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1. WSTĘP 

1.1. Wprowadzenie 

W Polsce obudowę kotwiową zastosowano po raz pierwszy' w 1916 roku w kopalni Pokój na 
Górnym Śląsku (Podgórski i Podgórski, 1969; Nierobisz i Skalski, 1993; Choąuet i Hadjigeorgiou, 
1993). Po tym wydarzeniu, poza wzmianką w literaturze niemieckiej (Bush, 1919), nie pozostały 
żadne ślady. Zastosowany tam system obudowy, polegający na przykotwieniu popękanych murów 
ociosowych do zwięzłego górotworu (rys. 1.1.) oraz kotwieniu stropu w chodniku osadnikowym 
(rys. 1.2.) był zbyt nowatorski jak na owe czasy. 

W roku 1938 w kopalni Michał wykonano frag-
mentarycznie kotwienie przekopu głównego na pozio-
mie 340 m (Nierobisz i Skalski, 1993). Za pomocą 
kotwi osadzonych w otworach na cemencie zako-
twiono spękane mury ociosowe. 

W Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy kotwie 
zastosowano około 1905 roku (Mangelsdorf, 1982), 
a pierwsze raporty o zastosowaniu kotwi w USA 
pochodzą z 1917 roku (Sangmore Coal Mine) oraz 1920 

a (Homestake Gold Mine). Pierwsze udokumentowane 
zastosowanie systematycznego kotwienia datuje się 
w USA na późne lata dwudzieste XX wieku w kopalni 
St. Joseph Lead Company (Kendorski, 1999). 

I Następne doniesienia o zastosowaniu obudowy 
kotwiowej w kopalniach amerykańskich pochodzą 
z pizełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych (Thomas, 
1951), kiedy to właśnie obudowa kotwiowa (a konkretnie 
kotwienie stropów) zrewolucjonizowała gómictwo ame-
rykańskie. W roku 1951 kotwienie stropów zastąpiło sto-
sowanie stojaków stalowych w blisko pięciuset kopal-
niach amerykańskich (Schach et al 1979). 

Zasadniczym rodzajem obudowy stosowanym 
dotychczas w górnictwie polskim jest obudowa podpo-
rowa, która jest obudową pasywną — tzn. zaczyna 

Rys. 1.1. Przykotwicnic spękanych murów 
ociosowych w kopalni „Pokój" 

(Podgórski, 1968) 

współpracować z górotworem dopiero po wystąpieniu znacznych przemieszczeń bądź też przenosi 
obciążenie od powstałej strefy spękań. Współpraca obudowy kotwiowej z górotworem jest zupełnie 
odmienna niż obudowy stalowej. Chociaż obudowa ta jest stosowana na szeroką skalę na całym 
świecie od blisko 50 lat, mechani23n jej współpracy z górotworem wciąż nie jest do końca jasny, 
a stosowane zasady projektowania mają w dużej mierze charakter intuicyjny. Można stwierdzić, że 

' Pierwszy przypadek zastosowania obudowy kotwiowej na świecie jest datowany na rok 1872 w kopalni 
w Nowej Walii (Schach et al. 1979). 
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głównym zadaiiiem dowolnej obudowy kotwiowej jest wytworzenie wokół wyrobiska samono-
śnego sklepienia skalnego poprzez zastosowanie optymalnych elementów obudowy dla danych 
warunków geomechanicznych, a właściwie zaprojektowana obudowa powinna w maksymalny spo-
sób zmobilizować zdolność górotworu do samonośności. 

Stosowanie obudowy kotwiowej 
w porównaniu do obudowy stalowej niesie 
ze sobą szereg niezaprzeczalnych korzyści. 
Można tutaj na przykład wymienić wzrost 
bezpieczeństwa i poprawę warunków 
pracy, łatwość stosowania niezależnie od 
gabarytów wyrobiska, możliwość pełnej 
mechanizacji procesu instalacji oraz 
wymieme korzyści ekonomiczne. Kotwie 
bardzo dobrze współpracują z torkretem, 
torkretem zbrojonym, siatką stalową czy 
też łukami betonowymi. W zależności od 
warunków geomechanicznych w otoczeniu 
wyrobiska górniczego kotwie mogą stano-
wić obudowę wstępną lub ostateczną. Nie-
znajomość mechanizmu współpracy kotwi 

— n r-i m ipn 

Rys. 1.2. Kotwienie stropu w chodniku osadnikowym 
w kopalni „Pokój" (Podgórski, 1968) 

Z górotworem oraz niedoskonałość metod projektowania są główną przyczyną szeregu niepowodzeń 
w stosowaniu obudowy kotwiowej, których przykłady można znaleźć w literaturze. Szereg zawałów 
skotwionego stropu odnotowano na przykład w kopalniach amerykańskich (Thomas, 1951; Cox, 
1973, 1974; Snyder, 1984). Również w górnictwie polskim, pomimo dość krótkiego okresu inten-
sywnego stosowania kotwi, znane są przypadki zawałów stropu w obudowie kotwiowej (Świderski, 
1995; Raport, 1999). 

Z tego względu szczególnie ważnym dla praktyki górniczej zadaniem jest wypracowanie sku-
tecznych metod określania parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobisk górniczych, co stanowi 
zasadniczy przedmiot poniższej pracy. 

Na całym świecie powstało dotychczas szereg teorii, które próbują wyjaśnić współpracę obu-
dowy kotwiowej z górotworem. Ponieważ, zdaniem wielu światowych autorytetów w dziedzinie 
górnictwa, warunki geotecłiniczne GZW nie odbiegają na niekorzyść od tych, w których powszech-
nie stosuje się lub stosowano obudowę kotwiową—Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Australia, 
USA, Kanada (Kidybiński i Nierobisz, 1995; Tajduś et a/. 1995), niezbędne jest podjęcie prac 
mających na celu adaptację znanych metod określania parametrów obudowy kotwiowej stosowa-
nych w innych krajach do warunków polskich lub też wypracowanie własnych procedur projekto-
wania. Ze względu na olbrzymią ilość prac opublikowanych w tej dziedzinie w ostatnich latach ogra-
niczono się do przykładowego przedstawienia wybranych pozycji, prezentujących naszym zdaniem 
główne tendencje w dziedzinie projektowania obudowy kotwiowej. 

Jurczenko (1969) przedstawił teorię oddziaływania kotwi na górotwór opartą na kryteriach ener-
getycznych. Występuje w niej jednak tak duża ilość „współczynników empirycznych", że podważa 
to jej przydatność. Także szereg rozwiązań przedstawionych przez różnych badaczy z całego świata 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinny być projektowane parametry 
obudowy kotwiowej wyrobisk górniczych. Część z nich dotyczy jednego rodzaju górotworu o okre-
ślonej budowie geologicznej (Panek, 1956; Ham i Tsur-Lavie 1970; Alexander i Hosking, 1971; 
Dunham, 1976; Schache?a/. 1979; Szirokow i Pisljakow, 1988; Daws, 1987a,b; Gałczyński, 1973; 
Fairhurst, 1974; Haas et al 1975; Biron i Arioglu, 1982; Papanastassopoulou-Tsatsanifou, 1984; 
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Wstęp 

Peng i Tang, 1984; Indraratna i Kaiser, 1990a,b; Stille, 1993; Labiouse, 1996), niektóre są zbiorem 
wskazówek empirycznych i ich zastosowanie ma raczej tylko charakter lokalny (Coates i Cohrane, 
1970; Tincelin, 1970; Dejan i Raffoux, 1976; Karabin i Debevec, 1976; Farmer i Shelton, 1980; U.S. 
ArmyCorpsofEngineers, 1980; Franklin, 1993; Lange/a/. 1979; Unal, 1986), inne z kolei, poprzez 
próbę zastosowania klasyfikacji geomechanicznych, teoretycznie mogą być stosowane dla każdego 
typu górotworu (Barton et al. 1974; Bieniawski, 1980; Bieniawski, 1993; Majcherczyk i Tajduś, 
1994a; Tajduś et al 1995). 

W chwili obecnej nie istnieje ogólnie uznana i stosowania przez wszystkich badaczy metodyka 
projektowania parametrów obudowy kotwiowej. Nie ulega natomiast wątpliwości, że stosowana 
w danych warunkach metodyka projektowania powinna uwzględniać budowę geologiczną górotwo-
ru. Oznacza to, że na przykład procedury określania parametrów kotwi dla górotwoai uwarstwione-
go i górotworu blokowego powinny być odmienne, ponieważ mechanizm współpracy kotwi z tymi 
rodzajami górotworu jest diametralnie różny. 

Brak jasnych kryteriów określania parametrów kotwi można także wyczuć w tonie niektórych 
prac badawczych. Na przykład ogólnie uznawany jest pogląd, że im więcej i im dłuższych kotwi 
zabudujemy, tym wyrobisko będzie bardziej stateczne, podczas gdy, na podstawie badań modelo-
wych można stwierdzić, że zwiększanie długości kotwi powyżej pewnej optymalnej granicy nie 
powoduje poprawy stateczności wyrobiska (Dunham, 1976) lub wręcz może powodować zwiększę-
nie konwergencji wyrobiska (Miller i St. John, 1988). 

Yamatomi et al. (1985) stwierdzają, że zabudowa zbyt długich kotwi — większych niż średnica 
tunelu — nie poprawia jego stateczności. Haas et al. (1975) na podstawie obliczeń numerycznych 
twierdzą, że zwiększanie ilości kotwi w stropie nie wpływa w sposób istotny na poprawę jego sta-
teczności. Z ich eksperymentów wynika, że zastosowanie 3 kotwi w stropie dało praktycznie takie 
same wartości obniżeń stropu jak 5 czy 7 kotwi. Potwierdzają to prace Snydera (1984), który doszedł 
do takich samych wniosków na podstawie badań modelowych. 

Nasuwa się wobec tego szereg wątpliwości: ile kotwi, jakie długie, podjakimi kątami nachylone, 
jaka odległość pomiędzy nimi, jaki krok kotwienia...w tych, zasadniczych przecież, kwestiach wciąż 
nie ma porozumienia pomiędzy badaczami z różnych ośrodków na całym świecie. Można więc 
stwierdzić, że w dziedzinie projektowania obudowy kotwiowej oraz jej współpracy z górotworem 
w dalszym ciągu wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. 

Dla znalezienia odpowiedzi na postawione powyżej pytania dokonano przeglądu literatury 
dotyczącej metod projektowania parametrów obudowy kotwiowej wyrobisk górniczych w zależno-
ści od rodzaju górotworu. W pracy zebrano, usystematyzowano i poddano krytycznej analizie szereg 
metod projektowania. Następnie przedstawiono i zweryfikowano koncepcje i przemyślenia 
dotyczące współpracy obudowy kotwiowej z górotworem w zależności od rodzaju ośrodka, w któ-
rym wykonywane jest wyrobisko. 

1.2. Podział górotworu ze względu na budowę geologiczną 

Dla celów poniższej pracy dokonano podziału górotworu na cztery rodzaje w zależności od jego 
budowy geologicznej: 

— górotwór ciągły, 
— górotwór uwarstwiony, 

" Zdajemy sobie sprawą z kontrowersyjności tego stwierdzenia, ale do takich właśnie wniosków doszli badacze 
amerykańscy na podstawie badań modelowych. 
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Rys. 1.3. Modele górotworu 
(Brady i Brown, 1994) 

— nieciągły górotwór spękany, 
— nieciągły górotwór blokowy. 

Zdefiniowanie dwóch pierwszych rodzajów 
górotworu nie przedstawia większych problemów. 

Przez górotwór ciągły rozumie się taki, w któ-
rym nie występują żadne spękania lub ich wpływ 
jest pomijalnie mały, a poprzez górotwór uwar-
stwiony rozumie się ośrodek złożony z warstw 
o różnych parametrach wytrzymałościowych i od-
kształceniowych, z których każda jest traktowana 
jako ciągła i jednorodna. 

Niestety, pomimo usilnych studiów literaturo-
wych, nie znaleziono jednolitych definicji jasno pre-
cyzujących pojęcie górotwom spękanego lub też 
blokowego. 

W związku z powyższym zdecydowano (Indra-
ratna i Kaiser, 1990; Schach et al. 1979), dla celów 
poniższej pracy przyjąć, żt górotwór spękanyto 
górotwór posiadający co najmniej 4 niezależne sieci 
spękań lub mniejszą liczbę sieci spękań jeżeli 
odległość spękań w jakiejkolwiek sieci jest mniej-
sza^ niż 1 m. Górotwór blokowy jest to natomiast 
ośrodek składający się z mniej niż 4 niezależnych 
sieci nieciągłości lub jeżeli odległość między nimi 
jest większa niż 1 m. 

Z góry zaznacza się, że definicje te nie są ścisłe, 
granica pomiędzy nimi jest płynna, ale też zostały 
one utworzone tylko z myślą o rozróżnieniu tych 
dwóch typów górotworu dla potrzeb określania 
parametrów kotwi. 

Pojęcie — górotwór o strukturze blokowej — 
jest w dużej mierze rozumiane intuicyjnie. Najczę-
ściej pod tym pojęciem rozumie się górotwór 
nieciągły, składający się ze zbioru wyraźnie wyod-
rębnionych bloków. 

To czy nieciągły górotwór wok<M: wyrobiska 
będzie traktowany jako górotwór o strukturze bloko-
wej czy jako górotwór spękany zależy w znacznym 
stopniu od wielkości wyrobiska, a ściślej od stosunku 
odst^ów i zasięgLi płaszczyzn nieciągłości do 
wymiarów wyrobiska (rys. 1.4.). Górotwór w skali 
próbki skalnej mógłby na przykład być klasyfikowany 

^ Schach et al. 1979 tłumaczy przyjęcie odległości 1 m faktem, że odległość kotwienia na ogół stosowana 
w wyrobiskach podziemnych oscyluje wokół 1 m. 
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Wstęp 

jako górotwór ciągły, a w skali porównywalnej z rozmiarami wyrobiska jest najczęściej górotworem sil 
nie spękanym z licznymi zespc^ami nieciągłości. 

jednorodna 
próbka skalna 

pojedyncza 
nieciągłość 

dwie 
nieciągłości 

kilka sieci 
nieciągłości 

górotwór 

Rys. 1.4. Wpływ skali analizowanej objętości górotworu na określenie jego budowy geologicznej 
(Brady i Brown, 1994) 



2. KOTWIE JAKO ELEMENT OBUDOWY WYROBISK 
GÓRNICZYCH 

2.1, Wprowadzenie 

Poniższy rozdział ma charakter wprowadzenia w problematykę stosowania obudowy 
kotwiowej w wyrobiskach górniczych. 

Na wstępie przedstawiono najbardziej znane typy kotwi stosowane na całym świecie dla 
celów obudowy wyrobisk górniczych. Następnie pokrótce naświetlono problem współpracy 
obudowy kotwiowej z obudową podporową. Kolejny podrozdział poświęcony jest wyka-
zaniu różnic pomiędzy kotwiami mechanicznymi a kotwiami wklejanymi. Następnie krótko 
omówiono, bardzo istotne z geomechanicznego punktu widzenia, kwestie nadawania kotwiom 
naciągu wstępnego oraz czasu ich zabudowy w wyrobisku. Te dwa czynniki mają niezwykle 
istotny wpływ na zapewnienie stateczności wyrobiska górniczego. Omówiono także bardzo 
interesujące wyniki badań wpływu czasu na współpracę kotwi z górotworem oraz przedsta-
wiono wyniki badań laboratoryjnych i symulacji numerycznych prób wyrywania kotwi. 

Pomimo, że zasadniczo nie zajmowano się stosowaniem obudowy kotwiowej w warunkach 
występowania zagrożeń dynamicznych, w pracy omówiono wybrane aspekty tej problematyki. 

2.2. Typy kotwi stosowane dla obudowy wyrobisk górniczych 

W okresie trwającej z górą 50 lat historii stosowania obudowy kotwiowej w wyrobiskach 
górniczych używano wiele różnych typów kotwi. Poszczególne typy kotwi, ich wady i zalety 
zostały już wielokrotnie opisane w literaturze. W pracy ograniczono się więc jedynie do 
wyszczególnienia najpopularniejszych typów kotwi oraz podania odpowiednich odnośników 
literaturowych. Tak więc kotwie można podzielić na: 

Kotwie mechaniczne (ekspansywne): Gocman i Konopko (1966), Siewierski (1975), 
Pochciał et al (1977), Schach et al (1979), Jędrzejowski et al (1975), Bieniawski (1987), 
FilcekiTajduś(1992). 

Kotwie wklejane: Konieczyński (1968), Gromysz i Zyzak (1977), Zyzak (1979), Twar-
dokęs i Żywirski (1979), Zyzak i Ziarko (1979), Stillborg (1986), Callis i Newson (1987), 
Littlejohn (1993), Brady i Brown (1994), Drzęźla i Głuch (1997), Głuch (1998), (1999), (2000). 

Kotwie linowe: Lappalainen et al. (1983), Fuller (1984), Xuaguang i Junting (1984), Daws 
(1991), Kaiser et al (1992), Yazici i Kaiser (1992), Gromada (1994), Roofbolting (1992), Hyett 
et al (1992), Eaton (1992), Goris (1993), Goris et al (1993), Uros et al (1994), (1995), Yirtanen 
(1995), Singh (1995), Kok et al (1996), Stille et al (1996), Benmokrane i Chekierd(ł996), Moosavi 
et al (1996), Rizkalla i Mitri (1996), Merrien-Soukatchoff era/. (1996), Mucho (1998) Stopyraer a/. 
(1998c), Nowakowski i Maliszewski (1998), Rataj (1998), Gołębiewicz et al (1998), Piechota 
(1999), Satola (1999), Głuch (2000c), Hutchinson i Flamange (2000), Rak (2000). 

Kotwie cierne: Davis (1979), Scott (1984), Poitsalo (1983), Liangkui i Shenduo (1984), 
Mohr (1992), Scott (1993), Myrvang i Hanssen (1984), Nikolaev i Parushev (1984), (1985), 
Parushev (1985), Nikolaev et al (1994). 
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Kotwie Sweliex: Stillborg (1986), Littlejohn (1993), Littlejohn (1995), Hakansson i Li 
(1997), Gołąbiewicz et al. (1998), Li i Hakansson (1999). 

Oprócz wymienionych, podstawowych typów kotwi znanych jest jeszcze szereg innych, jak na 
przykład: Perfo-bolt (Bergman i Bjurstrom, 1984); Boltex (Snuparek i Paloncy, 1995); kotwie tele-
skopowe (Zheng et al. 1991); kotwie podatne (Scott, 1989; Herbst, 1990; Scott, 1990; Jialiang 
i Haichang, 1991; Chaojiong et al. 1995; Brunner, 1996); kotwie z tworzyw sztucznych o parame-
trach wytrzymałościowych zbliżonych do kotwi stalowych (Hassani et aL 1995; Hassani et al. 
1996); kotwie samowiercące (Peng, 1986; Kassehnan, 1995, 1997), kotwie prętowo-spoiwowe 
(Bargieł et al 1998b); kotwie TUBEX będące próba połączenia kotwi ciemych i kotwi wklejanych. 

Można stwierdzić, że w każdym kraju, 
gdzie istnieją jakiekolwiek tradycje 
w stosowaniu obudowy kotwiowej, 
zaprojektowano szereg nowatorskich 
i oryginalnych typów kotwi, których 
nie sposób wymienić. Najpełniejsze, 
przekrojowe omówienia różnych 
rodzajów kotwi można także 
znaleźć w pracach: Podgórski (1967), 
McCormik et al. (1974), Schach et al 
(1979), Tatnmes (1984), Gerrard 
(1984), Stillborg (1986), Siddal i Gale 

kotwie y 

\ śruba rzymska jr 

X. /'< < X K X \ 

• 's 

.... N. s 

— m i — — ^ 

1 . ' bloki drewniane 

Rys. 2.1. System Truss (Pcng, 1986) 

(1992), Stopyra (1992), Littlejohn (1993), Akyol et al. (1993), Brady i Brown (1994), Zhemci (1995), 
Littlejohn (1995), Kareby (1995), Gagnon (1996), Girard (1996), Gongyou i Chuanguo (1998). 

Jednym z ciekawszych typów obudowy 
z pogranicza obudowy kotwiowej, prawie zupełnie nie 
stosowanym w Polsce, jest system Truss. Warto mu 
poświęcić kilka słów, jako że stanowi on bardzo 
ciekawą alternatywę zarówno dla obudów stalowych 
jak i kotwiowych, bo łączy w sobie zalety obydwóch. 
Po raz pierwszy został on przedstawiony przez White'a 
(1970). Składa się on ze stalowej liny, kotwi oraz 
śruby i^ymskiej, umożliwiającej wywołanie naciągu 
konstrukcji (rys. 2.1.). 

Został on opracowany z myślą o wzmocnieniu 
obudowy kotwiowej w warunkach występowania 
słabych skał w stropie wyrobiska lub w miejscach, 
gdzie wyrobisko zwiększa swoją rozpiętość — np. 
na skrzyżowaniach"^ (rys. 2.2.). 

Działanie systemu Truss polega na zapobieganiu 
rozwarstwiania się słabych skał zalegających 
w stropie bezpośrednim poprzez podciąg linowy zakotwiony w warstwach, które nie ulegają 

Rys. 2.2. Wzmocnienie obudowy skrzyżowań 
za pomocą systemu Truss 

Jeżeli chodzi o kwestię obudowy skrzyżowań, to warto także wspomnieć, że Brady et al (1971) (a także 
Ringwald i Brawner (1989) oraz Złicng et al. (1989)) zalecają używanie lin lub też taśm stalowych opasujących ociosy 
w rejonie skrzyżowań. Przeprowadzone przez nich badania laboratoryjne wskazują, że owinięta stalowymi taśmami 
walcowa próbka skalna posiadała wytrzymałość na ściskanie większą o 241 %. 
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rozwarstwieniu na skutek wykonania wyrobiska. Stąd też ogólnie zaleca się, żeby kotwie 
mocujące sięgały poza ociosy wyrobiska. 

Mangelsdorf (1982), (1985), (1987), na podstawie wnikliwych analiz pracy systemu Truss 
w wyrobiskach korytarzowych stwierdził, że optymalne jest odsunięcie bloków drewnianych od 
ociosów wyrobiska maksymalnie do jednej trzeciej jego szerokości oraz zabudowa kotwi pod-
trzymujących liny stalowe pod kątem 45° do poziomu. Z kolei Peng (1986) zaleca, aby kąty te 
wynosiły od 38° do 60^ Podobnie Neall et al (1978) i Sheory et al (1973), na podstawie badań 
modelowych, obliczeń analitycznych i obserwacji in situ stwierdzają^ że optymalny kąt nachyle-
nia kotwi do poziomu w systemie Truss powinien zawierać się pomiędzy 45° do 60°. Wnioski te 
zostały potwierdzone przez badaczy chińskich na podstawie przeprowadzonych symulacji 
numerycznych (Liu et al, 2001). 

Ciekawym stwierdzeniem wynikającym z obserwacji in situ jest fakt, że efektywność sys-
temu Truss wzrasta jeżeli początek kotwi znajduje się w większej odległości od ociosów. 
Związane jest to jednak z koniecznością stosowania dłuższych kotwi, których zasięg powinien 
wykraczać poza ocios (Khair et al 1990; Unrug, 1996). 

Historia stosowania obudowy kotwiowej pełna jest doniesień o jej udanych zastosowaniach 
w wielu krajach świata. Można tutaj wymienić tylko niektóre z nich: 

— Polska — Gocman (1961); Podgórski (1967); Hładysz (1974); Kidybiński (1992) 
Kidybiński et al. (1993); Nierobisz i Skalski (1993); Tajduś et al (1993); Surma (1994) 
Siewierski et al (1994); Nierobisz (1994); Majcherczyk i Tajduś (1994a,b); Kidybińsk 
(1994); Siewierski et al (1994); Stopyra (1994); Kidybiński i Nierobisz (1995); 
Daniłowicz et al (1995); Zorychta (1996a,b); Kałdonek et al (1996); Kidybiński 
(1997a,b); Barc2^k et al (1998); Drzężla i Głuch (1998); Zorychta et al (1998a,b); 
Tajduś et al (1999); Kosior, (2000); Chmielewski et al (2000); Barczyk et al (2000); 
Rak (2000), Barczyk et al (2001); Ficek i Konsek (2001); Konsek i Ficek (2001). 

— USA —Unrug ( 1987); Johnston i Cox(1993); Khair (1994); 
— Australia — Gerrard (1984a,b); Rataj (1995); Reynolds (1994); Yillaescusa (1996); 

Rataj (1997); 
— RPA —Merve (1996); Praski (1998); 
— Indie —Singh et al (2001); 
— Rosja —Allik (1978), Dudkin et al (1982); Jewsiejev et al (1984); 
— Chiny— Hou et al (1989); Zhang i Bao (1995); Wang et al (2000); He et al (2001); 
— Szwecja — Nystrom et al (1995); Bergman i Bjurstrom (1984); 
— Norwegia — Barton et al. (1996); 
— Hiszpania — Wittke (1983); 
— Kanada — Kaiser e/a/. (2001); 
— Turcja — Unal et al (2001); 
— Wielka Brytania — Whittaker et al (1977); Callis i Nelson (1987); Daws (1987a,b); 

Daws (1992); Rus (1996). 
Od kilkudziesięciu lat w wielu ośrodkach naukowycti prowadzone są różnego rodzaju bada-

nia, których celem jest poznanie mechanizmu współpracy kotwi z górotworem. Z prac tycłi na 
szczególną uwagę zasługują: 

— badania laboratoryjne — Hagedom (1983); Stimpson (1984); Singh i Buddery (1984); 
Ebisu et al (1993); Dudziński et al (1995); Bemnokrane et al (1995); Blumel (1996); 
Stopyra et al (1998c); Stopyra et al (2000); Rak (2000); Głucłi (2001); Stasica (2001); 
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— badania modelowe — Hobbs (1968a,b); Fairhurst (1974); Twardokęs et al (1979); 
Wullschlager i Natau (1984); Stimpson (1984); Maleki et al. (1985); Tully (1987); Miller 
i St. John (1988); Chu et al. (1991); Tsubouchi et al (1991); Karaca i Egger (1993); 
Tsuchiya(1993); Wurtele (1994); Dharera/. (1984); Muller (1995); EggQvetaL (1995); 
Ferrero (1995); Deangeli et al (1995); Freiberg et al (2000); Wang (2000); 

— badania i pomiary in situ — Singer (1990); Błażewski i Głażewski (1995); Ryswyk 
(1984); Poitsalo (1984); Scott i Bruce (1992); Aydan et al (1993a,b); Akyol et al. (1993) 
Reynolds (1994); Stopyra (1994); Bingby (1995); Lei et al (1995); Luo (1995) 
Haberfield et al (1995); Butra et al (1996a,b,c); Layer (1996); Zorychta et al (1998a,b) 
Fuller (1999); Satola (1999); Vavrek et al (1999); Stopyra et al (1999); Johnson et al 
(1999); Hutchinson i Fląmagne (2000); Fabich et al (2001); Singh et al (2001). 

Zastosowanie obudowy kotwiowej w miejsce tradycyjnej obudowy stalowej w wyrobiskach 
górniczych niesie ze sobą szereg niezaprzeczalnych korzyści. Jak już wcześniej wspomniano, można 
tutaj wymienić między innymi: wzrost bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy, zwiększenie 
wydobycia węgla wynikające ze zmiany profilu wyrobiska z krzywoUniowego na prostokątny, ogra-
niczenie opadów stropu na skrzyżowaniu ściana — chodnik przy wypinaniu łuków ociosowych, 
poprawa warunków BHP i zwiększenie komfortu pracy na skrzyżowaniach oraz w rozcinkach ścia-
nowych, skrócenie czasu rozruchu i zbrojenia ściany dla rozcinek w samodzielnej obudowie kotwio-
wej oraz wymierne korzyści ekonomiczne^ (Nierobisz i Skalski, 1993). Z publikacji tej wynika, że 
oszczędności pochodzące ze stosowania samodzielnej obudowy kotwiowej, zamiast klasycznej, 
podporowej obudowy stalowej, mogą dochodzić do 20%. Należy jednocześnie zaznaczyć, że są to 
oszczędności uzyskane przy uwzględnieniu kosztów projektu i monitoringu. Bez uwzględniania 
tych dwóch czynników oszczędności mogą dochodzić nawet do 40%. 

Powszechnie twierdzi się, że obudowa kotwiowa bardzo dobrze współpracuje z torkretem 
a także z torkretem zbrojonym. Holmgren (1983), Zenxi (1995), Fanting et al (1985) podają nawet, 
że 80% obudowy w niektórych chińskich kopalniach podziemnych stanowią kotwie i torkret. Z dru-
giej jednak strony Pottler (1992, 1993), na bazie pomiarów in situ oraz obliczeń numerycznych 
twierdzi, że ze względu na znacznie większą nośność kotwi niż torkretu, szczególnie na większych 
głębokościach, funkcję obudowy spełniają tylko kotwie a wpływ torkretu na stateczność wyrobisk 
jest pomijalnie mały. Przykład ten dobitnie wskazuje, że również w tej kwestii nie ma zgody wśród 
badaczy. 

Należy jednak zauważyć, że wśród wielu wartościowych i ciekawych prac dotyczących stoso-
wania kotwi w różnych warunkach górniczo-geologicznych p>ojawiają się także publikacje budzące 
szereg wątpliwości^ (Korzeniowski, 1999). 

2.3. Obudowa kotwiowa a obudowa podporowa 

Obudowa kotwiowa i obudowa podporowa pracują na całkowicie innych zasadach. Obudowa 
kotwiowa ma w sposób aktywny wzmocnić naturalną samonośność górotworu oraz zapobiec 

' Na podstawie obliczeń Nicrobtsza i Skalskiego (1993) wynika, żc prowadzenie wyrobiskach w samodzielnej 
obudowie kotwiowej może być nawet blisko 4 razy tańsze niż w obudowie łukowej. 

^ W niektórych pracach (Kidybiński, 1992, 1994, 1997a,b) do projektowania parametrów proponuje się 
stosowanie metody opartej o modelowanie niejednorodnej strefy odspojenia skał. Ocena tych rozwiązań jest niemożliwa 
ponieważ nigdzie, w znanych nam źródłach, nic przedstawiono opisu programu komputerowego, za pomocą którego 
prowadzone są obliczenia, a także modelu ośrodka i kotwi. 
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obniżaniu się jego parametrów w otoczeniu wyrobiska. Obudowa podporowa nie zapobiega nato-
miast odspajaniu się skał stropu bezpośredniego od wyżej leżących skał stropu zasadniczego, ale ma, 
przenosząc ciężar powstałej strefy spękań, uchronić wyrobisko przed zawałem. Współpraca tych 
dwóch rodzajów obudów ze sobąjest bardzo skomplikowanym zagadnieniem. Bergman i Bjurstróm 
(1984) wręcz odradzają stosowanie dodatkowej obudowy podporowej. Faktycznie — stosowanie 
pojedynczych stojaków podpierających wydaje się niewłaściwe — mogą one powodować lokalne, 
duże koncentracje naprężeń i zakłócenie równowagi wytworzonej na skutek powstania naturalnego 

* * 7 
łuku skalnego, czy nawet wręcz łamanie skotwionej belki skalnej . Rozważmy krótko możliwość 
stosowania obudowy podporowo-kotwiowej i kotwiowo-podporowej. 

Jeżeli więc decydujemy się w wyrobisku zabudować obudowę podporowo-kotwiową, to obu-
dowa podporowa musi w całości przenosić spodziewane obciążenia, zaś obudowa kotwiowa 
powinna być traktowana jako dodatkowa. Jej rola, poprzez ich aktywne oddziaływanie kotwi na 
górotwór, niedopuszczanie do rozwarstwiania się skotwionych warstw oraz istotnego obniżenia ich 
parametrów, sprowadza się do zmniejszenia obciążenia obudowy podporowej. Z tego względu 
kotwie mogą być wykorzystane dla zwiększenia kroku obudowy podporowej (rozgęszczania 
obudowy). 

Ze względu na zupełnie odmienne sposoby współpracy z górotworem obudowy kotwiowej 
i podporowej nie powinno się natomiast stosować obudowy kotwiowo-podporowej. W takim przy-
padku parametry kotwi muszą być obliczone tak jak dla samodzielnej obudowy kotwiowej, a dodat-
kowo wykonana obudowa podporowa tylko pozornie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa 
oraz pozytywnego efektu psychologicznego. Może to prowadzić do rezygnacji lub ograniczenia 
monitoringu kotwi z powodu zastosowania rzekomego, dodatkowego zabezpieczenia w postaci 
obudowy podporowej. Tymczasem w przypadku utraty stateczności obudowy kotwiowej sama obu-
dowa podporowa nie będzie w stanie zapewnić stateczności wyrobiska. Konkludując można stwier-
dzić, że stosowanie obudowy kotwiowo-podporowej jest niewłaściwe i może być wręcz 
niebezpieczne. 

2.4. Kotwie mechaniczne a kotwie wklejane 

W polskich kopalniach podziemnych węgla kamiennego stosuje się na głównie stalowe, 
sztywne kotwie wklejane. W kopalniach rud stosowane są zarówno kotwie wklejane jak i kotwie 
mechaniczne, a do obudowy tuneli, podziemnych komór czy innych wyrobisk wielkogabaryto-
wych na ogół stosuje się kotwie mocowane na różnych rodzajach spoiwa. 

Za stosowaniem kotwi wklejanych przemawiają ich nieporównywalne zalety w stosunku do 
kotwi mechanicznych. Doświadczenia wyrywania kotwi in situ wykonane przez Franklina 
i Woodfielda (1971) wykazały bowiem, że kotwie wklejane miały nośność dwukrotnie wyższą 
niż kotwie mechaniczne. Podają oni również szereg zalet kotwi wklejanych w porównaniu do 
kotwi mechanicznych: zakotwienie jest niezależne od rodzaju warstw, mamy możliwość regula-
cji długości mocowania (długość otworu nie stanowi o długości wklejenia — można stosować 
różne ładunki dla różnych warstw), zniszczenie śruby, nakrętki czy podkładki nie powoduje 

^ Głuch (2000) w swojej pracy zalcca stosowanie wraz z kotwiami rozpieranych odrzwi podporowej obudowy 
hakowej ze stojakami o zadanej podpomości wstępnej. W świetle rozważań prowadzonych przez badaczy szwedzkich 
wydaje sią to być nic do przyjęcia. 
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utraty pełnej efektywności kotwi, kotew wklejana pracuje aktywnie przeciwko przemieszcze-
niom pionowym i poziomym, spoiwo zakleja otwory i wytłacza powietrze, co ogranicza korozję 
i wietrzenie skał w otworze, kotew wklejana może absorbować drgania bez wysuwu z otworu, 
kotwie wklejane mogą plastycznie deformować się wraz z górotworem (płynięcie wraz 

n 

z Upływem czasu ) oraz nie ma potrzeby stosowania w nicłi naciągu (Bieniawski, 1987). 
Smith (1993) zaleca stosowanie kotwi wklejanych wszędzie tam, gdzie nie jest zalecane uży-

wanie kotwi mechanicznych, a więc dla obudowy ostatecznej, w otworach bez ciągłego 
dopływu wody, w górotworze bez większych spękań i szczelin, gdzie mogą wystąpić straty 
kleju, w skałach silnie spękanych i podatnych na deformacje. 

Ważną zaletą kotwi wklejanych jest brak wpływu utraty nośności przez pojedynczą kotew na 
warunki pracy kotwi sąsiednich (Fairhurst i Singh, 1974). Z badań modelowych przeprowadza-
nych przez Snydera (1984) wynika również większa skuteczność (mniejsze ugięcia stropu) 
kotwi wklejanych w porównaniu do kotwi mechanicznych. 

Podsumowując można stwierdzić, że w tej kwestii raczej panuje zgodność pomiędzy bada-
czami. Wszyscy zgadzają się, że kotwie wklejane są znacznie bardziej skuteczne od kotwi 
mechanicznych. 

2.5. Naciąg wstępny kotwi wklejanych — stosować czy nie? 

Kotwiom mechanicznym nadaje się z reguły naciąg o wielkości równej 60% ich nośności 
(Bieniawski, 1987), którego głównym celem jest uaktywnienie obudowy kotwiowej i zmniejszenie 
deformacji górotworu. Bez naciągu kotwie mechaniczne praktycznie nie oddziahiją aktywnie 
na górotwór. Według Bieniawskiego (1987) stosowanie naciągu kotwi mechanicznych przed^ 
wystąpieniem maksymalnych deformacji górotworu nie jest wskazane. 

Zdania różnych autorów na temat nadawania naciągu kotwiom wklej anym są mocno podzie-
lone. Unrug (1987, 1994, 1996) oraz Rataj (1997) zalecają naciąg kotwi wklejanych i podają 
sposoby jego uzyskania. Z kolei Shook (1992) podaje przykład pomyślnego zastosowania kotwi 
wklejanych bez naciągu w kopalni soli argumentując, że zastosowanie naciągu mogłoby spowo-
dować propagację istniejących spękań oraz utworzenie nowych. 

Także Bergman i Bjurstrom (1984) zalecają niestosowanie naciągu w przypadku kotwi 
wklejanych. Argumentują oni, nie bez racji, że zastosowanie naciągu kotwi burzy równowagę 
w stropie wyrobiska i narusza proces formowania się naturalnego łuku skalnego. Stosowanie 
naciągu może zatem bardziej szkodzić niż pomagać—• ...strengthen the rock dilatancy, observe, 
control, not prevent! (Bergman i Bjurstrom, 1984). Badacze szwedzcy stwierdzają, że próby 
utworzenia „sztucznych" łuków skalnych za pomocą kotwi wklejanych z naciągiem są szko-
dliwe z punktu widzenia kształtowania się równowagi w górotworze. Siły wytworzone poprzez 
sprężenie wstępne kotwi są niewspółmiernie małe w porównaniu z naprężeniami wystę-
pującymi w górotworze. Poddają także w wątpliwość celowość stosowania kotwi z naciągiem 
w górotworze spękanym. Twierdzą, że naturalne sklepienie skalne dąży do stanu statecznego 

A 

Nic jest to takie oczywiste czy kotwic mogą pracować plastycznie, a właściwie to czy to kotwic czy spoiwo 
będzie plastycznie „pracować'". Podobne pytania stawiają sobie Avery i Daemen (1994), ale także nie przedstawiają 
zadawalającego rozwiązania tego problemu. 

^ Ciśnie się tutaj na usta pytanie skąd wiedzieć kiedy wystąpią maksymalne deformacje górotworu i jakie 
deformacje można określić mianem „maksymalne"? 
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i przesunięcia jak najbliżej wyrobiska. Zakładając kotwie z naciągiem zakłócamy bowiem natu-
ralny proces równowagi, co nie może być racjonalnym działaniem (!). 

Konkludując stwierdzają oni, że o wiele bardziej „przyjaznymi" dla górotworu są kotwie 
wklejane bez naciągu. Nie naruszają one naturalnego procesu deformacji górotworu, nie powo-
dują istotnycli zmian naprężeń wokół wyrobiska oraz wzmacniają górotwór zapewniając sta-
teczność. Główną funkcją kotwi bez naciągu powinno być wzmocnienie górotworu tam, gdzie 
naprężenia rozciągające i ścinające mogą powodować rozwarstwienia lub przemieszczenia nie-
bezpieczne dla stateczności wyrobiska. 

W podobnym duchu wypowiada się także Reynolds (1994), który stwierdza, że każde roz-
warstwienie górotworu powoduje dalszy naciąg kotwi. Silny naciąg może zwiększać niewielkie 
strefy wpływu kotwi, (które według niego koncentrują się w rejonie głowicy oraz punktu rozpar-
cia) ale może to być uzyskane kosztem zmniejszenia nośności kotwi. 

Ferrero (1995), na podstawie badań modelowych kotwi jako elementu wzmacniającego 
nieciągłości twierdzi, że nadawanie kotwiom wklejanym naciągu wpływa korzystnie tylko na 
wytrzymałość nieciągłości, a nie na parametry wytrzymałościowe systemu. 

Powyższe wnioski zostały potwierdzone w pracy opublikowanej przez Deangeli et al. 
(1996), którzy stwierdzili, że stosowanie naciągu w kotwiach wklejanych wpływa tylko na wiel-
kość naprężeń tnących i przemieszczeń na płaszczyźnie nieciągłości. 

Yirtanen (1995) na podstawie obserwacji in situ zauważa, że zastosowanie naciągu kotwi 
linowych nie przyniosło spodziewanych efektów, a wręcz przeciwnie, silny naciąg osłabiał 
nośność kotwi i ich podatność na przemieszczenia górotworu. Zupełnie inny punkt widzenia 
przedstawiają w swej pracy Rataj i Yearby (1999). Wskazują oni na szereg pozytywnych 
doświadczeń z zastosowania kotwi linowych z naciągiem. Podkreślają także, że zastosowanie 
naciągu pozwala na ograniczenie przemieszczeń i rozwarstwień w strefach zniszczenia 
powstających w otoczeniu wyrobiska. Twierdzą, że najlepsze efekty przynosi zastosowanie 
naciągu kotwi linowych rzędu 20-25 kN. 

Haas et al. (1975), Nitzche (1976) orazNitzche et ai (1976) twierdzą, że kotwie wklejane na 
całej długości są wystarczające dla zapewnienia stateczności górotworu wokół wyrobiska i nie 
ma potrzeby stosować naciągu. 

W pracach Indraratna i Kaiser (1990a,b) autorzy twierdzą, że kotwie wklejane bez naciągu 
lub kotwie cierne zaczynają dobrze współpracować z górotworem już przy przemieszczeniach 
wielkości 4-5 mm. Podkreślają oni, że stosowanie zwykłych kotwi bez naciągu jest bardziej 
efektywne i ekonomiczne. 

Należy jeszcze zauważyć, że naciąg kotwi może ulegać redukcji lub całkowicie zaniknąć na 
skutek różnych czynników (plastyczne pełzanie pręta kotwi, odkręcenie się kotwi, deformacje 
płytki kołnierzowej czy poślizg pręta kotwi). Stąd też konieczna jest jego okresowa kontrola 
i dokręcanie kotwi mechanicznych, które utraciły naciąg (Singh i Buddery, 1984; Peng, 1986). 

Fuller et al. (1996) przedstawiają program do analizy obciążenia osiowego kotwi na skutek 
rozwarstwień górotworu, oparty na Metodzie Różnic Skończonych. Umożliwia on analizę róż-
nych typów kotwi, spoiwa, podkładek, a także pozwala na określenie wpływu naciągu wstęp-
nego na siły osiowe występujące w pręcie kotwi. Badacze australijscy opisują m.in. analizę 
obciążenia osiowego dla kotwi o nadanym naciągu wstępnym równym 70 kN. Komentując 
wyniki badań stwierdzają oni, że nadanie naciągu miało minimalny wpływ (3% do 7%) na ogra-
niczenie rozwarstwień górotworu kosztem równie niewielkiego zwiększenia sił osiowych 
w kotwi. 

Ciekawe spostrzeżenia na temat naciągu kotwi podaje także Siewierski (1975), który 
zauważa, że nawet nadanie kotwiom bardzo dużego naciągu nie poprawia stateczności 
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wyrobiska — kotwie nie przeciwdziałają rozwarstwieniom stropu. Kotwie mecłianiczne z na-
ciągiem zostały zerwane na skutek opadu stropu o ciężarze znacznie mniejszym niż wynika 
z nośności kotwi. 

Pomimo przedstawionej powyżej dosyć silnej krytyki dotyczącej stosowania naciągu wstęp-
nego w kotwiacłi trudno jest kategorycznie stwierdzić, że nie należy go stosować we wszystkich 
przypadkach. Z przedstawionego wyżej przeglądu badań wynika jednoznacznie, że niecelowe 
jest stosowanie naciągu kotwi wklejanych. Niecelowe wydaje się również stosowanie naciągu 
w przypadku braku w otoczeniu wyrobiska natychmiastowej strefy spękań (Bergman 
i Bjurstrom, 1984). W przypadku, gdy górotwór wokół wyrobiska jest spękany lub zniszczony, 
stosowanie naciągu może być celowe. 

2.6. Skuteczność pracy kotwi 

W jednej z kopalń szwedzkich (Helfrich, 1990) przeprowadzono badania stanu obudowy 
kotwiowej po 20 latach od jej założenia za pomocą ultradźwiękowego miernika stanu zakotwie-
nia— boltometru^^ (Bergman et al. 1983; Thumer, 1988) oraz wierceń rdzeniowych. 

Wiercenia rdzeniowe w pełni potwierdziły odczyty z boltometru. Kotwie mocowane cemen-
tem wykazywały na ogół dobre zakotwienie przy stropie, ale bardzo słabe w górnej części 
otworu — wypadały przy rdzeniowaniu. Kotwie mocowane żywicą—dokładnie odwrotnie — 
co może po części być skutkiem nieprawidłowej instalacji". Kotwie wklejane wykazywały 
także silniejsze skorodowanie^^ niż kotwie mechaniczne. Na podstawie wyników pomiarów 
stwierdzono, że około 50% kotwi testowanych w analizowanym rejonie wykazało osłabienie 
zakotwienia, co jednak nie spowodowało utraty stateczności stropu. Pozwala to wnioskować, że 
najprawdopodobniej obudowa była przewymiarowana. 

Podobne doświadczenia opisuje Poitsalo (1983), który stwierdza, że głównym problemem 
w długoterminowej stateczności kotwi jest korozja^^. Jednocześnie zauważa on, że o ile w przy-
padku kotwi wklejanych i mechanicznych wraz z upływem czasu następuje obniżenie nośności, 
to w przypadku stosowania kotwi ciernych Split-Set nośność rośnie z czasem. Według doniesień 
literaturowych z całego świata mogą one być skuteczną i tanią alternatywą do kotwi wklejanych. 
Dlatego też celowe wydaje się przeanalizowanie możliwości stosowania kotwi ciernych 
(np. typu Swellex lub Split-Set) również w polskich kopalniach. 

'^Boltomctr służy do określania jakości zakotwienia kotwi wklcjanycli. Zasada działania boltometru jest 
następująca: czujnik instrumentu przyciskamy do wystającej cząści pręta kotwi. Poprzez czujnik przez pręt kotwi jest 
przesyłana fala sprężysta, która przy przejściu przez pręt kotwi przyjmuje różne amplitudy w zależności od jakości 
zakotwienia. Fala dochodzi do końca pręta kotwi, gdzie ulega odbiciu i wraca z powrotem do czujnika. Boltometer jest 
zaprojektowany do badania kotwi wklcjanycli ccmcntem oraz żywicą z dokładnością do 0,1 m. Przyrządy do pomiaru 
jakości zakotwienia o podobnej zasadzie działania zostały także skonstruowane w Stanach Zjednoczonych (Stateham, 
1982), Kanadzie (Bouja et al. 1991), Japonii (Kobayashi et al. 1980) a także w Chorwacji (Yrkljan et al 1999). 

" Szerokie omówienie możliwych przyczyn nieprawidłowej instalacji kotwi można znaleźć w pracach: Singh 
i Buddery (1984), Smith (1993) i Stopyra (1994). 

1 ̂  
W pracy badaczy szwedzkich (Li i Lindblad, 1999) pojawiła się ciekawa koncepcja klasyfikacji górotworu dla 

określenia skłonności kotwi w nim zabudowanych do korozji. 13 
w literaturze światowej pojawiają się doniesienia o skutecznej pracy kotwi prętowych i linowych powlekanych 

warstwą ochronną działającą przeciwkorozyjnie (Satola i Hakala, 2001). 
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W polskich kopalniach węgla kamiennego kotwie są instalowane na szerszą skalę dopiero od 
kilku lat. Okres ten jest zbyt krótki, aby możliwa była obserwacja wpływu czasu na zmniejszanie 
nośności obudowy kotwiowej, grożącej utratą stateczności wyrobisk. Można jednak oczekiwać, 
że skutki te mogą się pojawić w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dlatego też konieczna jest czę-
sta kontrola jakości zakotwienia, np. za pomocą jedynego dostępnego i stosowanego powszech-
nie w Polsce testu — próby wyrywania"^. 

2.7. Próba wyrywania kotwi 

Charakiery$tykaobci^eniowo-w y l r tymalośdowa kotwi zainstalow anej 
w piask owcu (Rcs4tM Pa) na dtugos ci 30 cm 
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W poniższym rozdziale omówiono laboratoryjne badania mechanizmu wyrywania kotwi 
z górotworu oraz wyniki ich numerycznych symulacji. 

W ostatnich latach w Polsce powstały profesjonalne stanowiska laboratoryjne do badań kotwi 
wklejanych prętowych i linowycli (Stopyra et al. 1999; Madziarz i Miękus, 2000, Stasica, 2001). 

Na rys, 2.3. przedstawiono wy-
kres zależności siły wyrywającej ko-
tew wklejoną na długości 30 cm 
w bloku piaskowca, w funkcji prze-
mieszczenia. Wykres ten jest jednym 
z wyników szeroko zakrojonych ba-
dań laboratoryjnych prowadzonych 
nad zjawiskiem wyrywania kotwi 
z bloków różnych skał przeprowa-
dzonych przez Stasicę (2001). Badał 
on, między innymi wpływ długości 
wklejenia, rodzaju i parametrów wy-
trzymałościowych ośrodka oraz gru-
bości pierścienia spoiwa na nośność 
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Rys. 2.3. Laboratoryjna próba wyrywania kotwi (Stasica, 2001) 

i mechanizm utraty stateczności układu kotew-spoiwo-górotwór. 
Ogólnie rzecz biorąc utrata stateczności układu kotew-spoiwo-górotwór może być spowodo-

wania zniszczeniem przez ścinanie na kontakcie spoiwo-pręt albo spoiwo-górotwór lub zerwa-
niem pręta kotwi. Stąd też nośność kotwi można określić jako: 

gdzie: 
Pbg 
P 

(2.1.) 

— siła niszcząca układ na kontakcie kotew-spoiwo; 
grm — siła niszcząca układ na kontakcie spoiwo-górotwór; 

Pb — siła zrywająca pręt (linę). 

Siły te można obliczyć z wzorów: 

Niestety wciąż nic ma funduszy na zakup przyrządu do badań nieniszczących — boltomctru, mimo, iż wydaje 
siq, że jego amortyzacja byłaby bardzo szybka — wydajność boltomctru, w porównaniu do prób wyrywania lub wierceń 
rdzeniowych, jest kilkadziesiąt, jeżeli nic kilkaset razy większa. 
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(2.2.) 

P ^ u , .U ( 2 - 4 . ) 

gdzie: 
Xbg — wytrzymałość na ścinanie układu kotew-spoiwo; 
db — średnica kotwi; 
L — długość kotwi; 
Xgrm — wytrzymałość na ścinanie układu spoiwo-górotwór; 
dob — średnica otworu wiertniczego; 
Rrb — wytrzymałość na rozciąganie pręta kotwi; 
Ab — przekrój poprzeczny pręta kotwi. 

Na podstawie przeprowadzonycłi badań laboratoryjnycłi oraz in situ Ballivy i Dupuis (1980) 
podają związek pomiędzy wytrzymałością na ścinanie układu spoiwo-górotwór a wytrzymałością 
na ściskanie górotworu i spoiwa w postaci^^: 

gdzie: 
ĉrm — wytrzymałość na ściskanie górotworu; 

Reg — wytrzymałość na ściskanie spoiwa. 

Z kolei Tung i Słiuancłien (1985) podają zależność pomiędzy wytrzymałością na ścinanie 
układu spoiwo-górotwór a wytrzymałością na ściskanie górotworu w postaci: 

= (2.6 . ) 

Inną propozycję podejścia do tego zagadnienia można znaleźć w pracacłi Ebisu et al. (1993) 
czy też Haberfiełda et al (1995). Proponują oni, aby wytrzymałość na ścinanie układu 
spoiwo-pręt-górotwór obliczać nie tylko w oparciu o parametry wytrzymałościowe spoiwa 
i górotworu, ale także jako funkcję geometrii powierzchni kontaktu. Zwracają oni uwagę, że 
chropowatość powierzchni bardzo istotnie wpływa na wytrzymałość na ścinanie układu. 
Haberfielad et al. (1995) przedstawiają nawet specjalnie utworzony program komputerowy 
pozwalający na określenie wytrzymałości na ścinanie układu spoiwo-pręt-górotwór w oparciu 
0 ich parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe oraz geometrię powierzchni kontaktu. 
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z przedstawionych związków jest poprawny 
1 najlepiej odpowiada warunkom polskim. 

Littlejohn (1995) podaje, żc dia skal słabych oraz gruntów przyjmuje się związek pomiędzy wytrzymałością 
na ścinanie układu spoiwo-górotwór a wytrzymałością na ściskanie górotworu w postaci Tgrm = 0,li?trm» a dla skał 
zwietrzałycłi oraz nieco bardziej spoistych gruntów Zĝm = (20-r30%) Rcrm. Przegląd stosowanych w różnych krajach 
związków pomiędzy wytrzymałością na ścinanie układu spoiwo-górotwór, a wytrzymałością na ściskanie górotworu 
można znaleźć w pracy Ballivy'ego i Martina (1984). 
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Weryfikacja tych wzorów wymaga przeprowadzenia szerokiego programu badawczego, 
któiy powinien obejmować zarówno badania laboratoryjne jak i in situ. 

Spróbujmy, wobec powyższego uważniej przyjrzeć się wynikom badań laboratoryjnych Stasicy 
(2001). Po przeprowadzeniu dużej ilości testów stwierdził on, że dla kotwi wyrywanych z bloków 
łupku utrata stateczności następuje na kontakcie spoiwo-górotwór, zaś dla piaskowca na kontakcie 
spoiwo-pręt kotwi. Nośność kotwi wklejonych w blokach piaskowca była kilkukrotnie większa od 
nośności kotwi wklejonych w blokach łupku. 

Wyniki tych badań były impulsem do podjęcia prób numerycznej symulacji procesu wyry-
wania kotwi. Dla tego celu wykorzystano program Metody Różnic Skończonych FLAC v. 4.0 
firmy Itasca. Podstawy teoretyczne MRS, założenia przyjęte przez twórców programu oraz cha-
rakterystyka dostępnych modeli ośrodka są szczegółowo opisane w literaturze (FLAC, 
2000a,b,c). Poniżej ograniczymy się więc tylko do skrótowego omówienia sposobu modelowa-
nia, z zastosowaniem dostępnych w programie FLAC elementów typu cable, które mogą być 
wykorzystane dla symulacji numerycznej kotwi linowych oraz, w pewnym uproszczeniu 
prętowych. 

Elementy typu cable są jednowymiarowymi elementami osiowymi, które mogą być 
połączone z określonymi punktami siatki (np. kotwie mechaniczne) lub mocowane na całej 
długości (kotwie wklejane). W elementach mocowanych na całej długości wytwarza się siła 
osiowa spowodowana deformacją siatki. Elementy te przenoszą ściskania i rozciągania, ale nie 
przenoszą momentów zginających. W razie potrzeby elementy prętowe mogą być wstępnie 
sprężane (np. dla symulacji kotwi z naciągiem). Elementy typu cable mogą być używane do 
modelowanie różnych typów obudowy, które z założenia mają pracować na rozciąganie, takich 
jak kotwie mechaniczne i wklejane, kotwie linowe, ankry, kotwie gruntowe). 

pręt lub lina Elementy typu cable w programie 
FLAC uwzględniają nie tylko wzmoc-
nienie osiowe, ale także współpracę 
z ośrodkiem na całej długości. Mogą 
być one przydatne przy modelowaniu 
systemów wzmacniających (kotwi prę-
towych czy linowych) gdzie dopuszcza 
się zniszczenie spoiwa na pewnych 
odcinkach. Sposób definicji elemen-
tów typu cable pozwala na modelowa-
nie ich zachowania zarówno w góro-
tworze jak i w gruncie. Elementy te 
mogą być podzielone na pewną ilość 
segmentów, co zwiększa dokładność 
obliczeń. 

Osiowe zachowanie elementu prę-
towego jest związane z charakterystyką jego członu „zbrojącego" (pręta lub liny). Elementem 
zbrojącym (wzmacniającym) jest tutaj zwykle stal (w postaci pręta czy też liny). Ze względu na 
smukłość elementu prętowego, charakteryzuje się on bardzo małą wytrzymałością na zginanie 

spoiwo 

kontur 
wyrobiska 

sztywność osiowa 
pręta lub liny 

węzeł spojnosc spoiwa 

sztywność spoiwa 

Rys. 2.4. Elementy typu cable w programie FLAC 

16 
(1999). 

Szereg analitycznych modeli prób wyrywania kotwi można znaleźć w przekrojowej pracy Li i Stillborga 
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(szczególnie w przypadku kotwi linowych). W związku z powyższym jest on traktowany jako 
jednowymiarowy element przenoszący tylko jednoosiowe rozciąganie. Dopuszczalne jest także 
ściskanie, ale do tych celów zalecane jest stosowanie elementów typu pile. Do opisu osiowego 
zachowania elementu wzmacniającego służy jednowymiarowy model konstytutywny, w którym 
sztywność osiowa jest opisana poprzez przekrój poprzeczny i moduł Younga. 

Dla elementu prętowego można określić limit nośności na rozciąganie (yield) oraz nośności 
na ściskanie [ycomp). 

Zastosowanie elementów prętowych w programie FLAC wymaga zdefiniowania nastę-
pujących własności: 

1. pole przekroju poprzecznego; 
2. gęstość (opcjonalnie); 
3. moduł Younga; 
4. wytrzymałość na rozciąganie (wymiar siły); 
5. wytrzymałość na ściskanie (wymiar siły); 
6. obwód elementu (w przypadku uwzględnienia oddziaływania tarcia spoiwa); 
7. sztywność spoiwa [siła/długość/przemieszczenia]; 
8. spójność spoiwa [siła/długość]; 
9. kąt tarcia wewnętrznego spoiwa [stopnie]. 
Obwód elementu prętowego musi być podany w przypadku uwzględnienia tarcia spoiwa. 

Zakłada się, że pierścień spoiwa zachowuje się sprężysto-idealnie-plastycznie. 
Najlepiej ̂ ^ jest wyznaczać sztywność spoiwa {Kbond) oraz spójność spoiwa {Stond) w oparciu 

0 wyniki badań wyrywania kotwi. Wtedy Shond jest równa wartości siły potrzebnej do wyrwania 
pręta z górotworu przypadającej na metr bieżący spoiwa. K ônd określa się jako tangens kąta 
nachylenia charakterystyki próby wyrywania kotwi. Jest to więc iloraz maksymalnej siły 
potrzebnej do wyrwania pręta z otworu do wysuwu pręta z otworu. 

Dla numerycznej symulacji procesu wyrywania kotwi określono parametry Kbond oraz Sbond 
z wyników badań laboratoryjnych Stasicy (2001). Badania te polegały na próbach wyrywania 
kotwi o długości 1,5 m i średnicy 22 mm, wklejanych odcinkowo do otworu o średnicy 27 mm. 
Kotwie te były następnie wyrywane z bloków skalnych, przy jednoczesnej rejestracji siły i prze-
mieszenia (wysuwu) końca kotwi. Kotwie symulowano za pomocą węzłów elementów typu 
cable. W każdej symulacji pręt był modelowany przy użyciu 113 węzłów, co oznacza, że 1 e e-
ment strukturalny przypadał na 1,25 cm pręta kotwi. Pozostałe parametry konieczne dla prze-
prowadzenia obliczeń numerycznych także przyjęto na podstawie cytowanej pracy i zebrano 
w tabeli 2.1. Szczegółowy opis sposobu modelowania próby wyrywania kotwi można znaleźć 
w przykładach zastosowania programu FLAC (2000c). 

Praktycznie wszystkie parametry przyjęte do obliczeń numerycznych mają większy lub 
mniejszy wpływ na ich rezultaty. Najbardziej jednak na wyniki obliczeń rzutują sztywność 
1 spójność spoiwa oraz moduł Younga pręta kotwi. 

Na rys. 2.5. przedstawiono wyniki laboratoryjnych prób wyrywania kotwi wklejanej na 
długości 50 cm oraz 30 cm z bloku łupku ilastego i kotwi wklejanej na odcinku 30 cm z pia-
skowca oraz, dla porównania, rezultaty obliczeń numerycznych. Ograniczono się jedynie' do 
modelowania pierwszej części charakterystyki próby wyrywania kotwi — aż do osiągnięcia 
maksymalnej siły osiowej powodującej wyrwanie kotwi z otworu. Pozostała część charaktery-
styki nie jest istotna z punktu widzenia nośności maksymalnej. 

'^Szczegółowy opis wszystkich sposobów wyznaczania parametrów elementów prętowych niezbędnych dla 
podjęcia obliczeń numerycznych można znaleźć w literaturze (FLAC 4.0, 2000a,b,c). 

1 s * Symulacja numeryczna pełnej charakterystyki wyrywania kotwi jest również możliwa. W drugiej części 
zależności (po przekroczeniu maksymalnej nośności) występują jednak istotne różnice pomiędzy wynikami badań 
laboratoryjnych i symulacji numerycznych. Jest to spowodowane przyjęciem stałych sztywności i spójności spoiwa, 
podczas gdy w rzeczywistości wartości tych parametrów istotnie się zmniejszają po przekroczeniu maksymalnej wartości 
siły. Wewnętrzny język programowania FISH, będący częścią składową kodu FLAC, umożliwia uwzględnienie 
stopniowej gradacji tych parametrów. Inny sposób modelowania pełnej charakterystyki wyrywania kotwi linowej jest 
przedstawiony w pracy Mossavi (1999). 
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TABELA 2.1. 
Parametry modelu 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Wymiary tarczy od 0,4 m X 0,2 m do 0,4 m x 0,9 m 

Warunki brzegowe mieszane 

Model ośrodka sprężysty 

PARAMETRY GÓROTWORU 
( 

łupek piaskowiec 

Gąstość objętościowa kg/in" 2500 2500 

Moduł Younga, MPa 7500 12000 

Liczba Poissona 0,25 0,25 

PARAMETRY KOTWI LINOWYCH 

wklejane w łupku wklejane w piaskowcu 

Długość kotwi, m 1.5 

Średnica, mm 22 

Nośność pręta, MN 0,18 0,18 

Moduł Younga prąta, GPa 210 210 

Sztywność spoiwa, MNAti/iti 31,514 62,962 

Spójność spoiwa, MN/m 0,110923 0,445016 

Z rys. 2.5. widać, że obliczenia numeryczne dość dobrze odzwierciedlają wyniki badań labo-
ratoryjnych. Prawie zupełna zgodność występuje jeżeli chodzi o nośności wyrywanych kotwi. 
Pewne rozbieżności pomiędzy badaniami laboratoryjnymi i obliczeniami numerycznymi wystę-
pują w wartościach otrzymanych przemieszczeń pręta kotwi. Na rys. 2.6. przedstawiono porów-
nanie nośności kotwi wklejanych na różnych długościach w bloki piaskowca oraz łupku ilastego 
uzyskanych laboratoryjnie i numerycznie. 

Wyniki badań laboratoryjnych nośności kotwi wklejanych w łupku różnią się jakościowo 
i ilościowo od kotwi wklejanych w piaskowcu. Zależność nośności kotwi od długości odcinka 
wklejanego w piaskowcu jest bardzo zbliżona do liniowej, zaś w łupku funkcja ta jest bardziej 
nieregularna. Widać wyraźnie, że dla długości wklejania od 10 do 30 cm, ma inne nachylenie niż 
w przypadku większych długości odcinka wklejanego. 

Ma to istotne odbicie w parametrach dobranych do obliczeń numerycznych. Na rys. 2.6. 
pokazano wyniki symulacji numerycznych nośności dla parametrów oraz wyznaczonych 
z próby wyrywania kotwi wklejonej na odcinku 30 cm oraz 50 cm. Dla długości wklejania 
mniejszej niż 30 cm, wyniki symulacji numerycznych z zastosowaniem parametrów obliczo-
nych w oparciu o próbę wyrywania kotwi wklejanej na odcinku 30 cm, są bardzo zbliżone do 
wyników prób laboratoryjnych. Podobnie w zakresie od 30 cm do 80 cm, wyniki symulacji 
z zastosowaniem parametrów określonych na podstawie kotwi wklejanych na odcinku 50 cm, są 
zbliżone do wyników badań laboratoryjnych. Generalnie jednak, zgodność wyników symulacji 
numerycznych i badań laboratoryjnych dla kotwi wklejanych w łupku jest znacznie gorsza niż 
dla kotwi wklejanych w piaskowcu. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, które parametry 
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przyjęte do symulacji numerycznych są poprawne. Można tutaj wskazać tylko na celowość 
wykonywania całego szeregu prób wyrywania kotwi wklejanych na różnej długości. 
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Rys. 2.5. Wyniki badań laboratoryjnych i numerycznych symulacji wyrywania kotwi 

Wykalibrowane, na podstawie badań laboratoryjnych, parametry elementów typu cable 
pozwalają, w pewnych określonych zakresach, na prowadzenie wiarygodnych symulacji 
numerycznych. 

Przykładowo na rys 2.7. pokazano wyniki numerycznych symulacji próby wyrywania kotwi 
z bloku skalnego składającego się z warstwy łupku i piaskowca. Eksperyment ten byłby 
niewątpliwie bardzo trudny do zrealizowania w warunkach laboratoryjnych. Głównym proble-
mem byłoby tutaj znalezienie naturalnego bloku skalnego, składającego się z łupku i piaskowca. 
Wszelkie „sztuczne" łączenia bloków mogłoby spowodować znaczące błędy pomiarowe. Tym-
czasem, zastosowanie odpowiednio wycechowanego modelu numerycznego pozwala na okre-
ślenie nośności kotwi wklejanej w warstwach łupku i piaskowca, poprzez zmianę odpowiednich 
parametrów w elementach typu cable. Przy modelowaniu przyjęto „dolne" oszacowanie para-
metrów elementów, dla długości wklejania w łupku równej 30 cm. 

Przedstawione w pracy porównania wyników badań laboratoryjnych i obliczeń numerycz-
nych upoważniają do stwierdzenia, że przy spełnieniu pewnych warunków, elementy typu cable 
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dostępne w programie FLAC mogą wykorzystane do wiarygodnej symulacji zachowania się 
kotwi wklejanej w górotworze zarówno jednorodnym jak i uwarstwionym. 
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Rys. 2.6. Nośność kotwi wyznaczona laboratoryjnie i numerycznie dla różnych długości wklejania 

Należy jednak zaznaczyć, że przedstawiony sposób modelowania poprawnie odzwierciedla 
mechanizm współpracy kotwi wklejanej z górotworem jedynie wówczas, gdy w ośrodku nie 
występują nieciągłości a utrata stateczności układu kotew-spoiwo-górotwór zacłiodzi na skutek 
działania wyłącznie sił osiowycłi. Sposób ten nie nadaje się natomiast do symulacji mechanizmu 
współpracy kotwi z górotworem, w którym występują nieciągłości, ponieważ elementy typu 
cable nie uwzględniają wytrzymałości pręta (liny) kotwi na ścinanie i zginanie. 
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Rys. 2.7. Numcrycznc symulacje wyrywania kotwi z bloku skalnego składającego się z łupku i piaskowca 

2.8, Stosowanie kotwi w warunkach zagrożeń dynamicznych 

Jak dotychczas w górnictwie polskim obudową kotwiową stosuje się przede wszystkim 
w wyrobiskach korytarzowych nie zagrożonych tąpaniami. 

W związku z prowadzeniem eksploatacji na coraz większych głębokościach problem wystę-
powania zjawisk dynamicznych w górotworze będzie się nasilał. Warto więc zastanowić się nad 
perspektywami wykorzystania kotwi dla obudowy wyrobisk górniczych wykonywanych 
w warunkach zagrożeń dynamicznych. 

Obudowa kotwiowa może spełniać rolę obudowy aktywnej, pasywnej lub pośredniej 
(pasywno-aktywnej lub aktywno-pasywnej). Jeżeli obudowa kotwiowa jest instalowana w góro-
tworze tuż za postępującym przodkiem wyrobiska to nie dopuszcza ona do spadku parametrów 
wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu, wykorzystując maksymalnie jego samo-
nośność (Tajduś et al 1995). Jeżeli obudowa kotwiowa jest instalowana po pewnym czasie od 
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wykonania wyrobiska (np. jako obudowa wzmacniająca), to przejmuje także obciążenie sta-
tyczne od utworzonej strefy spękań i pracuje jako obudowa pasywno-aktywna. W górotworze 
0 silnych własnościach Teologicznych obudowa kotwiowa może spehiiać rolę obudowy aktyw-
no-pasywnej po upływie odpowiednio długiego czasu istnienia wyrobiska, podczas tworzenia 
się strefy zniszczenia o wymiarach zmiennych w czasie (rys.2.8.). 

W związku z powyższym powstaje t ~ O 
pytanie, czy nie można by zastosować 
aktywnej obudowy kotwiowej zamiast 
pasywnej obudowy łukowej w wyro-
biskach korytarzowych w rejonach 
zagrożonych tąpaniami. Jak wynika ze 
studiów literaturowych idea ta nie jest 
nowa. W niektórych krajach stosuje 
się z powodzeniem różne rodzaje obu-
dowy kotwiowej nawet w warunkach 
silnego zagrożenia tąpaniami (Sie-
wierski, 1980; Ortlepp, 1983; Kaiser, 
1993; Ortlepp, 1994; Kidybiński et al 
1995; Tajduś i Cała, 1996; Kidybiński, 
1999; Haile, 1999). W takim razie 

należy rozważyć możliwość wykorzy-
stania doświadczeń zagranicznych 
w warunkach polskich (Kidybiński, 
1995a,b; Piechota, 1998). 

Obudowa kotwiowa w warunkach 
zagrożenia tąpaniami musi być pro-
jektowana tak, aby praca wykonana 
przez nią w trakcie tąpnięcia była wię-
ksza od energii kinetycznej wydzielo-
nej z górotworu (Ortlepp i Stacey, 1995; Piechota, 1999). Oprócz tego powinna ona zapewnić 
pełne bezpieczeństwo załogi i sprzętu oraz zachowanie funkcjonalności wyrobiska. 

Dla właściwego projektowania systemów obudowy szczególnie istotnym problemem jest 
weryfikacja rodzajów kotwi, dobór ich parametrów oraz ewentualne zastosowanie obudowy 
dodatkowej w postaci torkretu, siatki stalowej czy sznurowania wyrobiska linami (Roberts 
1 Brummer, 1988; Stacey et al. 1995; Wojno i Jager, 1994). Dotychczas najbardziej zaawanso-
wane są próby stosowania obudowy kotwiowej w warunkach zagrożenia tąpaniami w Republice 
Południowej Afryki (Stacey etaL 1995), Kanadzie (Kaiser, 1993; Kaiser i Maloney, 1996) oraz 
Chile (Baeza et al 1987; Kvapil et al 1989). 

Obecnie w kopalniach RPA, w warunkach zagrożenia tąpaniami, stosowane są systemy kotwi 
linowych, siatek stalowych wraz ze sznurowaniem wyrobiska linami {lacing). Podobne systemy 
obudowy są stosowane w kopalniach w Chile. Takie systemy obudowy są skuteczne ale bardzo 
materiałochłonne i czasochłonne. Prowadzone są również próby stosowania nowych konstrukcji 
kotwi podatnych jak chociażby kotew wężowa (Kidybiński, 1995a,b). Kotew ta, podczas tąpnięcia, 
pochłania pewną ilość energii wydzielonej przez górotwór na zmianę swego kształtu w otworze. 

Ogólnie można stwierdzić, że poszukiwania nowych typów kotwi, które nadawałyby się do 
stosowania w warunkach zagrożenia tąpaniami, zmierzają w kierunku upodatnienia kotwi. 
W związku z tym opracowano szereg nowych konstrukcji kotwi (Kidybiński, 1995). 

Rys. 2.8. Rodzaje stref wokół wyrobiska (Tajduś, 1990). 
1 —natychmiastowa strefa zniszczenia dla / - 0; 

2 — czasowo-zalcżna strefa zniszczenia w chwili t\ 
3 — strefa sprężysto-lepka; 4 — czasowo zależna strefa 

zniszczenia po czasie t oo 
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Najbardziej interesującym typem kotwi, bardzo silnie lansowanym w kopalniach RPA, jest 
cone-bolt (Stacey et al 1995, Wojno, 1994 i 1995). Bardzo ciekawa jest sama zasada działania 
tego typu kotwi. Pręt kotwi nie Jest połączony bezpośrednio ze spoiwem, ale oddzielony od 
niego cienką warstwą materiału poślizgowego. Stąd też (przy zachowaniu odpowiednich para-
metrów wytrzymałościowych kotwi i spoiwa), pod wpływem impulsu uderzeniowego 
(np. tąpnięcia), następuje wysuwanie się kotwi z otworu, połączone z niszczeniem spoiwa przez 
kliny stalowe umieszczone na końcu pręta. Podczas procesu niszczenia spoiwa pochłaniana jest 
energia wydzielona z górotworu. 

W pracach Stacey i Ortlepp (1998, 1999) oszacowano wielkość energii pochłanianej przez pro-
ces niszczenia kotwi. I tak, przykładowe wklejane kotwie prętowe są w stanie pochłonąć energię od 
0,7 do 4,8 kJ a kotwie linowe do około 17,5 kJ. Według badań południowoafrykańskich kotwie 
com-bolt są w stanie pochłonąć około 19 kJ na każde 10 cm długości wklejenia kotwi. 

Wobec pochłaniania przez kotwie tak znacznych ilości energii dynamicznej szczególną wagę 
należy przywiązać także do podkładki, jako elementu nośnego narażonego także na obciążenia 
dynamiczne. Musi ona posiadać odpowiednio duże wymiary np. 250 mm x 250 mm x 12 mm (Kidy-
biński et al 1995) i być wykonana ze staU o wysokich parametrach wytrzymałościowych. 

Sama siatka stalowa może pochłonąć energię rzędu 1,4 kJ/m (Stacey et al 1995). Według 
najnowszych badań odporności dynamicznej siatki stalowej przeprowadzonych w RPA (Ort-
lepp et al. 1999), energia ta jest znacznie większa i w zależności od typu siatki może osiągać 
wartości rzędu 10-15 kJ/m^. Znacznie mniejsze zdolności do pochłaniania energii ma torkret 
i w zależności od grubości warstwy, np. 5 cm, 10 cm oraz 15 cm jest w stanie pochłonąć odpo-
wiednio energie rzędu 4 kJ/m^, 5,5 kJ/m^ i 9 kJ/m^. Oznacza to, że np. w przypadku zastosowa-
nia obudowy składającej sięz siatki stalowej, 10 cm warstwy torkretu oraz sztywnych kotwi sta-
lowych prędkość bloku skalnego wyrzuconego do wyrobiska zmaleje z 10 m/s do 9,6 m/s, 
co świadczy o nieskuteczności takiej obudowy w przypadku wystąpienia tąpnięcia. Według 
badań kanadyjskich (Tannant et al 1996a,b) torkret zbrojony siatką stalową może pochłonąć 
znacznie większe ilości energii — od 15 kJ/m^ aż do 23 kJ/m^ (!). Warto również wspomnieć 
o badaniach porównawczych własności torkretu i torkretu zbrojonego szpilkami stalowymi pro-
wadzonych w RPA (Kirsten i Labrum, 1990; Kirsten, 1992; Kirsten, 1998). Z doświadczeń tych 
wynika, że parametry wytrzymałościowe torkretu z siatką stalową oraz torkretu zbrojonego (3% 
objętości stanowiły szpilki stalowe typu Dramix, długości 30 mm, średnicy 0,5 mm) są porów-
nywalne. Z pracy Ortleppa et al. (1999) wynika, że torkret zbrojony Dramixem (długość 40 mm, 
2,5% objętości) jest w stanie pochłonąć około 20 kJ/m , przy czym warto zauważyć, że badacze 
z RPA twierdzą, że ich procedury badawcze są znacznie bardziej rozsądne i zbliżone do rzeczy-
wistości niż Kanadyjczyków. Inny typ torkretu zbrojonego omawiają'^ Wojno i Kuijpers, 1998. 
Jest to tworzywo o wytrzymałości na rozciąganie od 3 MPa do 4 MPa i zdolności do wydłużenia 
przekraczającej 45%. Grubość^" warstwy tworzywa powinna wynosić około 3 mm. Dodatkową 
zaletą torkretu, przy zastosowaniu go z siatką stalową jest ochrona jej przed korozją. 

Jak więc widać obudowa złożona z torkretu i siatki stalowej jest w stanie pochłonąć więcej 
energii wydzielonej z górotworu niż sztywne kotwie stalowe. 

w Polsce także podjąto już próby zastosowania tego tworzywa w kopalniacli miedzi (Bargieł et al. 1998a). 
^'^W pracy Wojno i Jagcra z 1994 roku podawali oni następujące parametry tworzywa: wytrzymałość na 

rozciąganie od 3 MPa do 5 MPa, zdolność do wydłużenia przekraczająca 100%. Grubość tworzywa od 1,5 mm do 2 mm. 
Widocznie późniejsze badania zweryfikowały jego parametry, stąd też w tekście podajemy wyniki najnowsze. 
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Rozdział 2: Kotwie jako element obudowy wyrobisk górniczych 

Innym pomysłem na dodatkowe upodatnienie systemów obudowy jest zastosowanie podat 
nycli wkładek posiadającycli zdolności do absorbowania energii (Yi i Kaiser, 1994). Na podsta 
wie eksperymentów laboratoryjnycłi oraz analitycznych stwierdzili oni, że odporność układu 
kotew-siatka stalowa na obciążenia dynamiczne może być poprawiona za pomocą układu 

O 1 
upodatniających podkładek , umiejscowionych pomiędzy siatką i metalową podkładką. 

Yi (1996) stwierdza, że najbardziej energochłonnym systemem obudowy w warunkach 
zagrożenia tąpaniami są kotwie linowe wraz ze sznurowaniem wyrobiska linami. 

Ciekawym wydaje się także być rozwiązanie zaproponowane przez Herbsta (1990), który 
proponuje system kotwi z przesuwną nakrętką upodatniającą o dowolnej długości. Podczas 
przeprowadzonych testów odporności na wstrząsy i uderzenia dynamiczne okazało się, że jeżeli 
wstrząsy nie przekroczą pewnej energii progowej to podatna nakrętka pracuje w strefie 
odkształceń sprężystych. Jeżeli energie wstrząsów są większe, to powstają odkształcenia pla-
styczne. Podatność takiej nakrętki można łatwo regulować długością, a cały układ charaktery-
zuję się bardzo łatwą, wizualną kontrolą stateczności. 

Podsumowując można stwierdzić, że obecnie stosowane systemy obudowy wyrobisk kory-
tarzowych są pasywne i składają się przeważnie z odrzwi stalowych dodatkowo podpartych sto-
jakami stalowymi oraz ewentualnie podciągami drewnianymi. Wydaje się, że w przypadku 
wykonywania wyrobisk korytarzowych w rejonacli zagrożonych tąpaniami należy zwrócić 
szczególną uwagę na charakter współpracy obudowy z górotworem. 

Powszechne stosowanie kompleksowych systemów obudowy kotwiowej cone-bolts w RPA, 
kotwi linowych w Chile i Kanadzie powinno być bodźcem dla wypracowania przez polskie gór-
nictwo własnych konstrukcji obudowy kotwiowej, dostosowanej do przenoszenia obciążeń 
dynamicznych. Wydaje się jednak, że w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących sto-
sowania obudowy kotwiowej w warunkach tąpań główny nacisk położony jest na określenie 
liczby i nośności kotwi, a nie na uwzględnianie ich odporności na obciążenia dynamiczne^^, cha-
rakter współpracy z górotworem, czas zabudowy, etc. 

Pomimo nakreślonej tutaj stosunkowo optymistycznej wizji możliwości stosowania obu-
dowy kotwiowej w warunkach występowania wstrząsów i tąpań trzeba niestety wspomnieć 
o jeszcze jednej barierze dla nowych technologii, jaką jest konserwatyzm środowisk górniczych 
w stosowaniu nowycłi technologii. 

Należy także zauważyć, że dotychczas do badania odporności kotwi na obciążenia dyna-
miczne nie zastosowano w szerokim zakresie metod numerycznych. Stanowią one stosunkowo 
tanią i wygodną alternatywę do kosztownych eksperymentów podziemnych. 

Ostatnio przeprowadzono także badania nośności podkładek w warunkach obciążeń dynamicznych w Polsce 
(Nierobisz, \ 999h). 

o 
Należy jednakowoż zauważyć, że pojawiają się także propozycje przeniesienia wprost konstrukcji kotwi 

stosowanych w RPA, Kanadzie i Chile na grunt polski (K.idybiński, 1998b; Nierobisz, 1999a). 
^̂  Także w Polsce prowadzone są badania laboratoryjne oraz polowe odporności równych typów kotwi na 

obciążenia dynamiczne (Nierobisz, 2000). 



3. WSPÓŁPRACA OBUDOWY Z GOROTWOREM 

3.1. Wprowadzenie 

Jednym z najistotniejszych elementów w procesie wykonywania podziemnych wyrobisk 
górniczych takich jak chodniki, tunele, sztolnie, podziemne składowiska odpadów, garaże 
podziemne, podziemne magazyny etc. jest właściwy dobór obudowy. Powinna ona zapewnić 
ich stateczność i funkcjonalność przez wymagany okres czasu. Dla określenia parametrów 
obudowy wyrobisk podziemnych stosuje się szereg metod analitycznych i numerycznych. 
W pierwszej części poniższego rozdziału dokonano przeglądu literatury, dotyczącej analizy 
mechanizmu współpracy obudowy wyrobisk podziemnych z górotworem. W części drugiej 
przedstawiono analityczną metodę doboru parametrów obudowy kołowego tunelu zlokalizowa-
nego w górotworze, w którym panuje hydrostatyczny stan naprężenia. W części końcowej poka-
zano możliwości numerycznego doboru parametrów obudowy tunelu. Dla tego celu wykorzy-
stano program Metody Różnic Skończonych FLAC v. 4.0. 

3.2. Mechanizm współpracy obudowy z górotworem 

Mechanizm współpracy obudowy z górotworem jest niezwykle złożony. Zdania szeregu 
autorytetów na świecie w tej dziedzinie są podzielone. Przykładowo Karabin i Debevec (1976), 
Peng i Tang (1984), Peng (1986) twierdzą, że dla uniknięcia rozwarstwień należy kotwić góro-
twór jak najszybciej po odsłonięciu wyrobiska. Teza ta wydaje się mocno kontrowersyjna i nie 
można się z nią do końca zgodzić. Bergman i Bjurstrom (1984), wręcz przeciwnie, zalecają 
kotwienie dopiero po wystąpieniu odpowiednich odkształceń górotworu, ale ich uwagi odnoszą 
się raczej do zwięzłego, mocnego górotworu. 

Podobnie Barton i Bakhtar (1984) sugerują, że instalacja kotwi wklejanych przed wystąpie-
niem znacznych przemieszczeń górotworu może wywołać duże naprężenia tnące w prętach 
kotwi, co może doprowadzić do ich zniszczenia. 

Fairhurst i Singh (1974) oraz Fairhurst (1988) stwierdzają, że w jednej z kopalń ameryka-
A A 

ńskich przed zabudową kotwi miało miejsce ponad 60% całkowitych rozwarstwień stropu 
powodując problemy w utrzymaniu stateczności wyrobiska. Dla odmiany inne źródła donoszą 
o całkowitym braku wpływu opóźnienia instalacji kotwi na rozwarstwienia stropu (Radcliffe 
et al, 1978). Należy wobec powyższego przypuszczać, że właściwy czas zabudowy kotwi jest 
funkcją lokalnych warunków geomechanicznych. Dla sprawdzenia czy konieczna jest zabu-
dowa kotwi zaraz po odsłonięciu stropu wyrobiska w danym rejonie, należałoby przeprowadzić 
serie pomiarów in situ oraz obliczeń numerycznych. 

Problem ten jest zbyt złożony, aby można rozwiązać go jednym zaleceniem. Wydaje się jed-
nak, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby tutaj zastosowanie kryterium przemieszczeniowego, 

^̂  Niestety autorzy tej pracy nic podają na jakiej podstawie uzyskali tak dokładne oszacowanie zaistniałych 
odkształceń, 
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zaproponowanego przez Pachera (Brown, 1999), czyli instalacji obudowy w optymalnym czasie, 
zgodnie z krzywą współpracy obudowa-górotwór (rys. 3.1,). 

Rysunek 3.1. prezentowany jest 
w wielu książkach z dziedziny mecha-
niki górotworu (Bieniawski, 1987; 
Brady i Brown, 1994). Dokładniejsza 
analiza mechanizmu współpracy obu-
dowy z górotworem może wskazywać, 
że w każdych warunkach należy stoso-
wać obudowę. Tymczasem znany jest 
szereg wyrobisk podziemnych, które są 
stateczne bez obudowy. Niewątpliwie 
zagadnienie to wymaga jeszcze dalszych 
studiów i analiz. Z tego też względu 
w dalszej części pracy skupiono się na 
pokazaniu możliwości zastosowania 
metod analitycznych i numerycznych 

Przemieszczenie 

Obudowa: — zbyt sztywna właściwa 
- - zbyt późna - - zbyt podatna 

Rys. 3.1. Charakterystyka współpracy obudowa-górotwór 

dla analizy mechanizmu współpracy 
obudowy z górotworem. 

Wciąż jeszcze, w pracach różnych 
autorów, można spotkać próby zastoso-
wania klasycznych, analitycznych modeli współpracy obudowy z górotworem. Dotyczą one 
głównie wyrobisk tunelowych o kołowym kształcie, zlokalizowanych w górotworze traktowa-
nym jako sprężysto-plastyczny, w którym panuje hydrostatyczny stan naprężenia (Ghazvinian 
i Hosseini, 1999; Hoek, 1999). Jeden z takich modeli zostanie przedstawiony w następnym 
podrozdziale. 

Opracowano również szereg zasad empirycznych, dotyczących czasu zakładania obudowy 
w wyrobiskach podziemnych. Z reguły są one związane z wielkością konwergencji. 
Przykładowo Gurung et al. (2000) podają, że prędkość przemieszczeń rzędu 0,001 mm/dobę 
oznacza sytuację stateczną przy drążeniu wyrobiska, prędkość 0,05 mm/dobę oznacza niebez-
pieczeństwo, zaś prędkość 1 mm/dobę wymaga podjęcia dodatkowych pomiarów i ewentualnie 
wzmocnienia obudowy. Z kolei Molinda et al. (1997) podają inne wartości prędkości przemiesz-
czeń: 0,01 cala/dobę — wyrobisko stateczne, 0,025 cala/dobę — sytuacja niebezpieczna — 
istnieje niebezpieczeństwo utraty stateczności. 

Badacze francuscy w pracy Wonga et al. (2000) przedstawiają koncepcje analizy mechanizmu 
współpracy obudowy z górotworem opartą o teorię homogenizacji, a następnie podejmują próbę jej 
weryfikacji przy zastosowaniu przestrzennych obhczeń numerycznych. W chwili obecnej prace te 
należy traktować jako pilotażowe i trudno jest wyrokować o przyszłości tego kierunku. We wzmian-
kowanej pracy zamodelowanie wpływu instalacji kotwi w górotworze wymagało przyjęcia 
odbiegających od rzeczywistości parametrów kotwi (założenia nierealnie zaniżonych odległości 
pomiędzy kotwiami oraz ich zawyżonych długości). 

Stosunkowo najbardziej zaawansowany analityczny model współpracy obudowy z górotwo-
rem jest przedstawiony w pracach Carranza-Torres i Fairhursta (1999, 2000a,b). Podają oni 
w nich metodykę określania parametrów obudowy dla kołowego tunelu lub dla sfery w hydro-
statycznym stanie naprężenia, zakładając, że tunel lub sfera zlokalizowane są w górotworze 
sprężysto-idealnie-plastycznym z kryterium zniszczenia Hoeka-Browna. Weryfikację tego 
modelu analitycznego przeprowadzono w oparciu o przestrzenne modelowanie numeryczne za 
pomocą programu FLAC 3D. 
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Najprostszy, a przez to obarczony dużą ilością uproszczeń jest numeryczny model 
współpracy obudowy z górotworem, w którym zakłada się, że górotwór jest idealnie sprężysty. 
Taki właśnie model zaprezentowano w pracy Masłiimo et al. (2000). Jej autorzy stwierdzają, że 
w przypadku tym krzywa współpracy obudowa górotwór jest linią prostą, a jej przebieg zależny 
jest tylko od modułu Younga, liczby Poissona i pierwotnego stanu naprężenia. Trudno jest prze-
prowadzić jakąkolwiek krytyczną analizę tej pracy ponieważ jest ona oparta na błędnych założe-
niacłi. U podstaw teorii sprężystości leży bowiem założenie, że przemieszczenia sprężyste 
zachodzą w chwili ^ = O — czyli natychmiast. Jak wobec tego można rozpatrywać możliwość 
założenia obudowy, czy też manewrować czasem jej założenia, skoro natychmiastowe prze-
mieszczenia konturu to uniemożliwiają. Można tylko stwierdzić, że jest to dobry przykład na 
bezkrytyczne stosowanie modelu górotworu kompletnie nieadekwatnego do analizowanego 
zagadnienia. 

Dla odmiany, bardzo ciekawe rozwiązanie przedstawiono w pracy Wanga i Huanga (2000), 
Badacze tajwańscy zastosowali program FLAC 3D dla symulacji wpływu zabudowy różnych 
typów obudowy na stateczność tunelu zlokalizowanego w górotworze, którego zachowanie ich 
zdaniem opisuje model sprężysto-plastyczny z osłabieniem. Przyjęli również, że przed założe-
niem obudowy zachodzi około 70-80% deformacji konturu wyrobiska. 

3.3. Analityczny model współpracy obudowy z górotworem 

Poniżej przedstawiono metodykę określa-
nia parametrów obudowy, składającej się 
z kotwi i torkretu, dla kołowego tunelu znaj-
dującego się w hydrostatycznym stanie 
naprężenia. Procedury projektowe są oparte 
o rozwiązanie analityczne podane przez Bra-
dy'ego i Browna (1994) oraz Hoeka (2000). 

Rozważmy przypadek wykonania kołowe-
go tunelu w jednorodnym i izotropowym góro-
tworze poddanym hydrostatycznemu obciąże-
niu (rys. 3.2.). 

Oddziaływanie obudowy tunelu uwzględ-
niane jest poprzez przyłożenie wstępnego ciś-
nienia, które jest symetrycznie rozłożone na 
konturze wyrobiska. 

Do opisu stanu wytężenia górotworu 
przyjmijmy hipotezę Coulomba-Mohra 
w postaci; 

Rys. 3.2. Kołowy tunel w łiydrostatycznym 
stanie naprążcnia 

G j = a 2 
(l + sin(p,„,) , 2c,„,cos(p 

-I- >m ( 3 . 1 . ) 

( l - s incp ,^ , ) l-sin<p,„, 

odpowiednio największe i najmniejsze naprężenia główne; 
gdzie; 

Crm kohezja górotworu; 
(Prm — kąt tarcia wewnętrznego górotworu. 
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Wzór (3.1.) można, dla uproszczenia, zapisać w postaci: 

a , =ba^ +Co (3.2.) 

Zakładając, że w górotworze spękanym kohezja nie występuje, hipoteza C-M przyjmuje 
następującą postać: 

g + sincpL) (3.3.) 

(l-sincpL ) 

gdzie: 
(p̂ ,̂  — k ą t tarcia wewnętrznego w górotworze zniszczonym. 

Wzór (3.3.) można, dla uproszczenia, zapisać w postaci: 

a , =o^d (3.4.) 

Rozpatrując problem jako osiowo-symetryczny, równanie stanu równowagi ma postać: 

d a , _ g p - g , ( 3 . 5 . ) 

dr r 

gdzie: 
a,. — naprężenie radialne; 
a^ —- naprężenie obwodowe. 

W strefie zniszczenia warunek (3.5.) będzie miał postać: 

dr r 

Po scałkowaniu wyrażenia (3.6.) i podstawieniu warunku brzegowego: 

(3.6.) 

r = a = ^ a ^ = p , (3.7.) 

otrzymujemy wielkości naprężeń obwodowego i radialnego w obrębie strefy spękań w postaci: 

= Pi 

/• \ r d-\ (3.8.) 

\ci) 

(3.9.) 

Przyjmując, że poza strefą spękań znajduje się górotwór sprężysty oraz, że p^ jest napręże-
niem radialnym na zewnętrznym konturze strefy spękań (tj. w odległości równej promieniowi 
strefy spękań r^) otrzymujemy: 

Pi = Pi 

gdzie jt?/jest ciśnieniem wstępnym od obudowy. 
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Rozdział 3: Współpraca obudowy z górotworem 

Z superpozycji wzorów (3.8.), (3.9.) i (3.10.) otrzymujemy wzory na składowe tensora 
naprężenia w całym rozpatrywanym obszarze w postaci: 

(3.11.) 
1 + - ^ 

\ / 

a , =p 

/ \ 

1 
V J 

(3.12.) 

Przykładowy rozkład naprężeń dla tunelu o promieniu 3 m jest pokazany na rys. 3.3. 
Na wewnętrznym konturze strefy sprężystej występują naprężenia równe: 

<̂ 0 oraz a , = p . (3.13.) 

Po wstawieniu powyższycłi wyra-
żeń do warunku Coulomba-Mołira 
(3.2.) otiTymujemy: 

2p-p^ = A/?, + C o 

co daje: 

Ub 

(3.14.) 

Po wstawi eniu wyrażeni a 
(3.14.) do wzoru (3.10.) otrzymu-
jemy wzór na promień zasięgu 
strefy zniszczenia równy: 

2p~C o 
ii+b)p, 

d - \ 
(3.15,) 

Na granicy strefy zniszczenia 
i strefy sprężystej następuje natych-
miastowy spadek wytrzymałości 
materiału, a w strefie zniszczenia 
materiał zachowuje się jako pla-
styczny (rys. 3.4.)- Zakładając, że 

o 10 15 20 25 
OdJegłość. m 

30 35 

Rys. 3.3. Rozkład naprążeń w otoczeniu kołowego tunelu 
w górotworze sprężysto-plastycznym 

40 

górotwór opisywany jest charakterystyką naprężeniowo-odkształceniowa przedstawioną na rys. 3.4. 
to w strefie sprężystej przemieszczenia wynikające ze spadku ciśnienia odpdo są równe: 

u. = (3.16.) 

gdzie: 
G.._ —moduł Kirchhoffa górotworu. rm 
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Moduł Kircłiłioffa może być określony na podstawie modułu Younga oraz liczby Poissona. 
Moduł Younga górotworu można natomiast określić z empirycznej zależności (Hoek, 1990): 

dlaR^ < 100AfPa = 
R 
100 

10 40 
(3.17.) 

mR-\o 
dlaR^ >mMPa = 10 40 

gdzie: 
R^ -— wytrzymałość próbki skalnej na ściskanie; 
RMR — wskaźnik jakości górotworu wg Bieniawskiego, 
(Bieniawski, 1980). 

Na granicy strefy zniszczenia przemieszczenia są równe: 

w. (P-Pi (3.18.) 

a , = c o n s t a n s 

W strefie zniszczenia uwzględnienie warunku ciągłości prze-
mieszczeń daje nam: 

u s, =£o = — oraz z^ = - dw (3.19.) 

Zakładając, że w obrębie strefy zniszczenia zacłiodzi: 

(3.20.) 

gdzie: 

— odkształcenia na granicy sprężysto-plastycznej; 

/—- stała określana na podstawie cliarakterystyki (rys. 3.4.). 
Rys. 3.4. Charakterystyka 

naprążeniowo-odkształccniowa 
górotworu 

Podstawienie związku: 

P-P, (3.21.) 
2G rm 

do wyrażenia (3.18.) daje po przekształceniach: 

= - / £ , - ( ! - / ) P-P (3.22.) 
2G rm 

Z kolei z wzorów (3.18.) i (3.21.) otrzymujemy równanie różniczkowe w postaci: 

dr r IG 
(3.23.) 

którego rozwiązaniem jest: 

u —~r P~Px / - I + 
/ n 1 + / r 

\ ^ J 

(3.24.) 
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Równanie (3.24.) może być przedstawione na wykresie (rys. 3.5.) jako wstępne ciśnienie 
pochodzące od obudowypi w funkcji przemieszczenia radialnego = - w, (zmiana znaków prze-
mieszczeń została tutaj wprowadzona dla lepszej czytelności wykresu). 

Znając przebieg charakterystyki 
obudowa-górotwór można przystąpić 
do doboru parametrów obudowy. 
Załóżmy, że będzie się ona składać 
z dwóch elementów: torkretu oraz 
kotwi. Rozpatrzmy po kolei oba te ele-
menty obudowy. 

Wiadomo, że obudowa tunelu 
powinna przenieść obciążenia wyni-
kające z sumy Pi oraz ciężaru strefy 
spękań: 

Po (^-25.) 

gdzie: 
Y/ — średni ciężar objętościowy 

górotworu w strefie zniszczenia. 

o 0.1 0.2 0.3 0,4 
Przemieszczenie, m 

0.5 0.6 

Rys. 3.5. Ciśnienie od obudowy w funkcji 
przcmicszczcnia konturu tunelu 

Obudowa tunelu może składać się 
z torkretu, kotwi bądź też ich kombinacji. 
Z reguły miąższość warstwy torkretu 
waha się w granicach od 0,05 m do 
0,25 m. Natryskiwanie grubszej warstwy wiąże się z trudnościami technologicznymi i wówczas 
korzystniejsza ekonomicznie jest segmentowa obudowa betonowa. 

Maksymalna nośność obudowy torkretowej może być określona ze wzoru: 

R 

P t max 
et 

2F 
1 

a 

(3.26.) 

gdzie: 
F — współczynnik bezpieczeństwa; 

— wytrzymałość torkretu na ściskanie; R et 

t c grubość warstwy torkretu. 

zaś jej sztywność można obliczyć z poniższego wzoru: 

E, 

(l + v , ) 

(3.27.) 

gdzie: 
Ej — moduł Younga torkretu, MPa; 

V. — liczba Poissona torkretu. 
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Maksymalna nośność obudowy kotwiowej może być określona ze wzoru: 

Pt max 
1 c (3.28.) 

F 

gdzie: 
Cy, — nośność kotwi określona na podstawie próby wyrywania in situ, MN; 

S] — odległość pomiędzy kotwiami, m; 
52 — krok kotwienia, m. 

Sztywność obudowy kotwiowej można obliczyć ze wzoru: 

1 / 

a 

AL 
\ 

ymd.E, j 

gdzie: 
— moduł Younga kotwi; 

d,̂  — średnica kotwi; 

L — długość kotwi; 
Q -— stała cłiarakterystyki próby wyrywania kotwi 

(3.29.) 

Stała Q może być wyznaczona ze 
wzoru (oznaczenia na rys. 3.6.): 

Q = 
(w. -M 2 (3.30.) 

T -T ^ 1 

Znając sztywność dla danego 
rodzaju obudowy można wykreślić 
linię prostą, będącą jej charaktery-
styką. Jest ona opisana równaniem: 

5. 5.. /o (3.31.) 
a a 

gdzie: 
5,0 — przemieszczenie konturu 

tunelu przed założeniem obudowy. 

Dla obudowy mieszanej równanie 
prostej (oczywiście przy założeniu 
równoczesnej instalacji obu typów 
obudowy) jest wyrażone poniższym 
wzorem: 

co 

rozciąganie wyrywanie 
A pręta kotwi kotwi 

przemieszczenie 
Rys. 3.6. Przykładowa charakterystyka wyrywania kotwi 

5. 5. /O + Pi (3.32.) 
a a 

38 



Rozdział 3: Współpraca obudowy z górotworem 
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Legenda 
— kotwie 
- torkret 

- kotwie i torkret 

Przykładowe wykresy dla obudowy torkretowej, kotwiowej oraz mieszanej są przedsta-
wione na rys. 3.7. Ich analiza może dać odpowiedź na następujące pytania: czy obudowa została 
prawidłowo dobrana? Kiedy należy ją instalować? Jakim obciążeniom będzie ona poddana? 

Dla ilustracji poniżej wykonano przykładowe przeliczenia dla zestawu danych umieszczo-
nych w tabeli 3.1. 
A. Określenie parametrów górotworu 

Obliczenie modułów Younga i KirchhofFa 
górotwoai ze wzorów (3.17.): 

3976 MPa 
MPa 

B. Określenie wielkości strefy zniszczenia, 
naprężeń i przemieszczeń w górotworze 

1. Obhczenie wielkości strefy zniszczenia: 
h = 5,83 
Co= 14,49 

p, =0,808 MPa 
a; =4,92 m 
2. Obliczenie przemieszczeń górotworu 

na konturze tunelu: 
5,. = 0,0284 m 
Na podstawie obliczonych wartości 

naprężeń sporządza się wykresy naprężeń 
w otoczeniu tunelu (rys. 3.3.) oraz wykres 

0.2 

0.1 0.2 0.3 0.4 
Przemieszczenie, m 

0.5 

Rys. 3.7. Charakterystyki współpracy różnych typów 
obudowy z górotworem 

zależności ciśnienia wstępnego od obudowy w funkcji przemieszczeń konturu wyrobiska (rys. 3.5.). 
C. Określenie obciążenia obudowy oraz jej parametrów 

p^ = 0,3288 MPa 
TABELA 3.1. 

Zestaw danych przyjętych do obliczeń 

Wielkości dane Ważniejsze wielkości dobrane 

Parametr Wartość Parametr Wartość 

RMR 40 Pi 0,3 MPa 

R,,,„ 50 MPa F 2,5 

45° 20 MPa 

30° 1500 MPa 

3 MPa 0,25 

p 10 MPa c . 0,17 MN 

a 3 m 210 GPa 

V 0,25 Q 0.143 m/MN 

f 2 5,0 0,025 m 

y 0,015 MN/m^ 
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D. Określenie parametrów torkretu 
Określenie miąższości i sztywności torkretu. 
Po obliczeniach wstępnych okazuje się, że przyjęcie miąższości torkretu równej: 

==0,1 m 
daje nam jego nośność równą: 

=0,262 MPa 
oraz sztywność równą: 

k, = 54,84 MPa 
E. Określenie parametrów kotwi 

Przyjmując długość kotwi równą 2,5 m w siatce 1 m x 1 m otrzymujemy nośność obudowy 
kotwiowej równą: 

= 0,068 MPa 
oraz jej sztywność: 

k, = 17,21 MPa 
Na rys. 3.7. przedstawiono charakterystyki współpracy torkretu, kotwi oraz obudowy 

kotwiowo-torkretowej z górotworem. 
F. Określenie nośności obudowy i sprawdzenie jej stateczności 

Całkowita nośność obudowy kotwiowo-torkretowej jest równa: 
- 0,3302 MPa 

Z obliczeń wynika, że całkowita nośność obudowy kotwiowo-torkretowej jest większa od 
obciążenia obudowy o około 0,42% przy zachowaniu współczynnika bezpieczeństwa rów-
nego: F - 2,5. 

Przedstawiony powyżej analityczny model pozwala na określanie zarówno parametrów obu-
dowy jak i wpływu, jaki mają one na współpracę obudowy z górotworem. Należy jednakże 
wspomnieć także o jego istotnych mankamentach. Chyba największym z nich jest założenie 
hydrostatycznego stanu naprężenia oraz kołowy kształt tunelu. Uzasadnione wątpliwości może 
także budzić analityczny sposób modelowania kotwi. Generalnie można stwierdzić, że model 
ten, ze względu na swoje ograniczenia, może służyć tylko do wstępnych, szacunkowych analiz. 
W związku z powyższym, w następnym rozdziale, przedstawiono możliwości zastosowania 
metod numerycznych dla analizy tego zjawiska. 

3.4. Numeryczny model współpracy obudowy z górotworem 

W poniższym rozdziale podjęto próbę numerycznego modelowania mechanizmu 
współpracy obudowy z górotworem. Przy numerycznym modelowaniu obudowy najczęściej 
przyjmuje się założenie, że jest ona instalowana natychmiast po wykonaniu wyrobiska. Nie jest 
to postępowanie prawidłowe i może prowadzić do uzyskania zawyżonych wartości obciążeń 
obudowy. W rzeczywistości bowiem, obudowa instalowana jest w wyrobisku po upływie pew-
nego czasu, w którym zachodzą określone przemieszczenia górotworu. 

Dla ilustracji powyższych rozważań przeprowadzono symulacje numeryczne wykonane za 
pomocą programu Metody Różnic Skończonych FLAC v. 4.0 (FLAC, 2000). Dla symulacji 
kotwi linowych użyto elementów typu cable omówionych w rozdziale 2. Do symulacji torkretu 
użyto elementów typu beam (belkowych). 

Elementy belkowe w programie FLAC są dwuwymiarowe i posiadają trzy stopnie swobody 
(przemieszczenie w kierunku osi x, przemieszczenie w kierunku osi y oraz obrót dookoła osi z) 
w każdym węźle. Mogą być one łączone między sobą oraz z innymi elementami. Są używane do 
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modelowania elementów o ograniczonej wytrzymałości na zginanie, w tym do modelowania 
różnycłi typów obudowy — począwszy od stalowej, a skończywszy na betonie lub torkrecie. 
Elementy belkowe w programie FLAC wymagają zdefiniowania następujący cli parametrów: 

— przekrój; 
— moduł Younga; 
— moment bezwładności; 
— maksymalny dopuszczalny moment gnący (opcjonalnie); 
— gęstość (opcjonalnie). 
Elementy belkowe są zdefiniowane do obliczeń w płaskim stanie naprężenia. Jeżeli cłicemy 

prowadzić obliczenia w płaskim stanie odkształcenia to należy uwzględnić zmianę modułu 
Younga, dzieląc ją przez ( 1 — ) . Więcej wiadomości na temat elementów belkowycłu można 
znaleźć w literaturze (FLAC, 2000a). 

Dla analizy mechanizmu współpracy obudowy z górotworem rozpatrzono problem obu-
dowy kołowego tunelu o średnicy 9 m, zlokalizowanego na głębokości 50 m. Obliczenia prze-
prowadzono w płaskim stanie odkształcenia. Na dolnej i obu bocznych krawędziach tarczy przy-
jęto warunki przemieszczeniowe. Na obu bocznych założono zerowe przemieszczenia poziome, 
zaś na dolnej zerowe przemieszczenia pionowe. Tarczę obliczeniową obciążono ciężarem 
własnym wynikającym z grawitacji. Górna krawędź tarczy pokrywała się z powierzchnią terenu. 
Ze względu na symetrię zagadnienia analizowano tylko połowę tarczy. Parametry mechaniczne 
górotworu, w którym zlokalizowano tunel zamieszczono w tabeli 3,2. 

Obliczenia przeprowadzono dla trzech różnych modeli numerycznych. 
W modelu 1 przyjęto, że tunel jest wykonany bez obudowy. 
W modelu 2 przyjęto, że w tunelu jest instalowana obudowa natychmiast po jego wykona-

niu. Składa się ona z kotwi linowych wklejanych na całej długości oraz warstwy torkretu. 
Problematyka numerycznego modelowania współpracy górotworu obudową instalowaną 

z opóźnieniem wymaga szerszego komentarza. Jak już wspomniano wcześniej, w praktyce, 
w wyrobisku podziemnym obudowa ẑ ^w ẑ̂  jest instalowana z pewnym opóźnieniem. Z nume-
rycznego punktu widzenia największym problemem jest jak to opóźnienie zamodelować^^. 

Za pomocą programu MRS FLAC można, z zastosowaniem pewnych procedur wewnętrz-
nego języka programowania FISH, uzyskać kolejne etapy dochodzenia do stanu równowagi 
(bądź też jej utraty). Kolejne etapy tej procedury, w dużym uproszczeniu, przedstawiają się 
następująco: 
1. Wykonanie wyrobiska w górotworze poprzez usunięcie grupy elementów modelu. 
2. Określenie wartości sił występujących w węzłach na konturze wyrobiska. 
3. Przyłożenie sił do konturu i sprawdzenie równowagi modelu (jeżeli siły zostały prawidłowo 

odkreślone i przyłożone to model powinien być w równowadze). 
4. Zmniejszenie wartości sił w węzłach na konturze o wymaganą wielkość—na przykład o 20% 

czyli do 80% wartości pierwotnych. Dla ułatwienia można tutaj wprowadzić pojęcie wska-
źnika relaksacji r, przez który rozumie się stosunek zmniejszonych sił na konturze wyrobiska, 
na danym etapie obliczeń, do sił pierwotnych na konturze (pierwotnych — czyli wystę-
pujących przed wykonaniem wyrobiska). Z definicji tej wynika, że dla przedstawianego 
przykładu r = 0,8. 

5. Uruchomienie procesu obliczeniowego i doprowadzenie modelu do stanu równowagi. 

^̂  Propozycja podobnego podejścia do tego zagadnienia zaprezentowana jest w pracy Obara et al. (2001). 
Badacze japońscy stosują jednak do tego celu własny kod hybrydowy (MES + MEB). Utrudniona dostępność do 
programu obliczeniowego stanowi o ograniczonej możliwości jego aplikacji dla warunków polskich. 
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6. Dalsze zmniejszenie wartości sił w węzłach na konturze — załóżmy, że ponownie o 20% czyli 
do 64% wartości sił pierwotnycłi i ponowne doprowadzenie do stanu równowagi (r = 0,64). 

7. Ostatni krok należy powtarzać aż do uzyskania stanu równowagi lub też jej braku. 

TABELA 3.2. 

Parametry modelu 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Wymiary tarczy 
— 1 1 1 >. 1 iiłi łiljH JŁ" ' 1"" " 

100 m x 100 m 

Warunki brzegowe mieszane 

Model ośrodka sprążysto-plastyczny C-M 

PARAMETRY GÓROTWORU 

Gąstość objątościowa. kg/m^ 2500 

Moduł Younga, MPa 500 

Liczba Poissona 0,35 

Kohezja, MPa 0,01 

Kąt tarcia wewnętrznego, stopnic 30 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa 0,001 

PARAMETRY KOTWI LINOWYCH 

Długość kotwi, m 4,5 

Średnica, mm 25 

Nośność, MN 0,25 

Moduł Younga kotwi linowej, GPa 100 

Sztywność spoiwa, MN/m/m 15 000 

Spójność spoiwa, MN/m 0,8 

PARAMETRY TORKRETU 

Grubość warstwy, cm 15 

Moduł Younga torkretu, MPa 15 000 

Liczba Poissona torkretu 0,25 

Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, MPa 20 

Podczas wykonywania kroków 4-7 powyższej procedury można, po ustaleniu się równo-
wagi dla każdego etapu, jednocześnie sczytywać wartości przemieszczeń. Mogą to być na 
przykład przemieszczenia cłiarakterystycznycłi punktów na konturze wyrobiska (stropie, spągu, 
ociosach). W rezultacie można otrzymać wykresy zależności wskaźnika relaksacji od prze-
mieszczeń wybranych punktów na konturze wyrobiska. Dla przykładu, na rys. 3.8. pokazano 
zależność przemieszczeń stropu tunelu w funkcji wskaźnika relaksacji dla różnych wartości 
kohezji górotworu. 
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Z rys. 3.8. wynika, że w przypadku 
gdy kołiezja jest równa 10 kPa, 
dla wartości wskaźnika relaksacji 
wynoszącej około 0,1-0,12 następuje 
utrata stateczności tunelu. Przemiesz-
czenia gwałtownie rosną i następuje 
zniszczenie górotworu w otoczeniu 
tunelu na skutek ścinania. Jeżeli zaś 
(czysto teoretycznie) założymy, że tunel 
byłby wykonywany w górotworze 
o pięciokrotnie większej kohezji, (przy 
niezmienionych innych parametrach 
wytrzymałościowych i odkształcenio-
wych) to z rys. 3.8. widać, że jest 
on stateczny. Maksymalne przemiesz-
czenia stropu tunelu wynoszą wówczas 
około 22 mm i w górotworze, po 
pewnym czasie od wykonania tunelu, 
wytworzy się stan równowagi. 

0.8 

f 0.6 

c 
co 

0.4 

0.2 

O 

L e g e n d a 
kohezja 10 kPa 
kohezja 50 k P ^ 

O 0.02 0.04 0.06 
Przemieszczen ia , m 

o.oa 0.1 

Rys. 3.8. Przemieszczenia stropu tunelu w zależności 
od wskaźnika relaksacji dla różnych wartości kohezji 

Powracając do tunelu rozpatrywanego wcześniej w modelach 1 i 2, z powyższego rysunku 
widać wyraźnie, że wymaga on instalacji obudowy. 

Załóżmy, że składa się ona z torkretu i kotwi o parametrach identycznych jak zastosowane 
w modelu 2. Teraz jednak obudowa tunelu zostanie założona po upływie pewnego czasu. 
W końcu dochodzimy do najsłabszego punktu omawianej procedury. Czas instalacji obudowy 
powiązać bowiem trzeba ze wskaźnikiem relaksacji. Czyli należałoby tutaj w jakiś sztuczny 
sposób wprowadzić czynnik czasu. Na podstawie zaprezentowanej wyżej procedury obliczenio-
wej można określić, jakie przemieszczenia odpowiadają na przykład wskaźnikowi relaksacji 
równemu r = 0,6 — ale nie wiadomo w jakim czasie owe przemieszczenia wyst^ią . 

Istnieje kilka możliwości wprowadzenie czynnika czasu. Pierwszą z nich jest zastosowanie 
reologicznych modeli zachowania się górotworu^^. Wtedy w ogóle nie zachodzi konieczność 
stosowania omawianej procedury, gdyż obliczenia dają nam wprost zależność przemieszczeń od 
czasu. Stosowanie modeli reologicznych wymaga jednak określenia parametrów reologicznych 
warstw skalnych z badań laboratoryjnych, które są bardzo żmudne i długotrwałe. 

Druga droga opiera się na powiązaniu wyników obliczeń numerycznych z geodezyjnymi 
pomiarami przemieszczeń przeprowadzanymi in situ, Z reguły stosuje się tutaj tzw. metodę 
odwrotną^^ {bach analysis). Ta z kolei wymaga zabudowy sieci reperów pomiarowych i prowa-
dzenia ciągłych obserwacji. W przypadku tuneli można czasem skorzystać z pomiarów przepro-
wadzanych w sztolniach pilotujących, lub też w tunelach wykonywanych na niewielkiej 
głębokości, za pomocą wielopunktowych czujników instalowanych z powierzchni terenu. 

Można też zastosować metodę odwrotną dla określenia reologicznych parametrów góro-
tworu dobierając ich wartości tak, aby uzyskać zbliżone przebiegi przemieszczeń obliczonych 
i rzeczywistych odpowiednich punktów w czasie. 

Takie próby zostały podjęte w pracy Tajdusia i Cały (2000). 
~ Bardzo dobrą wykładnią postępowania przy stosowaniu metody odwrotnej można znaleźć w pracach Asche 

et al (2000) oraz Tajdusia (1990). 
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Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która z tych dróg jest najlepsza. Wybór którejkolwiek 
z nich powinien być dokonany w oparciu o dostępne wyniki badań, pomiarów, aparaturę labora-
toryjną i bazę programów do obliczeń numerycznych, 

W świetle powyższych rozważań, załóżmy a priori, że w modelu 3 dla wskaźnika r = 0,5 
(co odpowiada przemieszczeniom pionowym równym 4,2 mm) na kontur timelu natryskujemy 
torkret, zaś dla r = 0,25 instalujemy kotwie o parametrach przedstawionych w tabeli 3.2. Wyniki 
obliczeń przedstawiono na rysunkach: 

Dla modelu 1: 
— rys. 3.9. —mapa stref zniszczenia w otoczeniu tunelu. 
Dla modelu 2 —tunel z obudową zabudowaną natychmiast po odsłonięciu: 
— rys. 3.10, — mapa wektorów przemieszczeń całkowitych w otoczeniu tunelu; 
— rys. 3.11. — mapa stref uplastycznienia w otoczeniu tunelu; 
— rys. 3.12. — siły osiowe w kotwiach i torkrecie oraz strefy uplastycznienia w otoczeniu tunelu. 
Dla modelu 3 — tunel z obudową instalowaną z opóźnieniem: 
— rys. 3.13. — mapa stref uplastycznienia w otoczeniu tunelu (r = 0); 
— rys. 3.14. — mapa wektorów przemieszczeń całkowitych w otoczeniu tunelu (r = 0); 
— rys. 3.15.—siły osiowe w kotwiach oraz strefy uplastycznienia w otoczeniu tunelu (r ~ 0). 
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Rys. 3.9. Strefy uplastycznienia w otoczeniu tunelu bez obudowy 

Dla lepszego zobrazowania zróżnicowania obciążenia obudowy dla modeli 2 i 3 dodatkowo 
na kolejnych rysunkach pokazano: 

— rys. 3.16. —porównanie sił osiowych w kotwiach dla modeli 2 i 3; 
— rys. 3.17.—porównanie wartości naprężeń zredukowanych w torkrecie dla modeli 2 i 3 • 
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Rozdział 3: Współpraca obudowy z górotworem 
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Rys. 3.10. Mapa wektorów przemieszczeń całkowitych w otoczeniu tunelu — obudowa natychmiastowa 
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Rys. 3.11. Mapa stref uplastycznienia w otoczeniu tunelu — obudowa natychmiastowa 
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Rys. 3.12. Sity osiowe w kotwiach i torkrccic oraz strefy uplastycznienia w otoczcniu tunelu — obudowa natychmiastowa 
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Rys. 3.13. Mapa stref uplastycznienia w otoczcniu tunelu (r = 0) 
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Rozdział 3: Współpraca obudowy z górotworem 
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Rys. 3.14. Mapa wektorów przemieszczeń całkowitych w otoczeniu tunelu (r = 0) 
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Rys. 3.15. Siły osiowe w kotwiach oraz strefy uplastycznienia w otoczeniu tunelu (r = 0) 
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Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 

Na podstawie wyników obliczeń modeli 1, 2 i 3 można sformułować szereg interesujących 
wniosków. 

Obliczenia przeprowadzone dla tunelu bez obudowy (model 1) wykazują jednoznacznie, że 
następuje utrata jego stateczności. W stropie i ociosach tunelu pojawiają się strefy zniszczenia 
przez ścinanie, które sięgają aż do powierzchni terenu. Widać więc, że dla utrzymania stateczno-
ści tunelu konieczna jest instalacja obudowy. 

W modelu 2 rozpatrzono sytuację, gdy obudowa jest instalowana natychmiast po odsłonięciu 
konturu tunelu. Po ustaleniu się stanu równowagi w torkrecie i w kotwiach występują znaczne 
obciążenia. 

Siły osiowe w kotwiach dla modelu 2 i modelu 3 
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Rys. 3.16. Porównanie sił osiowych w kotwiach dla modeli 2 i 3 

Naprężenia zredukowane w torkrecie dla modeli 2 i 3 
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Rys. 3.17. Porównanie naprążcń zredukowanych w torkrecie dla modeli 2 i 3 
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Rozdział 3: Współpraca obudowy z górotworem 

Natyclimiastowe założenie obudowy składającej się z kotwi i torkretu (model 2) powoduje 
znaczące ograniczenie przemieszczeń wokół wyrobiska. Maksymalne przemieszczenia pio-
nowe występują w spągu i przyjmują wartości równe 8,8 mm. 

Maksymalny zasięg stref uplastycznienia zarówno w stropie, spągu jak i ociosacli wynosi 1,5 m. 
Znając wartości sił osiowycłi, sił ścinającycti oraz momentów gnącycli występujących w eie-

mentacli belkowycłi (torkret) można obliczyć wartości naprężeń zredukowanycłi — na przykład 
według łiipotezy Hubera. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że maksymalne naprężenia zre-
dukowane występująw ociosach i przyjmują wartości około 16 MPa. Przyjmując współczynnik 
bezpieczeństwa n = można założyć, że wytrzymałość torkretu na jednoosiowe ściskanie 
musi być równa 24 MPa. Należy zauważyć, że nie bierze się pod uwagę faktu, że torkret nie uzy-
skuje pełnych parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych natychmiast po narzuce-
niu go na kontur wyrobiska. Proces ten jest rozłożony w czasie. Zakładając, że proces dojrzewa-
nia torkretu i jego początkowo niskie własności wytrzymałościowe i odkształceniowe są ujęte 
we współczynniku bezpieczeństwa, wyniki obliczeń wskazują, że konieczne jest zastosowanie 
torkretu o wytrzymałości na ściskanie równej 24 MPa. 

Natychmiastowa instalacja kotwi w tunelu powoduje wyst^ienie w nich sił osiowych 
o znacznych wielkościach. W kotwiach stropowych i spągowych pojawiają się siły osiowe 
0 wartościach od 200 do 230 kN. W kotwiach ociosowych występują mniejsze siły osiowe 
1 przyjmują one wartości od 90 do 120 kN. Zakładając współczynnik bezpieczeństwa około 1,3 
można stwierdzić, że w stropie i spągu tunelu powinny być budowane kotwie o nośnościach 
równych około 300 kN, zaś w ociosach około 160 kN. 

Zakładanie obudowy rozłożone „w czasie" (model 3) powoduje wzrost przemieszczeń 
wokół wyrobiska. Maksymalne przemieszczenia pionowe występują również w spągu i przyj-
mują wartości równe około 12,34 mm. Maksymalny zasięg stref uplastycznienia w stropie 
wynosi około 3,5 m, w ociosach około 2,0 m, zaś w spągu około 2,5 m. Widać więc wyraźnie, że 
opóźnienie w zakładaniu obudowy dało w efekcie zarówno większe przemieszczenia konturu 
wyrobiska jak i większy zasięg stref uplastycznienia w jego otoczeniu. 

Wyniki obliczeń w modelu 3, gdzie obudowa była zakładana z opóźnieniem wykazują, że jej 
elementy są poddane znacznie mniejszym obciążeniom niż w przypadku obudowy instalowanej 
natychmiast (model 2). Maksymalne naprężenia zredukowane występujące w ociosach przyj-
mują wartości około 9 MPa. Przyjmując współczynnik bezpieczeństwa — 1,5 można oszaco-
wać, że wytrzymałość torkretu na jednoosiowe ściskanie powinna wynosić około 14 MPa. 

Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do kotwi linowych. W kotwiach stropo-
wych i spągowych pojawiają się siły osiowe o wartościach od 50 do 90 kN. W kotwiach ocioso-
wych występują mniejsze siły osiowe i przyjmują one wartości od 30 do 50 kN. Zakładając 
współczynnik bezpieczeństwa około 1,3 można stwierdzić, że w stropie i spągu tunelu powinny 
być budowane kotwie o nośnościach wynoszących około 120 kN, zaś w ociosach około 65 kN. 
Porównanie to dobrze obrazują rysunki 3.16. i 3.17. 

Podsumowując wyniki obliczeń uzyskane dla 2 i 3 modelu można stwierdzić, że uwzględnienie 
opóźnienia instalacji obudowy prowadzi do znacznej redukcji jej obciążeń. Przykładowo 
torkretowanie, przy przemieszczeniach pionowych stropu równych 4,2 mm (co odpowiada 
wskaźnikowi relaksacji r = 0,5) umożliwia zastosowanie betonu o wytrzymałości na ściskanie 
mniejszej o około 42% lub też ekwiwalentne zmniejszenie grubości warstwy torkretu. Przykładowo, 
zmniejszenie jej z 15 cm do 10 cm wymagałoby torkretu o wytrzymałości na ściskanie równej około 
20 MPa (oczywiście przy uwzględnieniu współczynnika bezpieczeństwa n = 1,5). 

W podobny sposób zmniejszają się obciążenia kotwi. Instalacja ich przy współczynniku 
relaksacji r == 0,25, umożliwia obniżenie minimalnej nośności zarówno kotwi stropowych, 
spągowych jak i ociosowych o około 60%. 
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Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 

Stosując opisaną wyżej procedurę numeryczną można uniknąć znacznego przeszacowania 
parametrów obudowy, które wynika z założenia o jej natychmiastowej instalacji (klasyczny 
przykład zastosowania natychmiastowej instalacji obudowy można znaleźć w pracy Shin et al. 
1999). Niewątpliwie największym mankamentem przedstawionej w modelu 3 procedury 
jest konieczność powiązania wartości przemieszczeń konturu wyrobiska z czasem. Wydaje się 
jednak, że przedstawiona na przykładzie modelu 3 metodyka modelowania mechanizmu 
współpracy obudowy z górotworem stanowi interesującą alternatywę do stosowanych dotych-
czas metod. Fakt, że parametry obudowy są uzyskiwane na drodze numerycznej pozwala na 
uwzględnienie znacznie większej ilości czynników w porównaniu do klasycznych metod 
analitycznych. 



4. OKREŚLANIE PARAMETRÓW OBUDOWY 
KOTWIOWEJ DLA GÓROTWORU TRAKTOWANEGO 
JAKO OŚRODEK CIĄGŁY 

4.1. Wprowadzenie 

Założenie ciągłości górotworu jest bardzo popularne wśród badaczy, bowiem w wyniku tego 
założenia rozwiązywanie zagadnień mecłianiki górotworu znacznie się upraszcza z matema-
tycznego punktu widzenia. W praktyce górotwór nie spełnia warunków ciągłości „ ...w rzeczy-
wistości trudno jest znaleźć choćby metr sześcienny górotworu, który nie zawiera żadnych 
spękań'' (Priest, 1993). Jednakże w dalszym ciągu wielu badaczy przedstawia rozwiązania 
problemów mechaniki górotworu przy założeniu jego ciągłości, uzyskując przy tym wiarygodne 
rezultaty^^. W poniższym rozdziale, podobnie jak w większości prac innycłi badaczy w tej dzie-
dzinie, będzie mowa o zagadnieniach współpracy obudowy kotwiowej z górotworem ciągłym, 
jednorodnym i izotropowym. 

Przedstawiono w nim przegląd dotychczasowych modeli analitycznych i numerycznych 
opisujących mechanizm współpracy kotwi z górotworem. Z zagadnieniem tym łączy się 
problem modelowania oddziaływania kotwi na górotwór. Kotwie mechaniczne najczęściej 
modeluje się jako parę sił, których wartość odpowiada nośności kotwi. W poniższym rozdziale 
przeanalizowano możliwości opisu oddziaływania kotwi mechanicznych oraz wklejanych na 
górotwór poprzez: 

— przyłożenie pary sil; 
— powstanie warstwy skalnej o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych 

i odkształceniowych; 
— modelowanie kotwi za pomocą specjalnych elementów. 
Zajęto się także zagadnieniem opisu, jakościowego i ilościowego, wpływu zabudowy poje-

dynczej kotwi na otaczający górotwór. 
W ostatniej części niniejszego rozdziału sformułowano wnioski dotyczące celowości zabu-

dowy kotwi oraz sposobu określania ich parametrów dla celów obudowy wyrobisk górniczych 
zlokalizowanych w górotworze ciągłym i jednorodnym oraz przedstawiono przykłady obliczeń 
numerycznych. 

4.2. Analityczne modele współpracy kotwi z górotworem ciągłym 

Najprostsze zasady określania parametrów kotwi w górotworze ciągłym zostały przedsta-
wione przez Dejana i Raffoux (1976). Przyjmują oni, że dla mocnego górotworu długość kotwi 

^̂  Bardzo na miejscu wydaje się być tutaj cytat z pracy Kickera i Bieniawskiego (1989): ...it 's necessary to be able 
to simplify the problem down to the lowest common denominator and do a comprehensive design on this segment, instead 
of viemng the problem too complex and incapable of a comprehensive investigation. 
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Kołowy tunel w ważkiej tarczy 

Punktowe obciążenie przyłożone 
do pólprzestrzeni 

powinna być równa 1 m, zaś dla słabego powinna ona zawierać się pomiędzy jedną trzecią, 
a połową rozpiętości wyrobiska. Pominąwszy kwestię rozróżnienia górotwór słaby — górotwór 
mocny, nie można w ten sposób generalizować zagadnienia, a poniższą wzmiankę zamiesz-
czono raczej z obowiązku kronikarskiego niż dla jej rzeczywistej wartości merytorycznej. 

Najprostszym sposobem oceny wpływu zabudowy 
kotwi na otaczający (jednorodny i izotropowy) góro-
twór było zastosowanie superpozycji rozwiązania 
Boussinesq'a (Boussinesą, 1885) i Mindlin'a (Min-
dlin, 1953). Stosowalność tego rozwiązania ograni-
cza się jednak tylko do kotwi mechanicznych. 
Rozwiązanie Boussinesq'a-Mindlin'a zostało zaapli-
kowane przez McNiven'a i Ewoldsen'a (1969) dla 
określenia stanu naprężenia wokół kołowego tunelu 
umiejscowionego w ważkiej półprzestrzeni. Wykorzy-
stując zasadę superpozycji (rys. 4.1.) określili oni stan 
naprężenia w otoczeniu kołowego tunelu wzmocnio-
nego kotwiami. 

Rozwiązanie to jest w obecnie raczej rzadko stoso-
wane. Może być ono wykorzystywane jedynie dla 
przeprowadzenia wstępnycli obliczeń zmian stanu 
naprężenia wokół wyrobiska na skutek kotwienia. 

Istnieje także wiele innych rozwiązań tego zagad-
nienia dla różnych typów kotwi. Dla przykładu Stille 
(1984, 1989) przedstawił rozwiązanie stanu naprężenia 
wokół kołowego tunelu umieszczonego w górotworze 
sprężysto-plastycznym w hydrostatycznym stanie naprę-
żenia pierwotnego i wzmocnionego poprzez zabudowę 
kotwi mechanicznych lub wklejanych. W rozwiązaniu 
tym założono, że odległości kotwi są tak małe, że zacho-
wanie tunelu jest niezależne od położenia pojedynczej 
kotwi oraz, że kotwie i górotwór podlegają tym samym 
przemieszczeniom. Kotwie były modelowane w góro-
tworze jako strefa o zwiększonych parametrach 
odks ztałceni owych. 

Inne rozwiązanie zostało przedstawione przez Labio-
use (1994, 1995, 1996). Zastosował on rozwiązanie 
Lame'go (Lame, 1852) dla określenia rozkładu napręże-
nia wokół wyrobiska kołowego w hydrostatycznym polu 
naprężeń. Rozwiązanie analizowanego problemu dawało 
możliwość uwzględnienia naciągu wstępnego kotwi oraz 
różnicy przemieszczeń pomiędzy górotworem oraz 

Punktowe obciążenie przyłożone 
w punkcie wewnętrznym półprzestrzeni 

Skotwiony górotwór wokół tunelu 

Rys. 4.1. Symulacja zabudowy kotwi 
w kołowym tunelu jako superpozycja 

naprężeń (McNivcn i Ewoldsen, 1969) 

2 9 Przykładowo zupełnie odmienna od wszystkich propozycja zastosowania kotwi oraz szczelin dylatacyjnych 
wokół mnclu przedstawiona została przez Rocsta i Kampa (1985) oraz Grambcrga (1985). Na podstawie badań 
modelowych doszli oni do wniosku, że wykonanie szczelin pomiędzy kotwiami wpływa bardzo korzystnie na stateczność 
wyrobiska. 
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kotwiami^^. Należy jednak stwierdzić, że pomimo złożoności rozwiązania matematycznego, 
rezultaty uzyskane przez Labiouse bardzo nieznacznie różnią się od rezultatów otrzymanych 
przez Stille'a. 

Interesujące rozwiązanie zostało także zaproponowane przez Papanastassopoulou-Tsatsani-
fou (1984). Modelował on kotwie mechaniczne jako pary sił, a kotwie wklejane jako liniowo 
zmienne obciążenie siłami tnącymi. 

Nieco odmienną koncepcję dotyczącą doboru parametrów obudowy kotwiowej (niestety bez 
uwzględnienia ich długości) dla wyrobisk korytarzowych przedstawił Sakurai (1988). Zapropo-
nował on kryterium doboru jako funkcję konwergencji wyrobiska oraz dopuszczalnej siły osio-
wej w kotwi. W 1999 roku Nagai et al. poszerzyli koncepcję zaproponowaną przez Sakurai do 
wyrobisk komorowych. Wadą tego rozwiązania jest konieczność bieżących pomiarów konwer-
gencji wyrobisk oraz nieco powierzchowne potraktowanie mechanizmu współpracy kotwi 
z górotworem. 

Najbardziej kompletne oraz przekonywujące rozwiązanie problemu zabudowy kotwi 
w kołowym wyrobisku umiejscowionym w górotworze jednorodnym i izotropowym zostało 
przedstawione w pracy opublikowanej przez Indraratna i Kaisera (1987; 1990a,b). Znaczącą 
zaletą tej teorii jest uwzględnienie wpływu siatki kotwienia na wielkość strefy uplastycznienia 
wokół wyrobiska oraz na przemieszczenia jego konturu. Jest to osiągnięte poprzez wprowadze-
nie bezwymiarowego parametru łączącego przemieszczenia tunelu z gęstością kotwienia. Auto-
rzy tego rozwiązania doczekali się wielu epigonów, którzy rozwinęli je i uzupełnili (Jiang et al 
1996,1997). Głównymi mankamentami tychże koncepcji, poza założeniem jednorodności i izo-
tropowości górotworu, wydaje się być przyjęcie kołowego kształtu wyrobiska oraz hydrosta-
tycznego stanu naprężenia. 

W 1996 roku opublikowano także ciekawe rozwiązanie analityczne rozważanego problemu, 
które uwzględnia wpływ opóźnienia zabudowy kotwi w stosunku do postępu przodka oraz 
gęstość kotwienia (Oreste i Peila, 1996). Autorzy ci uzyskali również zgodność wyników otrzy-
manych z rozwiązania analitycznego z rozwiązaniem numerycznym za pomocą Metody Różnic 
Skończonych. Także Sezaki i Aydan (1993) przedstawili interesujące rozwiązanie analityczne 
pozwalające określić wpływ zabudowy kotwi, torkretu oraz odrzwi stalowych na stan napręże-
nia, przemieszczenia oraz wytężenia wokół kołowego wyrobiska w hydrostatycznym stanie 
naprężenia. 

Już w latach pięćdziesiątych wyniki testów wyrywania kotwi przeprowadzone przez Hawksa 
i Evansa (1951) skłoniły ich do sformułowania wniosków odnośnie rozkładu naprężeń stycz-
nych wzdłuż kotwi wklejanej. Stwierdzili oni, że rozkład ten jest funkcją eksponencjalną z mak-
simum przypadającym na końcu kotwi. Zostało to potwierdzone przez Farmera (1975) na pod-
stawie obliczeń analitycznych i badań laboratoryjnych. 

Na początku lat 70-tych Coates i Yu (1970) badali rozkład naprężeń stycznych wokół kotwi 
za pomocą MES na modelach osio wo-symetrycznych. Naprężenia styczne są szczególnie intere-
sujące w analizie współpracy kotwi z górotworem. Wyniki badań pokazały, że rozkład naprężeń 
stycznych jest funkcją stosunku modułów Younga EiJErm (kotwi/górotworu). Im mniejszy jest 
ten stosunek, tym większe są naprężenia styczne w rejonie swobodnego końca kotwi. Pomimo, 
że Coates i Yu (1970) nie uwzględniali istnienia spoiwa pomiędzy górotworem i prętem, ich 
wnioski są nadal aktualne. 

A konkretnie pomiądzy konturem wyrobiska a końcówką kotwi. 
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Rys. 4.2. Określenie położenia 
punktu neutralnego 

wgSuna(1984) 

Wyniki eksperymentów Coatesa i Yu zostały później potwier-
dzone i skorygowane przez Penga (1986), który z kolei uzależniał 
rozkład naprężenia wzdłuż kotwi od stosunku modułów Younga spo-
iwa i górotworu. Jego obliczenia potwierdzały jakościowo wnioski 
Coatesa i Yu. W podsumowaniu Peng stwierdza, że wpływ naprężeń 
stycznych, niezależnie od jakości górotworu, ustaje w odległości 
około 13 średnic kotwi od początku otworu. Z kolei Nitzsche i Haas 
(1976), po serii eksperymentów numerycznych stwierdzili, że dla 
kotwi o średnicy około 22 mm wpływ naprężeń stycznych ustaje 
w odległości około 40 cm od początku otworu. Snuparek i Paloncy 
(1995) określają położenie punktu neutralnego jako 0,33 długości 
kotwi od konturu wyrobiska. Sugerują oni, że wklejanie kotwi jest 
najbardziej efektywne powyżej punktu neutralnego i taka powinna 
być jego długość. 

Wydaje się, że najbliższy prawdy w określeniu położenia punktu 
neutralnego był Sun (1984), który na podstawie obliczeń analitycz-
nych wyprowadził wzór na położenie punktu neutralnego w zależno-
ści od długości kotwi oraz wymiaru wyrobiska (a konkretnie jego 
promienia) (rys.4.2, 4.3): 

L 

In (a + L) - ln a 
(4.1.) 

gdzie: 
L- długość kotwi; 

promień wyrobiska; 
odległość punktu neutral-

a — 

nego od środka wyrobiska. 

naprężenia 
ścinające 

naprężenia 
wzdłuż osi kotwi 

Rys. 4.3. Naprężenia w osi kotwi przy uwzględnieniu 
koncepcji punktu neutralnego (Indraratna i Kaiser, 1987) 

Idea punktu neutralnego oparta 
jest na założeniu, że kotew na całej 
długości znajduje się w obszarze 
objętym deformacjami górotworu. 

Zhen i Xian (1984) wykazują, 
że założenie o istnieniu jednego maksimum naprężeń w osi kotwi jest spełnione tylko w przy-
padku górotworu jednorodnego. W przypadku górotworu niejednorodnego ten przebieg nie jest 
już tak oczywisty. Na przykład w górotworze uwarstwionym może istnieć kilka lokalnych eks-
tremów naprężeń^' normalnych w osi kotwi. Na podstawie przeprowadzonych badań, Zhen 
i Xian (1984) twierdzą, że odległość punktu neutralnego od konturu wyrobiska waha się w grani-
cach od 20 do 30 średnic kotwi. Trudno jest zająć jakieś jednoznaczne stanowisko w tej kwestii. 

Wiele światowych autorytetów w dziedzinie kotwienia przyjmuje, że na skutek zabudowy 
kotwi mechanicznej następuje wzrost naprężeń ściskających w ich bezpośrednim otoczeniu. 
Zalecają oni przybliżanie strefy działania kotwi za pomocą kwadratu, którego kąt zasięgu 
wpływu jest równy 45°, a oś kotwi pokrywa się z przekątną kwadratu (Bieniawski, 1987; Brady 

31 Ich przypuszczenia znalazły potwierdzenie w pracy Bawdena et al. (1997) 
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i Brown, 1994; Hoek et al. 1994 i wielu innych). Ten pomysł pochodzi od Langa, et al (1958) 
i pomimo dużego ładunku konserwatyzmu jaki ze sobą niesie, cieszy się wciąż dużą popularno-
ścią i jest powszechnie stosowany na całym świecie (rys. 4.4.). 

Należy zauważyć, że poprzez strefę 
Bieniawski 

9 = arctan-s/^ 

elipsy 

Rys. 4.4. Strefy zasiągu wpływu pojcdynczcj kotwi 

wpływu kotwi rozumie się zasięg bliżej 
niesprecyzowanych tzw. „naprężeń 
ściskających" lub „strefę ściskań" 
wywołanych zabudową tej kotwi. Takie 
założenie prowadzi następnie do 
przyjęcia, że na skutek zabudowy kilku 
kotwi w górotworze wokół wyrobiska 
tworzy się belka skalna. Często też 
milcząco zakłada się, że tak samo 
dzieje się w przypadku zabudowy 
kotwi wklejanej. W żadnej publikacji 
nie zostało w jasny sposób wyjaśnione 

co można rozumieć po tym pojęciem, jak ilościowo wyraża się to zwiększenie. 
Podobnym problemem zajmowali się Szirokow i Pisliakow (1988). Zastosowali oni 

rozwiązanie Boussinesą-Mindlina dla oszacowania wielkości strefy naprężeń ściskających. 
Przeprowadzili oni serię symulacji analitycznych dla oceny wpływu stosunku pierwotnych 
naprężeń poziomych do pionowych A na wielkość stref naprężeń ściskających tworzonych 
poprzez zabudowę kotwi. Po obliczeniach sformułowali wzór na określanie kąta zasięgu 
wpływu kotwi w zależności od stosunku naprężeń: 

0 = arctan (4.2.) 

Można łatwo policzyć, że wartość kąta wpływu 0 jest równa 45° tylko dla X = 0,5. 
Rozważmy zastosowanie najprostszego rozwiązania Boussinesq'a-Mindlin'a dla analizy 

stanu naprężenia w rejonie pojedynczej kotwi. Jak już wspomniano kotew jest tutaj modelowana 
za pomocą pary sił o wartościach równych jej nośności (rys. 4.5.). Naprężenia pionowe a^są 
obliczane (Wijk, 1978) z następującego wzoru: 

a . = 
8 7 i ( l - v ) 

( l - 2 v ) ( z - L ) ^ ( l -2v)(z + L) 3 ( z - £ ) 
R R R 

+ 
(4.3.) 

+ 
8 7 t ( l - v ) 

3(3 -4v )z ( z + L)' -3L{z + L)(5z~L) 3QLz(z + L) 
R 

+ 
3P z 
2n R 

gdzie: 
R' 
R} 
Rl = 

Rozkład naprężeń a^ dla przykładowych danych (Z, = 2 m, v = 0,25, = 120 kN) jest przedsta-
wiony na rys. 4.6., na którym można zaobserwować strefę naprężeń ściskających umiejscowioną 
pomiędzy krawędzią półprzestrzeni, a punktem przyłożenia siły (odpowiednio konturem wyrobi-
ska i głowicą kotwi) oraz strefę naprężeń rozciągających, umiejscowioną powyżej punktu 
przyłożenia siły (powyżej głowicy kotwi). 
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Rys. 4.5. Dwie siły działające 
w sprężystej półprzcstrzcni 

(Wijk, 1978) 

Podsumowując rozważania przeprowadzone w poniż-
szym podrozdziale można stwierdzić, że analityczne modele 
służące dla opisu współpracy kotwi z górotworem są wciąż 
powszecłinie używane i stanowią relatywnie łatwe i stosun-
kowo szybkie narzędzie dla projektowania parametrów obu-
dowy kotwiowej wyrobisk górniczych. Wciąż pojawiają się 
nowe prace dotyczące tego zagadnienia (Labiouse, 1995 
i 1996; Oreste i Peila, 1996). Należy jednak zauważyć, że 
z powodu szeregu istotnych założeń upraszczających, zakres 
stosowania wspomnianych powyżej modeli analitycznych 
jest ograniczony. Wszystkie zaprezentowane wyżej prace 
dotyczą górotworu jednorodnego i izotropowego oraz 
kołowego kształtu wyrobiska. Powinny więc one być raczej 
używane we wstępnej fazie projektowania. Obliczenia 

wykonane za pomocą tych modeli nie powinny być jednak podstawą dla projektu ostatecznego. 

Rys. 4.6. Rozkład naprężeń g, według rozwiązania Boussincsą-Mindiina (izolinie naprężenia w kPa) 
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4.3. Numeryczne modele współpracy kotwi z górotworem 

f/O 
o 

II co 
O 
CO 

4.3.1. Modelowanie kotwi za pomocą specjalnych elementów 

W ostatnicłi kilkudziesięciu latach opublikowano szereg prac dotyczącycłi problematyki 
numerycznego modelowania kotwi w górotworze. 

Zwykle kotwie modelowane są za pomocą 
różnego rodzaju elementów prętowych lub belko-
wych, co nie jest do końca poprawne, bowiem 
nie bierze się pod uwagę sztywności medium 
wiążącego oraz różnic w przemieszczeniach 
pręta kotwi, spoiwa i górotworu. Warto tutaj 
dosłownie zacytować krytyczny ustęp z pracy 
Swobody i Marence (1991): ...rozpatrywanie rze~ 
czywistego oddziaływania kotwi jest możliwe 
tylko pod warunkiem, że kotwie będą modelo-
wane jako elementy dyskretne ze swoimi rzeczy-
wistymi parametrami. Z tego powodu nie można 
opisywać kotwi tylko za pomocą elementu pręto-
wego czy też belkowego. Aby określić rzeczywiste 
naprężenia występujące w kotwiach i ich otocze-

niu należy zastosować specjalne ele-
menty dyskretne, które mogą opisać 
ich rzeczywiste oddziaływanie na 
górotwór. 

Aydan i Kawamoto (1991) opisują 
doświadczenia, ze stosowania elemen-
tu zaproponowanego dla kotwi przez 
Aydana (rys. 4.7.). Oparty jest on 
na elementach łączących Goodmana 
(Goodman, 1980). Dla modelowania 
kotwi i pierścienia spoiwa stosowane 
są tutaj elementy o zerowej grubości. 
Zakłada się w nich, że naprężenia nor-
malne wzdłuż osi kotwi nie mogą 
przekraczać wytrzymałości pręta na 

Rys. 4.7. Element do modelowania kotwi wg Aydana 

A 

6=0 

Rys. 4.8. Element do modelowania kotwi 
wg Swobody i Marence, 1991 

rozciąganie, naprężenia wynikające z przemieszczeń wzdłuż osi głównej kotwi nie mogą być więk-
sze niż wytrzymałość spoiwa na ścinanie, zaś naprężenia w kierunku prostopadłym do osi głównej 
kotwi nie mogą być większe niż wytrzymałość na ścinanie pręta kotwi. Macierz elementu łączącego 
dodaje się do macierzy układu elementów skończonych, zaś obliczenia przeprowadza się iteracyjnie, 
aż do ustalenia się procesu. 

Svoboda i Marence (1991) zaproponowali modyfikację elementu do symulacji kotwi oraz 
nieciągłości (rys. 4.8.), poprzez wprowadzenie na przecięciu szczeliny sprężyny o zmiennej 
sztywności modelującej kotew. 

Ciekawy przykład połączenia Metody Elementów Skończonych (MES) i Metody Elemen-
tów Brzegowych (MEB) został przedstawiony w pracy Penga i Guo (1988). Modelowali oni 

57 



Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 

niejednorodny górotwór zawierający strefy osłabienia i płaszczyzny nieciągłości za pomocą 
MEB, a bezpośrednie otoczenie wyrobiska oraz kotwie mocowane na całej długości na pomocą 
MES. 

Inne propozycje specjalnycli elementów służącycłi dla modelowania współpracy kotwi 
z górotworem można znaleźć w pracacłi Duana i Parisieau (1991), Reeda et al (1993), Cłio i Lee 
(1993), Lei et al. (1995) orazRizkalli i Mitri (1996). 

Należy jednak zauważyć, że wszystkie przedstawione powyżej specjalne elementy skończo-
ne dla modelowania kotwi są stosowane w pakietacłi programów o ograniczonym zasięgu i do-
stępności. Pakiety programów MES ogólnie dostępne na całym świecie nie oferują z reguły wy-
rafinowanycli typów elementów i umożliwiają jedynie modelowanie kotwi w postaci elemen-
tów prętowych lub belkowych. 

Interesującą alternatywą są tutaj elementy typu cable oferowane w programie MRS FLAC 
opisane w rozdziale 2, które mogą być wykorzystywane do modelowania zarówno kotwi lino-
wych jak i prętowych. 

4.3,2. Modelowanie oddziaływania kotwi na górotwór poprzez zwiększanie wartości 
parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowycłi 

Stwierdzenie, że zabudowa kotwi powoduje zwiększenie parametrów wytrzymałościo-
wo-odkształceniowych górotworu jest dość popularne wśród badaczy na całym świecie. Nie-
stety, oszacowanie jak wielki jest ów wzrost, nastręcza poważne problemy i może rodzić szereg 
wątpliwości. Jak dotychczas nie istnieje jednolita, ogólnie uznawana metoda określania ilościo-
wego zwiększenia parametrów górotworu skotwionego. Poniżej przedstawiono kilka różnych 
koncepcji określania wielkości wzrostu parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych 
górotworu wynikłych z faktu zabudowy kotwi. 

Stille (1984, 1989) stwierdził, że kotwienie powoduje wzrost modułu Younga górotworu. 
Zakładając, że kotwie i górotwór są ze sobą połączone w sposób ciągły (te same odkształcenia) 
można określić ekwiwalentny moduł Younga dla górotworu skotwionego na podstawie teorii 
materiałów kompozytowych: 

£ =£• + cq rm 
Eb^b (4.4.) 

gdzie: 

^^b —odpowiednio: moduł Younga górotworu i stali z której wykonano pręty kotwi; 
—powierzchnia przekroju pojedynczej kotwi. 

Koncepcja ta nie uwzględnia różnicy własności pomiędzy zastosowanym spoiwem, (żywicą, 
cementem) a materiałem, z którego jest wykonany pręt kotwi (z reguły jest to stal). Tung i Shuan-
chen (1985) podają związek dla określenia ekwiwalentnego modułu Younga kotwi, który ten fakt 
uwzględnia: 

^ _ (4.5.) 

^ g 

gdzie: 
E^ — moduł Younga spoiwa. 
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Interesująca metoda obliczania stopnia wzmocnienia górotworu na skutek kotwienia została 
przedstawiona przez Indraratna i Kaisera (1987, 1990a,b) dla przypadku wyrobiska kołowego 
wykonanego w górotworze, w którym panuje hydrostatyczny stan naprężenia. Autorzy wprowa-
dzają bezwymiarowy parametr uwzględniający gęstość kotwienia wokół wyrobiska, w postaci: 

(4.6.) 

gdzie: 
d^— średnica kotwi; 

a — promień wyrobiska; 
T] — współczynnik tarcia, będący funkcją naprężeń stycznycłi i normalnycłi działającycłi na 
kotew wklejaną. 

Znając parametr można obliczyć ekwiwalentny kąt tarcia wewnętrznego i ekwiwalentną 
wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie dla górotworu wzmocnionego kotwiami z nastę-
pujących wyrażeń: 

(4.7.) 
(p̂ ^ =arcsm 

P(l + sin(p^„.)+2sin (p̂ . 
p(l + sincp,^)+2 

/ 

Według obliczeń autorów, dla siatki kotwienia 1 m X 1 m otrzymujemy zwiększenie 
wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie rzędu 20% i zwiększenie kąta tarcia wewnętrznego 
o około 12%. 

Pottler (1992, 1993) stwierdza, że kotwie mogą powodować niewielki wzrost parametrów 
górotworu, a konkretnie kohezji (szczególnie w strefach spękanych bądź zniszczonych). Ocenia 
on, że ten wzrost można szacować w granicach od 0,05 do 0,25 MPa (średnio 0,15 MPa). 

Z kolei Fotieva i Sammal (1991) oceniają, że na skutek kotwienia moduł Younga w górotwo-
rze wzrasta aż o 85%. Wydaje się, że ten szacunek jest mocno przesadzony. 

Badacze chińscy Zhi i Li (2000) proponują, podobnie jak Póttler (1992, 1993), zwiększenie 
kohezji górotworu w strefach skotwionych według zależności: 

(4.9.) 

gdzie: 
c'̂ ^ —kohezja górotworu skotwionego; 
r̂m —kohezja górotworu; 

Tl —współczynnik przyjmujący wartości od 2—5; 
T̂  —wytrzymałość pręta kotwi na ścinanie. 

Trudno jest jednoznacznie skomentować ten wzór, jednakże wydaje się, że jest on błędny. 
Jeżeli założymy bowiem, że wytrzymałość kotwi na ścinanie jest rzędu przynajmniej kilku MPa 
to w rezultacie dostaniemy kilku- lub nawet kilkunastokrotny wzrost kohezji w strefach skotwio-
nych, co nie może być prawdą. 

Inny sposób określenia stopnia zwiększenia parametrów wytrzymałościowych i odkształceni-
owych górotworu jest zaprezentowany w pracach Mathaba et al. (1994) i Cały (1997). Jest on oparty 
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o wskaźnik RMR (Bienowski, 1987) oraz kryterium wytężeniowe Hoeka-Browna. Postępowanie 
wedłiig tej procedury daje w efekcie kilkuprocentowe zwiększenie modułu Younga oraz 
wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie górotworu. 

W pracy Cały (1997) podjęto także próbę numerycznej symulacji obudowy kotwiowej 
poprzez zwiększanie parametrów wytrzymałościowycłi i odkształceniowych warstw skalnych 
w otoczeniu wyrobiska. Takie postępowanie nie jest specjalną nowością i można je spotkać 
w literaturze (Matsui et al 1993; Tajduś et al. 1995). Założono w nich wzrost parametrów na 
skutek kotwienia o około 30%. Na podstawie analizy rozkładu wytężenia w rejonie wyrobiska 
stwierdzono, że taki sposób modelowania zabudowy kotwi w górotworze nie spowodował wiel-
kich zmian w zasięgu stref zniszczenia w stropie i ociosach wyrobiska - zmniejszyły się one bar-
dzo nieznacznie. 

Z rozważań tych wynika, że twierdzenie, iż zastosowanie kotwi w sposób istotny zwiększa 
parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe górotworu ciągłego wokół wyrobiska górni-
czego, nie jest słuszne. Wielu badaczy w swoich pracach stwierdza, że taki wzrost występuje, ale 
że jest on stosunkowo niewielki. Z przestrzennych obliczeń numerycznych wynika, że nawet 
zastosowanie strefy o parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych zwiększonych 
o około 30% nie zmienia w sposób zasadniczy stanu wytężenia wokół wyrobiska. 

Można więc stwierdzić, że w górotworze ciągłym zabudowa kotwi wokół wyrobiska nie 
powoduje istotnego wzrostu parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu. 
Najprawdopodobniej liczne próby uwzględniania wpływu kotwi poprzez wprowadzanie wokół 
wyrobiska strefy o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych były 
spowodowane chęcią znalezienia w miarę prostego sposobu modelowania numerycznego góro-
tworu skotwionego. 

Podsumowując można stwierdzić, że za wyjątkiem propozycji Rosjan (Fotieva i Sammal, 
1991), którzy oceniają, że kotwie powodują zwiększenie modułu Younga o 85% inni badacze 
skłaniają się raczej do opinii, że wzrost ten jest raczej niewielki. W różnych pracach waha się on 
w granicach od kilku do kilkunastu procent. Taki wzrost parametrów nie wpływa w zasadniczy 
sposób na stan naprężenia wokół wyrobiska. Wobec powyższego bliższe prawdy wydaje 
się twierdzenie, że kotwie wprawdzie nie powodują istotnego wzrostu parametrów 
wytrzymałościowych i odkształceniowych, ale ich zasadnicza rola polega na niedopuszczaniu 
do obniżenia tych parametrów. 

W roku 2000 pojawił się cały szereg publikacji dotyczących zastosowania teorii homogeni-
zacji dla określenia parametrów kotwi. Łydżba i Ałykow (2000) przedstawili metodę doboru 
parametrów kotwi dla kołowego tunelu poddanego działaniu hydrostatycznego stanu napręże-
nia. Zestaw pięciu publikacji badaczy francuskich (Wong et al 2000a,b,c oraz Wong i Trom-
pille, 2000; Sudret i Buhan, 2001) dotyczy zastosowania teorii homogenizacji dla określania 
parametrów kotwi instalowanych dla wzmocnienia górotworu przed przodkiem drążonego 
tunelu. We wszystkich powyższych pracach górotwór wzmocniony kotwiami jest traktowany 
jako pewien rodzaj geokompozytu. Oznacza to, że dla jego matematycznego opisu nie wyróżnia 
się kotwi i górotworu jako materiałów odrębnych — są one traktowane jako jeden materiał 
o pewnych efektywnych własnościach. Do określania tych własności wykorzystano aparat teorii 
homogenizacji. Jak jednak stwierdzają w swojej pracy Łydżba i Ałykow (2000), takie podejście 
może być uzasadnione tylko wtedy, gdy liczba zabudowanych kotwi jest wystarczająca duża. 
W przypadku przeciwnym własności efektywne geokompozytu nie różnią się w sposób istotny 
od własności górotworu. Powyższe stwierdzenie istotnie ogranicza stosowalność teorii homoge-
nizacji dla potrzeb modelowania parametrów kotwi — praktycznie tylko dla pewnych wybra-
nych wyrobisk podziemnych, zlokalizowanych w górotworze o tak niskich parametrach 
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wytrzymałościowych i odkształceniowych, że dla zapewnienia ich stateczności konieczna jest 
zabudowa bardzo dużej ilości elementów wzmacniających. Biorąc jednak pod uwagq lokalną 
zmienność własności górotworu i stopień skomplikowana jego budowy geologicznej wydaje siq 
jednak, że teoria homogenizacji nie jest najlepszym narzędziem dla oszacowania parametrów 
kotwi. 

4.4. Numeryczna analiza wpływu zabudowy pojedynczej kotwi 
na otaczający górotwór 

W pracy Cały (1997) przeprowadzono szczegółową analizę wpływu zabudowy pojedynczej 
kotwi mechanicznej na otaczający górotwór za pomocą metod numerycznych. Dla zbadania 
wpływu długości kotwi, parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowymi górotwom, 
wymiarów wyrobiska oraz pierwotnego stanu naprężenia na wielkość strefy wpływu kotwi prze-
prowadzono obliczenia numeryczne dla 38 różnych płaskich modeli, w tym 19 modeh z poje-
dynczą kotwią lub kotwiami oraz 19 modeli bez kotwi. Stwierdzono, że otrzymane wyniki jako-
ściowo nie różnią się od wyników uzyskanych z rozwiązania Boussinesą-Mindlina. Pomiędzy 
początkiem i końcówką kotwi tworzą się strefy pionowych naprężeń ściskających, zaś powyżej 
końcówki kotwi strefy pionowych naprężeń rozciągających^^. Podjęto również próbę aproksy-
macji zasięgu tych stref za pomocą elips i stwierdzono, że największy wpływ na wielkość 
zasięgu obu stref ma pierwotny stan naprężenia w górotworze (co jest zgodne z obserwacjami 
Szirokowa i Pisliakowa, 1988). Próby modelowania zabudowy kilku kotwi w górotworze za 
pomocą stref wpływu w kształcie elips nie dały pozytywnych rezultatów. 

Innymi słowy miara w postaci zmian stanu naprężenia w rejonie pojedynczej kotwi umiej-
scowionej w środku wyrobiska nie może być stosowana dla kotwi stropowych o innej lokaliza-
cji. Stan naprężenia w stropie, w rejonie środka wyrobiska, różni się bowiem znacznie od stanu 
naprężenia panującego w stropie w pobliżu ociosów. Numeryczna symulacja kotwi jako ele-
mentów prętowych, mogących przenosić tylko siły osiowe, powoduje bardzo małe zmiany stanu 
naprężenia. Można wobec powyższego przypuszczać, że te zmiany nie są na tyle istotne, aby 
w sposób zasadniczy wpływały na zmianę stanu naprężenia. Z powyższych rozważań wynika 
istotne stwierdzenie, że nie można do kotwi zabudowanych w różnych punktach stropu wyrobi-
ska przykładać tej samej miary. Podważa to także stosowalność do wszystkich kotwi stref 
zasięgu w postaci kwadratów czy też rombów — które są używane dla opisu stref zasięgu 
wpływu kotwi przez wielu badaczy na całym świecie. Fakt ten jest tym bardziej intrygujący, że 
właściwie wszyscy bezkrytycznie zawierzyli wynikom eksperymentów Langa (1958). Warto 
jednak przypomnieć, że górotwór w trakcie tych badań był modelowany poprzez pokruszony 
gruz skalny, którego własności znacznie odbiegają od własności górotworu ciągłego. Można 
więc przypuszczać, że wyniki tych badań w pewnym stopniu odzwierciedlają wpływ zabudowy 
kotwi z naciągiem dla górotworu silnie spękanego. Niedopuszczalne jest jednak stosowanie tych 
założeń dla dowolnego typu górotworu. 

Powstawanie stref naprążcń rozciągających powyżej głowicy kotwi zostało zresztą potwierdzone nie tylko 
numerycznie i analitycznie jak wynika z przedstawionych powyżej obliczeń, ale także podczas obserwacji przemieszczeń 
górotworu przeprowadzonych in situ (Surma, 1997). Stwierdza on, że w odległości do około 0,5 m od głowicy kotwi 
przypadało z reguły maksimum pomierzonych rozwarstwień górotworu. 
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4.5. Określenie parametrów kotwi w górotworze ciągłym 

Koncepcja określania długości i rozstawu kotwi w wyrobisku wykonanym w górotworze 
jednorodnym i izotropowym powinna uwzględniać wielkości stref zniszczenia, jakie powstają 
w jego otoczeniu. 

Zachowanie się górotworu ciągłego wokół wyrobiska ma bowiem zasadniczy wpływ na 
parametry obudowy kotwiowej. Według Tajdusia (1990), zacłiowanie się górotworu w otocze-
niu wyrobiska cłiodnikowego można opisywać poprzez zastosowanie kilku odmiennycłi 
modeli geomechanicznycłi zależnycli od stanu naprężenia i własności wytrzymałościowycłi 
i odkształceniowycłi skał. W modelu pierwszym w otoczeniu wyrobiska powstaje strefa spręży-
sta lub sprężysto-lepka. Proces odkształcania w tym modelu zachodzi bez naruszania ciągłości 
ośrodka i ma charakter zanikający zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Dla tego typu zachowa-
nia się skał charakterystyczne jest stopniowe zmniejszanie się przemieszczeń w miarę oddalania 
się od konturu wyrobiska, a także stopniowe zmniejszanie się prędkości przemieszczeń 
z upływem czasu. Z obserwacji in situ wynika, że utrata ciągłości ośrodka nie występuje, jeżeli 
przemieszczenia konturu wyrobiska są mniejsze niż 0,1 m. Do opisu takiego rodzaju górotworu 
można stosować modele sprężyste lub sprężysto-lepkie. 

Z drugim modelem geomechanicznym mamy do czynienia wówczas, gdy wytężenie skał 
w otoczeniu wyrobiska jest większe od długotrwałej wytrzymałości skał, ale mniejsze od 
wytrzymałości natychmiastowej. W takim przypadku w sąsiedztwie wyrobiska można wyróżnić 
strefę zniszczenia zależną od czasu oraz strefę sprężystą lub sprężysto-lepką. Strefa zniszczenia 
tworzy się po pewnym czasie i wraz z jego upływem powiększa się przestrzennie, ale tylko do 
pewnej określonej wielkości. Z pomiarów in situ wynika, że przemieszczenia konturu w rozpa-
trywanym modelu nie powinny być większe niż 0,2 m. Do opisu takiego modelu górotworu 
można przyjąć modele sprężysto-kruchy, sprężysto-plastyczny, sprężysto-lepko-kruchy lub 
sprężysto-lepko-plastyczny. 

Trzeci model geomechaniczny zakłada, że jeżeli wytężenie górotworu w otoczeniu wyrobi-
ska w chwili t = O jest większe od wytrzymałości natychmiastowej skały, to tworzy się strefa 
zniszczenia niezależna od czasu (natychmiastowa). Za tą strefą występuje strefa sprężysta lub 
sprężysto-lepka, w której z upływem czasu tworzy się strefa zniszczenia zależna od czasu. 
Na podstawie obliczeń numerycznych można stwierdzić, że jeżeli w otoczeniu wyrobiska górni-
czego umiejscowionego w górotworze ciągłym występuje tylko strefa sprężysta lub spręży-
sto-lepka, zabudowa kotwi nie ma większego wpływu na stan naprężenia, wytężenia i prze-
mieszczenia. Można więc stwierdzić, że w przypadku tym stosowanie kotwi jest zbędne. 

Największym mankamentem przedstawionej metodyki postępowania jest konieczność prze-
prowadzania badań w celu określenia reologicznych własności górotworu. Z założenia badania 
te muszą być długotrwałe. Można także podejmować próby zastosowania metody odwrotnej dla 
określenia parametrów reologicznych górotworu. Wydaje się jednak, że stosowanie modeli 
reologicznych jest bardziej celowe w przypadku górotworu o niskich wartościach parametrów 
wytrzymałościowych i odkształceniowych. Dla opisu górotworu ciągłego o wysokich warto-
ściach parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych powinny wystarczyć modele nie 
uwzględniające czynnika czasu. 

Jak już wcześniej wspomniano kotwie mają zapobiegać obniżeniu się parametrów 
wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu w strefie ich oddziaływania. Jeżeli w oto-
czeniu wyrobiska utworzy się strefa zniszczenia, to celem zabudowy kotwi powinno być przy-
pięcie (podwieszenie) tej strefy do górotworu nienaruszonego. 

Dla zweryfikowania tej tezy przeprowadzono obliczenia z zastosowaniem metody różnic 
skończonych (program FLAC), przy pomocy którego analizowano warunki stateczności tunelu 
zlokalizowanego w jednorodnym górotworze. 
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Przyjęto, że tunel o szerokości 5,7 m i wysokości 5 m o sklepionym stropie zlokalizowany 
jest na głębokości 450 m. Obliczenia przeprowadzono w płaskim stanie odkształcenia. Tarczę 
obliczeniową obciążono ciężarem własnym wynikającym z grawitacji. Przyjęta do obliczeń tar-
cza miała wymiary 100 m na 100 m. Parametry mechaniczne górotworu, w którym zlokalizo-
wano tunel, zamieszczono w tabeli 4.1. 

TABELA 4 . ! . 
Parametry modelu 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Wymiary tarczy 100 m x 100 m 

Model ośrodka sprężysto-plast. C-M 

PARAMETRY GÓROTWORU 

Gęstość objętościowa, kg/m^ 2500 

Moduł Younga, MPa 5000 
• - - I I 

Liczba Poissona 0,25 

Kohezja, MPa 1 

Kąt tarcia wewnątrznego, stopnic 30 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa 

PARAMETRY KOTWI LINOWYCH 

Długość kotwi, m 3 

Średnica, mm 25 

Nośność, MN 0,15 

Moduł Younga kotwi linowej, GPa 100 

Sztywność spoiwa, MN/m/m 15 000 

Spójność spoiwa, MN/m 0,8 

W modelu 1 na krawędziach bocznych oraz dolnej tarczy przyjęto warunki przemieszcze-
niowe. Na obu bocznych krawędziach założono zerowe przemieszczenia poziome, zaś na dolnej 
zerowe przemieszczenia pionowe. Krawędź górną obciążono ciśnieniem pionowym równym 
lOMPa. 

Przyjęcie warunków przemieszczeniowych powoduje, że pierwotne naprężenia pionowe 
w analizowanej tarczy są (przy przyjęciu liczby Poissona równej 0,25, co odpowiada X - 0,33), 
są trzy razy mniejsze od pierwotnych naprężeń pionowych. Dla analizy wpływu wielkości pier-
wotnych naprężeń poziomych na stan naprężenia i wytężenia w otoczeniu wyrobiska 
w modelu 2 założono naprężeniowe warunki brzegowe na bocznych krawędziach tarczy (na dol-
nej, tak jak w modelu 1 przyjęto zerowe przemieszczenia pionowe). Do każdej z bocznych kra-
wędzi tarczy przyłożono takie naprężenia, aby pierwotne naprężenia poziome były równe 
połowie pierwotnych naprężeń pionowych (X - 0,5). 

Dla obu modeli w pierwszym kroku przeprowadzono obliczenia dla tunelu bez obudowy. 
Obliczenia te pozwoliły na lokalizację stref uplastycznienia, które w pewnym przybliże-
niu mogą być utożsamiane ze strefami zniszczenia. Na rysunku 4.9. pokazano rozkład stref 
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uplastycznienia, wartości sił osiowycłi w kotwiacłi stanowiących obudową tunelu oraz wektory 
przemieszczeń całkowitych dla modelu 1 zaś na rys. 4.10. dla modelu 2. Widać wyraźnie, że 
zasięgi stref uplastycznienia w otoczeniu tunelu w obydwóch modelach są bardzo różne. 
W przypadku przyjęcia przemieszczeniowych warunków brzegowych (X = 0,33) strefy upla-
stycznienia występują w ociosach i w stropie od strony ociosów. Maksymalny zasięg stref upla-
stycznienia w ociosie wynosi około 2,0 m. Maksymalne przemieszczenia pionowe występują 
w spągu wyrobiska i są równe około 2,16 mm, zaś maksymalne przemieszczenia pionowe 
w ociosach wyrobiska sąrówne 0,364 mm. Dla takiego charakteru stref zniszczenia zapropono-
wano obudowę w postaci 15 kotwi linowych, rozmieszczonych gęściej tam, gdzie występują 
największe strefy uplastycznienia. Przyjmując, że nośność kotwi wynosi 150 MN można stwier-
dzić, że w żadnej z nich nie została ona przekroczona. Maksymalne siły osiowe występują 
w kotwiach ociosowych i przyjmują wartości około 140 MN. Taki rozkład kotwi powinien więc 
zapewnić stateczność wyrobiska. Warto jeszcze wspomnieć, że uzyskane wartości sił osiowych 
w kotwiach są zawyżone. Wynika to z przyjętego założenia, że instalacja kotwi odbywa się 
natychmiast po wykonaniu wyrobiska. W rzeczywistości instalacja obudowy kotwi owej wyko-
nywana jest po pewnym czasie od wykonania wyrobiska i wystąpieniu określonych przemiesz-
czeń jego konturu. Przyczynia się to do znacznego zmniejszenia sił powstających w kotwiach 
(patrz rozdz. 3.). 

Przy przyjęciu naprężeniowych warunków brzegowych (X = 0,5) strefy uplastycznienie 
występują głównie w stropie i spągu wyrobiska. Maksymalny ich zasięg w stropie wynosi około 
2 m zaś w spągu około 3,5 m. Dla takiego rozkładu stref uplastycznienia zaproponowano obu-
dowę w postaci 12 kotwi linowych rozmieszczonych gęściej tam, gdzie występują najwięk-
sze strefy uplastycznienia. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dopuszczalna nośność 
(150 MN) żadnej z zastosowanych kotwi nie została przekroczona, ponieważ maksymalne siły 
osiowe występujące w kotwiach w środku wyrobiska nie przekraczają wartości 92 MN. Maksy-
malne przemieszczenia poziome występują w ociosach są równe 3,515 mm, zaś maksymalne 
przemieszenia pionowe w spągu wynoszą 2,78 mm. Widać więc, że niewielka zmiana stosunku 
naprężeń pionowych do poziomych spowodowała istotne zmiany zarówno w rozkładzie stref 
uplastycznienia w otoczeniu wyrobiska, a co za tym idzie w wartościach sił osiowych 
w kotwiach oraz w rozkładzie przemieszczeń konturu wyrobiska. 
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FLAC (Versfon 4.00) 

LEGEND 

5-Jun^1 10:05 
step 11647 
4.371 E+01 <x< 5.629E+01 
4.371 E+01 <y< 5.629E+01 

Cable Ptot 
Axial Force on 
Structure Max Va(ue 
« 1 (Cable) -1.148E+05 
# 2 (Cabl«] 
« 3 (Cabla) 
« 4 (Cable) 
# 5 (Cable) 
# 6 (Cflble) 
« 7 (Cable) 
« 8 (Cable) 
i 9 (Cable) 

-1.396E+05 
•1.189E+05 
.7.392E+04 
-5.729E+04 
-6.656E^04 
-5.946E+04 
.7.518E+04 
-6.199E+04 

#10 (Cable) -6.902E^04 
«11 (Cable) -6.363E-f04 
#12 (Cable) -6.751 E+04 
#13 (Cable) -1.203E+05 
#14 (Cable) -1.3B9E+05 
#15 (Cable) .1.201E+05 
Displacement vectors 
Marek Cala 
Katedra Geomechaniki 

^ w \ i i l 
^ i M l I i 
' ^ M l 1 M l I 

< 4 1 

I I l l I i 1 
I l i 1 1 

V 

y ^ X 

X \ r-̂ t y X o 

A A 

; / 
/ / 

r 1 
t l 

X 

r I 1 ! I 
I ! I ! n \ \ \ 

4 . 9 0 0 4.7CO 4 . S 0 0 5 1 0 0 
T 

S 3 0 0 5 S O O 

(10̂ ) 
. s.aoo 

9 4 0 0 

sam 

s.ooo 

4 0 0 0 

. 4 . 0 0 0 

4 . 4 0 0 

rio«i) 

Rys. 4.9. Siły osiowe w kotwiach, strefy uplastycznienia oraz wektory przemieszczeń dla modelu l 
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Rys. 4.10. Siły osiowe w kotwiach, strefy uplastycznienia oraz wektory przemieszczeń dla modelu 2 
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4,6. Wpływ pierwotnego stanu naprężenia na stateczność wyrobisk 

U podstaw większości rozważań analitycznych będących przedmiotem mechaniki góro-
tworu, leży założenie że górotwór jest traktowany jako: continuous, homogenous, isotropic, 
linearly elastic — CHILE (ciągły, jednorodny, izotropowy, liniowo sprężysty). Krytyka tego 
założenia została chyba najlapidamiej ujęta przez Pricea (1993), który stwierdza: ...większość 
śmata jest zbudowana ze skał, a większość skał w pobliżu powierzchni Ziemi jest spękana. 
Spękania mają decydujący wpływ na geometrię górotworu, jego własności wytrzymałościowe 
i odkształceniowe, wytężenie oraz lokalne kierunki i wielkości naprężeń. 

Należy sobie, wobec powyższego, jasno powiedzieć, że mamy do czynienia z materiałem 
posiadającym swoistą historię związaną z oddziaływaniami mechanicznymi, termicznymi 
i chemicznymi. Parafrazując, można stwierdzić, że górotwór powinien być traktowany jako: 
discontinuous, inhomogeneous, anisotropic, nonelastic — DIANĘ (nieciągły, niejednorodny, 
anizotropowy, nieliniowo sprężysty). Znakomita większość badaczy na całym świecie przez 
długi czas zajmowała się rozwiązywaniem zagadnień mechaniki górotworu stosując założenie 
CHILE, podczas gdy wszyscy inżynierowie — praktycy zmagali się z rzeczywistością, czyli 
górotworem traktowanym jako DIANĘ. 

Niestety, jak stwierdza Hudson, (1993) wszystkie^^ metody pomiaru stanu naprężeń in situ 
są oparte o założenia CHILE. Począwszy od najstarszych prób oceny kierunków i wielkości 
naprężeń za pomocą sond rozpieranych w górotworze (flatjack), czy też badań za pomocą 
hydraulicznego szczelinowania, poprzez pomiary za pomocą sond USBM, CSIRO (overcoring), 
a skończywszy na pomiarach poprzez nacinanie ścianek otworów wiertniczych {borehole 
slotter) — u podstaw każdej metodyki pomiarów leży założenie CHILE. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii. Stan naprężenia w punkcie 
jest określony za pomocą tensora naprężenia, który ma 6 składowych—w przeciwieństwie do wektora 
lub skalara, dla których określenia potrzeba odpowiednio tylko dwóch (trzech) lub jednej wielkości. 

Powyższe stwierdzenia sygnalizują zaledwie w zarysie skalę trudności, których można się 
spodziewać przy próbie określenia pierwotnego stanu naprężenia w górotworze. Chyba najcel-
niej ujął to Brown w swojej pracy (1993), który stwierdza, że: ...naprężenie jest to pewna wiel-
kość umowna, zaś przemieszczenie jest tym co możemy zmierzyć. 

Znajomość pierwotnego stanu naprężenia w górotworze ma fundamentalny wpływ na 
genezę szeregu zagrożeń górniczych (tąpania, wyrzuty gazu i skał, zawały) oraz wszelkich 
przejawów utraty stateczności wyrobisk. Przez pierwotny stan naprężenia w górotworze 
rozumie się stan jaki panuje w nim przed podjęciem jakiejkolwiek działalności górniczej. 
Stanowi on pewnego rodzaju tło, na które następnie nakładają się zmiany stanu naprężenia 
wywołane wykonaniem wyrobisk. 

Jak podają Brown i Hoek w swojej pracy w 1978 roku, nie ma żadnej matematycznej teorii 
w pełni wyjaśniającej tak złożony stan naprężenia w górotworze. Autorzy tej pracy przeprowa-
dzili jednak próbę uogólnienia wyników terenowych pomiarów stanu naprężeń, prowadzonych 
w różnych miejscach świata, proponując zależności empiryczne^"^ umożliwiające górne i dolne 

Pewne kroki w kierunku rozwiązań uwzględniających zmianą własności górotworu w otoczeniu otworu (strefa 
spąkań) oraz warstwy klejącej pomiędzy sondą i górotworem podjął Zoryelita (1982, 1983). 

Próby formułowania takich zależności były także podejmowane w USA, Rosji, Skandynawii, Kanadzie 
i Australii. 
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oszacowanie wartości współczynnika k, definiowanego jako stosunek średniej wartości naprę-
żeń poziomycli do pionowych: 

(4.10.) 

gdzie: 
z — głębokość, m; 

k — współczynnik definiowany jako: k = 

— Średnie naprężenie poziome; 
— najmniejsze naprężenie poziome; 
—największe naprężenie poziome; 

Gy— naprężenie pionowe. 

Z powyższego wzoru widać wyraźnie, że współczynnik proporcjonalności pomiędzy średnim 
naprężeniem poziomym i pionowym A: jest wysoki na mały cli głębokościacli, oraz łagodnie spada 
wraz ze wzrostem głębokości. 

Przeprowadzane na całym świecie pomiary wielkości i kierunków naprężeń generalnie 
potwierdzają tą zależność. Z większości z nicli wynika, że do głębokości około 1500 m średnie 
pierwotne naprężenia poziome są większe od naprężeń pionowycłi. 

Wszelkie aktualne informacje dotyczące metod pomiaru pierwotnego stanu naprężenia 
w górotworze, interpretacji wyników i całego szeregu zagadnień z tym związanych można zna-
leźć w przekrojowej pracy Amadei i Stephanssona (1997). 

Powszechnie obserwowane różnice pomiędzy wartościami naprężeń poziomych określa-
nych na bazie teorii sprężystości a wynikającymi z pomiarów in situ burzą szereg dotychczaso-
wych teorii dotyczących pola naprężeń i deformacji w górotworze, oraz wskazują na koniecz-
ność nowego spojrzenia na stosowane obecnie zasady projektowania i wykonywania wyrobisk. 
Jedną z dróg postępowania jest idea tzw. górnictwa ukierunkowanego, które, najogólniej rzecz 
biorąc, polega na prowadzeniu wyrobisk korytarzowych zgodnie z kierunkiem większej składo-
wej naprężenia poziomego^^. Należy przy tym zauważyć, że idea górnictwa ukierunkowanego 
dotyczy górotworu anizotropowego. 

Liczne opisy, które pojawiły się w literaturze światowej w ostatnich latach wskazują jedno-
znacznie, że stosując zasady górnictwa ukierunkowanego można uzyskać znaczną poprawę 
warunków stateczności wyrobisk. Gale (1986) podaje np., że na skutek właściwej orientacji 
wyrobiska może nastąpić nawet trzykrotne ograniczenie zasięgu stref zniszczenia oraz blisko 
dwukrotnie może się zwiększyć prędkość postępu wyrobiska. Ten sam autor opisuje także cie-
kawe wyniki pomiarów obciążeń kotwi stropowych (za pomocą tensometrów naklejanych na 
żerdzie kotwi). Wskazują one, że kotwie zabudowane od strony działania większej składowej 
naprężenia poziomego mogą być nawet do 3 razy bardziej obciążone niż kotwie zabudowane od 
strony mniejszej składowej naprężenia poziomego (!). 

Tak zwane górnictwo ukierunkowane (Daws, 1992; Siddal i Dale, 1992; Reynolds i Rus, 
1997; Mayer et al. 1999a,b) było najbardziej istotnym krokiem podjętym w dziedzinie poprawy 

Ciekawy sposób szybkiej oceny kierunku naprężeń głównych na podstawie badań próbek skalnych uzyskanych 
otworów odwierconych z wyrobiska pod różnym kątem j est podany w pracy Momaycza i Hassani 'ego (1992). 
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stateczności wyrobisk w obudowie kotwiowej w Wielkiej Brytanii w latach 80-tych. W przy-
padku prowadzenia wyrobisk pod kątem do kierunku największej składowej naprężenia pozio-
mego może następować zniszczenie stropu i wypiętrzanie spągu w wyrobisku — rys. 4.11. 
Teorię tą potwierdzają obserwacje zachowania się stropu w jednej z kopalń brytyjskich (Meyer 
et al. 1999a). Bigby (1995) podaje, że dla uzyskania poprawy stateczności wyrobisk zmieniono 
plany rozcinki złoża w wielu angielskich kopalniach (począwszy od roku 1988 do roku 1995 
udział obudowy kotwiowej zwiększył się aż do 80%). 

Podobne sukcesy odnotowano także w Australii (Reynolds, 1994).W ostatnich latach bada-
cze brytyjscy podjęli także próby modelowania wpływu lokalizacji wyrobisk względem kierun-
ków naprężeń za pomocą przestrzennych obliczeń numerycznych (Meyer et al. 1999a,b). 
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Rys. 4.11. Wpływ kierunku składowych naprężenia poziomego na stateczność wyrobiska (Daws, 1992) 

Zastosowanie przestrzennych metod analizy stanu naprężenia pozwala na uwzględnienie sze-
regu różnych czynników górniczo-geologicznych i umożliwia prowadzenie wieloparametrowych 
symulacji wpływu lokalizacji wyrobiska na stateczność górotworu w jego otoczeniu (rys. 4.12.). 

Działania takie podjęto także w górnic-
twie amerykańskim (Mark, 1991; Mark 
et al 1998), chińskim (Cai et al. 1997), 
indyjskim (Mukheijee, 1996) i tureckim 
(Unver, 1999). 

Badacze chińscy (Cai et al. 2000) 
w swej pracy opisują różne efekty zasto-
sowania wyników pomiarów pierwot-
nego stanu naprężenia. Przykładowo, 
w podziemnych kopalniach złota zwięk-
szono wysokość wyrobisk o około 66% 
oraz istotnie ograniczono zagrożenie zja-
wiskami geodynamicznymi. W kopalni 
żelaza Ekou pomiary takie pozwoliły na 
zaprojektowanie optymalnego, z punktu 
widzenia stateczności, kształtu i wymia-
rów wyrobisk na nowym, głębokim 
poziomie wydobywczym. 

• Łuszczenie się i pękanie stropu 

Rys. 4.12. Zniszczenie stropu wyrobiska w zależności 
od kierunków naprążcń pionowych (Meyer et al. 1999a,b) 
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Rys. 4.13. Usytuowanie systemu filarów i komór w stosunku 
do kierunków pierwotnego stanu naprężenia. 

W ostatnich latach pojawiło 
się także kilka ciekawych prac 
dotyczących nie tylko optymal-
nego Luniejscowienia pojedyn-
czych wyrobisk koiytarzowych 
ale także wyrobisk ścianowych 
i komorowych w filarowo-komo-
rowym systemie eksploatacji. 
Przykładowo, przy projektowaniu 
systemu filarów i komór zaleca się 
(lannaccliione i Prosser, 1997), aby 
dłuższe boki filarów były usy-
tuowane równolegle względem 
większej składowej naprężenia 
poziomego (rys. 4.13.). lannac-
chione et al (1997) opisują także 
ciekawy przypadek zawału stropu 
przy filarowo-komorowym syste-
mie eksploatacji. Stwierdzili oni, że 
generalny kierunek pasa zawaKi 
był skośny do kierunku eksploata-
cji, zaś pokrywał się z kierunkiem 
mniejszej składowej napręże-
nia poziomego. Do podobnych 
wniosków dochodzą badacze chiń-
scy na podstawie badań przepro-
wadzonych w podziemnej kopalni 
niklu Jinchuan (Cai et al 2000). 

Cruz i Mulkey (1980) potwier-
dzają istotny wpływ kierunku naprężeń poziomych na współpracę kotwi z górotworem. Akyol et al, 
(1993) sugeruje zagęszczenie ilości kotwi w częściach wyrobiska bardziej narażonych na utratę statecz-
ności zgodnie z kierunkami naprężeń głównych. 

Reasumując należy stwierdzić, że przedstawione przykłady pozytywnego wykorzystania infor-
macji o rzeczywistym rozkładzie naprężeń pierwotnych w górotworze wskazują na konieczność 
podjęcia również w Polsce odpowiednich badań w tym kierunku. Są to niewątpliwie badania bardzo 
kosztowne i pracochłonne, ale poprawa warunków bezpieczeństwa przy drążeniu wyrobisk oraz 
potencjalne efekty ekonomiczne mogą w pełni zrekompensować poniesione nakłady. 

Warto wspomnieć o pierwszych pomiarach wartości i kierunków naprążeń głównych wykonanych 
w ZG „Rudna" (Katulski er«/. 1997; Rus, 1998). 



5. OKREŚLANIE PARAMETRÓW OBUDOWY 
KOTWIOWEJ DLA GÓROTWORU UWARSTWIONEGO 

5.1. Wprowadzenie 

w większości podziemnych kopalń w Polsce roboty górnicze prowadzone są- w górotworze 
uwarstwionym, złożonym z układu warstw skalnycłi o różnycłi miąższościach oraz o zdecydo-
wanie odmiennych własnościach wytrzymałościowych i odkształceniowych. Wynika to 
z samego charakteru złóż kopalin użytecznych występujących na terenie Polski, które w więk-
szości są skałami osadowymi. Dla matematycznego opisu takiego górotworu możemy wykorzy-
stać teorię płyt i belek. Zakłada się wówczas, że górotwór zachowuje się jako ośrodek transwer-
salnie izotropowy lub uwarstwiony. Założenie transwersalnej izotropii górotworu wymaga 
znajomości pięciu stałych sprężystych, charakteryzujących jego własności odkształceniowe. 
Dla górotworu uwarstwionego przyjmuje się model składający się z układu warstw skalnych. 
Każda /-ta warstwa skalna jest traktowana jako izotropowa i jednorodna, a jej własności 
odkształceniowe opisują dwie stałe, a mianowicie moduł Younga E oraz liczba Poissona v. 
Pozwala to na znaczne uproszczenie aparatu matematycznego potrzebnego dla analizy zacho-
wania się takiego górotworu w sąsiedztwie wyrobisk górniczych. Przyjęcie takiego modelu nie 
uwzględnia szeregu istotnych czynników, jednakże założenie to jest konieczne dla uzyskania 
rozwiązań analitycznych czy też numerycznych. Należy także zaznaczyć, że założenie uwar-
stwienia (w literaturze angielskojęzycznej używa się określenia laminar) górotworu było bardzo 
popularne i chętnie stosowane przez różnych badaczy począwszy od lat 40-tych (Evans, 1941) 
aż po dzień dzisiejszy. 

Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii i RPA już od wczesnych lat 60-tych (Berry, 1964; 
Hobbs, 1968; Salamon, 1968a,b; Salamon, 1989; Salamon, 1991) potwierdziły, że za pomocą 
transwersalnie izotropowego modelu górotworu sprężystego lub modelu uwarstwionego można 
dobrze opisywać jego deformacje wywołane działalnością górniczą. Przydatność takiego 
modelu została także potwierdzona przez badania modelowe oraz obliczenia numeryczne 
(Sargand i Hazen, 1987; Niandou et al. 1993; Roy i Rajagopalan, 1997). 

W poniższym rozdziale przedstawiono omówienie oraz krytykę dotychczasowego stanu 
wiedzy na temat określania parametrów kotwi w górotworze uwarstwionym. Następnie przed-
stawiono model analityczny, oparty na teorii ugięcia belki na sprężystym podłożu, opisujący 
wpływ kotwi na stateczność wyrobiska zlokalizowanego w górotworze uwarstwionym. 
Po omówieniu i analizie przedstawionego modelu pokazano jego przydatność na przykładach 
obliczeniowych. Końcowa część rozdziału jest poświęcona omówieniu wpływu wilgotności 
oraz budowy geologicznej górotworu na stateczność wyrobisk korytarzowych umiejscowio-
nych w górotworze uwarstwionym. 

5.2. Podstawowe modele współpracy obudowy kotwiowej 
z górotworem uwarstwionym 

5.2.1. Wprowadzenie 

W górotworze uwarstwionym na ogół stosuje się dwa modele jego współpracy z kotwia-
mi (rys. 5.1.), a mianowicie: spinanie warstw o niskich parametrach wytrzymałościo-
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wo-odkształceniowych lub przypinanie (podwieszanie) warstwy o niskich parametrach wytrzymałościo-
wo-odkształceniowych (słabszej) do warstwy o wyższych parametrach wytrzymałościowo-od-
kształceniowych (mocniejszej). Dla każdego z tych dwóch modeli opracowano proste procedury anali-
tyczne pozwalające na wstępne określenie koniecznych parametrów obudowy kotwiowej, zapewniające 
stateczność wyrobisk umiejscowionych w górotworze uwarstwionym, które omówiono poniżej. 

5.2.2. Koncepcje spinania warstw słabych 

5.2.2.1. Rozwiązanie Panka 

Najbardziej rozpowszechniona (i stoso-
wana z powodzeniem po dzień dzisiejszy) 
metoda określania parametrów obudowy 
kotwiowej dla górotworu uwarstwionego 
bazuje na rozwiązaniu Panka. Jest ono 
ogólnie znane i zostało już wielokrotnie 
przedstawiane w literaturze (Panek, 1956, 
1964, a w języku polskim Chudek, 1975). 
Górotwór rozpatrywany przez Panka 
składa się z szeregu warstw o równej 
miąższości i jednakowych parametrach 
wytrzymałościowo-odkształceniowych. 
Założono w nim, że obciążenie skotwio-
nych warstw skalnych pochodzi tylko od 
pierwotnego naprężenia pionowego. Rola 
kotwi, według Panka, polega na spięciu 
szeregu warstw w jednolitą belkę skalną, 
która w porównaniu do pojedynczych 
warstw skalnych ulega mniejszemu ugię-
ciu oraz może przenosić większe napręże-
nia pochodzące od momentów gnących. 
Dla określenia parametrów obudowy 
kotwiowej często korzysta się z opracowa-
nego przez Panka nomogramu uwzględ-
niającego średnią miąższość warstw stro-
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Przypinanie warstwy słabej do warstwy mocniejszej 

Rys. 5.1. Modele współpracy kotwi 
z górotworem uwarstwionym 

powych, długość kotwi, ich naciąg, gęstość kotwienia oraz szerokość wyrobiska. Na jego 
podstawie można określić stopień wzmocnienia stropu wyrobiska za pomocą kotwienia. Stopień 
wzmocnienia górotworu w stropie wyrobiska tzw. RF {reinforcement factor), określić można 
korzystając ze wzoru: 

RF = 1 

1 + — ^ 

(5.1.) 

U u 

w którym zależność pomiędzy różnicą minimalnego ugięcia belki skalnej na skutek kotwienia, 
a maksymalnym ugięciem nieskotwionej belki można określić przy pomocy następującego wyra-
żenia (Khair, 1994): 
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0,33 (5.2.) 

gdzie: 
fi — współczynnik tarcia pomiędzy warstwami; 

B 
n 

- krok kotwienia; 

rozpiętość wyrobiska; 
ilość kotwi w rzędzie; 

T̂  — naciąg kotwi; 

L — długość kotwi; 
h — miąższość skotwionego stropu; 
p — średnia gęstość objętościowa górotworu (Panek przyjmował p = 0,09 Ib/in^, co odpo-
wiada wartości średniego ciężaru objętościowego równej y = 24,91 kNW). 

Według Hama i Tsur-Lavie (1970) stopień wzmocnienia górotworu można określić jako 
stosunek: 

RF 
(5.3.) 

înax h ^ max h 

czyli jako stosunek maksymalnycłi naprężeń lub odkształceń, które występują w górotworze 
nieskotwionym do naprężeń lub odkształceń występujących w górotworze skotwionym. 

Zdania na temat minimalnej, gwarantującej stateczność, wartości współczynnika wzmocnie-
nia górotworu są podzielone. Panek zalecał minimalną, konieczną, dla stateczności wyrobiska 
wartość RF=' 2. Z kolei na podstawie badań modelowych, Ham i Tsur-Lavie (1970) uznają, że 
wartością wystarczającą jest tutaj RF = 1,56. Według Smitha (1993) wartości RF dla kopalń 
węgla kamiennego powinny wynosić od 2 do 3, a jeżeli zachodzi konieczność utrzymania sta-
teczności wyrobiska przez dłuższy okres czasu (od kilku miesięcy do kilku lat) to zaleca on 
RF= 3. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która z tych wartości jest poprawna. Przyjmując 
jednakże z góry ustaloną wartość współczynnika jesteśmy w stanie, korzystając ze wzorów 
(5.1.) i (5.2.), określić parametry obudowy kotwiowej konieczne dla zapewnienia stateczności 
wyrobiska. 

Panek (1964) zaleca kotwienie prostopadłe do kierunku uwarstwienia przy zastosowaniu 
kotwi mechanicznych o naciągu zawierającym się w przedziale: 0,5C/, < < 0,8C^, gdzie 
Q—nośność pojedynczej kotwi. 

Istotną wadą pracy Panka było założenie jednakowej wielkości modułu Younga dla wszyst-
kich warstw górotworu, co niewątpliwie jest przyczyną znacznych błędów. Dużym uproszcze-
niem jest także przyjęcie wielkości pierwotnych naprężeń poziomych równych zeru, podczas 
gdy naprężenia te niewątpliwie istnieją, a nawet przyjmują bardzo duże wartości (Amadei 
i Stephansson, 1997). Należy zaznaczyć, że wskazówki projektowe Panka dotyczą wyłącznie 
kotwi stropowych. Nie wspomina on w ogóle o ociosach wyrobiska, co również jest jedną 
z zasadniczych wad tego rozwiązania. Rozwiązanie Panka było dostosowane do kotwi mecha-
nicznych, tymczasem współcześnie dominującym typem są kotwie wklejane, które inaczej 
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współpracują z górotworem. Również kotwienie prostopadle do uwarstwienia budzi uzasad-
nione wątpliwości. Należy jednak oddać Pankowi należny szacunek za podjęcie pionierskiej 
próby rozwiązania, które stanowiło na owe czasy znaczący krok naprzód. Prace Panka znalazły 
wielu naśladowców. Ciekawe propozycje kryteriów projektowycłi dla górotworu uwarstwio-
nego opartych o rozważania analityczne i przedstawionych za pomocą nomogramów przedsta-
wili np. Tang i Peng (1985). 

5.2.2.2. Koncepcja Langa 

Innym podejściem do problemu określenia parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobiska 
zlokalizowanego w górotworze uwarstwionym jest koncepcja powstawania strefy wzmocnio-
nego górotworu wokół kotwi (RRU — reinforced rock unit). Zakłada ona (Lang, 1958, 1961, 
1972), że kotwie (kotwie mechaniczne) powodują powstanie w górotworze łuku skalnego, który 
zapewnia stateczność wyrobiska. Takie założenie pozwala na określenie typu, długości, 
odległości oraz minimalnego naciągu kotwi (Lang et al. 1979) dla danych warunków (rys. 5.2.). 
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Rys. 5.2. K o n c e p c j a w e d ł u g Langa a/. (1972) 

Długość kotwi można obliczyć ze wzoru: 

1 = (5.4.) 

zaś minimalny naciąg kotwi konieczny dla zapewnienia stateczności wyrobiska ze wzoru: 

n = o 
a^y AR 
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(5.5.) 
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gdzie: 
a , —współczynnik zależny od czasu instalacji kotwi^^; 
A — powierzcłinia stropu podtrzymywana przez jedną kotew (s^ • s^ ), 

s, -s. 
R = 1 

) 
dla prostokątnej siatki kotwienia; 

/g — wysokość strefy odprężonej. 

Lang zalecał przyjmować do wstępnycłi obliczeń koliezję równą zero. 
Koncepcja Langa, podobnie jak rozwiązanie Panka, odnosi się raczej do kotwi mecłianicz-

nycłi, dla którycłi warunkiem prawidłowej współpracy z górotworem jest nadanie odpowied-
niego naciągu. Lang, za przykładem Panka, zaleca także kotwienie prostopadle do uwarstwie-
nia. Długość kotwi zależy tylko od rozpiętości wyrobiska, zaś największą wagę przywiązuje się 
tutaj do kwestii nadania kotwiom odpowiedniego naciągu. 

Korzyści wynikające ze spinania ze sobą warstw górotworu można w uproszczony sposób 
przedstawić za pomocą analizy wartości naprężeń w belkach zginanych (rys, 5.3.). 

Górotwór nieskotwiony: 
1. Maksymalny moment gnący: 

Górotwór skotwiony: 
L Maksymalny moment gnący: 

= max 8 
A/_„.. = inax 8 

r ^ ¥ ^ 0 ^ A ̂  ^ • ^ ^ It ^ ^ f ̂  I r ^ r ^ ^ ̂  ̂  ̂  * 
r ^ ^ ^ M 

r ^ J ^ ^ Jf 

Rys. 5.3. Uproszczone przedstawienie działania kotwi w górotworze uwarstwionym 

2. Maksymalne naprężenia rozciągające: 

1 ąB"-

2. Maksymalne naprężenia rozciągające 

a = max G = max 

qB 
^iK+h,) 

Policzmy stosunek maksymalnych naprężeń rozciągających dla górotworu skotwionego do 
górotworu nieskotwionego: 

a max 

ęy max 

h]+hl 

" Jeżeli kotwie są zabudowane przed wystąpieniem znaczących deformacji górotworu wokół wyrobiska to 
zakłada sią aktywną współpracę z górotworem i współczynnik a , = 0,5. Jeżeli zakładamy pasywną współpracę obudowy 
z górotworem (takie, silnie konserwatywne podejście zalecane jest przez Bieniawskiego, 1987) to a , = 1,0. 
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G max 

O max 

Przykładowo dla: =^2 =/? otrzymujemy: 

= - , co znaczy, że na skutek skotwienia następuje dwukrotny spadek maksymalnycłi 
2 

naprężeń rozciągającycłi. 

5.2.3. Koncepcja podwieszania słabszej warstwy skalnej 

Dla przypadku warstw o znacznie różniącycłi się parametrach wytrzymałościowycłi 
i odkształceniowych Stillborg (1986) proponuje ogólnie znaną koncepcję podwieszania słabszej 
warstwy górotworu do warstwy mocniejszej za pomocą kotwi (rys, 5.4.). 

Określenie parametrów obudowy kotwiowej dla takiej sytuacji sprowadza się do kilku 
prostych wzorów^®: 

fV -n -Sj -s^ • h -y (5.6.) 

gdzie: 
W - ciężar górotworu podtrzymywany przez jedną kotew; 
n — współczynnik bezpieczeństwa (Stillborg, 1986, zaleca 1,5<« <3); 
h — wysokość słabej warstwy górotworu w stropie; 
Y — ciężar objętościowy słabej warstwy stropowej. 

Długość kotwi określamy z zależności: 

Z = A+ (0,5-0,75), m (5.7.) 
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Stillborg (1986) zaleca stosowanie naciągu kotwi zawierającego się w takim samym prze 
dziale nośności jak Panek. 

Wydaje sięjednak. 
że stosowanie wzorów 
(5.6.) i (5.7.) dla celów 
projektowych stanowi 
skrajnie uproszczone 
podejście do problemu 
kotwienia w górotwo-
rze uwarstwionym. 
Dhigość i odległość 
kotwi oblicza się 
uwzględniaj ąc tylko 
warunek, aby ciężar 
bloku słabej warstwy 
skalnej przypadający 
na pojedynczą kotew 
był mniejszy od jej 
nośności pomniejszo- Rys. 5.4. Podwieszenie słabszej warstwy górotworu do mocniejszej (Stillborg, 1986) 

3S Podobne wzory można znaleźć w pracy Obcrta i Duvalla (1967). 
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nej o współczynnik bezpieczeństwa. Nie bierze się pod uwagę głębokości, pierwotnego stanu 
naprężenia, parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych warstw stropowycli (poza trud-
nym do sprecyzowania kryterium warstwa słabsza — warstwa mocniejsza) ani warstw ocioso-
wycłi, które są niezwykle istotnymi czynnikami wpływającymi na stateczność wyrobisk gómi-
czycłi, zlokalizowanych w górotworze uwarstwionym. 

Ponieważ przedstawione wyżej propozycje określania parametrów obudowy kotwiowej w góro-
tworze uwarstwionym są obarczone bardzo poważnymi wadami i nie mogą być traktowane jako 
zadawalające, poniżej przedstawiono alternatywne, oryginalne rozwiązanie analityczne, umożliwia-
jące określenie parametrów obudowy kotwiowej w górotworze uwarstwionym. 

5.3. Analityczny model współpracy kotwi z górotworem 
uwarstwionym oparty na teorii belki na sprężystym podłożu 

Zdaniem autorów pracy w górotworze uwarstwionym zachodzi kombinacja obu uprzednio 
przedstawionych modeli^^ współpracy kotwi z górotworem. Oznacza to, że skutkiem zabudowy 
kotwi w górotworze jest zarówno podwieszanie warstw słabszych do mocniejszych jak i spina-
nie ze sobą słabych warstw skalnych. 

Zadaniem kotwi powinno być takie połączenie ze sobą warstw górotworu, aby nie miały one 
możliwości przemieszczania się względem siebie, tworząc uwarstwioną belkę skalną złożoną 
z warstw o różnych parametrach wytrzymałościowo-odkształceniowych. 

Dla określenia wpływu zabudowy kotwi na stateczność uwarstwionego górotworu wokół 
wyrobiska górniczego można zastosować teorię ugięcia belki na sprężystym podłożu. 

Pierwsze zastosowanie teorii belek na sprężystym podłożu do rozwiązywania problemów 
geomechanicznych sięga lat trzydziestych, kiedy to W. Budryk wykorzystał ją dla obliczenia 
ciśnienia górotworu wywołanego eksploatacją górniczą (Sałustowicz, 1954). Na bazie tej kon-
cepcji w drugiej połowie XX wieku rozwiązano szereg zagadnień związanych z ugięciem stropu 
dla różnych sposobów kierowania stropem (Sałustowicz, 1950; Sałustowicz, 1954; Ozog, 1965; 
Zhu et al. 1989, Karfakis i Wu, 1995). Zarówno prace Budryka jak i Sałustowicza (1950, 1954) 
dotyczyły ugięcia stropu w wyrobisku ścianowym. Klasycznym zagadnieniem rozpatrywanym 
przez Budryka jest długie wyrobisko ścianowe przy wybieraniu pokładu z zawałem stropu, przy 
czym Budryk uwzględniał ugięcie belki pochodzące od siły skupionej (Filcek, 1997). Przy eks-
ploatacji ścianowej na zawał założył on, że płyta stropu bezpośredniego spoczywa na spręży-
stym (Winklerowskim) podłożu, jakie stanowi pokład. W ten sposób tworzy się swoisty wspor-
nik nad wyeksploatowaną częścią pokładu. Linia ugięcia stropu, wynikająca z uwzględnienia 
tylko momentów gnących, jest zawsze linią falistą o zanikającej amplitudzie. Oczywiście falisty 
charakter mają także rozkłady naprężeń w pokładzie oraz rozkład momentów gnących oraz sił 
tnących w stropie. Powyższa teoria została w latach 50-tych zastosowana przez Sałustowicza do 
opisu procesu deformacji na skutek eksploatacji ścianowej z podsadzką, którą Sałustowicz 
potraktował także jako sprężyste podłoże. Dla obu przypadków eksploatacji Sałustowicz rozpa-
trywał w ugięcie pochodzące od obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego, uwzględniając 

^̂  Autorzy zdają sobie sprawę, żc jest to twierdzenie odważne. Z reguły dotychczas wyraźnie rozróżniano 
przypinanie od spinania. Pcng (1986) twierdzi, że znacznie większa iiość kotwi jest potrzebna do spinania niż 
przypinania. Przedstawiony przez nas dalej model analityczny jasno wykazuje, żc współpraca kotwi z górotworem 
uwarstwionym może zachodzić tylko przy uwzględnieniu kombinacji obu wymienionych modeli. 
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wyłącznie działanie momentów gnącycłi. Oba te rozwiązania zostały uzupełnione przez Ozoga 
(1965), którego praca uwzględniała ugięcie belek na sprężystym podłożu zarówno pod 
działaniem momentów gnących jak i sił poprzecznych. Biorąc pod uwagę oba te czynniki Ozog 
otrzymał obraz linii ugięcia w postaci krzywej falistej lub aperiodycznej. 

Ciekawe rozwiązanie oparte na teorii ugi ęcia belki na sprężystym podłożu zostało także opu-
blikowane przez Karfakisa i Wu (1995). W swojej pracy rozpatrują oni ugięcie wspornika oraz 
ugięcie belki stropowej w przypadku wykonania wyrobiska prostokątnego. Zakładają, że strop 
jest jednorodnym materiałem skalnym, jednakże różnicują jego moduły Younga (inny moduł 
Younga dla skał w przypadku rozciągania, a inny w przypadku ściskania). Interesującym aspek-
tem tego rozwiązania jest założenie eksponencjalnego rozkładu obciążenia pionowego. Jego 
istotną wadą jest rozpatrywanie ugięcia stropu tylko przy uwzględnieniu działania momentów 
gnących. 

We wszystkich powyższych rozwiązaniach zakładano jednorodność zarówno stropu jak 
i podłoża, co w znaczący sposób ogranicza ich stosowalność dla górotwom uwarstwionego. 
Autorzy tych rozwiązań nie analizowali stanu naprężenia ani wytężenia w belce stropowej. 
Z wyjątkiem rozwiązania Karfakisa i Wu (1995) oraz w ograniczonym zakresie Zorychty 
(1984), teoria belki na sprężystym podłożu nie była stosowana dla wyrobisk korytarzowych. 

W niniejszej pracy, teoria ugięcia belki na sprężystym podłożu została zastosowana dla okre-
ślenia linii ugięcia belki stropowej ponad prostokątnym wyrobiskiem wykonanym w górotwo-
rze uwarstwionym. Przy rozwiązywaniu tego zadania (rys. 5.5.) przyjęto następujące założenia: 

— układ warstw stropowych spoczywających na sprężystym podłożu jest obciążony ciśnie-
niem pionowymp^ wynikającym z grawitacji; 

•w ' • • ' • , 40 — ciśnienie poziome równe jest zeru ; 
— miąższość belki stropowej jest równa długości kotwi; 
™ rozpatrywana belka skalna stanowiąca strop wyrobiska jest traktowana jako uwarstwiona; 
— uwzględniono możliwość występowania dodatkowego ciśnienia po pochodzącego od 

obudowy podporowej; 
— wszystkie warstwy skalne stanowiące strop wyrobiska są, na skutek kotwienia, ze sobą 

połączone (przemieszczenia na kontakcie warstw są ciągłe, rozkład poziomych naprężeń 
normalnych jest nieciągły, a rozkład naprężeń stycznych jest ciągły); 

— wyrobisko jest na tyle długie, że sytuację można traktować jako płaską dla założenia 
walcowego ugięcia uwarstwionej belki skalnej stanowiącej strop wyrobiska. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia rozpatrzono ugięcie belki stropowej pod wpływem 
działania momentów gnących oraz sił ścinających (Ozog, 1965). 

A. Równanie różniczkowe linii ugięcia belki skalnej wynikające z działania sił tnących ma 
postać: 

A^z (5.8.) 
djc' ~ 6D dc 

gdzie: 
k̂  — współczynnik kształtu przekroju — dla przekrojów prostokątnych: k̂  = 1,2; 
h — miąższość uwarstwionej belki skalnej; 
T— siła tnąca; 
D — sztywność zginania uwarstwionej belki skalnej (Dodatek 1). 

4 0 Zdajemy sobie sprawą z własnej niekonsekwencji — wcześniej napisaliśmy, że naprężenia poziome występują 
i przyjmują niekiedy bardzo duże wartości. Można jednak założyć, żc ich brak jest sytuacją gorszą (Gerdeen, 1977). 
W przypadku występowania naprężeń poziomych z reguły następuje poprawa stateczności skotwionego stropu. 
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P 

Rys. 5.5. Wyrobisko prostokątne wykonane w górotworze uwarstwionym 

Elementarny przyrost siły tnącej jest równy: 

dT = {cz-p^)6x 

gdzie: 
c — współczynnik oporu właściwego podłoża; 
z — ugięcie belki skalnej; 
p — ciśnienie pionowe. 

(5.9.) 

Współczynnik oporu właściwego podłoża może być obliczony według procedury zapropono-
wanej przez Sułockiego (1984) (jest ona znacznie prostsza i bardziej przejrzysta od sposobu 
przedstawionego przez Savage et al. 1986): 

1 
c -

/=1 ^0/ 

gdzie: 
^oj —moduły Younga kolejnych warstw podłoża; 

K - K miąższości kolejnycłi warstw podłoża. 

Po dwukrotnym zróżniczkowaniu równania (5.8.) otrzymujemy 

dx 6D djc 
(5.10.) 
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B. Ugięcie belki skalnej wynikające z działania momentów gnącycłi jest równe: 

d'z M (5.11.) 
dx' D 

gdzie: 
M — moment gnący. 

Po podstawieniu: 

dx 

i podwójnym zróżniczkowaniu otrzymujemy: 

d'z_ cz-p^ (5.13.) 
d^:' D 

Po superpozycji wzorów (5.10.) i (5.13.) otrzymujemy równanie różniczkowe (uwzględ-
niające działanie zarówno momentu gnącego jak i siły tnącej) linii ugięcia belki: 

d ' z + c_ (5.14.) 
dx' " 6D 

Szczegółowy tok rozwiązywania równania 5.14. został zamieszczony w Dodatku 2 do 
niniejszej pracy. 

W ogólnym przypadku rozwiązanie pozwala na określenie równania linii ugięcia uwarstwio-
nej" '̂ belki stropowej spoczywającej na sprężystym podłożu (przy czym podłoże również może 
być uwarstwione). Na podstawie równania linii ugięcia belki można określić rozkład momentów 
gnących i sił tnących dla uwarstwionej belki stropowej. Następnie znając rozkład momentów 
gnących oraz sił tnących można określić wielkości naprężeń stycznych i normalnych wystę-
pujących w dowolnym punkcie uwarstwionej belki stropowej. 

Zastosowanie teorii ugięcia belki na sprężystym podłożu pozwala określić konieczną 
długość kotwi dla zapewnienia stateczności uwarstwionego stropu, przy czym poprzez 
konieczną długość kotwi należy rozumieć długość niezbędną dla zapewnienia stateczności 
wyrobiska. Metodyka określania koniecznej długości kotwi zostanie przedstawiona w następ-
nych podrozdziałach. 

Następnymi parametrami kotwi, które wymagają określenia, są kąty nachylenia poszczegól-
nych kotwi oraz odległość pomiędzy nimi. Poniżej zostaną przedstawione koncepcje określania 
kątów nachylenia kotwi na podstawie rozkładu trajektorii naprężeń głównych oraz odległości 
pomiędzy kotwiami z warunku równomierności rozkładu sił tnących. 

' ' ' w przypadku występowania w stropie wyrobiska szeregu warstw o zbl iżonych parametrach 
wytrzymałościowycłi określenie stanu naprężenia i wytężenia za pomocą przedstawionego powyżej modelu 
analitycznego może być nieco uciążliwe. W takiej sytuacji można wykorzystać wzory dla określenia parametrów 
odkształceniowych górotworu transwersalnie izotropowego przedstawione w pracy Savagc'a et al. (1986). Podają oni 
wzory na określenia wszystkich pięciu stałych sprężystych opisujących górotwór transwersalnie izotropowy (wzory te 
ulegają znacznemu uproszczeniu przy założeniu, że górotwór jest uwarstwiony). 
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5.4. Określenie naprężeń normalnych oraz stycznych 
w uwarstwionej belce stropowej 

Poniżej zaprezentowano sposób określania wartości naprężeń normalnych oraz naprężeń 
stycznych dla uwarstwionej belki stropowej składającej się z dowolnej ilości warstw, na podsta-
wie znajomości wartości momentów gnących oraz sił tnących w dowolnym przekroju belki. 

W celu obliczenia naprężeń w dowolnym przekroju belki konieczna jest znajomość położe-
nia osi obojętnej. Metodyka określania jej położenia jest podana w Dodatku 1. 

Po określeniu położenia osi obojętnej można policzyć naprężenia normalne w dowolnym 
przekroju belki na podstawie procedury podanej przez Sałustowicza (1954) ze wzoru: 

^ ^ ^ (5.15.) 
D 

gdzie: 
M — moment gnący w danym przekroju; 
z — odległość rozpatrywanego przekroju od osi obojętnej; 
E. — moduł Younga danej warstwy"^ ;̂ 

D — sztywność zginania belki (Dodatek 1). 

Na podstawie przyjętych warunków brzegowych modelu można stwierdzić, że rozkład naprężeń 
normalnych w danym przekroju uwarstwionej belki stropowej będzie miał charakter nieciągły, 
a wielkości naprężeń w poszczególnych warstwach będą proporcjonalne do współczynników sprę-
żystości tych warstw. 

Wzory na rozkład naprężeń stycznych w belce uwarstwionej zostały wyprowadzone na pod-
stawie uogólnienia metodyki dla belki dwuwarstwowej (Orłowski i Słowański, 1978). 

Ogólny wzór na wielkość naprężeń stycznych w dowolnym przekroju belki uwarstwionej ma 
postać: 

T.-
E. (5.16.) 

J h F 

gdzie: 
T— wielkość sił tnących w przekroju; 
^spr— sprowadzony moment statyczny; 

Ê  — moduł Younga /-tej warstwy; 

— moduł Younga warstwy bazowej; 

ŝpr — sprowadzony moment bezwładności sprowadzonego przekroju belki; 

ŝpr — sprowadzona szerokość przekroju belki. 

4 2 Należy ^ pamiętać, żc przez moduł Younga dowolnej warstwy rozumie sią tutaj wyrażenie wynikające z teorii 
zgięcia płyt E = - j — ^ , gdzie — moduł Younga warstwy bazowej. 
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Sprowadzony przekrój belki dla danej warstwy określamy według wzoru 

^ ispr ~ ^ -• 
O 

gdzie: ^ 
/ 

A — sprowadzony przekrój /-tej warstwy; 

Aj —przekrój /-tej warstwy. 

Sprowadzony moment statyczny dla sprowadzonego przekroju określany jest w zależności od 
położenia osi obojętnej. Trudno jest tutaj napisać bardziej ogólny wzór dla obliczania momentu 
statycznego gdyż jest on funkcją położenia osi obojętnej oraz rozpatrywanego przekroju belki. 
Położenie osi obojętnej jest z kolei, jak już wcześniej wspomniano, funkcją parametrów 
odkształceniowych poszczególnych warstw skalnych. 

Sprowadzony moment bezwładności dla całego przekroju sprowadzonego może być okre-
ślony według wzoru: 

• " E E E E 
o o o o 

Na podstawie przyjętych warunków początkowych dla modelu można stwierdzić, że wykres 
naprężeń stycznych w danym przekroju uwarstwionej belki stropowej powinien być ciągły, 
a maksymalne wartości naprężeń stycznych powinny występować w przekroju określonym 
położeniem osi obojętnej belki. 

5-5. Koncepcja określania kątów nachylenia kotwi na podstawie 
rozkładu trajektorii naprężeń głównych oraz odległości kotwi 
na podstawie równomiernego rozkładu sił tnących 

Dla zapewnienia jak najlepszej współpracy obudowy kotwiowej z górotworem konieczne 
jest prawidłowe określenie jej parametrów, czyli długości kotwi, ich odległości oraz kąta nachy-
lenia. Dotychczas wykorzystywane metody określania tych wielkości nie są zadawalające, a ich 
stosowanie przyniosło pewną ilość udokumentowanych przypadków zawałów stropu wyrobisk 

r 

W samodzielnej obudowie kotwiowej (Swiderski, 1995; Raport, 1999). 
W poniższym podrozdziale zaproponowano szereg koncepcji określania parametrów obu-

dowy kotwiowej, opartych o przedstawione wyżej rozwiązanie analityczne. 
Unrug (1994 i 1996) opisuje rzeczywisty przypadek jaki zaistniał w jednej z amerykańskich 

kopalń węgla kamiennego. Strop wyrobiska składający się z uwarstwionych łupków skotwiono 
za pomocą kotwi o długości 0,9 m, zabudowanych prostopadle do uwarstwienia. Odnotowano 
zawał całej skotwionej belki stropowej. Po zwiększeniu długości kotwi do 1,2 m, a następnie do 
1,5 m odnotowano odpowiednio występowanie zawałów stropów o miąższości 1,2 m i 1,5 m. 
Po zabudowaniu w stropie wyrobiska na przemian kotwi o długości 0,9 m oraz 1,2 m nie stwier-
dzono występowania zawałów stropu. 

Unrug (1996) podaje, że obciążona powierzchnia ponad głowicami kotwi pracuje na 
rozciąganie prostopadle do uwarstwienia (płaszczyzn sedymentacji). Jak wiadomo skały osa-
dowe tam właśnie mają najmniejszą wytrzymałość na rozciąganie, stąd też może zachodzić 
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propagacja rozwarstwień i w rezultacie obwał stropu. Przemyślenia Unruga potwierdzają prze-
prowadzone w rozdziale 4 rozważania na temat powstawania powyżej końcówki kotwi strefy 
naprężeń rozciągających. 

Z reguły we wszystkich analizach wpływu kotwi na stan naprężenia w rejonie wyrobisk górni-
czych mówi się o działaniu kotwi powodującym utworzenie się strefy naprężeń ściskających pomię-
dzy głowicą i kołnierzem. Nie analizuje się natomiast wpływu stref naprężeń rozciągających, 
powstających na skutek zabudowy kotwi powyżej ich głowicy'̂ .̂ 

W dalszych pracach ten aspekt kotwienia nie może być jednak pominięty. Wydaje się, że za 
jego pomocą można wytłumaczyć szereg przypadków obwałów wyrobiska w samodzielnej obu-
dowie kotwiowej odnotowanych w literaturze światowej (Syder, 1984). W przypadku góro-
tworu uwarstwionego, na skutek kotwienia za pomocą kotwi o równej długości, może wystąpić 
rozwarstwienie górotworu, spowodowane m.in. występowaniem stref naprężeń rozciągających 
w rejonie głowicy kotwi. 

Tłumaczyłoby to odrywanie się skotwionych belek skalnych tuż przy głowicy kotwi. 
Przypadki takie są znane również w górnictwie amerykańskim"^"^ (Unrug, 1994). Badania amery-
kańskie (Smith, 1993; Peng, 1993) wykazały również, że prawdopodobieństwo powstania 
spękań w rejonie głowicy kotwi rośnie wraz ze wzrostem gęstości kotwienia. 

Oczywiście sprawą dyskusyjną jest czy spękanie górotworu w rejonie głowicy kotwi jest 
spowodowane gęstą siecią kotwienia, czy też dużymi naprężeniami ścinającymi w górotworze 
— najprawdopodobniej mamy do czynienia z kombinacją obu wymienionych przyczyn. 

Występowanie stref naprężeń rozciągających może powodować lokalne zniszczenie góro-
tworu. W przypadku zabudowy kotwi o równej długości może występować propagacja stref 
zniszczenia, która w rezultacie może prowadzić do utworzenia się długiej, a wąskiej strefy 
zniszczenia powyżej końcówek kotwi, w rejonie kontaktu warstw. 

Nieco inny mechanizm opadania skotwionego stropu (rys. 5.6.) podaje Kripakov (1982). 
Według niego proces zniszczenia stropu (tzw. cutter roof) rozpoczyna się od powstania spękań 
w rejonie ociosów o kierunku zbliżonym do pionowego. Następnie następuje propagacja spękań 
w kierunku poziomym i zawisanie belki skalnej nad wyrobiskiem. Etapem końcowym jest 
zniszczenie skał w rejonie drugiego ociosu poprzez rozciąganie i obwał skotwionej belki stropo-
wej. Taki przebieg procesu zniszczenia został przedstawiony przez Kripakova na podstawie 
przeprowadzonych przez niego symulacji numerycznych. 

Przy założeniu takiego mechanizmu obwału rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste 
—wystarczy zastosować zróżnicowane długości kotwi (kotwienie wysokie i niskie). W ten spo-
sób unikamy połączenia się stref naprężeń rozciągających i w rezultacie nie dochodzi do propa-
gacji stref zniszczenia. Niestety w wyrobiskach chodnikowych kopalń podziemnych, ze 
względu na niewielkie wymiary wyrobisk oraz zróżnicowany stopień wyszkolenia personelu"^^, 
stosowanie różnych długości kotwi może być uciążhwe. 

W języku angielskim dla określenia działania kotwi używa się określenia reinforcement — 
nie można tego tłumaczyć jako obudowa— ale jako wzmocnienie. Zgodnie z tym określeniem 
kotwie nie stanowią więc obudowy wyrobiska, ale wzmacniają górotwór w jego otoczeniu. 
VIożna postawić tezę, że w górotworze po skotwieniu tworzy się belka skalna, w której 

Problem icn bardziej szczegółowo przedstawiono w rozdziale 4. 
Zjawisko to obserwowano już w latach 50-tych (Thomas, 1951). 
Chodzi tutaj o pewną niefrasobliwość górników, którzy nie mogą zrozumieć konieczności zróżnicowania 

długości kotwi i w rezultacie nic wykonywać prawidłowo zaleceń projektanta. 
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zadaniem kotwi jest przenoszenie naprężeń 
rozciągających. Tego typu belka stanowi pewną 
analogię do belki żelbetowej. Podobną koncepcję 
przedstawił Jacobi (1964). Wspomina o niej rów-
nież Habenicht (1984). Jest faktem ogólnie zna-
nym, że zbrojenie konstmkcji źelbetowycłi jest 
projektowane na podstawie przebiegu trajektorii 
naprężeń glównych^^, czyli linii posiadających 
taką własność, że główoie naprężenia mają kieru-
nek do nich styczny (Niezgodziński i Niezgodziń-
ski, 1984; Jakubowicz i Orłoś, 1984). Ze względu 
na mechaniczne własności skał — wytrzymałość 
najednoosiowe ściskanie jest kilka lub kilkanaście 
razy większa od wytrzymałości na jednoosiowe 
rozciąganie — interesujący jest przebieg trajekto-
rii maksymalnych (rozciągających) naprężeń 
głównych. Przybliżony sposób wyznaczenia tra-
jektorii naprężeń głównych można znaleźć w pra-
cach Wierzbickiego (1932, 1955). 

Ze względu na nieciągłość rozkładu naprężeń 
normalnych w górotworze uwarstwionym, także 
trajektorie naprężenia głównego nie są krzywymi 
ciągłymi. Inaczej mówiąc są one ciągłe jedy-
nie w obrębie poszczególnych warstw skalnych, 
a nieciągłe w całej analizowanej belce, co w istotny 
sposób komplikuje ich przebieg. Dlatego też zdecy-
dowano się na istotne uproszczenie polegające na 
założeniu, że belka skalna jest jednorodna. W takim 
przypadku rozkład wszystkich naprężeń jest ciągły 
i niezależny od parametrów wytrzymałościowych 
i odkształceniowych warstw skalnych. Założenie to 
zostało wprowadzone tylko dla określenia prze-
biegu trajektorii naprężeń głównych. Późniejsze 
analizy, zarówno stanu naprężenia jak i wytężenia, 
były prowadzone dla górotworu uwarstwionego. 

Na podstawie rozkładu trajektorii naprężeń 
głównych w stropie wyrobiska jesteśmy w stanie 
określić kąty nachylenia poszczególnych kotwi Rys. 5.6. Kolejne fazy rozwarstwienia 

skotwioncgo stropu (Kripakov, 1982) 

Z analizy przestrzennego stanu naprężenia wynika, że w każdym punkcie dowolnie obciążonego ciała można 
wyciąć elementarny sześcian w taki sposób, że na jego ścianach nie będzie naprężeń tnących, lecz jedynie trzy wzajemnie 
prostopadłe naprężenia normalne działające wzdłuż kierunków głównych. Np. po ustaleniu kierunku największego 
naprężenia głównego w danym punkcie ciała możemy na kierunku tego naprężenia obrać następny punkt i również w tym 
punkcie ustalić kierunek maksymalnego naprężenia i tą metodą ustalić linię ciągłą zwaną trajektorią naprężeń głównych 
(Niezgodziński i Niezgodziński. 1984). Trajektorie naprężeń głównych zwane były dawniej liniami izostatycznymi 
(Wierzbicki, 1955). 
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tak, aby ich położenie jak najlepiej pokrywało się z kierunkami działań naprężeń rozciągających. 
Przykładowy rozkład trajektorii naprężeń głównych w belce stropowej wyrobiska jest pokazany 
na rys. 5.7. 

Rys. 5.7. Trajektorie maksymalnych naprężeń głównych w stropie wyrobiska 

Koncepcja ta potwierdza wyniki badań modelowych wykonanych przez Hama i Tsur-Lavie 
(1970). Stwierdzili oni, że nachylone kotwie zabudowane w stropie wyrobiska są bardziej efek-
tywne niż kotwie prostopadłe do uwarstwienia. Określali oni wspominany już uprzednio RF 
czyli współczynnik wzmocnienia stropu i stwierdzili jego istotny wzrost w przypadku zastoso-
wania kotwi nachylonych. Podobnie Spang i Egger (1990), na podstawie badań laboratoryjnych 
oraz obliczeń numerycznych, stwierdzają jednoznacznie, że zabudowa kotwi nachylonych 
powoduje występowanie mniejszych przemieszczeń na płaszczyźnie poślizgu oraz jednocześnie 
zwiększa nośność kotwi. Lepszą współpracę kotwi nachylonych z górotworem potwierdzają 
także badania modelowe przeprowadzone przez Raju i Ghose (1982). 

Zgodnie z uzasadnieniem dotyczącym konieczności zabudowy nachylonych kotwi stropo-
wych stycznym do trajektorii naprężeń głównych podtrzymujemy to stwierdzenie pomimo iż 
np. Peng i Tang (1984), po przeprowadzeniu badań in situ stwierdzają, że zabudowa kotwi 
nachylonych przy ociosach tylko w niewielki sposób poprawia stateczność stropu w porównaniu 
do kotwi pionowych, a w zamian zwiększa koszty. Ten wynik może być tłumaczony przewy-

A 1 
miarowaniem obudowy w analizowanym wyrobisku — w ten sposób efekt poprawy stateczno-
ści stropu poprzez zabudowę kotwi nachylonych mógł być niezauważalny. 

Dunham (1976) na podstawie przeprowadzonych badań modelowych potwierdza, że zabu-
dowa kotwi nachylonych pod kątem jest korzystniejsza niż zabudowa kotwi prostopadle do 
uwarstwienia. Podobnie Gale i Blackwood (1987), na podstawie tensometrycznych pomiarów 
naprężeń w kotwiach, prowadzonych in situ wnioskują, że kotwie ociosowe podlegają więk-
szym naprężeniom niż kotwie umiejscowione w rejonie środka wyrobiska. 

Z nierównomiernego rozkładu sił tnących wzdłuż osi obojętnej belki stropowej wynika 
jasno, że powinno się stosować zróżnicowane odległości pomiędzy kotwiami (Gałczyński, 
1973; Peng, 1986). Konieczność takiego rozmieszczenia kotwi potwierdzają obserwacje in situ 
przeprowadzone przez Snydera (1984), Jeffreya i Daemena (1984) oraz Stimpsona (1984), 
którzy zalecają stosowanie większej ilości kotwi przy ociosach wyrobiska niż w jego środku 
oraz badania modelowe przeprowadzone przez Dunhama (1976), który stwierdza, że kotwie 
w pobliżu ociosów mają silny wpływ na stateczność wyrobiska. 

4 7 Co zresztą jest chyba zjawiskiem nagminnym w górnictwie polskim (i nic tylko). 
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W polskim górnictwie podziemnym stosowana jest równa odległość pomiędzy kotwiami, 
tymczasem jak wynika z powyższych rozważań nie jest to zawsze najlepszym rozwiązaniem. 

Podsumowując, można stwierdzić, że kotwie powinny być nachylone względem uwarstwie-
nia w taki sposób, aby ich kierunek pokrywał się z trajektoriami maksymalnych naprężeń 
głównych. 

Przy rozpatrywaniu zagadnienia stateczności belki stropowej szczególną uwagę należy 
zwrócić na rozkład sił tnących. Niektórzy badacze uznają nawet, że siły te decydują o zniszcze-
niu belki stropowej — vide Teoria Reakcji Podłoża według Boreckiego (Kłeczek, 1994). 

Przedstawione powyżej rozwiązanie analityczne uwzględnia zarówno oddziaływanie 
momentów gnących jak i sił tnących, a schemat postępowania dla określenia położenia kotwi 
z uwzględnieniem rozkładu sił tnących pokazano na rys, 5.8. 

Rys. 5.8. Określenie położenia kotwi z uwzglądnicnicm rozkładu sił tnących 

Najpierw dzielimy pole pod wykresem sił tnących na równe części zgodnie ze wzorem: 

2i B . , n, 
X = I ; / = L . . — 

2 2 
(5,19.) 

gdzie: 
X. — odległości granic kolejnych części pól od osi symetrii wyrobiska; 
n,. —ilość kotwi. 
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Różni autorzy proponują diametralnie inne wzory na określanie odległości k^... k. (gdzie: k. 
— odległość kotwi od osi symetrii wyrobiska). Gałczyński (1973) dzieli odcinki pomiędzy i , 
na połowę, a Peng (1986) proponuje podział według bardzo niejasnych kryteriów, których popraw-
ność trudno ocenić. W związku tym zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym dana kotew 
powinna być zlokalizowana w środku ciężkości odpowiedniego pola oznaczonego na wykresie sił 
tnących (Cała, 1997). Zgodnie z tym rozwiązaniem położenie kotwi jest można określić ze wzoru: 

/ ^ ^ 3 X, 

Określenie liczby kotwi w wyrobisku wymaga szerszego komentarza. Z przedstawionych 
powyżej rozważań wynika, że nie jest konieczne umieszczanie kotwi w środku wyrobiska. Takie 
stwierdzenia pojawiają się często w literaturze (Ham i Tsur-Lavie, 1970; Fairhurst i Singh, 
1974; Peng, 1986). Chugh i Missavage (1979) wręcz stwierdzają, że gdy celem kotwi jest spięcie 
ze sobą warstw skalnych nie należy instalować kotwi w środku wyrobiska. Należy jednak pod-
kreślić, że umiejscowienie kotwi w środku wyrobiska jest konieczne dla utrzymania jego sta-
teczności. Wszak to w środku wyrobiska występują największe poziome naprężenia zarówno 
rozciągające w stropie wyrobiska, jak i ściskające w rejonie górnej krawędzi skotwionej belki. 

Lokalizacja kotwi w środku wyrobiska jest również wskazana ze względu na rozmieszczenie 
trajektorii rozciągających naprężeń głównych. W związku z powyższym wydaje się, że celowe 
jest stosowanie nieparzystej liczby kotwi w stropie wyrobiska. W takim przypadku kotew cen-
tralna powinna być zabudowana w środku, a położenie pozostałych kotwi należy ustalać zgod-
nie z procedurą podaną powyżej. 

5.6. Określenie wytężenia w uwarstwionej belce stropowej 
oraz w ociosach wyrobiska 

w wyniku obliczeń według przedstawionego powyżej analitycznego modelu otrzymuje się 
składowe naprężeń dla płaskiego stanu naprężenia, a konkretnie naprężenia poziome oraz naprę-
żenia styczne (naprężenia pionowe są równe zeru). Znając wartości składowych stanu naprę-
żenia warto zastanowić się nad doborem właściwego kryterium wytężeniowego, które 
pozwoliłoby na ocenę wielkości stref zniszczenia w rozpatrywanej, uwarstwionej belce 
stropowej. 

Zhu et al. (1989) zastosował kryterium, zgodnie z którym zniszczenie ośrodka powstaje 
po przekroczeniu wytrzymałości na rozciąganie. Podobne założenie zostało poczynione 
w pracy Bai"̂ ^ et al. (1988). Dla oceny stanu wytężenia górotworu uwarstwionego zostało także 
sformułowane kryterium empiryczne (Trubetskoy i lofis, 1993). Autorzy tej pracy zakładają, że 
stan zniszczenia wokół wyrobiska wykonanego w górotworze uwarstwionym jest funkcją jego 
szerokości oraz miąższości belki stropowej. Niestety we wzorach, które podają, występują 
współczynniki empiryczne, które w sposób zasadniczy ograniczają ich stosowalność. 

Nota bene autorzy tej pracy przedstawiają rozwiązanie problemu podobnego do rozpatrzonego powyżej. 
Określają oni stan naprężenia, przemieszczenia i zniszczenia w górotworze uwarstwionym dła wyrobiska ścianowego 
za pomocą szeregów Fouriera. 
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Z kolei Nova (1980), na podstawie obliczeń analitycznych i badań modelowych, proponuje sto-
sowanie dla górotworu transwersalnie izotropowego kryterium wytężeniowego Coulomba-Mohra. 
Ku zastosowaniu tego kryterium skłaniają sią także Taliercio i Sacci-Landriani (19SS). 

Dla oceny wielkości stref zniszczenia w uwarstwionej belce stropowej zdecydowano się 
więc także na zastosowanie kryterium wytężeniowego Coulomba-Mohra w jego zmodyfikowa-
nej postaci. Zmodyfikowana hipoteza Coulomba-Mohra jest szczegółowo opisana w pracach: 
Izbickiego (1975), Izbickiego i Mroza (1976), Tajdusia (1990) i Filcka et aL (1994). 

Na podstawie przebiegu linii ugięcia uwarstwionej belki stropowej można w przybliżeniu 
oszacować wielkości stref zniszczenia w ociosach wyrobiska. W celu oceny stanu naprężenia 
w danym punkcie ociosu przyjęto warunek wytrzymałościowy"^^ dla jednoosiowego ściskania, 
zgodnie z którym, po zastosowaniu prawa Hooke'a, otrzymujemy: 

A/ = A/, +A/2+...A/, (5.21.) 

(5.22.) 
M = 

E. 

gdzie: 
A/ — sumaryczne ugięcie uwarstwionego ociosu wynikające z rozwiązania analitycznego 
belki na sprężystym podłożu; 
^hhp— maksymalne dopuszczalne ugięcie uwarstwionego podłoża wynikające z prawa 
Hooke'a; jest ono równe sumie maksymalnych dopuszczalnych ugięć wynikających 
z wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie poszczególnych warstw tworzących sprężyste 
podłoże; 
R .̂.— wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie dla /-tej warstwy sprężystego podłoża; 
h. — miąższość /-tej warstwy sprężystego podłoża; 
Ef —moduł Younga /-tej warstwy sprężystego podłoża. 

Określenie zasięgu stref zniszczenia w ociosach jest niezwykle istotne dla pełnej oceny sta-
teczności wyrobiska umiejscowionego w górotworze uwarstwionym. Poprawna ocena wielkości 
stref zniszczenia w ociosach jest tak samo ważna (lub może nawet ważniejsza) jak ocena stopnia 
zniszczenia belki stropowej. 

Na skutek zniszczenia materiału skalnego w ociosach zwiększeniu ulega faktyczna szero-
kość wyrobiska, co ma bardzo silny wpływ na stan naprężenia (z ogólnie znanych rozważań 
teoretycznych wynika, że np. momenty gnące w belkach rosną wraz z kwadratem szerokości) 
zarówno w jego stropie jak i w ociosach. Zostanie to szczegółowo omówione w następnym 
podrozdziale. 

5.7. Analiza wpływu długości Icotwi stropowycłi na stan naprężenia, 
przemieszczenia i wytężenia w otoczeniu wyrobislca 

w celu oceny wpływu długości kotwi stropowych na stan naprężenia, przemieszczenia 
i wytężenia w otoczeniu wyrobiska wykonano szereg przykładowych obliczeń, wykorzystując 
proponowany model analityczny. 

Zdajemy sobie sprawą, żc jest to bardzo duże uproszczenie, ale jak już wcześniej zaznaczono jest to tylko 
przybliżone oszacowanie wielkości stref zniszczenia w ociosie. 
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Założono, że wyrobisko prostokątne o szerokości 6 m i wysokości 3 m jest drążone 
w pokładzie węgla. W stropie wyrobiska zalega warstwa skalna o miąższości 0,6 m zwana dalej 
warstwą 1, powyżej zalega warstwa skalna o takiej samej miąższości zwana dalej warstwą 2, 
a ponad nimi gruba warstwa skalna zwana dalej warstwą 3. Przyjęte do obliczeń własności 
warstw zamieszczono w tabeli 5,1. 

TABELA 5.1. 
Własności warstw skalnych przyjęte do obliczeń 

Warstwa Moduł Younga, 
MPa 

Liczba 
Poissona 

Wytrzymałość 
na jednoosiowe ściskanie, 

MPa 

Wytrzymałość 
na jednoosiowe rozciąganie, 

MPa 

Warstwa 1 5000 0,25 30 5 

Warstwa 2 10 000 0,25 40 6 

Warstwa 3 15 000 0,25 80 10 

Ocios 3000 0,25 25 2 

12.5 MPa 

1.3m 

0.6m 
0.6m 

3.0m 

1 . . . > > 1 • , 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , 
> " ' y > > . ' 

\ •• 

y y yy . 

6.0m 

Rys. 5.9. Schemat modelu górotworu uwarstwionego 
przyjętego dla przykładowych obliczeń 

Założono również, że w stropie wyrobiska zlokalizowanego na głębokości 600 m na skutek sko 
twienia utworzyła się belka skalna o miąższości 2,5 m, która obciążona jest ekwiwalentnym ciśnie 
niem skał nadległycłi o wartości 
12,5 MPa. 

Schemat modelu pokazano na 
rys. 5.9. 

Dla tak przyjętego modelu, 
po wykonaniu obliczeń, otrzy-
mano wyniki w postaci linii ugię-
cia belki (rys. 5.10.), wykresu 
zmienności momentów gnącycłi 
(rys. 5.11.) oraz wykresu zmien-
ności sił tnących (rys. 5.12.). 

Z poniższych wykresów wi-
dać, że maksymalne ugięcie 
uwarstwionej belki stropowej 
występuj e w środku wyrób i-
ska (co jest zresztą wymuszo-
ne warunkami brzegowymi mo-
delu) i wynosi około 47 mm. 
Ugięcie belki stabilizuje się 
w odległości około 10 m od ocio-
su wyrobiska i oscyluje (krzywa 
falista o silnie gasnącym przebie-
gu^^) wokół wartości wyni-
kającej ze sprężystego ugięcia 
podłoża. 

o - 3 

O) 
o 
o . 
o i3 in 

a> 
"o 

10 

2 0 - E 

3 0 

n 4 0 ^ 

5 0 - E 

- 2 0 - 1 5 - 1 0 -5 O 
Odległość , m 

10 

Rys. 5.10. Ugięcie uwarstwionej belki stropowej 

^̂  Praktycznie istotne jest tutaj tylko pierwsze ekstremum. Jak to jasno przedstawił w swojej pracy Filcek, (1997) 
pozostałe ekstrema mają, w porównaniu z pierwszym, wartości zanicdbywalne. 
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Rys. 5.11. Wykres momentów gnących 
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Odległość, m 

10 15 

Rys. 5.12. Wykres sił mących 

Maksymalne wartości momentów gnących występują także w środku wyrobiska i wynoszą 
około 67 MNm. Interesującym jest fakt, że duże wartości momentów gnącycłi występują także 
w ociosacłi. Są one ujemne i osiągają wielkości docliodzące do -30 MNm. 

Maksymalne^' wartości sił tnących występują w ociosach wyrobiska i osiągają wielkości 
około 37 MN. Na rys. 5.13. pokazano rozkład naprężeń normalnych oraz stycznych dla analizo-
wanej uwarstwionej belki stropowej. Widać, że wielkości naprężeń potwierdzają teoretycz-
ne domniemania. Dla porównania przerywanymi liniami zaznaczono rozkłady naprężeń 

51 I równe co do wartości bezwzględnej. 
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Rys. 5.13. Rozkład naprężeń normalnych i stycznych 
w analizowanej uwarstwionej belce stropowej 
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normalnych i stycznych dla przypadku jednorodnej belki stropowej. Jak widać uwzględnienie 
uwarstwienia górotworu powoduje bardzo istotne zmiany w rozkładzie naprężenia w porówna-
niu z jednorodną belką skalną. Uwzględnienie uwarstwienia górotworu ma silny wpływ na war-
tości sztywności zginania Z) — a co za tym idzie ugięcie belki oraz wytężenie górotworu w oto-
czeniu wyrobiska. 

Rozkład naprężeń normalnych 
jest nieciągły. Naprężenia te zmie-
niają się skokowo na granicy 
warstw, co wynika z różnicy pomię-
dzy współczynnikami sprężystości. 
Przyjmują one maksymalne wartości 
rozciągające w dolnych włóknach 
belki, są równe zeru w płaszczyźnie 
osi obojętnej oraz przyjmują maksy-
malne wartości ściskające w gómych 
włóknach belki. 

Maksymalne wartości naprężeń 
stycznych występują w płaszczy-
źnie osi obojętnej. W skrajnych 
włóknach belki naprężenia styczne 
przyjmują wartości zerowe. 

W celu pokazania wpływu długo-
ści kotwi stropowych (miąższości 
belki skalnej) na stan naprężenia, prze-
mieszczenia i wytężenia górotworu 
w rejonie wyrobiska, przeprowadzono 
szereg obliczeń zmieniając długość 
kotwi w granicach od 1,3 m do 3,0 m. 

Na podstawie wyników obliczeń 
sporządzono wykresy zależności po-
między poszczególnymi wartościa-
mi charakteryzującymi stan napręże-
nia w funkcj i długości kotwi 
stropowych. 

Na rys. 5.14. pokazano maksy-
malne ugięcie uwarstwionej belki 
stropowej w fiłnkcji długości kotwi; 
na rys, 5.15. maksymalne naprężenia 
rozciągające występujące w uwar-
stwionej belce stropowej w funkcji 
długości kotwi. 

Na rys. 5.16. przedstawiono za-
sięg strefy zniszczenia w ociosach 
wyrobiska w funkcji długości kotwi. 

Na podstawie analizy powyższych 
rysunków można wyciągnąć sze-
reg wniosków dotyczących wpływu 
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Rys. 5.14. Maksymalne ugięcie belki 
w funkcji długości kotwi stropowych 
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Rys. 5.15. Maksymalne naprężenia rozciągające 
w funkcji długości kotwi stropowycłi 
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miąższości uwarstwionej belki 
skalnej wytworzonej na skutek 
kotwienia na stan naprężenia 
i przemieszczenia w rejonie 
wyrobiska. 

Ugięcie belki silnie spada 
wraz ze wzrostem miąższości 
belki. Zwiększenie miąższości 
belki z 1,3 m do 3,0 m spowo-
dowało blisko 4-krotny spadek 
maksymalnych wartości ugię-
cia belki. 

Zwiększenie miąższości 
belki skalnej powoduje także 
bardzo silny spadek warto-
ści zarówno maksymalnych 
naprężeń rozciągających jak 
i naprężeń ściskających. 
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Rys. 5.16. Zasiąg strefy zniszczenia w ociosach wyrobiska 
w ftinkcji długości kotwi stropowych 

W analizowanym przypadku minimalne wartości naprężeń rozciągających spadły około 
11-krotnie zaś minimalne wartości naprężeń normalnych około 23-krotnie w porównaniu do 
wartości maksymalnych. 

Tak duże spadki wielkości naprężeń normalnych są spowodowane faktem, że naprężenia 
normalne są proporcjonalne do trzeciej potęgi miąższości belki. 

Różnice w gradiencie spadku naprężeń rozciągających i ściskających są spowodowane 
położeniem osi obojętnej uwarstwionej belki stropowej. 

Ciekawie przedstawiają się wyniki analizy zasięgu strefy spękań w ociosach wyrobiska. 
Ich analiza wskazuje, że dla rozpatrywanego przypadku, w miarę wzrostu miąższości belki stro-
powej zasięg strefy spękań początkowo rośnie, aż do osiągnięcia maksimum odpowiadającego 
miąższości równej około 2,3 m. Następnie zasięg ten spada, na skutek zwiększenia miąższości 
belki, co z kolei oznacza automatycznie zwiększenie jej sztywności zginania £)-—a w rezultacie 
zmniejszenie ugięcia. 

Widać, że ze względu na zasięg strefy zniszczenia w ociosach długość kotwi stropowych 
powinna być większa od 2,3 m. W ociosach natomiast trzeba zastosować kotwie wklejane na 
całej długości o długości co najmniej 2 m. 

W przypadku, gdy zastosujemy klasyczny rozkład kotwi w stropie, grubość belki skalnej jest 
równa długości kotwi. Przy rozkładzie wachlarzowym długość kotwi należy zwiększyć o warto-
ści wynikające z kątów nachylenia kotwi. 

5.8. Analiza wpływu szerokości wyrobiska na stan naprężenia, 
przemieszczenia i wytężenia w jego otoczeniu 

Uwzględnienie zasięgu strefy zniszczenia w ociosach wyrobiska jest niezwykle istotne 
z punktu widzenia jego stateczności. Zasięg strefy zniszczenia w ociosach (oprócz miąższości 
belki stropowej — rys. 5.16.) jest także funkcją szerokości wyrobiska. 
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Dla wykazania jak silny 
wpływ na wielkość strefy znisz-
czenia w ociosach ma szerokość 
wyrobiska przeprowadzono (dla 
omawianego przykładu) oblicze-
nia wielkości naprężeń w sprę-
żystym podłożu (ociosie wyrobi-
ska) w funkcji jego szerokości 
(rys. 5.17.). 

Dla analizowanej uprzednio 
szerokości wyrobiska równej 
6 m zasięg zniszczenia (dla przy-
jętej wytrzymałości na ściskanie 
dla węgla Rc = 25 MPa) wynosi 
około 2 m. W przypadku, gdy nie 
zastosujemy wzmocnienia ocio-
sów możemy, w najbardziej nie-
korzystnym przypadku założyć, 
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Rys. 5. i 8. Naprężenia w sprążystym podłożu 
(ugi(^cic pokładu) w funkcji szerokości wyrobiska 

Rys. 5.17. Maksymalne ugięcie belki stropowej oraz naprężenia 
rozciągające w środku wyrobiska w funkcji szerokości 

że zniszczony ocios nie stanowi sprę-
żystego podłoża, a w związku z tym 
uzyskujemy wyrobisko o szerokości 
10 m (!). Jak widać z rys. 5.18. zwięk-
szenie szerokości wyrobiska z 6 m do 
10 m powoduje prawie trzykrotny 
wzrost maksymalnego ugięcia belki 
oraz naprężeń rozciągających. Dla 
wyrobiska o szerokości 10 m w ocio-
sacłi pojawiają się strefy zniszczenia 
o zasięgu do 3 m (rys. 5.18.), co impli-
kuje fakt zwiększenia szerokości obli-
czeniowej wyrobiska, prowadząc 
z kolei do pogorszenia się stateczno-
ści wyrobiska. 

Widać z powyższego, że konse-
kwencje pominięcia istnienia strefy 
zniszczenia w ociosach na stan naprę-
żenia, przemieszczenia i wytężenia 
górotworu w rejonie wyrobiska mogą 
być bardzo poważne. Wynika stąd, że 

8 10 

stan naprężenia w ociosach wyrobiska stanowi bardzo istotne kryterium projektowe dla właści-
wego "określania parametrów obudowy kotwiowej. Uwzględnianie wpływu stanu naprężenia, 
przemieszczenia i wytężenia ociosów na stateczność wyrobiska powinno mieć co najmniej taką 
samą „wagę" jak stropu. 

^̂  Tak dobrano współczynnik oporu właściwego pokładu c aby naprężenia odpowiadały jednocześnie ugięciu 
podłoża podanemu w milimetrach. 
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Niestety przydatność przedstawionego w pracy modelu analitycznego dla oszacowania 
zasięgu stref zniszczenia w ociosach wyrobiska jest ograniczona. Dotyczy to zwłaszcza ocio-
sów wolowych, które cłiarakteryzują siq raczej niskimi parametrami wytrzymałościowo-od-
kształceniowymi. 

Wielkość sprężystego ugięcia podłoża, w miarę oddalania się od wyrobiska, dąży do warto-
ści określanej wzorem: 

00 

200 — 

W przypadku jednorodnego ociosu węglowego widać, że jeżeli wytrzymałość na ściskanie 
Rc węgla będzie mniejsza od ciśnienia pionowego to zniszczeniu, zgodnie z przyjętym mode-
lem, ulega cały ocios. Oczywiście sytuacja ulega zmianie gdy mamy do czynienia z podłożem 
uwarstwionym złożonym z warstw o różnych współczynnikacłi oporu właściwego. Niemniej 
jednak należy zauważyć ograniczoną stosowalność proponowanego modelu analitycznego 
jeżeli chodzi o pełną analizę stanu naprężenia, przemieszczenia i wytężenia w podłożu. 

Jedną z największych zalet pro-
ponowanego modelu analitycznego 
jest natomiast możliwość uwzględ-
niania uwarstwienia górotwom. 
Jak już wcześniej powiedziano fakt 
ten jest niezwykle istotny dla pra-
widłowej oceny stanu napręże-
nia, przemieszczenia i wytężenia 
w górotworze w rejonie wyrobiska. 

Rozpatrzmy dla przykładu jak 
zmienia się stan naprężenia i prze-
mieszczenia w stropie wyrobiska 
w funkcji miąższości i położenia 
dwóch warstw skalnych: warstwy 
słabszej (o niższych parametrach 
wytrzymałościowo-odkształcenio-
wych) i warstwy mocniejszej 
(o wyższych parametrach wytrzy-
małościowo-odkształceniowych). 

Podczas przeprowadzonych 
obliczeń badano jak zmieniają się 
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Rys, 5.19. Maksymalne naprężenia rozciągające w uwarstwionej 
belce stropowej w zależności od wzajemnego zalegania warstwy 

słabszej i mocniejszej oraz od szerokości wyrobiska 

maksymalne naprężenia rozciągające na konturze wyrobiska oraz maksymalne ugięcie stropu 
(czyli innymi słowy badano zmienność przemieszczenia pionowego oraz naprężenia poziomego 
w środku wyrobiska) dla różnych układów warstw słabszej i mocniejszej. Założono, że belka 
stropowa miała stałą grubość wynoszącą 2,5 m. 

Na wstępie rozpatrywano sytuację, gdy w stropie wyrobiska zalega warstwa słabsza, a nad nią 
warstwa mocniejsza. Dla takiej sytuacji zwiększano stopniowo miąższość słabszej warstwy, jedno-
cześnie zmniejszając miąższość waretwy mocniejszej (jako pierwszy rozpatrywano przypadek, gdy 

53 Dla potrzeb analizy założono, że warstwa mocniejsza ma moduł Younga równy 1,5 GPa, zaś warstwa słabsza 
ma moduł Younga równy 0,5 GPa. 
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grubość warstwy słabszej wynosiła 0,1 m, a mocniejszej 2,4 m; następnie odpowiednio 0,2 m 
i 2,3 m, etc.). Następnie analizowano, według analogicznej procedury, sytuację odwrotną—tzn. gdy 
w stropie wyrobiska zalega warstwa mocniejsza. Obie s)^acje zostały przeanalizowane dla dwóch 
różnych szerokości wyrobiska 4 m i 6 m, zaś wyniki analiz są przedstawione odpowiednio na 
rys. 5.19. i rys. 5.20. Maksymalne naprężenia rozciągające w przypadku, gdy w stropie wyrobiska 
zalega cienka warstwa mocniejsza są blisko 10-ciokrotnie większe niż w przypadku gdy w stropie 
wyrobiska zalega cienka słaba warstwa. W miarę wzrostu miąższości warstw, a raczej wyrówn3Ava-
nia się ich miąższości, różnica ta wyraźnie spada, jednak naprężenia rozciągające są znacznie więk-
sze dla przypadku zalegania bezpośrednio w stropie wyrobiska warstwy mocniejszej. 

Widać tutaj także bardzo silny wpływ szerokości wyrobiska na wielkości naprężeń -— 
zmniejszenie szerokości z 6 m do 4 m powoduje spadek wartości naprężeń o blisko 100%. 

Zaleganie w stropie wyrobiska warstwy mocniejszej, a nad nią słabszej daje w rezultacie 
mniejsze ugięcie belki stropowej niż dla sytuacji odwrotnej. „Ceną" za mniejsze ugięcie belki 
stropowej są większe wartości normalnych naprężeń rozciągających, występujących w war-
stwie zalegającej w stropie wyrobiska. 
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W takim przypadku należy spo-
dziewać się zniszczenia stropu na 
skutek przekroczenia wytrzymałości 
skał na rozciąganie. 

Można tutaj powtórzyć za Sałusto-
wiczem (1954) wniosek dotyczący 
sposobu umiejscowienia wyrobisk 
w górotworze uwarstwionym: ...dla 
ułatwienia utrzymania wyrobisk, 
należy je tak usytuować, aby w stropie 
bezpośrednim znajdowały się warstwy 
o współczynnikach niższych (jeżeli 
oczywiście wytrzymałość danej war-
stwy na to pozwala). Przy odwrotnym 
usytuowaniu nadmiernie duże naprę-
żenia w bezpośrednim stropie prowa-
dzić mogą do jego spękania, co 
w wysokim stopniu utrudnia utrzyma-
nie wyrobiska. 

Przeprowadzone obliczenia, za 
pomocą uprzednio przedstawionego 
modelu analitycznego, w pełni po-

twierdzają powyższy wniosek. Pomimo, że nie stanowi on istotnego novum w rozważaniach do-
tyczących stateczności wyrobisk, zamieszczenie go uznano za celowe, gdyż jest on dowodem 
na poprawność proponowanego modelu analitycznego współpracy kotwi z górotworem 
uwarstwionym. 

Zasięg strefy zniszczenia w ociosach nie jest jednak jedynym koniecznym kryterium dla 
określenia długości kotwi stropowych. Dla pełnej oceny stateczności górotworu wokół wyrobi-
ska konieczne jest także przeprowadzenie analizy stref zniszczenia w uwarstwionej belce stro-
powej. Dla tego celu przeprowadzono serię obliczeń analitycznych. Rozpatrywano kolejno belki 
stropowe o rosnącej miąższości. Dopiero przy miąższości belki równej 2,5 m strefy zniszczenia 
nie obejmowały całkowicie górnej warstwy belki (rys. 5.21.). 
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Rys. 5.20, Maksymalne ugięcie uwarstwionej belki stropowej 
w zależności od wzajemnego zalegania warstwy słabszej 

i mocniejszej oraz od szerokości wyrobiska 
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Stąd też dla zachowania stateczności wyrobiska, miąższość skotwionej belki skalnej 
powinna wynosić 2,5 m. W związku z celowością nachylenia kotwi zgodnie z przebiegiem tra-
jektorii maksymalnych naprężeń rozciągających, dla zapewnienia grubości belki skalnej równej 
około 2,5 m muszą one mieć odpowiednio większą długość, która wynika z ich nachylenia. 

Po określeniu koniecz-
nej długości kotwi, na pod-
stawie rozkładu trajektorii 
maksymalnych naprężeń 
głównych oraz rozkładu sił 
tnących nad wyrobiskiem, 
przeprowadzono oblicze-
nia pozwalające określić 
odległość kotwi oraz ich 
nachylenie w wyrobisku. 

2.5m 

Rys. 5.21. Zasięgu stref zniszczenia wg hipotezy Coulomba-Mohra 
dla uwarstwionej belki stropowej 

Na rys. 5.22. przedstawiono ostatecznąpropozycję określenia parametrów obudowy kotwio-
wej dla analizowanego wyrobiska. Propozycja ta dość radykalnie odbiega od aktualnie stosowa-
nych w Polsce schematów kotwienia wyrobisk korytarzowych. 

Wobec powyższego, dla potwierdzenia zasadności stosowania proponowanych reguł, prze-
prowadzono serię obliczeń numerycznych dla dwóch wariantów obudowy przy pomocy Metody 
Różnic Skończonych. 
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Rys. 5.22. Propozycja parametrów obudowy kotwiowej 
dla analizowanego wariantu 
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5.9. Analiza wpływu budowy geologicznej górotworu w otoczeniu 
wyrobiska na skuteczność pracy kotwi stropowych 

I / 

( 2 ) / 
/ t s ) 

(4) 

układ klasyczny 

]: układ wachlarzowy 

Celem poniższych^"^ obliczeń jest pokazanie wpływu budowy geologicznej na współpracę 
kotwi stropowycłi z górotworem. 

W tym celu przeprowadzono analizą dla dwóch ' 
różnycli systemów kotwienia. Pierwszy z nicłi, zwany 
dalej klasycznym, polega na kotwieniu prostopadle do 
stropu z zacłiowaniem równycłi odległości pomiędzy 
kotwiami. Kotew skrajna jest odcliylona od pionu 
o niewielki kąt (tutaj przyjęto 10 stopni). Drugi sys-
tem, zwany dalej wachlarzowym zakłada, że kotwie są 
nachylone pod różnymi kątami a odległość pomiędzy 
nimi jest zróżnicowana (dla potrzeb modelowania 
przyjęto rozmieszczenie kotwi w systemie wachlarzo-
wym tak jak na rys. 5.22.). Ze względu na symetrię 
rozpatrywano tylko połowę modelu. Oba analizowane 
układy są schematycznie przedstawione na rys. 5.23. 

Model numeryczny stanowiła prostokątna tarcza 
utwierdzona u dołu i po bokach, obciążona od góry ob-
ciążeniem ciągłym wynikającym z grawitacji. Założono, 
że w środku jest wykonane wyrobisko prostokątne o sze-
rokości 6 m i wysokości 3 m. 

Problem rozpatrzono w płaskim stanie odkształce-
nia. Na bocznych oraz dolnej krawędzi tarczy przyję-
to warunki przemieszczeniowe. Na obu bocznych 
założono zerowe przemieszczenia poziome, zaś na dolnej zerowe przemieszczenia pionowe. 

Do krawędzi górnej przyłożono ciśnienie 8,75 MPa 
wynikające z grawitacji. 

Na rys. 5.24. przedstawiono przyjęty do obliczeń 
układ warstw skalnych. Założono, że zarówno w stro-
pie jak i w spągu wyrobiska występują warstwy 
0 miąższości 1 m (odpowiednio warstwy o numerach 
1 i 3). Ocios jest jednorodny i stanowi go warstwa nr 2. 
Założono także, że grube warstwy stropowa i spągowa 
mają takie same własności mechaniczne, odpowia-
dające własnościom piaskowca (p) — tabela 5.2. 

Przyjęto również, że warstwy 1, 2 i 3 mogą mieć 
parametry łupku piaszczystego (łp), piaskowca (p), 
łupku ilastego (//) lub węgla (w). 

Parametry kotwi i warstw skalnych przyjęte do 
obliczeń zebrano w tabeli 5.2. 

Dla analizy wpływu budowy geologicznej na 

Rys. 5.23. Układy kotwi przyjęte do obliczeń 
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Rys. 5.24. Układ warstw skalnych 
przyjąty do obliczeń 

54 Podobny cykl obliczeń został zrealizowany w pracy Cały i Tajdusia (2000) 
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współpracę kotwi w różnych układacli z górotworem przeanalizowano 22 różne układy 
warstw. Dla każdego układu analizowano dwa warianty odpowiadające klasycznemu i wa-
chlarzowemu rozmieszczeniu kotwi. Szczegółowy opis analizowanych 22 modeli zamiesz-
czono w tabeli 5.3. 

TABELA 5.2. 

Podstawowe parametry modciu obliczeniowego 

Parametr Wartość 

Wymiary tarczy 50 m x 105 m 

Warunki brzegowe mieszane 

Model ośrodka sprqżysto-plastyczny C-M 

Wymiary i lokalizacja wyrobiska 

Wysokość wyrobiska, ni 3 

Szerokość wyrobiska, m 6 

Głąbokość posadowienia wyrobiska, iii 500 

Parametry górotworu 

Warstwa 
Gąstość 

objątościowa, 
kg/m^ 

Moduł 
Younga, 

MPa 

Liczba 
Poissona 

Kohezja, 
MPa 

Kąt tarcia 
wewnętrznego, 

stopnic 

Wytrzymałość 
na rozciąganie, 

MPa 

piaskowiec 
średnioziamisty {p) 

2500 10 000 0,25 3 30 3 

łupek 
piaszczysty (//?) 2500 15 000 0,25 5 40 5 

łupek ilasty [U) 2500 5000 0,25 2 28 2 

węgiel (w) 1500 3500 0,25 1 26 1 

Parametry kotwi sztywnych 

Długość kotwi, m 2,5 

Średnica, mm 220 

Nośność, MN 0,15 

Moduł Younga kotwi, GPa 200 

Sztywność spoiwa, MN/m/m 62962 

Spójność spoiwa, MN/m 0,445 
1 • • • • • I I » » I I I I J I I 1 

W tabeli 5.3. zamieszczono także, uzyskane z obliczeń, informacje dotyczące porównania 
wielkości sił osiowycłi dla obu rozpatrywanych scłiematów. Zarówno w układzie klasycznym 
jak i układzie wachlarzowym kolejne kotwie są oznaczone numerami od 1 do 4 licząc od kotwi 
centralnej (rys. 5.23.). W tabeli tej znakiem „+" oznaczono sytuację, w której maksymalna siła 
osiowa dla danej kotwi jest większa w układzie wacłilarzowym niż w układzie klasycznym. 
Znak oznacza sytuację odwrotną. 
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TABELA 5.3 

Specyfikacja warstw modelu oraz porównanie wartości sił osiowych w kotwiach 

Numer 
modelu 

Specyfikacja warstw Porównanie maksymalnych wartości sił osiowycłi 
w kotwiach Numer 

modelu 
1 2 3 1 2 3 4 

l tp ip ip + + + 

2 Ip w ip + — — + 

3 U w ip + + + + 

4 w w ip + + + + 

5 P w ip + — + — 

6 P Ip ip + •f + — 

7 łp w H + — + 

8 U w łi 

— — -

+ + + + 

9 P w H — — + 

10 łi w w + + + + 

11 P w w + — — + 

12 H łi H + + + + 

13 ip w P + + 

14 łi w P + + + + 

15 w w P + + + + 

16 P w P + — + 

17 w w łi + + + 

18 w w w + + + + 

19 P ip U + + — 

20 łi ip łi + + + + 

21 P łi P + — 

22 P P P + — » 

Analiza wyników obliczeń wskazuje, że w zdecydowanej większości przypadków, 
w kotwiacłi w układzie wachlarzowym, występują większe siły osiowe niż w kotwiach 
w układzie klasycznym. Przy klasycznym podejściu do problematyki projektowania obudowy, 
której rola sprowadza się do podpierania górotworu czy też przenoszenia obciążenia 
pochodzącego od strefy zniszczenia, wyniki takie wskazywałyby na przewagę obudowy trady-
cyjnej. Rola obudowy kotwiowej i sposób jej współpracy z górotworem są jednak całkowicie 
odmienne. Kotwie są bowiem elementami wzmacniającymi ośrodek, a ich głównym zadaniem 
jest koncentrowanie i przenoszenie jak największych naprężeń rozciągających powstających 
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w górotworze na skutek wykonania wyrobiska. Stąd też, w kotwiach prawidłowo rozmieszczo-
nych, powinny koncentrować się jak największe siły osiowe. Siły te muszą być oczywiście 
mniejsze od nośności kotwi. Tak więc oznaką prawidłowej współpracy kotwi z górotworem 
uwarstwionym powinny być jak największe wartości sił osiowych. 

Przyjrzyjmy się dokładnie wynikom obliczeń zawartym w tabeli 5.3. Maksymalne siły 
osiowe we wszystkich kotwiach stropowych dla układu wachlarzowego były większe niż 
w układzie klasycznym dla modeli o numerach 3,4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20. We wszystkich 
tych modelach w jednometrowej warstwie 1 (strop) występują albo warstwa łupku ilastego albo 
warstwa węgla. Zarówno węgiel jak i łupek ilasty cechują się znacznie mniejszymi parametrami 
wytrzymałościowymi i odkształceniowym w porównaniu do łupku piaszczystego czy też 
piaskowca. 

Z kolei, gdy łupek piaszczysty lub piaskowiec występują w warstwie 1 to sytuacja jest zróż-
nicowana w zależności od litologii pozostałych warstw. Przykładowo w modelu 21, gdzie 
w stropie i spągu występuje piaskowiec a w ociosie łupek ilasty, siły osiowe w kotwiach nr 2, 3 
i 4 są większe w układzie klasycznym niż w układzie wachlarzowym. 

Wyniki uzyskane dla klasycznego rozmieszczenia kotwi ilustruje rys. 5.25. a dla rozmiesz-
czenia wachlarzowego rys. 5.26. Na rysunkach tych przedstawiono rozkład sił osiowych 
w kotwiach oraz zasięgi stref uplastycznienia w otoczeniu wyrobiska. 

Analiza uzyskanych wyników wskazuje jednoznacznie, że w przypadkach, w których w stro-
pie wyrobiska występuje warstwa słaba (łupek ilasty lub węgiel), korzystniejsze jest stosowanie 
wachlarzowego układu kotwienia. Powoduje on występowanie w kotwiach większych sił osio-
wych, co jest symptomem ich dobrej współpracy z górotworem. 

JOB TITLE : m8 (ałrop-iupek. ocios-wegiel. spag-l̂ >ek) 

FLAC (V»rsion 4,00) 

LEGEND 

B-Jm-OI 23:43 
step 32454 
1.850E+01 <x< 2.680E+01 
4.585E+01 <y< 5.415E+01 

Boundary plot 
I t L l l j I l l Ł l I I I l l l 

2E O 

PiBSlioty (ndicatcM-
* at ̂ etd łn shear or vol. 
X elaslic, at yieid in past 
o atyiatd in lanston 
Cable Plot 
Axial Force on 
Stnjcture Max. Value 
# 1 (Cabre) 
# 2 (Cable) 
« 3 (C^le) 
# 4 (C^te) 

-5.914E-ł-04 
-6.611E+04 
-7.723E+04 
-4.068E-̂ 04 

Cable Plot 
Shear Spring Bond Yields 

MvekCa<a 
Katedra Geonoechaniki 

Rys. 5.25. Siły osiowe w kotwiach oraz rozkład stref uplastycznienia wokół wyrobiska dla układu klasycznego 
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JOB TITLE : m8 (strop-lupek. ocios-yMgiel, 8pag-li4}ek) 

FLAC (V6rsłon 4.00) 

LEGEND 

9-Jun-01 0:10 
step 31726 
1.850E+01 <x< 2.680E+01 
4.585E+01 <y< 5.415E+01 

Bound ary plot 
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O 2E o 
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* at yiefd in shear or 
X elastlc, atyield in past 
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Cable Ptot 
Axial Force on 
Stmcture Max. Value 
« 1 (Cable) •5.962E+04 

.7.996E+04 
-9.879E+04 
-5.037E+04 

« 2 <Cabie) 
« 3 {Cable} 
# 4 (Cable) 
Cable Plot 
Shear Spring Bond Melds 

Marek Cała 
Katedra Geomechaniki 

Rys, 5.26. Siły osiowe w kotwiacłi oraz rozkład stref uplastycznienia wokół wyrobiska dla układu wachlarzowego 

Z kolei w przypadku, gdy w stropie występuje warstwa mocna (łupek piaszczysty łub piasko-
wiec) to oba systemy są w zasadzie równoważne. W przypadku tym, ze względu na mniejsze 
problemy technologiczne, można zalecać stosowanie układu klasycznego. 

Podsumowując, można stwierdzić, że tylko poprzez zmianę nachylenia oraz punktu zabu-
dowy kotwi (w obu wariantach kotwie miały tę samą długość) można poprawić współpracę 
kotwi z górotworem uwarstwionym. 

Zabudowa kotwi według układu wachlarzowego na ogół pozwala lepiej wykorzystać możli-
wości kotwi jako elementu wzmacniającego lub zapobiegającego obniżaniu się parametrów 
wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu w rejonie wyrobiska. 

5.10. Zastosowanie modelu analitycznego oraz obliczeń 
numerycznych dla analizy przypadku zawału wyrobiska 
w samodzielnej obudowie kotwiowej 

Dla sprawdzenia przydatności zaproponowanej metodyki projektowania obudowy kotwio-
wej w wybranych warunkach podjęto próbę zastosowania modelu analitycznego oraz obliczeń 
numerycznych dla rzeczywistych warunków górniczo-geologicznych. Wykorzystano w tym 
celu przedstawiony przez Świderskiego (1995) szczegółowy opis okoliczności drążenia 
i powstania zawału na długości około 37 m w do wierzchni ścianowej R-11 w pokładzie 713/1-2 
w KWK „Anna". Wyrobisko o szerokości 6 m i wysokości 3 m zlokalizowane było na głęboko-
ści około 850 m. W stropie bezpośrednim wyrobiska zalegała warstwa łupku piaszczystego 
o miąższości około 15 m. Obudowę dowierzchni stanowiło 7 kotwi stalowych wklejanych na 
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1.9m 

całej długości, o długości 1,9 m w stropie wyrobiska oraz cztery kotwie ociosowe. Kotwie były 
rozmieszczone w średniej odległości wynoszącej 0,95 m z krokiem 1,0 m. Kotwie stropowe 
sąsiadujące z ociosem odcłiylone były od pionu o kąt 20°. Mieliśmy więc do czynienia z „kla-
sycznym" rozmieszczeniem kotwi w stropie wyrobiska. 

Dla sprawdzenia stateczności wyrobiska wykonano obliczenia analityczne, przyjmując takie 
same parametry wytrzymałościowe górotworu jakie zostały zastosowane dla obliczeń projekto-
wych przez upoważnionego przez prezesa WUG rzeczoznawcą w zakresie obudowy kotwiowej. 
Na rys. 5.27. przedstawiono 
kolorem szarym wielkość stref 
zniszczenia w stropie wyrobi-
ska dla przyjętej miąższości 
belki stropowej równej 1,9 m. 
Widać wyraźnie, że warstwy 
stropowe w rejonie wyrobiska 
ulegają praktycznie całkowite-
mu zniszczeniu, co oznacza, 
że parametry obudowy zostały 
błędnie dobrane. Dla spraw-
dzenia, jakie powinny być 
właściwe parametry obudowy 
w analizowanym wyrobisku, 
przeprowadzono serię eks-
perymentów obliczeniowych, 

2.9m 

Rys. 5.27. Zasiąg stref zniszczenia w rejonie dowierzehni R-11 w pokładzie 
713/1-2 dla miąższości belki stropowej równej 1,9 m oraz 2,9 m 

w wyniku których stwierdzono, że minimalna miąższość belki stropowej, konieczna dla zapew-
nienia stateczności wyrobiska, wynosi 2,9 m (rys. 5.27.). Zastosowanie kotwi sztywnycłi o takiej 
długości w wyrobisku o wysokości 3,0 m jest technologicznie niewykonalne. Można by tutaj roz-
ważać zastosowanie kotwi łączonych lub linowych o odpowiedniej długości, lub też zrezygno-
wać z zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w tym wyrobisku. 

Dla weryfikacji wyników obliczeń otrzymanych z modelu analitycznego przeprowadzono 
dodatkowo symulacje numeryczne opisanej powyżej sytuacji. Dane przyjęte do obliczeń nume-
rycznych zaczerpnięto z pracy Informacj a na posiedzenie... (1994) i przedstawiono w tabeli 5.4. 

Dla uproszczenia przyjęto, że wyrobisko jest zlokalizowane w górotworze jednorodnym. 
Nie uwzględniano w obliczeniacłi warstwy węgla, która z racji swoich własności nie 
wpływałaby korzystnie na stateczność wyrobiska. Na rys. 5.28. pokazano zasięg stref uplastycz-
nienia w otoczeniu wyrobiska, wartości sił osiowycłi oraz zasięg zniszczenia układu spoiwo-gó-
rotwór dla poszczególnych kotwi. Zasięg stref uplastycznienia w stropie docłiodzi do około 
4,5 m, zaś w ociosach do około 3 m. Siły osiowe we wszystkich kotwiach, za wyjątkiem kotwi 
centralnej, są większe niż przyjęta nośność kotwi. Na całej długości wszystkich kotwi stropo-
wych i ociosowych następuje utrata ciągłości na kontakcie spoiwo górotwór. Wyniki obliczeń 
numerycznych w pełni potwierdzają wyniki obliczeń przeprowadzonych za pomocą modelu 
analitycznego. Dla takich warunków górniczo-geologicznych oraz przyjętej geometrii wyrobi-
ska, zaprojektowana obudowa kotwiowa nie zapewniała jego stateczności. 

Powyższe analizy zostały wykonane na bazie rozpoznania przeprowadzonego przez projek-
tanta. Po zaistnieniu zawału, w rozcince przeprowadzono bardziej szczegółowe badania para-
metrów wytrzymałościowo-odkształceniowych warstw skalnych zalegających w stropie bezpo-
średnim wyrobiska. Przeprowadzone post factum badania penetrometryczne nie wykazały 
większych różnic w porównaniu z badaniami przed wydrążeniem wyrobiska. Jest to jeszcze 
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jeden dowód, potwierdzający fakt, że badania penetrometryczne nie mogą być jedynym miaro 
dajnym źródłem informacji o parametrach górotworu^^. 

TABELA 5.4 

Parametry przyjęte do obliczeń numerycznych 

Parametr Wartość 

Wymiary tarczy 100 m x 100 m 

Warunki brzegowe mieszane 

Model ośrodka sprężysto-plastyczny C-M 

Wymiary i lokalizacja wyrobiska 

Wysokość wyrobiska, m 3 

Szerokość wyrobiska, m 6 

Głębokość posadowienia wyrobiska, m 850 

Parame try górotworu 

Gęstość objętościowa, kg/m' 2500 

Moduł Younga, MPa 5000 

Liczba Poissona 0,25 

Kohezja, MPa 3 

Kąt tarcia wewnętrznego, stopnie 35 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa 3 

Parametry kotwi prętowych 

Długość kotwi, m 1,9 

Średnica, mm 20 

Nośność, MN 0,15 

Moduł Younga kotwi linowej, GPa 100 

Sztywność spoiwa, MN/m/m 31,51 

Spójność spoiwa, MN/m 0,11 

Ciekawe wyniki dała natomiast analiza wskaźnika RQD dla rdzenia otworu wiertniczego 
wykonanego po stwierdzeniu zawału. W fazie projektowej takicli analiz nie przeprowadzano. 
Okazało się, że wartości RQD dla kolejnycłi odcinków otworu przedstawiają się następująco: 
dla O m do 1 m RQD - 30,5%; dla 1 m do 2 m RQD =12,9%; dla 2 m do 3 m ^ g D =10,5%, a dla 
pozostałych 3 m wartość RQD była równa zeru. W stropie wyrobiska stwierdzono zaleganie 

^̂  Co jest pewnego rodzaju paradoksem, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
przeprowadzenie badan penetrometrycznych jest konieczne dla wykonania projektu obudowy kotwiowej. 
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piętnastometrowej warstwy łupku piaszczystego. Na podstawie rozkładu wskaźnika RQD można 
wnioskować, że w stropie wyrobiska zalegała najpierw mocniejsza, a następnie słabsza warstwa 
łupku piaszczystego. Geologicznie był to ten sam materiał skalny, ale należało go zróżnicować 
wytrzymałościowo. 

JOB TITLE : KWK "Anna-, Rozcinka R-11 

FLAC (Version 4.00) 
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Rys. 5.28. Zasiąg stref uplastycznienia, siły osiowe w kotwiach zasiąg zniszczenia spoiwa 

W związku z tym, na podstawie wcześniejszych analiz dotyczących wpływu położenia 
warstw słabych i mocnych na stan naprężenia, przemieszczenia i wytężenia w rejonie wyrobiska 
można wyobrazić sobie hipotetyczny przebieg zjawisk, które miały miejsce w stropie wyrobi-
ska^ Na skutek zabudowy kotwi warstwa mocniejsza zalegająca w stropie wyrobiska została 
połączona z warstwą słabszą zalegającą wyżej. Trudno tutaj wypowiadać się jednoznacznie na 
temat miąższości warstw — na podstawie analizy rdzenia można stwierdzić, że przejście war-
stwy mocniejszej w warstwę słabszą nie następuje skokowo, lecz raczej płynnie. Najprawdopo-
dobniej warstwy te zostały połączone ze sobą za pomocą kotwi. Na skutek połączenia powstało 
niewielkie ugięcie belki skalnej — co zresztą potwierdzały pomiary rozwarstwień górotworu na 
kotwiach do niskiego i wysokiego pomiaru rozwarstwień, które nie wykazywały stanu zagrożę-
nia. Niewielkie ugięcie belki stropowej przyczyniło się do wystąpienia dużych naprężeń 
rozciągających w warstwie mocniejszej i naprężeń ściskających w warstwie słabszej. W miarę 
upływu czasu następowała propagacja strefy zniszczenia w obu warstwach, czego efektem final-
nym był zawał skotwionego stropu. 

Należy zaznaczyć, że wydrążona dowierzchnia znajdowała się także pod wpływem krawę-
dzi wyżej zalegającego pokładu 707/1-2, znajdującej się w odległości około 60 m, a więc 
mającej wpływ na stateczność wyrobiska. Uwzględnienie wpływu tej krawędzi w obliczeniach 
było niemożliwe. Można jednak przypuszczać, że jej wpływ na stateczność dowierzchni był 
zdecydowanie negatywny, co zresztą potwierdziły przestrzenne analizy stanu naprężenia 
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wykonane w KGBiG AGH. Wydaje się wiqc, że parametry obudowy dowierzchni były źle 
zapr oj ektowane. 

Zgodnie z przedstawionymi wyżej obliczeniami numerycznymi oraz wykonanymi za po-
mocą modelu analitycznego oraz można stwierdzić, że zastosowanie samodzielnej obudowy ko-
twiowej w wyrobisku zlokalizowanym w górotworze o tak niskicli parametracłi wytrzy-
małościowych było wysoce problematyczne. Szereg wątpliwości budzi także zestaw parame-
trów koniecznycłi dla wykonania projektu obudowy kotwiowej wyrobiska górniczego, wyma-
gany przez obecnie obowiązujące przepisy. Przykład rozcinki R-11 jasno wykazuje, że rozpo-
znanie górotworu nie może ograniczać siq tylko do badań penetrometrycznycłi. Wskazuje on ta-
kże na korzyści wynikające z dokładnej analizy rdzeni wiertniczych, które, pod warunkiem pra-
widłowego wykonania odwiertów, mogą być istotnym źródłem informacji o jakości górotworu 
w rejonie, gdzie planuje się wykonanie wyrobiska górniczego. 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych symulacji pozwalają na umiarkowany optymizm 
w kwestii przydatności zaproponowanego modelu analitycznego dla celów wstępnego projekto-
wania parametrów obudowy kotwiowej wyrobisk korytarzowych. Być może model ten mógłby 
być wykorzystywany jako swego rodzaju system ostrzegania, pozwalający na udzielenie szyb-
kiej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w wyrobisku umiejscowionym w górotworze 
o określonych parametrach wytrzymałościowo-odkształceniowych jest w ogóle możliwe zasto-
sowanie samodzielnej obudowy kotwiowej. 

5.11. Wpływ wilgotności i budowy geologicznej na stateczność 
wyrobisk górniczych zlokalizowanych 
w górotworze uwarstwionym 

Na podstawie szerokich studiów literaturowych można stwierdzić, że oprócz stanu napręże-
nia, niezwykle silny wpływ na stateczność wyrobisk korytarzowych umiejscowionych w góro-
tworze uwarstwionym mają wilgotność oraz zaburzenia geologiczne (defekty materiału skal-
nego) w nim występujące. 

Unrug (1987) prowadził pomiary stateczności stropów łupkowych w samodzielnej obudo-
wie kotwiowej za pomocą dynamometrów pierścieniowych oraz obserwacje za pomocą kamery 
introskopowej. Na podstawie obserwacji meteorologicznych stwierdził on, że najwięcej pierś-
cieni zostało zniszczonych w okresie wzrostu wilgotności powietrza, który to czynnik miał kata-
lizujący wpływ na rozwarstwienia stropu. W miarę upływu czasu spękania w stropie propagują, 
a woda za pomocą sił kapilarnych dostaje się do coraz wyższych warstw co powoduje intensyfi-
kację procesu rozwarstwień. Według badań amerykańskich (Eeckhout i Peng, 1975; Eckhout, 
1976) najbardziej „podatnymi" na wilgotność skałami są łupki. Szybkość wietrzenia łupków 
zależy od różnic w temperaturze i wilgotności pomiędzy kopalnią oraz klimatem na 
powierzchni. W klimacie o gorących i wilgotnych latach niebezpieczeństwo erozji powierzch-
niowych warstw łupku jest znacznie większe. Szczególnie silną uwagę na wpływ wilgotności na 
stateczność stropów w samodzielnej obudowie kotwiowej zwracają badacze amerykańscy 
(Haynes, 1975; Bruzewski i Aughenbaugh 1977;SinghiCummings 1983;Bodus, 1989). Przed-
stawili oni statystyczne korelacje pomiędzy zmianami wilgotności wywołanymi zmianami pór 
roku, a zawałami stropu w kopalniach. Niektóre źródła (Moebs i Stateham, 1984, 1985) donoszą 
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też, że pomierzono o wiele większe rozwarstwienia stropu wiosną i latem niż w pozostałych 
porach roku, właśnie z powodu wysokiej wilgotności powietrza^''. 

Należy zauważyć, że silny wpływ wilgotności na łupki objawia się także w zmianie parame-
trów odkształceniowych. Eeckhout i Peng (1975) podają, że wilgotne próbki posiadają kilka 
razy^^ mniejszy moduł Younga (liczba Poissona rośnie) w porównaniu do próbek suchych. 
Eeckhout i Peng (1975) podają, że dla badanych przez nich łupków wilgotność powietrza 
mniejsza niż 60% nie powodowała większych spadków zarówno parametrów wytrzymałościo-
wych jak i odkształceniowych. 

Skała o początkowo wysokich parametrach wytrzymałościowo-odkształceniowych może się 
łuszczyć po kilku cyklach nawilżania i suszenia. Taki rodzaj stropu wymaga zabezpieczenia 
w postaci bariery dla zmian wilgotności — może to być torkret lub siatka stalowa utrzymująca 
na miejscu wietrzejącą warstwę skalną. Pośrednio, siatka może hamować proces wietrzenia 
poprzez zapobieganie opadaniu cząstek ze stropu (warstwa zwietrzałej skały może stanowić izo-
lację termiczną i mechaniczną spowalniającą proces wietrzenia). Jeżeli chodzi o kotwie to 
zaleca się stosowanie kotwi z płaszczem antykorozyjnym, wklejanych żywicą lub na zaprawie 
cementowej. Raczej nie zaleca się stosowania kotwi mechanicznych. 

Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Chugha (1985) potwierdzają 
istotny wpływ wilgotności na nośność kotwi. Zauważa on, że na skutek okresowych zmian wil-
gotności, nośność kotwi mechanicznych gwałtownie spada. W zależności od rodzaju skał 
stwierdza on, że w łupkach ilastych spadek nośności waha się w granicach od 27% do 29%, 
w łupkach piaszczystych od 10% do 21%, a w zwięzłych piaskowcach wynosi około 3%. Obser-
wacje Chugha potwierdzają polskie doświadczenia z kopalni „Siersza" i „Jaworzno". 
W drążonych tam chodnikach, początkowo niezawodnionych, po dopływie wody do wyrobisk 
następowała gwałtowna utrata parametrów wytrzymałościowych łupków ilastych. 

Warto tutaj także wspomnieć o pewnych próbach zastosowania modeli analitycznych góro-
tworu transwersalnie izotropowego dla oceny wpływu wody na zmiany stanu naprężenia, podję-
tych przez Tana et al. (1987). Niestety pomimo, że autorzy zapowiadali dalsze prace nad tym 
problemem, jak dotychczas, z tej obietnicy się nie wywiązali. 

Według Unruga (1994,1996) statystyki amerykańskie wskazują, że 90-98% wypadków 
śmiertelnych w górnictwie jest spowodowanych zaburzeniami geologicznymi (defekt materiału 

^̂  Czyli w naszym umiarkowanym klimacie nic powinno być to poważnym zagrożeniem. Chcielibyśmy jednak 
w tym miejscu przytoczyć cytat z pracy Galanki (1964), który zdaje siq temu przeczyć: ...Sposób w jaki w ogóle 
odwarstwia (odłamuje) się nad wyrobiskiem jakaś warstwa stropowa (..) zaobserwowałem w kopalni zabytkowej pod 
Tarnowskimi Górami. W kopalni tej na głębokości około 70 m w uwarstwionych skałach wapienno-marglistych wykonane 
były jeszcze w XVI stideciu m.in. dwie komory o wysokości 2,5 m, szerokości około 10 m i długości około 20 m. Strop 
komór w swoim czasie podparty był stojakami drewnianymi, z których po udostępnieniu komór pozostały tyłko zbutwiałe 
szczątki. Komory jednak zostały nienaruszone. Kiedy po raz drugi zwiedzano komory — w kiłkanaście miesięcy później 
— stan komór uległ już zmianie (przypuszczalnie z powodu wilgotności powietrza). Wjednej komorze leżała na spągu 
płyta skalna o grubości około 60 cm, oderwana od stropu i podzielona podłużnymi szczelinami jako skutek pęknięcia 
i upadku, w układzie mniej więcej takim, jaki się obserwuje przy pękaniu płyt betonowych. W drugiej komorze nie doszło 
jeszcze do załamania się stropu, lecz były widoczne główne jego objawy w postaci pęknięcia płyty wzdłuż całej dłuższej osi 
komory (vide: zasada działania voussoir/ Pęknięcie to, którego szczelina osiągnęła szerokość około 0,5 cm wskazywało 
na to, że pierwsze załamanie się stropu nad wyrobiskiem przebiega przez zawiasowe odchylanie (odginanie) się płyty 
stropowej, a następnie jej powiększanie i wypadanie bloków skalnych do wolnej przestrzeni. 

^̂  Trudno tutaj posługiwać sią ilościowymi parametrami gdyż wyniki dotyczą tylko badanych próbek. Ale można 
chyba mówić o kilkukrotnej zmianie wartości parametrów łupku pod wpływem wilgotności. Inne skały nic są tak podatne 
na wpływ wilgotności. Przykładowo Labuz i Berger (1990) podają, że zmiany parametrów wytrzymałościowych 
badanych próbek granitu sięgały tylko kilkunastu procent. 
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skalnego), a tylko 2-10% przekroczeniem wytężenia górotworu lub obudowy, podczas gdy 
wszystkie badania są ukierunkowane, właśnie na zagadnienia wytrzymałościowe... 

Dość obszernie na temat udziału budowy geologicznej w przyczynacti zawałów skotwio-
nycłi skał w piszą także Kripakov (1982) oraz Peng (1986). Szczególnie w skałacli osadowycłi 
towarzyszących pokładom węgla mogą występować żyły gliniasto-montmorillonitowe, lub 
przerosty węglowe. Peng (1976) opisuje, że cienka warstwa węgla (o miąższości około 0,5 m) 
zalegająca około 7,5 m powyżej pokładu powodowała zawały skotwionego stropu wyrobiska. 

58 

Innym niebezpiecznym zaburzeniem geologicznym są np. misy eworsyjne (kettlebottom). 
Oprócz tego można tutaj wspomnieć o przewarstwieniacłi ilastycłi, soczewkacłi, uskokach, 
lokalnych pofałdowaniach etc. Wszystkie powyżej wymienione zaburzenia geologiczne są 
także opisane i zilustrowane w pracy Unruga (1998). Szeroko na temat wpływu uskoków na sta-
teczność wyrobisk korytarzowych piszą także Shepherd i Fisher (1978). Ciekawe zestawienia 
odnośnie wpływu geologii stropu na stateczność wyrobisk korytarzowych można także znaleźć 
w pracach Eeckhouta i Penga (1975), Patricka i Aughenbaugha (1979), Moebsa i Ellenbergera 
(1982); Moebsa i Statehama (1985), Aydana et al. (1995). 

Podsumowując można stwierdzić, że jedyną radą na wykrycie zaburzeń geologicznych jest 
wykonywanie dokładnych map (kartowań) górotworu w rejonie wyrobiska. Z reguły nie jest to 
jednak możliwe w przypadku wyrobisk w kopalniach podziemnych — zupełnie inna sytuacja 
występuje w przypadku tuneli, sztolni czy komór. Wydaje się jednak, że nawet w przypadku 
wyrobisk górniczych możliwy jest ciągły monitoring warunków stropowych. Oprócz badania 
parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych poszczególnych warstw górotworu za 
pomocą przeznaczonych do tego celu przyrządów można także prowadzić kontrolę ciągłą, na co 
zwrócili uwagę Maleki et al. (1987) oraz Unrug (1994,1996). Może być to realizowane poprzez 
górników prowadzących wiercenia otworów dla kotwi. Wiadomo, że ilość energii potrzebna do 
wiercenia (postęp wiertła) jest proporcjonalna do parametrów wytrzymałościowych warstwy 
skalnej. Wystarczy więc uczulić górników na zmiany szybkości postępu wiertła i otrzymujemy 
pewne rozpoznanie zmienności parametrów wytrzymałościowych warstw skalnych wystę-
pujących w stropie wyrobiska. Przeszkolona^^ obsługa kotwiarki może na bieżąco kontrolować 
litologię stropu i dobierać długości kotwi dla danych warunków stropowych, co poprawia w spo-
sób znaczący stateczność stropu oraz morale pracujących górników (!). 

5.12, Podsumowanie 

Dla oceny wpływu zabudowy kotwi na stan naprężenia, przemieszczenia i wytężenia w oto-
czeniu wyrobiska umiejscowionego w górotworze uwarstwionym zaproponowano model anali-
tyczny oparty na teorii belki na sprężystym podłożu. 

Analityczny model zabudowy kotwi w wyrobiska został przedstawiony przy przyjęciu sze-
regu założeń upraszczających. Istotnym mankamentem rozwiązania jest uwzględnienie 
działania tylko obciążenia ciągłego pochodzącego z grawitacyjnego oddziaływania warstw nad-
ległych, z pominięciem oddziaływania naprężeń poziomych. Z drugiej jednak strony warto 
wspomnieć o jego niezaprzeczalnych zaletach. 

5X Problem kotwienia mis cworsyjnych jest szczegółowo omówiony w pracy Cłiasc'a i Samesa (1983). 
"̂̂ W pracy Hadjigeorgiou et al. (1999) zamieszczono dokładnie sprecyzowaną propozycją metodyki 

multimedialnego szkolenia górników z dziedziny kotwienia. 
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Pozwala on na uwzględnienie pionowej niejednorodności zarówno w stropie wyrobisk jak 
i w podłożu, co ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego określenia rozkładu naprężeń. 
Na podstawie otrzymanego stanu naprężenia w uwarstwionej belce stropowej przedstawiono 
sposób właściwego określania położenia i nachylenia kotwi, które naszym zdaniem powinny 
być styczne do trajektorii maksymalnych naprężeń głównych oraz rozmieszczone z uwzględnie-
niem rozkładu sił tnących. Proponowane rozmieszczenie kotwi w wyrobisku jest zgodne wnio-
skami wynikającymi z dużej ilości wcześniej cytowanej literatury. Przedstawione rozwiązanie 
podaje uzasadnienie wyżej wymienionych faktów w oparciu o klasyczne obliczenia 
wytrzymałościowe. 

W związku z powyższym przedstawione rozwiązanie, pomimo pewnych uproszczeń, po 
odpowiedniej weryfikacji, może stanowić podstawę dla wstępnego doboru długości kotwi stro-
powych oraz ociosowych, dla przypadku wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego w góro-
tworze uwarstwionym. Podjęto także próby wykorzystania omawianego modelu analitycznego 
dla oceny wpływu długości kotwi oraz szerokości wyrobiska na stan naprężenia, przemieszcze-
nia i wytężenia w jego otoczeniu. Stwierdzono, że zarówno ugięcie belki jak i maksymalne 
naprężenia ściskające i rozciągające silnie spadają wraz ze wzrostem miąższości belki (np. zwię-
kszenie miąższości belki z 1,3 m do 3,0 m spowodowało blisko 4-krotny spadek maksymalnych 
wartości ugięcia belki, około 11-krotny spadek naprężeń rozciągających oraz około 23-krotny 
spadek wartości naprężeń ściskających). 

• 

Dla pełnej oceny stateczności górotworu wokół wyrobiska konieczne jest przeprowadzenie 
analizy stref zniszczenia w uwarstwionej belce stropowej. Dla tego celu można wykorzystać 
zmodyfikowaną hipotezę wytężeniową Coulomba-Mohra. Na tej podstawie można określić 
konieczną długość kotwi stropowych. W związku z celowością nachylenia kotwi zgodnie 
z przebiegiem trajektorii maksymalnych naprężeń rozciągających, dla zapewnienia odpowied-
niej miąższości belki skalnej muszą one mieć odpowiednio większą długość, która wynika z ich 
nachylenia. 

Wykazano także, że stan naprężenia, przemieszczenia i wytężenia w ociosach wyrobiska ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania jego stateczności (w analizowanym przykładzie zwiększe-
nie szerokości wyrobiska z 3 m do 10 m spowodowało blisko 5-krotny wzrost maksymalnego 
ugięcia belki oraz około 7-krotny wzrost maksymalnych naprężeń rozciągających). Wynika 
stąd, że stan naprężenia w ociosach wyrobiska stanowić powinien bardzo istotne kryterium 
projektowe. 

Niezwykle istotnym czynnikiem jest także umiejscowienie wyrobiska w górotworze uwar-
stwionym. Wcześniejsze rozważania potwierdzają wnioski Sałustowicza (1954) w tym zakresie, 
że należy je tak sytuować, aby w stropie bezpośrednim wyrobiska zalegała warstwa słabsza, 
a ponad nią mocniejsza. 

Na podstawie powyższych rozważań nasuwa się zestaw warunków koniecznych do spełnie-
nia dia prawidłowego określenia parametrów obudowy kotwiowej wyrobisk korytarzowych. 
Najpierw należy sprawdzić, czy wyrobisko jest korzystnie umiejscowione w górotworze, tzn. 
czy w jego stropie bezpośrednim zalega warstwa słabsza, a ponad nią mocniej sza. W przypadku 
wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach podziemnych umiejscowienie wyrobisk jest często 
determinowane zaleganiem złoża, ale w przypadku tuneli uwzględnienie tego warunku 
zasługuje na szczególną uwagę. 

Następnym krokiem jest sprawdzenie stanu naprężenia, przemieszczenia i wytężenia 
zarówno w stropie jak i ociosach wyrobiska. Jeszcze raz należy podkreślić, że w poprzednim 
zdaniu występuje koniunkcja — co oznacza, że zarówno stan stropu jak i ociosów są kluczowe 
dla zapewnienia stateczności i funkcjonalności wyrobiska. 

107 
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Ze względu na umiejscowienie wyrobisk górniczych w kopalniach podziemnych w prezen-
towanych przykładach zastosowano rozwiązanie, w którym linia ugięcia belki skalnej była 
krzywą falistą. Warto jednakże podkreślić, że w przypadku znacznie większej wysokości wyro-
bisk oraz innych relacji pomiędzy parametrami odkształceniowymi podłoża i belki stropowej, 
linia ugięcia belki skalnej może być krzywą aperiodyczną. 



6. OKREŚLANIE PARAMETRÓW OBUDOWY 
KOTWIOWEJ DLA NIECIĄGŁEGO GÓROTWORU 
SPĘKANEGO 

6,1. Wprowadzenie 

Jak już wspomniano we wprowadzeniu do niniejszej pracy, w górotworze nieciągłym można 
wyodrębnić dwa podstawowe typy: górotwór spękany oraz górotwór blokowy. Poniższy roz-
dział poświęcony jest określaniu parametrów obudowy kotwiowej w nieciągłym górotworze 
spękanym. 

Według Tłiiela (1980) i Price (1966) ...spękania (nieciągłości) są to przerwania ciągłości 
skały na pewnej powierzchni, wzdłuż której nie następuje przemieszczanie się górotworu lub 
przemieszczanie to jest bardzo małe. Opis zachowania się górotworu wokół wyrobiska wykona-
nego w górotworze nieciągłym jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym. W związku z tym 
zacłiodzi potrzeba maksymalnego uproszczenia zagadnienia. Generalnie zacliowanie się góro-
tworu nieciągłego może być opisywane za pomocą dwóch modeli (Priest, 1993): 
1. Poprzez kombinację własności wytrzymałościowo-odkształceniowych górotworu oraz 

nieciągłości można zachowanie górotworu nieciągłego opisać ekwiwalentnym modelem 
górotworu ciągłego {continuum). 

2. Górotwór traktowany jest jako zbiór bloków skalnych oddzielonych od siebie sieciami 
nieciągłości, których własności wytrzymałościowe i odkształceniowe są odmienne. Geome-
tria bloków i nieciągłości oraz ich własności determinują sposób deformowania się takiego 
ośrodka oraz stan naprężenia w nim panujący. 
W pierwszej części rozdziału omówiono sposób opisu górotworu spękanego jako ekwiwa-

lentnego modelu górotworu ciągłego. W przypadku, gdy taka transformacja jest możliwa, za 
pomocą prostych wzorów można, znając parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe góro-
tworu spękanego, uzyskać parametry ekwiwalentnego modelu górotworu ciągłego. W następnej 
części rozdziału omówiono i podano ogólnie znane i stosowane zasady projektowania obudowy 
kotwiowej, oparte na wzorach empirycznych. 

Przedstawiono również opis analitycznego modelu współpracy kotwi z górotworem spęka-
nym, oparty na teorii naturalnego łuku skalnego {voussoir) oraz podano przykład obliczeniowy 
określania parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobiska zlokalizowanego w górotworze 
spękanym. 

6.2. Określenie parametrów obudowy kotwiowej 
w górotworze spękanym 

6.2.1. Koncepcja transformacji górotworu spękanego w ekwiwalentne continuum 

Koncepcja ekwiwalentnego continuum posiada znaczne zalety umożliwiające zastosowanie 
do analizy stanu naprężenia i wytężenia znanycłi i relatywnie prostych metod modelowania 
numerycznego i analitycznego. 
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Rozważmy najprostszy model górotworu spękanego—góro-
twór z jedną siecią poziomych nieciągłości (rys. 6.1.). Ciągłe 
warstwy skalne są izotropowe i posiadają stały moduł Younga E 
oraz stały moduł sprężystości postaciowej G. Wszystkie 
nieciągłości (o założonej stałej, średniej odległości pomiędzy 
spękaniami X) mają stałą jednostkową sztywność normalną do 
spękania k̂  i jednostkową sztywność styczną do spękania kg. Przy 
takich założeniach, ekwiwalentne wartości modułu Younga E^ 
oraz modułu sprężystości postaciowej Ĝ  można określić z nastę-
pujących wyrażeń (Singh, 1973; Priest, 1993): 

( T , n 

L t 

L 

( 

-C 

E 

/ 

1 
+ 

1 \ - I 

\ 
E Xk 

r 
1 G = 

" / 

1 1 
+ 

\ - I 

V G Xk y 

(6.1.) <3 n 

L 

Dla oceny średniej odległości nieciągłości mogą być wyko-
rzystane procedury podane przez Priesta i Hudsona (1981), 
a później rozszerzone i uzupełnione przez Xinga i Guohua 
(1990). Pojęcia jednostkowej sztywności normalnej do spękania 
kn i jednostkowej sztywności stycznej do spękania ks wymagają 
szerszego komentarza. Parametry kn i K można wyznaczyć 
z zależności obciążenie (P) — przemieszczenie na powierzchni 
szczeliny (v—normalne, u — styczne) otrzymanej, na przykład, 
z badań bezpośredniego ścinania (rys. 6.2.). 

L 
G \ k /A 

Rys. 6.1. Odkształcenia górotworu 
spękanego z jedną równoległą 

siecią nieciągłości 

Pn Ps 
TL 

Parametry kn i ks są zdefiniowane 
następująco: 

du K = dv 
(6.2.) 

gdzie: 
a — składowa naprężenia normalna 
do spękania; 

składowa naprężenia styczna 

Rys. 6.2. Sposób określania parametrów sztywności spąkania 
{Pn — obciążenie normalne do spąkania, P^ — obciążenie 

styczne do spękania, Z- — długość szczeliny) 

do spękania. 

Wartości parametrów k̂  i ks zależą 
głównie od szorstkości powierzcłmi 
szczeliny oraz własności materiału 
wypełniającego (Thiel, 1980). Wyzna-

czanie tych parametrów nie jest sprawą prostą i można znaleźć niewiele prac poświęconych temu 
zagadnieniniu (Kuhlavy, 1975; Rosso, 1976; Bandis et al 1983). Wartości k„ i k, mogą wahać się 
w granicach od 10 MPa/m do 100 GPa/m (FLAC, 2000c). 

Dla przykładu na rys. 6.3. pokazano zmienność ekwiwalentnego modułu Younga Ee i ekwi-
walentnego modułu sprężystości postaciowej Ge w funkcji średniej odległości nieciągłości 
(założono następujące parametry: = 30 GPa, G = 12 GPa, k„= 15 GPa/m iks = 25 GPa/m). 
Widać wyraźnie, że dla niewielkich średnich odległości pomiędzy spękaniami wartości 
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ekwiwalentnycłi parametrów odkształceniowych są kilkukrotnie mniejsze od wartości modułów 
dla górotworu ciągłego. 

Inne koncepcje rozwiązania te-
go problemu można znaleźć w pra-
cacli Wardle i Gerrarda (1972), 

% 

Morlanda (1975), Detoumay i St. 
Johna (1985), Yoshinaki i Yamabe 
(1986), Ramamurthy'ego (1993); 
Dawsona i Cundalla (1995) oraz 
Tiena i Tsao (2000). Ciekawą kon-
cepcję przedstawili także Amadei 
i Savage (1991), którzy zapropono-
wali metodykę określania parame-
trów odkształceniowych dla góro-
tworu spękanego na podstawie te-
stów przeprowadzanych in situ 
w otworach wiertniczych. 

Rozwiązanie przedstawione 
powyżej może być łatwo rozsze-
rzone (Goodman i Duncan, 1971; 
Kuhlavy, 1978) na górotwór posia-

0 

O 4 6 8 10 12 14 16 
Średnia odległość nieciągłości, m 

18 20 

Rys. 6.3. Ekwiwalentny moduł Younga Ee i ekwiwalentny moduł 
sprężystości postaciowej G^ w funkcji średniej odległości spąkań X 

dający 3 ortogonalne sieci nieciągłości (rys. 6.4,). Wtedy, przy założeniu, że parametry: 
' ' charakteryzują sieć nieciągłości prostopadłą do osi jc; 

charakteryzują sieć nieciągłości prostopadłą do osi;;; 
A ' c h a r a k t e r y z u j ą sieć nieciągłości prostopadłą do osi z; 

wzory na ekwiwalentne parametry odkształceniowe przedstawiają się następująco: 

/ 

1 
+ 

1 ^ - 1 

\ y 

(6.3.) 

r 1 
+ 

1 
+ 

1 
- I 

V ^yK j 

(6.4.) 

vE 
V _ fJC (6.5.) 

exy exz 

Pozostałe sześć stałych sprężystych, charakte-
ryzujących górotwór ortotropowy, może być 
otrzymane z równań (6.3.) do (6,5.) poprzez 
cykliczną zmianę indeksów: y-^ z 

Określaniu parametrów ekwiwalentnych góro-
tworu spękanego poświęcone są również prace 
Gerrarda. Przedstawił on procedury obliczeniowe 
dla estymacji ekwiwalentnych parametrów odkształceniowych górotworu z jedną siecią spękań 
(Gerrard, 1982a), które następnie zostały rozszerzone dla górotworu spękanego posiadającego 
dwie lub trzy niezależne sieci spękań (Gerrard, ł982b,c; Gerrard, 1991). Procedury te są oparte 
o założenie, zastosowane już wcześniej przez Salamona (1968), zgodnie z którym energia 

Rys. 6.4. Górotwór zawierający 3 ortogonalne 
sieci spękań (Priest, 1993) 
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odkształcenia continuum ekwiwalentnego jest taka sama jak dla rzeczywistego górotworu 
spękanego. 

Wyżej wspomniane prace zostały rozwinięte 
przez Huanga et al. (1995), którzy przedstawili 
sposób określania parametrów odkształceniowych 
dla górotworu spękanego posiadającego trzy nie-
ortogonalne sieci (rys. 6.5.) nieciągłości (popraw-
ność rozwiązania teoretycznego została częściowo 
potwierdzona poprzez badania modelowe). 

Gerrard (1982c, 1984a) oraz Pandę i Gerrard 
(1983)przedstawih interesującą koncepcję wyrażenia 
całkowitej odkształcalności górotworu spękanego 
poprzez superpozycję odkształcalności górotworu 
ciągłego oraz poszczególnych powierzchni sieci spę-
kań. Biorąc pod uwagę parametry odkształceniowe 
górotworu spękanego oraz wzmocnienia (np. za po-
mocą kotwi) podają oni metodykę obliczania parame-
trów górotworu spękanego wzmocnionego kotwiami. 
Należy jednak zauważyć, że dużą wadą tego roz-
wiązania jest założenie, że elementy wzmacniające—kotwie—muszą być instalowane równolegle 
do siebie oraz w równej odległości (czyli rozmieszczenie kotwi powinno być takie same jak przyjęte 
rozmieszczenie jednej z sieci spękań), co nie wydaje się być właściwe^^ z punktu widzenia statecz-
ności wyrobisk zlokalizowanych w górotworze spękanym. 

Bardzo interesujące sąz kolei rozważania Fossuma (1985). Opracował on metodykę określa-
nia parametrów ekwiwalentnych górotworu zawierającego losowo rozmieszczone nieciągłości 
charakteryzujące się stałą sztywnością styczną i normalną do spękania. W oparciu o teorię mate-
riałów kompozytowych założył on, że nieciągłości w górotworze są rozmieszczone losowo, 
a więc ich odległość będzie taka sama we wszystkich kierunkach w reprezentatywnej objętości 
górotworu. 

Wzory na ekwiwalentne parametry sprężyste górotworu spękanego wyprowadzone przez 
Fossuma przedstawiają się następująco: 

Rys. 6.5. Górotwór zawierający 3 nieortogonalnc 
sicci spąkań (Huang, 1995; Singh, 2000) 

(6.6.) 

= 
30(1+v) 

9 ( l + v ) ( l - 2 v ) ^ „ + ( 7 - 5 v ) £ 
( l + v ) ( I - 2 v ) ^ „ + ( l - v ) £ 

+ 
EXk (6.7.) 

E 
3K+G 

(6.8.) 

V = 
2(3/: + G ) 

(6.9.) 

Podobnie raczej chybione wydają się eksperymenty prowadzone przez Kyoya i Kawamoto, a zmierzające do 
oceny wpływu zabudowy kotwi poprzez zastosowanie teorii homogenizacji. 
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Na rys. 6.6. pokazano stosunki ekwiwalentnycli parametrów odkształceniowycłi górotworu 
spękanego, określonych zgodnie ze wzorami (6.6.)-(6.9.), do parametrów górotworu ciągłego. 
Widać z niego wyraźnie, że stosunki te, w miarą zwiększania średniej odległości spękań, zmie-
rzają do jedności, a wartości parametrów odkształceniowych do wartości jak dla górotwom 
ciągłego. 

Podobne jakościowo wyniki otrzy-
mali także Re i Scavia (1998), którzy 
numerycznie badali zmiany parametrów 
odkształceniowych w funkcji gęsto-
ści losowo rozmieszczonych spękań. 
Należy jednak zauważyć, że w przeci-
wieństwie do założeń Fossuma, według 
badaczy włoskich gęstość spękań zależy 
od ich długości, całkowitej liczby oraz 
rozmiarów badanej objętości górotworu. 

Oprócz omówionych powyżej spo-
sobów określenia parametrów ekwiwa-
lentnego continuum istnieje jeszcze sze-
reg innych, dotyczących bardziej szcze-
gółowych zagadnień. Szwilski (1984) 
przedstawił technikę obliczania ekwi-
walentnego modułu Younga dla węgla 
w płaszczyźnie prostopadłej do wykona-
nego otworu wiertniczego. Parisieu 
(1993, 1995) przedstawił metodykę 
określenia parametrów ekwiwalentne-
go, porowato-sprężystego continuum, 
zbudowanego z fazy płynnej i fazy stałej 
(materiał Biota). Zagadnieniami ekwi-
walentnego continuum zajmowali się ta-
kże Parisieu (1988), Yamachi et al 
(1989), Pandę (1993), Muhlhaus (1993), Amadei i Savage (1993), Aydan et al (1995), Singh 
et al. (2000), Li (2001) oraz Sitharam et al (2001). Teorię continuum dla oceny stateczności wy-
robiska w obudowie kotwiowej, wykonanego w górotworze spękanym, z powodzeniem zastoso-
wah Sharma i Pandę (1988). 

Ciekawe badania modelowe, polegające na ocenie wpływu różnych układów spękań na 
własności mechaniczne górotworu, przeprowadził także zespół badaczy Tajwańskich (Yang 
et al. 1998). W konkluzji stwierdzają oni, że transformacja na ekwiwalentne continuum jest 
możliwa tylko w przy założeniu, że obecność danej sieci spękań nie wpływa w sposób znaczący 
na charakter zniszczenia (przemieszczania się bloków skalnych) wzdłuż innej sieci. Jest to 
sprzeczne z założeniami mechaniki ośrodków nieciągłych i stawia pod znakiem zapytania stoso-
walność poszczególnych teorii transformacji górotworu spękanego w ekwiwalentne continuum. 

La Pointę et al. (1996) piszą wręcz, że stosowanie ekwiwalentnego continuum może prowa-
dzić do uzyskania błędnych wyników. Twierdzą oni, że szczególnie niebezpieczne może być 
zastosowanie koncepcji transformacji do opisu przepływu płynu przez spękany górotwór. 

Do podobnych wniosków doszedł także Singh (2000). Prowadził on badania modelowe, któ-
rych celem było określenie parametrów mechanicznych górotworu z trzema niezależnymi 

I l i i I I I I I l l l l l i l l l TTTTTT l l l l l i l l ł l l i l l l l l 

O 10 20 30 40 
Średnia odległość nieciągłości, m 

50 

Rys. 6.6. Stosunki ekwiwalentnych parametrów 
odkształceniowych górotworu spękanego do parametrów 

dla górotworu ciągłego według rozwiązania Fossuma (1985) 
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sieciami spękań i następnie porównywał otrzymane wyniki z uzyskanymi na podstawie proce-
dury proponowanej przez Huanga et al. (1995). Doszedł on do konkluzji, że stosowalność trans-
formacji na ekwiwalentne continuum musi być obostrzona poprzez przyjęcie szeregu założeń 
upraszczającycłi. Należy założyć między innymi, że zniszczenie w tym typie górotworu zacho-
dzi tylko poprzez przemieszczanie (poślizg) bloków względem siebie. Nie uwzględnia się 
możliwości ścinania materiału budującego bloki, ani ich obrotu. Zakłada się także, że sieci spę-
kań są ciągłe i obejmują swym zasięgiem cały analizowany obszar górotworu. 

Na podstawie powyższego przeglądu literatury można stwierdzić, że stosowanie transforma-
cji parametrów górotworu spękanego na ekwiwalentne continuum wciąż budzi wiele kontrower-
sji wśród różnych badaczy, rodząc uzasadnione wątpliwości odnośnie stosowalności koncepcji 
ekwiwalentnego continuum. Stosowanie takiej transformacji jest obłożone szeregiem założeń 
upraszczających. Pomimo tego wciąż trwają prace i badania nad tym zagadnieniem. Jeżeli 
bowiem uda się za pomocą transformacji uzyskać wiarygodne parametry ekwiwalentnego góro-
tworu ciągłego to projektowanie parametrów kotwi znacznie się uprości. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym istotnym problemie związanym z kon-
cepcją ekwiwalentnego continuum. Jak opisano wyżej, istnieje szereg różnych procedur pozwa-
lających na określenie parametrów ekwiwalentnego continuum — są to jednak tylko parame-
try odkształceniowe. W żadnej z publikacji nie wspomina się o wyznaczaniu parametrów wy-
trzymałościowych górotworu spękanego. Warto jednak przyjrzeć się uważniej temu problemo-
wi. Trudno jest wyobrazić sobie, że górotwór spękany zamieniamy na ekwiwalentne continuum, 
które na dodatek zachowuje się liniowo-sprężyście. Wydaje się, że poprawny opis zachowania 
górotworu spękanego wymagałby zastosowania co najmniej modelu sprężysto-plastycznego, je-
żeli nie innego, znacznie bardziej skomplikowanego. Dla tego celu potrzebna jest jednak znajo-
mość wiarygodnych parametrów wytrzymałościowych ośrodka spękanego. 

W pracy Hoeka (1990) można znaleźć wartości wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie 
oraz rozciąganie, określone w oparciu o kryterium wytężeniowe Hoeka-Browna oraz wskaźnik 
RMR Bieniawskiego. 

Hoek i Brown (1990) zaproponowali wzory korelacyjne pomiędzy RMR i stałymi kryterium 
Hoeka-Browna — mis, a to (dla górotworu niezakłóconego eksploatacją): 

RMR-\00 RMR-m 
m = m-e ^̂  i s = e ^ 

(6.10.) 

gdzie m/ jest to stała kryterium Hoeka-Browna. Hoek (2000) podaje, że m. dla jednorodnej próbki 
skalnej może przyjmować wartości^' od 4 (słabe łupki) do 33 (granit). 

Po obliczeniu stałych m i s wytrzymałość górotworu na jednoosiowe ściskanie może być 
^ A 

określona jako : 

(6.11.) 

a wytrzymałość górotworu spękanego na jednoosiowe ściskanie: 

. fZTTTA (6.12.) 
2 

Tak więc nii = 1 przyjęta w pracy Korzeniowskiego i Piechoty (2000) jest wartością nierealną. Co ciekawe, 
autorzy powołują się na pracą Hoeka et al. (1995), gdzie na stronie 90 (tabela 8.3.) można znaleźć przedział wartości/«, od 
4 do 33. 

6 2 , . 1 . . - J - • - t r» i - 1 • • ^ o r r , / M o 0 , 0 5 ( 7 5 / Hoek (1999) podaje także wzór na Rem, w funkcji GSI\ Rem = 0,01 
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Z kolei w pracy Aydana et al. (2000) można znaleźć wzór na postaci: 

(6.13.) 
Kalamaras i Bieniawski (1995) zaproponowali zależność: 

^R, RMR-\5 (6.14.) 
2 85 

W pracy Aydana et al. (2000) można także znaleźć wyrażenie na obliczanie góro-
tworu silnie plastycznego w postaci: 

R =R ^ ^ (6.15.) 
' RMR + 6{\QQ-RMR) 

crm 

Wielu badaczy twierdzi, że wartości uzyskane ze wzorów (6.11 .)-(6,12.) są znacz-
nie zaniżone. Zakładając przykładowo, że RMR - 60 i R^. = 80MPa, otrzymujemy następujące 
wartości 

— ze wzoru (6.12.) według Hoeka: = 8,67 MPa; 
— ze wzoru (6.13.) według Aydana: 44,62 MPa; 
— ze wzoru (6.14.) według Kalamarasa i Bieniawskiego: 21,176 MPa. 
Wydaje się, że wzór (6.13.) daje wartości zawyżone, trudno jednak jednoznacznie stwier-

dzić, który z powyższych wzorów jest najbliższy prawdy. 
Hoek (1990) w swej pracy podaje także wzory na obliczenia kohezji i kąta tarcia wewnętrz-

nego górotworu. O ile wartości kohezji mieszczą się w rozsądnych granicach i pozostają w zgo-
dzie z wynikami badań laboratoryjnych, to wartości kąta tarcia wewnętrznego są znacznie zawy-
żone i z reguły przekraczają40-50 stopni. 

Bardziej prawidłowe wydają się propozycje określania kohezji oraz kąta tarcia wewnętrz-
nego górotworu podane w pracy Aydana et al. (2000). Podają oni mianowicie wyrażenie na kąt 
tarcia wewnętrznego górotworu w postaci: 

(p , , , = 2 2 + 0 , 0 5 i ? A / ^ ( 6 . 1 6 . ) 

Przyjmując zakres RMR od O do 100 otrzymujemy z przedziału od 22 stopni do 27 stopni, 
które wydają się być wartościami rozsądnymi. Znając wartość (p,.̂ , kohezję górotworu można 
określić wprost z kryterium Coulomba-Mohra: 

^ ^Krn, (6.17.) 
w rm fy 2 cos 

>63 ' i •S.r 64 Znając z kolei wartość RMR można otrzymać wartości modułu Younga w GPa ze wzorów 
w postaci (Bieniawski, 1987; Hoek et al 1998; Hoek, 2000; Zhao, 2000): 

61 Naukowcy zajmujący się geologią inżynierską chętnie stosują zamiast wskaźnika RMR wskaźnik GSI 
Geological Strength Imłex (Carranza-Torrcs i Fairhurst, 1999). Wartość GSI = RMR w przypadku, gdy przyjmiemy brak 
zawodnienia i orientacją sieci spąkań jako „korzystną". Ostatnio coraz wiącej zwolenników na całym świecie zdobywa 
sobie system /fA/i zaproponowany przez Palmstroma (1995, 1997). 

^̂  W różnych ośrodkach są prowadzone prace nad powiązaniem wartości wskaźnika RMR z modułem Younga 
górotworu. Dla przykładu w pracy Jasarcvica i Kovacevica (1996) można znaleźć zależność dla skał z rejonu Morza 
Adriatyckiego w postaci: = "" o.oh\rmr) ̂  ^^^^^ Aydana et al. (2000) można zaś znaleźć korelacją dla 
charakterystycznego górotworu wysp japońskich w postaci: Erm = 0,0091RMR^'^^. Niewątpliwie warto byłoby podjąć 
program badawczy mający na celu wyznaczenie takiej korelacji ogólne dla warunków polskich lub też dla 
poszczególnych regionów. 
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n RMR-IO ( 6 1 8 ) 

2RMR~\00 dla RMR> 60 oraz E dla RMR<eQ ' 
100 

Dla przykładu w tabeli 6.1. podano wartości ekwiwalentnych parametrów górotworu spęka-
nego określone na podstawie wzorów zaproponowanych przez Fossuma (6.6.)-(6.9.), Hoeka 
(6.11.)-(6.12.) oraz Aydana (6.16.)~(6.17.). Przyjęto, następujące wartości parametrów góro-
tworu spękanego: RMR = 55; m, =10; ^ = 20 GPa; v = 0,25; R^ =60MPa; ^ = 0 , l m ; 
k,, =]0000MPa/m, k̂  =5000MPa/m 

TABELA 6.1 

Własności ekwiwalentnego continuum 

WŁASNOŚĆ EKWIWALENTNE CONTINUUM 

10475,79 MPa 

V e 0,2189 

^cnn 4,9251 MPa 

0,201 MPa 

1,638 MPa 

1 I 11 . . J , . _ . . ^ 

22,75° 

Dla określenia oraz zastosowano wyrażenia zaproponowane przez Hoeka. Przyję-
cie tak niskich parametrów wytrzymałościowych jest podejściem bardziej konserwatywnym, 
ale z kolei niesie ze sobą przyjęcie dodatkowego współczynnika bezpieczeństwa. 

Dla tak określonych parametrów górotworu ekwiwalentnego wykonano przykładowe obli-
czenia numeryczne stanu naprężenia, przemieszczenia i wytężenia w otoczeniu tunelu. Przyjęte 
do obliczeń parametry modelu są zebrane w tabeli 6.2. 

Po wykonaniu kilkudziesięciu symulacji numerycznych z zastosowaniem programu FLAC 
określono parametry obudowy zapewniającej stateczność wyrobiska. Z przeprowadzonych obli-
czeń wynika, że powinna się ona składać z warstwy betonu natryskowego o grubości 5 cm, zbro-
jonego elementami stalowymi oraz kotwi linowych o długości 3 m mocowanych na całej długo-
ści. Dla uproszczenia założono, że zarówno torkret jak i obudowa kotwiowa są instalowane 
natychmiast po wykonaniu wyrobiska. 

Na rys. 6.7. pokazano wektory przemieszczeń całkowitych, zasięg stref uplastycznienia 
w otoczeniu tunelu oraz siły osiowe w kotwiach linowych. Maksymalne przemieszczenia pio-
nowe stropu tunelu są równe 3,65 mm, zaś przemieszczenia pionowe w spągu 7,108 mm. Prze-
mieszczenia poziome ociosów są znacznie mniejsze i osiągają maksymalne wartości równe 
0,5822 mm. Strefy uplastycznienia mają stosunkowo najmniejszy zasięg w stropie wyrobiska 
(co jest w dużej mierze zasługą przyjętych warunków brzegowych). W ociosach strefy upla-
stycznienia sięgają maksymalnie około 2 m, zaś w spągu około 3 m. 

Maksymalne siły osiowe występują w kotwiach zlokalizowanych w ociosie tunelu i osiągają 
one około 64% nośności kotwi. Siły osiowe w kotwiach stropowych są mniejsze i wynoszą 
około 34% nośności kotwi. 
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TABELA. 6.2. 

Parametry modelu przyjętego do obliczeń numerycznych 

PARAMETR WARTOŚĆ 

Wymiary tarczy 50 m x 100 m 

Warunki brzegowe mieszane 

Model ośrodka sprążysto-pl as tyczny C-M 

WYMIARY I LOKALIZACJA WYROBISKA 

Wysokość wyrobiska, m 5,5 

Szerokość wyrobiska, m 7 

Głqbokość posadowienia wyrobiska, m 200 

WŁASNOŚCI GÓROTWORU 

Gęstość objątościowa. kg/m^ 2500 

Moduł Younga, MPa 10475,79 

Liczba Poissona 0,2189 

Kohezja, MPa 1,638 

Kąt tarcia wewnętrznego, stopnie 22,75 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa 0,201 

PARAMETRY KOTWI LINOWYCH 

Długość kotwi, m 3 
f 
Średnica, mm 20 

Nośność, MN 0,314 

Moduł Younga kotwi linowej, GPa 100 

Sztywność spoiwa, MN/m/m 15 000 

Spójność spoiwa, MN/m 0,8 

PARAMETRY TORKRETU 

Grubość warstwy, cm 5 

Moduł Younga torkretu, MPa 15 000 

Liczba Poissona torkretu 0,25 

Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, MPa 20 

Powyższy przykład pokazuje jak bardzo upraszcza się tok określania parametrów obudowy 
tunelu w przypadku przyjęcia koncepcji zamiany górotworu spękanego na ekwiwalentne conti-
nuum, Prostota ta stanowi o atrakcyjności tej metodyki postępowania. Należy jednak zwrócić 
uwagę na pewien istotny fakt. Zakładając nawet poprawność teoretyczną różnych koncepcji 
ekwiwalentnego continuum to jednak wszystkie one wymagają od nas podania wartości parame-
trów czyli jednostkowej sztywności normalnej i stycznej do powierzchni nieciągłości. 
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Ich poprawne określenie nastręczać może pewne problemy interpretacyjne zarówno w warun 
kach laboratoryjnych jak i in situ. 

JOB TITLE : Tunal w gofotwofze spękanym o parametrach akwiwalentnych 

FLAC (Ver8ion 4.00) 

LEGEND 

29-May^01 19:21 
step 6414 
4.575E+01 <x< 5.996E-»-01 
4.290E+01 <y< 5.710E+01 

Oisplacement veclora 
MaxVector« 7.10eE-03 

O 2E-2 

Plasticityindicator 
X ełastic, at yieid in past 
Cable Pbt 
Axi8l Force on 
Stnicture M8x. Value 
« 1 (Cabie) •5.064E'»04 
« 2 (Cable) 
# 3 (Cable) 
« 4 (Cable) 
# 5 (Cable) 
« 6 (Cable) 
Bound ary plot 

-4.234E-*^04 
'3.447E+04 
•5.471E+04 
-9.540E+04 
•9.644E+04 

u • 
O 2E O 

Marek Caia 
Katedra Geomechaniki 

non 

saDO 

S.000 

4 . 7 0 0 

Rys. 6.7. Wektory przemieszczeń całkowitych i zasiąg stref uplastycznienia 
w otoczeniu tunelu oraz siły osiowe w kotwiacłi linowych 

6.2.2. Empiryczne i numeryczne metody określania parametrów kotwi 

Jakkolwiek przedstawione powyżej propozycje transformacji górotworu spękanego w góro-
twór o modelu ciągłym są relatywnie proste w zastosowaniu to posiadają one jednak szereg 
istotnych ograniczeń (założeń upraszczający cli). Jednym z najważniejszy cli założeń dla wszyst-
kich wyżej omawianych procedur jest, że wszystkie nieciągłości są nieskończone a ich parame-
try {k^ i A:̂ ) są niezmienne. Niestety, badania laboratoryjne oraz in situ (Chappel, i979b; Yoshi-
naka i Yamabe, 1986; Kane i Drumm, 1987; Desai i Fishman, 1987; Benmokrane i Ballivy, 
1989; Barton i Bandis, 1990; U et al 1990; Bandis, 1990; Jing, 1990; Jinge^^z/. 1992 oraz prze-
krojowa praca Stephanssona i Jinga, 1995) wskazują na nieliniowy charakter zachowania się 
nieciągłości, zarówno w przypadku występowania naprężeń stycznych jak i normalnych. 

Projektowanie systemów obudowy dla wyrobisk wykonanych w górotworze spękanym jest 
problemem bardzo złożonym. Można dla tego celu wykorzystać różne empiryczne oraz anali-
tyczne metody projektowania. 

Poniżej (w porządku chronologicznym) przedstawiono wzory stosowane dla określenia 
długości kotwi, proponowane przez różnych autorów w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Tincelin (1970) podaje wzór na długość kotwi {L) dla wyrobiska umieszczonego w dowol-
nym typie górotworu w postaci: 

L>-B 
3 

(6.19.) 
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(6.20.) 
zaś w sąsiedztwie skrzyżowania zaleca jej zwiększenie do: 

L = m 
3 

Scłiacłi et al. (1979), dla górotworu spękanego zalecają stosowanie wzoru w postaci: 
L>e-\-]; m (6.21.) 

gdzie: 
e-— odległość od konturu wyrobiska do najdalszej sieci spękań. 

Alexander i Hosking (1979) podają zależność na określenie długości kotwi mechanicznych 
w postaci: _ 

L>3X lub L = 1,82+0,0045'; m (6.22.) 
Dla średnio spękanego górotworu Stillborg (1986) zaleca zabudowę kotwi mechanicznych 

bez naciągu o długości: 
L = 1,4+ 0,1845; m (6.23.) 

Dla silnie spękanego górotworu sugeruje on zabudowę kotwi mechanicznych z naciągiem 
o długości: 

L = l , 6 + V l + a 0 1 ^ ; m (6.24.) 
Dla obu przypadków Stillborg zaleca, aby odległości pomiędzy kotwiami były mniejsze niż 

trzykrotny wymiar niestatecznego bloku skalnego. Wskazówki Stillborga nie są zgodne z zale-
ceniami innych badaczy szwedzkich (np. Bergman i Bjurstrom, 1984), którzy nie zalecają stoso-
wania kotwi z naciągiem w przypadku górotworu spękanego. 

Inny zestaw zaleceń i wskazówek (tabela 6.3.) dotyczących stosowania obudowy kotwiowej 
w górotworze spękanym sfonnułowali U.S. CORPS OF ENGINEERS (1980). 

TABELA 6.3. 
Wskazówki cmpirycznc dotyczące doboru parametrów obudowy kotwiowej 

sformułowane przez U.S. CORPS OF ENGINEERS (1980); Sinha i Schocman (1984) 

1. Minimalna 
długość kotwi 

Maksimum z: 

• podwojona odległość kotwi; 

• potrojona*^^ szerokość niestatecznego bloku skalnego^. 

— Dla kotwi zabudowanych poza powyżej linii sklepienia ciśnień: 

• dla S < 6 m — długość kotwi mniejsza niż niż 1/2 rozpiętości; 

• dla 6 m ^ ^ < 18 m — długość kotwi interpolować odpowiednio pomiędzy 
3 m i 4,5 m; 

• dla 18 m $ 5 < 30 m — długość kotwi równa 1/4 rozpiętości. 

— Dla kotwi zabudowanycłi poniżej linii sklepienia ciśnień: 

• dla wyrobisk o wysokości mniejszej niż 18 m — długość kotwi j.w.; 

• dla wyrobisk o wysokości większej niż 18 m — długość kotwi równa 1 /5 wysokości. 

2. Maksymalna 
odległość kotwi 

Najmniejsza z: 

• 1/2 długości kotwi; 

• 1-1 /2 szerokości niestatecznego bloku skalnego; 

• 1,8 m (odległości kotwi większe niż 1,8 m spowodowałyby trudności w instalacji siatki 
stalowej lub ogrodzeniowej), 

66 

^̂  Potrojona szerokość niestatecznego bloku skalnego (występująca zresztą w większości empirycznych metod 
projektowania kotwi) wzięta jest najprawdopodobniej z badań modelowych Langa, 1958. 

W przypadku gdy odległość spękań jest niewielka, a rozpiętość wyrobiska relatywnie duża, może zajść 
konieczność zastosowania superpozycji dwóch alternatywnych siatek kotwienia tzn. długie kotwie sięgające poza strefę 
zniszczenia i krótkie kotwie pomiędzy nimi dla stabilizacji bloków o wymiarach mniejszych niż odległość kotwienia 
długich kotwi. 
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TABELA 6.4. 

Zalcccnia dotyczące projektowania parametrów kotwi w górotworze spękanym według Langa (1961), 
Rabcewicza (1969), Alcxandera i Hoskinga (1971) a także Farmera i Sheltona (1980) 

Rozpiętość 
wyrobiska, 

m 

^ 15 

Ilosc sieci 
nieciągłości 

^ 2 nachylone 
pod kątem 

do poziomu 

Parametry obudowy kotwiowej 

L - 0,3B 
Si = 0,5L (w zależności od miąższości 
i wytrzymałości warstw skalnych). Kotwic 
zabudowywać prostopadle^^ do uwarstwienia 
wraz z siatką stalową przeciwko wypadaniu 
drobnych odłamków skalnych. 

S 2 nachylone 
pod kątem 
45̂ -90̂  
do poziomu 

< 3 z czystymi 
szczelinami bez 
wypełnienia 

Dla kotwi ociosowych: L> H sin y (jeżeli są 
zabudowywane prostopadle do nieciągłości); 
L >H tan \j/ (jeżeli kotwie są zabudowane 
prostopadle). 
Patrz rys. poniżej dla interpretacji h i y 

L>h5in\j/ 

L>htanH/ 
f 9 W f ' W P / 4 f ł ł / 

Uwagi 

Celem kotwienia jest wytworzenie nośnej 
belki skalnej ponad wyrobiskiem. Kotwie 
wklejane na całej długości powodują 
zwiększenie sztywności stycznej 
nieciągłości. Kotwie z naciągiem powinny 
być stosowane w górotworze słabym, 
w przypadku poziomych nieciągłości 
zabudować kotwie pionowo z naciągiem. 

L = 2SF 

s, = 3 - 4 razy wymiar bloku. Kotwie instalować 

prostopadle do konturu wyrobiska z siatką 
przeciwko wypadaniu odłamków skał do 
wyrobiska. 

Kotwienie stropu jak wyżej. Kotwienie 
ociosu dla zapobiegania poślizgowi 
wzdłuż nieciągłości. Odległość kotwienia 
powinna spełniać warunek, że nośność 
kotwi musi być większa niż ciężar bloku. 
Kotwiom powinien być nadawany naciąg 
odpowiedni dla zapobiegania poślizgowi 
bloków skalnych. 

Kotwie powinny być budowane jak 
najszybciej po odsłonięciu. Naciąg 
powinien być stosowany dla uzyskania 
strefy naprężeń ściskających. Kotwienie 
ociosów wykonywać w przypadku 
zaobserwowania wysuwania się bloku do 
wyrobiska. 

> 15 

<2 

< 3 z czystymi, 
szczelinami bez 
wypełnienia 

Lji = Oy3B — kotwie długie 

Su = O.SLjj 
L22 = 0,3^// — kotwie długie 

S22 = 

Zabudować siatkę przeciwko wypadaniu 
odłamków skał do wyrobiska. 

Lu = 0 ,35 — kotwienie długie 

Sn == 0,51// 

S22 = 3/4 razy wymiar bloku, kotwie pośrednie 

Kotwie długie^^ powinny zapewnić 
stateczność wyrobiska. Zabudowa kotwi 
pośrednich oraz krótkich jest opcjonalna 
(patrz rysunek poniżej). 

^ - % 

« • 
• * * 

. • kotwie^S^i^i * ' 

• 
• • • _ * ^ V ^ • 4 

Rozważania przeprowadzone w Rozdziale 5 niniejszej pracy wskazują, że nie zawsze jest to korzystne. 
^̂  Kotwie długie powinny mieć wystarczającą nośność dla przeniesienia ciążaru głównych bloków. Decyzja 

odnośnie rozmiarów bloków dla kotwi średnich powinna być pozostawiona dozorowi inżynieryjnemu. 
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Zestaw zaleceń z tabeli 6.3. został opracowany w oparciu o analizę ponad 68 przypadków 
zastosowania obudowy kotwiowej w podziemnycli komoracłi, tunelach i szybach. Szerokości 
analizowanych wyrobisk zawierały się w przedziale od 4,5 m do 30 m, wysokości od 4 m do 
60 m a głębokości nie przekraczały 150 m. Granica głębokości znacznie zawęża stosowalność 
podanych wcześniej wskazówek projektowych. Warto także zwrócić uwagę na typy obudowy 
proponowane przez inżynierów amerykańskich. W ogóle nie biorą oni pod uwagę torkretu. 
Tymczasem, w ciągu z górą 20 lat jakie upłynęły od sformułowania tych zaleceń większość 
badaczy na całym świecie zaleca stosowanie w górotworze spękanym torkretu zbrojonego ele-
mentami stalowymi. Znacznie lepiej współpracuje on z górotworem niż siatka stalowa. 

Inny zestaw zaleceń i wskazówek dotyczących projektowania parametrów kotwi w górotwo-
rze spękanym został przedstawiony w pracach Langa (1961), Rabcewicza (1969), Alexandera 
i Hoskinga (1971) a także Farmera i Sheltona (1980) — tabela 6.4. 

Wskazówki z tabeli 6.4. zostały sformułowane dla wyrobisk wykonanych w górotworze 
posiadającym maksymalnie trzy sieci nieciągłości^^. Dla zestawu wskazówek z tabeli 6.4. 
można mieć te same wątpliwości co do zestawu z tabeli 6.3. Wobec zmiany strategii projektowa-
nia obudowy dla wyrobisk w górotworze spękanym, zalecenia te wydają się być nieaktualne. 

Inne zestawy empirycznych zaleceń dotyczących projektowania parametrów obudowy 
kotwiowej w górotworze spękanym są przedstawione w pracach Coatesa i Cochrane'a (1970) 
oraz Laubshera (1984). Nie zamieszczano ich tutaj jednak, ze względu na fakt, że nie wnoszą nic 
oryginalnego, a można im przedstawić te same zastrzeżenia jak do wskazówek zawartych 
w tabelach 6.3. i 6.4. 

Wszystkie przedstawione powyżej empiryczne wskazówki projektowe, sformułowane przez 
różnych badaczy w przeciągu ostatnich z górą 30 lat, mająjednak bardzo ograniczoną stosowal-
ność. W większości z nich dkigość kotwi jest funkcjątylko rozpiętości wyrobiska lub odległości 
spękań. Wynika to zresztą po części z ich charakteru — miały to być proste, łatwe w zastosowa-
niu zależności pozwalające na szybką ocenę koniecznych parametrów obudowy, Z reguły ich 
stosowalność jest ograniczona do rejonu, w którym badacze przeprowadzali swe analizy. Są one 
bowiem wynikiem analizy szeregu przypadków pomyślnego zastosowania kotwi, a ich autorzy 
skupili się na prostej, statystycznej analizie długości kotwi w funkcji jednego, wybranego para-
metru — np. rozpiętości wyrobiska lub odległości spękań. Nie jest to założenie prawidłowe 
i może być przyczyną znacznych błędów. W żadnym z wzorów przedstawionych powyżej nie 
występują podstawowe i tak ważne dla poprawnego określenia parametrów obudowy czynniki 
jak głębokość zalegania wyrobiska czy też parametry odkształceniowe i wytrzymałościowe 
górotworu. 

Problemem projektowania parametrów obudowy kotwiowej zajmowali się także twórcy naj-
popularniejszych na świecie klasyfikacji geomechanicznych górotworu oraz ich epigoni. 
Poniżej przedstawiono procedury projektowe oparte na klasyfikacjach górotworu, z których 
większość związana jest z ciągle rozwijaną klasyfikacją Bieniawskiego (Bieniawski, 1980, 
1987,1993) i wskaźnikiem RMR {rock mass rating) lub z klasyfikacją7VG/ (Barton et al, 1974) 
i wskaźnikiem Q (guality). 

6 9 Przy czym nieciągłości nic powinny posiadać wypełnień ilastych. 
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OKREŚLENIE PARAMETRÓW KOTWI NA PODSTAWIE KLASYFIKACJI RMR 

Określenie parametrów obudowy kotwiowej na podstawie klasyfikacji RMR wymaga wyko-
nania szeregu kroków obliczeniowych (Unal, 1986): 

1. Określenie wartości RMR. 
2. Obliczenie wysokości sklepienia ciśnień^^: 

^ _ m - R M R ^ (6.25.) 
100 

3. Określenie długości kotwi: 

Z/ = max 

4. Określenie nośności kotwi ze wzorów (2.L)-(2.4.). 
5. Określenie odległości pomiędzy kotwiami ze wzoru 

= 
y / i , 

lub 

L 
= 

6. Określenie obciążenia kotwi: 

gdzie: 
L^— długość wyrobiska; 

— ilość kotwi w rzędzie; 
i,.— ilość rzędów kotwi. 

7. Określenie współczynnika wzmocnienia stropu RF według Panka: 

RF^ 
C 

(6.26.) 

0,6C, (6.27.) 

(6.28.) 

ę _ (6.29.) 

Q (6-30.) 

OKREŚLENIE PARAMETRÓW KOTWI NA PODSTAWIE KLASYFIKACJI Q 

Autorzy klasyfikacji Q (Barton, Lien i Lunde, 1974) oraz Choąuet i Hadjigeorgiou (1993) 
i Hoek et al. (1995) zaproponowali następujące wzory na określanie parametrów obudowy 
kotwiowej: 

7 0 W Indiach stosowany jest także wzór; h, = B~{\1 - 0,0'MRMR + Choquet (1993). 
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dla kotwi w stropie wyrobiska: 

ESR 

dla kotwi w ociosacłi wyrobiska: 

ESR 

gdzie: 
H—wysokość wyrobiska, m; 
ESR (excavation support ratió) — wskaźnik rodzaju obudowy uwzględniający przewidywany 
czas wykorzystania wyrobiska. 

Odległość kotwienia może być określona ze wzoru: 

s. -
Q -10"' (6.33.) 

P ^roof 

gdzie: 

O 2 0 ^ =— , MPa - jeżeli liczba sieci nieciągłości > 2 
^ r 

-i - i 
0 2 J ^ p^^^^^. —'1 ^ MPa - jeżeli liczba sieci nieciągłości < 2 

3J y 

gdzie: 
r̂aof — obciążenie obudowy, MPa; 

j —wskaźnik szorstkości szczelin, może przyjmować wartości od 0,5 do 4; 

(6.34.) 

(6.35.) 

—ilość systemów nieciągłości, może przyjmować wartości od 0,5 do 20. 

Choąuet i Hadjigeorgiou (1993) sformułowali równania dla określania gęstości kotwienia dla 
kanadyjskich kopalń podziemnych w funkcji wskaźników klasyfikacji Q lub RMR. 

N , =:-0,2271ne+0,839 (6.36.) 

N , =-0,0214/?Mi?+1,68 (6.37.) 

1 ( 6 . 3 8 . ) 
= 

gdzie: 
O ^k —gęstość kotwienia (liczba kotwi/m ). 

Alternatywą dla empirycznych metod projektowania mogą być stosunkowo proste 
rozwiązania analityczne, z których jedno oparte o kryterium wytężeniowe Hoeka-Browna oraz 
zasadę samonośnego sklepienia skalnego {voussoir arch) przedstawiono poniżej. 
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6.2.3. Propozycja określania parametrów obudowy kotwiowej dla górotworu 
spękanego w oparciu o zasadę samonośnego sklepienia skalnego {voussoir) 

Po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu literatury można stwierdzić, że prawidłowa 
zabudowa kotwi w stropie wyrobiska wykonanego w górotworze spękanym wytwarza samono-
śne sklepienie skalne. Strop wyrobiska zbudowany jest z szeregu pojedynczycłi bloków skal-
ny cłi, które tworzą ośrodek nieciągły. Te pojedyncze bloki mogą być nazywane voussoirs^^ — 
terminem zapożyczonym z budownictwa, który oznacza poszczególne bloki używane do 
budowy łuków (mostów kamiennycłi), Sofianos (1996). 

Badania przeprowadzone przez różnych badaczy na całym świecie potwierdziły, że w przy-
padku wyrobiska wykonanego w górotworze uwarstwionym w Jego stropie tworzy się samo-
nośny łuk skalny. Pierwsza, pionierska praca związana z tym problemem została opublikowana 
przez Evansa (1941), który założył, że samonośny łuk skalny pod wpływem naprężeń ści-
skającycłi zacłiowuje się sprężyście^^. Teoria Evansa została rozszerzona i uzupełniona przez 
Beera i Meeka (1982), którzy przedstawili uproszczone formuły i nomogramy dla bezpiecznego 
projektowania rozpiętości nie podpartycłi stropów w górotworze uwarstwionym. Brady i Brown 
(1994) skompilowali wyżej przedstawione rozwiązania i zaproponowali iteracyjny algorytm dla 
analizy stateczności samonośnego łuku skalnego. Gwałtowny rozwój metod numerycznycłi 
w ostatnich latach znalazł swoje odbicie także w różnych analizach stateczności stropów wyro-
bisk, w których stwierdzono wytworzenie się samonośnego łuku skalnego (Borisov, 1980; 
Sepher i Stimpson, 1988; Ohnishi et al. 1993; Passaris et al 1993; Yoegele, 1993; Ran et al 
1994; Sterling et al 1995; Sofianos et al 1995; Sofianos, 1996a,b; Sofianos et al 1998a,b; Sofia-
nos et al 2000). Tworzenie się samonośnego łuku skalnego w stropie wyrobiska zostało także 
potwierdzone przez badania modelowe (Roko i Daemen, 1984; Passaris et al 1993). 

Różni badacze z całego świata potwierdzili fakt tworzenia się samonośnego sklepienia skal-
nego w skotwionych stropach wyrobisk podziemnych wykonanych w górotworze spękanym 
wykorzystując modelowanie numeryczne (Yeung, 1993a; Yeung, 1993b; Yeung et al 1994), 
obserwacje in situ (Stillborg, 1986; Tharp i Holdrege, 1995; Hatzor i Benary, 1998; Diederichs 
i Kaiser, 1999) i badania modelowe (Kameda et al 1987). 

Dla określenia parametrów kotwi w górotworze spękanym poniżej przedstawiono anali-
tyczną procedurę opracowaną na podstawie kompilacji prac szeregu autorów (Gałczyński, 
1973; Gałczyński et al 1973a; Gałczyński et al 1973b; Cox, 1974; Gałczyński i Dudek, 1977; 
Krauland, 1984; Sinha, 1989; Cała, 1996; Gałczyński, 1997). 

Pierwszym krokiem tej procedury jest określenie parametrów wytrzymałościowych 
i odkształceniowych górotworu. W tym celu można wykorzystać wzory (6.10.)-(6.13.) 
bazujące na klasyfikacji Bieniawskiego (Bieniawski, 1980; Kendorski et al 1983; Bieniawski, 
1993) oraz kryterium wytężeniowym Hoeka-Browna (Hoek, 1983; Hoek, 1990; Hoek, 1994; 
Hoek et al 1995). Jeżeli nie znany jest wskaźnik Bieniawskiego RMR {rock mass rating) to 
można skorzystać ze wskaźnika Q (Barton et al 1974) oraz wzorów korelacyjnych pomiędzy 
RMR i Q (Bieniawski 1987; Goel et al 1996; Singh et al 1997). Kryterium wytężeniowe 
Hoeka-Browna było już wielokrotnie z powodzeniem stosowane dla oceny parametrów góro-
tworu spękanego na całym świecie (Amadei i Saeb, 1987; Pan et al 1991), a także w Polsce 
(Dudek i Wojtaszek, 1992; Wojtaszek, 1994; Kaczmarek i Łydżba; 1994; Tajduś et al 1995). 

Nic znaleziono odpowiednika tego słowa w jązyku polskim. 
^̂  Łuk skalny nie przenosi naprążeń rozciągających z powodu istnienia spąkań 
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Z wartości RMR można wprost oszacować moduł Younga, stałe kryterium wytężenio-
wego Hoeka-Browna oraz wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie dla górotworu (wzory 
(6.10.)-(6.13.). 

Dla właściwego doboru parametrów obudowy kotwiowej niezbędna jest znajomość stosunku 
pierwotnycłi naprężeń poziomych do pionowycli, co jest konieczne dla oceny zasięgu strefy naprę-
żeń ściskającycłi wokół kotwi. W tym miejscu zdecydowano się na sposób określania kąta zasięgu 
wpływów kotwi, proponowany przez Szirokowa i Pisliakowa^"^ (1988) — 0 = a r c t g v ^ . 

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to rozwiązanie najlepsze, ale rozważania przedstawione 
w rozdziale 4 nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jaka jest rzeczywista wielkość kąta 
zasięgu wpływów kotwi. Potwierdziły one tylko fakt, że najsilniej zależy on od stosunku naprę-
żeń pierwotnych. 

Dla oceny wielkości strefy spękań wokół wyrobiska nie należy polegać na ogólnie znanych 
teoriach (teorie Protodiakonowa, Cymbariewicza, Terzaghiego, etc.). Nie uwzględniają one 
w jakichkolwiek sposób charakterystyki i własności nieciągłości, ilości sieci spękań etc. Są więc 
nieprzydatne dla górotworu o tak skomplikowanej budowie geologicznej, jak górotwór spękany. 
Tylko pomiary przemieszczeń in situ prowadzone w otworach wykonanych wokół wyrobiska 
mogą być wiarygodnym źródłem informacji na temat wielkości stref zniszczenia i spękań^^. 

^̂  Warto tutaj wspomnieć o pewnej próbie szczegółowego określenia wpływu parametru charakterystyka 
nieciągłości na wielkość końcową wskaźnika RMR podjętej przez Ulusay et al. (1995). Wyróżnili oni w tym 
pojedynczym parametrze pięć podparamctrów dotyczących charakterystyki szczelin (stopień zwietrzenia, szorstkość, 
ciągłość powierzchni, rozwarcie oraz wypełnienie) za które proponująprzyznawanie określonych not punktowych. Jest to 
ciekawy krok w kierunku unowocześnienia wskaźnika Bieniawskicgo (trochę jakby w kierunku wskaźnika Q !) który po 
odpowiedniej weryfikacji może stanowić podstawą dla bardziej szczególowego określenia parametrów górotworu 
spękanego. W 1997 roku ukazała się także ciekawa praca Palmstróma podejmująca ten temat. Z kolei w 1999 roku 
ukazała się praca Liu et ał., którzy próbują zaimplementować do wskaźnika RMR także porowatość oraz współczynnik 
filtracji — czyli kolejny krok w kierunku postrzegania górotworu jako ośrodek trójfazowy (lub chociaż dwufazowy). 
Badacze tureccy kontynuują dalej badania nad modyfikacją wskaźnika RMR. W swej pracy (Gokceoglu i Aksoy, 2000) 
rozwijają oni ideę uzupełnienia RMR o nowe parametry spękań oraz przedstawiają szereg przykładów zastosowania 
zmodyfikowanego w s k a ź n i k a d l a oceny stateczności zboczy w kopalniach odkrywkowych. 

Omawiany już uprzednio w rozdziale 4. 
^̂  Pojęcie strefa spękań wokół wyrobiska wymaga szerszego komentarza. Pomimo wielkiego postępu 

w geomechanice w ciągu ostatnich lat wciąż nic udało się jednoznacznie sformułować sposobu określania zasięgu strefy 
spękań występującej wokół wyrobiska. Wątpliwe jest, czy ze względu na złożoność budowy górotworu, uda się 
kiedykolwiek takie to zagadnienie rozwiązać. Jedynym możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem tego problemu na 
dzień dzisiejszy jest wykonywanie okresowych pomiarów zasięgu strefy spękań w otworach wierconych wokół 
wyrobiska lub też symulacj e numeryczne z zastosowaniem back analysis. Oceny zasięgu strefy spękań można dokonać za 
pomocą obserwacji rdzeni wiertniczych, różnego rodzaju badań introskopowych lub wziernikowych (Stopyra et al. 
I998a,b) czy też z zastosowaniem metod sejsmicznych (Houston i Smith, 1997; Jarosz, 1998; Jarosz et al. 1998; 
Jakubiec-Kwaśnicka i Marcak, 1999). Interesującą koncepcję pomiarów zasięgu strefy spękań na podstawie pionowych 
profilowań sejsmicznych przedstawili także badacza japońscy (Hirata et al. 2000). Obserwacje takie należy ponawiać 
w określonych odstępach czasu dla oceny zmiany parametrów strefy spękań w miarę upływu czasu (Tąjduś, 1990). 

Nieco odmienny pogląd przedstawiają na tę kwestię Bergman i Bjurstróm (1984), którzy uważają, że zasięg 
rozwarstwień w stropie wyrobiska jest granicą naturalnego sklepienia skalnego i należy stosować kotwic o długości 
równej temu zasięgowi (co zresztą zostało z powodzeniem zrealizowane przez Hibino et al. 1983). Wydaje się jednak, że 
takie postępowanie raczej nadaje się dla wyrobisk tunelowych niż wyrobisk podziemnych. Z reguły tunele są 
wyrobiskami drążonymi oddzielnie. Nie pozostają one pod wpływem resztek, krawędzi, czy wpływów eksploatacji tak 
jak wyrobiska górnicze. Stąd też wielkość zasięgu rozwarstwień w stropie wyrobiska gómiczego może być znacznie 
większa niż w przypadku tunelu i raczej należy traktować ją jako granicę strefy spękań niż granicę naturalnego sklepienia 
skalnego. 
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PRZYPADEK I — WYROBISKO O PŁASKIM STROPIE 

Zakładając trójkątny rozkład sił naprężeń w kluczu i wezgłowiacli sklepienia wewnętrzna 
siła rozporu sklepienia ciśnień powinna być równa (rys. 6.8.): 

Fo 
^ctm (6.39.) 

gdzie: 
r —miąższość łuku skalnego, m; 
xt — miąższość belki skalnej wytworzonej na skutek kotwienia, m. 

Ramię momentu sił wewnętrznycłi jest równe: 

a = t 
\ 3 

\ 

(6.40.) 

Moment zewnętrzny — rezultat działania obciążenia ciągłego wynosi 

M , = 
q-B (6.41.) 

gdzie: 
ą — równomiernie rozłożone obciążenie pionowe pochodzące od strefy spękań; 

Porównując moment sił wewnętrznych {M.) i moment sił zewnętrznych {M^) otrzymujemy: 
/ 

\ 

1 2 ' 1 X 3 y 8 
skąd t = B 

1 

Cl 

^crm^ I — X 
V 3 y 

Aby określić minimalną wartość t różniczkujemy wyrażenie (6.42.): 

At B \ q 
d ^ 

/ 

4 y R •« V crni 

2 2 
X — X 

3 

3 
\ — / 2f- 4 \ 

J V 

1 — 
3 

= 0 

(6.42.) 

(6.43.) 

Zakładając: x ^̂  O i 1 — x ^ O otrzymujemy: 

(6.44.) 

Sprawdzając wartość drugiej pochodnej dla danej wartości jc otrzymujemy 

d'q B 
6R 

>0 
CłTtl 

(6.45.) 

77 Zdajemy sobie sprawą, żc przyjęcie równomiernego obciążenia pionowego jest dużym uproszczeniem, ale 
jedną z istotnych zalet powyższego rozwiązania powinna być jego prostota. 
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Stąd minimalna miąższość łuku skalnego wytworzonego na skutek kotwienia jest równa: 

2q (6.46.) 
3R crm 

gdzie: 
/ — współczynnik bezpieczeństwa, którego wartość można przyjąć równą 1,2 (Gałczyński, 
1973). 

PRZYPADEK II — STROP O SKLEPIENIU ŁUKOWYM 

Dla stropu o sklepieniu łukowym (rys. 6.9.) ramię momentu sił wewnętrznych może być 
obliczone ze wzoru: 

/ 

\ 

1 2 
1 — X 

3 

\ 

(6.47.) 
/ 

Porównując moment sił wewnętrznych (M.) z momentem sił zewnętrznych (M^) mamy: 

8 
2 > 1--JC t 

l 3 ; 

(6.48.) 

Stąd otrzymujemy maksymalne dopuszczalne obciążenie q równe: 

\ 3 

\ 

/ 
/ 

(6.49.) 

Aby otrzymać maksymalną wartość q przyrównujemy do zera pierwszą pochodną: 

Aq AtR crm 

dx B 
2 > 2 

ft^ t —xt ft^ 
^ 3 ; 3 

= 0 
(6.50.) 

Rys. 6.8. Łuk skalny (voussoir) w płaskim stropie wyrobiska 
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stąd: 

3 ( / / + 0 

4t 

(6.51.) 

Przyrównując do zera drugą pochodną dla danej wartości x otrzymujemy 

(6.52.) 

Stąd, maksymalne dopuszczalne obciążenie skotwionego łuku skalnego będzie równe: 

max 

(f,+ty- (6.53.) 
crm B 

Porównując maksymalne, dopuszczalne obciążenie z danym obciążeniem, otrzymujmy 
miąższość strefy ściskań równą: 

t = f 

/ 

B 
V 

2 ? 
\ 

3R crm / 

(6.54.) 

Biorąc pod uwagę, że dla stropu o sklepieniu łukowym wartość współczynnika x musi się 
zawierać w przedziale: O < x < 1, co oznacza że: ^ > 3/ Jeżeli ten warunek nie jest spełniony to 
znaczy, że cały przekrój tworzy łuk skalny. W tym przypadku ramię momentu sił wewnętrznych 
jest równe: 

Po przeprowadzeniu analogicznej procedury obliczeniowej (wzory (6.48.)-(6.54.) otrzymu-
jemy minimalną miąższość strefy ściskań równą: 

3 ^ 

2 

y 

\ 1 3R cm 
/ 

(6.56.) 

Z porównania wyrażenia na minimalną miąższość strefy ściskań dla płaskiego stropu oraz 
dla stropu o sklepieniu łukowym widać wyraźnie, jak duży wpływ na parametry obudowy 
kotwiowej ma zastosowanie sklepionego stropu. Nawet niewielka zmiana kształtu wyrobiska 
powoduje istotne zmiany parametrów kotwi koniecznych dla utrzymania jego stateczności. 

Nie jest znane jednoznaczne kryterium określania odległości pomiędzy kotwiami w góro-
tworze spękanym. Wobec powyższego, w oparciu o szereg eksperymentów numerycznych 
(Yeung, 1993a; Yeung, 1993b; Yeung et al, 1994; Yeung i Goodman, 1995) można przyjąć, że 
najlepsze będzie zastosowanie równej odległości pomiędzy kotwiami oraz przyjęcie ich radial-
nego rozkładu wokół wyrobiska (Bieniawski, 1987). 

Dla lepszego zrozumienia powyższej metodyki projektowania parametrów kotwi, poniżej 
przedstawiono przykład doboru parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobiska korytarzowego 
umiejscowionego w górotworze spękanym. 

Rozpatrywany przykład dotyczy projektowania obudowy kotwowej dla wyrobiska pro-
stokątnego o wysokości 3 m i szerokości 5 m. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych oraz 
in situ określono parametry ośrodka, które podano w tabeli 6.5. 
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Rys. 6.9. Łuk skalny {voussoir) w stropie wyrobiska o sklepieniu łukowym 

Wartość pionowego obciążenia została oszacowana na podstawie pomiarów wielkości strefy 
sklepienia ciśnień (wykonywanych in situ w otworach wiertniczych). Pomierzona wysokość 6,5 m, 
pomnożona przez współczynnik bezpieczeństwa w = 1,5, daje w przybliżeniu 10 m. Zakładając 
średni ciężar objętościowy górotworu równy 0,025 MN/m^ otrzymujemy q = 0,25 MN/m. 

TABELA 6.5. 

Parametry górotworu spękanego 

PARAMETR WARTOŚĆ 

RMR 35 

K 40 MPa 

m, 10 

X 1 

<ł 0,25 MN/m 

e 
- - ••- •• ' 

55-

Procedura obliczeniowa dla przedstawionych powyżej danych jest następująca: 
1. Określenie parametrów hipotezy Hoeka-Browna (6.10.): 
m = 0,981; 
^ = 0,00073. 
2. Obliczenie wytrzymałości na ściskanie dla górotworu spękanego (6.11.): 
Rcrm = 1 ,08 M P a . 

3. Obliczenie wielkości strefy naprężeń ściskających (6.39.)-(6.46.): 
r=2 ,36m. 
4. Przy założeniu średniej odległości kotwienia równej 1 m otrzymujemy długość kotwi 
równą: 
L = 3,06 m. 
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Biorąc pod uwagę wymiary wyrobiska instalacja tak długich kotwi sztywnych jest niemo-
żliwa. Można tutaj rozpatrywać zastosowanie kotwi linowych czy też podatnych, lub zmianą 
kształtu stropu wyrobiska. Rozważmy, dla przykładu, zmianę kształtu wyrobiska, a konkretnie 
zmianę stropu płaskiego na strop łukowy o strzałce sklepienia równej = 0,5. Po powtórnych 
obliczeniach otrzymujemy długość kotwi równą L = 2,5 m, co potwierdza znaczący wpływ 
kształtu stropu na parametry obudowy kotwiowej koniecznej dla utrzymania stateczności 
wyrobiska. 

Może się zdarzyć, że samodzielna obudowa kotwiowa nie będzie w stanie zapewnić statecz-
ności wyrobiska zlokalizowanego w górotworze spękanym. Z reguły wynika to ze zbyt niskich 
parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu spękanego. W takim przy-
padku zachodzi konieczność zastosowania obudowy kombinowanej. W ostatnich latach naj-
chętniej na całym świecie używa się mieszanej obudowy kotwiowo-torkretowej^^ (Stillborg, 
1986; Barton et al. 1995). Zgodnie z zasadami NMI^"^ obudowa taka najlepiej współpracuje 
z górotworem spękanym (Holmgren, 1983; Barton et al. 1995, 1996). 

/ 

6.2.4. Możliwości numerycznego projektowania parametrów obudowy kotwiowej 
w górotworze spękanym 

W przypadku, jeżeli nie jesteśmy w stanie zastosować transformacji górotworu spękanego 
na ekwiwalentne continuum, a rozważania analityczne czy też kryteria empiryczne uznamy za 
narzędzie niezadowalające, może zajść konieczność zastosowania metod numerycznych. 

Jeżeli mamy do czynienia z górotworem ciągłym lub spękanym z niewielką ilością 
nieciągłości to możemy z powodzeniem zastosować MES {Metodę Elementów Skończonych). 
Po roku 1968, kiedy to Goodman et aL zaproponowali nowy typ elementów skończonych dla 
celów modelowania nieciągłości w MES, metoda ta jest z powodzeniem stosowana dla góro-
tworu spękanego (Filcek et al. 1974; Cunha, 1983; Carr, 1985; Karaca i Egger, 1993; Dowding 
et aL 2000). Dla potrzeb analizy stanu naprężenia górotworu blokowego stosowane są także 
Metoda Elementów Brzegowych {MEB) (Crouch, 1978; Gruszka, 1995) oraz Metoda Różnic 
Skończonych (Chandler et al. 1992). W literaturze spotyka się także przykłady pomyślnego 
zastosowania kombinowanych metod MES-MEB (Peng i Guo, 1988). Bezpośrednie sąsiedztwo 
modelowanego wyrobiska wypełniane jest częściowo siatką Affi^, a obszary dalej położone ota-
czane są elementami brzegowymi. Dla oceny stanu naprężenia i przemieszczenia górotworu 
spękanego szeroko stosowana jest również metoda nieciągłej analizy odkształceń DDA — 
Discontinuous Deformation Analysis — Shi i Goodman (1988), Shi (1990), Shi (1992), Yeung 
(1993b). Służy ona do statycznej i dynamicznej analizy przemieszczeń, odkształceń i naprężeń 
układu bloków skalnych. DDA dopuszcza występowanie dużych odkształceń, przemieszczeń, 
poślizgów oraz rozwarć pomiędzy blokami^®. 

7 X 

Przy czym przez torkret zbrojony rozumie się tutaj beton natryskowy z domieszką elementów stalowych (Jibre 
reinforced shotcrete). 

Norwegian Method of Tunnelling. 
KO * • 

w swojej pierwotnej wersji DDA była tylko metodą analizy odwrotnej, a obecnie jest uogólniona i obejmuje 
analizą właściwą (na podstawie danych warunków brzegowych, obciążeniowych, stałych materiałowych można obliczyć 
przemieszczenia, naprążenia i odkształcenia) i odwrotną—na podstawie danych o przemieszczeniach punktów oblicza 
siQ przemieszczenia i odkształcenia bloków skalnych oraz względne przemieszczenia na powierzchni nieciągłości 
(Jakubowski, 1995). 
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Według Priesta (1993) najbardziej obiecującą metodą numeryczną modelowania górotworu 
spękanego i \y\6kovjQgo]QSt Metoda Elementów Odrębnych {DEM—Distinct Element Method) 
opracowana przez Cundalla i jego współpracowników (Starfield i Cundall, 1988; Cundall, 1988; 
Hart et al. 1988), która jest obecnie szeroko stosowana na całym świecie^' (Makurat et al. 1990; 
Dialer, 1993; Del Greco et al. 1993; Kosugi et al. 1995; Barton et al. 1995; Zhu et al. 1997; 
Kinashi et al. 1997; Jing, 2000; Cheng, 2000; Chen et al. 2000; Su et al. 2000; Jiang et al. 2000). 
DEM ']GSX metodą utworzona specjalnie dla analizy górotworu o strukturze spękanej lub bloko-
wej w warunkach, gdzie sztywność nieciągłości jest znacznie mniejsza od sztywności nienaru-
szonych skał. Była to pierwsza metoda, która traktowała górotwór nieciągły jako zbiór sztyw-
nych bloków, oddziałujących na siebie poprzez odkształcalne powierzchnie kontaktu^^. 

Jednym z bardziej spektakularnych zastosowań było wykorzystanie jej dla badania statecz-
ności podziemnej komory przeznaczonej na halę sportową w Norwegii (Barton, 1993; Barton 
et al 1994; Chryssanthakis i Barton, 1995). 

6.3. Podsumowanie 

Określanie parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobisk umiejscowionych w górotworze 
spąkanym jest zagadnieniem bardzo złożonym. W przypadku spełnienia pewnych warunków 
możliwa jest transformacja parametrów odkształceniowo-wytrzymałościowych górotworu spę-
kanego na ekwiwalentne continuum. Jest to bez wątpienia prosta, elegancka i kusząca alternaty-
wa. Najnowsze publikacje w tej dziedzinie umożliwiają taką transformację nawet dla przypadku 
występowania trzech nie prostopadłych sieci nieciągłości. Po dokonaniu takiej transformacji 
parametry obudowy kotwiowej można określać tak jak dla górotworu ciągłego, nienaruszonego 
spękaniami. Jeżeli dokonanie transformacji górotworu spękanego w ekwiwalentne continuum 
nie jest możliwe, to można skorzystać z rozwiązań empirycznych, analitycznych bądź 
numerycznych. 

Posługiwanie się empirycznymi zależnościami może prowadzić do błędnych wyników 
z kilku istotnych powodów. Należy tutaj przede wszystkim wymienić nieuwzględnienie para-
metrów charakteryzujących górotwór i wyrobisko, co zresztą wynika wprost z genezy ich 
powstania. Stanowi to poważne ograniczenie ich stosowalności — w zasadzie mogą one być 
używane tylko w warunkach geomechanicznych, dla których zostały sformułowane. Stosowa-
nie tych recept w odmiennych warunkach jest wysoce ryzykowne w przypadku tak nieprzewidy-
walnego i trudnego do opisania ośrodka, jakim jest górotwór spękany. 

Interesującą alternatywą wydaje się tutaj być rozwiązanie analityczne oparte na zasadzie 
samonośnego łuku skalnego. Pozwala ono na uwzględnienie parametrów górotworu spękanego 
poprzez notę punktową wskaźnika RMR. Po określeniu parametrów wytrzymałościowych za 
pomocą kryterium Hoeka-Browna, jesteśmy w stanie określić parametry obudowy kotwiowej 
niezbędne dla zachowania stateczności i funkcjonalności wyrobiska. Rozwiązanie to opisuje 
sposób określania parametrów kotwi dla dwóch typów stropu płaskiego i łukowego. Z przedsta-
wionego powyżej przykładu obliczeniowego wynika, że zmiana kształtu stropu wyrobiska 
umiejscowionego w górotworze spękanym ma bardzo istotny wpływ na jego stateczność. 

81 Metoda DEM jest najbardziej rozpowszeehniona jest w postaei pakietów U DEC oraz 2 DEC do płaskiej 
i przestrzennej analizy stateezności górotworu spękanego i blokowego. 

82 Obecnie najnowsze wersje D^Mumożliwiają modelowania zarówno sztywnych jak i odkształcalnych bloków. 
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Zastosowanie metod numerycznych dla projektowania parametrów obudowy kotwiowej dla 
wyrobisk umiejscowionych w górotworze spękanym wymaga użycia specjalnych programów. 
Można oczywiście w tym celu używać klasycznych metod {MES, MEB, MRS) ale zwykle kon-
struowanie modeli z uwzględnieniem nieciągłości (a szczególnie modeli przestrzennych) 
wymaga bardzo dużych nakładów pracy. Metody numeryczne nadal nie są stosowane dla ana-
lizy stateczności podziemnych wyrobisk górniczych wykonywanych w górotworze spękanym. 
Stosuje się je znacznie częściej dla tuneli czy też komór. Jest to prawdopodobnie spowodowane 
więcej niż skromnym rozpoznaniem parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych 
oraz budowy geologicznej górotworu wokół wyrobisk drążonych w kopalniacłi podziemnych. 
Można nawet stwierdzić, że zakres rozpoznania górotworu spękanego jest niewystarczający do 
stosowania metod numerycznych na szeroką skalę. Może to być także argument na poparcie 
tezy, że przedstawiona powyżej procedura analityczna określania parametrów obudowy kotwio-
wej może, po odpowiedniej weryfikacji, stanowić interesującą alternatywę dla dotychczas sto-
sowanych metod. 



7. OKREŚLANIE PARAMETRÓW OBUDOWY 
KOTWIOWEJ DLA NIECIĄGŁEGO 
GÓROTWORU BLOKOWEGO 

7.1. Wprowadzenie 

Poniższy rozdział poświęcony jest określaniu parametrów obudowy kotwiowej w nieciągłym 
górotworze blokowym. 

Rozpoznanie budowy geologicznej górotworu dla celów projektowania obudowy kotwiowej 
w górotworze ciągłym, uwarstwionym, czy też spękanym jest znacznie prostsze niż w przy-
padku górotworu blokowego. Można nawet stwierdzić, że dla tycli trzech rodzajów górotworu 
środek ciężkości rozważań jest położony na metodykę projektowania obudowy kotwiowej, zaś 
w przypadku górotworu blokowego na rozpoznanie jego budowy geologicznej. 

Dla tego celu, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat utworzono szereg teorii, których 
wyłącznym zadaniem jest określenie przestrzennego położenia sieci nieciągłości, a co za tym 
idzie wyodrębnianych przez nie bloków skalnych w górotworze otaczającym dowolne wyrobi-
sko górnicze. W poniższym rozdziale przedstawiono pokrótce szereg różnych metod stosowa-
nych dla analizy stateczności górotworu blokowego. 

Jeżeli jesteśmy w stanie określić położenie bloków skalnych wokół wyrobiska to projekto-
wanie obudowy kotwiowej koniecznej dla zachowania jego stateczności nie przedstawia więk-
szego problemu. 

W dalszej części rozdziału przedstawiono koncepcje określania parametrów obudowy 
kotwiowej dla bloków skalnych mogących wypaść, bądź wysunąć się do wyrobiska. Wskazano 
także istotne znaczenie położenia kotwi w stosunku do płaszczyzn nieciągłości na charakter jej 
pracy. 

7.2. Określenie parametrów obudowy kotwiowej 
dla górotworu blokowego 

7.2.1. Teorie analizy stateczności górotworu blokowego 

Jedną z najbardziej popularnych teorii służących dla oceny stateczności górotworu bloko-
wego jest teoria bloków Goodmana i Shi (1990; 1995a,bc). Teoria bloków^^ jest zespołem reguł 
i zależności, które pozwalają na wyodrębnienie potencjalnie niestatecznych bloków skalnych 
w przestrzennie analizowanym górotworze, pociętym sieciami nieciągłości. Pasuje ona idealnie 

Warto tutaj za Kendorskim (1999) przytoczyć genezę powstania teorii bloków. Zrodziła sią ona w umyśle Shi 
gdy pracował on jako pracownik fizyczny w jednej z chińskich kopalń podczas rewolucji kulturalnej w Chinach. 
Zajmował się on instalacją kotwi. Jako że, dostawał on pewną określoną ilość kotwi na zmianę, musiał sam zadecydować 
jak je zabudować w najbardziej efektywny sposób. 
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do mocnego górotworu blokowego, w którym przemieszczenia bloków o różnych rozmiarach 
mogą być potencjalnymi przyczynami utraty stateczności wyrobiska. Teorię bloków można 
także stosować do skał porowatych, zwietrzałych, posiadających sieci nieciągłości wypełnione 
materiałem ilastym^'^ oraz do niektórych rodzajów gruntów. Teoria bloków opisuje zależność 
geometrii największych bloków skalnych obciążających obudowę wyrobiska od geometrii 
wyrobiska i orientacji płaszczyzn nieciągłości. Posługuje się ona geometrią analityczną oraz 
rzutem stereograficznym i jest całkowicie trójwymiarowa (Priest, 1980; Lucas, 1980). 

Rozszerzeniem teorii Goodmana i Shi jest teoria bloków zaproponowana przez Mauldona 
(1990), Mauldona i Goodmana (1990), Mauldona (1992, 1995) oraz Mauldona i Zhao (1995), 
którzy skupili się na możliwości utraty stateczności wyrobiska zarówno poprzez wysuwanie jak 

fi tf i wypadanie do wyrobiska ale także przez obrót . 
Pomimo ogromnej złożoności budowy geologicznej górotworu, zdaniem niektórych badaczy za 

pomocą mapowania wychodni spękań, wiercenia odpowiednio zorientowanych otworów rdzenio-
wych, badań introskopowych oraz innych rozwiniętych metod badawczych, udaje się uzyskać 
w miarę wiemy obraz systemów spękań i nieciągłości w analizowanej partii górotworu (Goodman, 
1995b; Walhs i King, 1980; Mauldon, 1992; Pinnaduwa et al 1990; Reid i Harrison, 1996). 

W końcu lat 80-tych Lin i Fairhurst (1987,1988a,b) przedstawili metodę statycznej i dyna-
micznej analizy mającej na celu wyodrębnienie sztywnych bloków wokół wyrobiska o zadanym 
kształcie oraz położeniu płaszczyzn nieciągłości. Szczegółowe omówienie i krytykę tej metody 
można znaleźć w pracy Jakubowskiego (1995). 

Warburton (1987) przedstawił metodę określania parametrów kotwi koniecznych dla uzy-
skania stateczności pojedynczego bloku. Metoda ta posługuje się rachunkiem wektorowym. 
Najpierw należy zastosować procedurę wyodrębniania bloków kluczowych zaproponowaną 
przez Warburtona, (1981,1983), a następnie założyć, że kotwie podtrzymują bloki skalne w spo-
sób zbliżony jak inne, sąsiednie bloki. 

Poprawność modelu górotworu blokowego, zaproponowanego przez Warburtona została 
potwierdzona poprzez badania modelowe (Warburton, 1990). Niestety metoda Warburtona 
pozwala na analizę stateczności pojedynczego bloku skalnego przy dokładnie znanym położe-
niu w przestrzeni wszystkich płaszczyzn nieciągłości, co może być możliwe tylko po pełnym 
rozpoznaniu górotworu wokół wyrobiska. 

W ciągu ostatnich lat pojawiło się szereg prób rozwinięcia teorii bloków. Przykładem może 
być metoda Hatzora (1995), która jest probablistycznym rozwinięciem metody Goodmana-Shi 
z uwzględnieniem jedynie zmienności odstępów nieciągłości. 

Z kolei Hoerger i Young (1989) przedstawili probablistyczny model górotworu, który na 
podstawie geometrii systemów nieciągłości wokół wyrobiska określa prawdopodobieństwo 
wystąpienia bloków kluczowych. Wprowadzili oni geostatystyczne podejście do symulacji sys-
temów nieciągłości, z uwzględnieniem zmienności przestrzennej parametrów nieciągłości 

Taki przykład został przedstawiony przez Kaiscra i Kwonga (1988), którzy pokazali, że możliwe jest 
wyodrębnienie bloku kluczowego w rejonie wyrobiska poprzez przecinanie sią wtrąceń ilastych w górotworze. 

85 
Co nota bene zostało stwierdzone już przez Galanką (1964): ...bloki skalne mogą się wysuwać niezależnie 

szybciej lub wolniej i opadać na dno wyrobiska, zależnie od wielkości przestrzeni wybranej—w formie uporządkowanej 
lub chaotycznej (obroty bloków)... (...)... Po wyrabowaniu obudowy następowało w wyrobisku obrywanie się stropu 
w postaci olbrzymich bloków o kształcie graniastosłupów. Z uwagi na dużą wysokość wyrobiska opadające bloki skalne 
wykonywały obrót, spadając na spąg wyrobiska najzupełniej przypadkowo. 
Także prace Goodmana dotyczące teorii bloków poruszają kwestią obrotów bloków (wokół osi lub punktu) przy ich 
wypadaniu do wyrobiska (Goodman, 1995b). 
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w obszaracli niejednorodnych oraz próbę analizy stateczności bloków według przyjętego 
modelu nieciągłości. 

Ostatnio badacze australijscy (Diedericłis et al 2000) przedstawili semi-empiryczną metodę 
określenia wielkości kluczowego bloku niestatecznego w stropie wyrobiska. 

Cłian i Goodman (1987) przedstawili uproszczoną receptę zastosowania statystycznego 
modelowania nieciągłości i symulacji metodą prób statystycznych w klasycznym schemacie 
bloków Goodmana i Shi. Kuszmaul i Goodman (1995) zaprezentowali analityczną, płaską pro-
cedurę wyodrębniania bloków kluczowych wokół wyrobiska. Maerz i Germain (1995) przedsta-
wili metodykę znajdywania bloków kluczowych na podstawie badań geologicznych śladów 
nieciągłości. Muralha i Trunk (1993) badali prawdopodobieństwo wystąpienia utraty stateczno-
ści wyrobiska za pomocą metody Monte Carlo. 

Najpełniejszy przegląd teorii dotyczących górotworu blokowego można znaleźć u Jakubow-
skiego (1995), który oprócz kompilacji dotychczas znanych metod wyodrębniania bloków klu-
czowych przedstawił własną, oryginalną metodę badania oceny prawdopodobieństwa utraty sta-
teczności bloków w rejonie wyrobiska opartą o metodę Monte Carlo. Wykorzystuje ona 
klasyczny schemat prób statystycznych Monte-Carlo i opracowany przez niego algorytm wyod-
rębniania rzeczywistych bloków przemieszczalnych. 

7.2.2. Proste modele współpracy obudowy kotwiowej z górotworem blokowym 

Prosty schemat obliczeniowy pozwalający na określenie wzrostu parametrów wytrzymałościo-
wych szczeliny wzmocnionej zabudową kotwi (rys. 7.1.), został przedstawiony przez Horinda 
(1981). 

Rys. 7.1. Wzmocnienie górotworu blokowego poprzez zabudowy kotwi 

Rozważał on wielkości naprężeń stycznych i normalnych na powierzchni nieciągłości. 
Wzory po lewej stronie dotyczą stanu bez zastosowania wzmocnienia, a po stronie prawej po 
zastosowaniu wzmocnienia w postaci kotwi. 

135 



Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 

a , a , — a . ^^ a , + a , a , — a . 
Op = ' ^ L ^ c o s 2 p , al = \ ' L ^ c o s 2 p , + a , - ^ n , 

CT, - a ^ . ^^ A a , - a . . ^^ ^ 

Zgodnie z kryterium Coulomba-Mohra oblicza się naprężenia główne dla obu analizowa 
nycli przypadków: 

sin +tg(p^. (1+COS ) 
a 

h 

sin2p^ -tg(p . ( l - c o s p J 

sin 2p^ + tgcp. (1+cos 2p^ )J ' Aj 

sin 2p^ -tgcp .(1-cosp^) sin 2p^ - t g ( ł - c o s p ^ ) 

Przyjmując: a , = 0 otrzymujemy przypadek jednoosiowego ściskania: 

2c - ^ ( t , + t g ( p . a j 
A A n f —b nb J a , ~ 

sin 2p-tg(p - (1-cos 2P^) sin 2p^ -tgcp. (1-cos 2p^) 

Porównując wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie dla obu rozpatrywanycłi przypadków 
otrzymujemy: 

gdzie: 
a j ,<T2 —naprężenia główne dla przypadku bez kotwi; 

1' — naprężenia główne dla przypadku z kotwiami; 
ap, Tp, CTp, tp — naprężenia odpowiednio normalne i styczne do powierzchni nieciągłości 
odpowieclnio dla przypadku bez kotwi i z kotwiami; 
Of̂  — wytrzymałość na rozciąganie pręta kotwi; 

T̂  —wytrzymałość na ścinanie pręta kotwi; 

A^ — pole przekroju pręta kotwi; 

— pole przekroju nieciągłości; 

c- —koliezja na płaszczyźnie nieciągłości; 

cp. — kąt tarcia wewnętrznego na powierzchni nieciągłości^^; 

w Ł 
Określenie parametrów wytrzymałościowych powierzchni nieciągłości jest niezwykle istotną sprawą 

i poświęcono temu szereg interesujących prac (Gerrard, 1986). Szczególnie ciekawe są tutaj próby standaryzacji spękań 
podjąte przez Milne, 1990, czy też Yunmei i Xicai, 1995 (ujednolicenie sposobu ich oceny), zamierzenia stworzenia 
systemu eksperckiego (Lin i Feng, 1991) czy też próby zastosowania fraktali (Xie i Pariscau, 1995; Xie et al 1999). 
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P̂  — kąt nachylenia powierzcłini nieciągłości do pionu; 
rif̂  —liczba kotwi; 

^am^^lrm —wytTzymałość na ściskanie, odpowiednio dla nieskotwionego oraz skotwionego 
górotworu. 

Przedstawiony powyżej scłiemat jest jednak mocno uproszczony, gdyż zakłada on zabudowę 
kotwi w kierunku prostopadłym do powierzcłini nieciągłości. Podobnie jak w górotworze uwar-
stwionym, takie postępowanie (cłiodzi tutaj o zabudowę kotwi prostopadle do kierunku uwar-
stwienia) nie jest najlepszym sposobem osiągnięcia stateczności wyrobiska. 

Rozważmy wobec powyższego prosty sposób określania optymalnego kąta nachylenia 
kotwi w stosunku do położenia płaszczyzny nieciągłości. Dzięki temu uzyskujemy maksymalną 
nośność układu kotew-nieciągłość (Ludvig, 1984). 

Procedura taka (rys. 7.2.) zostałaprzedstawionawpracy BaoshenaiHuanga(1984). W przy-
padku zabudowy kotwi ze wstępnym naciągiem T ,̂ zgodnie z kryterium Coulomba-Mohra, 
następuje zwiększenie wytrzymałości na ścinanie do wartości: 

= tg(p, -f t;, = 7;[sin(ą+x}/)tg(p, + cos(ą+H/) 

gdzie: 
F̂ ^ — siła oporu tarcia na kontakcie; 

Tq — naciąg wstępny kotwi; 

— składowa naciągu kotwi normalna do powierzchni nieciągłości; 

T̂ , — składowa naciągu kotwi styczna do powierzchni nieciągłości; 
ą — kąt pomiędzy powierzchnią nieciągłości, a powierzchnią poziomu; 

— kąt pomiędzy powierzchnią poziomu a kotwią. 

Dla określenia maksymalnej nośności połączenia przyrównujemy pierwszą pochodną powyż-
szego wyrażenia do zera i otrzymujemy: 

dF 
' = O czyli T, cos ) tg(p^ - T, sin = O 

dy 

skąd: 

tg<Py lub 

obliczając drugą pochodną otrzymujemy: 

d^F T 
^ = ^ < 0 

d\j/ ̂  cos (p̂ . 

Wynika stąd, że uwzględniając tylko ścinanie (poprzez kryterium Coulomba-Mohra), mak-
symalna nośność układ kotew-nieciągłość występuje dla wartości kąta zawartego pomiędzy 
kotwią i nieciągłością równego kątowi tarcia wewnętrznego na powierzchni nieciągłości. 
Podobne wnioski można także uzyskać stosując wzór podany przez Eggera (1995) na wartość 
współczynnika wzmocnienia nieciągłości przez kotew: 
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f = 
cos (p-(p^-) 

cos (p . 

gdzie: 
/?—kąt zawarty pomiędzy powierzchnią nieciągłości, a kierunkiem zabudowy kotwi (rys. 7.2.) 

Na rys. 7.3. przedstawiono 
wykresy wielkości współczynnika 
wzmocnienia w funkcji warto-
ści kąta tarcia wewnętrznego na 
powierzclini nieciągłości. Na pod-
stawie obserwacji icli przebiegu 
nasuwają siq (oczywiste zresztą) 
wnioski, że współczynnik wzmoc-
nienia rośnie wraz ze wzrostem 
kąta tarcia wewnętrznego góro-
tworu a maksymalne jego wartości 
przypadają dla odpowiednich war-
tości kąta tarcia wewnętrznego. 

Powyższe analizy są jednak 
przeprowadzane przy założeniu, 
że kotew pracuje tylko na ścina-
nie. W rzeczywistości (rys. 7.4.), 
kotwie w zależności od położenia 

Rys. 7.2. Określania optymalnego kąta zabudowy kotwi w stosunku 
do położenia nieciągłości (Baosłien i Jinshow, 1984) 

płaszczyzny nieciągłości mogą pracować na ścinanie, ściskanie, czy rozciąganie lub też mogą 
być poddane kombinacji tych przypadków obciążenia. 
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Rys. 7.3. Zależność współczynnika wzmocnienia nieciągłości przez kotew (Egger, 1995) 
dla różnych wartości kąta tarcia wewnętrznego 
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W literaturze można znaleźć 
szereg prac dotyczących wykona-
nych badań laboratoryjnych i mode-
lowych dotyczących analizowane-
go problemu. Wiłun (1982) pisze 
wprost, że dla przypadku kotwienia 
zboczy nachylenie kotwi do poten-
cjalnych powierzcłmi osuwisko-
wych powinno zawierać się w grani-
cach od 45' ' - cp / 2 do 45°+ cp / 2. 

Dla rozpoznania zagadnienia 

W e k t o r 
p r z e m i e s z c z e ń 

b l o k u 

A - rozciąganie i ścinanie 
B - czyste ścinanie 
C - rozciąganie i ściananie 
D - ścinanie i rozciąganie 
E - czyste ścinanie 
F - ścinanie I ściskanie 

Rys. l A . Rodzaje pracy kotwi w zależności od ich położenia 
wzglądem płaszczyzny nieciągłości (Barley i Windsor, 2000) 

współpracy kotwi z nieciągłościami od wielu lat w różnych ośrodkach naukowych są prowa-
dzone badania laboratoryjne. Wynika z nich, że stopień wzmocnienia układu dwóch bloków 
skalnych, podzielonych płaszczyzną nieciągłości, jest tym większy im bardziej gładkie są jej 
ścianki. Wszyscy zgadzają się również, że im słabsze są parametry wytrzymałościowe 
i odkształceniowe na płaszczyźnie kontaktu, tym bardziej instalacja kotwi poprawia nośność 
układu. Ogólna zgodność panuje także co do faktu, że kąt zabudowy kotwi ma istotny wpływ na 
stopień wzmocnienia połączenia. 

W tym miejscu jednak podobieństwa co do wyników badań i wniosków się kończą, a zaczy-
nają się coraz większe rozbieżności zarówno co do sposobu prowadzenia eksperymentów labo-
ratoryjnych jak i co do interpretacji ich wyników. 

Na rys. 7.5. zilustrowano najczęściej stosowany (w publi-
kacjach) schemat układu badawczego. Jak widać, przedsta-
wiany schemat jest nieco enigmatyczny, co jest jednak celo-
wym działaniem, gdyż takie właśnie uproszczone rysunki 
z reguły towarzyszą opisom badań nośności układów ko-
tew-nieciągłość. 

Chugh i Missavage (1979) opisują badania przeprowa-
dzone przy użyciu bloków naturalnie spękanego łupku 
piaszczystego. Bloki te miały wymiary 61 cm x 30,5 cm x 
X 61 cm i były obciążone naprężeniem normalnym do 
powierzchni nieciągłości równym 0,176 MPa. Autorzy 
badali jak zmienia się nośność układu na skutek zabudowy 
kotwi nachylonej pod kątem a równym 0°, 45° oraz 135°. 
Otrzymane wyniki porównali z wytrzymałością na ścina-
nie układu bez wzmocnienia w postaci kotwi. Zastosowano tutaj kotwie mechaniczne moco-
wane punktowo śrubami na powierzchni bloków. Wyniki tych badań wskazują^ że kotwie 
nachylone pod kątami 0° i 45° powodują porównywalny — około dwukrotny— wzrost nośno-
ści układu w stosunku do sytuacji bez kotwi. Zabudowa kotwi pod kątem 135° powoduje mini-
malny wzrost nośności układu. Zastosowanie kotwi wklejanych powoduje, przy kącie 45 stopni, 
czterokrotny wzrost nośności, zaś przy kącie 135° 1,5-krotny wzrost nośności. Eksperymenty 
z wykorzystaniem kotwi ciernych powodują wzrosty nośności odpowiednio około 3,5-krotny 
oraz dwukrotny. 

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Bartona i Bakhrtara (1984) potwierdzają, że 
największe nośności posiadają kotwie instalowane pod kątem około 30° do 50° w stosunku 
do płaszczyzny szczeliny (co jest zgodne z wynikami uzyskanymi z niektórych rozważań 

Rys. 7.5. Schemat badania mechanizmu 
współpracy kotwi z nieciągłością 
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analitycznych). Model analityczny zaproponowany przez Aydana i Kawamoto (1992) daje naj-
większe nośności układu kotew górotwór dla kątów w granicach od 15° do 45°. 

Swoboda i Marence (1991), Swoboda i Marence (1992), Marence i Swoboda (1995), Pellet 
et al (1995), Pellet i Egger (1996), Egger (1995), Graselli et al (1999), Indraratna et al. (2000) 
w swoich pracach przedstawiają szereg różnych modeli współpracy kotwi z pojedynczą 
nieciągłością. Część z nich jest oparta na obliczeniach analitycznych i statycznych modelach 
zjawiska, inne z kolei są wynikami eksperymentów laboratoryjnycłi. 

Trudno jest w jakikolwiek sposób porównać wyniki tych eksperymentów. Warto jednak 
zastanowić się nad samą metodyką ich przeprowadzania. Analiza prac różnych autorów prowa-
dzi do wniosku, że każdy ośrodek badawczy do analizy współpracy układu kotew-nieciągłość, 
stosował własne, oryginalne urządzenie pomiarowe. Sama analiza wpływu kąta zabudowy 
kotwi na nośność układu implikuje konieczność instalacji różnych długości kotwi — a więc dla 
różnych kątów nacłiylenia kotwi badamy różne jej długości. Długość kotwi, w przypadku kotwi 
ciernej czy też wklejanej, w istotny sposób wpływa na nośność układu. Być może to w pewien 
sposób tłumaczy duże zróżnicowanie wyników eksperymentów laboratoryjnych. 

Stosowanie tych teorii prowadzi do rozbieżnych, a niekiedy wręcz sprzecznych wniosków. 
Na podstawie analizy powyższych prac trudno jest jednoznacznie stwierdzić, która teoria 
współpracy kotwi z pojedynczą nieciągłościąjest poprawna. Konieczne byłoby więc wykonanie 
serii eksperymentów laboratoryjnych i szczegółowa analiza ich rezultatów. 

Należy w tym miejscu wspomnieć także o jeszcze jednej istotnej kwestii. Instalując kotwie 
w górotworze nieciągłym, nawet znając w przybliżeniu przestrzenny rozkład płaszczyzn 
nieciągłości, możemy tylko przypuszczać, w jakim kierunku będzie zachodziło przemieszczenie 
na płaszczyźnie nieciągłości. Może to prowadzić do istotnych przeszacowań lub niedoszacowań 
nośności połączenia kotew-nieciągłość. Przykładowo, zakładając kotew pod kątem 45 stopni do 
płaszczyzny nieciągłości, w zależności od kierunku poślizgu, uzyskamy różny stopień wzmoc-
nienia układu. 

Badania modelowe przeprowadzone przez Bakhtara et al. (1990) wskazują na bardzo pozy-
tywne wyniki stosowania kotwi podatnych dla wzmacniania szczelin. Podają oni, że zastosowa-
nie takich kotwi spowodowało zwiększenie wytrzymałości na ścinanie w płaszczyźnie nie-
ciągłości nawet o 400%. Należy jednak zauważyć, że badania te, podobnie zresztą jak u więk-
szości innych autorów, były przeprowadzane na modelu z jedną nieciągłością. Trudno je więc 
odnosić do modelu górotworu blokowego. 

Rodzaje pracy kotwi mogą być kluczem dla określenia optymalnego typu kotwi dla danego 
położenia względem płaszczyzny nieciągłości. Przykładowo, kotwie linowe mają generalnie 
większą nośność, wytrzymałość na rozciąganie oraz podatność na ścinanie niż kotwie prętowe. 

Budowa geologiczna górotworu (a szczególnie położenie sieci nieciągłości) determinuje 
możliwe mechanizmy jego zniszczenia. W przypadku górotworu blokowego nieciągła odpo-
wiedź górotworu na wykonanie wyrobiska polega na możliwości przemieszczenia bloków klu-
czowych do wyrobiska. 

Myślą przewodnią stosowania obudowy kotwiowej w górotworze blokowym jest przyko-
twienie do górotworu nienaruszonego wszystkich bloków skończonych, mogących przemieścić 
się do wnętrza wyrobiska (Windsor i Thompson, 1992, 1996). 

Graficzna interpretacja zasadności kotwienia bloków kluczowych jest przedstawiona na 
rys, 7.6. Poprzez kotwienie tych bloków zapewniamy stateczność górotworu wokół wyrobiska. 

Klasyczna teoria bloków Goodmana i Shi oparta jest na założeniu, że nieciągłości są ciągłe 
i nieskończone (ubiguitous). Wynika z tego, że w rezultacie otrzymujemy najgorszy z możli-
wych rozkład bloków kluczowych wokół wyrobiska. Jest to niewątpliwą zaletą tej teorii 
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z punktu widzenia zacliowania odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa. Jednakże nie 
zmiemie trudno jest ocenić jaka wartość współczynnika bezpieczeństwa jest właściwa w przy 
padku analizy stateczności górotworu blokowego. 

Ciekawy sposób określania położenia 
bloków kiuczowycłi przedstawiony jest 
w pracy Tylera et al (1991), którzy zapropo-
nowali procedurę umożliwiającą określenia 
prawdopodobieństwa utworzenia się bloku 
kluczowego w funkcji kształtu wyrobiska 
oraz położenia sieci spękań. 

Dla określonych wartości tycłi dwóch 
parametrów autorzy pracy oszacowują, 
po dokonaniu odpowiedniej liczby itera-
cji, długość i odległość kotwi w funkcji 
poziomu ryzyka utworzenia się bloku nie-
statecznego. Należy jednak zauważyć, że 
taka procedura zmierza raczej w kierunku 
zastosowania systematycznego kotwienia 
w wyrobisku. 

Z reguły wyodrębnianie bloków klu-
czowych za pomocą jakiejkolwiek metody 
jest obarczone trudnym do oszacowania 
błędem związanym z przyjętymi założe-
niami, błędami obliczeń czy wreszcie nie-
dostatkiem danych wejściowych. Z reguły 
nie dysponujemy zastawem danych geolo-
gicznych wystarczającym dla określenia 
położenia bloków kluczowych. Stąd też 
w górotworze blokowym, mimo wszystko, 
projektuje się obudowę kotwiową charak-
teryzującą się przyjęciem stałych długości 
i odległości kotwi Tyler et al, (1991). 

Najprostsze przypadki analizy statecz-
ności bloków kluczowych (rys. 7.7. i 7.8.) 
są przedstawione przez Stillborga (1986). 

Po określeniu rozmiarów bloku okre-
ślamy długość kotwi tak, aby odpowiedni 
jej odcinek był zakotwiony w górotworze 
nienaruszonym, a długość kotwi wklejana 
w nienaruszony górotwór powinna prze-
nieść ciężar bloku kluczowego. 

Dla określenia ilości kotwi potrzeb-
nych dla przykotwienia bloku kluczo-
wego, który jest skłonny do wypadnięcia 
do wyrobiska pod wpływem grawitacji 
(rys. 6.7.), możemy wykorzystać nastę-
pujące wyrażenie: 

Rys. 7.6. Graficzna interpretacja zasadności kotwienia 
bloków kluczowych według Shi i Goodmana (1984) 
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n Wf 
c h 

gdzie: 
W— ciężar bloku; 

/ — współczynnik bezpieczeństwa. 
Stillborg (1986) sugeruje przyjmowanie 
wartości od 2 do 5. 

Odległość kotwienia, < 3 ą gdzie e 
jest średnią odległością spękań, proponują 
Douglas i Arthur (1983) oraz U.S. ARMY 
CORPS OF ENGINEERS (1980). Ciekawe 
rozwiązanie analityczne problemu statecz-
ności pojedynczego bloku wyodrębnionego 
w stropie wyrobiska kołowego można także 
znaleźć w pracy Sofianosa et al (1999). Rys. 7.7. Wzmocnienie kotwiami bloku skłonnego 

wypaść do wyrobiska (Stillborg, 1986) 

Dla określenia ilości kotwi potrzebnych dla 
przykotwienia bloku kluczowego, który jest 
skłonny do wysunięcia się do wyrobiska pod 
wpływem grawitacyjnego poślizgu (rys. 7.8.), 
możemy wykorzystać następujące wyrażenie: 

^k = 

Wjfńn p, - cos p, tan cp . )~CjAj 

Q (cos a^ tan (p. + / s i n a . ) 

gdzie: 
p. kąt nachylenia powierzchni nieciągłości 
do poziomu; 
a^ — kąt pomiędzy nachyleniem kotwi 
i normalną do powierzchni nieciągłości. 

Dla tego przypadku Stillborg (1986) sugeruje 
wartość współczynnika bezpieczeństwa pomiędzy 
1,5 i 3, zaś Hoek i Brown (1980) zalecają wartości 

f = 1,5 dla kotwi wklejanych o r a z / = 2 dla kotwi 
mechanicznych^^. Choąuet i Hadjigeorgiou (1993) zalecają przyjmowanie O dla obliczeń 
wstępnych (albo w przypadku braku danych). 

Rys. 7.8. Wzmocnienie kotwiami bloku skłonnego 
wysunąć sią do wyrobiska (Stillborg, 1986) 

Jak widać, wartości współczynnika bezpieczeństwa zalecane przez różnych autorów odnośnie stosowania 
obudowy kotwiowej w górotworze blokowym wahają się od 1,5 do 5. Oczywiście nie są tutaj brane pod uwagę 
współczynniki bezpieczeństwa wynikające z teorii zastosowanej dla określania położenia bloków kluczowych 
zapewne z przyczyny niemożności ich oszacowania, W każdym razie zwraca uwagą duża rozpiętość ich wartości. Trudno 
jest skomentować ten fakt inaczej niż ograniczonym zaufaniem badaczy dla metod określania położenia bloków 
kluczowych. Widać stąd, żc pomimo niezwykle wyrafinowanych metod stosowanych dla estymacji położenia bloków 
kluczowych w rejonie wyrobiska, „szacunek" dla nieokreśloności i nieprzewidywalności górotworu blokowego (będący 
jednocześnie miarą zaufania dla tych teorii) —jes t wciąż bardzo duży. 
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Kąt pomiędzy nacliyleniem kotwi i normalną do powierzctini nieciągłości a^ jest ważnym 
parametrem, który wpływa istotnie na niezbędną ilość kotwi. Rys. 7.9. umożliwia określenie 
niezbędnej liczby kotwi w zależności wartości kąta a^ , dla przykładowycłi danycłi: W - 50 t, 

3;,= 60°, cpy= 20°,/= 3, 121. Można zauważyć, że poczynając od wartości kąta a^ równycłi 

około 30°, ilość kotwi stabilizuje się i wynosi od 4 do 5. 
Stillborg (1986) donosi o szeregu 

przypadków wypadnięcia przykotwio-
nego bloku kluczowego do wyrobiska, 
nawet przy zastosowaniu koniecznego 
współczynnika bezpieczeństwa. Wyja-
śnienie tego zjawiska przedstawia się 
następująco: gdy blok przemieszcza się 
to nie obciąża on systemu kotwi równo-
miernie. Część z kotwi jest przeciążona 
i może utracić nośność, a pozostałe 
mogą się okazać niewystarczające dla 
utrzymania stateczności bloku kluczo-
wego. Bardzo istotną sprawą, w przy-
padku kotwienia górotworu blokowe-
go, jest określenie długości kotwi, która 

będzie sięgać poza blok kluczowy. Według Stillborga (1986) ta długość powinna wynosić w przy-
bliżeniu 1,0 m, ale dla poprawnego określenia tej długości sugeruje on także konieczność przepro-
wadzenia testów wyrywania kotwi. Z kolei, według aktualnie obowiązujących w USA (U.S. Con-
gress, 1977) przepisów, nie powinna ona być mniejsza niż 12 cali, czyli 1 stopy (0,3048 m). 

Trudno jest opowiedzieć się za którąkolwiek z tych wartości. Szkoła amerykańska ma w Pol-
sce swoich zwolenników (Kidybiński, 1997). W świetle przeprowadzonej wcześniej dyskusji na 
temat współczynników bezpieczeństwa celowe wydaje się jednak stosowanie bardziej konser-
watywnych zasad, które proponują Norwegowie — czyli kotwi sięgających 1,0 m poza blok. 

Ciekawy przykład zastosowania teorii bloków do analizy stateczności tunelu jest przedsta-
wiony przez Yeunga (1995). Obudowa tunelu składała się z kotwi oraz torkretu. Jej parametry 
zaprojektowano w oparciu o klasyfikację Bieniawskiego, klasyfikację Terzaghiego i koncepcję 
wzmocnionego łuku skalnego (RRU — reinforcedrock unit, Lang, 1972). Parametry dobrane za 
pomocą tych trzech teorii zostały następnie sprawdzone i skorygowane w oparciu o teorię blo-
ków Goodmana. Inny przykład zastosowania teorii bloków dla określania stateczności tuneli 
jest przedstawiony w pracy Hatzora i Goodmana (1995). 

o 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Kąt pomiędzy nachyleniem kotwi, a nornialną do powierzchni poślizgu 

Rys. 7.9. Ilość kotwi w funkcji kąta (a) pomiędzy nachyleniem 
kotwi, a normalną do powierzchni poślizgu 

7.3. Podsumowanie i wnioski 

Pomimo burzliwego rozwoju, szczególnie w ostatnich kilkudziesięciu latach, metody analizy gó-
rotworu blokowego nadal służą tylko do szacunkowej oceny wielkości bloków kluczowych 
mogących wystąpić wokół wyrobiska. Z reguły jednak, na podstawie tej wstępnej oceny, projektuje 
się powtarzający się schemat kotwienia {systematic bolting) w wyrobisku. W przypadku takim nale-
ży wziąć pod uwagę możliwość występowania niejednorodnego obciążenia kotwi wynikającego 
z możhwości zmiany położenia bloku kluczowego. Taką sytuację schematycznie pokazuje rys. 7.10. 
Widać z niego, że blok o takich samych rozmiarach, w zależności od położenia, jest podtrzymywany 
przez dwie, trzy lub cztery kotwie równomiemie rozmieszczone. 
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Rys. 7.10. Konsekwencje zmiany położenia bloku 
kluczowego (Windsor i Thompson, 1992) 

Optymistycznie patrząc w przyszłość, 
można stwierdzić, że w miarą postępu no-
woczesnycli technik komputerowych me-
tody analizy górotworu blokowego powin-
ny stawać się coraz doskonalsze, a projek-
towanie obudowy kotwiowej dla zachowa-
nia stateczności wyrobisk górniczych zlo-
kalizowanych w górotworze blokowym 
nie powinno przedstawiać większych trud-
ności. Znając bowiem położenie bloków 

kluczowych jesteśmy w stanie, na podstawie prostych obliczeń analitycznych, określić ko-
nieczną liczbę, długość, kąt nachylenia oraz odległość kotwi koniecznych dla zachowania sta-
teczności wyrobiska. 

Pewne kontrowersje może tutaj budzić wielkość współczynnika bezpieczeństwa stosowa-
nego przy określaniu parametrów kotwi w górotworze o budowie blokowej. Przedział jego war-
tości zalecanych do stosowania przez różnych autorów (od 1,5 do 5) może budzić uzasadnione 
wątpliwości odnośnie zaufania badaczy dla teorii opisujących zachowanie się górotworu 
blokowego. 



8. ZAKONCZENIE 

Powyższa monografia jest efektem szeroko zakrojonego programu badawczego, którego 
celem były studia nad mechanizmem współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 
geologicznej. Zagadnienie to jest bardzo złożone. Dla jego rozwiązania przeprowadzono analizy 
ponad siedmiuset pozycji literaturowycłi dotyczącycti problematyki kotwienia, opublikowa-
nych w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pozwala to na stwierdzenie, że w tym zakresie 
istnieje jeszcze wiele niewyjaśnionych problemów, a opublikowane prace przedstawiają nieraz 
krańcowo różne punkty widzenia. Podjęto próbę uporządkowania wiedzy w tej dziedzinie oraz 
znalezienia odpowiedzi na szereg nierozwiązanych problemów. 

Trudno jednakże przewidzieć czy kotwie staną się dominującym typem obudowy wyrobisk 
podziemnych. Ciekawe przemyślenia na temat przyszłości kotwi przedstawiają w swej pracy 
Hartwig i Nord (1998). Sugerują oni, że w przeciągu najbliższych 25 lat nas t^ i znaczne zwięk-
szenie nośności kotwi, pojawią się nowe typy kotwi samowiercących oraz nowe generacje 
spoiw. Kotwie, torkret oraz beton są na całym świecie szeroko stosowane jako zasadnicze 
rodzaje obudowy wyrobisk tunelowych. Wydaje się więc, że powinny być także stosowane na 
znacznie większą skalę w polskim górnictwie podziemnym, a szczególnie górnictwie węgla 
kamiennego. Określanie parametrów obudowy kotwiowej musi się jednak opierać się o rzetelne 
i sprawdzone procedury projektowe odpowiednie dla poszczególnych rodzajów budowy geolo-
gicznej górotworu. 

Nie traktujemy tej pracy jako zamkniętej całości. Stanowi ona podsumowanie pewnego 
etapu badań i planujemy jej kontynuację. Z tego też względu bylibyśmy wdzięczni za wszelkie 
krytyczne uwagi, sugestie i komentarze. 
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DODATEK 1 

Obliczenie sztywności zginania dla uwarstwionej belki skalnej 

w literaturze znanych jest szereg sposobów określania sztywności zginania (D) dla góro-
tworu transwersalnie izotropowego lub uwarstwionego (Nowiński i Turski, 1953; Sałustowicz, 
1955; Sokołowski, 1957; Mikeska et al 1970; Sheory i Singh, 1974; Sheory, 1975; Gałczyński 
i Górski, 1997). Z powodu prostoty i przejrzystości rozwiązania, poniżej przedstawiono proce-
durę określania sztywności zginania proponowaną przez Sałustowicza (1955). 

Rozpatrzył on przypadek uwarstwionej belki skalnej (rys. Dl. l . ) , 
gdzie: 

E\ En — moduły Younga kolejnych, warstw 
skalnych; 

^ hfj-—miąższości kolejnych warstw skalnych; 
a\ — odległości od osi obojętnej do górnej 
krawędzi belki; 

f̂ n — odległości od osi obojętnej belki do 
krawędzi poszczególnych warstw skalnych. 

Odległości od osi obojętnej uwarstwionej belki 
skalnej do górnej krawędzi belki mogą być obliczane 
według wzoru: 

ai 

EJ, hj 
i i"" 

> 

Z 

Rys. Dl . 1. Górotwór uwarstwiony 
a ł7 

gdzie: 
b] ^br, 

ILEyW. 

odległości pomiędzy środkami ciężkości każdej warstwy skalnej a górną krawędzią 
rozpatrywanej belki. 

Momenty bezwładności dla poszczególnych warstw można obliczyć z zależności: 

a- a «4 a 

Z ćiZ\ J ^ - z^dz; J3 = z^cb; 
Q^ 

tf 
a-y 

¥ 

z ' d z 
I " 2 "3 

Po obliczeniu momentów bezwładności, sztywność zginania dla belki skalnej otrzymujemy 
ze wzoru: 

1 n 
D = 

gdzie: 
V — liczba Poissona — stała dla rozpatrywanej uwarstwionej belki skalnej. 
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DODATEK 2 

Rozwiązanie równania różniczkowego linii ugięcia belki 

w niniejszym dodatku przedstawiono rozwiązania równania różniczkowego (równanie 
5.14., rozdział 5) linii ugięcia belki: 

d'z /c,/i'c(l+v)d'z ^ c ^^Pz • (D2.1.) 
6D D^ D 

Wprowadzając nową zmienną: 

o = z -Pj.. (D2.2.) 

otrzymujemy: 

dx' 6D D 

Po podstawieniu: 

o = e'' (D2.4.) 

otrzymujemy równanie charakterystyczne: 

, , c ^ (D2.5.) 
—1 > ^r + — = O 

6D D 
którego wyróżnikiem jest: 

D 100 Z) 
(D2.6.) 

W zależności od znaku wyróżnika, równania (D2.1.) i (D2.5.) bqdą miały rozwiązania 
rzeczywiste: (dla Ac > 0) lub urojone (dla Â  < 0), a linia ugięcia belki przyjmie postać krzywej 
aperiodycznej lub falistej. 

Rozpatrzmy trzy możliwe przypadki rozwiązania: 
— Ac>0 —PRZYPADEK I;, 
— Ac-O —PRZYPADEK II; 
— A, < O —PRZYPADEK III. 

PRZYPADEK I — A, > O 

Ten warunek generalnie jest spełniony dla podłoża o małej miąższości i dużym module 
Younga oraz grubej belki charakteryzującej się niską sztywnością zginania. 

W takim przypadku równanie (D2.1.) posiada cztery pierwiastki rzeczywiste: 

148 



Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 

K V 
0,2c/i'(l-fv) 1 (D2.7.) 

I A) 2D " 

h = 
0 , 2 c h ' { \ + v ) 1 ^ ( D 2 . 8 . ) 

2D 

3̂ = 
0,2ch'(l+v) 1 r - (^2.9.) 

2D 

^ — 2D 2 

Całkę ogólną równania (D2.1.) otrzymujemy w postaci: 

z = + + + + (D2.11.) 
c 

Równanie (D2.11.) przedstawia rozwiązanie postawionego problemu dla x należącycli do 
przedziałów:(-oo, -21) i (O, +oo). 

Dla wartości a: w przedziale (-2/, 0) równanie różniczkowe linii ugięcia stropowej ma postać: 

óx' D 

Całką ogólną tego równania jest wyrażenie: 

P^-Po ^ . . ^ . . (D2.13.) z = ^ - — + A — 4 - Ą — + ^ ^ 
Z) 24 6 ' 2 ' ^ 

Podsumowując dla PRZYPADKU I otrzymujemy: 
P^ 

dlax w przedziale (-oo, - 2 / > ^ ẑ  = - - + A / ' ' + A^e'''' + A / ' " + A / ' ^ (D2.14.) 
c 

4 3 2 

dla X w przedziale {-11, 0) => /̂z = ^^ ^^ Y ^^ T ^ 

dla X w przedziale < O, +oo) => z.̂ ^ = + Ąe''' 4- A^^e''' + + Ą^e'" (D2.16.) 
c 

Jeżeli założymy, że: 

Pz : . V . _ gdy X -00 :z> z = - - i kiedy x -> co ^ ^ ^ ôc 
c c 

otrzymujemy stałe: - = ^ ~ ^n = ^ 

p, 
dla X w przedziale ( - 0 0 , - 2 / > = > = + A / ' ' + A / ' ' (D2.17.) 

dla X w przedziale (-21, 0) z„ = ^ ^ T T + (D2.18.) u 24 6 2 

dla X w przedziale < O, +00) => = ̂  + + Ą/'' (D2.19.) 
c 
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Dodatek 

Do obliczenia pozostaje 8 stałych, stąd też należy sformułować 8 równań cłiaraktery-
zujących warunki brzegowe problemu. Są to: 

1) równość ugięcia dla x = - 2 / 

Pi + + ^ A A 2/2 -Ą2UĄ 
c ^ Z) 3 7 ^ 

(D2.20.) 

2) równość pierwszycłi pocłiodnycłi dla x = -21 

3) równość ugięcia dla ^ = O 

v4g - ^^ + + 

(D2.21.) 

(D2.22.) 

4) równość pierwszych pochodnych dla x = O 

(D2.23.) 

5) założenie, że największe ugięcie przypada dla jc = —/ 
3 / L ^ A '--AJ-i-A, = O 

D 6 '2 ' ' 
(D2.24.) 

6) założenie, że największy moment zginający (siła tnąca równa zero) wyst^uje dla x = O 

P.-Po 
D 

7) równość momentów zginających dla x = O 

U O (D2.25.) 

- + Ai^i 
(D2.26.) 

8) równość sił ścinających dla x = O 

A. ^-A.rf -A.r-lOM 

(D2.27.) 

Po rozwiązaniu układu 8 równań otrzymano następujące wartości stałych 

D 
^ 2 / V , r 3 ^ / r , + / V 3 + 1 + ) - 2 / V - ( ' ' ' • 3 + 3 ) - 3 * 

, ^ P.-Po p 
3 D -ryli 

(D2.28.) 
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[-2/V,r3 (lir, + -Ir, (/r, + 3 ) - 3 ] 

I ^ P . - P o Ji l+^n 
3 Z) 

A, = / 

D 

P.- ^ / ( r 3 - r , ) ( / V 3 - 3 ) 

3 

Pz-P 
D 

3 + 

P 

— 

3 r , r 3 [ r 3 ^ ( / r , + l ) - r , ^ ( / ' s + O J 

(D2.29.) 

(D2.30.) 

(D2.31.) 

(D2.32.) 

(D2.33.) 

(D2.34.) 

P.-Po 
A = ^ 

(D2.35.) 

Podstawiając wartości stałych określone w równaniach (D2.28.)-(D2.35.) do równań 
(D2.17.)-(D2.19.) otrzymujemy pełne rozwiązanie linii ugięcia belki stropowej. 

Można także obliczyć wartości sił tnących w trzech analizowanych przedziałach ze wzorów: 

dlaX w przedziale ( - 0 0 , - 2 / > = > T, =-D{r^A^e 

dla w przedziale (-2/, 0) => Tjj = ~D 
/ 

\ 

Pz'Po 
D 

\ 

x-¥ A, 
y 

dla jc w przedziale < O, +00) = > - -D ( - r^A^^e'''"" - ) 

i wartości momentów gnących w trzech analizowanych przedziałach: 

dlaX w przedziale ( - 0 0 , - 2 / > = > M j = - D (^r^^ A^e"'"" + r ^ A ^ e " ' " ) 

(D2.36.) 

(D2.37.) 

( D 2 . 3 8 0 

(D2.39.) 
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Dodatek 

dla X w przedziale (-21, 0) => M^^ ~ -D 
y D 2 ' % 

PRZYPADEK II — A. = O 

Dla tego przypadku równanie (D2.5.) posiada 2 pierwiastki 

1,3 u 2D 

^2,4 = 2D 

Całka ogólna równania (D2.1.) jest dana w postaci: 

= l?^ + B e'^' -f + B.e''^'' + B.xe z = + B^e'^ -f + B^e''^ + (D2.44.) 
c 

Podsumowując rozwiązanie dla PRZYPADKU II otrzymujemy: 

Pz dla X w przedziale (-oo, -21 Zj = + B^e'''' + + B^e'''-'' + (D2.45.) 
c 

4 3 2 p — p X X X 
dla X w przedziale {-21,0) ^ z,, = ^ ^ - - + — + — + + Ą (D2.46.) 

£) 24 6 2 

dla X w przedziale < O, +00) => Zjj, = + B^e'''' + + + (D2.47.) 

Jeżeli założymy, że: 

P, P gdy X -> -GO => z ^ - - oraz > 0 0 ^ 

otrzymujemy stałe: 

^ 00 c c 

B2 = B^ - B^ = -̂ 11 - O 

i równania linii ugięcia: 
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(D2.40.) 

dlax w przedziale < O, +00) M= -D (^r^^Ą^e^'^" + r ^ ( D 2 . 4 1 . ) 

^ b,2ch'(l+v) (D2.42.) 

0,2ch^(l+v) (D2.43.) 

dla X w przedziale (-00, -21 > Zj = —- + B^e''"" + (D2 48 ) 
c 

4 3 2 

dla X w przedziale (-2/, 0) => ẑ , = — ^ —- + — + Ą - - + B^x + Ą (D2.49.) 
-D 24 6 2 

dla X w przedziale < O,+00) ẑ ĵ  = ^ B̂ ê"-"" ^ (D2.50.) 
c 



Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie 

Do obliczenia pozostaje 8 stałych, stąd też należy sformułować 8 równań cłiaraktery-
zującycłi warunki brzegowe problemu. Są to: 

1. równość ugięcia dla x = - 2 / 

^ + '' - = - B, ^ P + - B, 21 + Ą 1.) 
c D 3 3 

2. równość pierwszych pochodnych dla x - -21 

-llB.r.e-''^^' ^ + ~B,2l + B, (02.52.) 

3. równość ugięcia dla x = O 

(D2.53.) 

4. równość pierwszych pochodnych dla x = 0 

B, = + B (D2.54.) 
12 

5. założenie, że największe ugięcie przypada dla x =—l 

D 6 ' 2 ® ' 

6. założenie, że największy moment zginający (siła tnąca równa zero) występuje dla x = 0 

P^-Pon B = 0 (D2.56.) 
D ' 

1. równość momentów gnącycłi dla x = 0 

, (D2.57.) 

8. równość sił tnących dla x = O 

B =-B r''3B r^ (D2.58.) 

Po rozwiązaniu powyższych 8 równań otrzymujemy następujące wartości stałych: 

^^/[/V(4/V,^+10/V+6/r,+3>3] {\ + 2lr,) (D2.59.) 
B = ^ ^ + 
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Dodatek 

B. 
P ^ ^ Z P ^ l ( 2 / V + 6 / r , + 5 > 3 ( /r , + l ) ] . ( l + Zr,) ( D 2 . 6 0 . ) 

D D 
-'i 2/ 

5 / (D2.61.) 

^6 = 3r, 

(D2.62.) 

A - / ? 
D 

^ / ' ( 2 / r , +3 ) 

3r, ( / r ,+2) 

(D2.63.) 

ff - ^^ , D + J (/r, + 2) 

(D2.64.) 

1̂0 - D 
(D2.65.) 

Bn = D 
(D2.66.) 

Podstawiając stałe określone równaniami (D2.59.)-(D2.66.) do równań (D2.48.)-(D2.50.) 
otrzymujemy pełne równanie linii ugięcia belki stropowej. 

Wartości siły tnącej dla trzech analizowanycti przedziałów obliczyć można ze wzorów: 

d l a x w p r z e d z i a l e ( - o o , - 2 / > ^ T, = - D ( r ^ B / ' ' + 

dla jc w przedziale {-21,0) T,=-D 
r 

V 

P= - Po 
D 

\ 

/ 

(D2.67.) 

(D2.68.) 

dla w przedziale < O, +00) ^ = -D ( - r^B.^e"'' + - ) (D2.69.) 

i momenty gnące dla trzech analizowanych przedziałów: 

dla X w przedziale ( - 0 0 , - 2 / M ^ ^ I B ^ r y e " ' " (D2.70.) 
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dlaxwprzedziale(-2/, 0)=> M^ =-£> 
_ 2 ^ 

D 2 ' ^ 
(D2.71.) 

dla jc w przedziale < O, +oo)=> M = -D {r.^B^^e"''' (D2.72.) 

PRZYPADEK III — Ac < O 

Ten warunek generalnie jest spełniony dla grubego podłoża o niskicłi parametracłi 
wytrzymałościowycli i cienkiej warstwy stropowej o dużej sztywności. 

W tym przypadku równanie (D2.5.) ma cztery pierwiastki urojone: 

r, = p - a / (D2.73.) 

(D2.74.) 

= (D2,75.) 

r ,= : -P+a / (D2.76.) 

gdzie: 

20D 

c ^ ck'(l+y) (D2.78.) 
'''UD 20D 

Rozwiązaniem równania (D2.1.) są funkcje zespolone, które na zasadzie wzoru Eulera: 

6/ A . • • A (D2.79.) 
e = cosb + ismb 

przyjmą postać utworzona z funkcji wykładniczycti i trygonometrycznych: 

(D2.80.) 

(D2M.) 
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Dodatek 

u 3 = (D2.82.) 

U4 = e ^""sincu (D2.83.) 

Otrzymujemy więc całkę ogólną równania (D2.1.) w postaci: 

= - - -f Ce^^^cosojc + C e ^"^cosou + Ce^^^sincu + C e ^""sinou (D2.84.) 

Podsumowując rozwiązanie PRZYPADKU III otrzymujemy: 

dla X w przedziale (-00, -21 >=>'c 
+ C4e~'^sinajc 

dla X w przedziale {-21, 0) => z., = - - + C - - + C - + + C 
Ił Z) 2 4 ^ 6 2 8 

(D2.84.) 

(D2.85.) 

/ / / — ' dla X w przedziale < O, +00) c 
z„, +Ce ^cosca: + C.e ^cosolx + 10 

Ciie''^sincu: + +C,2e '̂ ""sinco: 

(D2.86.) 

Jeżeli założymy, że: 

gdy X ^ - 0 0 =:> z - > 
P P oraz gdy x co z -> z^ = —-

otrzymujemy stałe: 

C2 — — — 1 — ^ 

i równanie linii ugięcia stropu w postaci: 

dla X w przedziale (-00,-2/>=i> Zf = - - + C^e^^^cosojc 4- C j e ^ s i n o u (D2.87.) 

dla X w przedziale (-2/, 0) ^Pz-Po ^ X 
II D 24 

+ C5 — + Q — + Ĉ AT + C g 

dla X w przedziale < O,+co) ẑŷ^ —- + C j ^ e ^""cosco: + ^''sinojc 

(D2.88.) 

(D2.89.) 

Do obliczenia pozostaje 8 stałych, stąd też należy sformułować 8 równań charaktery 
żujących warunki brzegowe problemu. Są to: 

1. równość wartości ugięcia dla x = ~2l: 
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^ + C,e-P ̂ 'cos (- 2la ) + "ńn ( - 2 /a )= + 
^ D 3 3 (D2.90.) 

2. równość pierwszej pochodnej dla x = —21: 

[ (C ,p H-Cja) c o s ( - 2 / a ) + (C3P - C . a ) sin ( - 2 / a ) ] + 

3. równość wielkości ugięcia dla x = O : 

r - P ^ ^ r (D2.92.) t^g — -I-

c 

4. równość pierwszych pochodnych dla x = O: 

5. założenie, że maksymalne ugięcie przypada dla x = —! : 

3 2 

- L + C - -CJ + C.=0 (D2.94.) 
D 6 ' 2 ' ' 

6. założenie, że maksymalne momenty gnące (siły tnące równe zero) przypadają dla x = 0 : 

+ (D2.95.) 
D 

7. równość wartości momentów gnących dla x — O: 

Q = C , „ p ^ - 2 a p C „ - C , o a ^ ( D 2 . 9 6 . ) 

8. równość sił tnących dla x = O: 

C5 = - 4 o p ' + 3 a p + 3 a - Ą,a' ( d 2 . 9 7 . ) 

Wprowadźmy następujące oznaczenia: 

(02.98.) 

(D2.99.) 
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Dodatek 

G = (D2.100.) 

(D2.101.) 

/ = cos( -2a / ) (D2.102.) 

/ = s i n ( - 2 / a ) (D2.103.) 

Po rozwiązaniu równań (D2.104.)-(D2.111.) otrzymujemy następujące wartości stałych: 

gdzie: 

gdzie: 
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r ^ ^ , . ^ . 

Q, = JE^ ( - 4/' p ^ 4- 2l'a' - 2/ ' p ' + 2 / ' a ' p - 2/' p ) + 

+ lE^ ^ 2/ 'p ' a + 2l'a ^ - 2/ 'ap - / ' a ) + IC (- 4 / 'p ^a - 2/'aP ) + 

- f - / / / ( - 6 / ' P ' a + 6 a ' / ' - 6 / a p - 3 a ) + /F ( -12 / ' ap - 6 / a ) 

( / ^ / / p _jia) P ^ i a , (^2.105.) 

3 

+ ^„y (2/'p ' a - + 2/'aP + / ' a ) + Gy(4/'ap ^ + 2 / ' ap ) 

+ HJ (ó/^p ' a - 6 / ' a ' + 6/ap + 3 a ) + FJ (l2/^ap + 6 / a ) 

+ 

^ ^ Pz-Po i (D2.106.) 
D 
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D 

3 ( G / / p - ą F) 

(D2.107.) 

(D2.108.) 

(D2.109.) 

Pz-Pa 
D 

I(eJ' + 3H) 
C = _ 

(D2.110.) 

C 12 
3 a { E ^ F - G H ^ ) 

( D 2 . 1 1 1 . ) 

Podstawiając wartości stałych wyrażonych równaniami (D2.104.)-(D2.111.) do równań 
(D2.87.)-(D2.89.) otrzymujemy pełną postać linii ugięcia stropu. 

Wartości sił tnących w trzech analizowanych przedziałach określają wzory: 

dla X w przedziale (-oo, -21 >=> Tj - -De ik cosou (c , p ' + 3 C3a p ' - 3 C , a ' p - C 3 a ' ) + 

sińcu (C3p' -3C,ap ' -3C,a 'p + C^a ') 
(D2.112.) 

dla X w przedziale (-21,0) => Tf^ = -D 

dla a: w przedziale < O, +00) => f^^^ = -De 

( Pz-Po 
V D 

cosax 

sinccc 

\ 

(D2.113.) 
/ 

i wartości momentów gnących: 

dla X w przedziale (-00, -21 Mj = -De 
COSOJC (c , P ' + 2C3aP - C , A ' ) " 

sinccc (C3 P ' - 2 C , a P - C j U ' ) 

dlax w przedziale (-27,0) => M^j =-D 'Pz-Po 
\ 

V D 2 J 

dla X w przedziale < O, +00) => M^ = -De -\ix 
sinccc (Ci2p ̂  + 2C,oap - ą ^ a ^) 

(D2.115.) 

(D2.116.) 

(D2.117.) 





WAŻNIEJSZE OZNACZENIA 

Oznaczenia polskie 

— przekrój poprzeczny pręta kotwi, 
A . — pole przekroju nieciągłości, 
B — szerokość wyrobiska, 
c — współczynnik opory właściwego podłoża, 
c. — koliezja na płaszczyźnie nieciągłości, 
c^, — kohezja górotworu, 
Cf̂  — nośność kotwi, 
d̂ ^̂  — średnica otworu wiertniczego, 
d^ — średnica kotwi, 
D — sztywność zginania uwarstwionej belki s] 
E — moduł Younga, 
r̂m — nioduł Younga górotworu, 

Fĵ  — siła oporu tarcia na kontakcie, 
H — wysokość wyrobiska, 
i ilość kotwi w rzędzie, k 

— ilość rzędów kotwi, 
L — długość kotwi, 
L .̂ — długość wyrobiska, 
M — moment gnący, 
n. —ilość kotwi, 
^k — gęstość kotwienia (liczba kotwi/m ), 

— wytrzymałość na rozciąganie pręta kotwi, 
^a-m' ̂ tm — wytrzymałość na ściskanie, odpowiednio dla nieskotwionego oraz skotwionego 
górotworu, 
R̂ ^ — wytrzymałość na ściskanie spoiwa, 
T— siła tnąca, 
Tf, — naciąg wstępny kotwi, 
T̂^̂  — składowa naciągu kotwi normalna do powierzcłini nieciągłości, 
T, — składowa naciągu kotwi styczna do powierzchni nieciągłości. 

Oznaczenia greckie 

P̂  — kąt nachylenia powierzchni nieciągłości do pionu, 
Pa — kąt nachylenia powierzchni nieciągłości do poziomu, 
p — kąt zawarty pomiędzy powierzchnią nieciągłości, a kierunkiem zabudowy kotwi, 
^— kąt pomiędzy powierzchnią nieciągłości, a powierzchnią poziomu, 
\|/ — kąt pomiędzy powierzchnią poziomu a kotwią, 
(p . — kąt tarcia wewnętrznego na powierzchni nieciągłości. 
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— kąt tarcia wewnętrznego górotworu, 
y — ciężar objętościowy górotworu, 
X — stosunek pierwotnych naprężeń poziomych do pionowych, 
V— liczba Poissona, 

— naprężenia główne dla przypadku bez kotwi, 
— naprężenia główne dla przypadku z kotwiami, 
— naprężenia odpowiednio normalne i styczne do powierzchni nieciągłości, 
wytrzymałość na rozciąganie pręta kotwi, 

h b 

-

-

1 

T gnti 

wytrzymałość na ścinanie układu kotew-spoiwo, 
wytrzymałość na ścinanie układu spoiwo-górotwór, 

0 — kąta zasięgu wpływu kotwi. 

Przez określenie warunki brzegowe przemieszczeniowe rozumie się tutaj przyjęcie zerowych 
przemieszczeń pionowych na dolnej krawędzi tarczy obliczeniowej oraz zerowych przemiesz-
czeń poziomych na obu bocznych krawędziach tarczy. 

Przez model C-M rozumie się model sprężysto-plastyczny Coulomba-Mohra. 
W tekście, zgodnie z zasadami polskiej pisowni separatorem miejsc dziesiętnych jest przecinek. 

Ponieważ przy realizacji pracy wykorzystywano programy obliczeniowe w wersji angielskojęzycznej, na 
niektóiych rysunkach oraz w tabelach separatorem miejsc dziesiętnych jest kropka. 
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