworów iniekcyjnych pokazano na rysunkach 6 i 7.
Własności chemiczne i fizykochemiczne skał, które mają istotny wpływ na przebieg
iniekcyjnego uszczelniania i wzmacniania, to:
— skład chemiczny,
— odczyn pH,
— własności sorpcyjne,
— własności buforujące.
Niekiedy, stosując zwłaszcza żywice bazujące na kwaśnym utwardzaczu, istnieje konieczność zmiany własności iniekowanego ośrodka. Przykład takiego zabiegu objaśniono na
rysunku 8.
Rozmieszczenie otworów iniekcyjnych i kolejność iniekcji w otworach decyduje o powodzeniu i skuteczności zabiegu uszczelniania lub wzmacniania obudowy kamiennej albo
górotworu za obudową. Na rysunkach 9 i 10 pokazano przykładowo uszczelnianie obudowy
szybowej i wzmacniania górotworu za obudową.
Projektowanie ilości, rozmieszczenia i parametrów geometrycznych otworów iniekcyjnych
wykonuje się w oparciu o znajomość:
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faza I

faza II

Rys. 3. Schemat iniekcji strumieniowo-ciśnieniowej
faza I — wiercenie otworu iniekcyjnego; faza II — podnoszenie przewodu wiertniczego z obrotem
i jednoczesną iniekcją strumień i o wo-ci śni eniową; —» — kierunek i ruch obrotowy przewodu wiertniczego lub
strumienia iniekcyjnego, A — strefa utwardzonego ośrodka, 1 — przewód wiertniczo-iniekcyjny;
2 — narzędzie wiercące; 3 — głowica iniekcyjna z dyszami
Fig. 3. Diagram of the stream — pressure injection
drilling of the injection hole; Phase II — lifting of the drilling conduit with rolation and
Phase I
simultaneous stream - pressure injection;
arrows point to the direction and rotational movement of the
drilling conduit or the injection stream; A — zone of the hardened medium, 1 — drilling — injection
conduit; 2 — drilling device; 3
injection head with nozzles

faza I

faza II

Rys. 4. Schemat iniekcji ze zruszaniem ośrodka
faza 1 — wprowadzenie przewodu wiertniczo-iniekcyjnego do utwardzanego ośrodka, faza II
podnoszenie
przewodu wiertniczo-iniekcyjnego z obrotowym zruszeniem ośrodka i jednoczesnym wtłaczaniem zaczynu
iniekcyjnego; A — strefa utwardzonego ośrodka, 1 — przewód wiertniczo-iniekcyjny; 2 — narzędzie
skrawające; 3 — dysza iniekcyjna i narzędzie zruszające ośrodek
Fig. 4. Diagram of injection with the loosening of the medium
Phase I — introduction of the drilling-injection conduit in the hardened medium, Phase II — lifting of the
drilling — injection conduit with the rotational loosening of the medium and simultaneous forcing of the
injection slurry; A — zone of the hardened medium, 1 — drilling — injection conduit; 2 — cutting device;
3 — injection nozzle and the device loosening the medium
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1

Rys. 5. Przenośny zestaw pompowy
silnik; 2 — zespół przygotowania powietrza; 3 — układ sprzęgający; 4 — pompa składnika

podstawowego; 5 — pompa drugiego składnika; 6 — stelaż plecakowy; 7 — przyłącze zasilania; 8—11 —
przyłącza pomp ssąco-tłoczącycli
Fig. 5. Portable pump set
1 — engine; 2 — unit for the preparatłon of the air; 3 — coupling unit; 4 — pump of the ełementary
component; 5 — pump of the second component; 6 — framework; 7 — supply terminal; 8—11 — terminals
of sucking-forcing pumps

Rys. 6. Schemat budowy nabojnicy rozprężanej mechanicznie
— rura tłoczna; 2 — tuleje gumowe; 3 — piers'cienie zaciskające; 4 — uchwyt zaciskający; 5 —
końcówka zasilająca
Fig. 6. Diagram of the construction of the mechanically expanded blaster
forcing pipę; 2 — rubber liners; 3 — cłamping collars; 4 — cłamping handle; 5 — supply terminal
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a)
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Rys. 7. Nabojnice iniekcyjne samorozprężne
nabojnica zwykła; b — nabojnica o regulowanym ciśnieniu zadziałania; 1 — nasadka; 2 — tułeja;
a
3 - łącznik; 4 — głowica; 5 — gniazdo; 6, 7 — zawory
Fig. 7. Injection self — expanded błasters
błaster of regulated operation pressure; 1 — cap; 2 — liner; 3 — connector;
a — ordinary blaster; b
4 — head; 5 — socket; 6, 7 — valves

A

A
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Rys. 8. Schemat wyprzedzający zmiany własności iniekowanego ośrodka
- środek zmieniający odczyn pH iniekowanego ośrodka; B — zaczyn iniekcyjny; 1 — przewód
iniekcyjny perforowany; 2 — uszczelnienie przewodu w otworze iniekcyjnym
Fig. 8. Diagram preceding the cłianges in the properties of the injected medium
means changing the reaction pH of the injected medium; B — injection slurry; I — perforated
injection conduit; 2 — sealing of the conduit in the injection hole
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Rys. 9. Schemat uszczelniania lub wzmacniania ośrodka za obudową szybu
krąg otworów iniekcyjnych; 2 — krąg otworów kontrolno-odciążających; H — wysokość strefy: h
odległość pomiędzy kręgami otworów; I — odległość pomiędzy otworami
Fig. 9. Diagram of sealing or reinforcement of the medium behind the shaft lining
1 — circle of injection holes; 2 — circle of control- relieving holes; H — height of the zone; h
distance between circles of holes; 1 — distance between holes

Rys. 10. Schemat kierunku uszczelniania i wzmacniania ośrodka za obudową szybu w strefie wypływu wody
A — obudowa szybu; S — strefa wypływu wody; I—>N — otwory iniekcyjne wzmacniające górotwór
i obudowę; N+1 ... — otwory uszczelniające strefę wypływu wody, —> — kierunek (kolejność) iniekcji przez
otwory
Fig. 10. Diagram of the sealing and reinforcement direction of the medium behind the shaft lining in the
zone of the water outflow
A — shaft lining; S — zone of the water outflow; l — — injection holes reinforcing the rock mass and
lining; N+1 ... — holes sealing the zone of the water outflow, —> — direction (sequence) of the injection
through holes
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porowatości,
szczelinowatości,
współczynnika filtracji,
wytrzymałości mecłianicznej ośrodka,
zawodnienia,
wartości liczt^y Reynoldsa dla wody działającej na iniekowany ośrodek,
odczynu pH,
gęstości i lepkości iniektu,
ciśnienia iniekcji,
czasu przetłaczalności zaczynu iniekcyjnego,
wielkości i siły ekspansji iniektu,
temperatury otoczenia i iniekowanego ośrodka.
Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu przedstawiono jedynie podstawowe czynniki,
pomijając ich jakościowy i ilościowy wpływ na obliczane lub ustalane wielkości parametrów
geometrycznycłi (odległość otworów, promień iniekcji, długość otworów itp).
«

3.3. K o n t r o l a

skuteczności

wzmacniania

i uszczelniania

skał

Kontrola skuteczności wykonanych specjalistycznych robót stanowi ważny element całości
przedsięwzięcia związanego z realizacją zamierzeń projektowych.
Złożoność zagadnień związanych z określeniem skuteczności wymaga indywidualnego
rozważenia różnych przypadków, przede wszystkim zaś wyboru odpowiedniego sposobu
badań lub pomiarów.
Proponowane kierunki badań skuteczności wykonanych robót to:
— wykonanie otworów kontrolnych,
— pobranie prób rdzeniowych,
— próbne pompowanie wody,
— określenie szczelności metodą aerometryczną,
— obserwacje przy użyciu mikrokamery w otworach kontrolnych,
— obserwacje zmiany temperatury iniekowanego ośrodka.

4. Praktyczne przykłady nowych elementów w zwalczaniu zagrożeń naturalnych
W rozdziale 2 niniejszego artykułu wyróżniono trzy grupy zagadnień, z którymi związane
są zagrożenia naturalne.
W grupie I wyróżniono zagrożenia związane z migracją gazów w ociosach węglowych
wyrobisk górniczych. Na rysunku 11 pokazano schemat stref uszczelnienia ociosów węglowych, po strzelaniach kamufletowych (dla przeciwdziałania tąpaniom) oraz filara oporowego za przecinką ścianową. Schemat rozmieszczenia otworów uszczelnianych iniekcyjnie
objaśnia rysunek 12.
Sposób aktywnego gaszenia ogniska pożaru endogenicznego w ociosie przedstawia
rysunek 13. Na rysunku 14 pokazano schemat poglądowy zdalnej likwidacji ogniska
pożarowego w wyrobisku korytarzowym równoległym. Sposób uszczelnienia migracji CO2
ze zrobów wyżej leżącego pokładu do drążonej dowierzchni przedstawia rysunek 15.
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Rys. I I . Schemat stref uszczelniania ociosów węglowych
— strefa uszczelniania po strzelaniach kam u fletowych w ociosie wyrobisk,
uszczelniania filara oporowego
Fig. 11. Diagram of the zones of sealing of coal sidewalls
— zone of sealing after camouflet shootings in the sidewall of workings,
sealing of the resistant pillar
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Rys. 12. Schemat uszczelniania ociosów wyrobisk węglowych
odległość pomiędzy rzędami otworów; R — średni promień zasięgu iniekcji; 1
otworów (strefy) iniekcji
Fig. 12. Diagram of sealing of the sidewalls of coal workings
distance between rows of holes; R — mean radius of the injection extent; 1
injection holes (of the zone)

średnia długość

mean length of
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Rys. 13. Schemat aktywnego sposobu gaszenia ogniska pożaru endogeniczncgo
1 — ognisko pożarowe; 2 — szczeliny w ociosie; 3 — przepływ powietrza świeżego; 4 — przepływ
gazowych produktów spalania; 5 — strefa podwyższonej temperatury; 6 — strefa iniekcji; 7 — otwór
gaszący; 8 —
Fig. 13. Diagram of the active
I — centre of the fire; 2 — fissures in
of buming; 5 — zone of the increased

otwory iniekcyjne; 9 — otwory kontrolne
method of exlinguishing of the centre of the endogenic fire
the sidewall; 3 — flow of the fresh air; 4 — flow of gas products
temperatura; 6 — zone of injection; 7 — extinguishing hole; 8 —

injection holes; 9 — control holes
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Rys. 14. Schemat poglądowy likwidacji ogniska pożarowego
otwór iniekcyjny; 2 — planowane połączenie (zbicie) wyrobisk; 3 — strefa podwyższonej temperatury;
4 — warstwa izolująco-wychładzająca; 5 — warstwa chłodząca
Fig. 14. Diagram of extinguishing of the fire centre
injection hole; 2 — planned connection (joining) of workings; 3 — zone of the increased temperature;
4 — isolating-smoothing layer; 5 — cooling layer
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Rys. 15. Schemat uszczelniania migracji gazów ze zrobów wyższego pokładu do dowierzchni
1 — dowierzchnia; 2 — strefa uszczelniana; 3 — otwory iniekcyjne;
kierunek migracji CO2
Fig. 15. Diagram of sealing of the migration of gases from the abandoned workings of the higher bed to the
rise gallery
l — rise gallery; 2 — sealed zone; 3 — injection holes; -> direction of the migration CO2

W pracy [10] omówiono przykład przeciwdziałania migracji CH4 w ociosach tam
ograniczających podziemny zbiornik retencyjny.
Do II grupy zaliczono zagrożenia wynikające z wypływów lub migracji wód w ociosach
wyrobisk poziomych lub pionowych. Migracja lub wypływy wód, zwłaszcza silnie zmineralizowanych i zasolonych, w szybach kopalnianych powoduje destrukcję kamiennych
obudów (głównie w wyniku korozyjnego oddziaływania), zagadnienie to szczegółowo
przedstawiono w pracy [8]. Szczególnym zagrożeniem jest wypływ wody w górnej strefie
szybów wdechowych, powodujący intensywne lodzenie w okresie zimowym, co pociąga
za sobą konieczność usuwania lodu, zwiększenia wielkości nagrzewnic, przyczyniając się
jednocześnie do niekorzystnych zmian mikroklimatu na dole kopalni. Ponadto wypływy
w górnej (przypowierzchniowej) strefie szybu, w przypadku wystąpienia zjawiska sufozji,
mogą byc przyczyną degradacji powierzchni w wyniku obniżeii lub utraty pierwotnej
nośności gruntu. Zagrożenie takie wymaga prac zabezpieczających (schemat robót pokazano
na rysunkach 9 i 10). Dla ograniczenia wypływów silnie zmineralizowanych i zasolonych
wód złożowych do wyrobisk podziemnych korytarzowych, wykonuje się prace zabezpieczające. Schemat rozmieszczenia otworów iniekcyjnych dla dwu stref uszczelniających
pokazano na rysunkach 16 i 17. Przedstawione na rysunkach 3 i 4 technologie uszczelniania
skał luźnych mogą znaleźć zastosowanie do budowy ekranów przeciwfiltracyjnych na
powierzchni, wokół składowisk skał odpadowych lub zbiorników wód dołowych.
Do grupy III zaliczono zagrożenia wynikające z dezintegracji i przemieszczania się skał.
W tym zakresie wymienić można roboty iniekcyjne dla przeciwdziałania obwałem stropu
w wyrobiskach korytarzowych i eksploatacyjnych oraz iniekcyjne wzmacnianie spągu
wyrobisk korytarzowych w celu ograniczenia wypiętrzenia skał spągowych [1, 2, 4, 12 .
Wykonywanie wyrobisk korytarzowych w zrobach lub pod zrobami z podsadzką hydrauliczną, wymaga specjalistycznych robót zabezpieczających iniekcyjnych. Prace takie
opisane zostały w pracy [1], zaś schemat ideowy pokazano na rysunkach 3 i 4. Przebudowy
zdeformowanych i zaciśniętych wyrobisk korytarzowych proponuje się wykonywać po
wcześniejszym zespojeniu gruzowiska skalnego metodą iniekcji oraz wybraniu części zespojonych skał do planowanego obrysu po przebudowie. Powyższe objaśniono na rysunku
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Rys. 16. Schemat rozmieszczenia otworów iniekcyjnych w uszczelnianej strefie wycieków
wyrobisko; 2 — strefa wycieków; 3 — otwory prostopadłe; 4 — ociosy wyrobiska; 5 — granice strefy
wycieków; 6 — wachlarze otworów prostopadłych (3); 8 — otwory pochyłe
Fig. 16. Diagram of the arrangement of injection holes in the sealed zone of effluents
working; 2 — zone of effluents; 3 — vertical holes; 4 — sidewalls of the working; 5 — distances of
the zone of effluents; 6 — fans of vertical holes (3); 8 — inclined holes

1

1

s1

s

s1

s
Rys. 17. Schemat wykonania dwu stref uszczelniających (iniekcja dwustopniowa)
szerokość wyrobiska; Si — pierwsza strefa uszczelniająca; S2 — zasięg drugiej strefy uszczelniającej;

s
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hi, h2 — wysokość stref uszczelniających
Fig. 17. Diagram of making of two sealing zones (two-stage injection)
width of the working; S[ — first sealing zone; S2 — extent of the second sealing zone; hi, h2 —
height of sealing zones
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18. Wykonywanie przekopów równoległych przez strefę uskokową pokazano na rysunku
\9 według pracy [2 .
U

Rys. 18. Schemat przebudowy zaciśniętego wyrobiska metodą iniekcyjnego zespojenia gruzowiska w ociosach
i stropie
1 — przekrój poprzeczny zaciśniętego wyrobiska; 2 — planowany obrys wyrobiska po przebudowie; 3 —
strefa zasięgu iniekcji; 4 — otwory iniekcyjne; 5 — strefa zespojonych skał do wybrania podczas przebudowy
Fig. 18. Diagram of the reconstruction of the tightened working by the method of the injection linking of
debris in sidewalls and the roof
1 — cross-section of the tightened working; 2 — planned outline of the working after reconstruction; 3 —
zone of the extent of injection; 4

injection holes; 5 — zone of the cohesive rocks for selection during
reconstruction
h - 20.0 m

B
Rys. 19. Prowadzenie przekopów równoległych przez strefę uskokoWi-j (Karwat i in. 1989)
A, B — strefy iniekcji; I — otwory iniekcyjne
Fig. 19. Conducting of parallcl cross — cuts through the faulted zone (Karwat et al. 1989)
A, B — zones of injection; 1 — injection holes
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5. Podsumowanie
W podsumowaniu należy stwierdzić, że iniekcyjne wzmacnianie i uszczelnianie skał
otaczających wyrobiska podziemne lub obudowy kamienne wyrobisk poziomych i pionowych stanowi ważną dziedzinę techniki, w specjalistycznych robotach górniczych,
z racji możliwości wysokiego stopnia mechanizacji oraz szerokiego zakresu modyfikacji
środków iniekcyjnych, dużej skuteczności realizacji planowanych przedsięwzięć, przy
względnie niskich kosztach.
Opracowanie wykonano w Zakładzie Górnictwa Podziemnego w oparciu o prace
statutowe.
Przekazano

15 stycznia 1996 r.
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New elements in fighting of natural threats by tneans of
reinforcement and sealing of rocks

Abstract
Three groups of problems connectcd with natural threats occurring in the exploitation
and cosidered as drawbacks are presented in the paper. Technologies of injection sealing
and reinforcement of rocks in the vicinity of underground mining workings are discussed
and the required properties of injection means have been pointed out. Examples of new
elements in fighting of natural threats by means of reinforcement and sealing of rocks are
given.
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Pola naprężen w zagrożonych tąpaniami oddziałach eksploatacyjnych
kopalń rud miedzi

Słowa kluczowe
Gómictwo-tąpania-sejsmika-metody

numeryczne

Streszczenie
W pracy podjęto próbę określenia parametrów bezpiecznej eksploatacji na podstawie
obliczonych rozkładów naprężen w rejonie pola eksploatacyjnego o największym zagrożeniu
tąpaniami metodą modelowania numerycznego oraz pokazano możliwości analizy numerycznej
problemu współpracy układu: spąg-złoże-strop w prognozowaniu zjawisk dynamicznych
o dużych energiach. Jako reprezentatywny dla proponowanego sposobu analizy uznano
jeden z oddziałów ZG „Rudna" z uwzględnieniem eksploatacji prowadzonej w sąsiednich
oddziałach ZG „Lubin" oraz obecności starych zawałowych zrobów położonych na Obszarze
Górniczym "Polkowice". Rozpatrzono cztery wysokoenergetyczne wstrząsy górotworu
(E > LE8 J) zlokalizowane na tak poszerzonym obszarze z uwzględnieniem aktualnych
sytuacji górniczych istniejących w chwili zdarzeń.
Analizę numeryczną prowadzono dwoma metodami:
— metodą elementów skończonych (MES), sformułowaną w trzech wymiarach, i
— pseudotrójwymiarową aproksymacją SIU PANEL.SD.
Otrzymane z każdej z metod obliczeniowych rozkłady naprężeń zredukowanych w wyższych partiach górotworu oraz lokalizacja zdarzeń sejsmicznych na rozpatrywanym obszarze
wykazały silny związek potwierdzony analizą statystyczną oraz obliczoną funkcją interkorelacji
pomiędzy tymi wielkościami. Wartość maksymalną naprężeń zredukowanych można zatem
traktować jako wskaźnik wytężenia górotworu i jednocześnie wskaźnik bezpiecznej eksploatacji w warunkach nie zaburzonych tektonicznie
1. Wstęp
Jednym z głównych zagrożeń związanych z eksploatacją złoża rud miedzi na monoklinie
przedsudeckiej jest zagrożenie tąpaniami. Zjawiska te występują z reguły w oddziałach eksploatacyjnych charakteryzujących się podwyższoną aktywnością sejsmiczną, zależną-^od lokalnych
warunków geologiczno-górniczych. Zasięg skutków tąpnięć obejmuje strefę od pojedynczego
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wyrobiska (przodka, filara), po obszar całego pola eksploatacyjnego. Energia wstrząsów sejsmicznych towarzyszących tym zjawiskom waha się najczęściej od 10^ J do 10^ J.
W warunkach kopalń LGOM dynamiczne przejawy ciśnienia górotworu są wypadkową
szeregu czynników, zarówno naturalnych, jak i technologiczno-górniczych. Najważniejsze
z nich to:
— wysoka wytrzymałość i nieduża odkształć al ność skał zlokalizowanych w stropie i w
złożu prowadząca do możliwości gromadzenia w górotworze znacznych ilości energii
odkształcenia,
— znaczna głębokość zalegania złoża (800—1200 m) i związana z nią wysoka wartość
składowych ciśnienia górotworu, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym,
— gęsta sieć zaburzeń tektonicznych w postaci uskoków i spękań ciosowych,
— duża koncentracja oddziałów wydobywczych, oraz
— skomplikowana geometria zrobów i calizn wskutek wybierania filarów oporowych
i pól zamykających, sprzyjająca lokalnej koncentracji ciśnienia górotworu.
W ostatnich latach, w celu lepszego rozpoznania warunków występowania zagrożeń ze
strony dynamicznych przejawów ciśnienia górotworu, w CBPM „Cuprum" podjęto prace
nad numerycznym modelowaniem pól naprężeń i przemieszczeń w górotworze naruszonym
eksploatacją górniczą. Uzyskane wyniki wskazują na dużą zbieżność wyznaczonych, lokalnych
stref koncentracji naprężeń z lokalizacją ognisk wstrząsów.
Zdaniem autorów, niezbędne jest przeprowadzanie tego typu obliczeń i analizy ich
wyników dla potrzeb oceny zagrożenia tąpaniami w aspekcie bieżącej i projektowanej
eksploatacji.

2. Metody obliczeniowe stosowane w celu określenia stanu naprężeń w górotworze
Literatura przedmiotu i praktyka kopalniana wskazują na to, że jak dotąd względnie
rzadko stosowany jest pełny, trójwymiarowy model współpracy górotworu z wyrobiskiem
oparty na metodzie elementów skończonych (MES) lub brzegowych (MEB), (Hasenfus, Su
1992; Park, Gall 1989; Park 1992). Każda, nawet skromna rozbudowa modelu w trzeci
wymiar powoduje bowiem znaczne wydłużenie czasu obliczeń i praktycznie niemożliwa
staje się bardziej złożona analiza układów, np. ich optymalizacja. Dlatego istotne było
stworzenie takiego modelu trójwymiarowego współpracy wyrobisk z górotworem, który
mimo pewnych uproszczeń, potrafiłby szybko i względnie wiernie odwzorować rzeczywisty
lub przewidywany rozkład naprężeń przede wszystkim w sąsiedztwie ważnych obiektów
usytuowanych na poziomie złoża, których stateczność może być zagrożona w wyniku
prowadzonej w pobliżu eksploatacji. Takie uproszczone, pseudotrójwymiarowe algorytmy
obliczeniowe były ostatnio opracowane m.in. przez Salamona (1989), który zaproponował
laminowany model górotworu, przez Pytla (1992) jako SIU PANEL.3D Ground Mechanics
Model, a także przez Zipfa (1993) w postaci programu MULSIM/NL.

3. Opis analizowanego numerycznie pola eksploatacyjnego
Dla przeprowadzenia obliczeń numerycznych wytypowano rejon na styku trzech kopalń:
Lubin, Polkowice i Rudna, charakteryzujący się wysoką aktywnością sejsmiczną, szczególnie
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w zakresie energetycznym zjawisk, oraz dużym zagrożeniem tąpaniami. Rejon ten obejmuje
dwa czynne pola eksploatacyjne oraz zroby pola wcześniej wyekploatowanego. Obszary te
oddzielone są od siebie partią złoża w formie filarów granicznych (rys. 1).

Rys. 1 Sytuacja górnicza w rejonie rozpatrywanego oddziału w dniu 22.07.1995
Fig. 1 Considered panel mining layout on 22.07.1995

Złoże w tym rejonie zalega na głębokości około 850 m i wykształcone jest w piaskowcu,
łupku dolomitycznym i dolomicie^ przy zmiennym udziale procentowym poszczególnych
utworów. Miąższość złoża jest bardzo zróżnicowana i waha się od 4,4 m do około 14 m.
W stropie zalega kompleks skał dolomitowo-anhydrytowych o miąższości około 70 m.
Złoże przecinają dwa uskoki o biegu NW-SE i zrzutach 3,4 m i 4,5 m. Średnie parametry
fizykomechaniczne złoża i skał otaczających podano rysunku 2.
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Nazwa skały

Grubość
Moduł* ^
Współczynnik
warstwy odkształcenia > Poissona v
[m]
[Gpa]
:

Symbol
Materiału

Powierzchnia terenu

STROP V

utwory III- i
IV-rzędowe

227

STROP IV

utwory ni-rzędowe

200

1.00

STROP i n

piaskowiec

140

4.52

0.25

16

119

9.04

0.27

15

STROP II

łupek/piaskowi ec
: gips/anhydryt

18

17

15

14
14

13
- Moduły odkształcenia obliczone jako 25% wartości otrzymanych w badaniach laboratoryjnych
Rys. 2 Uśredniony przekrój geotechniczny dla rozpatrywanego oddziału
Fig. 2 Averaged geotechnical cross-section of overburden above the considered panel.

Na rozpatrywanym obszarze, w zależności od lokalnycłi warunków geologiczno-górniczych, stosowano następujące sposoby likwidacji przestrzeni wybranej: na zawał, na podsadzkę
hydrauliczną oraz sposób z ugięciem stropu.
W rejonie tym na przestrzeni trzech lat (1993—1995) wystąpiły cztery wstrząsy
sejsmiczne o energii rzędu 10^ J, którym towarzyszyły tąpnięcia o różnym zasięgu
i skali skutków w wyrobiskach górniczych. Dla odtworzonych sytuacji górniczych
odpowiadających tym zdarzeniom obliczono rozkłady naprężeń i przemieszczeń w górotworze, które następnie skorelowano z lokalizacją zaistniałych ognisk wstrząsów
sejsmicznych.
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4, Obliczenie naprężeń w rejonie rozpatrywanego pola eksploatacyjnego
4.1. Z a s t o s o w a n i e

metody

elementów

skończonych

Zanalizowano metodą elementów skończonych sytuację górniczą oddziału ZG „Rudna"
z okresu lipca 1995 roku (rys. 1) z uwzględnieniem sąsiadujących z nim oddziałów
ZG „Lubin" i ZG „Polkowice". W kierunku pionowym górotwór podzielono na siedem
warstw, których grubości i własności mechaniczne podano na rysunku 2. Obszar zadania,
w rzucie poziomym zajmujący kwadrat o boku 1500 m, podzielono na 25 x 25 = 625
bloków o wymiarach 60 x 60 m (rys. 3), każdy z przypisanymi wartościami stopnia
wybrania (ex), będącymi podstawą obliczenia efektywnych modułów odkształcenia materiału w złożu.

Model materiału zalegającego w złożu częściowo wyeksploatowanym
Zakłada się liniową charakterystykę materiałów bez względu na stopień ekstrakcji.
Stopień wyeksploatowania złoża uwzględnia się poprzez odpowiednie przyjęcie modułu
deformacji w danym polu i, którego wartość jest obliczana ze wzoru: Ej = (1 - exi) E,
gdzie E jest modułem deformacji dla złoża nie naruszonego, natomiast exi reprezentuje
stopień ekstrakcji (wybrania) złoża.
Model materiału zalegającego w zrobach
Charakterystyka zrobów ze względu na zalegający w nich materiał jest następująca;
a) w wyrobiskach zalega materiał skalny pochodzący z obsypanego stropu (eksploatacja
z zawałem), a współczynnik osiadania wynosi a = 0,5,
b) w wyrobiskach zalega sztucznie wprowadzony materiał (np. podsadzka), dla którego
a = 0,2.
Zakładając, że materiał w zrobach deformuje się głównie wskutek jednoosiowego
ściskania o liniowej charakterystyce, efektywny moduł deformacji dla tego obszaru można
Pz
określić z następującej zależności: E^ = —. Jeśli średni ciężar objętościowy nadkładu
Yo = 26 kN/m^, dla strefy eksploatacji z zawałem: E^z - —
a

= ^^ ' ^^^ = 44,2 MPa,
0,5

natomiast dla strefy eksploatacji z podsadzką: Ewn =
~ ^^
^^^ = 110,5 MPa
^
a
0,2
Współczynnik Poissona dla obu przypadków oszacowano jako y^ = 0,05.
Obliczenia za pomocą MES przeprowadzono używając modułu metody elementów
skończonych programu KATIA zainstalowanego na stacji roboczej 25T/25W z rodziny
maszyn IBM RISC SYSTEM/6000 wyposażonych w procesor PowerPC. Parametr wiodący
stonowiły naprężenia zredukowane a^R liniowo związane ze sprężystą energią odkształcenia
postaciowego, odpowiedzialną za poziom wytężenia materiału i decydującą o jego zniszczeniu
(hipoteza Hubera-Misesa). Rozpatrywany problem (5000 węzłów) charakteryzował się
następującymi warunkami brzegowymi:
— spód nieprzesuwny w kierunku pionowym ze swobodą przemieszczeń poziomych,
— brzegi nieodkształcalne w poziomie z możliwością przemieszczeń pionowych,
— jedyne obciążenie stanowi ciężar własny materiału, y^ = 0,026 MN/m^.
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Na

rysunkach 3—4 przedstawiono obliczone rozkłady naprężeń zredukowanych
Misesa (decydujących o wartości energii odkształcenia postaciowego) na kilku

wybranych poziomach (stropach) górotworu. Rozkład tych naprężeń w płaszczyźnie
pionowej yZ| przeprowadzonej przez środek rozpatrywanego obszaru, przedstawiono na
rysunku 5.
Z wyników tych można wnioskować, że lokalizacja wstrząsów sejsmicznych o dużych
energiach jest silnie skorelowana z rozkładem naprężeń zredukowanych w stropach I—III,
tj, do około 300 m w głąb górotworu.

Rys. 3 Obliczone naprężenia zredukowane
Fig. 3 Reduced stress
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[MPa] w poziomie stropu II (177 m powyżej

poziomu złoża)
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Rys. 4 Obliczone naprężenia zredukowane azR [MPa] w poziomie stropu III (366 m powyżej poziomu złoża)
Fig. 4 Reduced stress azR [MPa] on Floor III, 366 m above seam Ievel

4.2. O k r e ś l e n i e r o z k ł a d u n a p r ę ż e ń w r e j o n i e
za p o m o c ą a l g o r y t m u SIU P A N E L . 3 D

rozpatrywanego

pola

Algorytm SIU PANEL.3D Ground Mechanics Model, opracowany w Southern Illinois
Univcrsity (Pytel, Chugh 1992), oparty jest na modelu obciążonej pionowo niejednorodnej
płyty reprezentującej górotwór, spoczywającej na odkształcalnej warstwie podłoża, której
geometria i własności mechaniczno-wytrzymałościowe odzwierciedlają rzeczywistą geometrię
wyrobisk oraz cłiarakterystyki materiału złoża i spągu. W modelu tym jest możliwe
uwzględnienie nieliniowych i lepkościowych własności poszczególnych materiałów. Aproksymacja zadania rzeczywistego polega tu na podziale mapy wyrobisk siatką prostokątną
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N

Rys. 5 Rozkład naprężeń zredukowanych azR [MPa] w środkowym przekroju górotworu płaszczyzną YZ
Fig. 5 Reduced stress azR [MPa] witłiin overburden central cross-section YZ

na dużą liczbę prostokątnych elementów współpracujących ze sobą za pośrednictwem giętkiej
płyty sprężystej, której sztywność reprezentuje własności mechaniczne górotworu. Każdy
element (blok) posiada przypisany mu moduł sprężystości i stopień wybrania (ekstrakcji),
modelujący aktualnie istniejącą geometrię.
Używając PC z procesorem Pentium, geometria o rozmiarze 120 x 120 bloków, jako
zadanie sprężyste, jest rozwiązywana metodą różnic skończonych w przeciągu kilku minut.
Obliczone naprężenia i przemieszczenia w poziomie złoża i w płycie są podstawą do
określenia stanu energetycznego poszczególnych elementów lub bloków, tj. całkowitej energii
odkształcenia, a także energii odkształcenia objętościowego i postaciowego. Wyniki te
stanowią dane wyjściowe w analizie zagrożenia tąpaniami, o którym mogą świadczyć
koncentracje naprężeń i energii w sąsiedztwie frontu eksploatacji.
Rozpatrzono sytuację górniczą (rys. 1) z dnia 22.07.1995 odpowiadającą wystąpieniu
ostatniego w tym rejonie wysokoenergetycznego zjawiska sejsmicznego. Analizowany obszar
podzielono na 93 x 101 kwadratów o boku 20 m każdy, przypisując im jednocześnie
określony stopień wybrania ex będący podstawą określenia parametrów odkształceniowych
złoża. Sztywność giętną płyty przykrywającej złoże określono dla dwóch odrębnych przypadków:
— sztywność D
1.309E7 MNm stropu bezpośredniego, obejmującego 22 m dolomitu/anhydrytu (strop bezpośredni), oraz
— sztywność D - 8.359E7 MNm^ łączną dla 62 m stropu anhydrytowo-dolomitowego
(strop głęboki).
Przedstawiony na rysunku 6 obliczony rozkład naprężeń zredukowanych Ozr w skrajnych
włóknach płyty stropowej i lokalizacja zdarzeń sejsmicznych na rozpatrywanym obszarze
wykazują niewątpliwe podobieństwo. W obrębie bowiem pól, gdzie występują spiętrzenia
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NAPRĘŻENIA ZREDUKOWANE (MPo)
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Rys. 6. Naprężenia zredukowane [MPa] w płycie stropu głębokiego w dniu 22.07.1995
Fig. 6. Reduced stress [MPaJ within plate deep roof, on 22.07.1995

naprężeń zredukowanych lokalizowane są też przeważnie ogniska silnych wstrząsów sejsmicznych. Dla sprawdzenia ważności hipotezy o związku pomiędzy rozkładem ilości
wyemitowanej energii a rozkładem naprężeń zredukowanych obliczono następującą funkcję
interkorelacji pomiędzy tymi wielkościami:

Ra.cpCę.'^) = E [ a ( x , y ) ( p ( x +

y + t)]

gdzie E[ ] oznacza operator uśredniania. Zmodyfikowaną (podzieloną przez iloczyn wartości
średnich w polu) funkcję interkorelacji pomiędzy energią wyemitowaną w rozpatrywanym
polu do dnia 22.07.1995 i odpowiadającym rozkładem naprężeń zredukowanych w stropie
głębokim, przedstawiono na rysunku 7. Obliczenia te po raz kolejny potwierdzają tezę
o istnieniu silnego związku między tymi wielkościami, szczególnie dla wartości
Tw < 300 m i
< 300 m, z promieniem wpływu wzajemnego między tymi wielkościami
oszacowanym jako r ^ =

+ ^ ^ = 425 m. Wniosek, że wpływ na potencjalne zjawiska

sejsmiczne w górotworze mogą mieć koncentracje naprężeń zredukowanych, zlokalizowane
w odległości nawet do 425 m, jest zatem w zgodzie z szacowaniami zasięgu wpływów
eksploatacji wykonanymi metodą bezpośrednich obserwacji.
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Rys. 7. Zmodyfikowana funkcja interkoreiacji pomiędzy rozkładem obliczonych naprężeń zredukowanych
w głębokim stropie i rozkładem energii sejsmicznej wyemitowanej w obrębie rozpatrywanego obszaru do dnia
22.07.1995
Fig. 7. Modified intercorrelation function between deep roof reduced stress and seismic energy emited within
the considered area up to 22.07.1995

5, Obserwacje polowe deformacji górotworu dla oceny jego średnich parametrów
odkształceniowych
Do oceny trafności przyjętych do analizy numerycznej średnich parametrów odkształceniowych górotworu wykorzystano dane dotyczące obserwowanych deformacji otworu
wiertniczego wykonanego w bezpośrednim sąsiedztwie rozpatrywanego pola i oznaczonego
na rysunku l jako punkt D-325. Zainstalowany w tym otworze czujnik deformacji otworów
wiertniczych typu DL mierzący precyzyjnie deformacje walcowego otworu wzdłuż oraz
prostopadle do swojej osi, pozwala określić przyrosty odkształceń górotworu w danym
punkcie (D-325) w ściśle określonym momencie eksploatacji i podczas charakterystycznej
dla niego sytuacji górniczej (Orzepowski 1995).
Pomierzony w okresie od 21.12.94
odkształceń pionowych Ae s l . E - 3 w
odkształceń pionowych Ae = 9.23E-4
algorytmu SIU PANEL.3D. Świadczy
parametrów mechanicznych skał.

(wstrząs III) do 22.07.1995 (wstrząs IV) przyrost
otworze D-325 bardzo dobrze odpowiada wartości
w tym samym punkcie, obliczonej za pomocą
to o trafności przyjętych do analizy numerycznej

6. Wnioski
Otrzymane z każdej z metod obliczeniowych rozkłady naprężeń zredukowanych w wyższych partiach górotworu oraz lokalizacja zdarzeń sejsmicznych na rozpatrywanym obszarze,
wykazały niewątpliwy związek potwierdzony analizą statystyczną oraz obliczoną funkcją
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interkoreiacji pomiędzy tymi wielkościami. W obrębie bowiem obszarów, gdzie wystąpują
spiętrzenia naprężeń zredukowanych, lokalizowane są też przeważnie ogniska silnych wstrząsów sejsmicznych. Wartość maksymalną naprężeń zredukowanych można zatem traktować
jako wskaźnik wytężenia górotworu i jednocześnie wskaźnik bezpiecznej eksploatacji w warunkach nie zaburzonych tektonicznie. Pozwala on porównywać różne warianty prowadzenia
eksploatacji, preferując to podejście, które rozładowuje już istniejące koncentracje naprężeń
albo nie prowadzi do ich formowania. Biorąc to pod uwagę, uznano, że parametrem
mogącym świadczyć o względnie bezpiecznej eksploatacji w rozpatrywanym oddziale jest
niska wartość naprężeń zredukowanych w stropie traktowanym jako „głęboki" (do ok. 60
m). Na podstawie dostarczonych przez ZG „Rudna" mapy robót eksploatacyjnych planowanych
w analizowanym rejonie na lata 1996—1998, wykonano prognozę naprężeń zredukowanych
w stropie na lata 1996—1997, wskazującą na ogólnie niski poziom naprężeń zredukowanych,
lecz lokalizującą również dwa konkretne spiętrzenia naprężeń zredukowanych. W przypadku,
gdy projekt eksploatacji pozostanie nie zmieniony, stanowi to wskazówkę, że w tych dwóch
dokładnie określonych przestrzennie i czasowo lokalizacjach należy się liczyć z podwyższoną
aktywnością sejsmiczną górotworu.
Przekazano

15 stycznia 1996 r.

Literatura
Hasenfus G. J., Su D. W. A., 1992: Comprehensive Integrated Approach for Longwall Development
Design.
Workshop on Coal Piilar Mechanics and Design (comp. by A.T. lannacchione et al.), Information Circular
9315, United States Department of Interior, USBM, s. 225—237.
Orzepowski S., 1995: Pomiary deformacji górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych. Mech. i Automat. Góm.
nr 9—10 (303), s. 137—143.
Park D. W., Gall V., 1989: Supercomputer Assisted Three-Dimensional
Finite-Element Analysis of a Longwall
Panel. 30th US Symposium on Rock Mechanics, Morganlown, WV.
Park D. W., 1992: Numerical Modeling as a Tool for Mine Design. Workshop on Coal Pi 11 ar Mechanics and
Design (comp. by A.T. lannacchione et al.), Information Circular 9315, United States Department of Interior,
USBM, s. 250—268.
Pyiel W. M., Chugh Y. P., 1992: Application of SimpUfied Three-Dimensional
RoofPillar-Fhor
Inieraction
Analysis Model for Subsidence Prediction. 1 Ith Int. Conf. on Ground Control in Mining (eds. Aziz i Peng),
Univ. of Woolongong, NSW, Australia, s. 121—128.
Salamon M. D. G., 1989: Subsidence prediction
Morgantown, WV, s. 503—510.

using a laminated linear model. 30th US Symp. on Rock Mech.,

Zipf R. Karl, 1993: MOLSIM/NL Theoretical and Programmer's
Department of Interior, USBM.

Manuał. Information

Circular 9321. United States

Stress fields over prone to bumps expIoitation panels of copper mines

Abstract
The attempt to characterize the safe exploitation factors using numerical analyses of
stress fields over prone to bumps exploitation panels are presented in the paper. A
significance of floor-ore seam-roof interaction problem in high energy seismic events
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prediction is also indicated. One of the panels of „Rudna" Mine with a joining areas of
„Lubin" and „Polkowice" Mines was selected as a representative panel for ihe proposed
approach. Four high-energy seismic tremors were analysed numericaiJy using:
— finite element method (FEM) formulated in three dimensions, and
— pseudo three-dimensional approximation named SIU PANEL.3D.
Obtained numerically reduced stress distribution within higher parts of overburden and
seismic events locations reveals strong correlation proved by the intercorrelation function.
The maximum reduced stress value is then treated as a characterization of overburden
loading level and the bump hazard indicator.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '96, s. 3 1 9 ^ 3 3 5

Konstanty F. U N R U G
University of Kentucky, Lexington, USA

Niejednolite kotwienie stropów w amerykańskich kopalniach węgla

Słowa kluczowe
Kotwńe-technologia

kotwienia

Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie kotwienia niejednolitego stropów w amerykańskich
kopalniach węgla. Zarówno analiza teoretyczna, jak i doświadczenia kopalniane wskazują,
że stosowanie obudowy kotwiowej niejednolitej daje dobre rezultaty i pozwala na poprawę
warunków stabilności wyrobisk. Projektowanie takiej obudowy musi opierać się na dokładnym
rozeznaniu warunków geologicznych i geotechnicznych w warstwach skał przeznaczonych
do wzmocnienia obudową kotwiową. Jakkolwiek warunki geologiczne w kopalni zmieniają
się lokalnie i regionalnie, możliwe jest określenie typowych zestawów warunków. Przedstawiono przykłady rozwiązań technologicznych w takich warunkach.
1. Wstęp
Kotwienie stosowane jest w górnictwie węglowym jako podstawowy sposób kontroli
stabilności stropów od lat pięćdziesiątych. W okresie tym określone zostały zasady teoretyczne
współpracy obudowy z górotworem, opracowano różne typy kotwi i zebrano dane doświadczalne z praktyki górniczej dotyczące ich efektywności.
Wśród obecnie stosowanych typów kotwi spotyka się kilka podstawowych grup,
(rys. 1). Najdłużej w użyciu są mechaniczne, szczękowe kotwie rozprężne z pojedynczymi
i podwójnymi zamkami (dla skał słabych). Wśród nich znajdują się kotwie, które ze
względu na warunki pracy i sposób instalacji różnią się nośnością, długością i średnicą
(dostosowaną do średnicy otworu kotwiowego). Kotwie te instalowane są z naciagiem
przez (kontrolowany przez kotwiarkę) moment działający na głowicę kotwi w czasie
instalacji (rys. 2).
Drugą grupę stanowią kotwie wklejane. Mogą być one tzw. punktowe z długością
wklejenia ograniczoną do górnej części kotwi lub wklejane na całej długości kotwi. Pierwsze
z nich pozwalają na sprężenie podobnie jak w przypadku kotwi mechanicznych, podczas
gdy druga grupa jest zasadniczo systemem biernym. Jednakże przez docisk głowicy (np,
3 tony) kotwi do stropu przez kotwiarkę, w czasie wiązania żywicy, ta siła nacisku może
być utrzymana przez powierzchnię kleju (kotew-klej i klej-skała dzięki sprężystej reakcji
skał). Nowsze rozwiązania pozwalają na sprężanie kotwi wklejanych dzięki zastosowaniu
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Rys. 1. Typowe, powszechnie używane w górnictwie węglowym rodzaje kotwi
Fig. 1. Typical kinds of roof bolts, commonly used in the coal mining

Żywicy szybko wiążącej (3—5 sek) w górnej części kotwi i żywicy wolno wiążącej
(15—20 sek) w dolnej części kotwi.
W grupie kotwi wklejanych w ostatnich latach zyskują na popularności kotwie linowe,
(rys. 3). Charakteryzują się one bardzo dużą nośnością, instalowanie kotwi dłuższych niż
wysokość pokładu nie nastręcza trudności, gdyż kotwie łatwo się gną i koszt jest niższy
od konwencjonalnych kotwi wklejanych o podobnej nośności. Obecnie produkowane kotwie
linowe są galwanizowane, aby zapobiegać korozji drut(5w. Innym rozwiązaniem jest konstrukcja głowicy w formie tulei i stożkowego klina, który w przypadku przeciążenia kotwi
przesuwa się wewnątrz tulei powiększając jej wewnętrzną średnicę. Odpowiada to deformacji
kotwi przy stałym naciągu nieco poniżej nominalnej wytrzymałości kotwi i umożliwia
konwergencję stropu przy stałej sile podporu obudowy.
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J-1 expansion shell for
V' borehole
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effective anchorage
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• Easy installation
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—lightweighl and easy to
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Rys. 2. Kotwie mechaniczne dostosowane do średnicy otworu 2,54 mm, które mogą być instalowane jako
kotwie wklejane na całej długości (lewa) lub tylko w strefie zakotwienia (prawa)
Fig. 2. Mecłianical roof bolts adapted to 2,54 mm bore, whicłi can be installed as a inserted boits, on the
whole ienght (left) or oniy in the anchorage zone (right)

Rys. 3. Wklejana kotew linowa nośności 30 ton
Fig. 3. The cable bolt of 30 tonnes capacity
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Trzecią grupę stanowią kotwie innych konstrukcji. Wśród nich można wymienić kotwie
cierne (Split set), kotwie spęczniane wodą pod ciśnieniem (Swellex) oraz inne specjalne
^ypy»
Dyna Rock itd. Kotwie te nie są stosowane w górnictwie węglowym z racji
niedogodnej dla warunków kopalń węgla technologii instalacji i kosztu.
Kotwie współpracują z płytami, które instalowane są pomiędzy głowicą kotwi z podkładką
a skałą (stropem). Głowice te mają standartowe wymiary 15,2 x 15,2 cm, 30,4 x 30,4 cm
oraz 15,2 x 45,7 cm. W zależności od nośności kotwi są one różnej grubości i konstrukcji.
Najgrubsze płyty są płaskie, cieńsze są tłoczone dla zwiększenia wytrzymałości na zginanie,
inne mają półkuliste tłoc^^enie z podłużnym otworem dla umożliwienia instalacji kotwi
ukośnie do powierzchni skały (stropu). Zasadą konstrukcji płyt jest, aby ich wytrzymałość
była nie mniejsza od wytrzymałości pręta kotwi i wytrzymałości zakotwienia w skale. Dla
polepszenia kontroli naciągu w czasie instalacji stosuje się twarde podkładki stalowe
i niekiedy pierścienie teflonowe. Te ostatnie topią się od ciepła tarcia w czasie instalacji,
stanowią jednak efektywny element smarujący. Podłużne płyty stosuje się przy stropach,
które wskutek wietrzenia zmniejszają swoją wytrzymałość i fragmenty ich opadają na spąg.
Chodzi zatem o zwiększenie powierzchni, na którą rozłożona jest siła podporu kotwi.
W połączeniu z kotwiami stosowane są także taśmy stalowe o różnych wymiarach
i sztywne stropnice (rys. 4). Taśmy są tłoczone dla zwiększenia ich sztywności (wskaźnika
przekroju). Mają otwory na pręty kotwiowe i dociskane są płytami kotwi do stropu. Taśmy
mimo małej sztywności, gdy założone są prawidłowo (bez luzu), dotykając stropu, stają
się wysoko efektywnym elementem podporowym, gdy deformacja stropu powoduje, że
zaczynają pracować na rozciąganie. Taśmy mogą być instalowane w dowolnym kierunku —
poprzecznie (najczęściej), podłużnie i ukośnie do osi chodnika. Sztywne stropnice są
najczęściej przekroju ceowego.

Roof Mats

Temporary or permanent prevenłfve for roof
delenoration. asaddlttontorootbottplan.
K
Lenqihs54incheslo240lnches;sev«nwidlhs
incties to lOy.inches.
Gatige 12. l4or 16.
Hol rofted. cold rolted. gaiyanized.
Sifong and fIexlWe: bolt hol es puncłied io suit
your roof bollplan.

Roof Channels
g 7-gauge channete have tensJIe strength of 38.000 psi.
j
.i.
j.
^
^ .
n Increased strength and safeły, compared with roof mats
« łj-^
» - .
" roof Sd^.
strength-prov.ding r^srstance lo
^ ^ ^ ^ /ristafled wilh regi;iar bolting cycJes.
• , #5 sleel channels lor higher strenglh; less resistance
ventiiation.

Rys. 4. Taśmy stropowe i profilowane stropnice
Fig. 4. Roof mats and roof channels

Następnym elementem współpracującym z obudową kotwiową są siatki metalowe sztywne
(typu MM) lub elastyczne, albo plastikowe (sztywne), np. „Tensar". Siatki są bardzo
skuteczne jako powierzchniowy element podporowy. Górotwór najlepiej współpracuje z obudową powierzchniową, która ogranicza swobodę deformacji i nie pozwala na wysuwanie
się elementów kluczowych (rys. 5).
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Aoouble boonwd, wolk-llirough roofbollcr iiceps ihe nperalorsaway frcm łtiD rih-,
Rys. 5. Instalowanie obudowy kotwiowej z sialką sztywną (z drutów spawanych)
Fig. 5. Installation of the roof bolting with rigid net (from welded wire)

W warunkach najtrudniejszych, jakie występują z racji złej jakości skał lub w rejonie
działania ciśnień eksploatacyjnych, stosowane są ściągi (trusses) (rys. 6). Dwie kotwie
ukośnie zabudowane przy ociosach mają wówczas końce ponad filarem, gdzie panują

JMTRUSS is easy and fast to instalL
It is more adjustable to varying entry widths
' System Jeatures a unkiue shoe and U-boll a$semtHy • L/tilizes tensioned point anchor resin with
• The casi, ductite rrwi shoe has a radtal desi^
patented INSTśL H or III angle bolts
with 'hammerhead" configuration, and iS used with • Tie rod is adjustable to any entry widlh
a U-boll having an attach^ bearing błock. New
Fewest components of any łruss system on the
design makes TRUSS shoe adaplable to uneven or • marfcpł
"potted out" roo< surface
• Truss accommodates four {grade 75) cfiameters:
3/4': 7/8': 1", M/8'
• Headed u-boił design eliminaies threads reinforces assembly
' The (jynamic tension system pfovides an upJift<ng
Jorce to reduce or eliminate roof sag
' JM-TRUSS provides roof suppofl as soon as thc
angfe boits ere inslałled. Pfovides greater safety
(han normaJ rool bolting
Rys. 6. Rysunek schematyczny ściągi stropowej (truss)
Fig. 6. The scheme of the truss

323

Underground Exploitation School '96
korzystne dla zakotwienia naprężenia ściskające. Kotwie te połączone są poprzez stalowe
„buty" z poziomym elementem sprężanym śrubowo. Uzyskuje się dzięki temu ściskanie
stropu w kierunku poziomym, zwiększające wytrzymałość belki stropowej na zginanie.
Niezależnie od tego sama ściąga jest mocnym elementem podporowym, gdy strop, deformując
się, ostatecznie na niej osiada.
W konsekwencji sukcesu kotwi linowycli opracowano ściągę linową (cable sling) (rys. 7).
Zasada jej pracy jest identyczna do opisanej powyżej. Koszt w rozwiązaniu linowym został
znacznie obniżony (około 30%). Instalacja jest stosunkowo prosta. Jeden koniec liny wklejany

THE SINGLE CABLE TRUSS SYSTEM

PRUSS INS1ALIJ.ATI0N TOOI.

CUOSS Vinw Ol- TniiCAliLt TKUSS COMJ^JWIiNTS AS
lN«;rAiJ.pj> Wiru "U n- Cauu- Instai.lation Tool

Rys. 7. Jednoczęściowa, linowa ściąga stropowa
Fig. 7. The singie cable truss system
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jest do skośnego otworu. Następnie drugi koniec liny wklejany jest z przeciwnej strony
chodnika, z naciągiem wstępnym przekazanym przez kotwiarkę na skuwkę stalową zaciśniętą
na linie. Dodatkowy naciąg uzyskuje się przez śrubowy siłownik napinający linę na środku
rozpiętości sklepienia chodnika. W innych rozwiązaniach konstrukcyjnych, podobnych do
ściąg sztywnych, używane są trzy kawałki liny z naciągiem śrubowym.
Obudowa skrzyżowań w trudnych warunkach stropowych oparta jest na powyższej
zasadzie ściąg pracujących w czterech kierunkach z centralną płytą na środku skrzyżowania
(rys. 8). Uzyskuje się w ten sposób trójwymiarowy element obudowy. Zakotwienia znajdują
się nad rogami filarów. Skrzyżowania poczwórne i potrójne mogą być tak obudowane.

Rys. 8. Obudowa skrzyżowań ściągami dwukierunkowymi
Fig. 8. Crossings' bolting with two-way truss

2. Kotwienie wyrobisk poza strefą ciśnień eksploatacyjnych
W „węglowej" strukturze typowej kopalni amerykańskiej (wyrobiska prowadzone są
wyłącznie w węglu), stosowane są wyrobiska udostępniające w postaci równoległych
chodników (mains, submains) służące do transportu ludzi, produkcji i materiałów, jak
również wentylacji. Z zasady znajdują się one poza zasięgiem ciśnień eksploatacyjnych.
Cłironione są od wpływów eksploatacji przez filary oporowe, a ponieważ są to wyrobiska
długotrwałe, służące niejednokrotnie przez cały okres trwania danej kopalni, muszą spełniać
wymogi stabilności. Stabilność takich wyrobisk jest zapewniana przez odpowiedni rozmiar
filarów pomiędzy chodnikami i przecinkami oraz odpowiednią obudowę kotwiową. Liczba
równoległych chodników dyktowana jest z reguły potrzebami wentylacyjnymi, gdyż w jednopoziomowej kopalni wentylacje powrotna i wstępująca znajdują się na tym samym
poziomie i rozdzielone są przez filary i mury (stoppings) (rys. 9 i 10).
Chodniki główne przebijane są metodą komorowo-filarową najczęściej z zastosowaniem
kombajnu (continuous miner) lub (niekiedy) metodą konwencjonalną (strzelniczą). Produkcja
węgla w czasie udostępnienia płaci za koszt wyrobisk podstawowowych. Jeśli chodzi
o obudowę, to stosowana jest najpierw pierwotna obudowa kotwiowa w cyklu udostępnienia.
W zależności od warunków geologicznych może to być wystarczające lub wymagane jest
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Rys. 9. Przykład planu kopalni z eksploatacją ścianową
Fig. 9. The example of mine plan with the longwall exploitation

wzmocnienie obudowy pierwotnej w związku z długim czasem służby wyrobisk. Wzmocnienie
osiąga się przez dodatkową obudowę instalowaną w pewnej odległości za przodkami
eksploatacyjnymi, aby nie przeszkadzać w procesie wydobywczym. Zazwyczaj dodatkowo
obudowuje się skrzyżowania chodników z przecinkami, gdzie z powodu znacznego odsłonięcia
powierzclini stropu występuje potencjalne niebezpieczeństwo zawału (rys. 11).
Z racji różnych możliwości odnośnie rodzaju kotwi oraz skali podporności projektant
może opracować odpowiednie rozwiązanie dla danych warunków. Należy tu podkreślić,
że zmienność warunków geologicznych w skałach towarzyszących pokładom węgla jest
zjawiskiem powszechnym. Zmiany te są zwykle raptowne. Niestety, generalnie czynniki
geologiczne są niedoceniane w górnictwie. Mechanika górotworu z analizą naprężeń
i stanu wytężenia materiału traktowane są z większą uwagą niż śledzenie zmieniającej
się struktury geologicznej. Dane materiałowe w punkcie ich rozpoznania ekstrapolowane
są niejednokrotnie na znaczne obszary kopalni, co nie zgadza się z rzeczywistym
stanem rzeczy. Z obserwacji autora 90% zawałów ma swoją przyczynę w nie rozpoznanych strukturach geologicznych, które stanowią rodzaj „defektu materiału skalnego",
a nie z powodu przeciążenia obudowy.
W warunkach górnictwa polskiego zamiast udostępnienia w strukturze węglowej jest
stosowana struktura kamienna z powodu nachylenia pokładu. Wówczas przekopy przebijane
są w kamieniu, a główne pochylnie przynajmniej częściowo w kamieniu (jeżeli towarzyszą
pokładowi). Stalowa obudowa łukowa stosowana jest w tych wyrobiskach. Urabianie przodka
jest za pomocą kombajnów chodnikowych lub przy pomocy materiałów wybuchowych.
Przebijanie tych pojedynczych wyrobisk jest długotrwałe z racji cykliczności poszczególnych
czynności. Stosowanie obudowy kotwiowej pierwotnej w cyklu przebijania i wtórnej poza
przodkiem, jeśli warunki tego wymagają, mogłoby przyspieszyć postęp wyrobisk i obniżyć
koszt.
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Rys. 10. Przykład wyrobisk i wentylacji na skrzyżowaniu chodników podścłanowych
z chodnikami głównymi
Fig. 10. The example of headmgs and ventilation at the crossing of submains with main entries

W zależności od charakteru oczekiwanej niestabilności w wyrobisku, stosowana jest
odpowiednia obudowa wtórna.
Jedną z typowych sytuacji jest, gdy strop bezpośredni stanowią skały słabe, np. łupki,
a strop podstawowy jest utworzony ze skał mocnych, jak piaskowce lub pyłówce. Kotwienie
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Rys. 11. Przykłady systemów kotwienia
a — obudowa pierwotna, b — obudowa pierwotna wzmocniona długimi kotwiami linowymi w warunkach
ciśnienia eksploatacyjnego, gdzie tworzą się strefy plastyczne w filarach, c i d — dodatkowa obudowa
skrzyżowania chodników, e — dodatkowa obudowa zapobiegająca ścinaniu stropu w narożach
Fig. 11. The examples of bolling systems
a — piimary bolting, b — primary bolling reinforccd with the long cable anchors under condilions of
exploitation pressure, where the plastic zone in the pillars are creatcd, c and d —• supplemental bolting of
the entries' crossing, e — supplemental bolting protecting the roof cutting in the comers

pierwotne tworzy belkę stropową ze skały słabszej, która w dłuższym okresie czasu może
ulec odspojeniu od stropu zasadniczego. Tak więc obudowa wtórna ma za zadanie podpięcie
belki stropu bezpośredniego do stropu zasadniczego. W każdej konkretnej sytuacji decyzja
dotycząca typu obudowy zależy od profilu geologicznego i rozpoznanych własności wytrzymałościowych skał. Dotyczy to długości kotwi i ich rozstawu. Niekiedy kotwi się
dodatkowo tylko skrzyżowania, gdzie rozpiętość stropu jest największa. Generalnie długość
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kotwi podpinających jest taka, aby uzyskać wymaganą siłę zakotwienia w nadległej warstwie
mocnej.
Inną typową sytuacją jest, gdy nie ma skał mocniejszycti powyżej stropu bezpośredniego,
lub są tam skały o mniejszej nośności niż strop bezpośredni. Często jest to spowodowane
obecnością towarzyszącej pokładowi eksploatowanemu w stropie cienkiej warstewki węgla,
W sytuacji takiej, gdzie zwiększenie długości kotwienia nie przynosi pożądanych rezultatów,
stosowane są raczej ściągi. Ich zakotwienie ponad filarami i ukośny kierunek do uławicenia
zwiększa skuteczność zakotwienia. Zakładając, że jest to obudowa wklejana (stosowana
z reguły w skałach słabych), przez obniżanie się stropu pracuje ona tylko na wyciąganie
(ścinanie klej-skała) i ponad filarem nie ma niebezpieczeństwa rozspojenia warstw skalnych.
Dodatkowo, poziomy naciąg zwiększa samopodporność „płaskiego sklepienia" wyrobiska.
Obserwowane jest także w warunkach uwarstwionych stropów łupkowych, że mogą
tworzyć się zawały o wysokości równej długości kotwi. Interesujące jest, że gdy kotwie
zostały zdłużone z 1,2 m do 1,5 m i następnie 1,8 m, pojawiające się zawały były też
tych wysokości. Mechanizm takich zawałów jest następujący. Obciążona powierzchnia ponad
zakotwieniem pracuje na rozciąganie prostopadle do uławicenia (płaszczyzny sedymentacji),
(rys. 12). Jak wiadomo, w skałach osadowych jest to warunek obciążenia, gdzie skała ma
najmniejszą wytrzymałość. Tak więc tworzy się rozwarstwienie, które rozprzestrzenia się
promieniowo. Gdy takie koliste rozwarstwienia z sąsiednich kotwi się łączą, cała odseparowana
belka stropowa ugina się i gdy zostanie przekroczona jej wytrzymałość na ścinanie
(prostopadle do uławicenia) w górnym rogu chodnika, może nastąpić zawał. W warunkach
takich autor zaproponował stosowanie kotwi o różnych długościach (o różnicy w długości
30 cm — 1,2 i 1,5 m). W rezultacie wzrosła podwójnie odległość pomiędzy kotwiami
obciążającymi tę samą powierzchnię w skale. Aby połączyły się rozspojenia na dwóch
różnych płaszczyznach, wymagane byłoby ścięcie skały prostopadle lub ukośnie do uławicenia,
w którym to kierunku skały są znacznie bardziej wytrzymałe. Opisany wyżej przypadek
potwierdza znane zasady anizotropii własności wytrzymałościowych w skałach osadowych,
które w tym przypadku zostały wykorzystane w projekcie obudowy dla polepszenia
stabilności, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztu (przez skrócenie co drugiej kotwi
do 1,2 m).
Stabilność stropu jest funkcją czasu odsłonięcia. W trudnych warunkach górniczych,
spowodowanych przeciążeniem skał (które może być wynikiem małej ich wytrzymałości
lub wysokim stanem napreżeń), obudowę instaluje się z jak najmniejszym opóźnieniem.
Aby było to możliwe, krok postępu przodka jest mały (wręb 1,5 do 3 m), a kotwiarki są
zainstalowane na kombajnie (istnieje szereg rozwiązań takich kombajnów). Jednym z takich
rozwiązań jest, że dwie kotwie zewnętrzne (przypinające taśmę stalową) instalowane są
w minimalnej odległości od przodka, a pozostałe kotwie tuż za kombajnem, gdzie jest
większy dostęp do powierzchni stropu.
W większości napotykanych warunków dopuszczalny czas odsłonięcia jest dostatecznie
długi, aby dodatkowa obudowa mogła być zainstalowana poza przodkami udostępniającymi.
Często napotykane są warunki, gdzie strop wyrobiska łatwo wietrzeje. W USA z racji
znacznej różnicy temperatur sezonowych wilgotność powietrza kopalnianego zmienia się,
powodując kondensacje wilgoci w lecie i suszenie skał w zimie. Większość łupków jest
bardzo wrażliwa na takie zmiany i ulega wietrzeniu.
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Rys. 12. Zawał stropu zakotwionego spowodowany rozwarstwieniem
Fig. 12. Anchored roof caving caused by the stratificaiion
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Skała o początkowo dobrej wytrzymałości może w kilku cyklacti nawilżania i suszenia
rozsypać się w postaci łusek. Strop taki wymaga zabezpieczenia w postaci bariery dla
zmian wilgotności, np. przez natrysk odpowiedniej substancji lub siatki, która utrzymuje
w miejscu wietrzejącą skałę. Pośrednio siatka hamuje proces wietrzenia przez zapobieganie
opadaniu cząstek ze stropu. Warstwa zwietrzałej skały utrzymana na stropie stanowi izolację
termiczną i mechaniczną, spowalniającą postęp wietrzenia.

3. Kotwienie wyrobisk w strefie ciśnień eksploatacyjnych
W górnictwie węglowym USA istnieją zasadniczo dwa systemy, gdzie występują ciśnienia
eksploatacyjne: ścianowy i system komorowo-filarowy z wybieraniem filarów. Stosowany
system ścianowy jest wyłącznie „od granic" (retreat mining), co wynika z przepisów
wentylacyjnych. W związku z tym, pola ścianowe są przygotowywane przez przebijanie
chodników podścianowych i nadścianowych. Wyrobiska prowadzone są wyłącznie \v pokładzie. Ze względu na wspomniane przepisy wentylacyjne i w zależności od warunków
stosowane są chodniki podścianowe podwójne, potrójne i poczwórne, po każdej stronie
(rys. 13). Pierwotne kotwienie wyrobisk wykonywane jest w cyklu przebijania. Kotwienie
wtórne stosuje się jako obudowę dodatkową, dla zapewnienia stabilności w warunkach
ciśnienia eksploatacyjnego. Rozpowszechniające się w ostatnich latach rozwiązania pozwalają
wyeliminować drewniane kaszty, które poprzednio były w powszechnym użyciu. Wzrastający
koszt drewna i wymagania wentylacyjne ścian wysoko wydajnych, przyczyniły się do
poszukiwania nowych rozwiązań.
W przypadku eksploatacji ścianowej stabilność chodników nad- i podścianowych zależy
w znacznym stopniu od prawidłowego zaprojektowania filarów (chain pillars). Nie wdając
się w szczegóły, które wychodzą poza ramy relacjonowanego tematu, ogólną zasadą jest
unikanie efektu progowego. Oznacza to, że filary są różnych rozmiarów, większe, sztywne
(abutment), mają za zadanie przejęcie obciążenia i mniejsze (yield) — które deformując
się redukują naprężenia ścinające w stropie przyległych chodników, W konsekwencji
polepszają się warunki pracy dla obudowy stropu w tych chodnikach. Należy lu podkreślić,
że obudowa zapewnia utrzymanie stropu, podczas gdy filary obciążane są ciśnieniem
eksploatacyjnym.
Na specjalną uwagę zasługują rozwiązania stosowane w kopalniach stanu Utah.
Około 3-metrowe pokłady eksploatowane są ścianowo. Grubość nadkładu w górskim
terenie jest zmienna i dochodzi do 650 m. Dobre rezultaty osiągnięto z podwójnymi
chodnikami podścianowymi i nadścianowymi (szen 6 m), z odkształcającym się filarem
(o szerokości 12 m) pomiędzy nimi, z przecinkami co 35 m (rys, 14). Obudowa
kotwiowa linowa wtórna, w postaci czterech kotwi wklejanych o długości 4,9 m, ze
sztywną, profilowaną taśmą stalową o długości 4,9 m (rys. 15), pozwoliła wyeliminować
kaszty drewniane, ustawiane w dwóch rzędach w chodnikach nadścianowych przyległych
do ściany. Zmniejszyło to bardzo opory wentylacji, poprawiając warunki w ścianie.
Stabilność wyrobisk poprawiła się i osiągnięto oszczędności na zastąpieniu pasywnej
obudowy podporowej obudową aktywną.
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Rys. 13. Przykłady systemów chodników przyścianowych
Fig. 13. The examples of longwall entry systems
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profilowanymi, kopalnia w stanie Utah
Fig. 15. Secondaiy bolting of the longwall entry with the 4,9 m long cable bolts and roof channels, mine in
Utah
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4. Podsumowanie
Tak analiza teoretyczna, jak i doświadczenia kopalniane wskazują, że stosowanie obudowy
kotwiowej niejednolitej daje dobre rezultaty i pozwala na poprawę warunków-stabilności wyrobisk.
Projektowanie takiej obudowy musi opierać się na dokładnym rozeznaniu warunków
geologicznych i geotechnicznych w warstwach skał przeznaczonych do wzmocnienia obudową
kotwiową.
Kontrargumenty inżynierów ruchowców utrzymują, że powoduje to komplikacje w dostawie materiałów i wymaga dużej dyscypliny wśród górników zaangażowanych przy
instalacji obudowy. Tego rodzaju argumenty należy odrzucie. Górnicy powinni być dobrze
wyszkoleni nie tylko w wykonywanej przez siebie pracy, ale także powinni rozumieć,
dlaczego wykonują odpowiednie czynności. Podział na pracowników umysłowych i fizycznych
w nowoczesnych społeczeństwach zaciera się, podobnie jak zbliżają się wynagrodzenia
w obu tych grupach. Ponieważ zasady mechaniki górotworu i obudowy kotwiowej nic są
oczywiste, wymagane jest odpowiednie szkolenie załogi, która zaangażowana jest przy
instalacji obudowy. Autor był proponentem takiego właśnie podejścia do wspomnianego
powyżej problemu. Uzyskane wyniki w dwóch kopalniach stosujących system szkolenia
załogi były bardzo dobre. Poprawiło się bezpieczeństwo, a obserwacje górników pomogły
inżynierom w podejmowaniu właściwych decyzji.
Jakkolwiek warunki geologiczne w kopalni zmieniają się lokalnie i regionalnie, możliwe
jest określenie typowych zestawów warunków.
Dla tychże typowych zestawów winny być opracowane odpowiednie systemy obudowy.
Na podstwie obserwacji przodkowych decyzje o zmianie systemu obudowy winny być
szybko podejmowane, aby utrzymać optymalne warunki stabilności wyrobisk. Często uzyskanie odpowiednich zatwierdzeń z inspektoratów górniczych (w USA MSHA i inspektorzy
stanowi) nastręcza trudności, gdyż biurokracje nie chcą uczestniczyć w dymicznych procesach
podejmowania decyzji. To jednak już wykracza poza ramy technicznej prezentacji tematu.
Wymagania, przed którymi stoi górnictwo w dobie światowej konkurencji i gospodarki
rynkowej, stają się coraz trudniejsze. Pożądane obniżenie kosztów i podniesienie wydajności
wymaga stosowania innowacji technicznych i elastycznych metod zarządzania.
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Various roof bolting in American coal mines

Abstract
The paper presents the problem of vanous roof bolting in American coal mines. Both
theoretical analysis and mining experiences show that application of Ihe various roof bolting
gives satisfactory results and allows the improvement of headings' stability conditions.
Dcsigning of such bolting shouid base on a detailed recognition of geological and
geotechnical conditions in rock layers which will be reinforced by the roof bolting.
However geological conditions in the minc change locally and regionally, it is possible to
determinc the typical conditions, The examples of technological solutions in such conditions
are presented.
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Jerzy WRÓBEL, Janusz GĄCIARZ
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A., KWK Czeczott, Miedźna Wola

Analiza i ocena wykorzystania wozów oponowych w KWK Czeczott

Słowa kluczowe
Wozy samojezdne-technologia

transportu-analiza

ekonomiczna

Streszczenie
Referat przedstawia podstawowe parametry i założenia do wdrożenia, przy współudziale
KBN, AGH i CBPM „Cuprum" wozu oponowego z napędem spalinowym WOS-IO produkcji
ZM „Legmet", do transportu urobku i materiałów w drążonym wyrobisku kamiennym
w kopalni Czeczott. Omówiono ponadto uzyskane wyniki, napotkane problemy oraz przedstawiono próbę analizy ekonomicznej przedsięwzięcia. Zaprezentowano również projekt
konstrukcji wozu spalinowego do transportu obudów zmechanizowanych rozwiązany w ZM
„Legmet" w Legnicy.

1. Wstęp
Oddana do eksploatacji w 1985 roku kopalnia Czeczott zmuszona została, poprzez
transformację gospodarczą i związaną z tym zmianę warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, do stosowania najnowszych osiągnięć techniki dla uzyskania planowanej zdolności
wydobywczej.
Przyjęte założenia wskazywały osiągnięcie wydobycia o wielkości 24 000 t/dobę w efekcie
eksploatacji 18 ścian wg ZTE. Plan zrealizowano eksploatując 8 ścian. Potwierdziło to
słuszność kierunku przesunięć i dokonań oraz rezygnacji ze stosowania nienowoczesnej,
mało wydajnej techniki i niskiej koncentracji wydobycia.
Przyjęcie takich założeń, jak ograniczenie ilości ścian przy równocześnie zwiększonej
koncentracji wydobycia, miało poprawić kondycję ekonomiczną kopalni poprzez zmniejszenie
ilości środków technicznych i ludzkich. Zadanie to było i jest nadal do wykonania.
Złoże węgla kamiennego kopalni Czeczott położone jest w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w obrębie Niecki Głównej. Złoże poprzecinane jest licznymi
uskokami od kilku do 120 m, które dzielą je na kilkadziesiąt partii tektonicznych o nieregularnych kształtach. Do 1000 m głębokości na budowę geologiczną składają się osady:
czwartorzędu, trzeciorzędu i karbonu produktywnego.
Podstawowe zasoby węgla mieszczą się w warstwach łaziskich. Warstwy te stanowią
kompleks piaskowców z występującymi podrzędnie iłowcami, towarzyszącymi zazwyczaj
pokładom węgla.
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Aktualnie kopalnia prowadzi wydobycie z dwóch poziomów 500 i 650 m — z pokładów
207, 209/1 i 209/2-3, Dodać należy, że kierunek upadu warstw karbońskich jest zmienny,
północny i północno-wschodni, a kąty upadu nie przekraczają 10°.
Makro- i mikrotektonika dzieli złoże na szereg bloków o małej powierzchni, co ze
względu na krótkie wybiegi ścian intensyfikuje roboty likwidacyjno-zbrojeniowe. Złoże
kopalni Czeczott w parceli F, F-1 i G pokładu 207 oraz G i E pokładu 209/1 zostało
zaliczone do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami. Poza tym parcele B i D pokładu
207 zaliczono do drugiego stopnia zagrożenia wodnego. Inne zagrożenia naturalne nie
krępują ruchu kopalni, co upraszcza w sposób istotny jej prowadzenie.
Warunki naturalne w sposób oczywisty obciążają koszt produkcji 1 tony węgla,
a możliwości obniżenia kosztu poszukiwać należy wśród zmiennych jego składników.
Istotnym czynnikiem kosztu produkcji tony węgla jest koszt obciążenia transportem.
Transport kopalniany w górnictwie polskim stanowi przykład tradycyjnych, stałych i niskoefektywnych rozwiązań. Od lat podstawowym elementem transportu dołowego jest
««

transport kołowy po szynach za pomocą kołowrotów typu EKO. Środkami transportu
bardziej nowoczesnymi są stosowane w KWK Czeczott kołejki podwieszane KSP-63L
z napędem linowym oraz FERRUM z napędem spalinowym, a także spągowe typu
Walter-Becker z napędem linowym. Wymienione środki transportu mają zasadniczą
cechę ujemną — jest nią wymuszona droga przejazdu, której stworzenie jest czasoi pracochłonne, a nadto obciąża dodatkowo koszt jednej tony węgla. Dla właściwego
oddania istoty problemu wspomnieć trzeba, że łączna długość oddziałowych dróg transportowych w naszej kopalni wynosi 30 km.
Próbą obniżenia kosztu produkcji 1 tony węgla w kopalni Czeczott jest wprowadzenie
wozu oponowego spalinowego. Samojezdne wozy z napędem spalinowym do transportu
urobku i do transportu materiałów wprowadzono do górnictwa niemieckiego i angielskiego
na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, a wozy do transportu obudów
zmechanizowanych ścianowych w latach osiemdziesiątych. Korzyści płynące z wprowadzenia ich do eksploatacji spowodowały szybki wzrost ich ilości. Według danych
z roku 1992 w kopalniach angielskich eksploatowano 320 wozów samojezdnych z napędem spalinowym.
Wprowadzając w KWK Czeczott pionierskie rozwiązanie w zakresie transportu
dołowego spodziewać się należało szeregu barier zarówno technicznych, jak również
w zakresie mentalności nie tylko pracowników, ale również kadry inżynieryjno-technicznej.
Problem rozwiązać można było drogą zakupu sprawdzonych rozwiązań zagranicznych,
jednak spodziewać się należało odpowiednio wyższych kosztów przedsięwzięcia oraz doświadczonych już trudności z adaptacją rozwiązań stosowanych w warunkach nie porównywalnych z warunkami górnictwa polskiego. Zdecydowano się w związku z tym na
pokonywanie kolejnych barier i przy wydatnej pomocy Komitetu Badań Naukowych,
Akademii Górniczo-Hutniczej, CBPM „Cuprum" oraz we współpracy z ZM „Legmet" udało
się wdrożyć do ruchu wóz oponowy WOS-10.
W niniejszym referacie przedstawiono problemy i obserwacje z pracy wozów oponowych
typu WOS-10 produkcji ZM „Legmet" Legnica w KWK Czeczott.
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2, Budowa i parametry wozów samojezdnych
Rysunek I przedstawia wóz oponowy WOS-10, przeznaczony głównie do odstawy
urobku z drążenia wyrobisk chodnikowycłi, a także do transportu materiałów i załogi.
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Rys. 1. Widok ogólny wozu WOS-IO. Gabaryty wozu w ruchu
Fig. 1. General scheme of WOS-10 car. Overall dimensions of the car in active
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Samojezdny wóz oponowy WOS-10 składa się z dwóch podstawowych zespołów: ciągnika
i skrzyni ładunkowej, naczepy o ładowności 6 m ' . Oba zespoły połączone są ze sobą specjalnym
przegubem z mechanizmem skrętu, dopuszczającym skręt w płaszczyźnie poziomej i obrót wokół
osi poziomej. Konstrukcja przegubu umożliwia realizowanie przez wóz skrętu oraz pokonywanie
nierówności terenu. Na rysunku 1 pokazano wymagane ruchowe wymiary skrzyżowań wraz
z gabarytami wykonującego skręt wozu oraz promienie skrętu. Wóz wykorzystano do transportu
w chodnikach wykonywanych w obudowie ŁP-9, jednak dla ułatwienia przejazdów przyjęto, że
odcinki w rejonie skrzyżowań będą wykonywane w obudowie ŁP-10.
Podstawowe parametry techniczne wozu odstawczego WOS-10 są następujące:
Długość, mm
8 685
Szerokość, mm
2 280
Wysokość, mm
1 900
Rozstaw osi, mm
4 175
Promień skrętu zewnętrzny, mm
5 700
Promień skrętu wewnętrzny, mm
3 000
Zdolność pokonywania wzniesień, %
15
Ładowność, Mg
10
Masa własna. Mg
14
Prędkość maksymalna, m/s
4,2 (15 km/h)

3. Wymagania i dokumentacja techniczna przodka z WOS-10
Aktualny stan górnictwa polskiego, zarówno w zakresie wyposażenia i stosowanych
materiałów, jak również zaangażowania wiedzy i zaplecza naukowo-badawczego, sprawia,
że drążone wyrobiska generalnie wykonuje się w obudowie łukowej o różnych przekrojach.
Przekrój wyrobiska determinuje z kolei kształty i rozmieszczenie brył stosowanych
w nim urządzeń. Stąd też podstawowy wymóg, przed jakim stanął producent wozu —
dostosowanie gabarytów maszyny do przekroju wyrobiska i zainstalowanych w nim urządzeń.
Ponadto ZM „Legmet" zobligowane zostały do dostosowania wozu do trudnych warunków
górnictwa węglowego, a także zastosowania rozwiązań i uzyskania parametrów nie odbiegających od rozwiązań światowych w tym zakresie.
Zgodnie z tymi wymaganiami zastosowano koła z oponami 14 X 25 cali, które
spowodowały naciski na spąg równe 0,1 MPa; zabezpieczono układ wydechowy płuczką
wodną spalin, obniżono poziom hałasu i wibracji oraz przewidziano możliwość demontażu
wozu, celem ułatwienia transportu.
Wóz odstawczy WOS-10 przetransportowano do miejsca zainstalowania, tj. na poz.
650 m, po zdemontowaniu na podzespoły oraz po zdjęciu kół i daszka kabiny operatora.
Po dotransportowaniu do komory materiałowej zmontowano wóz, a następnie przejechano
do miejsca pracy, tj. przekopu PR-3/650. Wyrobiska na trasie przejazdu wozu do miejsca
pracy wykonane były w obudowie minimum ŁP-8, co sprawiło, że uniknięto jakichkolwiek
dodatkowych prac związanych z tym zagadnieniem. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że
wprowadzenie wozu do normalnej pracy wymagało wykonania szeregu górniczych robót
budowlanych. Wynikały one głównie z konieczności przygotowania komory materiałowo-remontowej, punktu tankowania i punktu rozładunku wozów (rys, 2). Ponadto zainstalowano
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Rys. 2. Schemat drogi transportowej wozu WOS-10
Fig. 2. Scheme of tłie WOS-10 car transport road
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wentylatory WLE-1003-B wraz z lutniociągiem 0 800 dla zachowania odpowiednich
parametrów wentylacyjnych w drążonym wyrobisku.
Wprowadzenie do eksploatacji samojezdnego wozu odstawczego wymagało ponadto
opracowania całego pakietu dopuszczeń, instrukcji, regulaminu jazdy itd., co wynikało
z bardzo ogólnikowego potraktowania tego problemu przez obowiązujące przepisy Prawa
geologicznego i górniczego.
Przodek PR-3/650, w którym wdrożono wóz odstawczy WOS-10, wyposażono w kombajn
DOSCO Mk-2B, przenośnik Grot 720, podajnik taśmowy PTC, pompki typu P.
Z przedstawionego wyposażenia (rys. 3) widać, jak bardzo ograniczono wyposażenie
maszynowe przodka. Przyjęto, że w początkowym okresie drążenia przekopu urobek
*

z kombajnu podawany będzie przez podajnik taśmowy PTC bezpośrednio do wozu odstawczego, i tak ten problem rozwiązywany jest dotychczas. Załadowany urobkiem wóz
odstawczy WOS-10 porusza się ciągnikiem do przodu, natomiast próżny naczepą do przodu.
Jazda z materiałem odbywa się ciągnikiem do przodu i prowadzona jest zgodnie z dopuszczeniem Wyższego Urzędu Górniczego.
Podajnik taśmowy PTC
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1. Unyli'' "' " .;
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DOSCO Mk 2B
Wóz WOS-10

Rys. 3. Schmat wposażenia przodka z wozem WOS-10
Fig. 3. Scheme of the face facilities with WOS-10 car

Rozładunek urobku prowadzi się w przecince rozładowczej (pkt. 1 rys. 2).
Komora materiałowo-remontowa służy również jako miejsce załadunku wozu materiałami
pomocniczymi. Olej napędowy dostarczany jest w specjalnych cysternach, a uzupełnianie
paliwa dokonywane jest w tymczasowym punkcie tankowania, odpowiednio przygotowanym
i wyposażonym.
Przekop PR-3/650 prowadzony jest w zwięzłym, bardzo trudno urabialnym piaskowcu
(Rc do 100 MPa). Chodnik jest słabo zawodniony, jako że szacunkowy dopływ wody
wynosi około 0,1 m^/min.
Rozpoczęcie eksploatacji wozu odstawczego nastąpiło 31 maja 1995 roku.
Postępy w robotach przygotowawczych w poszczególnych miesiącach przedstawia tabela 1.
W tabeli pokazano również zużycie oleju napędowego.
W okresie od wprowadzenia wozu WOS-10 do końca listopada 1995 roku postęp
przodka wyniósł 330 mb. Osiągnięte wyniki miesięczne, choć akceptowane, nie są satysfakcjonujące. Wiedzieć jednak trzeba, że jest to ciągłe zbieranie doświadczeń, zarówno
operatorów wozu WOS-10, jak i mechaników oraz elektryków obsługujących wóz. Wpro342

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96
Tabela 1. Postępy robót przygotowawczych w okresie kwiecień—listopad 1995
Table 1. Heading works advances in period April—November, 1995
Miesiąc

Postęp [mb

Razem
[mb/m-c]

Zmiana I

Zmiana II

Zmiana III

Zmiana IV

04.95

9,5

18

18

10,5

56

05.95

5

21

22

17

65

06.95

17

17

16,5

4,5

55

07.95

16

16

19

0,5

08.95

20,5

21,5

22

09.95

!8.5

23

10.95

10

11.95
Razem

Zużycie paliwa [1]
wóz nr 1

wóz nr 2

51,5

940

600

1

65

860

860

20,5

1

63

1 HO

350

17

19

1,5

47,5

410

1 080

18,5

15

14,5

0

48

114,5

148,5

151,5

36

450,5

3 320

2 890

wadzona od początku technologia powodowała wstrzymywanie kombajnu DOSCO Mk-2B
poprzez brak zbiornika retencyjnego za kombajnem. Zbiornik taki, de facto, został rozwiązany
w fazie projektowej, ale uruchomienie jego realizacji postanowiono poprzedzić potwierdzeniem
spodziewanych walorów wozu.
Cykl pracy przodka (rys. 4) w układzie tradycyjnym i z wozem odstawczym WOS-10
różni się jedynie postojami kombajnu w czasie braku wozu pod wysypem. Ponieważ
Cykl pracy
kombajnu

/

/
—

1.
2.
3.
4.
5.

y

^

\

W* Im ;
\

\

I tte

Urabianie
Odstawa urobku
Zabudowa przodka
Transport materiałów
Załadunek urobku

»M uo

N
I - Odstawa urobku
WOS-IO

Cykl pracy
odstawy urobku *

II - Odstawa urobku
Mifama 1000

WOS-IO

Rys. 4. Clironometraż pracy kombajnu DOSKO Mk-2B w zależności od rodzaju zastosowanej odstawy urobku
Fig. 4. Chronometrics of the DOCKO Mk-2B miner work according to the type of applied output haulage
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doraźnie można urabiać na stół ładowarki kombajnu, dlatego dla każdego cyklu wykonywanego przez wóz kombajn zatrzymuje się na ok. 10 min., co przy czterech cyklach wozu
na metr daje 30 min. postoju, jako że ostatni cykl wozu odbywa się w czasie obudowy
i wykładki przodka, a zatem nie powoduje zatrzymania pracy kombajnu.
Łączny czas trwania cyklu w układzie tradycyjnym wynosi 150 min., a dla wozu
odstawczego 180 min., co przy 300 min. czasu pracy na zmianę daje 2 cykle na zmianę
w pierwszym przypadku i 1,6 cykla w drugim. Różnicę tę niejednokrotnie niwelowano
realizując postęp przodka w czasie zmiany konserwacyjnej, ponieważ w układzie z wozem
odstawczym konserwacja jest znacznie ograniczona.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że cykl dotyczy pracy jednego wozu przy wybiegu
przodka powyżej 400 m. Wprowadzenie drugiego wozu WOS-10 do ruchu nie poprawiło
sytuacji, albowiem od miesiąca sierpnia wskutek problemów natury technicznej jeden
z wozów jest stale wyłączony z ruchu.
Ilość kursów potrzebna do wykonania 1 m bieżącego w obudowie ŁP-9 świadczy
o

o potrzebie wykonania skrzyni o pojemności większej niż 6 m ' . W celu eliminacji przestojów
niezbędne staje się wprowadzenie zbiornika retencyjnego. Ponadto egzekwować należy
przestrzegania najefektywniejszej odległości pomiędzy kombajnem a punktem rozładunku
nie przekraczającej 400 m dla jednego wozu.
Prowadzić trzeba stale pomiary parametrów mechanicznych spągu. Pomiary te wykonywane winny być zaraz za kombajnem — tak aby pojawienie się złych warunków spowodować
mogło poprawę parametrów spągu przed dojeżdżaniem wozu do tego miejsca. Próby podjęte
z zabudową pługa rozgarniającego urobek gromadzący się pomiędzy koleinami okazały się
tymczasowe i niewystarczające. Rozwiązanie należy zmodyfikować, a docelowo rozwiązać
należy problem konsolidacji względnie rekonsolidacji spągu po wyrównaniu powstających
mimo wszystko kolein. Jeżeli w spągu wystąpi lasujący się łupek, restrykcyjnie musi być
przestrzegane systematyczne odwodnienie, a ewentualne niesprawności odwodnienia muszą
być usuwane natychmiast. Ponadto, system wydłużania rurociągów p.poż. rozwiązany być
musi tak, aby w momencie wykonywania tych czynności woda nie dostawała się na spąg.
Dopracowania wymaga układ hydrauliczny rozrusznika oraz system Amot, a także
rozbudować należy system filtrowania powietrza, paliwa i oleju.
Sumaryczne zużycie paliwa w miesiącach lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku
wyniosło 6210 1, natomiast postęp przodka wyniósł 227 mb.
Średnie zużycie paliwa na 1 mb wyrobiska — 27,5 l/mb.
Zużycie paliwa na 1 Mth wyniosło 14,75 I/Mth, co odpowiada wykonaniu 3,5 cykla/Mth.

4. Ocena ekonomiczna wdrożenia wozu WOS-10
Prowadzone w KWK Czeczott próby eksploatacyjne wozów oponowych z napędem spalinowym wywołały również próby ekonomicznej oceny przedsięwzięcia. Zasadniczą trudnością
dla takich analiz jest konieczność porównywania abstrakcyjnego przodka wyposażonego tradycyjnie do realnych warunków istniejących przy drążeniu wyrobiska z zastosowaniem WOS-IO.
Ponadto analiza bazuje na pewnych założeniach, dla których w kosztach wyrobiska w jednym
i drugim przypadku następują istotne zmiany składników obciążających koszt wykonania I mb
wyrobiska. Dla wyrobisk tradycyjnych są to momenty, w których następuje zainstalowanie
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w wyrobisku kolejnych napędów, kołowrotów i stacji transformatorowych. Dla wozów wybieg
powyżej 400 m, przy któiym sprawność urządzenia odstawczo-transportowego spada na tyle, że
zasadne staje się zastosowanie zbiornika retencyjnego lub kolejnego wozu.
Innym założeniem jest potraktowanie jako porównywalne kosztów przygotowania punktów
rozładunku urobku i tankowania wozu oraz komory materiałowo-remontowej dla wozu
z przygotowaniem załadowni polowej dla układu tradycyjnego.
Dla większej czytelności analizy wyeliminowano koszty identyczne dla obu rodzajów
wyposażenia i uzyskano informację, jak kształtują się różnice pomiędzy kosztami w poszczególnych przypadkach. Otóż do 200 m wybiegu koszt odstawy urobku i transportu
materiałów do przodka tradycyjnego wynosi 50 zł/mb, a do przodka z wozem 60 zł/mb.
Pomiędzy 200—400 m wybiegu koszty wynoszą odpowiednio 85 zł/mb i 65 zł/mb. Zaś
powyżej 400 m wynoszą 125 zł/mb i 70 zł/mb. W tym momencie jednak przodek z wozem
musi zostać wyposażony w zbiornik retencjonujący urobek, co pozwoli na pracę jednego
wozu do ok. 600 mb wybiegu.
Wówczas dla przodka z wozem potrzeba znacznie mniejszej ilości pracowników, co
spowoduje dalszy spadek kosztu (bez zbiornika różnica wynosi ok. 15 pracowników na
dobę na korzyść wozu przy całkowitym koszcie dniówki pracownika wynoszącym 71,19 zł).
Powyższe rozważania obrazuje dołączony diagram (rys, 5) ponoszonych kosztów zależnie
od wybiegu i rodzaju stosowanych środków odstawczych.
Koszt dn|ż«ni4i chodnika
fty». rfl
I
iiiii
(Ustawa taśmami
Mi fama 1000

5000

Odstawa W O S - 1 0

4000

3000

2000

500

Postęp przodka
\m\

Rys. 5. Zależność pomiędzy długością chodnika a kosztem wykonania przy różnym wyposażeniu
Fig. 5. Dependence between the heading's length and cost of realization with various equipmeni
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5. Podsumowanie i wnioski
Wprowadzenie wozu WOS -10 na dół kopalni wymagało pokonania barier nie tylko
tcchnicznycłi» ale również stereotypów w zakresie mentalności ludzi. Pionierskie działania
wymagały przygotowań i nauki obsługi wozu WOS-10. Doświadczenia z pracy wozu
w górnictwie miedzi nie dały się wprost przenieść do warunków polskiego górnictwa węgla
kamiennego. Operatorów wstępnie przeszkolono w zagłębiu miedzi, a dopiero potem musieli
doskonalić się w obsłudze wozu w warunkach KWK Czeczott. Podyktowane to było przede
wszystkim gabarytami wyrobisk oraz urządzeniami zainstalowanymi w wyrobiskach.
Problemem stało się w pewnym momencie przekonanie załogi o zgodnym z wymogami
składzie powietrza zanieczyszczonego spalinami. Zlecono Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie dodatkowe szczegółowe pomiary składu powietrza, które potwierdziły, że
pomiary, jakie były i są nadal prowadzone przez dział wentylacji kopalni są prawidłowe.
Docelowo kopalnia zamierza prowadzić ciągłe pomiary niektórych parametrów składu
powietrza.
Dotychczasowe wyniki pracy wozu WOS-10 nie są imponujące. Zmuszają jednak do
podjęcia dalszych działań w celu poprawy wyników. Trzeba powiedzieć, że ta metoda
transportu dołowego powinna być doskonalona, a rezultatem będzie uzyskiwanie oczekiwanych
efektów. Już dziś zaczynają bowiem stopniowo procentować zebrane doświadczenia. Wykorzystuje się je w celu optymalizacji zastosowanego rozwiązania, jak również w projektowaniu wozu do transportu obudów zmechanizowanych WTS-16/III konstruowanego w ZM
„Legmet" i przedstawionego na rysunku 6.
x _ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\

1900

Rys. 6. Wóz transportowy specjalny do transportu obudów WTS-16/III
Fig. 6. Special car which is uscd for the transportation of WTS-16/III support

Wnioski:
1. Problemem zasadniczym dla prawidłowej pracy wozu WOS-10 jest problem odpowiednio wczesnego opróbowania parametrów fizykomechanicznych spągu i zastosowania
skutecznej metody jego konsolidacji. Jest to jednak zagadnienie dla ośrodków naukowo-badawczych, albowiem podjęta próba zainstalowania pługa rozgarniającego urobek gromadzący się pomiędzy koleinami okazała się niezadowalająca.
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2. Istotne znaczenie ma prawidłowe rozwiązanie problemu odwodnienia wyrobiska,
ponieważ dopuszczanie do gromadzenia się wody ułatwia rozlasowywanie się spągu.
3. Przewidywać należy w kolejnych egzemplarzach wozu możliwość dostosowywania
kół do warunków i parametrów skał spągowych celem poprawy nacisków Jednostkowych.
4. W wozach należy ograniczyć do minimum stosowanie podzespołów zagranicznych
celem uniknięcia dużych kosztów napraw oraz długiego czasu oczekiwania na sprowadzenie
uszkodzonego elementu.
5. Udoskonalenia wymaga sposób rozmieszczenia zabezpieczeń i czujników w wozie
oraz sposób ich osłonięcia.
6. Stwierdzono niespełna 50-procentowe wykorzystanie objętości bryły ciągnika oraz
niewystarczającą pojemność skrzyni ładunkowej.
7. Dotychczasowe doświadczenia upoważniają do realizacji rozwiązania zbiornika retencjonującego urobek za kombajnem.
8. Istnieje potrzeba wyposażenia wozów w urządzenia małej mechanizacji transportu.
Ponadto należy sobie zdać sprawę, iż dotychczas w Polsce nie było norm i przepisów
prawnych dotyczących pracy tego typu wozów w górnictwie węgla kamiennego. Dzięki
przychylnemu stanowisku i współpracy WUG i OUG udało się unormować stronę prawną.
Wprowadzenie wozu WOS-10 na dół kopalni odbywało się w okresie przejściowym, na
styku obowiązywania starych i nowych przepisów górniczych.
Sprecyzowania wymagają jeszcze wytyczne w zakresie: regulaminu, ustalenia znaków
drogowych, sposobu tankowania i lokalizacji punktów tankowania.
Reasumując należy zaznaczyć, że próbę pracy wozu WOS-10 w przodku drążonym
kombajnem DOSCO należy uznać za pozytywną i udaną. Napotkane problemy stanowią
przyczynek do działania dla kadry inżynieryjno-technicznej zarówno w kopalni Czeczott,
jak też w innych ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych, na których współpracę
mocno liczymy.
Przekazano

10 stycznia

1996 r.

The analysis and evaluation of tyre car application in the Czeczott
Coal Mine

Abstract
The paper presents the basie parameters and assumption necessary to implement, with
the participation of the Committee for Scientific Research (KBN), Academy of Mining
and Metallurgy (AGH) and CBPM „Cuprum", the tyre car with WOS-10 diesel drive
produced by ZM „Legmet". This car will be used for the transportation of the output and
materials in drilled heading in the Czeczott Mine. Moreover, all problems and obtained
results are discussed, and the trial of the economicai analysis of the undertaking is presented.
The project of diesel car construction for the transportation of mechanized support, realized
in the ZM „Legmet" in Legnica, is also presented.
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Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK „Krupiński

Praktyczne aspekty oszczędzania energii w kopalniach gazowych
w oparciu o doświadczenia KWK ,,Krupiński"

Słowa kluczowe
Zużycie energii elektrycznej w kopalni węgla-sposoby
ktywność programu
oszczędnościowego

ograniczenia

zużycia

energii-efe-

Streszczenie
W artykule omówiono praktyczne sposoby uzyskiwania oszczędności w kopalniach
metanowych poprzez przedstawienie doświadczeń i uzyskanych wyników w KWK „Krupiński". Podano m.in. bilans wykorzystania energii elektrycznej w kopalni metanowej
i program poprawy gospodarki energetycznej w tej kopalni w roku 1993.
1. Wstęp
Kopalnia „Krupiński'' jest kopalnią młodą, uruchomioną w grudniu 1983 r. Pierwszy
okres rozwoju kopalni od 1984—1988 cechował się szybkim wzrostem wydobycia i nieco
wolniejszym wzrostem zużycia energii. W roku 1988 został on całkowicie zahamowany.
Mimo dalszego wzrostu wydobycia w następnych latach notuje się ciągły i to znaczny
spadek zużycia energii (rys. 1). Porównując rok 1988 z 1993, tzn. działalność kopalni po
pięciu latach i po dziesięciu latach od rozpoczęcia eksploatacji, można stwierdzić, że mimo
wzrostu wydobycia zużycie energii znacznie zmalało.
Tabela 1. Zużycie energii elektrycznej w KWK „Krupiński" w latacłi
1988—1994
Table 1. Electric power consumption in Krupiński Coal Mine in 1988—1994
Rok

19S8
1991
1994
Iloraz
wskaźników
1994/1988 [%]

Wydobycie [t]

Zużycie energii elektrycznej

Wskaźnik zużycia energii elektr.

[MWh]

na wydobycie [kWh/t]

1 216660
1 425 750
1 552 500

167 718

137,8

140 833
111 064

98,8
71,5

127,6

66,2

51.9
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Oznacza to poprawę jednostkowego wskaźnika zużycia energii na 1 tonę o około 1,8 raza.
Jak to się stało, że na silnie metanowej kopalni, mimo wzrostu wydobycia, uzyskano
tak znaczny spadek zużycia energii?
Na początku 1988 roku kierownictwo KWK „Krupiński" zdało sobie sprawę, że skończył
się okres taniej energii. Nadcłiodzące lata to potwierdziły: mimo inflacji i ogólnego wzrostu
cen, koszt energii, zwłaszcza energii elektrycznej, postępował najszybciej. Od tego czasu
działania w zakresie oszczędności energii uzyskiwały poparcie.
Rozpoczęto od dokładnego rozliczania zużycia energii elektrycznej, sprężonego powietrza,
ciepła i wody przez poszczególne grupy odbiorców, jak np.: sprężarki, wentylatory główne,
maszyny wyciągowe, pompy głównego odwadniania, urządzenia urabiające i transport
dołowy, zakład przeróbki mecłianicznej węgla, kotłownia, ogrzewanie szybów, budynki na
powierzcłini kopalni i inne. Wymagało to zainstalowania dodatkowych urządzeń pomiarowych
oraz zorganizowania systemu zbierania danych. Bilans zużycia energii elektrycznej dla
KWK „Krupiński" przedstawiono na rysunku 2.
Już wcześniej służby energetyczne kopalni posiadały niezłe rozeznanie co do struktury
zużycia energii i sprawności przemian energetycznych, lecz nawet najdroższych nośników
energii nie kontrolowano codziennie. Taka kontrola zużycia podstawowych nośników energii
ma na celu wykrycie nieprawidłowości w pracy urządzeń i szybkie ich usunięcie, co
zapobiega niepotrzebnym stratom.
Zupełnie innym celom służą okresowe analizy zużycia energii. Są one wykonywane
przez służbę energetyczną kopalni w odstępach kwartalnych i rocznych w oparciu o dobowe
odczyty przyrządów ruchowych.
Analizy te pozwalają odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie jest średnie zużycie różnych nośników energii przez podstawowe odbiory i jaki
to ma wpływ na koszty?
2. Jaka jest średnia sprawność podstawowych urządzeń energetycznych?
3. Co warto modernizować i w jakiej kolejności realizować przedsięwzięcia modernizacyjne?
4. Jaki był wpływ zrealizowanych przedsięwzięć na obniżkę kosztów energii ponoszonych
przez kopalnię?
Na tej podstawie można opracowywać coroczne programy poprawy gospodarki energetycznej.
Jest jednak rzeczą oczywistą, że sama analiza energetyczna i najlepsze programy niewiele
pomogą, jeśli za nimi nie idzie wola realizacji i determinacja ze strony kierownictwa
kopalni.
Przedsięwzięcia energooszczędne można podzielić na: organizacyjne, modernizacyjne
i inwestycyjne. Najtańsze w realizacji, ale niekoniecznie najprostsze, są przedsięwzięcia
organizacyjne.
Przykładami zrealizowanych przedsięwzięć organizacyjnych są:
— okresowe przeglądy zainstalowanych urządzeń powietrznych na dole, ocena celowości
ich stosowania i możliwości ich elektryfikacji, ze względu na obowiązujące przepisy
górnicze,
— tamowanie i wyłączanie z sieci wentylacyjnej niepotrzebnych wyrobisk na dole
w celu ograniczenia ilości powietrza wentylacyjnego,
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obniżenie ciśnienia w sieci sprężonego powietrza do granic ekonomicznego kompromisu
np.: do 3,7 atm. zamiast 5 atm.,
— obniżanie ciśnienia sprężonego powietrza w dni wolne od pracy do 2,5 atm.,
— wprowadzenie obowiązku kontrolowania przez obsługę stanu technicznego niektórych,
zużywających się urządzeń i bezwzględne odstawianie ich do remontu, gdy osiągane
parametry pracy są niezadowalające, np.: obowiązek pomiaru wydajności pomp głównego
odwadniania co 100 h pracy i odstawianie do remontu, gdy wydajność spadnie poniżej
6,8 m^/min (dla pomp OW-250),
— właściwy układ połączeń zasilania elektrycznego 6 kV, zapewniający kompensację
mocy biernej pobieranej przez silniki urządzeń dołowych przy pomocy silników synchronicznych niektórych sprężarek i wentylatorów.
— przesunięcie czasu pracy niektórych odbiorników na godziny nocne lub pozaszczytowe,
np. ruch zakładu przeróbki mechanicznej węgla na zmianach B i C (popołudniowa i nocna),
— ruch pomp głównego odwadniania zwłaszcza w nocy i częściowo w godzinach
pozaszczytowych,
— ograniczenie biegu jałowego urządzeń, np. przenośników taśmowych.
Możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez działania organizacyjne mają jednak
ograniczony zasięg. Równolegle z nimi były realizowane przedsięwzięcia modernizacyjne
większych urządzeń energetycznych kopalni.
Najważniejsze zrealizowane na KWK „Krupiński" przedsięwzięcia modernizacyjne,
które przyniosły największe oszczędności są następujące (w porządku cłironologicznym):
— zainstalowanie kotła gazowego PWPg-6 i przystosowanie jego palników do spalania
gazu metanowego z odmetanowania kopalni,
— modernizacja układu sterowania nagrzewnic szybowych oraz zmiana punktów napływu
ciepłego powietrza do szybu,
— modernizacja procesu suszenia koncentratu flotacyjnego w suszarni,
— wykonanie instalacji do opalania suszarek gazem metanowym — zamiast stosowanego
wcześniej opalania pyłem węlowym,
— skonstruowanie i zastosowanie energooszczędnych, pneumatycznych urządzeń do
wentylacji lokalnej na dole kopalni,
— oddzielenie układu chłodzenia sprężarek od układu chłodzenia dmuchaw w zakładzie
przeróbczym,
— zmiana konstrukcji wirników wentylatorów głównych typu WPK-3,3,
— przebudowa układu przepływowego sprężarki TK-63 w hali sprężarek,
— przebudowa pompy próżniowej WP-80s w zakładzie przeróbki mechanicznej na
dmuchawę w celu ograniczenia zużycia sprężonego powietrza z sieci kopalnianej.
Kolejne przedsięwzięcia są już wytypowane do realizacji w roku bieżącym i w latach
następnych. Działania modernizacyjne nie są realizowane przypadkowo, lecz są wybierane
spośród większej liczby projektów w oparciu o rachunek ekonomiczny przez powołaną do
tego celu Komisję Energetyczną. Co roku wybieranych jest do realizacji 4 do 6 przedsięwzięć
modernizacyjnych charakteryzujących się czasem zwrotu nakładów poniżej 1 roku, a leżących
w zakresie możliwości finansowych kopalni. Doświadczenie z ostatnich trzech lat wykazuje,
że każda złotówka zainwestowana w modernizację urządzeń energetycznych daje przeciętnie
5 do 8 zł po roku od zakończenia modernizacji. Przykładem może być przyjęty do realizacji
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na rok 1993 wykaz przedsięwzięć modernizacyjnych (tab. 2), gdzie wskaźnik ten jest
jeszcze korzystniejszy.
Tabela I. Program poprawy gospodarki na KWK „Krupiński" na rok 1993
Przedsięwzięcia modernizacyjne
Table 1. Improvement program of economy in Krupiński Coal Mine in 1993
Lp.

Nazwa
przedsięwzięcia

Spodziewana
roczna oszczędność
energii elektrycznej
[MWłi]

Spodziewane
efekty
ekonomiczne
[min zł]*

Wymagane
nakłady

Czas zwrotu
nakładów

[min zł]*

1.

Przebudowa układu przepływowego
sprężarki TK-63

4 600

4 200

120

8 dni
roboczycłi

2.

Przebudowa wirników wentylatorów
WPK-3,3 przy szybie Ul (3 szt.)

1720

1 200

90

28 dni

3.

Przebudowa pompy próżniowej
WP140S na dmuchawę z wirującym
pierścieniem wodnym

1 370

960

120

32 dni
robocze

4.

Przebudowa układu przepływowego

1 080

560

130

45 dni

ę

sprężarki 6D68
Razem

pracy
8 770

5 920

460

* Dotyczy starych złotych według wartości z roku 1993.

Przyjęta praktyka modernizowania we własnym zakresie posiadanych i eksploatowanych
urządzeń okazuje się najbardziej realistyczną i efektywną metodą postępowania przy istniejących w górnictwie uwarunkowaniach ekonomicznych.
Zawiodła natomiast nadzieja na pomoc firm czy też organizacji zachodnich w zakresie
kredytowania zakupu nowoczesnych urządzeń energetycznych produkcji zachodniej. Mimo
istniejących na niektórych kopalniach nawet bardzo obiecujących i udokumentowanych
programów w zakresie oszczędności energii, nie dochodzi do realizacji inwestycji. Zachodnia
pomoc ogranicza się w najlepszym przypadku do bezpłatnego szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej i w wyjątkowych przypadkach do opracowania programów oszczędnościowych
dla niektórych zakładów.
W przypadku KWK „Krupiński" istnieje bardzo efektywny ekonomicznie projekt zagospodarowania nadwyżek własnego gazu metanowego poprzez zużycie go przez turbinę gazową do
produkcji energii elektrycznej i ciepła dla potrzeb kopalni. Mimo intensywnych starań prowadzonych od końca roku 1989 nie udało się pozyskać inwestorów zagranicznych do realizacji tej
bardzo opłacalnej inwestycji. W tym samym czasie dzięki zrealizowanym we własnym zakresie
przedsięwzięciom oszczędnościowym na kopalni moc zamówiona zmalała z 34 MW do 25 MW.
Zmniejszenie zużycia mocy o 8 MW i zmniejszenie zużycia energii o 52 000 MWh rocznie
odpowiada zainstalowaniu dwu turbin gazowych o mocy 4 MW każda. Efekt ten osiągnięto
przy nakładach kilkadziesiąt razy mniejszych i rozłożonych na 5 lat. Nie oznacza to, że KWK
„Krupiński" zarzuciła projekt zainstalowania turbiny gazowej, gdyż jest on w dalszym ciągu
projektem opłacalnym, lecz stało się oczywiste, że najpewniejszą drogą rozwoju gospodarki
energetycznej jest postęp realizowany własnymi siłami i środkami.
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Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie gospodarki energetycznej na KWK „Krupiński"
były ograniczone z kilku powodów:
— ze względu na niewielkie możliwości finansowe kopalni,
— znaczna część urządzeń to urządzenia stosunkowo nowe i nie zamortyzowane,
— istnieją jeszcze możliwości uzyskania znaczących efektów poprzez modernizację
urządzeń, tzn. przy nakładach znacznie niższych niż zakupy inwestycyjne.
Czas zwrotu zakupów inwestycyjnych jest z reguły znacznie dłuższy niż w przypadku
przedsięwzięć modernizacyjnych, O ile czas zwrotu korzystnych przedsięwzięć modernizacyjnych może wynosić kilka miesięcy (w szczególnych przypadkach mniej niż
miesiąc), to czas zwrotu dla wyjątkowo korzystnych przedsięwzięć inwestycyjnych będzie
wynosił 3 do 4 lat. Jest więc rzeczą oczywistą, że w ciągu kilku najbliższych lat
priorytet będą miały
przedsięwzięcia modernizacyjne.

Uwagi dotyczące realizacji programu oszczędnościowego
1) Inwestowanie w poprawę gospodarki energetycznej, zwłaszcza modernizację urządzeń
energetycznych jest działalnością bardzo opłacalną. W przypadku KWK „Krupiński" niezrealizowanie w porę wymienionych wyżej przedsięwzięć kosztowałoby miesięcznie ok.
4 mld zł w postaci wyższych opłat za energię.
2) Poprawa gospodarki energetycznej jest również w całości działalnością w zakresie
ochrony środowiska i z tego powodu także należałoby ją popierać. Zaoszczędzenie jednej
jednostki energii elektrycznej uchroni przed spaleniem ilość paliwa odpowiadającą trzem
jednostkom energii zawartej w tym paliwie.
3) Postęp w zakresie gospodarki energetycznej może się odbywać tylko wtedy, gdy
kierownictwo zakładu tego chce i gdy jest zdecydowane konsekwentnie przez kilka lat
podejmować odpowiednie działania organizacyjne, techniczne i w razie potrzeby — również
inwestycyjne.
4) Warunkiem postępu jest dokładna znajomość gospodarki energetycznej własnego
zakładu, a podstawą działania — własny program poprawy tej gospodarki.
Przegląd gospodarki energetycznej i opracowanie programu poprawy najlepiej jest zlecić
wyspecjalizowanej jednostce lub placówce naukowej. Należy zauważyć, że specjalizacja
audytora energetycznego wymaga wieloletniego doświadczenia praktycznego i przygotowania
naukowego. Najgorszym rozwiązaniem byłoby powierzenie opracowania programu osobom
niezupełnie przygotowanym, co mogłoby doprowadzić do działań nieskutecznych, a w konsekwencji do ośmieszenia programu w oczach dozoru i załogi górniczej.
5) Realizacja programu poprawy gospodarki energetycznej nie może być sprawą tylko
służb energetycznych, lecz muszą w tym brać udział inne działy: górniczy (wentylacja),
energomechaniczny, przeróbki mechanicznej węgla i przygotowania produkcji.
Oszczędność energii dotyczy nie tylko bieżącego ruchu kopalni, lecz zaczyna się na
etapie projektowania rozcinki złoża (koszt wentylacji i odstawy) i na etapie zakupu urządzeń
górniczych. Konieczne jest więc współdziałanie wielu działów na wszystkich etapach
produkcji górniczej.
6) Działalność proefektywnościowa w gospodarce energetycznej nie może mieć charakteru
jednorazowej akcji. Aby działanie było skuteczne, musi ono trwać nieprzerwanie, stając
się nawykiem i niemal częścią składową procesu produkcyjnego. Sprzyja temu powołanie
Komisji Energetycznej pod kierownictwem Naczelnego Inżyniera, zbierającej się w pełnym
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składzie co najmniej raz na kwartał. W skład tej Komisji powinni wcłiodzid kierownicy
podanycli wyżej działów i oczywiście przedstawiciele służb energetycznych. Przedmiotem
działania Komisji winna byc długofalowa polityka energetyczna zakładu, a w szczególności
opiniowanie i przyjmowanie do realizacji propozycji udoskonaleń organizacyjnych oraz
projektów modernizacyjnych lub inwestycyjnych, kontrola realizacji przyjętych wcześniej
projektów i ocena efektywności projektów już zrealizowanych.
7) Największe efekty daje oszczędność energii elektrycznej osiągana przez zwiększenie
sprawności ruchowej dużych odbiorników tej energii. Podniesienie sprawności uzyskuje się
głównie poprzez lepsze przystosowanie ich do wymagań ruchowych danej kopalni przez
modernizację
8) Celowe jest informowanie załogi o ciekawszych, wprowadzonych przedsięwzięciach
modernizacyjnych i o uzyskanych w ten sposób efektach ekonomicznych. Należy to zrobić
jednak już po zrealizowaniu przedsięwzięcia, gdy osiągnięte efekty są sprawdzalne i bezdyskusyjne. Propagowanie idei oszczędności w sposób nachalny i prymitywny jest niecelowe.
Zawieszane tabliczki: „Oszczędzaj energię", „Gaś światło" bardzo szybko przestają być
spostrzegane, a nawet na zasadzie przekory nieraz odnoszą skutek odwrotny.
9) Obniżka zużycia energii i ograniczanie jej kosztów nie jest celem samym w sobie.
Czasami jest uzasadniony wzrost zużycia energii i kosztów jej zakupu, jeśli jest to
z nadwyżką rekompensowane przez obniżenie kosztów robocizny, materiałów lub też innych
kosztów. (Przykładem może być uruchomienie taśmowej odstawy kamienia na zwałowisko
i zrezygnowanie z odwozu kamienia samochodami ciężarowymi).
Dlatego też porównywanie efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez różne kopalnie
należy prowadzić w sposób wszechstronny i wyważony.
Przekazano
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The effective methods of power consumption in methane mines
based on experiences at Krupiński Coal Mine

Abstract
The paper, briefly discusses the practical aspects of power consumption in methane
mines by presentation of experiences and results achieved at Krupiński Coal Mine in
Suszec. Among others the balance of using power and the programme of power economy
improvement in 1993 for Krupiński Coal Mine are analyzed.
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Przyszłość górnictwa rud miedzi — nowe rozwiązania w technice
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Streszczenie
W referacie przedstawiono kierunki rozwoju i zmian w technologii eksploatacji złoża
rud miedzi, które umożliwić mają dostosowanie przemysłu miedziowego do wymogów
gospodarki rynkowej. Tendencje w rozwoju i stosowaniu nowych technologii oparto na
doświadczeniach z eksploatacji złoża w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym oraz
na analizie elementów bazowych, takich jak bilans zasobów, zagrożenia naturalne, trendy
relacji podaż-popyt-cena metalu, koszty i ekonomika procesu produkcji.

1. Wstęp
Górnictwo rud miedzi w rejonie legnicko-głogowskim posiada już blisko 35-lctnią historię
oraz bogate doświadczenia z kolejnych okresów tworzenia nowoczesnego przemysłu miedziowego. Podczas eksploatacji złóż miedzi ciągle otwartym tematem jest projektowanie
rozwoju tego przemysłu w oparciu i przy korzystaniu z nowatorskich osiągnięć technicznych.
Jakiekolwiek rozważania w dziedzinie rozwoju górnictwa miedzi, prognozowanie kolejnych
etapów rozwoju oraz określanie możliwości zastosowania (wdrożenia) nowoczesnych rozwiązań technicznych musi byd oparte na szczegółowej analizie elementów bazowych,
z których podstawowymi są:
— baza zasobowa (istniejąca i perspektywiczna),
— prognoza zapotrzebowania na produkcję metalu,
— uwarunkowania i zagrożenia determinujące techniki i technologie eksploatacji,
— wiedza w zakresie nowych technik i technologii eksploatacji złóż miedzi,
— ekonomiczne aspekty zastosowania nowych technik i technologii eksploatacji.
Posiadanie wyczerpujących informacji w wymienionych zagadnieniach umożliwić powinno
rozwiązanie szeregu poważnych problemów występujących w procesie wydobycia i przeróbki
rud miedzi, jak również pozwolić na konkurencyjność przemysłu na rynku światowym oraz
utrzymywanie szerokiej współpracy z wysoko rozwiniętymi krajami o gospodarce rynkowej.
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2. Baza zasobowa
Stan zasobów złóż miedzi w Polsce jest znany. Jest on przedstawiany corocznie
w „Bilansie zasobów kopalin i wód podziemnych", który opracowywany jest w Państwowym
Instytucie Geologicznym na podstawie operatów ewidencyjnych zasobów przekazywanych
przez kopalnie oraz dokumentacji geologicznych złóż wykonywanych okresowo dla złóż
nie zagospodarowanych. Definiuje on obszar możliwego działania kopalnictwa rud miedzi,
który wymaga uściślenia w nawiązaniu do realnych warunków funkcjonowania przemysłu
miedziowego. Jest to szczególnie ważne w warunkach gospodarki rynkowej, gdy czynniki
ekonomiczne mogą nieraz w sposób drastyczny wpływać na możliwość wykorzystania
zasobów.
Złoże definiowane jest za pomocą kryteriów bilansowości. Pojęcie to zmieniało swój
sens w ostatnim okresie czasu. Obecnie przyjmuje się, że są to graniczne wartości parametrów
złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i może być ekonomicznie
uzasadniana. Wyznaczają one kontur złoża dla jego geologicznego udokumentowania.
W obrębie tak wyznaczonych granic złoża stanowiącego własność Skarbu Państwa
wyznaczane zostały zasoby przemysłowe, których wydobycie jest możliwe i ekonomicznie
uzasadnione przy przyjęciu konkretnego projektu zagospodarowania złoża. Podstawą do ich
wyznaczenia były doświadczenia górnictwa światowego rud miedzi i analiza budowy naszych
złóż. Istotną różnicą w stosunku do wcześniej obowiązujących jest zmniejszenie głębokości,
do jakiej zasoby uznaje się za bilansowe, oraz przyjęcie zasobności złoża jako jednego
z kryteriów bilansowości i uwzględnienie srebra jako drugiego podstawowego składnika
użytecznego rudy. Zawartości srebra kwalifikują te złoża jako miedziowo-srebrowe.
Przyjęta maksymalna głębokość występowania złoża 1250 m wyznacza obszar złóż
możliwych do zagospodarowania w chwili obecnej. Obejmuje on na monoklinie przedsudeckiej
złoża aktualnie eksploatowane (Lubin, Rudna, Polkowice i Sieroszowice), dwa obszary
rezerwowe Gaworzyce i Radwanice Zachód oraz wąski pas na północ od obszarów
górniczych istniejących kopalń, szerszy w rejonie obszaru Lubin—Małomice, ale słabo
rozpoznany. W niecce północnosudeckiej obejmuje część zachodnią obszaru kopalni Konrad
i złoże Wartowice położone na południe od niego. Płytko położone złoża dawnych kopalń
Nowy Kościół i Lena są praktycznie pozabilansowe ze względu na niską zawartość miedzi.
Bazą surowcową dla KGHM jest olbrzymie złoże typu osadowego Legnicko-Głogowskiego
Okręgu Miedziowego, zalegające w skałach węglanowo-łupkowo-piaskowcowych. Złoże to
ze względu na wielkość zasobów należy do największych na świecie i gromadzi ok. 8%
światowych zasobów przemysłowych miedzi. W złożu bilansowym dominuje mineralizacja
siarczkowa. Występują głównie minerały miedzi z grupy chalkozynu, bornitu i chalkopirytu
(ponad 95% okruszcowania). Poza głównymi minerałami kruszcowymi w złożu jest identyfikowane ponad 90 innych siarczków, arsenków, siarczkoarsenków, siarkosoli, pierwiastków
rodzimych, platynowców oraz organometalicznych kompozytów.
Właścicielem złoża jest Skarb Państwa. Posiadana przez KGHM Polska Miedź S.A.
koncesja, wydana do roku 2013, pozwala na prowadzenie eksploatacji złoża miedzi w aktualnie nadanych obszarach górniczych Lubin, Małomice, Sieroszowice, Rudna, Polkowice
i Radwanice Wschodnie. Udostępnione w tych obszarach zasoby bilansowe rudy miedzi
oszacowane są w ilości 1 775 min Mg rudy (34 min Mg miedzi). Dalsze planowanie
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wydobycia rudy miedzi i produkcji metalu wymaga uzyskania koncesji i udostępnienia
zasobów złożowych w obszarach rezerwowych, dla których Spółka jest właścicielem
dokumentacji geologicznej, tj. Radwanice Zachodnie i Gaworzyce. Ilość zasobów bilansowych
w tych obszarach wynosi około 63 min Mg rudy (1,8 min Mg miedzi).
Potencjalnie w dyspozycji KGHM Polska Miedź S.A. pozostają zasoby złóż Głogów
i Bytom Odrzański, zalegające w interwale głębokości 1250—1500 m. Przed uzyskaniem
koncesji na ich eksploatację potrzebne jest nabycie praw własności do dokumentacji
geologicznej tych złóż. Zasoby bilansowe w tych złożach szacuje się na 900 min Mg rudy
(14 min Mg miedzi) (Nieć, Banaszak 1995).

3. Zapotrzebowanie na produkcję metalu (trendy relacji podaż-popyt-cena)
Planując dalszą kontynuację i rozwój eksploatacji złoża miedzi wymagający realizacji
wysoce kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych, niezbędne jest wnikliwe śledzenie i analizowanie wszystkich zjawisk mających wpływ na rynek miedzi. Znane
techniki analityczne i dostępna baza danych tychże zjawisk pozwalają z pewnym prawdopodobieństwem prognozować zachowanie się rynku miedzi. Niestety, prognozy te
są w miarę aktualne tylko w niezbyt odległej przestrzeni czasowej (około pięciu lat).
Dlatego też planowanie strategiczne z konieczności musi bazować na analizie trendów,
jakie dają się zaobserwować pośród czynników modelujących ten rynek. Opierając się
na dostępnych danych z prowadzonej w KGHM Polska Miedź S.A. analizy rynku
miedzi, można przytoczyć następujące fakty:
— światowy popyt na miedź zaspokajany jest z dwóch źródeł (produkcja górnicza oraz
przerób złomów miedzionośnych),
— światowa konsumpcja miedzi będzie wzrastać w dotychczasowym tempie, tj. około
2,0% rocznie, głównie dzięki dążeniu państw rozwijających się do osiągnięcia poziomu
istniejącego w krajach rozwiniętych,
— mimo przewidywanego wzrostu górniczych mocy produkcyjnych podaż koncentratów na
rynku światowym będzie malała w rezultacie coraz większego udziału technologii SX-EW,
— może pojawić się spadek bieżących cen miedzi w rezultacie pojawienia się coraz
większej liczby niskokosztowych producentów miedzi,
— ceny miedzi w wartościach realnych będą nadal spadać.
Nie wdając się w szczegóły analiz poszczególnych elementów generalnie można stwierdzić,
że podstawowym zadaniem dla krajowych producentów miedzi jest skuteczna obniżka cen
jednostkowych produkcji miedzi.

4. Uwarunkowania dla eksploatacji złoża
Niezależnie od wieloetapowości i technicznego skomplikowania samego procesu wydobycia i przerobu rudy miedzi dodatkowymi elementami oddziałującymi na ciąg technologiczny
są zewnętrzne lub inaczej mówiąc towarzyszące procesowi produkcji uwarunkowania wpływające w istotny sposób na planowanie i realizację robót eksploatacyjnych. Wymienić tu
należy podstawowe czynniki, tj.:
— budowa geologiczna złoża — głębokość zalegania, tektonika i zmienność miąższości,
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zapewnienie bezpieczeństwa pracującej załodze — ograniczenie do minimum oddziaływania zagrożeń naturalnycłi,
— ekonomika produkcji — minimalizacja kosztów,
— spełnienie wymogów ocłirony środowiska.
Cecłią cliarakterystyczną eksploatowanego złoża jest urozmaicona morfologia jego stropu
i spągu. Powoduje to trudności w dopasowaniu geometrii wyrobisk eksploatacyjnych do
geometrii złoża. Konsekwencją jest z jednej strony naturalne zubożenie rudy wybieranej
oraz straty w stropie i spągu złoża. Zubożenie to wynosi około kilkunastu procent w stosunku
do zawartości miedzi w złożu przemysłowym i około 10% w stosunku do zawartości
miedzi w złożu bilansowym. Straty zasobów przemysłowycłi wynoszą od 10 do 20%
w różnych rejonach złoża. W dużej mierze obejmują one najuboższe stropowe i spągowe
partie złoża. Największe zubożenie ma miejsce w przypadku złoża cienkiego i nieciągłego.
Pojawia się tu zatem problem doboru odpowiedniego systemu eksploatacji, dostosowanego
do wybierania takiego cienkiego złoża, oraz projektowanie geometrii wyrobisk eksploatacyjnych (wysokości furty) z uwzględnieniem morfologii złoża. Pożądane byłoby selektywne
wybieranie i przeróbka łupków miedzionośnych, tak z uwagi na wysoką zawartość w nich
miedzi, jak i metali towarzyszących.
Jednym z głównych problemów występujących podczas eksploatacji rud miedzi jest
zagrożenie związane z dynamicznymi przejawami ciśnienia górotworu, tj. tąpaniami i odprężeniami górotworu. Występują tu zarówno tąpania typu pokładowego (ognisko wstrząsu,
miejsce urobienia i wyrzutu skał oraz skutki pokrywają się ze sobą)» jak i typu stropowego
(miejsce urobienia, wyrzutu skał i ogniska wstrząsów nie pokrywają się ze sobą). Ciągła
rejestracja oraz analiza parametrów zjawisk sejsmicznych wskazują, iż tąpnięcia typu
stropowego dominują w kopalniach LGOM, najczęściej jako zjawiska mające swoje źródło
w wysokich, sztywnych warstwach stropowych. Czynnikami sprzyjającymi występowaniu
zagrożenia tąpaniami są:
— wysokie parametry wytrzymałościowe skał oraz zdolność do akumulowania energii
sprężystej układu spąg-złoże-strop,
— duże zaangażowanie tektoniczne złoża (liczne strefy deformacji nieciągłych),
— duża głębokość zalegania złoża.
Dostosowanie technologii eksploatacji do właściwości górotworu ma zasadnicze znaczenie
w opanowywaniu zagrożenia tąpaniami. Ważnym parametrem w technologii górniczej
stosowanej w kopalniach LGOM, mającym wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami, jest dobór optymalnych wymiarów i kształtu pól eksploatacyjnych (Kłeczek i in, 1995).
Kolejnym uwarunkowaniem prowadzenia robót górniczych jest potrzeba ciągłej wymiany
powietrza w podziemnych wyrobiskach kopalń dla zapewnienia odpowiedniej temperatury
w rejonach robót eksploatacyjnych. Na wysokość temperatury i wilgotność powietrza
w wyrobiskach kopalń LGOM decydujący wpływ ma proces sprężania powietrza w polu
siły ciężkości, ciepło i wilgoć przekazywane od calizny skalnej i od urobku oraz ciepło
oddawane przez maszyny i urządzenia, a w szczególności przez silniki Diesla. Mikroklimat
w wyrobiskach zależy od ilości i sposobu doprowadzenia powietrza do rejonów robót
(projekt rozcinki złoża — schemat wentylacyjny) oraz usytuowania dróg transportu urobku
w stosunku do kierunku ruchu powietrza.
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5. Kierunki zmian i rozwoju w technologiach eksploatacji
Wymienione wcześniej podstawowe uwarunkowania dotyczące planowania, realizacji
oraz efektu ekonomicznego robót eksploatacyjnych stymulują poszukiwania i stosowanie
w procesie wydobycia i przeróbki rudy miedzi nowych rozwiązań zarówno w samych
sposobach (systemach) eksploatacji, jak i w poszczególnych elementach ciągu technologicznego (urabianie i obudowa, odstawa).
5.1 S y s t e m y

eksploatacji

Podczas dotychczasowego okresu eksploatacji złóż w LGOM stosowane systemy eksploatacji przechodziły szereg zmian i modyfikacji, sukcesywnie do bieżącego stanu wiedzy
w zakresie rozpoznania warunków zalegania złoża, zwalczania zagrożeń górniczych, stanu
techniki, wielkości zapotrzebowania rynkowego na miedź oraz wymagań w zakresie ich
ekonomiki (jednostkowe koszty).
Ewolucja systemów (rys. 1) (Kłeczek i in. 1995) przebiegała od stosowanych początkowo
systemów ścianowych przez kolejne wersje systemów komorowo-filarowych (dwuetapowe
i jednoetapowe z wymuszonym zawałem warstw stropowych lub podsadzką płynną w zależności od przedziałów miąższości warstw złożowych) do stosowanych obecnie odmian
tego systemu, gdzie likwidacja zrobów następuje przez ugięcie warstw stropowych na
filarach resztkowych i samoczynny zawał (złoże cienkie i o średniej miąższości) lub
wypełnienie pustek wieloskładnikową podsadzką hydrauliczną (złoże grube).
Wykształcone w profilu pionowym złoża poziomy okruszcowania warstw złożowych
dzielą umownie złoże na cienkie, średnie i grube. Przedziały miąższości złoża wymagają
odpowiedniego doboru stosowanych systemów eksploatacji nie tylko pod względem samej
techniki wybierania, ale w coraz większym stopniu ze względu na ich ekonomikę.
Dla złoża o średniej miąższości (przedział 3,0—7,0 m) modyfikacje w systemach
eksploatacji zmierzać będą do ograniczenia strat eksploatacyjnych w pozostawianych filarach
resztkowych. Jedną z możliwości jest zastępowanie filarów resztkowych nierabowalnymi
podporami podatnymi (podpornośc odpowiadająca nośności filarów resztkowych).
Rozwiązania w zakresie eksploatacji złóż cienkich (przedział < 3,0 m), których udział
w całościowym bilansie zasobów jest znaczny, winny zmierzać do ograniczenia zubożenia
wydobywanej rudy poprzez:
— szersze stosowanie odmian systemów umożliwiających eksploatację selektywną (warstwy, strzelanie rozdzielcze) i separację urabianej skały płonnej od wydobywanej rudy,
— dostosowanie furty eksploatacyjnej do rzeczywistej miąższości złoża w bloku eksploatacyjnym przez zastosowanie nowej generacji maszyn i urządzeń (niskie maszyny).
Realizowane obecnie prace badawcze pozwoliły na opracowanie nowej technologii
wybierania złoża zakładającej obniżenie mimimalnej furty eksploatacyjnej do miąższości
2,0 m. Obniżenie rzeczywistej furty eksploatacyjnej realizowane będzie przez zastosowanie
zestawu niskich maszyn. Przeprowadzony rachunek ekonomiki stosowania tej technologii
wykazuje znaczną efektywność z tytułu obniżki jednostkowego kosztu eksploatacji oraz
określa około 2-letni zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych (zakup maszyn). Technologia ta będzie sukcesywnie stosowana w Oddziałach ZG Polkowice i ZG Sieroszowice,
począwszy od roku 1996.
363

Underground Exploitation School '96

System ścianowy
(1967r.)

System komorowo-filarowy
(1968r.}

bez zawału stropu
(1968r )

osadnikowy

z zawałem stropu

{1971r )

(1969r.)

dwuetapowy

z podsadzką hydrauliczną

r• •

(1974r.)
—

,

jednoetapowy

i

•

dla warunków
0/ZG"Lubin"

z ograniczonym zawałem stropu

dla warunków
0^2G"Rudna"

(1987r.)

—
z ugięciem stropu
(1988r.)

I

I0)
o

z ugieciem stropu
dla z ł o i a cienkiego
(1990r.)

Rys. 1 Ewolucja systemów eksploatacji w kopalniach rud miedzi LGOM
Fig. 1. Development of expIoitation systems in copper ore mines of LGOM

Kolejnym krokiem powinno być obniżenie furty eksploatacyjnej do 1,5 m oraz prowadzenie
prac nad czystym wybieraniem złoża o mniejszej miąższości, w tym wybieranie tylko łupka
miedzionośnego. Wykonane dotycłiczas analizy ekonomiczne wskazują na zasadność takicłi badań.
Eksploatacja złoża grubego (przedział > 7,0 m) oraz parcel zalegających w filaracłi
ochronnych wymagać będzie w dalszym ciągu stosowania podsadzki hydraulicznej do
likwidacji przestrzeni wybranej.
Doświadczenia eksploatacyjne wskazują, że możliwe jest istotne ograniczenie deformacji
górotworu i powierzchni terenu w wyniku prowadzenia w polu wybierkowym dwuetapowej
eksploatacji złoża komorami i pasami. W pierwszym etapie wydziela się filary technologiczne
pracujące w fazie pozniszczeniowej (pokrytycznej). Wyrobiska wykonane w I etapie podsadza
się sukcesywnie na pełną wysokość w całym polu eksploatacyjnym. Następnie drąży się
komory w osiach wydzielonych w I etapie filarów technologicznych, przy czym możliwe
jest całkowite zrezygnowanie z podsadzania wybranej przestrzeni lub podsadzenie jej tylko
do wysokości zapewniającej stabilizację ociosów filarów z materiału podsadzkowego. Taki
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sposób prowadzenia robót eksploatacyjnych pozwoli na złagodzenie oraz rozłożenie w czasie
wielkości i dynamiki deformacji powierzcłini, jak również ograniczy zapotrzebowanie na
materiał podsadzkowy (Butra, Piecłiota 1995).
Zagadnienie bezpiecznego wybierania złoża w filarach oporowych, często o małej szerokości,
jest bardzo złożone i wymaga indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Biorąc pod
uwagę doświadczenia z wybieraniem tego typu parcel złoża, można stwierdzić, że stosowany
sposób wybierania filarów oporowych, polegający na wcześniejszym upodatnieniu całego filara
i prowadzeniu robót likwidacyjnych w kierunku odwrotnym, jest najwłaściwszy.
Istotnym zagadnieniem, które ma charakter interdyscyplinarny, gdyż dotyczy górnictwa
i przeróbki, jest zagospodarowanie odpadów poflotacyjnych do dosadzania starych zrobów
oraz jako komponentu materiału podsadzkowego (Siewierski, Cieszkowski 1995).
Dla realizacji koncepcji użycia odpadów poflotacyjnych do podsadzki rozważa się dwie
metody, a mianowicie podsadzanie przestrzeni wybranej przy zastosowaniu:
— zagęszczonej gruboziarnistej frakcji odpadów piaskowcowych,
— podsadzki stabilizowanej.
Aktualnie prowadzone są prace badawcze nad rozwiązaniem szeregu skomplikowanych
problemów technicznych (m. in. obniżenie stopnia zmielenia rudy piaskowcowej, klasyfikacja
i zagęszczanie odpadów poflotacyjnych, dobór odpowiednich materiałów stabilizujących,
hydrotransport zagęszczonej mieszaniny podsadzkowej do wyrobisk), które warunkują wdrożenie tych technologii do procesu produkcji.
Szacuje się, że realizacja tej koncepcji pozwoli zmniejszyć docelowo do 40% ilości składowanych odpadów w zbiorniku Żelazny Most oraz w znacznym stopniu poprawić bilans materiału
podsadzkowego w aspekcie sczerpywania zasobów piasku pozyskiwanego ze złoża Obora, Pozwoli
to uzyskać znaczne efekty ekonomiczne przez uniknięcie ponoszenia wielomilionowych opłat za
powierzchniowe składowanie odpadów i kosztów dalszej rozbudowy składowiska oraz zmniejszenie jednostkowych kosztów podsadzania o wartość zastąpionego piasku podsadzkowego.
5.2 M e c h a n i z a c j a

robót

górniczych

Podstawowe kierunki rozwoju mechanizacji i umaszynowienia Oddziałów podczas eksploatacji złoża miedzi wynikają z następujących potrzeb:
— dostosowania istniejących oraz skompletowania nowych zestawów maszyn i urządzeń
do zmienności zalegania złoża i stosowanych nowych technik wybierania,
— zmniejszenia liczby pracujących maszyn i maksymalizacji czasu ich pracy,
— konieczności obniżenia jednostkowych kosztów wydobycia,
— spełnienia wymogów wynikających z przepisów bhp.
Zmiany w poziomie technicznym umaszynowienia stosowanego w kopalniach KGHM
Polska Miedź S.A. mają charakter ciągły i następują wraz z osiągnięciami techniki światowej
w dziedzinie maszyn i urządzeń górniczych. Jednak przeobrażenia te nie w każdym elemencie
ciągu technologicznego mają to samo tempo. Wyeliminowanie z podziemi kopalń sieci
sprężonego powietrza doprowadziło do wdrożenia nowoczesnych wozów wiertniczych z wiertarkami hydraulicznymi. Natomiast w systemach odstawy przodkowej i transporcie poziomym
w dalszym ciągu stosowane są maszyny i urządzenia przestarzałej generacji, które należy
sukcesywnie modernizować i wymieniać.
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Zwłaszcza rozwiązania wymagają układy transportowe urobku w polacli eksploatacyjnych
o małej miąższości (tzw. cienkie złoże), gdzie planowane jest zastosowanie kompletu maszyn
o gabarytach umożliwiających skuteczne obniżenie furty eksploatacyjnej do poziomu 2,0,
a w dalszej kolejności do 1,5 m. Dla uzyskania furty eksploatacyjnej o wysokości 2,0 m
niezbędne jest wyposażenie oddziałów w maszyny, których wysokość (wraz z daszkiem
ochronnym) nie przekroczy 1,8 m. Skompletowano podstawowy zestaw maszyn dla oddziału
G-22 w ZG Polkowice, tj.
ładowarka łyżkowa TORO 400DS
wys. 1,8 m,
ładowarka łyżkowa ŁK-2NW
wys. 1,8 m,
ładowarka łyżkowa ŁK-2NCD
wys. 1,8 m,
ładowarka łyżkowa LF-4.2
wys. 1,3 m,
wiertnica hydrauliczna SWWN-5H
wys. 1,7 m,
wiertnica hydrauliczna BOMMER 126-4
wys. 1,7 m,
kotwiarka z układem FLETCHER SWOI-5NP
wys. 1,7 m
spychacz gąsienicowy TD-15cN
wys. 1,8 m,
wóz transp. strzałowy SWST-N
wys. 1,8 m.
Systemy eksploatacji złóż grubych zakładające wybieranie systemem warstwowym z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej wymagają modyfikacji stosowanego parku maszynowego w aspekcie wybierania dolnej warstwy. Planuje się eliminację zjazdów maszyn do
warstwy dolnej i wybieranie urobku z zastosowaniem ładowarek czerpakowych podsiębiernych.
Eksploatacja w polach na głębokościach poniżej 1000 m stwarza dodatkowe problemy z dotrzymaniem norm w zakresie dopuszczalnej temperatury oraz czystości
atmosfery kopalnianej. Planowane jest zastosowanie do napędów maszyn samojezdnych
silników niskotoksycznych oraz stosowanie nowej generacji maszyn o napędzie elektrycznym.
Duży postęp w dziedzinie techniki mechanicznego urabiania skał oraz doświadczenia
ze stosowania kombajnów do realizacji robót korytarzowych stwarzają realne nadzieje
na wprowadzenie w dalszej perspektywie czasowej tej technologii do eksploatacji
złoża rud miedzi. Spowoduje to z całą pewnością kolejne modyfikacje stosowanych
systemów eksploatacji złóż. Aktualnie trwają w KGHM Polska Miedź S.A. prace
nad opracowaniem technologii wybierania złoża z zastosowaniem maszyn do urabiania
mechanicznego twardych skał wraz ze współpracującymi elektrycznymi maszynami
do odstawy urobku oraz systemem transportu materiałów wsadowych przy użyciu
podwieszonych kolejek.
5.3 T e c h n i k a

strzelnicza

Podczas robót eksploatacyjnych stosowanie do urabiania skał techniki strzelniczej ma
dwa ważne aspekty:
— urabianie skał,
— profilaktyka przeciw zagrożeniu tąpaniami.
Zgodnie z tendencjami światowymi w górnictwie światowym rud miedzi planowane jest
podjęcie działań w następujących kierunkach:
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— wdrożenia do stosowania materiałów wybucłiowych nowej generacji (emulsyjnycłi
i granulowanycłi o charakterystykach użytkowych oraz własnościach strzelniczych dostosowanych do lokalnych warunków zalegania złoża miedzi,
— mechanizacji robót strzałowych przez zautomatyzowanie procesu wiercenia przodków
oraz usprawnienie procesu ładowania otworów strzałowych,
— wydłużenia zabiorów,
— zwiększenia skuteczności prowokowania górotworu robotami strzałowymi (profilaktyka przeciwtąpaniowa).
Wymienione kierunki ewolucji i zmian w technice strzałowej winny przynieść szereg
istotnych korzyści. Wymienić tu należy zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie i podczas użytkowania MW ze względu na małą wrażliwość na bodźce zewnętrzne, możliwość
mechanicznego lub pneumatycznego zatłaczania MW do otworów strzałowych, korzystny
skład gazów postrzałowych, niższe koszty jednostkowe, a co za tym idzie niższe
koszty eksploatacji.

Podsumowanie i wnioski
Funkcjonowanie przemysłu miedziowego w warunkach gospodarki rynkowej wymaga
szybkiego i płynnego dostosowania wszystkich elementów ciągu technologicznego,
a zwłaszcza poziomu kosztów wydobycia rudy do standartów światowych. Wiąże
się to z koniecznością wnikliwej analizy obecnej sytuacji oraz podjęciem działań
zmierzających do rozwiązania szeregu istotnych problemów technicznych i technologicznych.
Podstawowe kierunki w rozwoju stosowanych technologii wydobycia rud miedzi:
— optymalizacja udostępnienia złoża w kierunku ograniczenia powstawania filarów
oporowych oraz planowanie i rozwój robót eksploatacyjnych w ścisłym powiązaniu z wielkością zapotrzebowania na produkcję oraz w funkcji kosztów,
— wdrożenie nowych systemów eksploatacji umożliwiających prowadzenie robót eksploatacyjnych furtą dostosowaną do rzeczywistych miąższości warstw złożowych — zmniejszenie strat ilościowych i zubożenia,
— modyfikacja sposobów kierowania stropem w kierunku ograniczenia strat eksploatacyjnych i zmniejszenia zagrożenia tąpaniami, jak i ocłirony powierzchni terenu,
— zastosowanie do wypełniania pustek poeksploatacyjnych podsadzki komponowanej
na bazie odpadów poflotacyjnych,
— wdrożenie technologii zatłaczania do starych zrobów odpadów poflotacyjnych,
— szersze stosowanie nowych skuteczniejszych rozwiązań obudowy kotwiowej,
— wdrożenie maszyn samojezdnych nowej generacji o wyższej sprawności i trwałości,
w tym maszyn niskich,
— zastosowanie napędów elektrycznych w maszynach samojezdnych,
— zastosowanie maszyn do mechanicznego urabiania skał,
— zastosowanie emulsyjnych i granulowanych materiałów wybuchowych,
— pełna mechanizacja i automatyzacja robót strzałowych.
Przekazano

J4 grudnia

1995 r.
367

Underground Exploitation School '96

Literatura
Nieć M., Banaszak A., 1995: Bilans ilościowy oraz dostępność zasobów złóż miedzi. Sympozjum pt. Polska Miedź
po roku 2000.
Kłeczek Z. i in, 1995; Analiza, prognoza oraz zamierzenia w zakresie zwalczania zagrożeń naturalnych i technologicznych. Sympozjum pt. Polska Miedź po roku 2000.
Siewierski S., Cieszkowski H., 1995: Perspektywy gospodarczego wykorzystania odpadów poflotacyjnych w LGOM.
Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie.
Butra J., Piecłiota S., 1995: Planowane kierunki rozwoju w technologii wydobycia rud miedzi. Sympozjum pt.
Polska Miedź po roku 2000.

The futurę of copper ore mining — new methods of exploitaion
technology

Abstract
The paper summarise main directions and changes within mining technology to be in
use in LGOM currently according to the changes in national economy. Ali the trends in
mining technology development are bascd on the main circumstanccs influenced mining
extraction of the ore.
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Działania restrukturyzacyjne w sferze technicznej i organizacyjnej
KWK „Janina"

Słowa kluczowe
Działania restrukturyzacyjne-ocena

efektywności

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono działania restrukturyzacyjne, jakie przeprowadzono w KWK
,Janina" od 1990 roku. Główne kierunki restrukturyzacji objęły technologię produkcji, oclironę
środowiska, organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem. W sferze technologii i produkcji podjęto
działania, które miały na celu poprawę efektywności produkcji jakości węgla i ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska. W zakresie organizacji i zarządzania celem działań była prywatyzacja różnych sfer produkcji, decentralizacja zarządzania, usprawnienie organizacji pracy,
alokacja zatrudnienia czy wspieranie różnorodnych inicjatyw gospodarczych.

1. Wstęp
Przez całe ostatnie stulecie tworzyła się historia kopalni „Janina", która jest w tym
rejonie podstawową bazą rozwoju i funkcjonowania miasta i gminy Libiąż. Kopalnia Węgla
Kamiennego „Janina" w Libiążu rozpoczęła działalność produkcyjną w 1907 roku. W ramach
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 1993 roku nastąpiło pogrupowanie kopalii
w koncerny węglowe. Kopalnia Węgla Kamiennego „Janina" w Libiążu wraz z siedmioma
innymi przedsiębiorstwami zostały przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu
Państwa o nazwie; „Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A." w Tychach. Kopalnia aktualnie
sprzedaje średnio ok. 10 tys. ton węgla/dobę (netto), przy możliwościach produkcyjnych
ok. 15 tys. ton/dobę, zatrudnia ok. 4300 pracowników. Kopalnia jest dwuruchowa, a zasoby
przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą na co najmniej 230 lat. Swą wysoką pozycję
wśród producentów węgla zawdzięcza przeprowadzonym do tej pory działaniom restrukturyzacyjnym rozpoczętym od reorientacji kopalni i przeniesienia środka ciężkości z zarządzania pro-ilościowego (związanego z produkcją), na podporządkowanie się rynkom
zbytu i opłacalności produkcji węgla. Działania te nabrały szczególnego znaczenia wobec
powszechnej nadprodukcji węgla. Główne kierunki podjętych wtedy działań nastąpiły w obszarach: technologii produkcji, ochrony środowiska, a przede wszystkim w organizacji
i zarządzaniu.
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2. Restrukturyzacja w sferze technologii i produkcji
Innowacje w technologii towarzyszyły kopalni w każdym momencie jej istnienia i były
dla niej naturalne. Od 1990 roku na początku przemian gospodarczych kraju w celu
dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej, nastąpił szybki postęp w obszarze
A

technologii i produkcji. Wprowadzono koncentrację wydobycia. Środki przeznaczone na
utrzymanie wielu frontów ścianowych i ogromnych rezerw im towarzyszących skumulowano,
zastępując sprzęt maszynami o większej wydajności i niezawodności. Bardzo duże znaczenie
przy zawieraniu umów zakupu tego sprzętu przywiązujemy obecnie do gwarancji niezawodności. Dziś w oddziałach naszej kopalni pracuje najnowocześniejszy sprzęt produkcji
polskiej, jak: przenośniki taśmowe typu Bogda, Pioma oraz maszyny i urządzenia z firm
zachodnich, takich jak: Halbach & Braun, Dosco, Hansen, Long-airdox, Scharf i innych,
pozwalających na obniżenie kosztów produkcji.
Odejście od transportu pionowego szybami i zwiększenie zakresu udostępniania wyrobiskami tunelowymi z powierzchni poprawia zdecydowanie efekty ekonomiczne zakładów górniczych. Przykładem tego jest Ruch II na naszej kopalni, gdzie od 1974
roku eksploatowana jest taka pochylnia z pozytywnym efektem. W związku z tym od
roku 1994 w kopalni „Janina" drążona jest upadowa wydobywcza z powierzchni do
poziomu 300 m. Inwestycję tą przewiduje się zakończyć w bieżącym roku. Pozwoli
ona na wdrożenie nowej koncepcji organizacji ruchu zakładu górniczego. Upadowa na
„Janinie" umożliwi bardziej elastyczne dostosowanie produkcji do potrzeb rynku. Pozytywnie wpłynie na procentowy udział grubych sortymentów, które na rynku uzyskują
wyższe ceny i łatwiej znajdują nabywców. Pozwoli także zmniejszyć koszty wydobycia
wynikające z tańszej eksploatacji upadowej od utrzymania szybu, dróg przewozowych
i taboru. Nastąpi również zmniejszenie zagrożeń i poprawa stanu bezpieczeństwa pracowników kopalni poprzez zwiększenie możliwości przewietrzania wyrobisk i udostępnienie nowej drogi ewakuacji.
Takie technologie są już sprawdzone na wszystkich kontynentach w krajach liczących
się w naszej branży, takich jak: Australia, USA, RPA, czy w Europie w Anglii, gdzie
w kopalni Selby koło Yorku wydobywa się urobek z poziomu 990 m przenośnikiem
taśmowym o długości 14 760 metrów.
Zdobyte doświadczenia przy drążeniu takich wyrobisk mogą stać się przydatne w przyszłości, gdyż coraz częściej budownictwo podziemne staje się atrakcyjnym rozwiązaniem,
stosowanym przez nowoczesnych urbanistów. Typowe przykłady takich rozwiązań to parkingi,
domy towarowe, hale targowe, a przede wszystkim tunele. Rozwój tej gałęzi przemysłu
może stać się szansą przy restrukturyzacji kopalni. Umożliwi ona rozwój nowych form
działalności produkcyjnej oraz pozwoli na uzyskanie nowych miejsc pracy. Kolejnym
krokiem dla dostosowania się do gospodarki rynkowej oraz wymogów ochrony środowiska
jest wybudowanie Zakładu Odsiarczania Węgla, który pozwala uzyskiwać węgiel o parametrach handlowych odpowiadających wymogom norm europejskich. W ostatnich latach
otoczenie zewnętrzne wywiera coraz większy nacisk na ekologię. Nasi klienci zaczęli
przywiązywać bardzo dużą rolę do jakości oferowanego im węgla, przede wszystkim do
zawartości siarki. Problemy związane z ochroną środowiska traktujemy nie tylko jako
sprawy bieżące, lecz zajmujemy się nimi w sposób aktywnie przezorny, poprawiając stan
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środowiska naturalnego. Tereny zwałowisk odpadów są zrekultywowane nowoczesnymi
metodami (bezglebowa metoda frizolowania polegająca na rozpylaniu płynnycłi mineralnych
substancji bezpośrednio na hałdzie i na tak przygotowanym podłożu można siad trawę).
Między innymi w taki sposób przywrócono do życia biologicznego starą hałdę przemienioną
w krajobrazowy kompleks parkowo-rekreacyjny, obecnie jest to miejsce spotkań i spacerów
mieszkańców miasta.

3. Restrukturyzacja w sferze organizacji i zarządzania
Głównym i najtrudniejszym zadaniem w procesach przekształceni owych okazało się
usprawnienie organizacji i zarządzania. Pomocne w tych działaniach było sformułowanie
jasno celów zgodnych z istotą gospodarki rynkowej, których realizacja pozwoliła na
osiągnięcie zadawalających efektów. Celami tymi były i są nadal:
— konsekwentne tworzenie projektów usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem,
— prywatyzacja wszystkich możliwych sfer kopalni,
— decentralizacja zarządzania przedsiębiorstwem,
— stworzenie klimatu przychylnego przemianom,
— zmniejszenie stanu zatrudnienia poprzez restrukturyzację,
— wspieranie inicjatyw gospodarczych przynoszących korzyści kopalni,
— alokacja zatrudnienia.
W specyficznych warunkach, jakimi cechuje się kopalnia wszelkie zmiany organizacyjne
wynikały dotychczas z realizacji decyzji struktur nadrzędnych. Nowe warunki dyktowało
otoczenie i pod tym kątem należało przeanalizować zarządzanie zakładem. Już wstępne
analizy wykazały ogromny wpływ na kondycję zakładu kosztów osobowych (dziś wynoszą
ok. 50% całości kosztów kopalni). Należało zatem skoncentrować działania przede wszystkim
na racjonalnym gospodarowaniu zasobami ludzkimi. Niestety, recesja na rynku węglowym
uniemożliwiała użycie go w górnictwie. Jedynym godnym uwagi rozwiązaniem stała się
alokacja pracowników poza górnictwo. Stopniowo oddzielano od struktury kopalni jej
oddziały powierzchniowe nie związane bezpośrednio z produkcją. Jesteśmy dziś przekonani,
że obrana metoda była słuszna — powstało piętnaście prywatnych firm (zorganizowanych
jako sp. z 0.0. z udziałami i bez udziałów kopalni, a także jako spółki cywilne) oraz dwie
fundacje.
Wszystkie działają dziś z pożytkiem dla kopalni i ludzi w nich zatrudnionych. Działania
te wyzwoliły inicjatywę. Liderzy tych podmiotów szybko zaczęli korzystać z nowych
możliwości poszerzając działalność swoich firm, wychodząc z ofertą poza kopalnię i tworząc
nowe miejsca pracy (przy tworzeniu tych podmiotów przejęto 379 pracowników z kopalni,
a obecnie firmy zatrudniają 534 osoby).
Podmioty gospodarcze powstałe z przekształconych oddziałów KWK „Janina" osiągają
dobre wyniki ekonomiczne i co najważniejsze, w porównaniu do kosztów, jakie ponosiła
kopalnia przed ich przekształceniem, obecne nakłady związane z tymi usługami są
mniejsze. Zyski, które pojawiły się w tych firmach wynikają ze sprzedaży ich usług
na zewnątrz kopalni (np. Budosprzęt 98%). Rozwój tych firm umożliwia również
poszerzenie oferty na rzecz kopalni o usługi wykonywane niegdyś przez kontrahentów
spoza kopalni.
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Tabela 1 przedstawia analizę porównawczą kosztów działalności przekształconych oddziałów powierzctiniowycłi kopalni (na podstawie opracowania prof. Zbigniewa Dreslera z
Akademii Ekonomicznej w Krakowie).
Tabela 1. Analiza porównawcza kosztów działalności przekształconych oddziałów powierzcłiniowych kopalni
Table 1. Table 1. Camparative analysis of the operating costs of the mine's transformed surface facilities
Lp.

Rok
rachunku

Koszty
funkcjo no w.
oddziałów w
warunkach
1993 i 1994
roku

Zmniejszenie
kosztów
(6-5)

[tys.]

Koszty netto
ponoszone
przez KWK
,Janina"
z tytułu
zakupów
w spółkach
[tys.]

[tys.]

[tys.]

Wartość
zakupionych
przez KWK
»Janina"
w spółkach

Wartość
sprzedaży
usług przez
KWK
„Janina" na
rzecz spółek

[tys.]

Zmniejszenie
kosztów
w %
(7x6): 100

1.

Wyniki dla
1993

52 737 000

4 001 200

48 735 800

61 442 979

12 707 179

20,7

1.

Wyniki dla
1994

86 158 300

7 594 700

78 563 600

94 730 931

16 167 331

17,1

3.

Razem za
1993—1994

138 895 300

11 505 900

127 299 400

156 173910

28 874 510

18,5

W celu obniżenia kosztów przeniesiono zmianę remontową na dzienną, w konsekwencji
największe zapotrzebowanie energetyczne zakładu występuje w okresie, kiedy energia jest
najtańsza. Jednocześnie najliczniejsza, pierwsza zmiana w najmniejszym stopniu obciąża
koszty kopalni dodatkami zmianowymi.
Od 1991 roku funkcjonuje odmienna umowa zbiorowa z własnym zakładowym systemem
wynagradzania opartym na wartościowaniu pracy — j e s t ona prosta, zrozumiała, motywacyjna,
wyzwalająca w ludziach inicjatywę. Nowością było wprowadzenie regulaminu premiowania
uzależniającego premie od kosztów oddziałowych.
Przeprowadzone zostały reorganizacje oddziałów dołowych, polegające na zmniejszeniu
ich liczby:
— z 8 wydobywczych pozostały 4,
— z 5 przygotowawczych pozostały 2.
Utworzono firmę Biuro Handlowe Janina zajmującą się marketingiem. Był to jeden
z pierwszych tego typu podmiotów założonych w celu obsługi kopalni.
Powyżej opisane zabiegi oraz odłączenie od struktury kopalni oddziałów pomocniczych
na powierzchni umożliwiło znaczne uproszczenie struktury organizacyjnej. Pozwoliło to
w sposób bardziej efektywny zarządzać, pozostawiając wykonawcy wolność wyboru co do
sposobu realizacji zleceń tak, by przyniosły one największe korzyści obu stronom.
W wyniku działań konsekwentnej polityki ograniczania zatrudnienia poprzez restrukturyzację i wstrzymanie przyjęć, zmniejszono stan załogi z 6800 do 4300 pracowników, przy
zachowaniu możliwości produkcyjnych na tym samym poziomie.
Już od początku lat dziewięćdziesiątych komputery stają się nieodzownym narzędziem
w procesie zarządzania, przejęły one większość najistotniejszych i najbardziej uciążliwych
czynności. Skomputeryzowane są m.in. system księgowy, systemy płac, ewidencji, zaopa372

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96
trzenia, sprzedaży i magazynowania. System komputerowy KWK „Janina" jest sprzężony
w sieci, dzięki czemu obieg informacji jest sprawniejszy i bardziej rzetelny.
Nowe spojrzenie na zadania stojące przed kopalnią stwarzają również nowe niespotykane
dotychczas problemy. W stale zmieniającym się środowisku można osiągnąć cele tylko
wtedy, jeżeli pojmujemy siebie jako stale uczących się. W związku z tym rozpoczęto
szeroki program szkolenia, którego celem jest zapewnienie niezbędnej wiedzy w dziedzinach
nie związanych bezpośrednio z górnictwem, a które istotnie wpływają na wynik ekonomiczny
kopalni. Około dwadzieścia osób ukończyło zorganizowane przez kopalnie studia zdobywając
wykształcenie w dziedzinie organizacji i zarządzania. Kopalnia wykształciła maklerów,
syndyków, licencjonowanych członków rad nadzorczych, a także dyplomowanych specjalistów
controllingu.
Mając świadomość konieczności precyzyjnego uchwycenia kosztów oraz wprowadzenia
rachunkowości zarządczej organizowany jest dział controllingu.
Wynikiem zmian na „Janinie" zachodzących w ostatnich latach jest również bardziej
podmiotowe traktowanie załogi. Największą siłą hamującą wszelkie przemiany jest ludzka
obawa i strach przed nieznanym. Na kopalni „Janina" całą załogę przeszkolono na temat
restrukturyzacji i szkolenia takie toczą się nadal. W ich wyniku uzyskano akceptację
dotychczasowych działań oraz zgodę pracowników na dalsze przekształcenia.
Chcąc wprowadzić w życie wizję przedsiębiorstwa w 2000 roku już w roku 1993
zrodziła się koncepcja utworzenia spółki „Janina" S.A. Spółka ta w zamierzeniach miała
się zająć całościową obsługą kopalni. Kapitał akcyjny spółki miał wynosić kilkanaście
miliardów starych złotych. Jednak do tej pory nie uzyskała ona zgody Ministra Przemysłu
i Handlu na rozpoczęcie 'działalności, pomimo akceptacji Zarządu i Rady Nadzorczej NSW
S.A.
Ponieważ organizacja nie może stać w miejscu, albowiem realnie oznacza to cofanie
się, podjęto działania zmierzające do przejęcia inicjatywy i aktywnego uczestnictwa w procesie
przemian branży górniczej w naszym kraju. Według tej koncepcji firma „Janina" S.A.
będzie odrębnym podmiotem gospodarczym działającym obok kopalni. Będzie to spółka
akcyjna o kapitale 200 000 nowych złotych, w której załoga kopalni oraz organizacje
zawodowe obejmą 60% wszystkich akcji. Po utworzeniu spółki pracownicy kopalni pozostaną
nadal pracownikami NSW S.A. KWK „Janina". Utworzenie tej spółki będzie niezależne
od zmieniającej się sytuacji w kraju.
Przewidywana struktura kapitału:
45% akcji — załoga
20% akcji — grupa inicjatywna,
15% akcji — związki zawodowe jako osoby prawne,
20% akcji — NSW S.A.
Spółka nie będzie się zajmowała bezpośrednio produkcją czy usługami. Zadaniem jej
będzie przede wszystkim organizowanie i koordynowanie prac związanych z zakładaniem
nowych podmiotów gospodarczych, mogących wypełnić nisze rynkowe i dać zatrudnienie
ludziom nie przyjmowanym do pracy w kopalni. W działaniach tych „Janina" S.A. ma
zastąpić KWK „Janina" nie posiadającą osobowości prawnej.
Jako największy zakład przemysłowy w Libiążu mamy ogromny wpływ na kondycję
miasta. Toteż wspólnie z miastem rozwiązujemy wiele zagadnień i problemów. Obecnie
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opracowujemy plan strategiczny rozwoju Miasta i Gminy Libiąż. Takie działania mogą
przynieść korzyści obu stronom. Przykładem jest projekt energetycznej utylizacji odpadów.
Jego wdrożenie pozwoli rozwiązać problem odpadów i zapewni niezależność energetyczną
miasta, zastępując dotychczasową przestarzałą i szkodliwą dla środowiska tecłinologię
nowoczesnym „ekologicznie czystym" źródłem energii. Dodatkową korzyścią będą nowe
miejsca pracy i stałe zapotrzebowanie na węgiel z kopalni.
Przekazano

10 stycznia

1996 r.

Reorganization of activities in the technical and organizationai
sphere of the „Janina" Coal Mine

Abstract
The paper presents the reorganization of activilies which has been carried out in the
„Janina" Coal Mine sińce 1990. The main direction of reorganization included production
technology, environmental protection, organization and enterprise's management. In the
sphere of technology and production, the activities which were aimed at the improvement
of production effectiveness, coal quality and at the reduction of environmental pollution,
have been taken up.
In the sphere of the organization and management, the purpose of activities was
privatization of various lines of production, dccentralization of management, improvement
of labour organization or support in various economic enterprises.
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Węgiel, ropa, gaz — analiza konkurencyjności w gospodarce polskiej

Słowa kluczowe
Energia-nośniki

energii-gaz

ziemny-węgiel

Streszczenie
Zarysowano prognozy zużycia energii w świecie do roku 2030, w którym to globalne
zużycie energii powinno osiągnąć poziom 614 EJ. Udział gazu ziemnego nie przewyższy
wartości 25%. Natomiast w Polsce, w 2010 r. udział gazu w energii pierwotnej wahałby
o

się od 18,3% do 21,5%, co odpowiadałoby jego zużyciu od 27,0 do 35,0 mld m /rok.
Podstawowym wariantem polskiej energetyki będzie układ „węgiel-gaz". Węgiel jest paliwem
konkurencyjnym cenowo w stosunku do gazu, natomiast ustępuje mu pod względem czystości
i komfortu użytkowania. Sektor komunalno-bytowy i handlowy to potencjalny rynek dla
gazu i węgla, natomiast energetyka i ciepłownictwo to raczej dominacja węgla. Ropa
naftowa nic będzie konkurentem dla węgla i gazu w energetyce, jej główny obszar użycia
to transport i przemysł, w znacznie mniejszej mierze sektor komunalno-bytowy.

1. Wstęp
Trzy, występujące w tytule referatu, nośniki energii w różnych okresach i w różnym
stopniu dominowały, lub też były i są obecne, na energetycznych rynkach światowych.
Pomijając kraje, w których ze względów zasobowych szczególną rolę odgrywał jeden
z surowców energetycznych, np. węgiel w Polsce, aktualnie jeszcze trwa supremacja ropy
naftowej, ale przy rosnącej konkurencji ze strony gazu ziemnego. Pozostałe rodzaje energii,
w tym: nuklearna, hydroenergia i energia geotermalna, nie odgrywają zasadniczej roli, nie
przypisuje się im też istotniejszego znaczenia w pierwszych 30-tu latach przyszłego stulecia.
Rozwój energetyki nuklearnej napotyka na zdecydowany opór społeczny, aczkolwiek nie
można tu wykluczyć zmiany opinii. Poza tym koszty inwestycji energetyki jądrowej
przewyższają znacznie analogiczne nakłady na energetykę klasyczną. Tak więc pierwsza
połowa XXI wieku to jednak nadal ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel.
Obraz zużycia energii pierwotnej w świecie, w 1992 r., przedstawiono w tabeli poniżej
(World...
1994).
Zapotrzebowanie na energię w dekadzie 1982—92, wzrastało średnio o około 2%/rok,
ale na gaz ziemny o około 3%/rok, przewyższając znacznie tempo wzrostu partycypacji
pozostałych nośników w światowym rynku energetycznym. Dane odnoszące się do Europy
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1982

1992

EJ

%

EJ

%

118

44,3

131

40,2

Paliwa stałe

77

29,0

90

27,6

Gaz ziemny

55

20,7

75

23,0

Inne

16

6,0

30

9.2

266

100,0

326

100,0

Ropa naftowa

C^kowite

Zachodniej, są nieco inne: ropa naftowa — 55%, gaz ziemny — 18%, węgiel i inne paliwa
stałe — 22%, inne rodzaje energii — 14%. Energetyka w Polsce w 1994 r. to:
węgiel i inne paliwa stałe
—
2954 PJ —
74,0%
ropa naftowa
—
650 PJ
—
16,3%
gaz ziemny i inne paliwa gażowe
—
341 PJ
—
8,5%
pozostałe rodzaje energii
—
45 PJ
—
1,2%
Razem
3990 PJ —
100%
Tak więc struktura udziału nośników energii w pokrywaniu potrzeb energetycznych
kraju różni się dość istotnie od aktualnego stanu energetyki w świecie i co ważniejsze,
energetyki w Europie Zachodniej.

2. Kierunki i tendencje rozwoju energetyki w świecie
2.1. E w o l u c j a

zapotrzebowania

na

energię

Trudno nie zauważyć, że wszystkie prognozy dotyczące zapotrzebowania na energię
jednoznacznie stwierdzają, że popyt na energię będzie się zwiększał, aczkolwiek tempo
wzrostu będzie znacznie niższe niż w przeszłości. Szacuje się {World ... 1994), że średni
wzrost zużycia energii będzie się utrzymywał na poziomie 1,9%/rok do 2010 roku, po
czym nieco się obniży do 1,5% rocznie. Natomiast konsumpcja energii w 2010 r. osiągnie
wartości 454 EJ, a w 2030 r. — wartość 614 EJ, to znaczy nastąpiłoby podwojenie popytu,
w stosunku do istniejącego aktualnie. Zmniejszenie fntensywności zapotrzebowania na
energię zarysuje się głównie w krajach rozwiniętych stosujących i poszukujących energooszczędnych i wydajnych technologii. Toteż Północna Ameryka i Europa Zachodnia, które
obecnie zużywają prawie połowę naturalnych nośników energii, w 2030 roku zredukują
swój udział do około 1/3, pomimo utrzymania 4-ro i 2,5 razy większego od średniego
w świecie zużycia energii na osobę ludności. Spośród form energii finalnej, najbardziej
intensywna ekspansja nastąpi ze strony energii elektrycznej, I tu nie wystarcza już wydobycie
i zasoby paliw płynnych, ale muszą być wykorzystywane paliwa stałe, przede wszystkim
węgiel kamienny i brunatny. Nie należy się spodziewać zbyt radykalnego zwiększenia
zużycia energii w sektorze komunalno-bytowym i handlowym, gdyż ten obszar zużycia
energii osiągnął już pewien, raczej stabilny poziom. Wreszcie transport może stanowić
obszar zużycia nośników energii w krajach mniej rozwiniętych. W krajach rozwiniętych
transport nie będzie sektorem nadmiernie chłonącym paliwa.
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Ostatecznie prognoza wzrostu zużycia energii, według IGU do roku 2030, jest następująca:
2010

2030

1992

energia w EJ

2010

2010—2030

wzrost w %/rok

454,1

613,6

1,9*

1,5*

Zachodnia Europa

66,7

73,8

0.9

0.5

Środkowa i Wschodnia Europa
(również Polska)

75,0

78,8

0,9

0,2

Świat

* Estymacja wg Shella — 2%/rok.

Natomiast prognoza wykonana przez francuski CEDEX, ale tylko na rok 2005 (Yerdier
1994) podaje, że w pokryciu zapotrzebowania na energię wynoszącego II GtOE (456 EJ),
nośniki energii będą partycypowały w ilości: ropa naftowa — 35%, gaz ziemny — 24%,
węgiel — 25%, hydroenergia — 10%, energia nuklearna — 6%.
2.2. U d z i a ł g a z u z i e m n e g o w p o k r y c i u
energię — aspekty ekologiczne

zapotrzebowań

na

Tendencje wzrostowe w zapotrzebowaniu na gaz ziemny będą się utrzymywały do roku
2010, ale i w okresie późniejszym, ze względu na swe walory, gaz ziemny jako nośnik
energii będzie również bardzo pożądanym. Międzynarodowa Unia Gazownicza (IGU)
dokonała oceny wzrostu zużycia gazu ziemnego w świecie do roku 2030 według dwóch
różnych scenariuszy. Pierwszy z nich — podstawowy, nazwany „Scenariuszem normalnego
wzrostu zużycia gazu", oparty jest na następujących założeniach:
— pozytywny rozwój sytuacji politycznej oraz wzrost ekonomiki regionów, promujący
handel i wymianę międzynarodową,
— raczej niskie i stabilne ceny nośników energii. Ewolucja cen odniesiona jest do,
uznanych za standardowe, kosztów 1 baryłki ropy: w 2000 r. od 15 do 25 USD/bbl, oraz
w 2030 r. od 25 do 35 USD/bbl,
— nie występują poważniejsze zmiany w ograniczeniach zużycia energii ani w działaniach
podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
— brak jest istotnych zmian w sprawnościach systemów wytwarzania energii,
— panuje konsensus w kwestii energetyki gazowej i wykorzystania gazu, szczególnie
do wytwarzania energii elektrycznej.
Drugi ze scenariuszy nazwany „Scenariuszem ograniczonego wzrostu zużycia energii",
przyjmuje zupełnie inne założenia, a więc;
— ograniczony wzrost ekonomiki regionów i umiarkowany rozwój handlu międzynarodowego,
— wysokie i nieustabilizowane koszty energii, objawiające się wzrostem standardowych
cen za 1 baryłkę ropy naftowej: 20 do 30 USD w 2000 roku i 50 do 60 USD w 2030
roku,
— zdecydowane dążenia do oszczędzania zużycia energii oraz skoordynowane, nawet
polityczne interwencje na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
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stymulacja technologii o wysokich sprawnościach,
ograniczone awantaże gazu ziemnego w porównaniu z innymi stałymi nośnikami
energii oraz z bezpieczną energetyką jądrową.
Zgodnie z pierwszym z wariantów, zużycie gazu w świecie, w okresie lat 1992—-2030,
będzie się kształtowało następująco:
!992

2000

2010

2020

2030

EJ

74,9

96,2

113,6

124,6

133,9

mld m

2 045

2 630

3 IGO

3 400

3 660

Udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym świata nie przewyższy jednak wartości
25%. Nie oznacza to jednak, że w kilku regionach nie osiągnie wartości wyższych, np.
w Europie Środkowej i Wschodniej udział gazu będzie oscylował wokół wartości 35%.
Równie ciekawa jest analiza zużycia gazu w poszczególnych sektorach. Zużycie to określono
w procentach globalnego zapotrzebowania na gaz:
1992

2000

2010

2020

2030

%

%

%

%

%

Komunalno-Bytowy/Handlowy

25

24

23

23

23

Przemysłowy

39

38

36

34

34

Produkcji energii elektrycznej

27

30

33

34

34

9

8

8

9

9

Sektor

Inne

I znowu, tak jak poprzednio aktualna jest uwaga, o odbiegających od powyższych
wartości, partycypacji sektorów w zużyciu gazu w poszczególnych regionach. W Europie
Środkowej i Wschodniej nastąpi 30% wzrost ilości gazu zużywanego w elektrowniach
i elektrociepłowniach.
Wartości określające zużycie gazu według drugiego scenariusza są przeciętnie o 30%
niższe od przytoczonych.
Zasoby gazu w skali świata są określane liczbą 397 800 mld m^, z tego 143 400 mld m^
to zasoby potwierdzone. Stanowi to 95% potwierdzonych zasobów ropy naftowej. Znaczna
ich część, bo aż 40% zasobów gazu, znajduje się w złożach syberyjskich, na terytorium
Rosji.
Gaz ziemny jest nośnikiem energii znacznie czystszym, przyjaznym pod względem
ekologicznym. Prawie wszystkie kryteria ekologiczne potwierdzają jego przewagę nad
węglem i ropą naftową oraz jej pochodnymi. Przytoczmy kilka z nich {Assesing ... 1994):
Emisja dwutlenku węgla w procesie spalania:
Węgiel
95,6 kg/GJ
Ropa naftowa
75,9 kg/GJ
Gaz ziemny
55,9 kg/GJ
Emisja metanu (CH4) do atmosfery (IPCC):
Górnictwo węglowe
25—47 Tg/rok
0,42 kg/GJ
Przemysł gazowy
2 5 - ^ 2 * Tg/rok
0,22 kg/GJ
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Przemysł naftowy
5—30 Tg/rok
0,15 kg/GJ
* 15,72 Tg wg IGU,
1 Tg =
g
Emisja dwutlenku azotu (N2O) w g/GJ:
Wytwarzanie energii elektrycznej
40—51
Węgiel
Oleje opałowe i ciężkie pochodne ropy naftowej
44
Turbiny gazowe i cykle kombinowane
20
Kotłownie przemysłowe
18
Węgiel
Oleje i poctiodne ropy naftowej
16
Gaz ziemny
3,5
Technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wykorzystujące gaz ziemny jako
paliwo, osiągają wyższe sprawności niż te oparte na węglu lub nawet ropie naftowej.
Stosowane, już na znaczną skalę i znajdujące się ciągle w fazie intensywnego rozwoju, są
nowoczesne technologie, w tym:
— kombinowane cykle wytwarzania energii elektrycznej, osiągające sprawności
rzędu 50%, o 10% wyższe niż przy paliwie stałym — węglowym. Podstawą układu
energetycznego są turbiny gazowe oraz turbiny parowe. Układ jako całość ma dobre
parametry regulacji mocy, jest elastyczny w dostosowywaniu się do zmiennych poborów
mocy. Siłownie pracujące w cyklach kombinowanych wymagają relatywnie mniejszych
nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Sama konstrukcja jest prostsza, a czas
budowy krótszy w stosunku do siłowni klasycznych z technologią CCT (Clean Coal
Technology);
— kogeneracyjne systemy wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (Combined Heat
and Power — CHP). Osiągają sprawności rzędu 85—90%, W systemach CHP, oprócz
turbin gazowych i parowych, rozwinięte są układy wymiany ciepła oraz generowania pary
i gorącej wody, jako mediów grzewczych.
Ostatnie raporty IGU przytaczają następujące wartości sprawności:
Elektrownie:
Węgiel
45-^7%
Ropa naftowa
50%
Gaz ziemny
58,5%
Ciepłownie i kotłownie:
Węgiel
80%
Ropa naftowa
85%
Gaz ziemny
87%.
2.3. G a z

ziemny

i węgiel

-— p o r ó w n a n i a

Warto może dokonać bardziej ogólnego przeglądu sytuacji przemysłu gazowniczego
i węglowego, ewentualnie dostrzec niektóre ich awantaże i słabe strony. Tym bardziej, że
wiele z spostrzeżeń będzie dotyczyło również Polski.
Przemysł gazowniczy, aktualnie jest bardzo atrakcyjnym i raczej pewnym rynkiem
inwestycyjnym. Zarysowuje się jednak ryzyko związane z (Summers 1994):
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możliwością zakłócenia tego rynku przez inwestorów zachęcanych błędnymi ocenami
ekonomicznymi, czy też cenami energii lub gazu ziemnego. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ponieważ ceny gazu ziemnego są wymuszane i związane z cenami ropy naftowej,
które z kolei pozostają na niskim poziomie od lat 70-tych, a ich znaczniejsze zmiany
w okresie lat 1990-tych nie są przewidywane. Z drugiej jednak strony, jak dotychczas, na
rynku gazowniczym nie zaobserwowano większych niepowodzeń związanych z realizacją
projektów;
—• dużą konkurencją nowych technologii oraz rozwiązań technicznych. Przemysł gazowniczy, do tej pory raczej stabilny, będzie musiał decydować się na takie czy inne
technologie, mniej lub bardziej kosztowne. I tu rachunek kosztów musi być jednym
z decydujących, jeśli nie jedynym kryterium;
— brakiem synchronizacji pomiędzy podażą a popytem na gaz ziemny, dyktowanym
przez rynek energetyczny. Ceny gazu ziemnego warunkowane są przez ewentualne niedobory
tego surowca, a projekty i przedsięwzięcia przemysłu gazowniczego realizowane są zwykle
przez długi okres liczony kilku latami. Może się zdarzyć, że długoletni projekt dostaw
gazu stanie się nieopłacalnym. Znaczną przewagę, ze względu na elastyczność i szybkość
reakcji na potrzeby rynku, ma przemysł węglowy. Przewaga ta może się zaznaczyć już
w latach 2000-cznych.
Porównując inne jeszcze strony przemysłu gazowniczego i przemysłu węgłowego, należy
zauważyć, że:
— większość projektów związanych z dostawą gazu ziemnego wymaga nakładów kapitałowych od 3 do 6-krotnie większych niż nakłady na projekty węglowe. Poza tym czas wykonania
inwestycji przemysłu gazowniczego, przeciętnie 5—7 lat, jest dłuższy od okresów 2—3-letnich,
koniecznych na finalizację projektów węglowych. Tu też ujawnia się zdolność dostosowywania
się przemysłu węglowego do nowych sytuacji i potrzeb energetycznych;
— w stadium intensywnego rozwoju znajdują się wysokoefektywne technologie (np.
wysokotemperaturowe, wysokociśnieniowe odgazowanie węgla) — tzw. clean coal technologies (CCT), spalania węgla. Sprawność procesów wytwarzania energii elektrycznej, opartych
na wykorzystaniu węgla jako paliwa, osiąga 40% przy poziomie emisji zanieczyszczeń
zbliżonym do elektrowni lub siłowni zasilanych gazem ziemnym. Technologie te są droższe
w stosowaniu niż wytwarzanie elektryczności w oparciu o gaz ziemny. Ale przemysł
energetyczny poszukuje różnych nośników energii i pewnych dostawców. Przemysł węglowy
partycypuje już w wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokości ok. 40%. Jest gotowy
zwiększać dostawy. Zasoby węgla są duże i pod względem geograficznym zlokalizowane
w różnych regionach, koszty inwestycji wydobywczych nie są tak wysokie jak w przypadku
złóż gazu ziemnego. Ceny węgla nie są związane z cenami ropy naftowej, raczej ma tu
wpływ wzajemna konkurencja przemysłów węglowych. Tak więc można się spodziewać,
że ceny węgla będą niskie i stabilne jeszcze przez długi czas;
— pojawiają się symptomy trudności w mobilizacji kapitałów na większe inwestycje
gazownicze, zwłaszcza na zagospodarowanie złóż gazu ziemnego odległych od centrów
gospodarczych i przemysłowych oraz na daleki transport gazu. Wpływ na takie postawy
inwestorów ma niewątpliwie przedłużający się okres niskich cen na energię w ogóle. Widać
to dość wyraźnie na przykładzie rosyjskich złóż gazu ziemnego, gdzie tempo inwestycji
nie przebiega tak jak było to planowane.
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Tak więc zarysowywuje się energetyczny model gazowo-węglowy, który będzie chyba
dominować przynajmniej w I połowie następnego stulecia.

3. Gaz ziemny w Polsce
W Polsce kontrolę nad wydobyciem, importem i rozprowadzaniem gazu ziemnego
sprawuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), do tej pory funkcjonujące
jako przedsiębiorstwo państwowe. System gazowniczy rozprowadza trzy rodzaje gazów;
gaz ziemny o wysokiej zawartości metanu (GZW) i wartości opałowej — 36 MJ/m , gaz
o

ziemny zaazotowany (GZA) — 24 MJ/m , oraz małe ilości gazu koksowniczego (GK) —
18 MJ/m . W ogóle do roku 2000-go, gaz koksowniczy powinien zostać wyeliminowany
jako nośnik energii. Pod względem energetycznym najbardziej znaczącym jest GZW —
271 PJ (80%), następnie GZA — 64 PJ (19%) oraz GK — 6 PJ (< 1%). W 1994 r.
krajowe zużycie gazu, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, wynosiło około
9,6 mld m p, w tym 3,8o mld m p (ok. 40%) stanowiło wydobycie i gaz wytworzony
w kraju, oraz 5,8 mld m p (ok. 60%) pocłiodziło z importu z Rosji {Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo 1994). Z tej ilości sektor komunalno-bytowy i łiandlowy zużywał
ok. 53% (5,1 mld m p), a przemysł ok. 47% (ok. 4,5 mld m p). Struktura zużycia gazu
przez przemysł jest następująca:
przemysł nawozów azotowycłi (ZA Kędzierzyn. ZA Police,
ZA Puławy, ZA Tarnów, ZA Włocławek)
45,6%
kopalnictwo siarki
1,0%
pozostały przemysł cłiemiczny
3,0%
przemysł szklarski, ceramiczny, materiałów budowlanycłi
14,0%
huty żelaza i przemysł metali nieżelaznych
21,7%
pozostały przemysł
14,7%
Średnie ceny gazu dla odbiorców przemysłowych ow 1994 r. wynosiły 2664 zł/m^,
natomiast dla odbiorców indywidualnych — 3432 zł/m .
Zasoby udokumentowane gazu ziemnego na obszarze Polski, określone na dzień 1 stycznia
1994 r. wynosiły 151 mld m , natomiast zasoby potencjalne aż 605 mld m . W tym
miejscu może warto wspomnieć o wydobyciu ropy naftowej, które w 1994 r. wynosiło
198 tys. ton (PGNiG) i prawie 2300 tys. ton ze złóż na Szelfie Bałtyckim eksploatowanych
przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu PETROBALTIC
w Gdańsku.
Dalszy rozwój energetyki gazowniczej w kraju musi być skojarzony z programami
przyszłości energii w Polsce w ogóle. W 1990 r. w Ministerstwie Przemysłu sformułowano
program zaopatrzenia kraju w energię, rozpatrując różne scenariusze rozwoju gospodarczego.
Skonkretyzowany program rozwoju gazu ziemnego w Polsce pojawił się w „Raporcie
w sprawie dostaw gazu ziemnego do 2010 roku", który rozpatrzył i akceptował Komitet
Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) w grudniu 1992 r. Raport został przygotowany
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu wraz z PGNiG. W programie pojawiły się liczby
określające prognozowane zużycie gazu ziemnego w Polsce w latach 2000 i 2010. Zgodnie
z wariantemo mniej ekspansywnym zużycie to wynosiłoby
odpowiednio
14,7 mld m p
3
3
i 27 mld m p, przy wzroście importu do 9,3 mld m p i 22,1 mld m p. W tle programu
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znajduje się projekt budowy gazociągu tranzytowego z półwyspu Yamal (Rosja) do Europy
Zachodniej, nadzorowany na terenie Polski przez Spółkę EUROPOL-GAZ (Siemek 1994).
W programie nie uwzględniono ewentualnego wydobycia metanu z pokładów węgla.
W założeniach programu brano pod uwagę następujące uwarunkowania:
—• konieczność zapewnienia dostaw gazu dla nowych osiedli i dzielnic miast,
— zamianę systemu gazu koksowniczego na gaz ziemny,
— ilość gazu niezbędną do gazyfikacji wsi i rolnictwa,
— wykorzystanie gazu do indywidualnego ogrzewnictwa mieszkali i domów,
— gazyfikację miejscowości o charakterze uzdrowiskowym, zabytkowym oraz o szczególnie dużym zagrożeniu ekologicznym, zastosowanie gazu w ciepłowniach komunalnych,
— zmniejszenie zapotrzebowania na gaz przez przemysły energochłonne, w wyniku
postępującej restrukturyzacji i racjonalizacji zużycia gazu. Dotyczy to przede wszystkim
przemysłu nawozów azotowych i przemysłu metalurgicznego,
— dostawy gazu do nowych odbiorców przemysłowych. Chodzi głównie o przemysł
szklarski, ceramiczny, chemiczny i lekki,
— zasilanie kotłowni przemysłowych oraz zastąpienie gazu czadnicowego,
— wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (od 2000 roku).
Realizacja programu rozwoju gazownictwa spowodowałaby zmianę struktury w zużyciu
energii pierwotnej w Polsce w okresie do 2010 r., w sposób pokazany poniżej:
2000

2010

Rok
w I [%]

w 11 [%]

w 1 [%]

w II [%]

Węgiel kamienny

61,3

56,7

53,1

50,5

Węgiel brunatny

12,1

11,0

10,2

9,3

Ropa naftowa

15,7

17,9

18,4

18,7

14,4

18,3

21,5

•

Gaz ziemny

10,9

w I, w II — wariant I i II.

Inne prognozy, np. wykonane w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN,
prezentują różny, może bardziej ostrożny od zarysowanego, obraz polskiej energetyki w roku
2000-nym i 2010-tym. Przewiduje się globalny wzrost zużycia energii w stosunku do roku
1990, zwłaszcza w sektorach komunalno-bytowym i handlowym, rolnictwie i transporcie.
Podstawowymi surowcami krajowymi dla wytwarzania energii będzie nadal węgiel kamienny
(ok. 50%) i brunatny (ok. 40%), uzupełnienie mają stanowić gaz ziemny i hydroelektrownie.
Nie przewiduje się, w okresie najbliższych 15—20 lat powrotu do koncepcji energetyki
nuklearnej. Nakłady na rozwój, modernizację i ochronę ekologiczną polskiej elektroenergetyki,
do 2005 roku osiągnęłyby wysokość 31,5 mld złotych. I tu powstaje problem zgromadzenia
kapitałów, komercjalizacji i prywatyzacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Podobny problem stanowi finansowanie inwestycji i rozwoju przemysłu gazowniczego.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ma się przekształcić w holding dwóch
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa: „Polskie Górnictwo Naftowe" S.A. i „Polskie
Gazownictwo" S.A. Teraz co do cen gazu ziemnego. Ruch cen w gazownictwie został
zapoczątkowany umową kredytową z Bankiem Światowym, w 1990 r. Ostatecznym
/
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celem jest dostosowanie cen gazu w Polsce, do obowiązujących w krajach Europy
Zachodniej, a teraz już Unii Europejskiej. Aktualne ceny sprzedaży gazu ziemnego
o
w tych krajach pozostają na poziomie 14—16 centów/m dla sektora przemysłowego,
O
oraz 25—65 centów/m dla sektora komunalno-bytowego. W Polsce ceny te wynoszą
3
3
19—20 centów/m dla ludności, oraz 13—14 centów/m dla przemysłu, z tym jednakże,
-1

że dla zakładów nawozów azotowych 10—11 centów/m . Tak więc należy się spodziewać
dalszych sukcesywnych podwyżek cen gazu, a co za tym idzie zmalenia konkurencyjności
gazu w stosunku do innych nośników energii, zwłaszcza węgla, nawet przy wzroście
sprawności technologii gazowniczych.

4. Porównanie efektywności nośników energii — przykłady
Analizując efektywność i budując prognozy wykorzystania różnych nośników energii
w sektorach, bierze się zwykle pod uwagę: sprawność technologii, opłacalność i inne
kryteria ekonomiczne, ochronę środowiska naturalnego i wreszcie obowiązujący system
legislacyjny. Wiele prac, odnoszących się do różnych aspektów użycia nośników energii
w Polsce, zostało wykonanych w Zakładzie Problemów Energetyki Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki PAN (Warszawa), w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Kraków), przez Komitety PAN w tym Komitet
Problemów Energetyki PAN, a także w nowo powstałych fundacjach zajmujących się
zagadnieniami enrgii.
Poniżej przytoczono przykład uproszczonej analizy ekonomicznej opłacalności wykorzystania różnych form energii do celów ogrzewania mieszkań (Zaręba 1995).

Rodzaj paliwa

Cena

bądź energii

jednostkowa

Niezbędna
ilość paliwa
lub
energii
na rok

Koszt paliwa
lub energii
[zl/rok]

Opłaty stałe
(koszty
użytkowania
licznika itp.)
[zt/rok]

Całkowity
koszt
ogrzewania
[zł/rok]

2

3

4

Węgiel gruby

1 774 zł/kg*

1 758 kg

3 118 700

3 118 700

Koks

2 354 zł/kg*

1 487 kg

3 500 400

3 500 400

Gaz ziemny
wysokometanowy

3 257 zł/m^

893 m^

2 908 500

109 200

3 017 700

Gaz ziemny zaazotowany

2 078 z ł W

1 410 m^

2 930 000

109 200

3 039 200

Gaz koksowniczy

1 629 zł/m^

1 828 m^

2 978 000

109 200

3 087 200

Gaz propan-butan

9 171 zt/kg

682 kg

6 254 600

6 254 600

Olej opałowy EKOTERM

6 200 zl/kg**

786 kg

4 873 200

4 873 200

Energia elektryczna (cena
urzędowa)

a) I 118 zł/kWh
b) 970 zł/kWh
c) 401 7ł/kWh

1

7,25 MWh

a) 8 105 500
b) 7 032 500
c) 3 007 500

5

82 400

6

a) 8 187 900
b) 7 114 900
c) 3 089 900
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1
Energia cieplna

2

3

4

a) 91 110 zt/m^
powierzchni
ogrzewanej
b) 140 000 zł/GJ***

26,1 GJ

a) 6 559 200

a) 6 559 200

b) 3 654 000

b) 3 654 000

5

6

Ceny odnoszą się do okresu marzec 1994 r., powierzchnia mieszkania 60 m , kubatura 180 m .
* Średnia cena z sześciu województw (warszawskie, łódzkie, katowickie, gdańskie, szczecińskie, poznańskie).
** Cena zbytu w CPN.
*** Średnia dla kilkunastu przedsiębiorstw energetyki cieplnej z terenu całego kraju.

Inny przykład analizy, tym razem wykonanej w marcu 1995 r. w Dolnośląskim
Okręgowym Zakładzie Gazownictwa (Wrocław) również odnosi się do kosztów ogrzewania
różnymi nośnikami energii.
Cena
jednost.
[zł/al

Cena
energii
[zł/kWh]

Sprawność

m^

4 500

409

90

454

b. duży

45 250

kg*

9 000

716

90

796

duży

42 000

kg

8 760

751

85

884

średni

40 700

kg*

7 880

697

85

820

średni

Energia
elektryczna
(taryfa nocna)

3 600

kWh

700

700

100

700

mały***

Energia
elektryczna
(taryfa dzienna)

3 600

kWh

1 700

1 700

100

1700

b. duży

Węgiel

23 050

kg**

2 022

316

50

664

żaden

Koks

26 400

kg**

2 650

361

55

689

żaden

Rodzaj energii

Gaz ziemny
wysokometanowy
Gaz płynny
(propan)
Olej lekki
(opałowy)
Olej ciężki
opałowy (euroolej)

»
* *

Wartość
kaloryczna
[kJ/a]

Jednost.
miary [a]

39 600

urządz.
[%1

Koszt
Komfort
ogrzewania użytkowania
[zt/kWh]

W kosztach ogrzewania nie ujęto kosztów transportu.
W kosztach ogrzewania doliczono 5% kosztów transportu.

Przewidywane warości cen nośników energii, lub energii finalnej, w 1997 r. kształtują
się następująco:

Węgiel kamienny zł/t
Gaz ziemny zł/m^
Oleje opałowe z ropy naftowej zł/l
Energia elektryczna zł/kWh
Energia cieplna zł/GJ

Polska

Unia Europejska

132*
0,50
0,55
0,22
22

132
0,50
0,57
0,29
14,1

* Obecna cena węgla sprzedawanego elektrowniom — 32 USD/1 t
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Nie można oczywiście na podstawie tych przykładów wyciągać ogólnych wniosków.
Niemniej stwarzają one przesłanki tezy, że w polskiej energetyce podstawową rolę będzie
odgrywał jednak nadal węgiel jako nośnik energii. I że przyszłościowy modei polskiej
energetyki to wariant „węglowo-gazowy'\ Zauważmy jeszcze, że rozpoczęcie wytwarzania
energii elektrycznej w elektrowniach zasilanych gazem, powinno się rozpocząć w Polsce
w 2000 roku, a iłość gazu przeznaczonego na cele wytwarzania energii powinna osiągnąć
w 2010 r. liczbę ok. 7 do 10 mld m p. Dla celów energetycznych trzeba stworzyć odrębny
system gazowniczy wysokociśnieniowy, oraz stosowną infrastrukturę. Nie przewiduje się
wykorzystania ropy naftowej w wytwarzaniu energii elektrycznej jak również, na większą
skalę, w ciepłownictwie.

5. Wnioski i zakoiiczenie
Wydaje się, że można sformułować, w sposób ostrożny, następujące wnioski:
— główną rolę w polskiej energetyce i ciepłownictwie, przynajmniej do okresu lat
2010—2020, będzie odgrywał węgiel, a w następnej kolejności gaz ziemny jako nośniki
energii,
— ze względu na istniejący, rozbudowany system elektroenergetyczny, spalający węgiel
oraz przewyższenie mocy wytwarzanej w elektrowniach nad potrzeby, należy sądzić że
ewolucja systemu nastąpi raczej w kierunku podwyższenia sprawności spalania i procesów
przetwarzania energii, oraz zwiększenia skuteczności ochrony środowiska. Sprzężenie polskiego systemu wytwarzania energii elektrycznej poprzez system CENTREL z systemem
Unii Europejskiej UCITE będzie sprzyjało eksportowi energii elektrycznej, co potwierdza
tezę wniosku,
— budowa gazociągu tranzytowego z Rosji do Europy Zachodniej przez terytorium
Polski i możliwość dostawy dodatkowych 14 mld m^ gazu rocznie może być stymulatorem
intensywnego rozwoju polskiego przemysłu gazowniczego. Dotyczy to również elektrowni
oraz elektrociepłowni stosujących gaz jako paliwo. Proekologiczna polityka państwa może
działać na korzyść gazownictwa i energetyki gazowej,
— węgiel jest paliwem porównywalnym, pod względem kosztów ogrzewania z gazem
ziemnym, natomiast ustępuje mu pod względem czystości. Instalacje gazownicze są jednak
droższe niż ogrzewanie węglowe. Stąd też gaz będzie powoli zwiększał swoją obecność
w sektorze komunalno-bytowym i handlowym,
— węgiel jako paliwo tańsze niż gaz, w warunkach polskich będzie uzyskiwał przewagę.
Nie dotyczy to oczywiście dużych miast z istniejącą siecią gazowniczą i przemysłu
wymagającego gazu w procesach technologicznych.
W referacie nie zajmowano się ropą naftową, która pochodzi prawie w całości z importu
i której pochodne z rafinerii są zużywane przede wszystkim przez transport, rolnictwo
i przemysł, a tylko w niewielkiej mierze przez sektor komunalno-bytowy i handlowy —
budownictwo rozproszone, lokalne ciepłownictwo. Zapotrzebowanie na ropę naftową dyktuje
w całości rynek i ten nośnik energii praktycznie nie może być zastąpiony przez gaz ziemny
lub węgiel. Obszary wykorzystania są tu prawie rozłączne i przynajmniej w Polsce będą
przez okres następnych 20—30 lat. W Polsce może również zaznaczyć swą obfecność metan
z pokładów węgla. Istnieją różne oceny co do wielkości wydobycia, od nadzwyczaj
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o
optymistycznych — 5 mld m /rok do bardzo realnych i wyważonych — mniej niż 1 mld
1
m /rok. Jednak w każdym przypadku byłoby to na skalę lokalną, pozytywne oddziaływanie
na stan środowiska naturalnego Górnego Śląska.
__

A

Jednostki:
1 MJ = 10^ J
1 GJ - 10^ J
1 PJ =
J
1 EJ =
J
1 bbl (baryłka ropy) = 158,98 dm^
1 bbl = 6,12 GJ
1 mld m^ gazu = 0,0366 EJ
1 EJ = 27,3 mld m^ gazu
1 kWh = 3600 kJ
1 kcal = 4,19 kJ
1 tOE = 41,486 GJ
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Suplement
Wartość gazu ziemnego w aspekcie ochrony środowiska jest szacowana jako koszt
obniżenia natężenia szkodliwych emisji przez zastosowanie innych środków technicznych.
Takie oceny były przeprowadzone przez Bank Światowy (World Bank) i tó na przykładzie
Polski, dla negocjacji kredytowych. Rezultaty są następujące (Assesing.,. 1994):

Sektor komunalno-bytowy
Sektor handlowy
Przemysł
— spalanie węgla
— spalanie ciężkich olejów
Wytwarzania energii / ciepłownictwo
— istniejące, węgiel 2,3% S
— nowe. węgiel 1,2% S
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Kredyt [USD/GJ]
3,3—4,7
3,3—3,8
3,3—3,8
0,95
1,4
0,19
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Inny przykład proekologicznej wartości gazu, dla elektrowni i ciepłownictwa, zamieszczono
poniżej:
USD/GJ
USD/MWh
wejście
wyjście
Istniejące kotłownie i ciepłownie: węgiel 1,2% S
5,40
53
Węgiel czysty
3,70
36
Ropa naftowa 1% S
3,49
34
Istniejące kotłownie:
gaz ziemny
0,90
8,3
Cykle kombinowane:
gaz ziemny
1,0
7,3
Największe walory zamiany innych paliw na gaz ziemny to redukcja lub wyeliminowanie
ze spalin dwudenku siarki SO2 oraz pyłów.
Przekazano

7 grudnia

1995 r.

Coal, oil, natural gas — the analysis of the competition in a Polish
economy

Abstract
Tłie energy demand prognosis in tłie world, until 2030 year,* has been sketctied. Total
energy consumption is going to get 614 EJ up this time, but tłie słiare of natural gas
reaches tłie level not higher than 25%. In Poland, up to 2010, tłie share of natural gas
in primary energy is prognosed from 18,3% to 21,5% which corresponds to consumption
from 27,0 bcm to 35,0 bcm a year. Tłie basis model for Polisłi energetics is „coal-gas"
variant, Considering all costs and prices, coal succesfully competes with tłie natural gas,
but the late one is much more clean fuel, and very comfortable in utilization. The
residential/comercial sector is a potential market for coal and gas, but the energetics sector
is dominated by coal. Oil is not a competitor for coal and gas in energetics. Its main
sectors of utilization are transport, industry and, of less meaning social sector.

Oferujemy:
• wodoodporne materiały
amonowo- s aletrzane;
- amonity skalne,
- karbonity,
- metanity specjalne,

• saletrole,
• saletrę porowatą,
Fok zał.

• materiały nitrogliceryno we;
- dynamity skalne,
- barbaryty wodoodporne,
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• ładunki do skał blocznycłi,
• ładunki kumulacyjne i torpedowe,
• ładunki rozszczepkowe,
• zapalniki elektryczne antyelektrostatyczne.
Wdrażamy nowe górnicze MW (wodoodporne):
• MW emulsyjny NITREMUL,
• Amonit skalny 61 H,
• Metanit 3 H.

Uruchamiamy produkcj ę:
• lontów detonujących,
• zapalników milisekundowych.

Zapewniamy:
ciągłą sprzedaż oferowanych środków strzałowych poprawiając
ich jałcość oraz warunki dostawy i obsługę kłientów.
Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON" S . A .
42-693 Krupski Młyn
Dział sprzedaży: tel.: (0-32) 185 30 81 wew. 273, 521
fax: (0-32) 185 74 22

PRZEDSIĘBIORSTWO PROOUKCYJMO-HANOLOWE
44-207 Rytmiką ul. P o d m i e j s k a
(036) 214 87, fax (036) 279 60, t l x 3 1 67 43

MINERALNE

SPOIWA

GttRNICZE
v«v.
•w

budowa

Przedsiębiorstwa, znar^ pod nazwą Fosroc, działają od ponad dwudziestu lat w
1_ — - z y m na całym świecie. Fosroc oferuje materiały dla przemysłu
szerokim zakresie, charakteryzujące się najnowocześniejszymi
rozwiązaniami, przy icłi uniwersalno^i. Działalność Fosroc obejmuje cały świat,
współpracując zarówno z wielkimi ponadnarodowymi koncernami, jak i małymi
lokalnymi przedsiębiorstwami. Siłą napędową Fosroc jest przeświadczenie o potrzebie
całkowitego zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów. Fosroc ciągle pracuje nad
najwyższej jakości materiałami, które pozwalają na zwiększenie efektywności pr(^ukcji i
poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Poprzez ciągłe wprowadzanie
innowacii technicznych w procesie produkcji i zastosowanie nowych materiałów w
przemyśle wyclobywczym, Fosroc znajduje się w czołówce producentów
najnowocześniejszych i jednych z najbardziej przydatnych materiałów w podziemiacłi
kopalń.
Fosroc Pobnd Sp, 2 0.0., uL Bernardyńska 1, 41-902 BYTOM,
hx (032) 813375

FOSROC

tel.(032)8140€9/9-94-33-699,

Ładunki klejowe LOKSET
Zastosowanie:
kotwienie skał w podziemnych zakładach wydobywczych, tunelach,
elektrowniach szczytowo-pompowych,
wzmacnianie zboczy skalnych, skarp, zapór wodnych,
podziemne budownictwo górnicze,
stałe wiązanie zbrojonego betonu ze skałami, ponad lub poniżej poziomu wody,
odporne na wibracje mocowanie maszyn do betonu lub skał,
kotwienie słupów linii elektrycznych,
wzmacnianie przypowierzchniowych stnjktur skalnych,
natychmiastowe sprężanie po stwardnieniu zbrojonego betonu.

Pianka cementowa DURAFOAM
Zastosowanie;
wypełnianie pustek po obwałach w wyrobiskach ścianowych i korytarzowych,
uszczelnianie wyrobisk korytarzowych,
konstrukcja tam izolacyjnych i przeciwybuchowych.

Spoiwo cementowe TEKBLEND
Zastosowanie:
wykonywanie pasów ochronnych,
w^onywanie iniek^i wzmacniających górotwór,
uszczelnianie tam izolacyjnych.

środek wzmacniający IZOPUR GR - 374
Zastosowanie:
sklejanie rys i szczelin w rozluźnionym górotworze, co umożliwia przejście ścianą lub
chodnikiem obszarów zaburzeń geologicznych,
wzmacnianie i uszczelnianie skał w różnorodnych robotach pod zienriią.

FABRYKA TAŚM
TRANSPORTEROWYCH
STOMIL Wolbrom Spółka Akcyjna
ul. 1 Maja 100, 32-340 WOLBROM
Tel./Fax (032) 518019,(035) 431944, Wolbrom 8 lub 33
tel. komórkowy (090) 300 983, tbc 0312661, 0312833
konto bankowe: Bank Śląski o/Olkusz nr 319838-680201
NIP: 637-10-01-853

FTT STOMIL Wolbrom S.A. oferuje:
»taśmy tkaninowo-gumowe ogólnego przeznaczenia zwykłe
i trudnozapalne,
»taśmy tkaninowo-gumowe tmdnopalne, chloroprenowe dla
górnictwa węgla kamiennego,
»taśmy tkaninowo-gumowe specjalne (odporne na ciepło,
spożywcze, olejoodpome, z progami itp.),
» pasy pędne,
» płyty gumowe niewulkanizowane, wulkanizowane, bez
i z przekładkami tkaninowymi (zwykłe, olejo-, kwaso-, i ługo
odporne),
» gumolit i wykładziny iyflowane,
» mieszanki gumowe (zwykłe, trudnozapalne, olejo-, kwaso-,
ługoodpome i inne),
» wielowarstwowe gumowe zgarniacze do czyszczenia taśmy,
» płyty gumowe do wykładania przejazdów torowycłi.

ROKZAŁ. 1908

proponuje pakiet ofertowy obejmujący:

szeroki asortyment kotwi
wklejanych (standardowych I o podwyższonej nośności), rozprężnych,
rurowo- ciernych wraz z akcesoriami oraz okładziny stropowe,

sprzęt do kotwienia
kotwiarki oraz wiertarki,

sprzęt monitoringowy
kotwie oprzyrządowane, sondy ekstensometryczne, rozwarstwieniomierze,

obudowę podporową o profilu prostokątnym
wykonaną z profilu V25, dla rozcinek ścianowych i chodników,

szkolenie
w zakresie teorii i praktyki stosowania obudowy kotwiowej,
obsługi sprzętu i systemów monitoringu, właściwych procedur instalacyjnych,

doradztwo
w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów obudowy kotwiowej,

projektowanie
optymalnego systemu rozcinki poziomów i pokładów pozwalające
na bezpieczne stosowanie samodzielnej obudowy kotwiowej,

ARNALL

POLAND

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER
W TECHNOLOGII OBUDOWY KOTWIOWEJ

ARNALL POLAND sp. z o.o

Biuro handlowe

42-100 Kłobuck
ul. Zakrzewska 5
tel.: (34) 1713 50
(34) 17 18 75
(34) 1719 87
fax: (34) 1713 53

40-021 Katowice
ul. Damrota 18
tel.: (32) 155 48 88
(32) 157 30 66
(32) 157 31 75
fax: (32) 1561825

DYNAMIT SKALNY
w osłonkach z papieru impregnowanego
w osłonkach poUetylenoM^h

BARBARYT POWIETRZNY

OPÓŹNIACZE DO LONTU
DETONl/JĄCEOO 20, 40 ms
TRÓJNITROREZORCYNA
ZŁĄCZKI DO LONTU

SALETROL

PRZEWÓD
STRZAŁOWY

PIROTECHNICZNY
ELE^OWYZWALACZ
OAŚNICZY
ZAPALNIia ELEKTRYCZNE
miUiekundowe antyelektrostatyczne 15, 20, 25, 30, 40, 80 ms
pótsekundowe antyelektrostatyczne
natychmiastowe dinleniowe
natychmiastowe antyelektrostatyczne

ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG"
4 3 - 1 5 0 Bieruń, ul. Chemików 133
tei. (0-32) 11 6 0 9 0 0 , teiex 0 3 1 2 2 0 4 , fax (0-32) 11 6 0 3 5 7

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
PUc Gwarków 1, 40-166 KATOWJCE,
Telefon: (32) 581631-9, rax: (32) 596533
E-Mail INTERNET gig (Sf usctoux l.cto.as.edii.pl
Dział Markctiugu Tcl. 586655; 592366.

Badanie przebiegu zaburzeń sedymentacyjny cli
i uskolców w pokładach węgla
Glowny hisiytul Góriiiciwa oferuje wykonywanie badań w celu rozpoziiniiia
geologicznych cech struktury złoża za pomocą wysokiej klasy cyfrowej aparatury
sejsmicznej SEAMEX, klórcj jakość zapisów pozwala na ich interpretacje inetoUii
geotomograni sejsmicznej i z wykorzystaniem fal kanałowych. Metoda la umożliwia
pehią penetrację pokładów węgla oraz określenie intensywności icłi zaburzenia w
badanym rejonie.
Wczesne rozpoznanie geologicznych cech struktury pokładu umożliwia
dobór optymalnych warunków techniczno-organizacyjnych eksploatacji. Rozpoznanie
pokładu nic wymaga prowadzenia uciążliwych i kosztownych wierceń i chodników
badawczycłi.
Do wykonania prześwietlenia
sejsmicznego konieczne jest
wywiercenie krótkicłi otworów
strzałowych w cclu
wprowadzenia sond (Im 1.5m) oraz wykonanie w
trakcie badań wzbudzenia fałi
sejsmicznej przy użyciu małych .
ładunków (lOOg - 200g)
materiału wybucłiowego.
Czas wykonania pomiarów i 2 zmian w zależności od
wielkości prześwietlanego
obs'z:iru.
Opracowanie wyników - 1 - 2
tygodni.

Rozkład intensywności zaburzenia pokładu w
wyznaczony metodą tomografii scjsiniczncj

Rozpoznanie geologiczne struktury eksploatowanego złoża stosowano w
szeregu kopałniacli Górnośląskiego 21agłębia Węglowego, między innymi "Śląsk",
"Cłiwałowicc", "Anna", "Marceł", "Jaworzno".
»

Dodatkowych infonnacii udziela:
Z a k ł a d Geologii i Geofizyki: d r inż.Grzcgorz Mutkc, tcl.(32)59-21-89
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