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Rozdział 1 1 

WSTĘP 

Praca niniejsza stanowi w pewnym sensie drugą część monografii pt. Ele-
menty mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi 
i ograniczona jest, jak zresztą wskazuje jej tytuł, do wybranych, najważniejszych 
problemów zagrożenia sejsmicznego. 

Tematyka tej pracy nie jest przypadkowa, gdyż autor, od lat uczestnicząc 
w pracach Komisji ds. Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel 
Kamienny oraz w Komisji ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Za-
kładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi powołanych przez Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego, miał możność zapoznać się z problemami, na 
jakie napotyka w codziennej praktyce kadra inżynieryjno-techniczna kopalń. 
Głównie tym właśnie problemom poświęcona jest niniejsza praca. 

Autor przygotowując pracę do druku założył, że Czytelnik zapoznał się 
z książką Jj/emew/y mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla 
i miedzi, w której zawarte są podstawowe definicje i określenia z zakresu me-
chaniki skał, opis modeli zniszczenia skały, zagrożenia sejsmicznego, wpływu 
czynników geologicznych i górniczych na kształtowanie się tego zagrożenia 
oraz metod prognozy i zapobiegania zagrożeniu. Przyjmując taką konwencję, 
pisząc np. o zniszczeniu skały spękanej, nie podaje się na czym ono polega, 
zakładając, że zainteresowany Czytelnik zapoznał się z mechanizmem tego 
zniszczenia, jeżeli nie z cytowanej wyżej książki, to z innych publikacji. Z tych 
samych powodów w pracy nie podawano wzorów matematyczno-fizycznych, 
które zamieszczane są z reguły w monografiach i publikacjach z zakresu 
mechaniki górotworu. Dla specjalistów geomechaników są one powszechnie 
znane; dla inżyniera-praktyka, który w codziennej działalności ruchowej nie 
styka się z nimi, lektura pracy zawierającej zawiłe formuły matematyczno-
fizyczne sprawiałaby trudności. 

W roku 1989 autor przedstawił model (mechanizm) poślizgowy wstrząsu 
wysokoenergetycznego, w którym wstrząs powoduje niekontrolowany, gwał-
towny poślizg po już istniejącej w masywie skalnym powierzchni pęknięcia. 
Analiza zjawisk sejsmicznych, jakie zarejestrowano w kopalniach węgla kamien-
nego i kopalniach rud miedzi dowodzi, że model ten dobrze opisuje przebieg 
procesów geodynamicznych zachodzących w masywie skalnym, kończących 
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się silnym wstrząsem. Dlatego też analizując różne aspekty zagrożenia sejsmi-
cznego, model ten przyjęty został jako swojego rodzaju punkt odniesienia. 
Jest to tym bardziej uzasadnione, że w wielu publikacjach zagranicznych 
z ostatnich lat można uzyskać potwierdzenie shiszności założeń przyjętych 
przez autora. 

W spisie literatury nie zamieszczano już większości publikacji wymieni-
onych w książce Elementy mechaniki skał i tąpania w polskich kopalniach węgla 
i miedzią ograniczając się tylko do pozycji najnowszych i takich, które mają 
bezpośredni związek z podstawową tematyką niniejszej pracy. 

Praca ta nie ma charakteru monografii, lecz głównie obejmuje dorobek 
naukowy i techniczny autora oraz jego poglądy na zjawiska wstrząsów górni-
czych i tąpań. 



Rozdział 2 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

Pod pojęciem tąpnięcie należy rozumieć nagłe, eksplozywne przemieszczenie 
się skał do znajdującego się w nicli wyrobiska, spowodowane wstrząsem sejs-
micznym. Ponieważ wstrząsy powodujące tąpnięcia indukowane są eksploa-
tacją górniczą, zgodnie z propozycją prof. Gibowicza, określa się je mianem 
wstrząsów górniczych. 

Zjawisko tąpań znane jest od XVIII wieku. Początkowo tąpnięcia wystę-
powały tylko sporadycznie i nie poświęcano im większej uwagi, traktując je jako 
efekt „sił natury". Kiedy jednak częstotliwość ich występowania zwiększyła 
się w znaczący sposób, zaczęto zastanawiać się co je powoduje. 

Wypadki i duże szkody materialne będące skutkiem tąpań spowodowały 
podjęcie prac badawczych, ukierunkowanych na wyjaśnienie zjawiska tąpań 
i zwalczanie związanego z nimi zagrożenia. Trzeba z satysfakcją podkreślić 
duży w tym udział polskich badaczy, których prace umożliwiły ustalenie zasad 
prowadzenia eksploatacji górniczej w zagrożonych kopalniach. Zasady te doty-
czyły wprawdzie kopalń węgla kamiennego, ale w znacznym stopniu można 
je było wykorzystać (i wykorzystano) przy rozpoczętej później eksploatacji 
złóż rud miedzi. 

Jedną z pierwszych definicji tąpnięcia podał w 1955 roku prof Sałustowicz, 
określając tąpania jako „zjawiska nagłych i gwałtownych zawałów wyrobisk gór-
niczych, którym towarzyszy niejednokrotnie potężny huk i silne wstrząsy". 

Współwystępowanie tąpnięć i wstrząsów zainteresowało badaczy. Wybitny 
polski sejsmolog, prof. Janczewski, badając w 1955 roku zapisy silnych wstrzą-
sów na terenie Śląska, zarejestrował dużą zgodność pomiędzy lokalizacją epi-
centrów wstrząsów i miejscem tąpnięcia. Na podstawie obserwacji sformułował 
hipotezę, że obszar GZW jest obszarem aktywnym sejsmicznie, a silne wstrząsy 
mają charakter słabych trzęsień ziemi. Aczkolwiek późniejsze badania Wierz-
chowskiej zaprzeczyły tej hipotezie, to jednak bezsporną zasługą Janczewskiego 
jest zwrócenie uwagi na „sejsmiczny" charakter zjawiska tąpań. 
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Budryk, badając zjawiska tąpań, podał, że powoduje je przekroczenie wy-
trzymałości skał, w którycłi prowadzone są roboty górnicze. Nie kwestionując 
absolutnie tego lapidarnego, a przy tym niezwykle trafnego określenia, należy 
zwrócić uwagę, że przyjmując je jako dogmat, nie starano się wyjaśnić, w jakicłi 
warunkach geomechanicznych następuje to przekroczenie. 

W roku 1966 opublikowano wyniki badań w kopalniach RPA, w których 
udowodniono, że każdemu tąpnięciu towarzyszy wstrząs (Cook i inni, 1966). 
Z drugiej strony tylko znikoma ilość wstrząsów powoduje tąpnięcia. Można 
zatem traktować tąpnięcia jako podzbiór zbioru wstrząsów. 

Obserwując skutki tąpnięć, wprowadzono w Polsce ich podział na: pokła-
dowe, stropowe i spągowe. Podział ten odnosił się do kopalń węgla kamiennego, 
gdyż w czasie kiedy go wprowadzano, zjawiska te występowały tylko w tych 
kopalniach. 

Tąpnięcie poldadowe (naprężeniowe) to najczęściej eksplozywny roz-
pad resztki pokładu lub jego części (zmiażdżenie nogi, filara, płotu, gwałtowne 
zniszczenie fragmentu ociosu), przy którym spękany i rozkruszony węgiel 
wyrzucany jest do wyrobiska. Bezpośrednią przyczyną takiego tąpnięcia jest 
nadmierne, statyczne obciążenie fragmentu pokładu ściskanego pomiędzy 
skałami stropowymi i spągowymi. Po przekroczeniu wytrzymałości niektóre 
skały rozpadają się w sposób eksplozywny. Tę naturalną predyspozycję skał 
do generowania wstrząsów prof. Znański w 1948 roku określił jako naturalną 
skłonność pokładu do tąpań, której miarą był wskaźnik tąpliwości pokładu. 
Jest to parametr charakteryzujący zdolność pokładu do akumulowania energii 
sprężystości i nagłego jej uwalniania po przekroczeniu wytrzymałości progowej. 
Mechanizm tąpnięcia pokładowego dobrze opisuje podany w 1966 roku przez 
Bieniawskiego model kruchego zniszczenia skały. 

Tąpania pokładowe były zjawiskiem powszechnym przy prowadzeniu 
eksploatacji systemem zabierkowym, w którym ze względów technologicznych 
pozostawiano różne resztki pokładu (filary, nogi, płoty itd.). 

Tąpnięcie stropowe spowodowane jest wstrząsem mającym ognisko 
w skałach stropowych. Wstrząs taki powodować może tąpnięcie w postaci zni-
szczenia skał w ociosach, stropie oraz spągu wyrobiska i wyrzutu tych skał do 
wyrobiska. Tąpania te zaczęły powszechnie występować po zastąpieniu zabier-
kowych systemów eksploatacji systemami ubierkowymi (ścianowymi). 

W 1938 roku Budryk, analizując występowanie tąpań w kopalni Wujek, 
sformułował hipotezę, że przyczyną tych tąpnięć jest okresowe łamanie się 
mocnych warstw w stropie zasadniczym nad eksploatowanym pokładem. 
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Hipotezę tę w 1950 roku rozwinął Parysiewicz, podając warunki, w jakich to 
zjawisko występuje. 

Tąpnięcie spągowe spowodowane jest wstrząsem mającym ognisko w spą-
gu złoża i wyrzutem zniszczonych skał spągowych do tego wyrobiska. Wstrząsy 
takie występują rzadko, a wyrzut skał spągowych do wyrobiska często stanowi 
reakcję spągu na przyłożone uderzeniowo obciążenie od strony stropu. 

Bezpośredni związek pomiędzy wstrząsami górniczymi, a wywołanymi 
nimi tąpnięciami spowodował, że dla oceny stanu zagrożenia zaczęto wyko-
rzstywać metody sejsmologii. Wstrząsy górnicze, to jest wstrząsy indukowa-
ne eksploatacją złóż, wykazywały wiele cech wspólnych z trzęsieniami ziemi, 
w związku z czym szereg rozwiązań z sejsmologii ogólnej wykorzystano wprost 
do badań zjawisk sejsmicznych występujących w kopalniach. 

Metodę sejsmologii zaadoptowaną dla potrzeb górnictwa, ze względu 
na specyfikę zjawisk sejsmicznych towarzyszących eksploatacji, nazwano 
sejsmologią górniczą. 

Wstrząs górniczy poprzedzony jest deformacjami niesprężystymi masywu 
skalnego w obszarze ogniska wstrząsu i rozchodzącymi się z tego ogniska falami 
sejsmicznymi. Spowodowało to, że do prognozowania wstrząsów poza sejsmo-
logią, zaczęto powszechnie stosować również inne metody geofizyki, zwłaszcza 
metodę sejsmoakustyczną. Kopalnie węgla kamiennego i kopalnie rud .miedzi 
wyposażono w odpowiednią aparaturę pomiarową. 

Do badania zmian pola prędkości wzbudzonych fal sejsmicznych stosuje 
się powszecłmie metodę sejsmiczną w formie geotomografii lub profilowania. 

W ostatnich latach coraz częściej stosowane są również pomiary deformacji 
górotworu wykonywane bezpośrednio w zagrożonych wyrobiskach. Wykorzy-
stuje się do tego celu różne czujniki, tensometry, dynamometry, konwergometry 
i inne urządzenia. Pomiary te dostarczająwielu cennych informacji o zachowaniu 
się masywu skalnego przed i po wstrząsie. 

Pomimo dużej ilości wykonywanych badań, pomiarów i obserwacji nie 
opracowano dotychczas skutecznej metody prognozowania i zapobiegania zagro-
żeniu. Postęp, jaki uzyskano w zakresie ograniczania zagrożenia i jego skutków, 
jest w większym stopniu wynikiem podejmowania licznych działań tecłmicznych 
i organizacyjnych niż wdrożenia naukowych rozwiązań. 
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PROBLEMY 
PROGNOZOWANIA 
ZAGROŻENIA 
SEJSMICZNEGO 

Od czasu pojawienia się tąpań podejmowano i podejmuje się liczne próby 
uzyskania skutecznej metody ostrzegania o zagrożeniu, szukając tak zwanych 
prekursorów, to jest zjawisk poprzedzających tąpnięcie. W tym celu obser-
wowano na przykład zwierzęta przyniesione do zagrożonych wyrobisk. Dziwne 
ich zachowanie się, nieuzasadniony niepokój traktowano jako zapowiedź nie-
bezpieczeństwa i opuszczano miejsce pracy. Do innych prostych metod można 
zaliczyć również badanie zachowania się obudowy, która przed tąpnięciem 
stawała się bardziej „napięta", zmiany zawilgocenia wyrobisk, dźwięczność 
górotworu, łuszczenie się ociosów itd. Podobnych metod, wobec braku innych, 
opartych na naukowych rozwiązaniach, było stosunkowo dużo. 

W miarę postępu technicznego zaczęto stosować nowe metody oparte już 
na naukowych podstawach. Do metod górniczych dołączono metody geofizy-
czne, tensometryczne, radiometryczne i inne. Niestety wysiłki specjalistów nie 
dały jeszcze oczekiwanych rezultatów. Nadal brak jest pewnych metod prog-
nozy zagrożenia, jeżeli pod pojęciem prognozy rozumie się określenie miejsca 
oraz czasu wystąpienia silnego wstrząsu i jego energii. Jak dotąd z dużym 
prawdopodobieństwem można wskazać rejon zagrożony, lecz kiedy i w jakim 
miejscu wstrząs wystąpi i jaką będzie miał energię - nie wiadomo. 

Problem prognozowania zagrożenia sejsmicznego pozostaje nierozwiązany 
i powraca ciągle w dyskusjach specjalistów zajmujących się tym zagrożeniem. 
Dyskusje te są wręcz burzliwe ze względu na różnice poglądów. 

Główną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest nieznajomość mechaniz-
mu wstrząsu i procesów, jakie go poprzedzają. Mechanizm ten i procesy stanowią 
przedmiot ciągle jeszcze niezweryfikowanych hipotez, do których „dopasowuje" 
się odpowiednie teorie. Należy jednak obiektywnie podkreślić, że problem pro-
gnozy zagrożenia jest niezmiernie skomplikowany i jego rozwiązanie napotyka 
na liczne trudności. 
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Pod pojęciem prognozy rozumie się przewidywanie przyszłych faktów 
i zjawisk na podstawie racjonalnych przesłanek (W. Kopaliński, Słownik 
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych^ Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1978). Należy jednak uściślić, czego dotyczyć ma ta prognoza 
i jaki jest jej cel. Czy przedmiotem prognozy jest zagrożenie sejsmiczne, czy 
zagrożenie tąpaniami? Utożsamianie tych zagrożenień często prowadzi do 
nieporozumień. 

Zagrożenie sejsmiczne związane jest z wystąpieniem wstrząsu górnicze-
go (wstrząsu górotworu) o określonej energii w określonym miejscu i czasie, 
indukowanego robotami górniczymi. 

Zagrożenie tąpaniami sprowadza się do groźby zniszczenia wyrobiska 
górniczego, utraty życia lub zdrowia znajdujących się w nim ludzi oraz strat 
materialnych na skutek utraty lub uszkodzenia znajdujących się w tym wyrobisku 
urządzeń, sprzętu górniczego i obudowy. Często też skutki tąpnięcia mają wpływ 
pośredni, powodując wzrost zagrożenia metanowego, pożarowego wybuchu 
pyłu i z reguły powodują zakłócenia w systemie przewietrzania kopalni. 

Różnica pomiędzy zagrożeniem tąpaniami, a zagrożeniem sejsmicznym 
jest zasadnicza. Sam wstrząs stanowi zagrożenie dla wyrobisk tylko wówczas, 
jeżeli posiada odpowiednio dużą energię, a jego ognisko znajduje się na tyle bli-
sko, że może spowodować uszkodzenie lub nawet zniszczenie tego wyrobiska 
(wyrobisk). 

W prognozie zagrożenia sej smicznego powinno się zatem określić przewidy-
waną lokalizację, czas wystąpienia wstrząsu i jego energię. Problemy, jakie są 
z tym związane, stanowiąprzedmiot licznych opracowań i publikacji (np. Drzężla 
i Dubiński, 2001; Stec, 2001; Barański, 2002). Zainteresowany Czytelnik może 
uzyskać z nich wyczerpujące informacje. 

Położenie ogniska wstrząsu oblicza się z sejsmogramu, podając je jako 
punkt o współrzędnych Xo,yo,zo. Ognisko to w rzeczywistości stanowi w góro-
tworze pewną zamkniętą przestrzeń aproksymowaną najczęściej kulą o pro-
mieniu r, wewnątrz której występują deformacje niesprężyste (spękania, prze-
mieszczenia skał itd.), a punkt xo,yo,zo dotyczy miejsca wewnątrz ogniska, 
od którego zaczynają się te deformacje. Punkt ten może równie dobrze leżeć 
w środku geometrycznym kuli, jak i na jej powierzchni. Jeżeli uwzględni się, że 
promień ogniska dla wstrząsów o energii lO^J ma już wymiary kilkudziesięciu 
metrów, a dla silniejszych jeszcze większy, to rzeczywiste położenie ogniska (nie 
punktu xo,yo,Zo) nia dla zagrożenia tąpaniami podstawowe znaczenie. Zależność tę 
ilustruje rys. 1, na którym przedstawiono trzy możliwe położenia obszaru ogniska 
w stosunku do wyrobiska dla tych samych obliczonych współrzędnych. 
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Bezpośrednio zagrożony 
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Rys, 1. Możliwe położenia obszarów deformacji niespręźystych (ogniska wstrząsu) 
dla tej samej, obliczonej z sejsmogramu, lokalizacji. 

Przy położeniach 1 i 2 ogniska wyrobisko znajduje się poza obszarem 
deformacji niespręźystych (poza ogniskiem), natomiast przy położeniu 3 część 
wyrobiska znajduje się już wewnątrz ogniska. W takim przypadku wystąpienie 
tąpnięcia jest niemal pewne. Im większa energia wstrząsu, tym większy obszar 
zagrożony. Przy energii wstrząsu rzędu 1 Ô J promień ogniska wynosi około 200m 
(Dubiński i Drzewiecki, 1998). Oznacza to, że przy takich energiach obszar, 
w którym występują deformacje niesprężyste stanowi kulę o średnicy 400m 
i większej. W takich warunkach nie tylko pojedyncze wyrobisko, ale nawet 
cały oddział wydobywczy lub jego znaczna część może znaleźć się w strefie 
bezpośredniego zagrożenia. 

Prawdopodobnie taki przypadek miał miejsce w 1991 roku w KWK Bobrek 
(rys. 2), gdzie skutki wstrząsu wystąpiły na powierzchni około lOha! 

Analizując lokalne warunki geologiczno-gómicze, można wprawdzie 
znacznie zwiększyć dokładność prawdopodobnego położenia ogniska progno-
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zowanego wstrząsu, ale tylko do pewnych granic i zawsze pozostanie pewien 
margines niepewności. 

Wystąpienie tąpnięcia na zewnątrz obszaru deformacji niesprężystych 
jest także możliwe, ale wówczas przyczynąjest nagła zmiana stanu naprężenia 
w górotworze wokół wyrobiska, spowodowana rozchodzącymi się w skałach 
falami sejsmicznymi. 

Położenie ogniska wstrząsu w stosunku do wyrobiska jest jednym z czyn-
ników determinujących zagrożenie. Drugim jest energia wstrząsu, gdyż oczy-
wiste jest, że ze wzrostem energii wstrząsu wzrasta prawdopodobieństwo wy-
stąpienia tąpnięcia. 

Podejmowano liczne próby określenia granicznej, niebezpiecznej wielkości 
energii wstrząsu, mogącej spowodować tąpnięcie. Dla polskich kopalń węgla 
kamiennego ustalono, że progowa, niebezpieczna (elementarna) wartość energii 
wynosi: dla wyrobisk korytarzowych E=2,6xlO'^J, dla ścian podsadzkowych 
E=6,5x lO^J, a dla ścian zawałowych E=7,5x IC^J (Konopko, 1994). Uwzględnia-
jąc te obliczenia, należałoby objąć prognozą możliwość wystąpienia wstrząsu 
o energii większej od np. E-IO^^J! W kopalni tąpiącej oznaczałoby to utrzymy-

xxxxx - zniszczenie wyrobisk 

Rys. 2. Tąpnięcie w KWK Bobrek w 1991 roku. 
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wanie się przez cały czas stanu niebezpiecznego, co zresztą jest zgodne ze sta-
nem rzeczjwistym i znajduje swój wyraz w zaliczeniu kopalni lub jej rejonu do 
odpowiedniego stopnia zagrożenia. Dla kopalń rud miedzi graniczna wartość 
energii wstrząsu jest co najmniej o rząd wielkości wyższa. 

Nasuwa się więc pytanie, jaka zatem powinna być graniczna wartość 
energii wstrząsu, który dla wyrobiska (wyrobisk) znajdującego się w rejonie 
zaliczonym do odpowiedniego stopnia zagrożenia może spowodować tąpnięcie 
i która winna być uwzględniana w prognozach? Czy jest to uznawany za wy-
sokenergetyczny dla kopalń węgla kamiennego wstrząs o energii E=10^J, a dla 
kopalń rud miedzi lO^J? 

Ustalenie tej wielkości zawsze będzie arbitralne i dyskusyjne, tym bardziej, 
że wystąpienie tąpnięcia zależy również od dodatkowych czynników natural-
nych i technicznych (własności skał otaczających wyrobisko, stanu tecłmicznego 
wyrobiska i jego obudowy, uzbrojenia wyrobiska, znajdujących się w nim urzą-
dzeń itd.). 

Jeżeli uwzględni się podane wyżej uwagi, nawet pomijając dokładność 
obliczeń lokalizacji wstrząsu i jego energii, staje się oczywiste, że przy obecnym 
stanie wiedzy, prognoza miejsca i czasu wystąpienia tąpnięcia nie jest możliwa. 
Można jedynie mówić o rejonie zagrożonym, a nie o miejscu wystąpienia 
tąpnięcia. 

Również na podobne, obiektywne trudności napotyka prognozowanie za-
grożenia sejsmicznego, gdyż procesy geomechaniczne poprzedzające wstrząs 
i jego ognisko znajdują się poza zasięgiem bezpośrednich obserwacji. Prze-
bieg tych zjawisk jest przedmiotem różnych hipotez budowanych na pod-
stawie dowodów pośrednich i w oparciu o subiektywne poglądy ich autorów. 
Ponieważ hipotezy te stanowią podstawy poszczególnych metod prognozowania 
wstrząsów, trudno oczekiwać trafności opartych na nich przewidywań. 

Jedną z hipotez określającą przyczyny wstrząsów górotworu jest okreso-
we, gwałtowne załamjwanie się mocnych, monolitycznych warstw tworzących 
strop zasadniczy nad eksploatowanym złożem. Przy takim założeniu, analizując 
okresowe nasilanie się zjawisk sejsmicznych, teoretycznie dla danej kopalni 
możnaby doświadczalnie wyznaczyć linie, wzdłuż których następuje łamanie 
się warstw stropowych, uzyskując w ten sposób prognozę miejsca wystąpienia 
silnego wstrząsu. 

Szczegółowe badania lokalizacji położenia epicentrów wstrząsów, ustalane 
na podstawie sejsmogramów, nie potwierdziły jednak jednoznacznego zwią-
zku pomiędzy miejscami tąpnięć a liniami, wzdłuż których prawdopodobnie 
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następuje okresowe łamanie się stropu zasadniczego. Poza tym trudno było 
też wyjaśnić pocłiodzenie energii sejsmicznej wstrząsu. Interpretacja, że przy 
pęknięciu wyzwala się energia sprężysta nagromadzona w zginanej warstwie, 
tylko pozornie jest poprawna. Nagromadzona w jednostce objętości energia 
sprężysta wynosi 0,5as (a - naprężenie, e - odkształcenie) i tylko zakładając 
duże wartości naprężenia i odkształcenia, można oczekiwać dużej energii 
wstrząsu. 

Czy jest to jednak możliwe w warunkacłi rzeczywistycłi? 

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy rozpatrzyć mechanizm pęka-
nia warstwy skalnej. Wyeksploatowanie złoża powoduje uginanie się warstw 
stropowycłi nad zrobami. Wynika stąd oczywisty wniosek, że pęknięcie mocnej 
warstwy stropowej następuje na skutek zginania. Z teorii sprężystości wiadomo, 
że w płycie poddanej zgięciu walcowemu, na stronie wypukłej płyty, występu-
jąnaprężenia rozciągające, a na stronie wklęsłej - ściskające. Rozkład naprężeń 
w zginanej belce i rozwój procesu jej pękania w scłiematyczny sposób ilustruje 
rys. 3. 

Skały to typowe materiały kruche, których cechą charakterystyczną jest 
duża wytrzymałość na ściskanie (Rc) i znacznie mniejsza na rozciąganie (Rr). 
Stosunek RciRr dla materiału skalnego wynosi od 10 do 20. Dla warstwy skal-
nej zbudowanej z takiego materiału, w której dodatkowo zawsze występują 
licznie spękania pochodzenia tektonicznego i inne nieciągłości, wartości tego 
stosunku są jeszcze większe. Powoduje to, że w zginanej belce w pierwszej 
kolejności następuje przekroczenie wytrzymałości na rozciąganie i pękanie 
rozpoczyna się od wypukłej części belki (rys. 3b). Na skutek pęknięć przekrój 
nośny belki zmniejsza się i oś obojętna belki, wolna od naprężeń, przesuwa się 
w kierunku jej wklęsłej strony, z położenia O w położenie Oi. W zginanej belce 
naprężenie a związane jest z odległością od osi obojętnej zależnością a = zxE 
(E - moduł sprężystości liniowej, z - odległość od osi obojętnej). Na skutek 
spękań propagujących od strony wypukłej belki i przesunięcia się osi obojęt-
nej w kierunku jej wklęsłej strony (na rysunku w dół) maleje „z", przez co maleją 
również naprężenia a. Jeżeli naprężenia te są nadal większe od wytrzymałości 
na rozciąganie Rr, pęknięcia belki propagują dalej w kierunku osi. Proces ten 
trwa do czasu, gdy nastąpi zrównanie naprężeń rozciągających na wypukłej 
stronie belki z jej wytrzymałością na rozciąganie, to jest do czasu gdy <Jr= Rr-

Najczęściej jednak ze względu na siły grawitacji dochodzi do pęknięcia belki 
na całym jej przekroju. 

W opisanym wyżej procesie mechanizmu pękania warstwy skalnej nastę-
puje systematyczny spadek naprężeń. Ich relaksacja postępuje w miarę rozwo-
ju procesu pękania. Jeżeli nawet dynamika tego procesu jest duża i warstwa 
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a) belka wotna od obciążeń 
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d) belka zginana siłą R Faza III - stan przed zniszczeniem 

Rys. 3. Zginanie belki i rozwój spękań (przekrój). 
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szybko ulega zniszczeniu, to i tak ze względu na małe wartości Rr naprężenia 
w zginanej belce nie są wystarczająco duże. W rezultacie wobec małej odkształ-
calności (małe e) i stosunkowo małycłi naprężeń (małe a) akumulacja dużej 
ilości energii w zginanej warstwie nie jest wysoka i uwolnienie tej energii nie 
może powodować silnych wstrząsów sejsmicznycti. 

Tak więc próby oparcia prognozy o wyznaczanie miejsc, w którycłi prawdo-
podobnie nastąpi pęknięcie stropu zasadniczego i uwolnienie przy tym pęknięciu 
liczącej się ilości energii sejsmicznej, z góry skazane są na niepowodzenie. 

Istnieje szereg przyczjm, z powodu którycłi prognoza zagrożenia sejsmi-
cznego i zagrożenia tąpaniami przy obecnym stanie wiedzy nie jest możliwa. 
Można mówić tylko o jakościowej ocenie zmiany stanu zagrożenia w rozpatry-
wanym rejonie kopalni. 

Jedną z trudności, na jakie napotyka się, dążąc do opracowania metod pro-
gnozy wstrząsów, jest ich bimodalność, to jest występowanie dwóch rodzajów 
wstrząsów (Marcak, 1985; Kijko, Drzęźla i Stankiewicz, 1987). W pierwszym 
dominują słabsze zjawiska sejsmiczne, występujące w otoczeniu frontu i tworzą-
ce chmurę („rój") przemieszczającą się wraz z jego postępem. Do drugiego 
zalicza się zdecydowanie silniejsze wstrząsy, występujące również w dalszej 
odległości od linii frontu, także w obszarze zrobów. Dla wyrobisk górniczych 
znacznie większe zagrożenie stanowią wstrząsy drugiej grupy, gdyż większość 
tąpnięć jest nimi powodowana. 

Obliczenia mechanizmu ognisk wstrząsów z sejsmogramów wykazały, że 
wstrząsy pierwszej grupy mogą być związane są z poślizgami międzywarstwo-
wymi w górotworze (Dubiński i Stec, 1995; Król, 1995 i 2001). Przyczyną ich 
są naprężenia styczne pojawiające się przed przemieszczającym się frontem 
eksploatacyjnym. Naprężenia te powodują „płynięcie" górotworu w kierunku 
zrobów, przy którym powstają lokalne odkłucia i poślizgi międzywarstwowe. 
Występowanie poziomych ruchów międzyławicowych zostało potwierdzone 
badaniami (Drzewiecki, 2000 i 2001). Przy tworzeniu się powierzchni ścięcia 
(odkłucia) następuje emisja energii sejsmicznej w postaci impulsów sejsmoaku-
stycznych i słabszych wstrząsów. 

Druga grupę wstrząsów stanowią wstrząsy silne, o wysokiej energii, po-
wodujące tąpnięcia. Obliczenia mechanizmu ich ognisk wykazały, że są to us-
koki normalne. Skutki tych wstrząsów wskazują na występowanie udaru me-
chanicznego od strony stropu wyrobiska. 
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Procesy geomechaniczne, zachodzące w górotworze przed każdą z grup 
wstrząsów, mająróżny przebieg, co w decydującym stopniu komplikuje problem 
prognozy. Ponieważ potencjalne zagrożenie związane jest z niebezpieczeństwem 
występowania wstrząsów należących do drugiej grupy, prognoza winna być 
skoncentrowana głównie na ich predykcji. 

Ograniczone rezultaty dają również podejmowane próby prognozy zagro-
żenia sejsmicznego w oparciu o metody analityczne. Zastosowanie tych metod 
(podobnie zresztąjak sejsmologii) wymaga idealizacji górotworu i traktowania 
masywu skalnego jako ośrodka izotropowego, ciągłego i jednorodnego. Jego 
własności określa się przez podanie wartości stałych materiałowych: modułów 
sprężystości, współczynnika Poissone'a, rzadziej kąta tarcia wewnętrznego 
i spójności (kohezji). Traktując te wartości jako stałe, już „na wejściu" zakłada 
się przybliżony wynik obliczeń, ponieważ jak powszechnie wiadomo wartości 
te zależą od stanu naprężenia. 

W górotworze rzeczywistym możliwe są dwa jakościowo różne stany 
naprężeń, zilustrowane schematycznie na rys. 4. 

b 

a) Stan I (obszary subsydencji) b) Stan li (obszary wypiętrzeń) 

Rys. 4. Dwa różne stany naprężeń. 
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W stanie pierwszym wszystkie trzy naprężenia główne są ściskaniami. 
Powoduje to wzrost gęstości objętościowej skał, a tym samym wzrost icti 
sprężystości. W stanie drugim (występującym w pobliżu wyrobisk), naprężenie 
minimalne jest rozciąganiem, na które skały są mało wytrzymałe. Następstwem 
występowania poziomycłi rozciągań jest spadek gęstości objętościowej skal, 
spowodowany rozwieraniem się spękań i szczelin, wzrostem porowatości, dyla-
tancją itd. Deformacje te obniżają sprężystość i wytrzymałość skał. W konse-
kwencji pole naprężeń w górotworze, w którym prowadzi się roboty górnicze, 
ulega częstym zmianom, którycłi matematyczno-fizyczny opis jest praktycz-
nie niemożliwy. 

Dodatkowe poważne utrudnienie dla stosowania analityczny cli metod 
prognozy stwarza występowanie w górotworze licznycłi naturalnych powierz-
cłini nieciągłości: uskoków, spękań ciosowycłi i kliważowycłi, granic litologi-
cznycłi, stylolitów itd. Rozmiary tych nieciągłości zmieniają się w bardzo dużych 
granicach, od uskoków o zrzucie kilkuset metrów do wakansji w sieci krysta-
licznej . Wprawdzie rozkład powierzchni nieciągłości wynika w znacznym stopniu 
z dynamiki procesów diastroficznych zachodzących w rozpatrywanym rejonie 
w historii geologicznej złoża i podlega pewnym prawidłom, to jednak wpływ 
występowania tych powierzchni na stan zagrożenia jest również trudny do ujęcia 
w jakieś ścisłe reguły. 

W większości równań matematyczno-fizycznych jako podstawowy para-
metr charakteryzujący własności górotworu występuje oznaczana w laborato-
riach wytrzymałość skał na jednoosiowe ściskanie. 

Wytrzymałość oznaczana w taki sposób może być traktowana tylko jako 
swojego rodzaju wskaźnik geomechaniczny materiału skalnego, a niejako rze-
czywista wytrzymałość warstwy skalnej. Poza tym skała ulega zniszczeniu albo 
z rozciągania, albo ze ścinania. W pierwszym przypadku decydują naprężenia 
rozciągające, w drugim styczne (polowa różnicy naprężeń głównych maksymal-
nego i minimalnego). 

Należy również zwrócić uwagę, że wielkość naprężeń stycznych zależy 
od różnicy naprężeń głównych, a nie od ich wartości. Jeżeli np. az=100MPa, 
a ax=80MPa, to różnica naprężeń Aa = 20MPa; jeżeli zaś az=50MPa, 
a ax=10MPa, to Aa=40MPa. Powoduje to, że w drugim przypadku różnica 
naprężeń jest większa i większe są naprężenia styczne. 

Ma to istotne znaczenie w warunkach naturalnych, gdyż pionowe napręże-
nia dz rosną liniowo z głębokością, natomiast poziome ax zależą nie tylko 
od głębokości, ale również od wartości współczynnika Poissone'a, który dla 
każdej geologicznej warstwy jest inny. Ilustruje to wykres na rys. 5, z którego 
wynika, że największe naprężenia styczne wystąpią w spągu warstwy 2, a nie 
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naprężenie a 

(warstwa 1) 

(warstwa 2) 

(warstwa 3) 

Rys. 5. Zmiany naprężeń z głębokością. 

W warstwie niższej 3, zalegającej głębiej, gdzie naprężenie pionowe jest większe. 
Spowoduje to, że w spągu warstwy 2 w pierwszej kolejności nastąpi przekro-
czenie wytrzymałości masywu skalnego. Założenie o izotropowości górotworu 
może więc doprowadzić do istotnych błędów obliczeniowycli. 

Nawet bez zmiany wartości naprężenia a^ obniżenie wartości o^ w sto-
sunku do jego wartości początkowej, spowodowane wykonaniem wyrobiska, 
może spowodować tąpnięcie. 

Zniszczenie skały na skutek naprężeń rozciągających nie wymaga komen-
tarza, jest oczywiste. Problemy natomiast sprawia ustalenie wytrzymałości na 
rozciąganie rzeczywistego masywu skalnego. Parametr ten zależy nie tylko od 
gęstości występowania powierzchni podzielności skały, ale również od zorien-
towania kierunku naprężenia rozciągającego w stosunku do tych powierzchni. 
Jeżeli kierunek ten jest do nich prostopadły, to wytrzymałość skały na rozciąganie 
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zdąża do zera! Przypadki takie trudno jest uwzględnić w pracach analitycznych 
bazujących na równaniach mechaniki ośrodków ciągłych. 

Kolejny problem w prognozie wstrząsów stwarza woda złożowa mająca 
wpływ na przebieg procesu zniszczenia. Wpływ wody jest niedoceniany, a należy 
podkreślić, że ciśnienie porowe zmienia w zasadniczy sposób mechanizm zni-
szczenia skały, powodując jej pękanie na skutek rozciągania. 

Najtrudniejszym jednak elementem prognozy jest określenie czasu wystą-
pienia wstrząsu. Próby takiej prognozy podejmowano w oparciu o badania sej-
smologiczne, wykorzystując badania Brady'ego, który usiłował określić czas wy-
stąpienia wstrząsu na podstawie sekwencji prekursorów (Brady, 1974). Okazało 
się jednak, że opracowane na tej zasadzie kryteria są zawodne. Podobnie za-
wodne okazały się również kryteria sejsmoakustyczne, w których wzrost akty-
wności sejsmoakustycznej traktowano jako sygnał zagrożenia. Stosowano je 
przez pewien czas w kopalniach byłego Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu 
Węglowego, otrzymując w efekcie dużą ilość fałszywych alarmów powodu-
jących liczne przerwy w procesie produkcyjnym. 

W sumie, postępu w tak zwanej prognozie czasowej nie uzyskano i coraz 
częstsze jest przekonanie, że prognoza taka nie jest możliwa. 

Na podstawie dużego materiału statystycznego opracowane zostały różne 
lokalne skale emipryczne dla oceny zagrożenia i jego prognozy. Odnoszą się 
one jednak do warunków istniejących w danej kopalni. Nie kwestionując ich 
znaczenia dla bezpieczeństwa oraz celowości ich opracowywania, należy jednak 
zwrócić uwagę, że ich przydatność dla warunków innych od takich, dla jakich 
je opracowywano, jest ograniczona. 

Rekapitulując podane wyżej uwagi i wątpliwości należy stwierdzić, że: 

• prognoza miejsca wystąpienia tąpnięcia nie jest możliwa (co najwyżej można 
wskazać rejony najbardziej zagrożone bez wskazania miejsca, w którym może 
ono wystąpić); 

• przy obecnym stanie wiedzy wyznaczenie lokalizacji i energii przewidwanego 
wstrząsu nie jest możliwe; 

• prognoza czasu wystąpienia wstrząsu nie jest możliwa. 

Praktycznie, obecny stan wiedzy umożliwia tylko wskazanie rejonu zagrożonego, 
przy czym niestety rejon ten ma stosunkowo duże wymiary. 
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MECHANIZM 
POŚLIZGOWY 
WSTRZĄSU 

Już w pierwszych publikacjach autorstwa Łabędzkiego, Kondratowicza, Cze-
czotta i Urbana tąpnięcia określano jako „strzelanie ociosów" lub „górnicze 
udary". Po zastanowieniu się nad sensem tych określeń, nasuwa się wniosek, że 
wprowadzając dwie nazwy, już wówczas podkreślano różną naturę tych zjawisk. 
0 ile „strzelanie ociosów" sugerowało eksplozjnA^ny charakter zjawiska, to 
określenie „górnicze udary" wskazywało na obciążenie przyłożone uderzeniowo. 
Można przypuszczać, że już w tych pracach mających obecnie historyczne 
znaczenie zwracano uwagę na dwa odmienne mechanizmy tąpnięć. 

Istnienie dwóch różnych mechanizmów wstrząsów potwierdza także ich 
bimodalność, stwierdzona przez sejsmologię górniczą. 

W roku 1989 autor przedstawił model poślizgowy wstrząsów wysoko-
energetycznych. Model ten przedstawiany był w licznych publikacjach autora 
(np. Goszcz, 1989 1991a, ł991b, 1992, 1999, 2001), lecz biorąc pod uwagę, 
że dalsze rozdziały niniejszej pracy odnosiły się będą do tego właśnie modelu, 
przedstawiono go jeszcze raz, tym razem bez uproszczeń i z uwzględnieniem 
typowych sytuacji górniczych. 

Jak podano w rozdziale 3, w kopalniach występują dwa rodzaje wstrzą-
sów. Wstrząsy pierwszego rodzaju występują w sąsiedztwie frontu eksploatacji 
1 przemieszczają się wraz z jego postępem. Są to wstrząsy o stosunkowo niższej 
energii. Prawdopodobny ich mechanizm zostanie omówiony w dalszych roz-
działach. 

Drugi rodzaj wstrząsów to wstrząsy wysokoenergetyczne, będące główną 
przyczyną tąpnięć. Ogniska tych wstrząsów lokalizują się w skałach stropo-
wych nad złożem, w sąsiedztwie granicy obszaru wyeksploatowanego oraz 
także przy szczelinach uskoków. Regularność ta wskazuje na występowanie 
jakiegoś geomechanicznego podobieństwa krawędzi eksploatacji i uskoków. 

W sposób schematyczny mechanizm poślizgowy wstrząsu przedstawia 
rys. 6. Jest to stan, jaki występuje w górotworze przed wstrząsem. 
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Po wybraniu złoża blok skalny A osiada nad zrobami. Przemieszczanie 
się tego bloku następuje po stromym pęknięciu S, którego powierzchnia jest 
chropowata, ze znaczną ilością różnych nierówności, zazębień, wypustów itd. 
Na skutek różnej podatności na odkształcenia, osiadanie warstwy słabej 
następuje stosunkowo łatwo, natomiast osiadanie skały mocnej hamuje siła 
tarcia T, tym większa, im bardziej nieregularna jest powierzchnia pęknięcia S. 
Powoduje to, że pomiędzy warstwami powstaje rozwarstwienie R. W konse-
kwencji warstwa słaba osiada na zrobach, natomiast warstwa mocna w bloku 
A stanowi rodzaj przęsła, podpartego z jednej strony na warstwie słabej (lub 
zrobach, jeżeli warstwa słaba ma małą miąższość), a z drugiej na pęknięciu S, 
gdzie siła tarcia T uniemożliwia jej przemieszczanie się w dół. 

Zahamowanie przemieszczania się w dół bloku A powoduje powstanie 
w sąsiedztwie pęknięcia S stanu równowagi nietrwałej, chwiejnej. Miejsce, 
w którym przy pęknięciu S powstaje rozwarstwienie R, autor nazwał strefą nie-
stabilną. Stan równowagi nietrwałej, charakterystyczny dla tej strefy na sku-
tek „zawieszenia" bloku A, może zostać naruszony przez różne czynniki 
zewnętrzne. Gdy czynniki te spowodują redukcję siły tarcia, następuje poślizg 
bloku A po pęknięciu S. Przy poślizgu tym następuje przeskok układu do nowego 
stanu równowagi. 

Rys. 6. Górotwór przygotowany do wstrząsu z mechanizmem poślizgowym. 
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4.1. Powstawanie stromych spękań. 

Strome spękania występują powszechnie w górotworze, przy czym mogą to 
być spękania pochodzenia naturalnego, powstałe na skutek różnych procesów 
geologicznych lub spękania spowodowane eksploatacją złoża. 

Występujące w górotworze rzeczywistym spękania naturalne to przede 
wszystkim uskoki, a także spękania ciosowe, kliważ itd. Spękania ciosowe i kli-
waż stanowią lokalne powierzchnie osłabienia skały, ułatwiające propagację 
spękań w trakcie eksploatacji złoża. Ze względu na ograniczone wymiary, ich 
znaczenie jest mniejsze niż szczelin uskoków, które pod względem geomecha-
nicznym stanowią rozległe powierzchnie zniszczenia skały na skutek przekro-
czenia wytrzymałości na ścinanie. 

Uskok stanowi naturalne pęknięcie warstw skalnych, powstające pod 
wpływem naprężeń stycznych (ścinających), przy czym jeżeli jest to uskok 
normalny, powstały w wyniku wertykalnych ruchów podłoża, jego powierzchnia 
jest stroma. Zrzut uskoków w górotworze zmienia się w szerokich granicach. 
Traktując jednak powierzcłinię uskoku jako powierzcłmię zniszczenia skały, jego 
amplituda ma podrzędne znaczenie. Decyduje tu sam fakt występowania po-
wierzchni zniszczenia, aczkolwiek przy dużej amplitudzie zrzutu powierzchnia 
uskokowa jest lepiej wygładzona i charakteryzuje się zazwyczaj mniejszym 
współczynnikiem tarcia. 

Eksploatacja górnicza może także powodować powstawanie stromych 
powierzcłini zniszczenia, zwłaszcza wówczas gdy układ sił mogący spowodować 
takie pęknięcie utrzymuje się przez pewien czas. Warunki dla tworzenia się 
stromych pęknięć w skałach stropowych występująna granicy obszaru wyeksplo-
atowanego (krawędzi), gdzie ze względu na duży gradient pionowych przemie-
szczeń skał stropowych, wzdłuż tej granicy powstają pęknięcia S. Nad zrobami 
osiadania wynoszą w-axg (a - współczynnik eksploatacji, g - miąższość złoża). 
Przy znacznej miąższości złoża i eksploatacji z zawałem stropu osiadanie „w" 
może wynosić nawet kilka metrów, natomiast na zewnątrz obszaru wyeksploato-
wanego, nad calizną, osiadanie stropu jest znikome i możliwe tylko do granicy 
podatności skał na odkształcenia. W konsekwencji, w stosunkowo bardzo 
wąskim pasie wzdłuż granicy zrobów, różnica w osiadaniu mocnej warstwy 
stropowej wynosi nawet kilka metrów i jeżeli jej podatność na odkształcenia 
jest mała, wówczas warstwa ta musi pęknąć. 

Ze względu na rozkład naprężeń pęknięcia te są równoległe do krawędzi 
eksploatacji i propagują w miarę postępu frontu. 
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Wzdłuż granicy obszaru wyeksploatowanego, na skutek dużego gradientu 
przemieszczeń skał stropowycłi, powstaje więc sytuacja podobna pod względem 
geodynamicznym do takiej, w jakiej powstaje uskok. Osiadanie stropu nad 
zrobami powoduje pojawienie się pary sił i jeżeli skały, z którycłi zbudowany 
jest strop są mało odkształcalne, na granicy eksploatacji następuje icłi pęknię-
cie. Pozbawione podparcia skały nad zrobami zaczynają przemieszczać się 
grawitacyjnie w dół, przy czym przemieszczanie się to ma charakter rucłiu 
uskokowego. Powierzchnia takiego wtórnego, sztucznego uskoku, określanego 
dalej jako „uskok górniczy", sięga tylko do pewnej wysokości, a w spągu złoża 
wygasa. Powstały w ten sposób sztuczny uskok ma zrzut nie większy niż Wmax-
Różnice pomiędzy normalnym uskokiem naturalnym a powstałym na granicy 
(krawędzi) zrobów ilustruje rys. 7. 

a) naturalny uskok normalny b) uskok górniczy na granicy zrobów 

Rys. 7. Uskok normalny i uskok,, górniczy''powstały na granicy zrobów. 

Powstawanie gómiczego uskoku na granicy zrobów ma wiele podobieństwa 
do procesu tworzenia się uskoków normalnych, O ile i w jednym i w drugim przy-
padku pęknięcie skały następuje szybko, to ruch uskokowy w świetle badań geo-
logii dynamicznej i obserwacji aktualnie „czynnych" uskoków odbywa się raczej 
powoli, skokowo. Przy każdym przemieszczeniu (skoku) następuje emisja okre-
ślonej ilości energii. Zachowując oczywiście odpowiednią skalę zjawiska, skoko-
we poślizgi po spowodowanym robotami górniczymi pęknięciu można traktować 
jako zjawisko analogiczne do zjawiska odmładzania się uskoku. Mechanizm taki 
potwierdzają badania wykonane w jednej z kopalń RPA (Ortelepp, 2001). 
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a) powstawanie spękań 

b) tworzenie się powierzchni pęknięcia 

-03 

c) poślizg wstępny 

szczegół "a" 

-C3 

P - siły zewnętrzne; T - siła tarcia na powierzchni pęknięcia S; - a ^ ~ naprężenia poziome 

skała mocna, pustki w ska e lokalne spękania 
niepodatna 

Rys. 8. Przemieszczanie się względem siebie bloków skalnych po obu stronach 
pęknięcia (według modelu Pattona-Burtona). 
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Powierzchnia pęknięcia S nie jest płaszczyzną, lecz chropowatą powierz-
chnią przełamu skały, na której zawsze znajdują się różnego rodzaju nierówności 
(ang. asperities). Nierówności te to zadziory, zazębienia, wypukłości, wykwity 
naniesionej substancji mineralnej itd. Przemieszczanie się skał po takiej chropo-
watej powierzchni można opisać modelem zniszczenia skały spękanej, zwanym 
modelem Pattona-Burtona. Model ten, w pewnym sensie zaadoptowany przez 
autora do zjawiska wstrząsu wysokoenergetycznego, przedstawiono na rys. 8. 

Cechą charakterystyczną przedstawionego wyżej modelujest blokowanie 
się ruchu na powierzchni pęknięcia przez znajdujące się na niej zawsze różnego 
rodzaju zazębienia i nierówności. W trakcie przemieszczania się, na skutek efek-
tu klinowania się warstw, pojawia się dylatancja, to jest pozorny wzrost objęto-
ści skały poprzedzający jej zniszczenie. Zmniejszanie się gęstości skał spowo-
dowane wzrostem ich objętości (dylatancję), w miejscach gdzie później wystą-
piły wstrząsy, zarejestrowano pomiarami mikrograwimetrycznymi (Fajklewicz, 
1997). 

Spękania poprzeczne do uwarstwienia mogą także powstawać w otocze-
niu przemieszczającego się frontu na skutek zginania sztywnych skał stropo-
wych. Przy przemieszczającym się froncie fala naprężeń przemieszcza się 
wraz z nim, przez co warunki dla powstawania spękań w stropie są mniej 
dogodne. Jeżeli jednak postęp frontu zostanie z jakichś powodów zatrzymany, 
to wzdłuż linii zatrzymania stabilizuje się lokalny układ sił, powodując spękania 
skał stropowych. Linię, wzdłuż której został zatrzymany front, autor nazwał 
krawędzią czasową i ma ona istotny wpływ na stan zagrożenia. 

4,2. Powstawanie rozwarstwień. 

Przemieszczanie się skał po nachylonej powierzchni uskoku normalnego 
powoduje, że pojawia się problem przestrzeni, bo ruch uskokowy powoduje 
lokalne „wydłużenie się" fragmentu litosfery. Ponieważ możliwości rozsunięcia 
się „na boki" skał otaczających szczelinę są ograniczone (w masywie skalnym nie 
ma wolnych przestrzeni pozwalających na taki swobodny ruch), w sąsiedztwie 
szczeliny pojawiają się naprężenia normalne, prostopadłe do jej powierzchni, 
zwiększające siłę tarcia T. Przy odpowiednio dużej ich wartości następuje efekt 
klinowania się i w konsekwencji zahamowanie ruchu uskokowego. Efekt ten 
jest różny w różnych warstwach skalnych w zależności od ich podatności na 
odkształcenia trwałe. 

Ponieważ skały miękkie, podatne, odkształcają się stosunkowo łatwo, 
główne zablokowanie ruchu następuje na kontakcie skał mocnych, niepodatnych 
na odkształcenia. Gdy pod warstwą skał mocnych, niepodatnych na odkształ-
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cenią, występują skały słabe, podatne, wówczas w trakcie osiadania skał nad 
zrobami przemieszczanie się po szczelinie S warstwy skał mocnych zostanie 
zablokowane siłą tarcia T. Znajdujące się pod nią skały słabe odkształcą się 
pseudoplastycznie. Przy zróżnicowanej podatności skał na odkształcenie na ich 
kontakcie litologicznym (lub zrobów i mocnych skał nadległych nad złożem) 
powstaje rozwarstwienie R równoległe do uławicenia, jak na rys, 9. 

z ł o ż e 

Rys, 9. Rozwarstwienie R przy powierzchni poślizgu S. 

Rozwarstwienia równoległe do uławicenia stwierdzano w kopalniach 
wierceniami badawczymi i robotami górniczymi (Goszcz, 1999). Ich tworzenie 
się jest ułatwione na skutek występowania w skałach powierzchni osłabionych, 
powstałych w wyniku różnych procesów geodynamicznych zachodzących 
w przeszłości w historii geologicznej złoża. Na przykład w okresach orogene-
tycznych, gdy rozwijały się struktury fałdowe, przy odkształcaniu się pakietu 
warstw geologicznych o różnej sztywności, na kontakcie litologicznym skał 
mocnych i słabych następowało odkłucie. Deformacje takiego pakietu warstw 
można obrazowo porównać do odkształcania się resora, w którym każde pióro 
deformuje się niezależnie, a poszczególne pióra przemieszczają się względem 
siebie. Na analogiczne deformacje zwraca uwagę Drzewiecki, traktując górotwór 
jako konstrukcję płytową (warstwową), w którym każda płyta może odkształcać 
się indywidualnie (Drzewiecki, 2002). 
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Powierzchnia, po której następował międzywarstwowy (lub międzyławi-
cowy) ruch przesuwczy, jest powierzchnią zniszczenia skały ze ścinania. Wytrzy-
małość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do niej jest bliska zeru. W sy-
tuacjach gdy strop bezpośredni nad zrobami stanowi warstwa słaba, a nad nią 
zalega warstwa sztywna, w trakcie osiadania stropu po wybraniu złoża pow-
stanie rozwarstwienia pomiędzy stropem bezpośrednim a zasadniczym jest 
ułatwione. 

Rozwarstwienia powstają również przed frontem eksploatacyjnym na 
kontakcie warstw o różnej sztywności i podatności na odkształcenia (Drzewiecki, 
2001). 

W kopalniach zawodnionych rozwarstwienia powstające na kontakcie 
iłowców (skał podatnych) i piaskowców (niepodatnych) często wypełniają się 
wodą złożową wypływającą z porów w piaskowcach. Wówczas rozwarstwienie 
staje się podziemnym zbiornikiem wodnym, który może się nagle opróżnić, 
gdy pomiędzy nim a wyrobiskiem górniczym powstaje połączenie hydrauliczne 
w wyniku przerwania ciągłości izolującej warstwy podatnych iłowców. Zjawisko 
takich nagłych wylewów wody do wyrobisk obserwowano często w kopalniach 
węgla (KWK Murcki, KWK Wesoła, KWK Porąbka-Klimontów i inne). 

4.3. Mechanizm wstrząsu. 

Wstrząs sejsmiczny spowodowanyjest odblokowaniem poślizgu po powierzcłmi 
S (rys. 6) na skutek redukcji siły tarcia T. Zmniejszenie się siły tarcia powodują 
najczęściej poziome rozciągania w kierunku poprzecznym do powierzchni 
poślizgu. Poziome rozciągania są przyczyną wzrostu różnicy naprężeń 
W konsekwencji, na powierzcłmi tej wzrastają naprężenia styczne T, koncentrują-
ce się na nierównościach blokujących ruch. Jeżeli naprężenia te osiągają wartości 
równe wytrzymałości skały, następuje sukcesywne „wygładzanie" powierzchni 
S przez wyłamywanie i ścinianie zazębień hamujących ruch. Ze względów 
oczywistych w pierwszej kolejności zniszczone zostają najsłabsze zazębienia, 
a następnie coraz mocniejsze. Wygładzaniu powierzchni pęknięcia może towa-
rzyszyć emisja energii sejsmicznej w postaci impulsów sejsmoakustycznych, 
a później słabych zjawisk sejsmicznych, których energia stopniowo wzrasta. 

Po wyłamaniu najsilniejszego zazębienia hamującego przemieszczanie 
się bloku skalnego A następuje ostateczne wygładzenie powierzcłmi pęknięcia 
i poślizg bloku. Uwalnia się przy tym zakumulowana energia potencjalna, której 
część zamienia się w energię sejsmiczną powodującą wstrząs. 
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Poślizg może nastąpić również na skutek zmniejszenia się siły tarcia T 
po nawodnieniu szczeliny lub w wyniku zmniejszenia się wytrzymałości skały 
przy długotrwałym jej obciążeniu. 

Opisany wyżej mechanizm wstrz^u, nazwany przez autora mechanizmem 
poślizgowym, cłiarakteryzuje się występowaniem czterecłi faz: 

• faza powstawania pęknięcia S w skale na skutek naprężeń stycznych, 
większych od jej wytrzymałości i międzylawicowych rozwarstwień R; 

• faza początkowego poślizgu, zwanego poślizgiem wstępnym, w trakcie któ-
rego następuje wyłamywanie słabszych zazębień blokujących przemieszcza-
nie się bloku A względem bloku B; 

• faza zablokowania ruchu na najmocniejszym zazębieniu i utworzenia się 
stanu równowagi chwiejnej, nietrwałej; 

• faza nagiego poślizgu bloku po pęknięciu S i uwolnieniu się zakumulowanej 
w skałach energii. 

Cechą charakterystyczną modelu poślizgowego wstrząsu jest fazowy rozwój 
zjawiska. 

Pierwszą fazę stanowi powstawanie pęknięć S i rozwarstwień R. 

Drugą fazę rozpoczyna poślizg wstępny po spękaniach S, pojawiający się już 
w trakcie osiadania warstw skalnych nad zrobami, pod wpływem sił grawitacji. 
Ze względu na nierówności na powierzchni S osiadanie to odbywa się skokowo 
z różnym przyśpieszeniem. Można je porównać, do znanego z mechaniki ruchu 
przy suchym tarciu (ang. stick-slip oscillations). Prędkość osiadania, ze względu 
na konieczność wyłamywania podczas ruchu coraz mocniejszych i bardziej 
wytrzymałych zazębień i nierówności, systematycznie maleje, aż do momentu, 
w którym na najmocniejszym elemencie zostanie zablokowany ruch. 

Trzecia faza, w której powstaje stan równowagi nietrwałej, rozpoczyna 
się od momentu zablokowania ruchu na najmocniejszych zazębieniach. O ile 
faza pierwsza i druga związane są z prowadzeniem eksploatacji, to faza trzecia 
odpowiada okresowi uspokojenia się górotworu po przejściu i oddaleniu się 
frontu robót górniczych. Faza ta teoretycznie może trwać nieskończenie długo, 
jeżeli nic nie naruszy istniejącego stanu równowagi. 
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Czwarta faza (ostatnia), w której naruszony zostaje stan równowagi, 
trwa bardzo krótko. Przed poślizgiem głównym mogą wystąpić poprzedzające 
go niewielkie przemieszczenia, jeżeli zablokowanie ruchu nastąpiło na kilku 
większycłi nierównościach i następuje kolejne ich wygładzanie. Odbywa się to 
zazwyczaj dość szybko. Podczas tego ruchu obserwuje się czasami kilka sto-
sunkowo silnych wstrząsów, których energia sejsmiczna jest wprawdzie większa 
niż rejestrowana w poprzednich fazach, lecz mniejsza od energii głównego 
wstrząsu. 

Najczęstszą przyczyną naruszenia równowagi w strefie niestabilnej jest 
prowadzona w jej sąsiedztwie eksploatacja górnicza. Przed linią frontu występuje 
strefa poziomych naprężeń rozciągających, która na kształt fali przemieszcza się 
w miarę jego postępu. Jeżeli strefa niestabilna znajdzie się w zasięgu rozciągań, 
wówczas następuje redukcja siły tarcia T na pęknięciu S i gdy redukcja ta jest 
wystarczająco duża, wówczas zostanie odblokowany ruch poślizgowy po pęk-
nięciu. 

Poślizg może spowodować również spadek wytrzymałości skały pod wpły-
wem długotrwałego obciążenia (problem wytrzymałości czasowej) lub np. 
nawodnienie szczelin S, redukujące siłę tarcia. Sąto jednak przypadki rzadkie, 
powodujące wstrząsy poza zasięgiem wpływów aktualnie prowadzonej eksplo-
atacji, określane jako „wstrząsy w zrobach". 

Sposób w jaki dochodzi do wstrząsu ilustruje rys. 10. 

Rys. lOa przedstawia stan przed rozpoczęciem eksploatacji. Na rys. lOb 
rozpoczęta zostaje eksploatacja w bloku A, powodująca postępującą dezintegrację 
skał stropowych. 

Na rys. lOc dezintegracja ta jest już znacznie zaawansowana. Nad obsza-
rem zrobów zaczynają się tworzyć rozwarstwienia R, a wzdłuż krawędzi eksplo-
atacji tworzy się pęknięcie S, które na rys. lOd jest już dobrze wykształcone. 
W miarę przemieszczania się frontu eksploatacji (rys. lOe), na kontakcie 
pomiędzy stropem bezpośrednim i zasadniczym, powstaje rozwarstwienie R, 
ponieważ osiadanie warstwy mocnej w bloku A hamuje siła tarcia T. Wykształca 
się w ten sposób strefa niestabilna, w której o stanie równowagi decyduje siła 
tarcia T. 

Rys. 1 Of odpowiada sytuacji, gdy w bloku B zostaje uruchomiona eksploata-
cja frontem równoległym do krawędzi zrobów, przy czym front zbliża się do 
tej krawędzi. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna, określana potocznie 
jako ,Jazda na zroby". Przy tak prowadzonej eksploatacji odległość pomiędzy 
zrobami a linią frontu systematycznie się zmniejsza. Poziome naprężenia 
rozciągające występujące przed linią frontu powodują redukcję siły tarcia T na 
pęknięciach S. Gdy front zbliża się odpowiednio blisko (rys. lOg) następuje tak 



strop zasadniczy 

strop bezpośredni 

10a) stan przed uruchomieniem eksploatacji w bloku A 

- kierunek postępu frontu 

10b) uruchomienie eksploatacji w bloku A i pojawienie się deformacji niesprężystych w skałach stropowych 



10c) kontynuacja eksploatacji w bloku A, dalszy rozwój deformacji w skałach stropowych i po-jawienie się spękań S wzdłuż granicy 
eksploatacji 
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^0d) kontynuacja eksploatacji w bloku A i rozwój spękań S wzdłuż granicy zrobów (krawędzi) 



10e) stan po zakończeniu eksploatacji w bloku A; powstanie rozwarstwień R w stropie i zablokowanie osiadania bloku A nad zrobami 
siłą tarcia T 

10f) rozpoczęcie eksploatacji w bloku B w kienjnku strefy niestabilnej powstałej wzdłuż granicy obszaru wyeksploatowanego 
(zrobów) 



10g) front w bloku B zbliża się do spękań S; poziome naprężenia rozciągające sx występujące przed linią frontu powodują redukcję 
siły tarcia T 

strefa tąpnięcia 

10h) poziome naprężenia rozciągające ax zredukowały siłę tarcie T i spowodowały poślizg bloku A po spękaniach S; 
przy przemieszczaniu sie bloku A część energii sprężystości zamienia się w energię sejsmiczną powodującą tąpnięcie 
w wyrobiskach 

Rys. 10. Mechanizm poślizgowy górniczego wstrząsu sejsmicznego (fazy a-h). 
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duże zmniejszenie siły tarcia T, że dochodzi do nagłego poślizgu bloku A w dół 
po pęknięciu S. Poślizgowi temu towarzyszy wstrząs i tąpnięcie w wyrobiskach 
znajdujących się najbliżej strefy poślizgu (rys. lOh). 

Na rys. 10 przedstawiono najbardziej niebezpieczną sytuację górniczą, 
zwaną potocznie "jazdą na zroby". Należy jednak zwrócić uwagę, że poziome 
naprężenia rozciągające pojawiają się zawsze w otoczeniu frontu, nawet wów-
czas gdy przemieszcza się on wzdłuż krawędzi zrobów (prostopadle do kra-
wędzi, patrz rozdział 5). Sytuacja taka jest jednak znacznie bezpieczniejsza. 
O ile przy "jeździe na zroby" od razu w zasięgu poziomych rozciągań znajduje 
się długi odcinek strefy niestabilnej porównywalny z długością linii frontu, to 
w drugim przypadku w zasięgu rozciągań znajduje się tylko pewien stosunkowo 
krótki jej fragment będący w zasięgu wpływu tylko jednego skrzydła frontu. 
W takich warunkach do naruszenia równowagi w strefie niestabilnej dochodzi 
rzadziej. 

W procesie geomechanicznym kończącym się wstrząsem wysokoenerge-
tycznym wyróżniono cztery fazy. W pierwszych trzech następuje przygotowanie 
górotworu do wstrząsu, a w czwartej wstrz^. Te trzy pierwsze fazy można potrak-
tować jako etap pierwszy zjawiska, a czwartą, wstrząs, jako etap drugi. Pomiędzy 
etapem pierwszym a drugim może upłynąć bardzo długi okres czasu. 

Aby wstrząs z mechanizmem poślizgowym mógł wystąpić, muszą być 
spełnione następujące trzy warunki: 

• występowanie w górotworze stromej powierzchni pęknięcia, po której na-
stępuje poślizg; 

• występowanie w stropie zasadniczym mocnej, wytrzymałej, sztywnej warst-
wy skalnej, na której następuje zablokowanie osiadania warstw nadległych; 

• powstanie rozwarstwień w spągu warstwy mocnej, bez których poślizg jest 
niemożliwy. 

Przedstawiony wyżej mechanizm poślizgowy wstrząsu jest modelem feno-
menologicznym, opracowanym przez autora na podstawie analiz rejestru silnych 
wstrząsów i tąpnięć oraz własnych badań. Niestety ognisko wstrząsu znajduje 
się poza zasięgiem bezpośrednich obserwacji, w związku z czym weryfikacja 
przedstawionego mechanizmu może odbywać się tylko w oparciu o odpowiednie 
przesłanki potwierdzające ten mechanizm. Tymi przesankami są: 

• występowanie silnych wstrząsów tylko wówczas, gdy w stropie zasadni-
czym występują skały mocne o dużej wytrzymałości i sztywności, niepoda-
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tne na odkształcenia pseudoplastyczne: w górotworze karbońskim w Górno-
śląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) są to zwięzłe piaskowce i mułowce, 
a w górotworze permskim w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym 
(LGOM) - skały węglanowe (dolomity i wapienie) oraz anliydryty; 

grupowanie się epicentrów wstrząsów przy granicy zrobów, nad lub pod 
krawędziami eksploatacyjnymi oraz przy uskokach normalnycłi, to jest 
w miejscach, w których nad złożem występują strome pęknięcia; 

występowanie w skałacłi stropowych rozwarstwień w pobliżu granicy zrobów. 
Rozwarstwienia takie stwierdzono wiercąc otwory badawcze z wyrobisk 
górniczych w górę, w miejscach wskazanych przez autora w kopalniach 
węgla kamiennego Porąbka-Klimontów, Mysłowice i Śląsk. Rozwarstwienia 
w stropie stwierdzano również w trakcie wykonywania rutynowych wierceń 
dla zbadania stropu nad strefą okruszcowaną w kopalniach rud miedzi 
LGOM; 

brak silnych wstrząsów przy prowadzeniu pierwszej, otwierającej („dziewi-
czej") eksploatacji w danym rejonie górniczym, w którym nie występują 
uskoki. Wstrząsy pojawiają się dopiero po rozpoczęciu następnej (drugiej) 
eksploatacji w parceli przyległej do zrobów po pierwszej eksploatacji. Wska-
zuje to na to, że pierwsza, otwierająca eksploatacja powoduje powstanie stref 
niestabilnych wzdłuż granic zrobów, a następna zaburza równowagę w tych 
strefach; 

koncentrowanie się epicentrów wstrząsów w otoczeniu przemieszczającego 
się frontu, w zasięgu wpływu największych poziomych rozciągań. W miarę 
postępu frontu wpływem tym obejmowane są kolejne strefy niestabilne, 
w których naruszona zostaje równowaga; 

odczuwalne zmniejszanie się energii wstrząsów po ograniczeniu wysokości 
frontu lub zastosowaniu podsadzki wypełniającej zroby. Zarówno ograniczenie 
wysokości frontu, jak i stosowanie podsadzki zmniejsza rozwarstwianie się 
stropu, które jest warunkiem koniecznym dla wystąpienia wstrząsu z mecha-
nizmem poślizgowym; 

stropowy charakter silnych wstrząsów. Powodowane nimi tąpnięcia mają 
charakter udarów od strony stropu, jak np. tąpnięcie w KWK Zabrze-Biel-
szowice w 1996 roku; 

badania sejsmologiczne mechanizmu ognisk silnych wstrząsów, które wska-
zują, że dominującym mechanizmem ogniska jest uskok normalny ze ścina-
nia, przy czym jedna z płaszczyzn nodalnych jest zazwyczaj równoległa do 
granicy najbliższych zrobów, najbliższej krawędzi łub najbliższego uskoku. 
Jest to całkowicie zgodne z mechanizmem poślizgowym wstrząsu; 
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• gwałtowne wypchnięcie metanu ze zrobów, występujące często po silnych 
wstrząsach w kopalniach eksploatujących pokłady metanowe. Zjawiska takie 
wystąpiły po tąpnięciach w kopalniach Halemba, Śląsk, Wesoła, Zabrze-
Bielszowice i innych. 

Na mechanizm poślizgowy wstrząsu wskazują również wyniki różnych 
badań i pomiarów, a także inne dodatkowe przesłanki. Potwierdzono go też 
obliczeniami numerycznymi przy przyjęciu warunków brzegowych adekwat-
nych dla tego modelu. 

Poza trzema podstawowymi warunkami wystąpienia wstrząsu z mecha-
nizmem poślizgowym (to jest: występowanie w stropie mocnych, sztywnych 
skał stropowych, występowanie w tych skałach stromych spękań S oraz rozwar-
stwień R pod warstwami stropu zasadniczego), wstrząs wysokoenergetyczny 
występuje wówczas, gdy fala naprężeń rozciągających występująca przed 
frontem, zbliżając się do strefy niestabilnej, spowoduje redukcję siły tarcia T 
na pęknięciu S. Występowanie naprężeń rozciągających przed frontem wynika 
nie tylko z obliczeń analitycznych, ale potwierdzone zostało również pomiara-
mi w kopalniach (Matwiejszyn i inni, 1997; Drzewiecki, 2001), przy czym 
pierwsze wpływy zbliżającego się frontu rejestrowano już z odległości 300 m 
(Ptak, 2000). 

Dla ograniczenia zagrożenia sejsmicznego stosuje się szereg metod za-
pobiegawczych. Jedną z nich jest torpedowanie stropu w celu sprowokowania 
wstrząsu w dogodnym dla kopalni miejscu i czasie. W kilku kopalniach eksploatu-
jących pokłady zagrożone tąpaniami autor zaproponował wykonanie torpedo-
wania stropu w taki sposób, aby odpalenie silnych ładunków wybuchowych 
nastąpiło w sąsiedztwie szczeliny S, której najbardziej prawdopodobne położenie 
ustalono na podstawie analizy lokalnych warunków geologiczno-górniczych. 
Odpalenie ładunków w takich miejscach powinno sprowokować poślizg. 

Wykonane w ten sposób torpedowanie stropu w kopalniach Porąbka-Kli-
montów, Wujek, Zabrze-Bielszowice, Mysłowice, Polska-Wirek, okazało się 
bardzo skuteczne - prowokowało wstrząsy o energiach do lO Ĵ (Goszcz, 1993). 
Należy zwrócić uwagę, że obecnie metoda torpedowania stropu uważana jest 
za najbardziej skuteczną metodę tzw. profilaktyki aktywnej (Krzyżowski i inni, 
1988). 

Z długoletniej praktyki wiadomo, że zagrożenie sejsmiczne znacznie 
wzrasta podczas zbliżania się frontu robót do zrobów (tzw. Jazda na zroby"). 
Przy poślizgowym mechaniźmie wstrząsów przyczyny wzrostu zagrożenia 
przy takiej technologii robót górniczych ilustruje rys. 10. Przy założeniu, że 
w identycznych warunkach geologiczno-górniczych stan zagrożenia przy 
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eksploatacji od zrobów i do zrobów można porównywać, przeanalizowano 
kształtowanie się tego zagrożenia podczas prowadzenia ścian w KWK Bobrek-
Miechowice. Analiza wykazała, że przy "jeździe na zroby" zagrożenie jest 
wyraźnie większe (Marcela i inni, 1988). 

Poślizgowy mechanizm wstrząsów mają również zjawiska sejsmiczne 
występujące nad tzw. krawędziami czasowymi. Mianem krawędzi czasowej 
autor określa granice, na których z różnych powodów na pewien okres czasu 
zatrzymany został postęp frontu. Po usunięciu przyczyny hamującej postęp 
i po jego wznowieniu bardzo często występują silne wstrząsy. Również silne 
wstrząsy występują w kopalniach węgla, gdy front eksploatacji w pokładzie 
wyższym lub niższym przemieszcza się pod lub nad krawędzią czasową. 
W świetle poślizgowego mechanizmu wstrząsu występowanie silnych zjawisk 
sejsmicznych sąsiedztwie krawędzi czasowych jest oczywiste, gdyż ze względu 
na duży gradient przemieszczeń utrzymujący się w skałach stropowych w okresie 
zahamowania postępu frontu powstanie strefy niestabilnej nad krawędzią 
czasową jest bardzo prawdopodobne. Późniejsza eksploatacja prowadzona 
w sąsiedztwie krawędzi czasowej powoduje naruszenie równowagi chwiejnej 
w powstałej przy niej strefie niestabilnej. W kopalniach rud miedzi ze względu 
na zagrożenie zawałowe często zmienia się kierunek postępu frontu o 90°. 
Powstaje w ten sposób rodzaj krawędzi czasowych prostopadłych do kierunku 
postępu frontu, przy których lokalizują się ogniska silnych wstrząsów. 

Należy zwrócić uwagę, że występowania wstrząsów w rejonie krawędzi 
czasowych, przy mechanizmie wstrząsów innym niż poślizgowy, trudno jest 
wytłumaczyć. 

Formą krawędzi jest także granica pomiędzy eksploatacją zawałową 
a podsadzkową, gdzie ze względu na duży gradient przemieszczeń pionowych 
mogą powstawać strefy niestabilne (Mitręga i Siwiński, 1997). 

Zastosowanie szczelnej podsadzki dla likwidacji zrobów ogranicza de-
formacje i przemieszczenia w skałach stropowych i tym samym możliwości 
powstawania dużych rozwarstwień nad zrobami. Należy zatem oczekiwać, że 
ze względu na zagrożenie sejsmiczne systemy podsadzkowe są korzystniejsze 
od zawałowych (Goszcz, 1991). Zależność taką potwierdziły również pomiary 
i analizy wykonane w celu ustalenia tej zależności dla warunków kopalń 
w RPA (Hemp i Goldbach, 1993; YorkiDede, 1997; Murphy, 2001), a w Polsce 
dla kopalń rud miedzi w LGOM. 

Licznych dowodów na występowanie poślizgowego mechanizmu wstrzą-
sów dostarcza sejsmologia górnicza. Najczęstszym mechanizmem ogniska jest 
uskok normalny, czasami ze składowąprzesuwczą. Tak więc obydwa mechani-
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zmy, geomechaniczny poślizgowy i sejsmologiczny ścinający z parą sił, są 
zbliżone. Należy jednak zaznaczyć, że poślizgowy podaje geomechaniczną inter-
pretację zjawiska, podczas gdy sejsmologiczny, przeniesiony do sejsmologii 
górniczej z sejsmologii ogólnej, opisuje zjawisko od strony teoretycznej bez 
uwzględnienia warunków w jakich wstrząs może wystąpić. 

Pojawianie się składowej przesuwczej w ructiu uskokowym jest również 
argumentem przemawiającym za mechanizmem poślizgowym. Przy założeniu, 
że poślizg następuje po istniejącej już powierzchni pęknięcia, przemieszczenie 
się mas skalnych po tej powierzchni jest w pewnym sensie zjawiskiem analo-
gicznym do znanego z tektoniki zjawiska odmładzania się uskoku. Liczne 
badania tektoniki uskokowej dowiodły, że przy odmładzaniu się uskoków 
bardzo często występuje składowa przesuwcza ruchu uskokowego (Dadlez 
i Jaroszewski, 1994). 

Obliczenia mechanizmu ogniska wstrząsów powodujących tąpania w ko-
palniach węgla kamiennego w GZW (Nowy Wirek i Halemba w 1993, Polska-
Wirek w 1995, Zabrze-Bielszowice w 1996 i innych) oraz w kopalniach rud 
miedzi w LGOM (Rudna w 1999, Lubin w 2000, Rudna w 2000) wykazały, że 
wszystkie te wstrząsy miały mechanizm ścinający (uskok normalny ze składo-
wą przesuwczą). 

Obszerne badania mechanizmu dużego zbioru wstrząsów indukowanych 
eksploatacją prowadzoną przez KWK Wujek w Katowicach (Wiejacz, 1997) 
wykazały, że: 

• przy prowadzeniu eksploatacji w znacznej odległości od uskoków rejestrowa-
no słabsze zjawiska sejsmiczne; ich płaszczyzna rozrywu była zorientowana 
prostopadle do kierunku postępu frontu, lecz zarazem równoległa do krawędzi 
sąsiednich zrobów; 

• przy prowadzeniu eksploatacji w sąsiedztwie uskoków kłodnickiego i Arkony 
płaszczyzna rozrywu była równoległa do tych uskoków. 

Badania mechanizmu silnych wstrząsów określanych jako regionalne wy-
kazały, że były to uskoki normalne z płaszczyznami rozrywu równoległymi do 
biegu dużych uskoków (Mutke i Stec, 1997). 

Taką samą analizę mechanizmu ognisk, która potwierdziła ścinający, 
uskokowy mechanizm, wykonano dla wstrząsów w kopalni JasMos, (Stec i Ja-
kubów, 1997). Płaszczyzny rozrywu w większości zjawisk sejsmicznych były 
równoległe do krawędzi. 

W kopalniach rud miedzi mechanizm ogniska wstrząsów jest podobny 
(Gibowicz i inni, 2000; Gibowicz i Domański, 2001; Król, 2001). 
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W literaturze zagranicznej można znaleźć także szereg dowodów potwier-
dzających mechanizm poślizgowy wstrząsów. Badania tąpnięć w Indiach w Ko-
lar Gold Fields wykazały, że w sąsiedztwie uskoków i innych nieciągłości 
geologicznych obserwuje się wzrost zagrożenia sejsmicznego (Prakash i inni, 
1993). Podobne badania wykonane w USA w kopalni Lucky Friday wykazały, że 
przeważająca ilość ognisk wstrząsów występuje w pobliżu uskoków (Lourence 
i inni, 1993), a tąpnięcia nimi powodowane są poślizgami po tych uskokach (Scott 
i Williams, 1993). 

Jak już zaznaczono na wstępie, ognisko wstrząsu znajduje się poza za-
sięgiem bezpośrednich obserwacji i udowodnienie „wprost" poślizgowego 
mechanizmu wstrząsu jest niezmiernie trudne. Potwierdzają go jednak liczne 
dowody pośrednie. W praktyce, przy wnikliwej analizie lokalnych warunków 
geologiczno-górniczych, każdy silny wstrząs można mechanizmem poślizgo-
wym wytłumaczyć. W książce Elementy mechaniki skał i tąpania w polskich 
kopalniach węgla i miedzi podano przykłady wstrząsów z mechanizmem 
poślizgowym w kopalniach Bobrek-Miechowice, Nowy Wirek, Zabrze Bielszo-
wice, Porąbka-Klimontów. Kilka dalszych przykładów przedstawiono niżej, 
przy czym obejmują one głównie zjawiska, jakie wystąpiły w ostatnich latach. 
Są to tąpania w kopalniach rud miedzi Rudna, Lubin i Polkowice-Sieroszowice 
oraz w kopalniach węgla kamiennego Wesoła, Sośnica i Śląsk. 

Rys. 11 przedstawia serię tąpnięć w kopalni Rudna, jakie wystąpiły podczas 
prowadzenia eksploatacj i przy granicy zrobów - sytuacj a analogiczna do tąpnięć w 
KWK Zabrze-Bielszowice w 1986 roku przy prowadzeniu chodnika w pokładzie 
507 wzdłuż zrobów, przedstawiona w cytowanej wyżej książce. Rys. 12 przedsta-
wia tąpnięcie podczas prowadzenia eksploatacji zamykającej w kopalni Lubin, 
a rys. 13 tknięcie w kopalni Polkowice-Sieroszowice przy zbliżaniu się do uskoku. 

W sąsiedztwie zrobów po pierwszej, otwierającej eksploatacji z lat 
1985-1988, w trakcie której aktywność sejsmiczna utrzymywała się na niskim 
poziomie, przystąpiono w roku 1992 do rozcinania złoża w pobliżu południo-
wo-zachodniej granicy zrobów. Front eksploatacji przemieszczał się w kierunku 
SW od krawędzi zrobów. W trakcie rozcinania złoża wystąpiła seria wstrząsów 
wysokoenergetycznych i tąpnięć (rys. 11). Ze względu na bardzo wysoki stan za-
grożenia roboty górnicze w tej partii złoża zostały wstrzymane. 

Interpretacja geomechaniczna zjawisk sejsmicznych jest stosunkowo 
prosta. Wzdłuż granicy zrobów po otwierającej eksploatacji z lat 1985-1988 
powstały strefy niestabilne. Naruszanie równowagi nietrwałej w tych strefach 
spowodowało uruchomienie w 1992 roku nowego frontu rozcinki złoża. 
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Rys, 11. Wstrząsy i tąpnięcia w 0/ZG Rudna. 

Warunki lokalne pogorszyły występujące przed frontem nowej rozcinki 
uskoki ułatwiające przemieszczania się bloków skalnych. 

Tąpnięcie w O/ZG Lubin (rys. 12) spowodował bardzo silny wstrząs 
o energii 2,5xlO^J. Jego skutki wystąpiły w licznycłi wyrobiskach w postaci 
obsypania się ociosów wyrobisk i lokalnie w postaci opadu stropu i wypiętrzenia 
spągu. Skały stropowe zachowały ciągłość i jako duża płyta obciążyły nagle 
wycięte w strefie okruszcowanej filary. Zupełnie przypadkowo, na kilka godzin 
przed wstrząsem, kopalnia wykonywała obserwacje geodezyjne deformacji po-
wierzchni powodowane eksploatacją złoża. Pomiar powtórzono następnego 
dnia po wstrząsie i stwierdzono nagły, skokowy przyrost osiadania reperów 
nad epicentrum wstrząsu o 14,1 cm. Obliczono również mechanizm ogniska, 
określając go jako uskok normalny o zrzucie 9 cm i azymucie 250^-260^ Promień 
ogniska obliczono na 240 m. Prawdopodobną przyczyną wstrząsu był poślizg 
na pęknięciu wzdłuż północnej granicy zrobów z lat 1981-1989. 
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Rys. 12. Tąpnięcie w O/ZG Lubin. 

Tąpnięcie w O/ZG Polkowice-Sieroszowice (rys. 13) spowodował wstrząs 
o energii 2,3x 1 O Ĵ. Jego skutki wystąpiły w postaci obsypania ociosów w sąsied-
nicłi wyrobiskacłi i icli skrzyżowaniacli oraz lokalnycłi zawałów stropu i wypię-
trzenia spągu. Przed głównym wstrząsem wystąpił praktycznie w tym samym 

Rys. 13. Tąpnięcie w O/ZG Polkowice-Sieroszowice. 
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miejscu wstrząs o energii l,2xlO^J, który spowodowany był prawdopodobnie 
wyłamaniem kolejnego zazębienia blokującego ostateczny poślizg. Charakter 
uszkodzeń wyrobisk wskazuje na wystąpienie udaru od strony stropu. Pra-
wdopodobną przyczyną tąpnięcia był poślizg skał stropowycłi po szczelinie 
uskoku. 

o N ^ Q> CD V> < gcS 
$ C L Q) N-

Rys. 14. Tąpnięcie w KWK Wesoła w pokładzie 501 

Rysunki od 14 do 16 dotyczą tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego. 
Należy zwrócić uwagę, że wszystkie trzy tąpnięcia wystąpiły w wyrobiskach 
korytarzowych wykonanych przy zrobach. 

Tąpnięcie w KWK Wesoła, w pokładzie 501 (rys. 14) spowodował 
wstrząs o energii 2xlO^J. Skutki tąpnięcia w postaci wypiętrzenia spągu, 
zmniejszenia przekroju wyrobiska i uszkodzenia obudowy wystąpiły na chod-
niku podścianowym wykonanym wzdłuż zrobów. W miejscu największych 
uszkodzeń, w polu sąsiedniej ściany, znajduje się krawędź czasowa, powstała 
na skutek zatrzymania frontu na długi okres czasu. 

Przyczyną wstrząsu było prawdopodobnie naruszenie równowagi w strefie 
niestabilnej powstałej przy granicy zrobów i krawędzi czasowej. 
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krawędź w pokł. 501 (m. 4 m, 30 m wyżej) 

krawędź w pokł. 505 (m. 3 m, 30 m niżej) 

Rys. 15. Tąpnięcie w KWK Sośnica w pokładzie 504. 

Tąpnięcie w pokładzie 504 w KWK Sośnica (rys. 15) spowodował 
wstrząs o energii 2x1 Ô J przed linią frontu ściany. Skutki tąpnięcia w postaci 
wypiętrzenia spągu, zmniejszenia przekroju wyrobiska, uszkodzeń obudowy 
i nagłycłi przemieszczeń zainstalowanycłi w nim urządzeń odstawy wystąpiły na 
cłiodniku podścianowym, wykonanym wzdłuż zrobów. Największe uszkodzenia 
wystąpiły w strefie krawędzi znajdującycti się w sąsiednich pokładacłi (niższym 
i wyższym). 

_ r 

Tąpnięcie w KWK Śląsk, w pokładzie 502 (rys. 16) spowodował wstrząs 
o energii 3 x 10̂  J przed linią frontu ściany. Skutki tąpnięcia w postaci wypiętrzenia 
spągu, zmniejszenia przekroju wyrobiska i uszkodzeń obudowy wystąpiły na 
chodniku nadścianowym wykonanym wzdłuż zrobów. Największe uszkodzenia 
wystąpiły na odcinku od frontu ściany do granicy zrobów po ścianie sąsiedniej. 
Niewątpliwie wpływ na wystąpienie wstrząsu posiadał uskok występujący przed 
ścianą, stanowiący dodatkową powierzchnię osłabienia skał. 

Przyczyną wstrząsu było prawdopodobnie naruszenie równowagi w strefie 
niestabilnej powstałej przy zrobach ściany sąsiedniej, pomiędzy frontem czynnej 
ściany a uskokiem o zrzucie około 3,5 m. 

Opis geomechanicznego modelu (mechanizmu) wstrząsu ma podstawo-
we znaczenie dla prognozowania zagrożenia i doboru zapobiegających mu 
środków. Ma to również aspekt ekonomiczny. Wprawdzie brak czytelnego 
rachunku kosztów w kopalniach utrudnia ustalenie nakładów ponoszonych na 
prognozowanie i zapobieganie zagrożeniu sejsmicznemu, ale szacunek tych 
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^ ^ w 

Rys. 16. Tąpnięcie w KWK Śląsk w pokładzie 502, 

nakładów wskazuje, że są to pozycje liczące się w budżecie kopalni. Brak wiedzy 
o mechanizmie zjawiska powoduje, że dostępne środki prognozy i profilaktyki 
stosuje się często „na wyrost". Ograniczając je do racjonalnych rozmiarów, uzy-
ska się znaczne korzyści ekonomiczne. 
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PROGNOZOWANIE 
ZAGROŻENIA 
DLA MODELU 
POŚLIZGOWEGO 

Dwa mechanizmy wstrząsów i duże zróżnicowanie dynamiki procesów zacho-
dzących w górotworze przed tymi wstrząsami niezmiernie komplikują progno-
zowanie zagrożenia. Procesy te często rozwijają się w długim okresie czasu 
i z przerwami. Stosunkowo często przerwy te są bardzo dhigie, nawet kilku-
letnie. 

Dla poślizgowego modelu wstrząsu stosowane obecnie metody prognozy 
mają ograniczoną przydatność, gdyż zakładają inny przebieg zjawisk geomecha-
nicznych przed wstrząsem. Sejsmologia górnicza, metody analityczne oraz 
wyniki badań laboratoryjnych można wykorzystać tylko w pewnym zakresie, 
zmieniając zasady i sposób ich interpretacji. 

5.1. Przydatność aktualnie stosowanych metod prognozy dla wstrząsów 
z mechanizmem poślizgowym. 

Podobieństwo zjawiska tąpań do słabych trzęsień ziemi spowodowało, że do 
badania wstrząsów górniczych zaczęto wykorzystywać rozwiązania sejsmologii. 
Z czasem metoda ta stała się podstawową metodą prognozowania zagrożenia 
sejsmicznego w kopalniach węgla kamiennego oraz rud miedzi. Zasady interpre-
tacji sejsmogramów podane są w licznych publikacjach i monografiach (np. 
Marcak i Zuberek, 1994; Konopko i Dubiński, 1989 i wielu innych). 

Chcąc wykorzystywać sejsmologię górniczą dla prognozowania wstrząsów 
z mechanizmem poślizgowym, należy zwrócić uwagę na jej fizyczne ogranicze-
nia, które najczęściej pomija się milczeniem. 

Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że metoda ta wywodzi się 
wprost z sejsmologii ogólnej. Bezkrytyczne wykorzystywanie rozwiązań sejs-
mologii ogólnej w górnictwie jest ryzykowne, bo wprawdzie proces narastania 
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naprężeń w górotworze (podobnie jak w przypadku trzęsień ziemi) także 
może skończyć się wstrząsem, ale zupełnie inne siły powodują powstanie 
stanu niebezpiecznego. O ile procesy geodynamiczne w litosferze powodujące 
trzęsienia ziemi rozwijają się w długim okresie czasu (dziesiątki, a nawet setki 
lat), a generowane tymi procesami pola naprężeń są praktycznie ąuasi-sidi-
cjoname, to w kopalniach warunki geologiczne i siły powodujące wstrząsy 
zmieniają się nawet w ciągu tygodni, a nawet dni, w zależności od intensywności 
i technologii eksploatacji złoża oraz geometrii wyrobisk. Uruchomienie nowej 
ściany, lub nowego frontu rozcinki zmienia w radykalny sposób istniejące 
warunki, a w ślad za nimi również aktywność sejsmiczną. 

Stąd też potoczne mniemanie, że sejsmologia górnicza nie różni się 
niczym od sejsmologii ogólnej, jest daleko idącym uproszczeniem. Prognoza 
trzęsienia ziemi odnosi się do rejonu o znacznej powierzchni, natomiast prognoza 
zagrożenia sejsmicznego dotyczy najczęściej pojedynczego wyrobiska. Zupełnie 
inna jest zatem żądana dokładność określenia miejsca wystąpienia wstrząsu 
górniczego od dokładności prognozy rejonu, w którym może nastąpić trzęsienie 
ziemi. 

W prognozie zagrożenia sejsmicznego dużą wagę przywiązuje się do lo-
kalizacji ognisk wstrząsów, wychodząc z założenia, że grupowanie się wstrząsów 
w pewnym rejonie, wskazuje na możliwość wystąpienia tam silnego wstrząsu. 

Do lokalizacji ognisk przywią^je sięjednak zbyt dużą wagę, zapominając, 
że ognisko wstrząsu nie jest punktem, ale pewnym obszarem (patrz rozdz. 3). 
Współrzędne ogniska wstrząsu Xo,yo,zo odnoszą się do punktu, w którym 
następuje inicjacja rozrywu sejsmicznego, natomiast obszar ogniska to obszar 
deformacji niesprężystych. Przy założeniu, że obszar ogniska jest kulą, to już 
przy energiach wstrząsów lO Ĵ jest to duża przestrzeń i stosowane w praktyce 
przedstawianie jej jako punktu powoduje nieporozumienia. Odpowiedź na 
standardowe pytanie: „w którym miejscu wystąpił wstrząs i w jakiej odległości 
do wyrobiska?" i wskazanie na mapie górniczej punktu odległego o np. 35 m 
od jakiegoś wyrobiska nie ma żadnego sensu. 

Od pewnego czasu określa się mechanizm ogniska, obliczając szereg jego 
ważnych parametrów. Nie kwestionując absolutnie celowości dokonywania 
tych obliczeń, trzeba jednak pamiętać, że również odnoszą się one do punktu 
o współrzędnych Xo,yo,zo5 od którego rozpoczyna się rozłam w skalach. Punkt 
ten leży wprawdzie na jego powierzchni, ale, na co zwracano już uwagę, 
powierzchnia ta nie jest płaszczyzną, ale nierówną powierzchnią przełamu 
skały. Średnie jej nachylenie i orientację w przestrzeni można wprawdzie 
opisać, podając odpowiednie wartości liczbowe, ale w każdym poszczególnym 
punkcie tej powierzchni kąt nachylenia i jej orientacja może się zmieniać 
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w szerokich granicach. Powoduje to, że wartości nachylenia płaszczyzny nodal-
nej, obliczone dla punku o współrzędnych Xo,yo,zo mogą znacznie odbiegać od 
wartości średnich opisujących nachylenie i orientację powierzchni powstałego 
rozłamu będącego powodem wstrząsu (rys. 17). 

a - średnie nachylenie powierzchni rozłamu 
p - nachylenie płaszczyzny nodalnej w punkcie xo,yo,zo 
P - siła skupiona (obciążenie) 

Rys. 17. Średnie nachylenie powierzchni rozłamu i nachylenie płaszczyzny nodalnej 
w punkcie XQ,yQ,ZQ. 

Należy zwrócić uwagę, że zazwyczaj obliczone wartości nachylenia pła-
szczyzny nodalnej są prawie zawsze mniejsze od nachylenia powierzchni 
ścinania wynikającego np. z kryterium Coulomba-Mołira. Potwierdza to w zna-
cznym stopniu podane wyżej uwagi, bo zablokowanie ruchu następuje na za-
zębieniach (występach) skały, gdzie powierzchnia styku bloków musi mieć 
zwsze mniejsze nachylenie od średniego nachylenia powierzchni poślizgu. 

Sejsmologia górnicza posiada również inne, fizycznie obiektywne ogra-
niczenia, związane z koniecznością stosowania daleko idących uproszczeń, 
takich jak założenie o izotropowości ośrodka skalnego, a co się z tym wiąże 
stałą, niezmienną w danym ośrodku skalnym prędkością fali sejsmicznej, 
prostoliniowością promienia sejsmicznego, kulistym ksztahem czoła fali sej-
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smicznej itd. Wpływ tych czynników na dokładność uzyskiwanych wyników 
szczegółowo anahzowany jest w licznych pracach naukowych z zakresu sej-
smologii górniczej. 

Idealizacja górotworu stanowi również istotne ograniczenie dla stosowa-
nia metod analitycznych w prognozowaniu wstrząsów z mechanizmem pośliz-
gowym. 

Wykonywane obliczenia dotyczą izotropowego, jednorodnego i ciągłego 
ośrodka skalnego, co w świetle badań geologicznych, zwłaszcza dla masywu 
skalnego zbudowanego ze skał osadowych, jest daleko idącym uproszczeniem. 
Część rozwiązań uzyskano, zakładając brzegowe przemieszczenia ośrodka 
sprężystego oraz badając warunki przekroczenia wytrzymałości skały dla od-
powiedniej hipotezy wytrzymałościowej (np. Białek i inni, 1999). W innych 
rozwiązaniach wykorzystuje się metodę elementów skończonych (MES), która 
wprawdzie umożliwia skonstruowanie bardziej skomplikowanego modelu 
matematyczno-fizycznego, ale naprężenia i odkształcenia obliczane są także 
w oparciu o rozwiązania mechaniki ośrodków ciągłych, najczęściej teorię 
sprężystości. 

Wykorzystując metody analityczne można w sposób szybki wyznaczyć 
prawdopodobne położenie stref niestabilnych. Informacja ta jednak ma ogra-
niczoną wartość, bo strefy takie tworzą się w miejscach, gdzie występuje duży 
gradient przemieszczeń pionowych i w praktyce, poza stosunkowo nielicznymi 
wyjątkami, z dużym prawdopodobieństwem można je zlokalizować, analizując 
mapy górnicze i profile geologiczne skał stropowych. 

W stosowanych obecnie metodach prognozy wykorzystuje się laboratoryjne 
oznaczenia własności geomechanicznych próbek skał. Są to jednak parametry 
mało przydatne dla prognozy wstrząsu z mechanizmem poślizgowym, gdyż 
określają własności wytrzymałościowo-sprężyste odseparowanych od calizny 
próbek. Występuje tu klasyczny efekt skali, według którego własności próbki 
zależą od jej wielkości. Ze wzrostem wymiarów próbki jej wytrzymałość i sprę-
żystość maleje. 

Uwzględnienie bardzo ważnych dla problemów zagrożenia sejsmicznego 
własności geomechanicznych skał, jak np. ich spękania i orientacja systemu 
spękań z oczywistych powodów w testach laboratoryjnych nie jest możliwe. 
Bardziej przydatny jest tutaj geologiczny, szczegółowy, makroskopowy opis 
skał, wzbogacony o pomiary parametrów pęknięć w skałach (systemy spękań, 
ich orientacja przestrzenna, gęstość spękań i ich rozwarcie). 
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5,2. Deformacje i przemieszczenia skał w sąsiedztwie linii frontu i ich wpływ 
na powstawanie stref niestabilnycli. 

Prognozowanie zagrożenia sejsmicznego musi opierać się na detekcji zjawisk 
geomechanicznych, zachodzących w górotworze przed wstrząsem i jedyną 
poprawną metodą dla uzyskania wiarygodnej prognozy jest obserwacja tych 
zjawisk lub pomiar charakteryzujących je parametrów. 

Eksploatacja górnicza narusza równowagę w górotworze. Istniejący stan 
naprężenia i odkształcenia ulega zmianie, następują przemieszczenia w skałach, 
tworzą się powierzchnie zniszczenia. 

Zjawiska te są inne w górotworze nienaruszonym, a inne w górotworze, 
w którym już wcześniej prowadzono eksploatację górniczą. Umownie eksplo-
atację w górotworze nienaruszonym dalej określać się będzie jako pierwszą 
(otwierającą), natomiast następną, kolejną, jako drugą. 

5.2./. Naprężenia i deformacje skal podczas pierwszej eksploatacji. 

Naruszenie stanu równowagi w górotworze następuje po rozpoczęciu eksploata-
cji w nowym polu górniczym. Powoduje to, że litostatyczny stan naprężeń 
w sąsiedztwie wyrobiska przechodzi w stan trójosiowy. Gdy wartość naprężeń 
normalnych i stycznych jest większa od wytrzymałości skały, w ociosach wyro-
biska tworzy się strefa spękań, która jest strefą zniszczenia struktury skały. 
Zasięg jej zależy od wielkości naprężeń i własności geomechanicznych skały. 
Gęstość i rozwarcie spękań maleje w miarę oddalania się od ociosu wyrobiska. 
Strefa zniszczenia kończy się w miejscu, gdzie następuje zrównanie naprężeń 
z wytrzymałością skały, przy czym pojęcie „wytrzymałość skały" odnosi się do 
wytrzymałości warstwy skalnej w danych warunkach naprężeniowych, a nie 
do wyznaczonej w badaniach laboratoryjnych wytrzymałości próbek materiału 
skalnego. 

Matematyczno-fizyczne równania opisujące reologiczny proces tworzenia 
się obszarów deformacji sprężystych, plastycznych oraz strefy spękań w góro-
tworze wokół wykonanego wyrobiska korytarzowego podał prof. A. Sałusto-

f 

wicz w podręczniku Zarys mechaniki górotworu (Wyd, Śląsk, Katowice 1965). 
Wyrobisko korytarzowe ma jednak stosunkowo małe wymiary i powodowane 
nim naruszenie równowagi ma charakter lokalny. Zmiany powodowane eksplo-
atacją są znacznie większe i mają większy zasięg. 

Ze względów tecłmologicznych pole eksploatacyjne ma najczęściej kształt 
prostokąta ABCD (rys. 18). Oczywiście czasami zdarza się, że przy wybieraniu 



54 Rozdział 5 - Prognozowanie zagrożenia dla modelu poślizgowego 

a) pole eksploatacyjne 

b) przekrój 1-2 c) przekrój 3-4 (front) 

d) przekrój 5-6 

Rys. 18. Deformacje skał wokół zrobów i frontu eksploatacji. 

resztek, filarów oporowych, parcel z zaburzeniami tektonicznymi itp. pole to 
ma inny, nieregularny kształt. Są to jednak przj^^adki rzadsze i dlatego opis 
deformacji skał w otoczeniu przestrzeni wyeksploatowanej odniesiono do 
typowego prostokątnego pola. 

Eksploatacja zostaje uructiomiona od boku AB. Po wybraniu złoża skały 
stropowe, pozbawione podparcia, wywierają duże naciski na caliznę w otoczeniu 
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zrobów, powodując jej rozgniatanie. Na obrzeżach obszaru wyeksploatowanego 
tworzy się strefa spękań i innych deformacji pseudoplastycznych. Wraz z po-
stępującym osiadaniem skał stropowych na zrobach pojawiają się w nich 
poziome rozciągania spowodowane przemieszczaniem się w kierunku zrobów. 
Przemieszczenia te generują także naprężenia styczne T, koncentrujące się na 
granicach litologicznych warstw o różnej podatności na odkształcenie (na rys. 18 
warstwa 1 oraz warstwa 2). Na tych granicach powstają zazwyczaj powierzchnie 
zniszczenia skały ze ścinania, ułatwiające poślizgi międzywarstwowe. 

Skały, zwłaszcza kruche, charakteryzują się małą wytrzymałością na 
rozciąganie (rozrywanie). Wytrzymałość tę dodatkowo obniżają liczne po-
wierzchnie osłabienia, takie jak kliważ, cios, małe uskoki itp. Powoduje to, że 
spękanie skał stropowych następuje stosunkowo łatwo. 

Gdy front zostaje uruchomiony od krawędzi AB, początkowo skały w jej 
sąsiedztwie znajdują się w zasięgu wpływów tego frontu. Pojawiająsię wówczas 
deformacje i przemieszczenia opisane wyżej z tąjednak różnicą, że ich rozwój 
przy nie zmieniającej swego położenia krawędzi determinowany jest przez 
utrzymujący się przez cały czas ten sam układ sił. Naprężenia i odkształcenia 
są tu 9wa5/-stałe, co sprzyja rozwojowi deformacji pseudoplastycznych. W wy-
niku tych deformacji zachodzących przy nie zmieniającym się obciążeniu 
zewnętrznym następuje reologiczny rozwój spękań, które mogą sięgać wysoko 
w strop, obejmując również sztywne i niepodatne na odkształcenia skały stropu 
zasadniczego. Wzdłuż krawędzi tworzą się spękania S ułatwiające osiadanie 
stropu (rys. 18b). 

W zależności od nachylenia spękań S i własności geomechanicznych skał 
stropowych dynamika osiadania może być różna. W korzystnych warunkach 
strop może spokojnie osiąść na zrobach. Powstanie wówczas trwały stan równo-
wagi. W warunkach niekorzystnych osiadanie stropu może jednak zostać zablo-
kowane siłą tarcia T na powierzchni S, a jeżeli pod zawieszoną warstwą skalną 
powstanie rozwarstwienie R, wówczas przy krawędzi AB powstanie typowa 
strefa niestabilna (rys. 6 oraz rys. 18b, 18d). 

Wektor przemieszczania się skał stropowych „do zrobów", oznaczony 
przez Uyz na rys. 18c i przez Uxz na rys. 18d, można rozłożyć na trzy składowe: 
Uz - pionową oraz poziome: Ux oraz Uy. 

Nad przestrzenią wybraną składowe poziome praktycznie wynoszą ze-
ro, natomiast mają dominujące znaczenie nad calizną w otoczeniu zrobów. 
Spowodowane jest to ograniczoną możliwością przemieszczania się skał w kie-
runku pionowym. Niewielkie przemieszczenie Uz (osiadanie) możliwe jest 
tu tylko na skutek odkształceń sprężystych i kompakcji skał w złożu oraz 
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W jego stropie i spągu. Zasięg strefy przemieszczeń pionowych, to jest osiadań 
stropu nad calizną, zależy od podatności skał na odkształcenie. Na podstawie 
bezpośrednich pomiarów wykonywanych przez Główny Instytut Górnictwa (np. 
Biliński, 1968; Konopko, 2000) oraz badań geofizycznych można wnioskować, 
że zasięg tej strefy wynosi około 30 m. 

W sąsiedztwie granicy calizna-zroby (odcinki AB, BC i AD na rys. 18a) 
zmienia się pole odkształceń. Nad krawędzią uginają się warstwy stropowe oraz 
występuje duży gradient przemieszczeń pionowych, bo o ile osiadanie stropu 
nad caliznąjest niewielkie, to nad zrobami przy eksploatacji zawałowej w przy-
bliżeniu wynosi ponad połowę miąższości wybranego złoża. W praktyce różnica 
osiadania stropu nad calizną i nad zrobami, wzdłuż bardzo krótkiego odcinka, 
prostopadłego do krawędzi, może wynosić kilka metrów. W takich warunkach 
dochodzi zazwyczaj do przerwania ciągłości skał stropowych i powstawania 
spękań równoległych do granicy zrobów, zwłaszcza gdy położenie krawędzi 
jest stałe i niezmienne w czasie. 

Strefy opisanych wyżej deformacji wzdłuż odcinków BC i AD wydłużają 
się wraz z postępem frontu. 

Intensywność osiadania stropu zwiększa się za linią frontu i osiąga 
maksimum już nad zrobami w odległości kilkudziesięciu metrów od tej linii. 
W zależności od systemu eksploatacji i kierowania stropem oraz parametrów 
charakteryzujących tę eksploatację (długość i wysokość frontu, postęp, wielkość 
zabioru itd.) może nastąpić: 

• osiadanie warstw stropowych z zachowaniem ciągłości stropu; 

• osiadanie warstw stropowych z „rabowaniem się" stropu bezpośredniego, 
ecz z zachowaniem ciągłości stropu zasadniczego; 

• osiadanie z przerwaniem ciągłości zarówno stropu bezpośredniego, jak 
i zasadniczego z powstaniem rozległych stromych spękań wzdłuż krawędzi 
zrobów. 

Przy osiadaniu stropu z zachowaniem ciągłości warstw stropowych akty-
wność sejsmiczna jest znikoma, związana głównie z powstawaniem lokalnych 
deformacji niesprężystych (spękań i poślizgów między warstwowych). 

Aktywność ta może być znaczna, gdy osiadające warstwy stropu bezpośre-
dniego tracą ciągłość, tym bardziej, że w trakcie „rabowania się" nieuniknione 
jest także powstawanie spękań w stropie zasadniczym. W wierzchołkach 
takich spękań zgodnie z teorią Griffitha występuje stan równowagi nietrwałej. 
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Niewielki przyrost naprężeń, spowodowany różnymi przyczynami, lub dłu-
gotrwałe obciążenie mogą uruchomić propagację spękań. Poza tym przy cha-
otycznie rabującym się stropie bezpośrednim podparcie zalegających wyżej 
warstw stropu zasadniczego jest nieregularne, powodujące lokalne koncentracje 
naprężeń wokół miejsc podparcia. 

Przy przerwaniu ciągłości warstw stropu bezpośredniego i warstw stropu 
zasadniczego wzdłuż krawędzi, lokalne strome spękania łączą się w jedną 
wspólną rozległąpowierzchnię zniszczenia, zorientowaną zgodnie z kierunkiem 
siły ścinającej. Skały stropowe ruchem uskokowym osiadająpo tej powierzchni 
na zrobach. Gdy osiadanie ich zostanie zablokowane, powstaje typowa strefa 
niestabilna. Jej tworzeniu się towarzyszy wyraźna, czasami wysoka aktywność 
sejsmiczna, przy czym ogniska wstrząsów grupują się w wąskim pasie wzdłuż 
krawędzi BC i AD. 

Deformacje w otoczeniu przemieszczającego się frontu eksploatacji mają 
inny przebieg. Ma to związek z postępem frontu, którego wpływ obejmuje 
pewien obszar górotworu, przemieszczający się wraz z nim. W takich warunkach 
deformacje skał przed linią frontu są między innymi funkcją jego postępu: im 
szybszy postęp, tym mniejsze deformacje. 

Na zewnątrz tego obszaru, po zakończeniu się osiadania stropu, wpływów 
eksploatacji już nie ma. 

W zasięgu wpływu eksploatacji stan litostatyczny (stan I na rys. 4) zostaje 
zastąpiony stanem trójosiowym charakteryzującym się wzrostem pionowego 
głównego maksymalnego naprężenia i pojawieniem się poziomego naprężenia 
rozciągającego (stan II na rys. 4). Rozciągania te powodują przemieszczania 
się skał w kierunku przestrzeni wybranej, to jest do wyrobiska i zrobów. 

Naprężenia styczne na kontakcie litologicznym warstw o różnej podatności 
na odkształcenie powodują tworzenie się międzyławicowych powierzcłini znisz-
czenia ze ścinania. 

Poziome rozciągania w przybliżeniu prostopadłe do linii frontu powodują 
poziome przemieszczania się skał stropowych w kierunku zrobów. Przemieszcza-
nia te odbywają się skokowo jako poślizgi międzywarstwowe. Uwolniona przy 
każdym poślizgu energia sprężystości powoduje wstrząsy występujące przed 
linią frontu (Król, 1995; Stec i Jakubów, 1997; Stec i inni, 2002). 

Ogniska tych wstrząsów w postaci „roju" przemieszczają się wraz z po-
stępem frontu. 

Zazwyczaj wstrząsy te przy pierwszej eksploatacji nie powodują groźnych 
skutków w wyrobiskach. Są to raczej wstrząsy nisko- i średnioenergetyczne. 
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W kopalniach węgla kamiennego ich energia rzadko przekracza 1 J , a w kopal-
niach rud miedzi lO^J. 

Opisany wyżej mechanizm deformacji skał stropowych przed linią frontu 
stwierdził Drzewiecki na podstawie serii badań wykonanych w kopalniach 
(Drzewiecki, 1991, 1994, 2001). Poślizgi mogą występować także w grubej, 
pozornie monolitycznej warstwie. W warstwie takiej zawsze występują wkładki 
słabszego materiału skalnego, bardziej podatnego na odkształcenia, zlustrowa-
nia, stylolity itd., które dla obrazu geologicznego złoża mająpodrzędne znacze-
nie, natomiast stanowią potencjalne powierzchnie poślizgów. 

Mechanizm tego zjawiska można opisać znanym z mechaniki ruchem przy 
suchym tarciu (np. Jaeger i Cook, 1969). Przy przemieszczaniu się względem 
siebie chropowatych powierzchni dwóch warstw o różnej wytrzymałości, po-
czątkowo występują tylko odkształcenia sprężyste i dopiero gdy naprężenia 
przekroczą wytrzymałość progową, w warstwie słabszej powstaną odkształce-
nia plastyczne. Następuje wówczas przemieszczenie się względem siebie tych 
powierzchni. Prędkość przemieszczenia początkowo wzrasta, lecz później maleje 
na skutek hamowania ruchu siłą tarcia. Ponieważ przemieszczający się front 
wymusza kolejne przemieszczenia na powierzchni kontaktu, zjawisko może się 
powtarzać. 

Szczegółowa analiza mechanizmu ognisk wstrząsów zarejestrowanych 
w KWK Bielszowice wykazała, że przeważająca ich część wystąpiła przed 
linią frontu na kontakcie eksploatowanego pokładu i skał stropowych (Stec 
i inni, 2002). 

Opisując deformacje skał w otoczeniu frontu eksploatacji, należy także 
zwrócić uwagę na występowanie przed linią frontu strefy zniszczenia złoża, która 
przemieszcza się wraz z jego postępem. Strefa ta tworzy się na skutek dużego 
obciążenia calizny przez pozbawione podparcia skały stropowe. Naprężenia 
spowodowane tym obciążeniem już przy głębokości kilkuset metrów są zazwy-
czaj większe od wytrzymałości skał. Powstaje w ten sposób przed linią frontu 
strefa odprężona, której szerokość zależy od wielkości naprężeń, własności skał 
i prędkości postępu frontu. Im szybszy postęp, tym mniejszy jest zasięg strefy 
spękań (zniszczonej) przed frontem. 

Deformacje skał przed przemieszczającym się frontem utrzymują się aż do 
czasu zakończenia prowadzenia eksploatacji w danym polu. Przy linii zatrzy-
manego frontu może powstać również strefa niestabilna, taka sama jak wzdłuż 
krawędzi AB. 
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Reasumując, podczas prowadzenia pierwszej eksploatacji w danym rejonie 
charakterystyczne są następujące zjawiska: 

• przemieszczenia poziome skał stropowych w kierunku przestrzeni roboczej 
i zrobów; 

• rozgniatanie calizny w otoczeniu zrobów i osiadanie stropu, które zaczyna 
się już przed linią frontu i, znacznie zwiększa się nad przestrzenią roboczą 
oraz zrobami i trwa do czasu ich całkowitej komprymacji; 

• poślizgi międzywarstwowe w skałach zalegających w stropie złoża przed 
linią frontu, szczególnie intensywne, gdy strop zbudowany jest z warstw 

0 znacznie różniących się własnościach wytrzymałościowych; 

• powstawanie rozwarstwień w skałach stropowych; 

• aktywność sejsmoakustyczna i występowanie wstrząsów głównie o średniej 1 niskiej energii, mających ogniska przed linią frontu i na skrzydłach frontu; 

• konwergencja wyrobisk. 

Rys. 19 przedstawia schematycznie składowe wektora przemieszczania się 
skał stropowych w dwóch punktach. Punkt Pi znajduje się przed linią frontu, 
natomiast punkt P2 w jego skrzydle. 

Gdy punkt Pi znajdzie się w zasięgu wpływu frontu, poziome rozciągania 
spowodują przemieszczenia poziome Ux w kierunku do zrobów (rys. 19a). Wiel-
kość przemieszczenia wzrasta w miarę zbliżania się do frontu, osiągając maksi-
mimi nad caliznąw pobliżu frontu. Przy niewielkiej odległości frontu eksploatacji 
od punktu Pi pojawi się w nim pionowa składowa przemieszczenia Uz. Począt-
kowo przemieszczenie to jest niewielkie, ograniczone odkształcalnością skał, 
lecz na linii frontu szybko wzrasta, osiągając maksimum nad zrobami w pewnej 
odległości za frontem, gdzie osiadania zbliżają się do skończonej wartości 
(Wfnax)- Składowa Uy w punkcie Pi wynosi praktycznie zero. 

W punkcie P2 przemieszczenia skał stropowych są inne (rys. 9b). Poziome 
przemieszczenie Ux pojawia się już w znacznej odległości od linii frontu, ale 
równocześnie z nim pojawia się również składowa Uy. Składowa pionowa Uz 
jest równa zeru. W miarę zbliżania się frontu wzrastają zarówno składowa 
Ux, jak i Uy. Na linii frontu Ux= O, natomiast Uy wzrasta, osiągając maksimum 
w pewnej odległości za linią frontu. W bezpośrednim sąsiedztwie frontu, gdy 
punkt P2 znajduje się odpowiednio blisko linii BC, może także pojawić się 
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zasięg wpływu frontu 
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a) przemieszczenia w punkcie Pi 
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b) przemieszczenia w punkcie P2 

Rys. 19. Przemieszczenia skał stropowych w otoczeniu frontu. 
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niewielka składowa Uz spowodowana ściśliwością skał w sąsiedztwie zrobów 
oraz tworzeniem się podatnej na odkształcenia pseudoplastyczne strefy pozni-
szczeniowej. Gdy strop osiądzie na zrobach Ux= Uy = Uz = o. 

Zagrożenie sejsmiczne podczas prowadzenia pierwszej, otwierającej 
eksploatacji w danym polu jest raczej małe. Niemniej obserwacje intensywności 
zjawisk sejsmicznycłi oraz pomiary odkształceń i przemieszczeń górotworu 
w pierwszym etapie wstrząsu są potrzebne, gdyż można je wykorzystać w pro-
gnozie przy prowadzeniu kolejnej, drugiej eksploatacji. 

5.2.2. Naprężenia i deformacje powodowane drugą eksploatacją. 

O deformacjach i przemieszczeniach skał stropowych w skrzydle przyległym 
do zrobów w znacznym stopniu decydują wpływy pierwszej eksploatacji. Jeżeli 
warstwy stropowe po przejściu tej eksploatacji osiadły spokojnie na zrobach, 
wówczas przemieszczający się wzdłuż zrobów front drugiej, następnej eksploa-
tacji nie indukuje niebezpiecznych zjawisk sejsmicznych. 

W kopalniach, w których występuje zagrożenie sejsmiczne, stan taki należy 
do rzadkości. Najczęściej nad zrobami i w ich bezpośrednim sąsiedztwie spękane 
skały stropowe tworzą nieregularne bloki pozostające w stanie równowagi nie-
trwałej. Prowadzona w sąsiedztwie eksploatacja narusza ten stan i powoduje 
przemieszczanie się poszczególnych bloków. Przemieszczeniom tym towarzyszy 
emisja energii sejsmicznej. 

Pierwsza eksploatacja złoża naruszyła górotwór, powodując powstanie 
licznych powierzchni nieciągłości w otoczeniu zrobów, zarówno stromych spę-
kań, jak i powierzcłmi poślizgów międzyławicówych. Wpływy tej eksploata-
cji maleją w miarę oddalania się od obszaru wyeksploatowanego, przy czym 
największe są w strefie bezpośrednio przyległej do zrobów. 

Na skutek zwiększonych nacisków pionowych wywieranych przez strop na 
caliznę przy zrobach następuje jej rozgniecenie i zniszczenie w pasie przyległym 
do zrobów. Powstaje w ten sposób strefa spękań (strefa odprężona), która na 
kształt aureoli otacza wyeksploatowaną część złoża. Jej zasięg zależy od wiel-
kości naprężeń litostatycznych, wytrzymałości skał, budowy geologicznej 
złoża oraz stosowanego sytemu eksploatacji i kierowania stropem. W praktyce, 
w świetle wieloletnich doświadczeń, analiz i badań zasięg ten ocenić można 
na od 20 do 50 m. 

Deformacje i przemieszczenia skał w skrzydle przy caliźnie, przy wy-
starczająco długim fironcie powyżej 100 m, nie będą się różnić od zjawisk wystę-
pujących w otoczeniu frontu pierwszej eksploatacji w danym polu, opisanych 
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b) przekrój 1 - 2 (SS - strefa spękań; SKN - strefy koncentracji naprężeń) 
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c) zmiany naprężeń ax oraz oy w otoczeniu zrobów 

Y 

Rys. 20. Druga eksploatacja w pasie przyległym do zrobów. 
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w poprzednim rozdziale. Podobnie jak podczas pierwszej eksploatacji, poziome 
rozciągania powodują przemieszczenia się skał w kierunku zrobów, powstawanie 
stromych spękań poprzecznych do uławicenia oraz poślizgów międzywarstwo-
wych. Deformacjom tym może towarzyszyć emisja energii sejsmicznej. Energia 
zjawisk sejsmicznych zależy od systemu eksploatacji i kierowania stropem, 
parametrów eksploatacji oraz własności geomechnicznych górotworu. 

W inny sposób kształtować się będą deformacje górotworu w części 
frontu przyległej do zrobów po pierwszej eksploatacji (rys. 20). Już przed linią 
frontu, w jego skrzydle znajdującym się przy zrobach, występują trudne warunki 
geomechaniczne, niekorzystnie wpływające na stan wyrobisk korytarzowych 
ograniczających pole drugiej eksploatacji od strony zrobów. Przejawiają się one 
jako zaciskanie wyrobiska, łuszczenie się ociosów, wyciskanie spągu itd. 

Poza strefą deformacji spękań (odprężoną, strefa SS na rys. 20), w skałach 
występuje obszar koncentracji naprężeń (obszar SKN na rys. 20). Ze względu 
na występowanie tej strefy oraz obszaru koncentracji naprężeń w wyrobiskach 
korytarzowych wykonanych przy zrobach i części frontu przyległej do zrobów 
często obserwuje się wyraźny wzrost stanu zagrożenia tąpaniami. 

Należy pamiętać, że stan naprężeń w obszarze koncentracji naprężeń jest 
już trójosiowy, co powoduje znaczny wzrost wytrzymałości masywu skalnego. 
Granicę pomiędzy strefą spękań, a obszarem koncentracji naprężeń stanowi 
powierzchnia, na której następuje zrównanie się naprężeń z odpowiednią 
wytrzymałością górotworu. 

Koncentracja naprężeń oraz istniejące już powierzcłinie nieciągłości, pows-
tałe podczas prowadzenia pierwszej eksploatacji, w istotny sposób wpływają na 
deformacje i przemieszczanie się bloków skał podczas eksploatacji prowadzonej 
w sąsiedztwie zrobów. 

W obszarze koncentracji naprężeń występują podwyższone naprężenia 
pionowe ściskające Cz- Ich obecność zwiększa siłę tarcia na powierzchniach 
poślizgów międzywarstwowych, utrudniając przemieszczanie się skał stropo-
wych w kierunku zrobów. W konsekwencji, gdy naprężenia poziome przed 
frontem spowodują w końcu poślizg, wówczas uwolniona energia odkształcenia 
sprężystego będzie znacznie większa niż przy normalnym, litostatycznym stanie 
naprężeń. Wstrząsy generowane podczas takich poślizgów, pomimo pewnej swo-
body ruchu wynikającej z występowania stromych spękań, stanowiących granicę 
ślizgającego się bloku, będą miały znacznie większą energię niż generowane 
pierwszą eksploatacją. 
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Po pierwszej eksploatacji w skałach stropowych pozostało szereg spękań. 
Niezależnie od spękań dobrze rozwiniętych nad krawędzią, gdzie mogły powstać 
strefy niestabilne, przemieszczanie się skał w kierunku zrobów i powodowane nim 
naprężenia rozciągające powodowały powstawanie także innych dodatkowych 
pęknięć nad calizną, zorientowanych równolegle do krawędzi, stanowiących 
dodatkowe powierzchnie podziału w skałach stropowych i ułatwiające ich ruch 
w kierunku zrobów podczas prowadzenia drugiej eksploatacji. 

Wektor przemieszczenia u, podobniejak przy pierwszej eksploatacji, można 
rozłożyć na składowe. Przy założeniu, że wektor ten skierowany jest do strefy 
zrobów, gdzie osiadania osiągnęły skończoną wartość Winax? w miarę zbliżania 
się frontu do punktu P składowa tego wektora Uy, skierowana prostopadle do 
zrobów, wzrasta. Powoduje to sukcesywny spadek siły tarcia na powierzchni 
głównego pęknięcia S. Zmniejszenie się siły tarcia może spowodować odbloko-
wanie poślizgu na stromym pęknięciu w strefie niestabilnej. W niekorzystnych 
warunkach górniczo-geologicznych może to być powodem wstrząsu wysoko-
energetycznego. Ognisko takiego wstrząsu najczęściej znajduje się przy zrobach 
po pierwszej eksploatacji, w bliskiej odległości przed linią frontu. 

Wzrost składowej Uy rozpoczyna się już przed frontem eksploatacji, ale 
maksymalne wartości składowa ta osiąga za linią frontu. Może więc się zdarzyć, 
że wzrost składowej Uy nie jest wystarczający dla odblokowania poślizgu 
przed frontem. Wówczas możliwe jest, że odblokowanie ruchu nastąpi po 
przejściu frontu, dopiero nad zrobami. Gdy odblokowanie to nastąpi w odpo-
wiednio krótkim czasie, wówczas spowoduje wstrząs, który określany jest jako 
wstrząs „nad zrobami". 

W środkowej części frontu deformacje skał będą miały podobny charakter 
jak podczas pierwszej eksploatacji. 

Opisany wyżej schemat zjawisk zachodzących w otoczeniu frontu dotyczy 
prowadzenia eksploatacji w złożu bez zaburzeń geologicznych, a zwłaszcza 
uskoków. Szczelina uskoku stanowi dodatkową powierzchnię podziału skał, 
na której kumulować się mogą deformacje. Stąd też obserwuje się powszechne 
występowanie wstrząsów w pobliżu uskoków. Wstrząsy takie określa się jako 
spowodowane „oddziaływaniem" uskoku. 

Newralgicznym miejscem jest fragment calizny przy zrobach przed linią 
frontu, tak zwane „naroże". W miejscu tym występują zwiększone naciski na 
caliznę, powodujące jej rozgniatanie. W miarę niszczenia struktury złoża wzrasta 
składowa przemieszczenia pionowego, co zaznacza się jako lokalny wzrost 
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konwergencji. W niekorzystnych warunkach geomechanicznych może nawet 
wystąpić na froncie eksploatacyjnym tąpnięcie naprężeniowe. Prawdopodo-
bieństwo wyrzucenia skał z „naroża" pod wpływem nawet stosunkowo odległego 
wstrząsu jest duże. 

Reasumując, podczas drugiej eksploatacji obserwuje się następujące 
zjawiska: 

a) przemieszczanie się skał stropowych w kierunku zrobów. W skrzydle przy 
caliźnie przemieszczanie to jest analogiczne do przemieszczania się podczas 
pierwszej eksploatacji. W skrzydle przy zrobach, ze względu na istniejące 

« 

spękania w stropie, przemieszczanie odbywa się ze znacznie większą 
dynamiką, skokowo. Przy każdym przemieszczeniu uwalnia się pewna ilość 
energii sprężystości w postaci wstrząsów nawet średnioenergetycznych; 

b) przed wstrząsem wysokoenergetycznym z mechanizmem poślizgowym wzra-
sta składowa Uy przemieszczenia przy zrobach, co powoduje odkształcenia 
w skałach stropowych i stanowi prekursor zagrożenia; 

c) aktywność sejsmiczna w strefie przy zrobach jest zdecydowanie większa niż 
w skrzydle przy caliźnie. 

Generalnie, zagrożenie sejsmiczne pojawia się dopiero w trakcie prowa-
dzenia eksploatacji w sąsiedztwie zrobów, w takiej od nich odległości, przy 
której zroby te znajdują się w zasięgu jej wpływów. 

53. Dwuetapowość silnego wstrząsu. 

Autor, badając zjawiska sejsmiczne w kopalniach, doszedł do wniosku, że 
wysokoenergetyczny wstrząs sejsmiczny z mechanizmem poślizgowym, poza 
nielicznymi wyjątkami, jest zjawiskiem dwuetapowym, co ma decydujące 
znaczenie dla możliwości jego prognozy. 

Pierwszy etap, który można określić jako „ładowanie się górotworu", 
następuje w trakcie prowadzenia pierwszej eksploatacji w danym polu. Na obrze-
żach wyeksploatowanego obszaru, przy uskokach i na krawędziach czasowych 
tworzą się strefy niestabilne, w których wytwarza się stan równowagi nietrwałej, 
chwiejnej, nadal utrzymujący się w skałach stropowych po oddaleniu się frontu 
robót, czasami nawet bardzo długo. Dopiero następna eksploatacja prowadzona 
w sąsiedztwie zrobów narusza ten stan, działając jako mechanizm spustowy. 
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Taki dwuetapowy przebieg procesu geomechanicznego kończącego się 
silnym wstrząsem niezmiernie utrudnia problem prognozy. Obecne metody 
prognozy wstrząsu oparte są na obserwacji sekwencji poprzedzających go 
prekursorów i dopiero gdy wielkości tych prekursorów osiągną stan uznany 
za niebezpieczny, podejmuje się odpowiednie środki zapobiegawcze. Uwzglę-
dniając jednak dwuetapowość procesu, zagadnienie się komplikuje, ponieważ 
znaczna część prekursorów wstrząsu występuje już w pierwszym etapie, w fa-
zach 1 i 2 wstrząsu (patrz rozdz. 4.3.)- Są to raczej słabe wstrząsy, emisja 
impulsów sejsmoakustycznych, konwergencja wyrobisk, łuszczenie się ociosów 
itd. Zjawiska te po przejściu frontu pierwszej eksploatacji zanikają i następuje 
faza uspokojenia się górotworu (faza 3), która może trwać nawet bardzo dhigo. 
Wznowienie eksploatacji w sąsiednim polu powoduje odnowienie zjawisk 
sejsmicznych, ale już ze znacznie wyższego poziomu. Pojawiają się od razu 
wstrząsy wysokoenergetyczne (faza 4). 

W opisanej sytuacji podana przez Brady'ego w 1974 roku liniowa za-
leżność pomiędzy czasem wystąpienia prekursora a powierzchnią ogniska 
głównego wstrząsu T = axA nie występuje, bo pomiędzy etapem pierwszym 
a drugim mija stosunkowo długi okres czasu, nawet kilka i więcej lat. W takich 

wstrząs 
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o •(/) 0 
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ETAPI 
eksploatacja pierwsza przerwa w eksploatacji eksploatacja kolejna 

1 czas 

1 - zakończenie eksploatacji w danym polu 
2 - wznowienie eksploatacji bezpośrednio przy zrobach 
3 - wstrząs wysokoenergetyczny 

Rys. 21. Schemat narastania zjawisk sejsmicznych przed wstrząsem. 
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warunkach prognozowanie zjawisk sejsmicznych przy wykorzystaniu obecnie 
dostępnych metod staje się praktycznie niemożliwe. W sposób schematyczny, 
ideowy, występowanie prekursorów przed silnym wstrząsem ilustruje rys. 21. 

Tezę o dmietapowości procesu geodynamicznego prowadzącego do silnego 
wstrząsu potwierdza praktyka, gdyż silne wstrząsy występują bardzo często bez 
prekursorów. 

Dla zagrożenia sejsmicznego, jakie ujawnia się przy prowadzeniu drugiej 
eksploatacji w sąsiedztwie zrobów, duże znaczenie mająprzyczyny zablokowania 
ruchu na pęknięciach S. Po ścięciu słabszych zazębień blokujących ruch i wstęp-
nym wygładzeniu powierzcłmi poślizgu przemieszczanie się skał stropu zasadni-
czego zostaje zablokowane na kilku lub więcej najmocniejszych nierównościach 
(zazębieniach). Miejsca te przenoszą obciążenia „zawieszonych" skał stropo-
wych, natomiast pozostała część powierzchni pęknięcia S jest wolna od obciążeń. 
Taki sposób obciążenia sprowadza się do znanego z teorii sprężystości zagadnie-
nia Flamanta, to jest obciążenia powierzchni siłą skupioną. Przy takim rodzaju 
obciążenia krawędź eksploatacji stanowi rejon obciążony w kilku lub więcej 
miejscach siłami skupionymi; analizując rozkład naprężeń w rejonie krawędzi 
należy raczej korzystać z rozwiązania Boussinesqe'a niż z równań mechaniki 
ośrodków ciągłych (patrz rys. 25). 

5.4. Możliwości prognozowania wstrząsów z mechanizmem poślizgowym. 

Jeżeli procesy geodynamiczne poprzedzające wstrząs przebiegają według 
naszkicowanego wyżej schematu, to niestety dochodzi się do wniosku, że sto-
sowane obecnie metody prognozy wstrząsów wysokoenergetycznych mają ogra-
niczoną przydatność, a rejestrowane przez nie wielkości i zjawiska rzadko sta-
nowią wiarygodne prekursory. 

Deformacje i przemieszczanie się warstw skalnych w górotworze odbywają 
się z różną prędkością, od której między innymi zależy indukowana w trakcie 
tego procesu aktywność sejsmiczna. 

W skrajnym przypadku może to być powolne pełzanie. Przy małej pręd-
kości deformacji charakterystycznej dla pełzania aktywność jest niska, czę-
sto niemożliwa do zarejestrowania bez zastosowania specjalnej aparatury 
i metodyki pomiaru. 

Gdy prędkość deformacji trwałych, niesprężystych jest duża, wówczas 
deformacje skał przejawiają się jako kruche pękanie, któremu towarzyszą zja-
wiska sejsmoakustyczne i sejsmiczne o większej energii, rejestrowane przez 
standardowe aparatury będące na wyposażeniu kopalń. 
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Zarejestrowane przez te aparatury odchylenia aktywności sejsmicznej od 
wartości średniej, charakterystycznej dla danego rejonu^ nie sąjednak żadnym 
jednoznacznym sygnałem. Wskazują tylko, źe prędkość deformacji górotworu 
uległa zmianie, ale zmiana ta może zarówno wskazywać na narastanie, jak i na 
zmniejszanie się zagrożenia. 

Lokalizacja ognisk wstrząsów i źródeł impulsów sejsmoakustycznych 
również wskazuje tylko miejsca deformacji niesprężystych górotworu, głów-
nie poślizgów międzywarstwowych i miejsc, w których tworzą się spękania. 
Wprawdzie z analizy tych miejsc nie wynikają żadne jednoznaczne wnioski 
umożliwiające zlokalizowanie obszarów powstawania stref niestabilnych, ale 
towarzysząca pierwszej eksploatacji aktywność sejsmiczna i sejsmoakustystyczna 
wskazuje na predyspozycje górotworu do generowania wstrząsów. W tym sensie 
występowanie tej aktywności jest ogólnym, jakościowym sygnałem możliwości 
ujawnienia się zagrożenia sejsmicznego. 

Wstrząsy występujące w otoczeniu eksploatowanego pola wskazują na 
poślizgi międzywarstwowe. Aby poślizg taki mógł nastąpić, musi być pokonana 
spójność kontaktu warstw na stosunkowo dużej powierzchni. Każdy poślizg 
międzywarstwowy lub międzyławicowy powoduje utworzenie się w przybliżeniu 
równoległej do uławicenia powierzchni zniszczenia i zmniejsza wytrzymałość 
górotworu na rozciąganie w kierunku pionowym. Występowanie tych powierz-
chni ułatwia zatem rozwarstwianie się masywu skalnego, a zwłaszcza skał 
stropowych nad eksploatowanym złożem. Ponieważ warunkiem tworzenia 
się stref niestabilnych są właśnie rozwarstwienia równoległe do uławicenia, 
to wstrząsy rejestrowane podczas pierwszej eksploatacji są sygnałem, że takie 
rozwarstwienia mogą się tworzyć i że osiadanie skał stropowych może odbywać 
się nieregularnie, skokowo. 

Na rys. 22 podano przykład wyznaczenia prawdopodobnego położenia stref 
niestabilnych na podstawie analizy aktywności sejsmicznej podczas pierwszej 
eksploatacji dokonanej przed rokiem 1998. W sumie wyznaczono sześć takich 
stref, przy czym cztery z nich przebiegają wzdłuż granicy zrobów, a dwie 
nad wyrobiskami korytarzowymi (komorowymi). Po uruchomieniu drugiej 
eksploatacji w 2001 roku w partii przyległej do obszaru zrobów zarejestro-
wano kilka silnych wstrząsów sejsmicznych, przy czym wszystkie ogniska 
znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych wcześniej stref. 
Co więcej, wyznaczona na podstawie analizy sejsmogramów orientacja płasz-
czyzn nodalnych wykazała, że są one równoległe do kierunku tych stref 

Należy zwrócić uwagę na występowanie wstrząsów na przedłużeniu stref 
niestabilnych. Wierzchołki powstałych spękań zgodnie z teorią szczelin są miej-
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SN-1, SN-2,... - strefy niestabilne, wyznaczone na podstawie aktywności sejsmicznej do 1999 roku 
® - epicentra wstrząsów o E > 10®J z roku 2002 

Rys. 22. Wyznaczenie położenia stref niestabilnych na podstawie analizy 
aktywności sejsmicznej podczas pierwszej eksploatacji i położenie epicentrów 
wstrząsów zarejestrowanych po uruchomieniu drugiej eksploatacji w sąsiedz-
twie zrobów. 

scami koncentracji naprężeń. Naprężenia te często powodują propagację szcze-
lin poza obrys zrobów. W takich przypadkach, przy eksploatacji prowadzonej 
w sąsiedztwie zrobów, epicentra wstrząsów mogą lokalizować się również na 
przedhiżeniu stref niestabilnych. 

Poza tym, analizując lokalizację ognisk wstrząsów można wyznaczyć strefy, 
w których następuje inicjacja poślizgów. Dokładność obliczania współrzędnych 
ognisk wstrząsów ciągle nie spełnia oczekiwań, ale analizując zbiór wstrząsów, 
można w sposób przybliżony statystycznie wyznaczyć pewne ważne dla prak-
tyki wielkości. Na rys. 23 podano przykład takiej analizy, w wyniku której na 
podstawie obliczeń współrzędnej zo dla 57 wstrząsów o energiach lO^J-lO^J 
zarejestrowanych w kopalni węgla kamiennego wyznaczono prawdopodobne 
położenie strefy występowania poślizgów międzyławicowych. 
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Rys, 23. Prawdopodobne położenie strefy poślizgów międzyławicowyck 

Porównanie uzyskanego wyniku z profilem litologicznym skał stropowych 
wskazuje, że poślizgi międzywarstwowe następują na kontakcie mułowców 
i piaskowców, co, biorąc pod uwagę różnice we własnościach geomechanicznych 
tych skał, jest bardzo prawdopodobne. 

Wyznaczenie strefy występowania poślizgów międzyławicowych ma 
duże znaczenie dla praktyki, gdyż strefa taka jest w praktyce jedną z po-
wierzchni podziału górotworu na bloki. Może to być zarówno powierzchnia 
dolna zawieszonego bloku, na której następuje później rozwarstwienie, lub 
powierzchnia ograniczająca ten blok „od góry". 

Również analizując położenie ognisk wstrząsów w stosunku do fi^ontu, 
można w przybliżeniu ustalić, w jakiej odległości przed linią zbliżającego się 
frontu pojawiają się deformacje niesprężyste. Jeżeli uwzględni się, że wyzwo-
lenie poślizgu powodowane jest takimi właśnie deformacjami, to znając odle-
głość, na jakiej przed zbliżającym się frontem pojawiają się wstrząsy, można 
dążyć do określenia niebezpiecznej (krytycznej) odległości frontu od strefy 
niestabilnej. Zazwyczaj wynosi ona do 50 m. 

Bezpośrednie wykorzystywanie metody sejsmologicznej dla prognozo-
wania zagrożenia sejsmicznego powodowanego wstrząsami z mechanizmem 
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poślizgowym jest ryzykowne. Metoda ta oddaje jednak duże usługi w badaniach 
mechanizmu wstrząsów, ustalaniu wpływów naturalnych i górniczych warunków 
na stan zagrożenia oraz przy rozwiązywaniu innych problemów górniczych (np. 
Gerlach, 1991). 

Przydatność metody sejsmoakustycznej jako metody prognozy wstrząsów 
z mechanizmem poślizgowym jest ograniczona. W obecnej wersji rejestruje się 
impulsy sejsmoakustyczne emitowane przy rozgniataniu calizny, w pasie przy-
ległym do wyeksploatowanego obszaru w otoczeniu frontu. Wzrost obciążenia 
w tym pasie natychmiast znajduje swój wyraz we wzroście aktywności sejs-
moakustycznej. Klasycznym tego przykładem jest silny wzrost emisji impulsów 
z pokładu węgla po uruchomieniu kombajnu urabiającego w przodku ściany. 
W trakcie pracy kombajnu urabiającego pokład obserwuje się wysoką emisję, 
która prawie natychmiast zanika po zaprzestaniu urabiania. 

Metoda sejsmoakustyczna przydatna jest jednak dla oceny stanu zagroże-
nia dla wyrobisk korytarzowych, sygnalizuje bowiem proces narastania naprę-
żeń w ich sąsiedztwie. Również sukcesywny spadek aktywności sejsmoakusty-
cznej wskazuje na „uspokajanie się" górotworu, co można wykorzystać przy 
określaniu tak zwanego czasu wyczekiwania po prowokowaniu wstrząsów przez 
strzelania wstrząsowe i torpedujące (patrz rozdz. 7.3). 

Prognoza miejsc zagrożenia sejsmicznego sprowadza się do wyznacza-
nia stref niestabilnych. Wiadomo, że tworzą się one wzdłuż granic eksploatacji 
i przy uskokach, gdzie w górotworze na skutek wysokiego gradientu przemiesz-
czeń pionowych następuje rozległe, strome pęknięcie stropu. Jest to w pewnym 
sensie warunek wystarczający, natomiast warunkiem koniecznym jest powstanie 
międzyławicowego rozwarstwienia. Dlatego też do prognozy miejsc zagrożenia 
niezbędne jest zlokalizowanie miejsc powstawania rozwarstwień. 

Rozwarstwienia w górotworze tworzą się najczęściej na kontakcie warstw 
o wyraźnie różnej wytrzymałości i podatności na odkształcenia. Analizując 
wnikliwie profil geologiczny warstw stropowych, można z dużym prawdopodo-
bieństwem wyznaczyć miejsca najbardziej predysponowane do powstawania 
rozwarstwień. W profilu warstw karbońskich miejscem takim jest na przykład 
granica litologiczna pomiędzy iłowcem i piaskowcem, pokład węgla wśród skał 
stropowych itp. Rozwarstwienie może także powstać na występującej często 
w masywie skalnym powierzcłmi zlustrowanej, powstałej w przeszłości podczas 
ruchów górotwórczych. Występowanie takich powierzchni często stwierdzano 
robotami górniczymi i wierceniami badawczymi. 
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Niestety opis geologiczny przewiercanych warstw zazwyczaj jest powierz-
chowny, dotyczący głownie litologii. Informacje o nawierconych spękaniach, zlu-
strowaniach oraz innych nieciągłościach i nieregulamościach są najczęściej 
fragmentaryczne, przypadkowe. Do ich opisu i scharakteryzowania własności 
geomechanicznych skał niestety nie przywiązuje się należytej wagi. Z drugiej 
jednak strony, od geologa sporządzającego opis przewiercanych warstw nie 
wymaga się zwrócenia uwagi na te własności (co jest ewidentnym niedopa-
trzeniem). 

Na podstawie profilu geologicznego skał stropowych, nawet opracowa-
nego skrupulatnie i drobiazgowo, można jednak tylko w przybliżeniu wskazać 
miejsca, w których prawdopodobnie powstaną rozwarstwienia. Niezbędne jest 
potwierdzenie ich wierceniami badawczymi. Problem polega jednak na tym, 
że rozwarstwienia tworzą się za frontem, już nad zrobami, gdzie wykonanie 
wierceń badawczych z wyrobisk górniczych jest w praktyce bardzo trudne. 
Znaczna część wyrobisk korytarzowych ograniczających pole eksploatacyjne 
jest likwidowana po przejściu frontu. Jeżeli są nawet utrzymywane (np. dla 
celów wentylacji), to najczęściej są zaciśnięte i wykonywanie z nich wierceń 
wymaga dużego nakładu środków i pracy. Dlatego też wiercenia za linią frontu 
wykon3wane są bardzo rzadko, tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Można wykonać je jednak w fazie trwania robót przygotowawczych, 
z wyrobisk konturujących pole drugiej, następnej eksploatacji przy zrobach, 
przed uruchomieniem jej frontu. Wprawdzie rozwiązanie to jest mniej korzyst-
ne, gdyż w stanie równowagi granicznej nawet drążenie wyrobiska korytarzo-
wego może uwolnić poślizg w strefie niestabilnej, ale przy zachowaniu odpo-
wiednich środków zapobiegających zagrożeniu znacznie bezpieczniejsze niż 
wykonywanie wierceń już po uruchomieniu frontu eksploatacji. 

W praktyce, stwierdzenie występowania rozwarstwień wierceniami ba-
dawczymi jest trudne i wymaga wysokich kwalifikacji wiertaczy. Mając to 
na względzie, w otworze po zakończeniu wiercenia powinno się wykonać 
dodatkowe specjalne badania w celu zlokalizowania prawdopodobnych roz-
warstwień. Badania takie to różne formy karotażu: termowizja, profilowanie 
sejsmiczne, zdjęcie kamerą telewizyjna itp. W miejscach, w których stwierdza 
się rozwarstwienia, znajdują się strefy niestabilne. 

Analizując warunki geologiczne, szczególną uwagę należy zwrócić na 
występowanie uskoków. Każdy uskok bez względu na jego zrzut stanowi natural-
nąpowierzchnię podziału warstw w górotworze, ułatwiającą przemieszczanie się 
skał. Im większy zrzut uskoku, tym lepiej wygładzona jest jego powierzcłmia, 
lecz sam zrzut ma podrzędne znaczenie. 
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Gdy granicą zrobów jest uskok, prawdopodobieństwo powstania strefy 
niestabilnej wyraźnie wzrasta, natomiast gdy uskok zorientowany jest poprze-
cznie do krawędzi eksploatacji, jak na przykład na rys. 16, wówczas jego szcze-
lina stanowi dodatkową powierzchnię podziału ograniczającą blok skalny. 
W takich miejscach zagrożenie wyraźnie wzrasta i szereg tąpnięć występuje 
właśnie na skrzyżowaniu uskoku z krawędzią eksploatacji (patrz rys. 11, rys. 
13 oraz rys. 16). 

Strefy niestabilne w wielu przypadkach można zlokalizować na podstawie 
pomiarów sejsmicznych wykonywanych bezpośrednio w zagrożonym wyro-
bisku lub zagrożonym rejonie. W pomiarach tych bada się rozchodzenie się 
sztucznie wzbudzonych fal sprężystych w ośrodku skalnym, a obliczone para-
metry kinematyczne i dynamiczne tych fal ułatwiają znacznie ocenę zagrożenia. 
Prędkości rozchodzących się w ośrodku skalnym fal sprężystych zależą od 
jego własności i panującego w nim stanu naprężenia. Badając prędkość fali 
sprężystej w tej samej warstwie skalnej, eliminuje się wpływ czynników geolo-
gicznych i mierzy się względne zmiany własności geomechanicznych. Gęstość 
objętościowa ośrodka zmienia się pod wpływem naprężeń. W stanie I naprężeń 
przedstawionym na rys. 4 ściskające naprężenia powodują zamykanie się porów 
i spękań, co powoduje wzrost gęstości skały i wzrost prędkości propagacji 
fal sprężystych. W stanie II naprężeń następuje rozwieranie się utajonych, 
istniejących spękań oraz rozwój nowych. W następstwie tych zjawisk prędkość 
fali sprężystej maleje, tym bardziej, że do istniejących pustek w skale często 
napływa woda złożowa. 

Badania sejsmiczne wykonywane są albo jako prześwietlania sejsmiczne 
(geotomografia) albo jako profilowanie sejsmiczne, to jest pomiar zmian pręd-
kości fal sprężystych wzdłuż zadanego kierunku. 

Na podstawie badań sejsmicznych można wydzielić i zwymiarować strefy 
koncentracji naprężeń oraz strefy odprężone. Poza tym, pomierzona prędkość 
fali charakteryzuje pod względem jakościowym własności wytrzymałościowo-
sprężyste badanej skały: im większa prędkość, tym bardziej sprężysta i wytrzy-
mała jest skała, i odwrotnie. 

Odpowiednie skale kalibracyjne umożliwiają ocenę skuteczności efektu 
odprężenia pokładu przez wybranie pokładu sąsiedniego, względne zmiany na-
prężeń, wytężenie pokładu węgla oraz jego skłonność do tąpań. Opracowana 
w Głównym Instytucie Górnictwa metoda tomografii pasywnej umożliwia po-
nadto zwiększenie dokładności lokalizacji ognisk wstrząsów. 

Zablokowanie osiadania stropu w strefie niestabilnej następuje na istnie-
jących nierównościach na powierzchni pęknięcia S, równoległego do krawędzi. 
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W miejscu zablokowania ruchu koncentrują się naprężenia. Krawędź w przy-
bliżeniu można potraktować jako granicę półprzestrzeni sprężystej, do której 
przyłożona jest punktowo siła skupiona (siła P na rys. 17). Przypadek taki 
znany jest z teorii sprężystości jako zagadnienia Flamanta. Rozkład naprężeń 
w obciążonej siłą skupioną półprzestrzeni sprężystej obliczony został przez 
Boussinesqe'a i Caruttiego (Timoszenko i Goodier, 1962). Obliczenia te do-
wodzą, że w caliźnie pod miejscem przyłożenia siły P wystąpi obszar pod-
wyższonycłi naprężeń, przy czym icłi izobary teoretycznie będą tworzyć kon-
centryczne okręgi, W praktyce przemieszczanie się skał stropowych „w dół" 
zostaje zablokowane w kilku miejscach na najmocniejszych zazębieniach. 
Powstaje w ten sposób układ statycznie niewyznaczalny, w którym półprzestrzeń 
sprężysta obciążona jest w kilku miejscach siłami skupionymi. Wówczas wzdłuż 
krawędzi może wystąpić kilka obszarów koncentracji naprężeń, jak na rys. 24. 

Pole drugiej eksploatacji 

Krawędź 

Zroby po pierwszej eksploatacji 

Pi, P2, P 3 - miejsca przyłożenia sił skupionych 

Rys. 24. Obszary koncentracji naprężeń wzdłuż Icrawędzi. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku takiego modelu wzdłuż krawędzi 
występują strefy, w których stan naprężenia będzie się znacznie różnić. 
W krańcowych przypadkach mogą to być strefy silnie naprężone i odprężone! 
Potwierdza to praktyka, gdyż zbliżając się robotami górniczymi do krawędzi 
często indukuje się silne wstrząsy, a czasami zaś nie obserwuje się żadnych 
dynamicznych zjawisk. 

Położenie obszarów koncentracji naprężeń w złożu i jego najbliższym 
otoczeniu można wyznaczyć na podstawie wyników badań sejsmicznych. Naj-
lepsze wyniki uzyskuje się, stosując prześwietlanie sejsmiczne, ale przy braku 
technicznych możliwości jego wykonania można zastosować także metodę 
profilowania sejsmicznego, licząc się z tym, że uzyskane wyniki będą mniej 
dokładne. Projektując badania, szczególną uwagę zwrócić należy na zbadanie 
strefy przyległej do zrobów, gdzie występuje największe zagrożenie. Obszary 
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Rys, 25. Wyniki geotomografii w rejonie krawędzi. 

te charakteryzować się będą podwyższonymi prędkościami fal sprężystych i 
wzrostem dynamicznych modułów sprężystości. Wartości tych modułów moż-
na obliczyć z pomierzonych prędkości fal podhiżnej i poprzecznej (Goszcz, 
1985a). 

Na rys. 25 podano przykład wyznaczenia obszarów koncentracji naprę-
żeń na wybiegu ściany w kopalni węgla kamiennego na podstawie badań sejs-
micznych. 

W kopalniach węgla kamiennego do prognozy zagrożenia stosuje się 
wiercenia małośrednicowe (tzw. sondaż wierceniowy). Według tej metody 
podwyższony wychód zwiercin, zakleszczenie wiertła, stuki i trzaski w trakcie 
wiercenia wskazują na występowanie strefy koncentracji naprężeń przed czołem 
przodka. Stan zagrożenia ocenia się na podstawie „wychodu" zwiercin. 

Ilość zwiercin uzyskiwana w trakcie wiercenia zależy jednak nie tylko 
od stanu naprężenia, ale również od własności przewiercanego ośrodka. 
Obciążenie calizny przed frontem eksploatacji powoduje zniszczenie skały 
w pasie przylegającym do linii frontu, przejawiające się nie tylko w postaci 
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spękań, ale również poprzez daleko idącą dezintegrację i rozkruszenie pokładu. 
Węgiel w takiej strefie ma często tak zwaną strukturę ziemistą i wiercąc 
w takiej strefie zawsze uzyska się zwiększony wychód zwiercin, spowodowany 
wyciskaniem i obsypywaniem się rozdrobnionego węgla do otworu, analogicz-
nie jak podczas wiercenia otworu w skomprymowanej warstwie piasku. 

Jednąz metod prognozowania zagrożenia sejsmicznego jest pomiar konwer-
gencji, stosowany rutynowo w kopalniach rud miedzi. Ponieważ wstrząs poprze-
dzają odkształcenia i przemieszczenia skał w otoczeniu wyrobiska, mierząc 
konwergencję, teoretycznie można uzyskać potrzebne informacje. Problem 
polega jednak na tym, ze rejestrowane zmiany są małe i trudno je traktować 
jako sygnał zagrożenia. Zmieniając tecłinikę i dokładność pomiaru, być może 
zmiany konwergencji będzie można traktować jako jeden z prekursorów za-
grożenia. Dopiero po wykonaniu serii specjalnie zaprojektowanycłi badań 
w różnych warunkach możliwe będzie sformułowanie bardziej precyzyjnych 
wniosków. 

Poza opisanymi wyżej metodami: sejsmologią górniczą, sejsmoakustyczną, 
sondażem wierceniowym i pomiarem konwergencji, inne metody prognozowania 
zagrożenia znajdują się ciągle w fazie eksperymentów. 

Próby prognozy zagrożenia w oparciu o metody analityczne są a priori 
ryzykowne, gdyż uzyskane rozwiązania zależą od przyjętych do obliczeń mate-
matyczno-fizycznych modeli zjawiska. Adekwatność uzyskanych wyników do 
stanu rzeczywistego ciągle jest dyskusyjna, gdyż wielkość i kierunek deforma-
cji górotworu zmienia się w czasie, co stanowi podstawowy problem przy wła-
ściwym matematyczno-fizycznym, zgodnym ze stanem rzeczywistym, zamode-
lowaniu procesu. 

Od kilku lat w polskich kopalniach rud miedzi (w mniejszym zakresie 
w kopaniach węgla kamiennego) stosowany jest pomiar odkształceń ścianek 
otworów wiertniczych odwierconych w skałach stropowych w strefie zasię-
gu frontu eksploatacyjnego, określany często jako deformometria otworowa. 
W metodzie tej mierzone są odkształcenia ścianek otworów w dwóch wzajem-
nie prostopadłych kierunkach na wysokości około 20 m nad złożem (Orzepowski, 
2002). Pomiar taki ma głębokie uzasadnienie, ponieważ w otoczeniu frontu 
występują przemieszczenia i odkształcenia skał stropowych. Anomalne zmia-
ny mierzonych wartości traktowane są jako symptom zagrożenia (Orzepowski 
i inni,1988; Butra i inni, 2002). 
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Wielokrotnie, z kilkudniowym wyprzedzeniem przed silnym wstrząsem, 
obserwowano wyraźne zmiany mierzonych odkształceń. Zdarzały się wprawdzie 
przypadki, że pomimo wyraźnych symptomów wstrząs nie nastąpił, ale można 
to łatwo wytłumaczyć, gdyż zarejestrowane zmiany odkształceń sygnalizują 
poślizg wstępny zawieszonego bloku. Poślizg taki może odbywać się również 
powoli, przy spokojnym osiadaniu bloku, bez generowania zjawisk sejsmi-
cznych. 

W świetle powyższych uwag rozpoznanie zagrożenia wstrząsami wysokoener-
getycznymi z mechanizmem poślizgowym wymaga: 

• szczegółowej analizy zj awisk i doświadczeń uzyskanych podczas prowadzenia 
pierwszej eksploatacji, a zwłaszcza rejestracji zjawisk sejsmicznych; 

• wykorzystania informacji geologicznych dla ustalenia prawdopodobnych 
miejsc tworzenia się rozwarstwień; 

• wykonania badań sejsmicznych dla zlokalizowania miejsc zagrożonych; 

• wykonania kontrolnych wierceń i dodatkowych badań dla zlokalizowania 
rozwarstwień. 

Postępując w podany wyżej sposób istnieje duże prawdopodobieństwo 
wskazania miejsc zagrożonych wstrząsami i tąpaniami podczas prowadzenia 
drugiej, kolejnej eksploatacji przy zrobach. 

Należy podkreślić znaczenie analizy zjawisk i doświadczeń uzyskanych 
podczas prowadzenia pierwszej eksploatacji oraz wykorzystania informacji 
geologicznych. Najczęściej zjawiska występujące podczas pierwszej eksploatacji 
nie są brane pod uwagę przy ocenie zagrożenia dla następnej, zwłaszcza wów-
czas, jeżeli od zakończenia pierwszej eksploatacji i rozpoczęcia drugiej upłynie 
długi okres czasu. Jeżeli uwzględni się jednak, że właśnie pierwsza eksplo-
atacja „przygotowuje" górotwór do wstrząsu wysokoenergetycznego (pierwsza 
i druga faza wstrząsu), to informacje zebrane w czasie jej prowadzenia mają 
podstawowe znaczenie. Można tu wymienić system eksploatacji, a zwłaszcza 
zmiany w kierowaniu stropem, rejestracje sejsmologii górniczej, zmiany wyso-
kości frontu i prędkości jego postępu, występowanie krawędzi czasowych itd. 

Równie ważna jest analiza warunków geologicznych, takich jak: występo-
wanie uskoków (bez względu na ich zrzut), profil geologiczny skał stropowych, 
nachylenie złoża itp. Problematyka ta zostanie bliżej omówiona w rozdziale 6. 
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Przyczyną wstrząsów są następujące z dużą prędkością deformacje nie-
sprężyste skał otaczających eksploatowane złoże. Stąd też prognoza zjawisk 
sejsmiczny cli winna przede wszystkim bazować na obserwowaniu tych defor-
macji. Ponieważ decydujący wpływ na zagrożenie wstrząsami z mechanizmem 
poślizgowym opisanym w rozdziale 4 mają przemieszczenia warstw skalnych 
zalegających w stropie złoża, bezpośrednie i pośrednie obserwacje tych przemie-
szczeń stanowić powinny podstawę wszelkich prognoz. 

Przede wszystkim należy skoncentrować uwagę na tych deformacjach, 
które powodują wstrząs. Jak podano w rozdziale 4, bezpośrednim powodem 
wstrząsu jest: 

• powstanie strefy niestabilnej na skutek wybrania złoża na pewnej powierz-
chni; 

• odblokowanie ruchu zawieszonego bloku. 

Możliwości obserwacji deformacji i przemieszczeń skał zachodzących 
w strefie niestabilnej są z reguły ograniczone. Wyrobiska ograniczające pole 
pierwszej, dokonanej eksploatacji, w sąsiedztwie których tworzą się strefy 
niestabilne, likwidowane są na bieżąco wraz z postępem frontu. Jeżeli nawet 
niektóre z nich, niezbędne dla stosowanych technologii są utrzymywane, to 
dostęp do nich ze względów bezpieczeństwa jest zawsze ograniczony (groźba 
zawałów i obwałów, obecność metanu i tlenków węgla w atmosferze kopalnianej 
itd.). Wykonywanie z takich wyrobisk systematycznych, czasami ciągłych 
obserwacji, niezbędnych dla opracowania w odległej perspektywie metody 
prognozy napotyka na ogromne trudności i w praktyce jest nierealne. Próby 
instalowania w takich wyrobiskach urządzeń samorejestrujących również nie 
dają wyników, gdyż niedostępne urządzenia, pozbawione możliwości napraw 
i konserwacji, szybko ulegają zniszczeniu. 

Czasami w kopalniach węgla kamiennego, w rejonie występowania stref 
niestabilnych, znajdują się wyrobiska kamienne bądź węglowe wykonane 
w sąsiednim pokładzie, lecz są to przypadki rzadkie. Obecnie przy dużej kon-
centracji robót i dążeniu do upraszczania schematu rozcinki złoża możliwości 
prowadzenia rejestracji z obszaru zrobów po pierwszej eksploatacji, nad którą 
tworzą się strefy niestabilne, raczej nie ma. 
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WPŁYW WARUNKÓW 
GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 
NA INDUKOWANIE WSTRZĄSÓW 
Z MECHANIZMEM 
POŚLIZGOWYM 

Wstrząs górniczy stanowi pewien etap zniszczenia skały. O zniszczeniu tym 
decyduje szereg czynników, a przede wszystkim własności materiału skalnego, 
wielkość obciążenia, czas jego działania oraz prędkość odkształcenia. Bliższe 
informacje dotyczące tych zagadnień podane są w monografii Elementy me-
chaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi (Goszcz, 1999). 
W pracy niniejszej ograniczono się tylko do wpływu czynników geologicznych 
i górniczych mających wpływ na indukowanie wstrząsów z mechanizmem 
poślizgowym, odwołując się w uzasadnionych przypadkach do cytowanej 
monografii. 

6,1. Wpływ czynników geologicznych. 

Do czynników geologicznych, mających wpływ na sejsmiczność górotworu na-
leżą: głębokość zalegania złoża, profil geologiczny warstw stropowych, tekstura 
i struktura skał, wytrzymałość skał i ich skłonność do generowania wstrząsów, 
występowanie i orientacja uskoków oraz innych powierzchni osłabienia masywu 
skalnego, nachylenie (upad) warstw i zawodnienie, 

6,1.1. Wpływ głębokości na indukowanie wstrząsów. 

Bez wątpienia o zagrożeniu sejsmicznym decyduje stan naprężenia w masywie 
skalnym. Ponieważ pionowe naprężenie litostatyczne jest funkcją liniową głę-
bokości, przyjęto jako dogmat, że ze wzrostem głębokości wzrasta zagrożenie 
sejsmiczne. W rzeczywistości jednak wpływ głębokości, aczkolwiek bezsporny, 
nie jest tak jednoznaczny. 

Przede wszystkim o zniszczeniu skały decydują naprężenia rozciągające 
albo ścinające. Jak podano w rozdziale 3, te ostatnie zależą od różnicy naprę-
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Żeń maksymalnego i minimalnego (najczęściej Gz oraz o^) i zniszczenie, przy 
porównywalnej wytrzymałości skał, wystąpi na takiej głębokości, gdzie różnica 
ta będzie największa. 

Należy tutaj zwrócić uwagę na ewolucje poglądów na temat krytycznej, 
niebezpiecznej głębokości, poniżej której występujątąpania. W latach pięćdzie-
siątycłi głębokość tę określano jako 300 m, w latach osiemdziesiątych - jako 
450 m, a obecnie przyjmuje się, że groźne wstrząsy i tąpnięcia występują od 
głębokości 500 m. Ewolucja ta ma ścisły związek ze zwiększaniem się głębokości 
eksploatacji i prawdopodobnie po wybraniu pokładów węgla na głębokości do 
600 m zmienią się również poglądy na wartość niebezpiecznej głębokości. 
Pozostaje to w całkowitej zgodności z udowodnionym przez Wierzchowską 
ścisłym związkiem pomiędzy głębokością eksploatacji a głębokością występo-
wania wstrząsów (Wierzchowska, 1962). 

W niepublikowanej pracy Głównego Instytutu Górnictwa, wykonanej 
w ramach Problemu Branżowego 202 w latach osiemdziesiątych, przeanalizo-
wano związek pomiędzy występowaniem wstrząsów górniczych w kopalniach 
węgla kamiennego a głębokością prowadzonej eksploatacji. Po uwzględnieniu 
wszystkich wstrząsów o energiach większych od lO^J okazało się, że od głę-
bokości 600 m w przeważającej ilości kopalń w GZW energia wstrząsów nie 
wzrasta liniowo z głębokością. 

Potwierdza to brak jednoznacznego, prostego związku zagrożenia sejsmi-
cznego z głębokością eksploatacji. Przypomnieć tu należy, że najsilniejsze 
wstrząsy, jakie zarejestrowano w polskich kopalniach podziemnych: Lubin, 
Szombierki, Porąbka-Klimontów, Czeczott i Śląsk wcale nie wystąpiły na rekor-
dowych dla polskiego górnictwa głębokościach. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i wyniki badań, brak bezpośredniego 
związku pomiędzy głębokością a energią wstrząsów w modelu poślizgowym jest 
łatwy do wytłumaczenia. Wstrząs powoduje gwałtowne obsunięcie się dużego 
monolitycznego bloku skalnego i o energii wstrząsu decyduje przede wszystkim 
jego ciężar i wysokość z jakiej to obsunięcie następuje. Wysokość ta nie może być 
większa niż wielkość rozwarstwienia. Czy odbywa się to na głębokości 100 m 
czy 1000 m, nie ma znaczenia. Cytowane w literaturze górniczej silne wstrząsy 
w kopalni Fanny w Katowicach-Wełnowcu i w kopalni Król w Chorzowie 
wystąpiły na głębokości mniejszej od 100 m! 

Aby nastąpił poślizg po powierzchni S (rys. 6), naprężenia w skałach muszą 
być na tyle duże, aby spowodowały ścięcie zazębień i nierówności. Odpowiednio 
duże naprężenia, równe wytrzymałości skał występująjuż od pewnej głębokości 
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i dalszy ich wzrost nie ma praktycznie większego wpływu na przebieg zjawiska. 
Teoretycznie głębokość, na jakiej następuje zrównanie wytrzymałości progowej 
skały ze stanem naprężenia można obliczyć, ale racłiunek taki nie ma większego 
sensu, ponieważ nie znana jest bliżej wytrzymałość skały. Wytrzymałość ta 
zależy od własności geomecłianicznych skały (uziamienie, rodzaj lepiszcza, 
spękania, struktura, tekstura itd.), a poza tym ulega zmianie z czasem trwania 
obciążenia (tzw. wytrzymałość czasowa) i pod wpływem wody. 

Uwzględnienie wpływu tycłi czynników w postaci jakicłikolwiek cyfr jest 
przy aktualnym stanie wiedzy niemożliwe. 

Skomentować jeszcze należy występowanie nieciągłycłi deformacji po-
wierzchni terenu po bardzo silnych wstrząsach. Argumentacja, że nastąpiło ob-
sunięcie się warstw skalnych po pęknięciu dochodzącym do powierzcłmi tere-
nu, nie wytrzymuje krytyki. Przy głębokości eksploatacji rzędu 1000 m i obsunię-
ciu się graniastosłupa skalnego o powierzchni podstawy Iha (100 m x 100 m) 
o 0,3 m energia wstrząsu wynosić powinna około lO^^J! Wstrząsów o takiej 
energii nie rejestrowano dotąd w polskich kopalniach. Stwierdzane pomiarami 
geodezyjnymi osiadanie terenu nad epicentrum wstrząsu można wytłumaczyć 
postępującym przemieszczaniem się w dół warstw skalnych zalegających po-
między strefą niestabilną a powierzchnią ziemi, ale już ze znacznie mniejszą 
dynamiką, bez wstrząsów. 

6.L2, Wpływ litologiif stratygrafii, petrografii^ struktury i tekstury skaL 

Wpływ stratygrafii, litologii, petrografii, struktury i tekstury skał został wyja-
śniony tylko powierzchownie. W literaturze dotyczącej zagrożenia sejsmicznego 
brak jest pozycji poświęconych tym zagadnieniom, a istniejące poglądy bazują 
na doświadczeniach ruchowych i skromnym materiale porównawczym. 

Wpływ litologii górotworu na generowanie wstrząsów jest bezsporny. 
Wykazano ponad wszelką wątpliwość, że wstrząsy występują w górotworze 
zbudowanym z mocnych, monolitycznych warstw. W polskich kopaniach węgla 
kamiennego są to przeważnie piaskowce i w mniejszym stopniu mułowce 
zawierające dużą ilość frakcji piaszczystej. Przy prowadzeniu robót górniczych 
w grubych warstwach iłowców i ubogich we frakcję piaszczystą mułowcach 
wstrząsów nie rejestrowano. 

Szczególnie podatny na generowanie wstrząsów jest masyw skalny nad 
strefą okruszczowaną w LGOM. Występujące w nim wapienie i dolomity, 
a prawdopodobnie również anhydryty, są skałami w wysokim stopniu skłonnymi 
do wstrząsów. 
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W kopalniach zagranicznych wstrząsy rejestrowano również nie tylko 
w skałach osadowych, ale przede wszystkim podczas prowadzenia eksploatacji 
w skałach magmowych i metamorficznych (np. kwarcytach). 

Na występowanie wstrząsów pewien wpływ może mieć wiek skały, gdyż 
im starsza jest skała, tym bardziej jest zdiagenezowana, a przez to zazwyczaj 
bardziej wytrzymała i monolityczna. Relacji bezpośrednich między stratygrafią 
górotworu a jego skłonnością do indukowania wstrząsów dotychczas jednak 
nie stwierdzono. 

Niekorzystny dla zagrożenia sejsmicznego jest profil geologiczny skał 
stropowych, w którym grube ławy mocnych skał przewarstwione są wkładkami 
skał słabych, podatnych na odkształcenia. W górotworze karbońskim w GZW 
wkładkami tymi są najczęściej iłowce oraz międzywarstwowe powierzchnie 
zniszczenia skał (odkłucia), powstałe w wyniku procesów diastroficznych za-
chodzących w przeszłości w złożu (patrz rys. 3). 

Istotne znaczenie, zwłaszcza dla poślizgów poziomych występujących 
przed fi^ontem eksploatacji, ma uławicenie i laminacja warstw. Zarówno wkładki 
skał słabszych, jak i międzywarstwowe powierzchnie zniszczenia, uwar-
stwienie i laminacja stanowią powierzchnie osłabienia skały, wzdłuż których 
przemieszczanie się bloków skalnych i rozwarstwienia zachodzą łatwiej niż 
w „zdrowej" jednorodnej i monolitycznej skale. Wpływ występowania warstwy 
słabej pomiędzy skałami mocnymi ilustruje rys. 23. 

Istotne znaczenie ma petrografia i struktura skał, a zwłaszcza ich skład 
mineralny oraz lepiszcze. Wytrzymałość skał jest generalnie odwrotnie pro-
porcjonalna do ich uziamienia. Drobnoziarniste piaskowce ze spoiwem krze-
mionkowym i węglanowym są szczególnie skłonne do generowania wstrząsów. 
Mniej skłonne są piaskowce mające spoiwo ilaste. Wysoką skłonnością cha-
rakteryzują się kwarcyty, które, jak wiadomo, są przekrystalizowanymi pia-
skowcami i cechują się wysoką jednorodnością. Im bardziej mocna skała jest 
jednorodna, tym bardziej skłonna jest do generowania wstrząsów. 

6.L3, Wpływ wytrzymałości skał. 

Wstrząs górniczy spowodowany jest niesprężystą deformacją ośrodka skalnego. 
Deformacja ta przejawia się jako kruche, gwałtowne zniszczenie pewnej obję-
tości skał. Ich wytrzymałość ma więc podstawowe znaczenie. Należy jednak 
podkreślić, że nie jest to wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie próbek skał 
oznaczana rutynowo w laboratoriach, ale różniąca się znacznie od niej wytrzyma-
łość masywu skalnego na określony rodzaj obciążenia, najczęściej na ścinanie. 
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Wpływ litologii górotworu na wytrzymałość skał jest oczywisty: im wię-
cej w nim skał mocnycłi, wytrzymałycłi, sprężystycłi i niepodatnycłi na od-
kształcenia, tym bardziej górotwór taki jest zazwyczaj skłoimy do generowania 
wstrząsów. 

Zależność ta nie jest jednak tak prosta. W masywie skalnym zawsze 
występuje znaczna ilość różnycłi powierzcłini nieciągłości: uskoków, spękań 
ciosowycli i kliważowycłi, niejednorodności sedymentacyjnycłi itd. Każda 
z takicli powierzcłini powoduje obniżenie wytrzymałości górotworu, zwłaszcza 
na rozciąganie, szczególnie wówczas, gdy zorientowana jest poprzecznie do 
kierunku rozciągania. Wpływ tycłi powierzcłini na zniszczenie ze ścinania jest 
mniejszy, ale również istotny. Duże znaczenie ma gęstość spękań ciosowycli 
i kliważowych. W górotworze rzeczywistym liniowa gęstość spękań wynosi 
często mniej niż jedno na metr i w znacznym stopniu wpływa nie tylko na 
wytrzymałość, ale również na odkształcalność skały. 

O ile zasięg spękań ciosowych i kliważowych jest ograniczony, to powierz-
chnie uskoków dzielą masyw skalny na duże bloki tektoniczne, w zasadniczy 
sposób zmieniając parametry wytrzymałościowe górotworu. Na powierzcłiniach 
uskoków koncentrują się naprężenia i odkształcenia. Szereg tąpnięć związanych 
jest z poślizgiem po szczelinie uskoku, co podkreślono w rozdziale 4. 

Należy zwrócić uwagę, że w bloku tektonicznym ograniczonym uskokami 
mogą występować niezrelaksowane naprężenia oraz lokalne deformacje skał, 
ograniczone tylko do tego bloku. 

Na własności wytrzymałościowe skał znaczny wpływ wywarły naprężenia 
tektoniczne występujące w historii geologicznej złoża w okresie ruchów góro-
twórczych. Naprężenia te, występujące w masywie skalnym w okresie ruchów 
górotwórczych, utrzymywały się przez bardzo dhigi okres czasu, nawet miliony 
lat! Sumowanie się tensorowe pól naprężeń litostatycznych i tektonicznych 
powodowało powstawanie w masywie skalnym nowego, wypadkowego, trójo-
siowego stanu naprężeń. W zależności od wielkości i kierunku działania sił 
tektonicznych w skałach występowały dwa jakościowo różne stany naprężeń 
zilustrowane na rys. 4. 

W stanie I, gdy wszystkie trzy naprężenia główne były ściskaniami, 
nastąpiła konsolidacja górotworu, którą autor nazwał kompakcją tektoniczną 
(Goszcz, 1980). Kompakcja ta spowodowała szereg zjawisk prowadzących 
do wzrostu wytrzymałości skały przez zamknięcie i zabliźnienie szczelin, 
zamykanie spękań i porów, rekrystalizację itd. 
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Odwrotne zjawiska wystąpiły w stanie II naprężeń. Tutaj nastąpiło osła-
bienie skał, utworzyły się nowe dodatkowe powierzclinie nieciągłości, nastą-
piło rozwieranie istniejących już spękań. W rezultacie wytrzymałość skał znaj-
dującycłi się w takim stanie naprężenia zdecydowanie spadła w stosunku do 
wartości pierwotnej (Goszcz, 1985b). 

Pole naprężeń powstałe w wyniku ruchów górotwórczych, praktycznie 
^wa5/-stacjoname, z upływem czasu powodowało powstawanie powierzchni 
zniszczenia, mających zbliżoną orientację i zazwyczaj do siebie równoległych. 
Przykładem może tu być równoległość uskoków powstałych w tej samej fazie 
górotwórczej. Regularność ta ma ważne konsekwencje geomechaniczne; po-
woduje anizotropię wytrzymałościową górotworu. Odtwarzając dawne pola 
naprężeń, w każdym złożu można wyznaczyć kilka kierunków, wzdłuż których 
masyw skalny ma obniżoną wytrzymałość, zwłaszcza na rozciąganie. 

6.L4. Wpływ uskoków i innych powierzchni nieciągłoścu 

Masyw skalny pocięty jest zawsze pewną ilością powierzchni nieciągłości. 
Są to różnego rodzaju uskoki (normalne, odwrócone, przesuwcze, kulisowe 
itd.) oraz różne spękania (cios, kliważ itd.). Na powierzchniach tych następuje 
redystrybucja naprężeń. Tworzą się zarówno strefy ich koncentracji, jak i lokabe 
strefy odprężone. 

Zbliżanie się frontem robót do uskoku często powoduje wzrost zagrożenia 
sejsmicznego. Potocznie przyjęto, że w sąsiedztwie uskoku następuje jego 
„oddziaływanie" lub zaktywizowanie się, nie definiując, na czym zjawiska 
te polegają. Początkowo wpływ uskoków na stan naprężenia w ich otoczeniu 
badano, wykorzystując równania teorii sprężystości (Jóźkiewicz, 1964). Zasto-
sowanie bardziej wyrafinowanych metod analitycznych (np. Gil, 1976) również 
nie dało oczekiwanych rezultatów, co zresztą nie powinno stanowić zaskoczenia 
ze względu na zastosowanie rozwiązań z mechaniki ośrodków ciągłych dla 
badania ośrodka, który z definicji jest nieciągły. 

Stosunkowo niedawno rozpoczęto bardziej szczegółowe badania wpływu 
uskoków na zagrożenie sejsmiczne. Wykorzystano w nich również obserwacje 
sejsmologiczne, które wykazały, że ogniska licznych wstrząsów, zwłaszcza 
silnych, znajdują się w strefie uskokowej, a jedna z płaszczyzn nodalnych jest 
równoległa do uskoku (Dubiński i Stec, 1995). 

Uskok stanowi naturalną powierzchnię zniszczenia masywu skalnego, po 
której przemieszczają się względem siebie warstwy skalne, Ruch uskokowy 
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wymaga pewnej swobody ruchu, ,/ozsunięcia się" górotworu. Możliwości takiego 
rozsunięcia się w masywie skalnym są ograniczone, przez co ruchowi usko-
kowemu towarzyszy kompakcja materiahi skalnego po obu stronach szczeliny. 
Utrzymujące się przez dhigi okres czasu naprężenia ściskające w sąsiedztwie 
szczeliny, powodują dynamomorficzne zmiany własności geomechanicznych 
skał, a zwłaszcza wzrost ich sprężystości i wytrzymałości. Może to być powodem 
wzrostu zagrożenia przy zbliżaniu się do uskoku (Goszcz, 1985b). 

Wzrost zagrożenia sejsmicznego w sąsiedztwie uskoków spowodowany 
jest przede wszystkim występowaniem w górotworze powierzcłmi nieciągłości, 
ułatwiających przemieszczanie się skał (Goszcz, 1986,1996). Przemieszczanie 
to jest szczególnie łatwe po szczelinach uskoków o dużym zrzucie, które 
w trakcie ruchu uskokowego zostały w znacznym stopniu w sposób naturalny 
wygładzone. Ważne jest również nachylenie powierzcłmi uskokowej, bo im jest 
ono większe, tym mniejsza jest siła tarcia na szczelinie. 

W rozdziale 4 dotyczącym mechanizmu poślizgowego wstrząsu zwracano 
uwagę na znaczenie powierzchni uskoków normalnych jako powierzchni 
podziału skał, ułatwiającej tworzenie się stref niestabilnych. Szczelina uskoku 
może również wpływać na równowagę w górotworze, stanowiąc dodatkową 
powierzchnię podziału. Zagadnienie to wymaga bliższego wyjaśnienia. 

Uskok normalny może być w różny sposób zorientowany w stosunku do 
frontu eksploatacji. Najogólniej można wyróżnić trzy przypadki. 

W pierwszym, przedstawionym na rys. 26, uskok stanowi granicę zrobów. 
Jeżeli zroby znajdują się w jego skrzydle wiszącym (rys. 26a), wówczas rozcią-
ganie szczeliny uskoku ułatwia osiadanie skał nad zrobami, ograniczając możli-
wość tworzenia się stref niestabilnych wzdłuż granicy zrobów. Przy prowadzeniu 
drugiej eksploatacji jest to sytuacja korzystna ze względu na zagrożenie sejs-
miczne. Często jednak, ze względów ruchowych i technologicznych, wyrobi-
sko korytarzowe ograniczające nowe pole eksploatacyjne z konieczności 
wykonywane jest równoległe do uskoku w odległości kilkunastu, a nawet 
kilkudziesięciu metrów od jego szczeliny. Uzyskuje się w ten sposób możliwość 
utrzymania stałego jego kierunku, co jest ważne zwłaszcza przy stosowaniu 
obudów zmechanizowanych, lecz jednocześnie pozostawiony pas złoża utrudnia 
regularne osiadanie stropu, stanowiąc rodzaj filara podpierającego strop wzdłuż 
uskoku. 

Jeżeli zroby znajdująsię w skrzydle zrzuconym uskoku (rys. 26b), wówczas 
powstają warunki sprzyjające dla tworzenia się stref niestabilnych wzdłuż 
szczeliny ograniczającej te zroby. Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna, 
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1 - 2 

a) zroby w skrzydle wiszącym 

b) zroby w skrzydle zrzuconym 

Rys. 26. Uskok na granicy zrobów. 

na co wskazują liczne tąpnięcia, jakie wystąpiły w kopalniach węgla i rud mie-
dzi prowadzących eksploatacje wzdhiż zrobów znajdujących się w skrzydle 
zrzuconym uskoku. Tąpnięcia takie występowały w kopalniach Polska-Wirek, 
Halemba, Bobrek-Miechowice, Rudna i innych. 

Przy prowadzeniu nawet pierwszej eksploatacji wzdhiż szczeliny uskoku 
normalnego w jego skrzydle zrzuconym można spodziewać się występowania 
wstrząsów nad zrobami za frontem eksploatacji. Podczas prowadzenia dru-
giej eksploatacji wzdhiż zrobów, zwłaszcza zawałowych, zagrożenie jest zde-
cydowanie większe. 



87 

Gdy szczelina uskoku zorientowana jest poprzecznie do linii frontu pod 
kątem mniejszym od 90®, a zrzut uskoku jest większy od miąższości złoża, to us-
kok stanowi najczęściej granicę parceli eksploatacyjnej. Jeżeli zrzut uskoku jest 
relatywnie mały, wówczas jego oddziaływanie sprowadza się do występowania 
w górotworze dodatkowej stromej powierzcłini podziału. 

Dla pierwszej eksploatacji obecność uskoku przed frontem powoduje 
komplikacje ructiowe, zwiększone naciski na caliznę przed linią frontu itd., 
ale nie ma większego wpływu na stan zagrożenia sejsmicznego. 

Przy eksploatacji drugiej zorientowany poprzecznie do linii frontu uskok 
stwarza potencjalne zagrożenie, gdyż powierzchnia uskoku stanowi naturalną, 
dodatkowąpowierzclinię podziału skał stropowycli na bloki. Powstaje wówczas 
bardzo niekorzystna sytuacja, w której jedną powierzchnię podziału stanowią 
spękania wzdłuż granicy zrobów, a drugą - szczelina uskoku przed frontem. 
Trzecią powierzchnię podziału stanowią pęknięcia skał stropowych w rejonie 
linii frontu. Powstaje w ten sposób trójkąt ograniczony spękaniami na linii frontu 
(SF na rys. 27a), spękaniami SN strefy niestabilnej wzdłuż zrobów i szczeliną 
uskoku U. Strop podzielony na bloki przemieszcza się stosunkowo łatwo i w ta-
kich warunkach może dojść do odblokowania poślizgu w strefie niestabilnej 
SN i wstrząsu przed linią frontu. 

Na rys. 27b przedstawiono sytuację, w której uskok zorientowany jest 
poprzecznie do linii frontu pod kątem większym od 90®. Uskok tak zorientowany 
ma mniejszy wpływ na stan zagrożenia, aczkolwiek występująca powierzchnia 
podziału skał stropowych również i w tym przypadku ułatwia ich przemieszcza-

a) uskok zorientowany pod katem <90' b) uskok zorientowany pod katenn >90' 

Rys. 27. Uskok zorientowany poprzecznie do linii frontu. 
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nie się. Ze względu na ułatwione osiadanie stropu w sąsiedztwie szczeliny mogą 
wystąpić zwiększone naciski na caliznę przed linią frontu, zwłaszcza wówczas, 
gdy front zbliża się do tej szczeliny w skrzydle wiszącym. 

Uskoki pod względem geomeclianicznym stanowią naturalne powierzcłinie 
zniszczenia w masywie skalnym, powstałe w określonym polu naprężeń tektoni-
cznych. Niezależnie od uskoków w górotworze występuje również szereg innych 
powierzchni nieciągłości: spękań ciosowych, kliważu, spękań tensyjnych itd. 
Wprawdzie mają one ograniczony zasięg, często nawet do jednej warstwy skalnej, 
ale ich orientacja przestrzenna jest uporządkowana i zbliżona do orientacji us-
koków. Występowanie w górotworze spękań o zbliżonej orientacji powoduje 
jego anizotropię wytrzymałościową, której znaczenie często jest niedoceniane. 
Na skutek tej anizotropii występują naturalne powierzchnie osłabienia skał, 
ułatwiające odkształcenia i przemieszczenia. Wstępne badania wykazały, że 
skutki tąpnięć w wyrobiskach zorientowanych równolegle do głównego kierunku 
osłabienia skał są większe niż w wyrobiskach zorientowanych prostopadle do 
tego kierunku. Zbyt mała ilość obserwacji nie pozwala na wyciągnięcie bardziej 
precyzyjnych wniosków, ale problem niewątpliwie istnieje i wymaga dalszych 
badań. 

6A. 5. Wpływ innych czynników geologicznych. 

Jak wykazała praktyka, istotny wpływ na zagrożenie sejsmiczne posiada 
geometria złoża. Występujące w nim uskoki, dzieląc go na bloki tektoniczne, 
nie tylko wpływają na wytrzymałość skał, ale również wymuszają takie, a nie 
inne rozcięcie złoża oraz taki, a nie inny system eksploatacji, czasami mniej 
korzystny ze względu na zagrożenie sejsmiczne (patrz rozdz. 6.2). 

W złożach często występują różne zaburzenia geologiczne, zmycia, 
ścienienia, stylolity, lokalne powierzchnie zniszczenia, budinaż itd. Wpływ 
tych zjawisk na zagrożenie wstrząsami nie był wprawdzie badany, ale wpływ 
niektórych z nich należy traktować jako bezsporny. Gdy w pokładzie węgla 
występuje strefa redukcji jego miąższości, w której eksploatacja nie jest mo-
żliwa, wówczas pozostawiona parcela staje się w rzeczywistości resztką, wokół 
której mogą powstać strefy niestabilne. Taki sam niekorzystny stan powstaje 
w kopaniach rud przez pozostawienie strefy bezzasobowej lub takiej, gdzie 
zawartość kopaliny jest poniżej granicy bilansowości. 

W praktyce, niedoceniany jest wpływ kąta upadu warstw. Nachylenie 
warstw wpływa na wielkość naprężeń i zmienia warunki przemieszczenia blo-
ków skalnych. Przy innych warunkach niezmienionych przemieszczenie bloków 
skalnych po nachylonej powierzchni jest łatwiejsze. Wpływ upadu warstw na 
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zagrożenie sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami zostanie bliżej omówiony w roz-
dziale 6.2. 

Na warunki zniszczenia duży wpływ ma zawodnienie skał. Wprawdzie 
rejony zagrożone tąpaniami to obszary kompakcji tektonicznej skał, gdzie 
porowatość i szczelinowatość skał jest mała, a wody złożowe z tycłi obszarów 
zostały w znacznym stopniu wyciśnięte, to jednak w skałach zawsze występuje 
pewne szczątkowe zawodnienie. Tworzenie się strefy niestabilnej powoduje 
wzrost naprężeń w jej otoczeniu, a strefa ta, stając się strefą inkluzji, jest 
miejscem, gdzie gromadzą się wody złożowe wyciskane z otaczającycłi ją 
skał. Powoduje to spadek siły tarcia i ułatwia oraz przyspiesza poślizg po 
szczelinie. 

Poza tym ciśnienie porowe wody wypełniającej pory skały przyczynia się 
do jej zniszczenia z rozciągania. Generalnie obecność wody w skale obniża jej 
wytrzymałość. 

Na zagrożenie sejsmiczne wpływ mogą mieć naprężenia neotektoniczne 
występujące obecnie na obszaracłi aktywnych tektoniczne. Szczegółowe bada-
nia geologiczne i geodezyjne wskazują na ruchy skorupy ziemskiej, nawet na 
obszarach uznawanych za nieaktywne tektonicznie. Problem ten nie jest do końca 
wyjaśniony. W polskich kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi naprężenia 
takie, o ile występują, mają raczej podrzędne znaczenie. Wprawdzie na ich 

r 

istnienie wskazywałaby lokalizacja ognisk wstrząsów w KWK Śląsk poniżej 
spągu najniższego eksploatowanego pokładu, ale równie dobrze wstrząsy te 
mogą być powodowane stosunkowo szybkim odciążeniem „od góry" warstw 
spągowych przez eksploatację nadległego pokładu. W przypadkach, w których 
proces odprężenia wyprzedza relaksację naprężeń, wstrząsy od strony spągu są 
teoretycznie możliwe. 

6.2. Wpływ warunków górniczych. 

Skłonność górotworu do wstrząsów należy do genetycznych cech złoża i decy-
dując się na jego eksploatację, trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia 
zagrożenia sejsmicznego i powodowanego nim zagrożenia tąpaniami. Zagro-
żenie to wymusza zastosowanie takich środków technicznych, które ograniczą 
i zminimalizują to zagrożenie. 

6.2.1. Wpływ systemu eksploatacji i systemu kierowania stropem. 

Projektując eksploatację w nowym złożu należy wybrać optymalny dla danych 
warunków system eksploatacji. O wyborze tym decyduje szereg czynników 
naturalnych, technicznych, ekonomicznych, względy bezpieczeństwa pracy, 
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ochrona obiektów na powierzchni itd. Zazwyczaj w każdej kopalni, w zależności 
od tych warunków, stosowane są różne systemy eksploatacji. 

Energia sejsmiczna stanowi zawsze pewną niewielką część energii po-
tencjalnej. Przy poślizgu energia potencjalna zmienia się częściowo w kine-
tyczną, która będzie tym większa, im większa będzie zmiana położenia. Jeżeli 
przy eksploatacji z zawałem współczynnik osiadania wynosi az=0,7, a przy 
podsadzce ap=0,15, to łatwo obliczyć, że ilość energii uwolnionej ze skał przy 
eksploatacji zawałowej jest większa od energii uwolnionej przy eksploatacji 
podsadzkowej blisko o pół rzędu wielkości (az:ap=4,7). 

Ilość energii potencjalnej uwolnionej przy eksploatacji z zawałem jest 
znacznie większa od ilości energii uwolnionej przy eksploatacji podsadzkowej. 
Ze względu na zagrożenie sejsmiczne, jeżeli miarą tego zagrożenia jest ilość 
energii uwalniana ze skał podczas eksploatacji złoża, system podsadzkowy 
jest korzystniejszy. Natomiast ze względu na zagrożenie tąpaniami bardziej 
bezpieczny jest system zawałowy, przy którym znaczna część energii uwalniana 
jest ze skał nad zrobami, poza linią frontu i przestrzenią roboczą. 

Podane niżej uwagi dotyczą pierwszej eksploatacji w nowym polu. Przy 
drugiej wpływ systemu eksploatacji na zagrożenia sejsmiczne i zagrożenie 
tąpaniami jest już bardziej skomplikowany. 

Zakładając abstrakcyjnie, że wyboru systemu eksploatacji dokonuje się, 
mając na uwadze wyłącznie zagrożenia sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami, należy 
dokonać wyboru pomiędzy systemem eksploatacji podłużnym i poprzecznym 
oraz systemem z zawałem stropu i systemem z podsadzką. 

Front zawałowy przemieszczający się z reguły szybciej od podsadzkowego 
powoduje charakterystyczne dla niego deformacje stropu (rys. 28). Względnie 
duża swoboda ruchu nad zrobami, duży gradient przemieszczeń pionowych 
bezpośrednio za linią frontu i związana z nim duża siła ścinająca na krawędzi 
powodują, że strop zasadniczy łamie się szybko na stosunkowo niewielkie 
bloki (rys. 28b). Duże deformacje stropu i naprężenia rozciągające występujące 
w wąskim pasie przed frontem powodują powstawanie licznych powierzchni 
zniszczenia skał w pobliżu linii frontu, rozwijających się od górnej powierzchni 
warstwy stropowej w kierunku dolnej. Propagacja pęknięć, powodowana roz-
ciąganiem przez proces destrukcji stropu, odbywa się przy stosunkowo niskich 
naprężeniach. Ze względu na małe wymiary bloków poślizgi międzywarstwowe 
mają ograniczony, lokalny zasięg. Tym bardziej, że na kontakcie skał stropu 
zasadniczego z zazwyczaj bardziej podatnymi na odkształcenia skałami stropu 
bezpośredniego lub złożem (jeżeli strop bezpośredni nie występuje) w znacznym 
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stopniu następuje rozproszenie ruchu. Warunki takie ograniczają znacznie wy 
stępowanie groźnych wstrząsów przed linią frontu. 

co 

a) front zawałowy ® 

b) przekrój 1 - 2 

( 3 ) 

c) przekrój 3 -4 

N = Q s i n p x s i n ( a + P ) 

Rys. 28. Przemieszczenia skał stropowych podczas eksploatacji z zawałem 
stropu. 
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Przy prowadzeniu frontu po rozciągłości jego skrzydła znajdują się na 
różnycli wysokościacłi (rys. 28c). Przy tej samej długości frontu różnica jest tym 
większa, im większy jest kąt upadu. Wpływa to w istotny sposób na przemiesz-
czenia skał stropowycłi, bo nacłiylenie złoża (upad) powoduje tendencję do icłi 
przemieszczania się w kierunku dolnego skrzydła frontu (siła Qi). Wektor prze-
mieszczeń tycli skał stanowi wówczas wypadkową przemieszczeń skierowanych 
do zrobów i przemieszczeń spowodowanycłi siłą grawitacji. 

Ze względu na duży gradient przemieszczeń pionowych skał stropowych 
nad zrobami, zwłaszcza przy dolnej ich granicy, w zrobach tworzyć się mogą 
strefy niestabilne ( rys. 28a oraz 28c). Siły tarcia pomiędzy poszczególnymi 
blokami powodują, że osiadanie poszczególnych bloków odbywa się z różną 
prędkością. Gdy prędkość ta jest duża, wówczas gwałtowne ich przemieszczanie 
się generuje wstrząsy mające ogniska nad zrobami. Ze względu na zagrożenie 
tąpaniami stan taki jest jednak stosunkowo korzystny, gdyż tego typu wstrząsy 
rzadko są przyczyną uszkodzeń wyrobisk i tym samym stanowią mniejsze zagro-
żenie. Zroby w takich przypadkach stanowią rodzaj poduszki ochronnej, w której 
następuje dyssypacja energii sejsmicznej. 

Inna sytuacja ma miejsce przy górnym skrzydle frontu, gdzie poziome 
rozciągania zwiększone przez składową siły grawitacji przyśpieszają pękanie 
skał i rozwierają szczeliny równoległe do górnej granicy eksploatacji (rys. 28c). 
Ponieważ spękania te powstają pod wpływem rozciągań, zniszczenie skały nie 
generuje niebezpiecznych zjawisk sejsmicznych. 

Eksploatacja z podsadzką odbywa się prawie zawsze systemem poprzecz-
nym, a nieliczne odstępstwa od tej reguły są powodem dużych trudności rucho-
wych. Deformacje i przemieszczania skał stropowych przy prowadzeniu eksplo-
atacji z podsadzką są mniejsze i mają inny przebieg (rys. 29). 

Przy eksploatacji z podsadzką warstwy stropowe zachowują ciągłość. 
Z drugiej jednak strony odkształcenia górotworu, zwłaszcza poziome przemie-
szczania do zrobów, obejmują większy obszar. Dodatkowo sprzyja temu wpływ 
upadu warstw, bo eksploatacja z podsadzką odbyta się zawsze po wzniosie 
i składowa siły grawitacji jest skierowana zawsze do zrobów. 

Przemieszczenia górotworu w kierunku „do zrobów" uwalniają poślizgi 
międzywarstwowe przed linią frontu. Ze względu na duże wymiary ślizgających 
się bloków i ich dociążenie przez nadległe skały poślizg ten następuje dopiero 
przy dużych naprężeniach stycznych. W takich warunkach praktycznie każdy 
poślizg generuje wstrząs. Gdy jego ognisko znajduje się blisko linii frontu, 
a wstrząs ma dużą energię, strefa zniszczenia skał często obejmuje również 
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przestrzeń roboczą. Z tego głównie powodu zagrożenie tąpaniami przy eksplo-
atacji z podsadzką jest relatywnie większe niż przy eksploatacji z zawałem. 

a) front podsadzkowy 0 
(D 

b) przekrój 1 - 2 
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c) przekrój 3 -4 

Rys. 29. Przemieszczenia skał stropowych podczas eksploatacji z podsadzką. 
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Wstrząsy w otoczeniu frontu w postaci chmury (roju) przemieszczają 
się wraz z postępem frontu. Ich geomechaniczny model jest zbliżony. Po-
ziome rozciągania powodują spękania skał stropowych zorientowane po-
przecznie do uławicenia i w przybliżeniu równoległe do linii frontu, dzieląc 
te skały na bloki. Odseparowany od calizny blok po pokonaniu siły tarcia na 
podstawach przemieszcza się skokowo w kierunku zrobów. Przy każdym takim 
przemieszczeniu się zostaje uwolniona określona ilość energii. 

Badania mechanizmu ognisk tych wstrząsów wykazały, że w górotworze 
nienaruszonym (pierwsza eksploatacja!) powierzchnie nodalne są poziome 
(Dubiński i Stec, 1995). 

Nachylenie wyrobisk ma nie tylko wpływ na rozkład naprężeń, odkształceń 
i przemieszczeń przed linią frontu i powodowane nimi zagrożenie sejsmiczne, 
ale również wpływa na zagrożenie tąpaniami. Wyrzucenie skał do wyrobiska 
jest w takich warunkach łatwiejsze, a wyrzucone przy tąpnięciu skały staczają 
się po nachylonym spągu wyrobiska, powodując dodatkowe szkody. 

Podane wyżej uwagi dotyczą przede wszystkim pierwszej eksploatacji. 
Wpływy systemu eksploatacji na warunki, w jakich prowadzona jest druga 
eksploatacja są już inne ze względu na występowanie strefy niestabilnej przy 
skrzydle frontu przy zrobach. Nachylenie skał przy prowadzeniu eksploatacji 
z zawałem stropu po rozciągłości powoduje, że składowa siły grawitacji działa-
jąca w kierunku równoległym do uwarstwienia zmienia (zwiększa lub zmniejsza) 
siłę tarcia T na powierzchni pęknięcia S (rys. 30a). 

Przy zwiększonej sile tarcia T na pęknięciu S do naruszenia równowagi 
w strefie niestabilnej dochodzi przy większej wartości naprężeń. Spowodowane 
tym wstrząsy wysokoenergetyczne występują rzadziej, ale mająwiększą energię. 
Co więcej, mogą występować nagle bez prekursorów. 

Przy eksploatacji z podsadzką po wzniosie (rys. 29) siła grawitacji powo-
duje zwiększone przemieszczanie się skał stropowych w kierunku frontu, 
natomiast akt5wność sejsmiczna na obu skrzydłach frontu jest porównywalna 
(rys. 30b). Ze względu na mniejsze deformacje naruszenie równowagi w strefie 
niestabilnej następuje mniej gwałtownie i spowodowane tym wstrząsy mają 
mniejszą energię. 

O zagrożeniu sejsmicznym i zagrożeniu tąpaniami podczas drugiej eksplo-
atacji decydują parametry eksploatacji pierwszej (patrz rozdz. 6.2.3). 
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a) eksploatacja po rozciągłości z zawałem (przekrój prostopadły do dolnej krawędzi) 

b) eksploatacja po wzniosie z zawałem (przekrój prostopadły do linii frontu) 

Rys. 30. Wpływ siły ciężkości na równowagę w strefie niestabilnej. 
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6.2,2, Zaprojektowanie eksploatacji. 

Podczas eksploatacji górniczej zawsze uwalnia się energia nagromadzona 
w skałach, jednak sposób, w jaki się ona uwalnia, zależy również od zaproje-
ktowania eksploatacji. W dyskusjach specjalistów często słyszy się stwierdzenie, 
że główną przyczyną tąpań jest źle zaprojektowana eksploatacja. 

Wybór systemu eksploatacji w znacznej mierze narzucają warunki zew-
nętrzne, lecz nawet wówczas istnieją możliwości optymalnego zaplanowania 
eksploatacji tym systemem. Przyjmując, że złoże w danym polu górniczym (par-
celi eksploatacyjnej) będzie wybrane np. systemem podłużnym z zawałem stropu, 
rozcięcie tego złoża można zaprojektować tak, aby zminimalizować zagrożenie 
sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami. Od zasady tej często się jednak odstępuje 
ze względów ekonomicznych i pole przewidziane do eksploatacji rozcina się 
tak, aby pierwszą eksploatację przygotować w najłatwiejszy dla kopalni sposób 
przy minimalnych kosztach i szybko uzyskać efekty produkcyjne. 

Ograniczenie i skrócenie do niezbędnego minimum robót przygotowaw-
czych zapewnia wprawdzie uzyskanie szybko zamierzonych efektów ekono-
micznych, lecz w perspektywie może spowodować bardzo wysokie koszty, 
znacznie przewyższające te doraźne efekty. Złe rozcięcie złoża powoduje nie 
tylko wzrost zagrożenia, ale także konieczność wykonywania dodatkowych 
robót korytarzowych, kłopoty z wentylacją, transportem itd. Nie bez znaczenia 
są również wysokie koszty ponoszone na zapobieganie zagrożeniom. 

Podstawowym warunkiem optymalizacji projektów eksploatacji jest wy-
starczająco dobre rozpoznanie lokalnych warunków geologicznych. Znajomość 
budowy geologicznej w nowej, nieudostępnionej robotami górniczymi parceli 
jest z reguły powierzchowna, oparta na wynikach odosobnionych wierceń ba-
dawczych wykonanych w rzadkiej siatce. Wprawdzie w górnictwie popularne 
jest stwierdzenie, że złoże jest dobrze rozpoznane wtedy, gdy jest już wybrane, 
ale jest to tylko część prawdy, gdyż istniejąmożliwości, aby przed ostatecznym 
zaprojektowaniem eksploatacji uzyskać dodatkowe informacje o budowie złoża 
i własnościach geomechanicznych otaczających je skał. 

Aby nie przytaczać rzeczy powszechnie znanych, zagadnienia związane 
z optymalnym udostępnieniem pokładu nie będą omawiane. Ubolewać tylko 
można, że ze względów ekonomicznych i wskutek dążenia do uzyskania 
szybkiego wydobycia kopaliny zrezygnowano praktycznie z wykonywania 
robót przygotowawczych w płonnych skałach spągowych. Udostępnienie takie, 
aczkolwiek kosztowne, w późniejszym etapie zapewnia łatwość eksploatacji 
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i rozwiązuje większość problemów powodowanych zagrożeniami naturalnymi, 
a zwłaszcza zagrożeniem sejsmicznym i pożarowym. 

Projektowanie eksploatacji złoża winno odbywać się etapami. W pierw-
szym nie należy od razu szczegółowo projektować rozcinki, gdyż w miarę po-
stępu robót przygotowawczych uzyskuje się coraz lepsze rozpoznanie złoża. 
Aktualizując później już częściowo zrealizowane projekty, nie zawsze można 
w nich zapewnić minimalizację zagrożenia sejsmicznego i wyeliminować pro-
blemy spowodowane złym rozcięciem. 

Pierwsze wyrobiska badawcze należy zaprojektować w taki sposób, 
aby w przyszłości, gdy okaże się, że po dokładnym rozpoznaniu złoża nie 
będzie ono mogło być wykorzystane zgodnie ze swoim zaprojektowanym 
przeznaczeniem, nie utrudniało normalnej, już właściwie zaprojektowanej, 
eksploatacji. Najczęściej najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykonywanie 
takich wyrobisk możliwie blisko granic parceli przewidzianej do eksploatacji 
i badanie z nich tektoniki i zalegania złoża oraz litologii i własności otaczających 
je skał. Ogólnązasadąjest, aby pierwsze wyrobiska nie kolidowały z późniejszą 
eksploatacją i stanowiły wyrobiska badawcze w dosłownym tego słowa zna-
czeniu. 

Na etapie wykonywania górniczych robót badawczych należy rozpoznawać 
budowę geologiczną i własności skał wierceniami dołowymi, badać miąższość 
złoża i jej zmiany, a także ewentualnie wykonywać badania geofizyczne dla 
rozpoznania przebiegu uskoków i lokalizowania zaburzeń geologicznych. 
Dotyczy to zwłaszcza pokładów węgla, w których występują strefy redukcji 
miąższości pokładów. Z występowaniem takich stref bardzo często związany 
jest wzrost zagrożenia sejsmicznego. 

Dobre rozpoznanie lokalnych uwarunkowań geologicznych i własności skał 
umożliwia dostosowanie do nich technologii eksploatacji, kierowania stropem 
i obudowy, pozwala na ustalenie najkorzystniejszych parametrów frontu, roz-
planowania dróg transportowych i wentylacyjnych. Przede wszystkim jednak 
umożliwia zaprojektowanie eksploatacji w taki sposób, aby już na tym etapie 
wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć ilość ludzi przebywających w stre-
fach zagrożonych tąpaniami. 

Właściwe zaprojektowanie eksploatacji zapewnia także konieczną koordy-
nację robót górniczych, umożliwia ograniczenie powstawania krawędzi oraz 
resztek stwarzających zawsze zagrożenie, zapobiega konieczności stosowania 
eksploatacji zamykającej dla wybrania pozostawionych fragmentów złoża, nie-
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bezpiecznej "jeździe na zroby" itd. 
Na etapie projektowania należy również określić zasady monitoringu za-

grożenia, dostosowując je do lokalnych warunków geologiczno-górniczych. 

6,2.3, Wpływ parametrów frontu na zagrozenie sejsmiczne i zagrozenie 
tąpaniami. 

Jak już podano wcześniej, generowane pierwszą eksploatacją wstrząsy rzadko 
stanowią zagrożenie. Powoduje to dużą niefrasobliwość przy jej projektowaniu, 
lecz konsekwencje tej niefrasobliwości odczuwa się później, przy prowadzeniu 
kolejnej, drugiej eksploatacji. Strefy niestabilne są wj^arzane podczas pierw-
szej eksploatacji, przez co sposób jej zaprojektowania, zastosowany system 
eksploatacji i kierowanie stropem oraz parametry frontu decydują o zagrożeniu 
w drugim etapie. 

6,2,3.1. Długość frontu. 

Wykonane analizy wskazują, że długość frontu nie wpływa na stan zagrożenia. 
Niewątpliwie jest to shiszne, jeżeli rozpatruje się tylkojeden front (jedną ścianę). 
Bez względu na to, czy to jest pierwsza eksploatacja czy druga, długość pojedyn-
czego frontu, jako taka, nie ma znaczenia. 

Inaczej jednak wygląda to, gdy rozpatruje się eksploatację w całym 
polu górniczym. Każde pole eksploatacyjne ma swoje wymiary wynikające 
z przyczyn geologicznych (np. blok tektoniczny) lub górniczych (np. długość 
piętra). Eksploatację w nim najczęściej prowadzi się kilkoma równoległymi 
frontami, przemieszczającymi się po rozciągłości lub po upadzie. Ponieważ strefy 
niestabilne powstają na obrzeżach obszaru wyeksploatowanego, to im krótsza 
będzie długość pojedynczego frontu, tym więcej powstanie stref niestabilnych 
i tym większe będzie zagrożenie przy następnej eksploatacji. Ilustruje to 
rys. 31, gdzie parcelę o szerokości AD wybiera się w pierwszym przypadku 
frontami o długości di, a w drugim - frontami o długości d2. 

Przy eksploatacji parceli o szerokości AD frontami o długości di powstają 
trzy krawędzie wzdłuż, których mogą tworzyć się strefy niestabilne, natomiast 
przy frontach o długości d2, tylko jedna. W pierwszym przypadku, przy kolejnych 
eksploatacjach w rozpatrywanej parceli, front eksploatacji trzykrotnie przemiesz-
czał się będzie wzdłuż strefy zagrożonej, a w drugim, tylko raz. Wynika stąd 
wniosek, że jeżeli warunki lokalne nie narzucają a priori długości frontu, to 
projektując eksploatację w nowym polu, należy dążyć, aby długość ta była 
możliwie maksymalna. 
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Wydłużając front, nie tylko ogranicza się zagrożenie sejsmiczne, ale 
również ilość niezbędnych wyrobisk korytarzowych, które najbardziej narażone 
są na skutki wstrząsów (tąpnięcia). 

W kopalniach węgla kamiennego dhigość frontu ma również duży wpływ 
na stan zagrożenia sejsmicznego przy eksploatacji sąsiedniego pokładu, gdyż 
fronty eksploatacji w danym polu eksploatacyjnym z reguły nie przemieszczają 
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31. Wpływ długości frontu na zagrożenie sejsmiczne. 
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się jednocześnie, lecz w różnym czasie, przy czym różnica czasu pomiędzy 
kolejnymi eksploatacjami w tym polu może wynosić nawet kilka lat. Na granicy 
pomiędzy poszczególnymi frontami tworzą się również strefy niestabilne przy 
krawędziach czasowych, stanowiące zagrożenie dla eksploatacji w sąsiednim, 
wyższym lub niższym pokładzie. 

6.2.3.2. Wysokość frontu. 

Bezsprzecznie zagrożenie sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami wzrasta z wy-
sokością frontu. Już w pierwszych analizach występowania tąpań w kopalniach 
węgla kamiennego prof. Neyman, wyłączając z tych analiz eksploatowane na 
warstwy pokłady grube, ustalił, że ilość tąpań jest proporcjonalna do kwadratu 
wysokość frontu (Neyman, 1964). 

Autor, wykorzystując zależności tektonofizyczne podane przez Gzowskie-
go, wyprowadził wzór potwierdzający obserwacje Neymana (Goszcz, 1988). 
Gerlach, badając aktywność sejsmiczną indukowaną robotami górniczymi, 
wykazał, że zależność pomiędzy wysokością frontu a emisjąenergii sejsmicznej 
jest nawet wyższego stopnia niż kwadratowa (Gerlach, 1991), a na podstawie 
obserwacji sejsmologicznych w KWK Bobrek-Miechowice ustalono, że zmniej-
szając wysokość frontu z 3,7-3,9 m do 2,0 m, zanotowano czterokrotne zmniej-
szenie się emisji energii sejsmicznej (Malesza i inni, 1997). 

Dokładna, ścisła relacja pomiędzy wysokością frontu a zagrożeniem sej-
smicznym nie została ustalona i prawdopodobnie nie jest możliwa do ustalenia 
ze względu na różne inne pozostałe czynniki wpływające na zagrożenie. Na 
podstawie dotychczasowych analiz i badań można ją określić jako potęgową, 
przy czym wykładnik potęgowy jest większy niż dwa. 

Jeżeli uwzględni się, że objętość wyeksploatowanego złoża oraz wielkość 
wydobycia jest również zależna od wysokości frontu, wówczas podana przez 
Kijkę zależność sumy wyzwolonej energii sejsmicznej od objętości wyeksploa-
towanego złoża oraz wskaźnik intensywności energii sejsmicznej podany przez 
Gerlacha pozostają w ścisłym, bezpośrednim związku z wysokością frontu 
(Gerlach, 2001). 

Wpływ wysokości frontu na zagrożenie sejsmiczne oraz zagrożenie tąpa-
niami podczas pierwszej i drugiej eksploatacji różni się w zasadniczy sposób. 

Podczas pierwszej eksploatacji wraz z wysokością frontu wzrasta zagro-
żenie wstrząsem i tąpnięciem o charakterze odprężeniowym (pokładowym). 
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Spowodowane jest to nagromadzeniem się większej ilości energii odkształcenia 
sprężystego w caliźnie przed linią frontu. Energia ta jest iloczynem jedno-
stkowej energii odkształcenia objętościowego i objętości, w której to odkształ-
cenie następuje, a ta ostatnia wzrasta z wysokością frontu. Poza tym, im więk-
sza wysokość frontu, tym większe deformacje skał w jego otoczeniu i więk-
sze przemieszczanie się skał w kierunku zrobów, powodujące wstrząsy sejs-
miczne. 

Przy eksploatacji z podsadzką warstwy stropowe zacłiowują w znacznym 
stopniu ciągłość, co sprzyja akumulacji energii w caliźnie przed linią frontu. Przy 
eksploatacji z zawałem następuje zdecydowanie większa dezintegracja stropu 
i dyssypacja energii sprężystości. Powoduje to, że przy porównywalnej wysokości 
frontu eksploatacja z zawałem stropu jest stosunkowo bezpieczniejsza. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że towarzyszące pierwszej eksploatacji 
zagrożenie sejsmiczne jest raczej umiarkowane, przez co system eksploatacji 
nie ma tu większego znaczenia. Znacznie większy wpływ ma upad warstw, 
gdyż przy eksploatacji z podsadzką po wzniosie bryły skał odspojone nagle od 
ociosu, staczając się po spągu, mogą być przyczyną tąpnięcia. 

Przy eksploatacji drugiej warstwy wpływ wysokości frontu jest już wyra-
źny, gdyż przyczyną wstrząsów z mecłianizmem poślizgowym jest naruszenie 
równowagi w strefach niestabilnycli tworzącycłi się na obrzeżu pierwszej (po-
przedniej) eksploatacji. 

Strefa niestabilna powstaje przez zawieszenie skał stropowycłi nad roz-
warstwieniem (rys. 6), a energia wyzwolona przy poślizgu jest liniowo zależna 
od wielkości rozwarcia. Rozwarcie to zależy przede wszystkim od grubości 
wybranego złoża oraz od systemu kierowania stropem. Przy eksploatacji 
z zawałem osiadanie stropu dochodzi do 0,7 g (g - wysokość frontu), natomiast 
przy podsadzce 0,15 g. Teoretycznie więc nad frontem o tej samej wysokości 
wielkość rozwarcia nad zrobami zawałowymi może być ponad czterokrotnie 
większa od wielkości rozwarcia nad zrobami wypełnionymi podsadzką. Jest 
to główną przyczyną tego, że wstrząsy na krawędzi eksploatacji zawałowej 
z reguły mają wysoką energię. Energia ta wzrasta również z wysokością frontu 
pierwszej eksploatacji. 

Wpływy eksploatacji podsadzkowej na skały stropowe mająwiększy zasięg. 
Z jednej strony wpływa niekorzystnie na stan zagrożenia z przyczyn podanych 
w rozdziale 6.2.1, z drugiej - stosunkowo korzystnie, ponieważ naruszenie 
równowagi w strefie niestabilnej może nastąpić wcześniej, w większej odległości 
od przestrzeni roboczej, gdzie przy właściwie zaprojektowanej eksploatacji i do-
brej organizacji robót nie powinno być ludzi i cennego sprzętu górniczego. 
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6.2.3.3. Prędkość postępu frontu. 

Na temat wpływu prędkości frontu na zagrożenie sejsmiczne istnieją różne 
hipotezy, czasami przeciwstawne. Według prof. Sałustowicza w kopalniacli 
tąpiącycłi należy stosować powolne postępy, aby umożliwić odprężanie się 
górotworu. Później zaczęto lansować hipotezę mówiącą, że im szybszy postęp, 
tym lepszy. Wreszcie prof. Biliński za najbardziej niebezpieczny uznał postęp 
w interwale od 1,1 do 2,6 m/dobę. Dotychczas problem od strony teoretycznej 
nie został jednoznacznie rozstrzygnięty. 

Doświadczenia praktyczne wskazują jednak, że ze wzrostem prędkości 
postępu frontu zwiększa się emisja energii sejsmicznej, a indukowane wstrząsy 
mają wyższą energię. Stwierdzona zależność nie jest liniowa, lecz raczej wykład-
nicza co powoduje, że wpłjw prędkości postępu frontu na zagrożenie wyraźniej 
zaznacza się przy prędkościach większych. 

Autor usiłował rozwiązać to zagadnienie od strony teoretycznej w opar-
ciu o teorię Budryka-Knothego i zależności pomiędzy wyzwoloną energią 
sejsmiczną, a gradientem prędkości osiadania skał (Goszcz, 1988). Uzyskane 
wyniki wskazują, że stosunek energii sejsmicznej (sumarycznej) wyzwolonej 
przy dwóch różnych prędkościach ma się tak do siebie, jak kwadraty pręd-
kości postępu frontu. Zależność ta, aczkolwiek uzyskana przy przyjęciu odpo-
wiednich warunków brzegowych i niezbędnych uproszczeniach, w sposób 
jakościowy stosunkowo dobrze opisuje zjawisko. Niestety, weryfikacja jej 
napotyka na trudności techniczne, gdyż istnieje stosunkowo mało udoku-
mentowanych przykładów prowadzenia eksploatacji w identycznych warunkach 
geologiczno-górniczych z różną prędkością przemieszczającego się frontu. 
Poza tym w zdecydowanej większości przypadków zmiana prędkości postępu 
frontu sprowadza się do jego spowolnienia, a ze względu na wykładniczy 
charakter zależności emisji energii sejsmicznej od prędkości postępu frontu 
zmniejszenie tej prędkości daje mniejsze efekty. Zagadnienie to bliżej omówione 
jest w książce Elementy mechaniki skał i tąpania w polskich kopalniach węgla 
i miedzi {Goszcz^ 1999). 

Według autora interpretacja geomechaniczna zagadnienia wpływu pręd-
kości frontu na energię sejsmiczną sprowadza się przede wszystkim do mecha-
niki zniszczenia skały. Część odkształcenia w obciążonej skale stanowi od-
kształcenie sprężyste, a pozostałą część, odkształcenie trwałe, pseudoplasty-
czne. Udział poszczególnych składowych zależy od prędkości narastania 
odkształcenia: im szybsze odkształcenie (pochodna odkształcenia względem 
czasu), tym większy udział odkształcenia sprężystego. Powoduje to, że przy 
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szybko narastającym obciążeniu odkształcenie skały jest bardziej sprężyste 
i kończy się jej kruchym zniszczeniem, a - jak wiadomo - wstrząs górniczy 
powodowany jest właśnie przez krucłie pękanie skał. 

Ze wzrostem prędkości odkształcenia wzrasta również wytrzymałość 
skał. Szereg badań wykonanycli początkowo przez Griggsa^ a później przez 
wielu innycłi badaczy, wykazało, że natychmiastowa (doraźna) wytrzymałość 
skał jest znacznie wyższa od tak zwanej czasowej trwałej. Z upływem czasu 
trwania obciążenia wytrzymałość skały maleje, zbliżając się asymptotycznie 
do wytrzymałości trwałej. 

Wzrost prędkości postępu powoduje więc wzrost prędkości odkształca-
nia, a w następstwie również wzrost wytrzymałości skał. W konsekwencji 
zniszczenie skały następuje przy większej wartości naprężeń. 

W rezultacie tych dwóch zjawisk, przy szybkim postępie frontu, następu-
je wzrost wytrzymałości skał, a zniszczenie staje się bardziej kruche. Powoduje 
to, że wraz ze wzrostem prędkości postępu frontu wzrasta ilość energii sejsmi-
cznej emitowanej ze skał. Wzrost wytrzymałości skał karbońskich z prędko-
ścią narastania odkształcenia potwierdziły badania laboratoryjne (Kłeczek, 
1967). 

Uwagi powyższe dotyczą wpływu prędkości postępu frontu na zagroże-
nie sejsmiczne podczas prowadzenia pierwszej eksploatacji. Przy prowadze-
niu drugiej wpływ ten może być jeszcze większy, gdyż zasięg wpływów ek-
sploatacji, określany również jako kinematyczny parametr zasięgu wpływów 
głównych wzrasta (Drzewiecki, 2000). Naruszenie równowagi w strefach nie-
stabilnych, powodujące wstrząsy i tąpania, może w takich warunkach wystą-
pić nawet w większej odległości od linii frontu niż przy powolnym postępie, 
a ze względu na wzrost wytrzymałości skał energia tych wstrząsów może być 
większa. 

63. Zagrożenie dla wyrobisk korytarzowych znajdujących się przy zrobach. 

Z praktyki wiadomo, ze duża ilość tąpań występuj e w wyrobiskach korytarzowych, 
znajdujących się w sąsiedztwie frontu i podstawowe działania profilaktyczne 
ukierunkowane są na eliminowanie, a przynajmniej na ograniczanie tego za-
grożenia i jego skutków. 

Każdy system eksploatacji wymaga wykonania niezbędnych robót przy-
gotowawczych w rejonach najbardziej narażonych na tąpania. Udostępnienie 
złoża, oparte na szkielecie wjrobisk kamiennych, rozwiązuje w znacznym 
stopniu ten problem, ale niestety ze względów ekonomicznych rzadko jest 
stosowane. 



104 Rozdział 6 - Wpłyriv warunków geologiczno-górniczych na indukowanie wstrzc^ów... 

Najbardziej na skutki wstrząsów narażone są wyrobiska korytarzowe i dą-
żąc do ograniczenia zagrożenia sejsmicznego, ilość tych wyrobisk należy zmniej-
szyć do niezbędnego minimum. Istnieją realne możliwości ograniczania zagro-
żenia wstrząsami górniczymi i tąpaniami już na etapie planowania pierwszej 
eksploatacji. 

Po pierwsze, należy zrezygnować z wykonywania wyrobisk, których przy-
datność jest dyskusyjna. Należy starać się, aby wykonane wyrobiska wykorzy-
stywane były do eksploatacji przynajmniej dwóch parcel, a nie, jak to ma miejsce 
obecnie, do prowadzenia eksploatacji tylko w jednej. 

Po drugie, jeżeli stan zagrożenia wzrasta z ilością wyrobisk korytarzowych, 
to należy ograniczać ich ilość przez wydhiżanie frontu. Jest to drugi powód, dla 
którego stosowanie eksploatacji dhagimi frontami wpływa korzystnie na stan 
zagrożenia (patrz rozdział 6.2.3.1). 

Podczas drugiej eksploatacji o zagrożeniu tąpaniami dla wyrobisk kory-
tarzowych decyduje w pierwszym rzędzie ich lokalizacja w stosunku do frontu 
robót i zrobów po pierwszej eksploatacji. 

Wyrobiska korytarzowe ograniczają pole projektowanej eksploatacji, 
a jeżeli jest to eksploatacja druga, to z konieczności przynajmniej jedno z nich 
musi być drążone wzdłuż zrobów po pierwszej eksploatacji (rys. 32). 

Zagrożenie dla wyrobiska wykonanego wzdłuż wyeksploatowanego pola, 
przy innych warunkach porównywalnych, zależy od jego odległości od krawę-
dzi zrobów. Wzdłuż krawędzi zrobów występują strefy niestabilne, pod którymi 
musi przechodzić to wyrobisko. Zapewnienie mu koniecznego bezpieczeństwa 
wymaga takiego usytuowania, aby jego drążenie nie naruszyło równowagi 
w tych strefach. 
Na rys. 32 przedstawiono trzy możliwe położenia wyrobiska w stosunku do 
obszaru zrobów: 
• wyrobisko wykonane w znacznej odległość od zrobów, nie mające wpływu 

na równowagę w strefie niestabilnej; 
• wyrobisko wykonane w odległości „d" od zrobów; 
• wyrobisko wykonane bezpośrednio przy zrobach (stycznie do zrobów). 

W położeniu jak na rys. 32a wykonanie wyrobiska korytarzowego nie 
ma bezpośredniego wpływu na stan równowagi w strefie niestabilnej. Przy 
odpowiednio dużej odległości od krawędzi wyrobisko nie będzie zagrożone, 
gdyż spowodowane nim deformacje skał nie docierają do strefy niestabilnej. 
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c) wyrobisko w strefie odprężonej przy zrobach 

Rys. 32, Trzy możliwe położenia wyrobiska korytarzowego w stosunku do strefy 
niestabilnej. 

Wyrobisko nie jest zatem zagrożone, chyba że w jego ociosie od strony zrobów 
wykonywane będą nieopatrznie jakieś dodatkowe roboty (wnęki, odprężanie 
ociosu itp.)' 
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Na rys. 32b wyrobisko wykonane jest już bliżej zrobów. Będzie ono sto-
sunkowo bezpieczne, jeżeli pas złoża pomiędzy tym wyrobiskiem a krawędzią 
będzie posiadał odpowiednią szerokość. Jeżeli odległość ta jest zbyt mała, 
wówczas może nastąpić naruszenie równowagi w strefie niestabilnej. Wyrobisko 
i przylegająca do niego strefa spękań tworzą razem obszar, w którym deformacje 
skał nie są wprawdzie tak duże, jak w otoczeniu frontu, ale są większe niż nad 
calizną. Zagrożenie zwiększa się, gdy usiłuje się odprężyć ocios od strony 
zrobów przez nawadnianie lub strzelanie odprężające. Wówczas następuje 
poszerzenie strefy spękań w ociosie chodnika, a zarazem zwiększa się jej po-
datność na deformacje. W takicłi warunkach do naruszenia równowagi w strefie 
niestabilnej dochodzi łatwiej. 

Przypadek taki zdarzył się w jednej z kopalń węgla kamiennego, w której 
drążąc chodnik wzdłuż zrobów, dla zwiększenia bezpieczeństwa postanowiono 
odprężać jego ociosy robotami strzałowymi z otworów wierconych prostopadle 
do ociosów na głębokość kilkunastu metrów. Odpalanie silnych ładunków 
MW spowodowało, że wzdłuż zrobów powstał ponad trzydziestometrowy 
pas spękanego węgla w stanie pseudoplastycznym. Spowodowało to tragiczne 
w skutkach tąpnięcie. 

Na rys, 32c wyrobisko wykonane jest po krawędzi zrobów. Lokalizacja 
taka w niektórych warunkach jest stosunkowo bezpieczna, bo nie generuje 
naprężeń rozciągających w otoczeniu strefy niestabilnej, lecz tylko niegroźne, 
a nawet do pewnego stopnia korzystne, niewielkie przemieszczenia pionowe 
skał stropowych. Jedynie w przypadkach gdy strefa niestabilna tworzy się 
bezpośrednio nad zawaliskiem (na kontakcie zawaliska i skał stropowych), 
wykonanie wyrobiska bezpośrednio przy zrobach jest mniej bezpieczne. 

Należy zwrócić jednak uwagę, że naciski na takie wyrobisko, wykonane 
wzdłuż zrobów, są szczególnie duże i utrudniają jego utrzymanie. 

Strefy niestabilne powstają najczęściej na granicy eksploatacji zawałowej. 
Ze względu na większe osiadanie stropu i większe deformacje skał w otocze-
niu zrobów, zagrożenie wstrząsami wysokoenergetycznymi i tąpaniami w wy-
robisku korytarzowym wykonanym wzdłuż zrobów zawałowych jest większe 
niż w wyrobisku wykonanym wzdłuż zrobów podsadzkowych. 

Odrębne zagadnienie stanowi wykonywanie wyrobiska w rejonie krawędzi 
znajdującej się w nadległym pokładzie, co zdarza się często w kopalniach węgla 
kamiennego prowadzących eksploatację wielopokładową. W takiej sytuacji 
górniczej wyrobisko korytarzowe najczęściej drąży się pod zrobami, co - jak 
wykazała praktyka - jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. Jeżeli tak jest 
ono zlokalizowane, jego wpływ na stan równowagi w strefie niestabilnej jest 
znikomy. 
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W kopalniach rud miedzi parcela przewidziana do eksploatacji ©kontu-
rowana jest wiązką wyrobisk korytarzowych o dużym przekroju poprzecznym 
(3-4 wyrobiska komorowe). Dla ochrony tych wyrobisk w fazie udostępnienia 
złoża pozostawia się pomiędzy nimi filary wielkogabarytowe, tak że poszcze-
gólne wyrobiska oddzielone są od siebie szerokimi na 30-40 m pasami filarów. 
Przed uruchomieniem eksploatacji rozcina się je na filary technologiczne, upo-
datniając w ten sposób strefę wiązki. Po upodatnieniu strefę tę pod względem 
geomechanicznym należy traktować już jako pas zrobów po pierwszej eksplo-
atacji, a niejako pojedyncze wyrobiska korytarzowe. 

Eksploatacja złoża w upodatnionej w taki sposób parceli staje się auto-
matycznie pod względem geomechanicznym już eksploatacją drugą, prowadzo-
ną przy zrobach. 

6.4. Zagrożenie ze strony krawędzi i resztelc. 

Zagrożenie ze strony krawędzi i resztek powodowane jest naruszeniem 
równowagi w strefach niestabilnych tworzących się na granicy zrobów. Strefy 
te powstają podczas pierwszej eksploatacji, ale zagrożenie stwarzają dla dru-
giej, następnej. Dlatego też pierwsza eksploatacja decyduje o późniejszym 
zagrożeniu. Powinno się ją tak prowadzić, aby unikać wytwarzania krawędzi 
oraz resztek. 

Przy prowadzeniu każdej eksploatacji wytwarzanie krawędzi jest oczy-
wiście nieuniknione. Często również przyczyny zewnętrzne wymuszają pozosta-
wianie resztek. Jednak wbrew pozorom ilość powstających krawędzi i resztek 
można znacznie ograniczyć przez właściwe zaplanowanie i prowadzenie 
eksploatacji, na przykład przez stosowanie długich frontów eksploatacyjnych. 
Powstaje wówczas odpowiednio mniej stref niestabilnych. 

Warunkiem podstawowym dla ograniczenia powstawania resztek i kra-
wędzi jest uzyskanie wystarczająco dobrego rozpoznania warunków geolo-
gicznych w polu przewidzianym do eksploatacji. Można wówczas optymalnie 
rozplanować eksploatację, eliminując wydatnie ilość powstających krawędzi 
oraz resztek, dostosowując schemat rozcinki do wymiarów geometrycznych 
pola i warunków geologicznych. 

W tym miejscu należy po raz kolejny podkreślić znaczenie uzyskania 
odpowiednio wcześnie dobrego rozpoznania budowy geologicznej pola prze-
widzianego do eksploatacji. Często do rozpoznania tego nie przywiązuje się 
należytej wagi. 

Krawędź eksploatacji oznaczona jest tylko linią na mapie górniczej, lecz 
w rzeczywistości stanowi ona wąską stromą strefę zniszczenia skał stropowych 
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nad zatrzymanym frontem eksploatacji. Powstanie takiej strefy jest możliwe 
w każdym miejscu, gdzie front eksploatacji został zatrzymany na pewien okres 
czasu. Przestoje takie powodowane są różnymi przyczynami naturalnymi (np. 
obwał), technicznymi (np. remont obudowy) lub organizacyjnymi (np. prze-
zbrojenie frontu). Powstałą w ten sposób krawędź autor nazwał krawędzią cza-
sową, chcąc w ten sposób podkreślić jej genezę (czasowe zatrzymanie frontu). 
Strefy niestabilne tworzą się również wokół takich krawędzi i wielokrotnie 
są przyczyną niespodziewanych zupełnie tąpnięć. Przykład takiego tąpnięcia 
podany został w książce Elementy mechaniki skał i tąpania w polskich kopalniach 
węgla i miedzi na stronie 169. 

Krawędzie takie są szczególnie groźne, gdyż często nie oznacza się ich 
na mapach górniczych jako miejsc niebezpiecznych, a zagrożenie z nimi 
związane wcale nie jest mniejsze niż przy zbliżaniu się do krawędzi typo-
wych, klasycznych. Co więcej, zgodnie z teorią szczelin na obrzeżu spękań 
występujących w strefie krawędzi następuje koncentracja naprężeń, zwa-
na spiętrzeniem naprężeń w wierzchołku szczelin. Zbliżający się front eksplo-
atacyjny do krawędzi może uruchomić nagłą propagację szczelin i wyzwolić 
poślizg w strefie niestabilnej. 

W pewnym sensie krawędź czasowa zostaje również wytworzona przy 
zmianie orientacji frontu. Przypadki takie zdarzają się w kopalniach rud miedzi 
stosujących systemy komorowe lub filarowe, w których zmiana kierunku postępu 
frontu, wymuszona przez warunki naturalne, jest stosunkowo łatwa i nie wymaga 
jego przezbrajania. 

Stosowane w kopalniach węgla kamiennego odprężanie pokładu tąpiącego 
przez nadebranie go lub podebranie eksploatacjąpokładu nietąpiącego, pomimo 
pozytywnych efektów powoduje również powstawanie krawędzi. 

Wpływ pozostawianych resztek na zagrożenie sejsmiczne jest powszecłmie 
znany od dawna. Wydaje się jednak, że zagrożenie związane z eksploatacją 
resztek tylko częściowo związane jest z koncentracją naprężeń. Decydujące 
znaczenie według autora ma naruszenie równowagi w strefach niestabilnych, 
powstałych na obrzeżach resztki (rys. 33). 

Rozcinając resztkę, narusza się powstały stan równowagi chwiejnej, wy-
swalając poślizg. Przy takich przyczynach zagrożenia oczywistymi stają się 
korzyści z wybierania resztek eksploatacją zamykającą, prowadzoną frontem 
z boku DC w resztce, prostopadle do jej dłuższych boków AD oraz BC (rys. 
33a). Przy takim usytuowaniu frontu strefy niestabilne występują tylko na skrzy-
dłach frontu, a ,jazda na zroby" ogranicza się do zbliżania się do stosunkowo 
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a) Resztka otoczona zrobami 2 

b) Przekrój 3-4 

c) Przekrój 1-2 

Rys. 33. Strefy niestabilne na obrzeżach resztki 



110 Rozckiał 6 - Wpływ warunków geologiczno-górniczych na indukowanie wstrząsów.,. 

krótkiego odcinka AB. Ułatwia to zastosowanie odpowiedniej profilaktyki pr2y 
dochodzeniu do linii zrobów. 

W kopalniach węgla kamiennego często konieczne jest prowadzenie 
eksploatacji w niższym pokładzie pod resztką. Zagrożenie z tym związane 
to przede wszystkim naruszenie równowagi w strefach niestabilnych, które 
w pewnym momencie muszą się znaleźć w strefie poziomych rozciągań. Poza 
tym na część pokładu pod resztką nacisk skał stropowych jest większy, co może 
być przyczyną tąpnięć pokładowych (naprężeniowych). 

- " ' i • • '> 1''/''-"/I.. 

Rys. 34. Strefa niestabilna nad wiązką pokładów. 

Eksploatacja w pokładzie nadległym jest równie niebezpieczna, jeżeli 
pokład ten znajduje się pod strefą niestabilną, powstałą po wybraniu pokładu 
niższego. Strefy te mogą tworzyć się także na znacznej wysokości nad wyeks-
ploatowanym pokładem, jak na rys. 34. 

Przy takim położeniu strefy niestabilnej, przy zbliżaniu się do niej frontami 
w pokładach nadległych, także wystąpi zagrożenie tąpaniami. Identyczna sy* 
tuacja występuje również przy prowadzeniu eksploatacji pokładu (złoża) gru-
bego na warstwy, gdy fronty w kolejnych warstwach przechodzić będą pod 
strefą niestabilną. 
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ZAPOBIEGANIE 
WSTRZĄSOM 
WYSOKOENERGETYCZNYM 
Z MECHANIZMEM 
POŚLIZGOWYM 

Na podstawie badań naukowych i doświadczeń praktycznych opracowano 
szereg pasywnych i aktywnych metod zapobiegania zagrożeniu sejsmicznemu 
i zagrożeniu tąpaniami. Część z nich nie wytrzymała próby czasu i po nieudanych 
próbach wdrożenia została zaniechana. 

Ograniczona skuteczność metod zapobiegania zagrożeniom powodowana 
jest tą samą przyczyną, co ograniczona skuteczność metod prognozy, a mia-
nowicie nieznajomością mechanizmu wstrząsu wysokoenergetycznego. Brak 
rozpoznania procesów zachodzących w górotworze przed silnym wstrząsem jest 
przyczyną tego, że szereg wdrożonych metod niedostosowanych jest do stanu 
rzeczywistego i nie może dać pozytywnych wyników. Co gorzej, pośpieszne 
wdrażanie niedopracowanych i niedostatecznie zweryfikowanych rozwiązań 
może dać wyniki przeciwne do oczekiwanych i nawet powodować wzrost stanu 
zagrożenia. 

Ze względu na bezpieczeństwo załogi najpewniejszą formą profilaktyki 
pasywnej jest zaniechanie eksploatacji złóż w rejonach o wysokim stopniu 
zagrożenia tąpaniami. Powoduje to jednak duże straty eksploatacyjne kopaliny 
użytecznej i taki sposób zapobiegania zagrożeniu należy traktować jako osta-
teczność. Tym bardziej, że do zaniechanego pola górniczego z reguły bardzo 
trudno jest po latach wrócić. Stosuje się również czasowe zrezygnowanie z ek-
sploatacji w danym polu, ale daje to tylko chwilowe korzyści, bo po wznowieniu 
eksploatacji zagrożenie sejsmiczne będzie takie samo jak przed jej przerwaniem, 
natomiast koszty jakie musi się ponieść, wznawiając przerwaną eksploatację, 
są bardzo wysokie. 

Aby zapobiegać zagrożeniu sejsmicznemu spowodowanemu występowaniem 
wstrząsów z mechanizmem poślizgowym należy: 
• prowadzić eksploatację tak, aby ograniczyć do minimum prawdopodobień-

stwo tworzenia się stref niestabilnych; 
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• lokalizować strefy niestabilne; 
• likwidować zlokalizowane strefy niestabilne; 
• podejmować działania techniczno-organizacyjne minimalizujące skutki 

wstrząsów, w tym również eliminować przebywanie ludzi w rejonach zagro-
żonych. 

Realizując powyższe zadania, należy jednak zastosować specjalne środ-
ki, czasami inne niż stosowane obecnie w sposób rutynowy na skalę przemy-
słową. 

7.1. Ograniczanie tworzenia się stref niestabilnycli. 

Jak podano w poprzednich rozdziałach, strefy niestabilne tworzą się wzdłuż 
granic obszaru wybranego (zrobów) oraz w skrzydłach zrzuconych uskoków 
normalnych, a czynniki geologiczne i górnicze powodujące powstawanie takich 
stref opisane zostały w rozdziałach 5 i 6. 

Przystępując do eksploatacji w nowym polu, należy tak ją zaprojektować, 
aby już na tym etapie ograniczyć ilość miejsc, w których mogą powstawać 
strefy niestabilne. Czynniki mające wpływ na tworzenie się stref niestabilnych 
oraz ogólne zasady jakie winny być przestrzegane w fazie projektowania nowej 
eksploatacji, podano w poprzednim rozdziale. Uzupełniając powyższe uwagi, 
należy podkreślić, że strefy niestabilne tworzą się nie tylko wzdłuż dłuższych 
boków wyeksploatowanej parceli, ale również w miejscu rozcięcia złoża, od 
którego zostaje uruchomiony front eksploatacyjny oraz również w miejscu jego 
zatrzymania. Wynika stąd wniosek, że ograniczanie ilości miejsc, w których 
powstają strefy niestabilne, uzyskuje się nie tylko przez zwiększanie długości 
frontu (rys. 31), ale również przez wydłużanie jego wybiegu. Oczywiście 
0 geometrii wyrobisk decydują w głównej mierze lokalne warunki, ale jeżeli 
jest to możliwe, należy dążyć do maksymalnego zwiększenia długości frontu 
1 jego wybiegu. Należy również unikać wykonywania dodatkowych wyrobisk 
wewnątrz pola, gdyż każde takie wyrobisko komplikuje później prowadzenie 
eksploatacji, a najczęściej stanowi granicę, na której eksploatacja ta zostaje 
zatrzymana. 

Ważne jest prowadzenie eksploatacji w taki sposób, aby jej front przemie-
szczał się w miarę możliwości ze stałą prędkością, bez przerw. Unika się w ten 
sposób zarówno powstawania krawędzi czasowych będących źródłem zagro-
żenia dla drugiej eksploatacji, jak i zmian aktywności sejsmicznej powodowanej 
zmianą prędkości postępu frontu. 
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Nadmierne rozcięcie złoża powoduje wzrost stanu zagrożenia. Problem 
ten występuje w licznych kopalniach, a zwłaszcza w kopalniach rud miedzi, 
gdzie ze względów technologicznych szkielet rozcięcia złoża stanowią wiązki 
równoległych wyrobisk korytarzowych (rys. 35) pomiędzy którymi pozo-
stawiane są tak zwane filary wielkogabarytowe o znacznych wymiarach. 

Przed uruchomieniem eksploatacji w polu ograniczonym wiązkami wy-
robisk korytarzowych pozostawione pomiędzy wyrobiskami filary wielkogaba-
rytowe osłabia się przez wykonanie dodatkowych wyrobisk komorowych, do-
prowadzając filary do stanu pozniszczeniowego. To „upodatnienie'' złoża sku-

Rys. 35. Rozcięcie złoża wiązką wyrobisk korytarzowych. 

tecznie odpręża filary wielkogabarytowe, ale jednocześnie powoduje znaczne 
osiadanie stropu, przez co na granicy upodatnionej wiązki występuje duży 
gradient przemieszczeń pionowych, sprzyjający tworzeniu się stref niestabilnych. 
W rezultacie w najbardziej niekorzystnej sytuacji może się zdarzyć, że pod-
czas prowadzenia eksploatacji w polu ograniczonym wiązkami wyrobisk 
z upodatnionymi filarami wielkogabarytowymi przez cały czas utrzymywał się 
będzie wysoki stan zagrożenia, spowodowany niebezpieczeństwem naruszenia 
równowagi w powstałych strefach. W kopalniach rud miedzi przeważająca 
ilość ognisk wstrząsów wysokoenergetycznych znajduje się w sąsiedztwie 



114 Rozdział 7 - Zapobieganie wstrząsom wysokoenergetycznym... 

upodatnionej wiązki wyrobisk korytarzowych. Dochodzenie w końcowej fazie 
eksploatacji do upodatnionej wiązki jest porównywalne z "jazdą na zroby". 

W masywie skalnym występują prawie zawsze uskoki, w których w skrzy-
dłach zrzuconych mogą tworzyć się strefy niestabilne (Goszcz, 1996). Dlatego 
też, jeżeli jest to możliwe, prowadząc eksploatację przy uskokach, należy dążyć 
aby w pierwszej kolejności wybrać złoże w skrzydle wiszącym, a dopiero 
w drugiej - w skrzydle zrzuconym (rys. 36). Przy takiej kolejności eksploatacji 

Rys. 36, Właściwa kolejność eksploatacji przy uskoku. 

strefy niestabilne w skrzydle wiszącym uskoku nie będą się tworzyć, bo wybranie 
złoża od strony skrzydła wiszącego ułatwi osiadanie nadległych skał razem ze 
szczeliną uskokową. 

Dochodzenie frontem eksploatacji do strefy niestabilnej zawsze grozi 
uruchomieniem poślizgu. Mając to na uwadze, dochodząc frontem do strefy 
niestabilnej, usytuowanej równolegle lub prawie równolegle do linii frontu 
(co zdarza się najczęściej przy "jeździe na zroby"), należy front skosować tak, 
aby dochodził do krawędzi strefy niestabilnej pod ostrym kątem. Wówczas 
poziome naprężenia rozciągające nie od razu obejmą cała strefę, lecz tylko jej 
najbliższy odcinek, który będzie się wydłużał w miarę zbliżania się frontu. Przy 
skosowaniu frontu jest zatem duża szansa, że osiadanie zawieszonych bloków 



115 

skalnych po szczelinie odbywać się będzie stopniowo, w miarę spokojnie, bez 
nagłego poślizgu. 

Skosowanie frontu ścianowego przy dochodzeniu do zrobów pomimo 
dużych trudności ruchowych stosowane było w kopalniach węgla z dobrym 
skutkiem, a wykorzystanie takiej tecłmologii robót przy dochodzeniu do zrobów 
w kopalniach rud miedzi, stosujących komorowo-filarowy system eksploatacji, 
nie przedstawia większych trudności. 

Zagrożenie sejsmiczne wzrasta wreiz z rozmiarami geometrycznymi strefy 
niestabilnej, przedstawionej schematycznie na rys. 6. Gdy spękania S mająogra-
niczony zasięg, a rozwarcie R jest małe, wówczas naruszenie równowagi w tej 
strefie spowoduje tylko słaby, niegroźny wstrząs. Jeżeli jednak strefa spękań 
jest rozległa, a rozwarstwienie jest duże, to naruszenie równowagi spowoduje 
wstrząs wysokoenergetyczny, określany umownie jako regionalny. 

Zarówno zasięg spękań, jak i ich rozwarcie zależą w znacznym stopniu 
od gradientu przemieszczeń skał stropowych na granicy zrobów. Wynika stąd 
wniosek, że podstawowym warunkiem ograniczenia zagrożenia sejsmicznego 
jest stosowanie takich systemów eksploatacji i takich systemów kierowania 
stropem, przy których gradient przemieszczeń pionowych na granicy zrobów 
jest jak najmniejszy, 

W praktyce, warunek ten można spełnić, stosując system podsadzkowy 
z ograniczoną wysokością fi*ontu. Złoża o dużej miąższości powinno się eksploa-
tować warstwami równoległymi do uławicenia. Z drugiej jednak strony trzeba 
mieć świadomość, że zastosowanie systemu podsadzkowego powoduje wzrost 
zagrożenia tąpaniami. Konieczne jest zatem wypracowanie odpowiedniego 
optimum dla danych warunków geologiczno-górniczych. 

Bliższego zbadania wyma-
ga określenie najbezpieczniej-
szej wielkości ustępliwości fron-
tu, to jest ustalenie wielkości wy-
przedzenia pomiędzy frontami 
sąsiednich ścian. Na rys. 37 ścia-
na 1 wyprzedza ścianę 2 o dłu-
gość „d", przy czym wartość 
d określa ustępliwość frontu. 
Wzdłuż krawędzi eksploatacji 
ściany 1 mogą tworzyć się stre-
fy niestabilne. Gdy strefa taka 
utworzy się na odcinku AB, 

CA-O O) 
0> 

B 

Rys. 3 7, Ustępliwość frontu. 
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wówczas front ściany 2 może naruszyć w niej równowagę. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że strefa niestabilna tworzy się w wyniku procesów reologicz-
nych i jej powstanie wymaga zawsze pewnego czasu. Wydaje się, że dobierając 
odpowiednią prędkość eksploatacji oraz ustępliwość frontów ścian 1 oraz 2, 
procesem tworzenia się stref niestabilnych na odcinku AB pomiędzy tymi 
ścianami można do pewnych granic sterować. 

7.2. Lokalizowanie stref niestabilnych. 

Uwagi podane w poprzednim rozdziale dotyczą projektowania robót i prowa-
dzenia pierwszej, otwierającej eksploatacji w danym polu. Zagrożenie dla tej 
eksploatacji jest relatywnie małe i w głównej mierze związane jest z możli-
wością wystąpienia wstrząsów mających ogniska pod eksploatowanym złożem, 
powodowanych odprężaniem się skał spągowych pod obszarem zrobów. Przy 
stosunkowo szybkiej eksploatacji zostaje „zdjęta" składowa pionowa naprężenia 
litostatycznego. Powstaje wówczas w spągu złoża nowy, trój osiowy stan na-
prężeń, w którym naprężenie pionowe staje się naprężeniem minimalnym, 
a maksymalnym staje się składowa pozioma równoległa do linii frontu. W nowo 
powstałych warunkach naprężeniowych może nastąpić zniszczenie struktury 
skał spągowych z nagłym przemieszczeniem ich „w górę", w kierunku nie-
skomprymowanych jeszcze zrobów. 

Zagrożenie wstrząsami mającymi ogniska w spągu eksploatowanego złoża 
utrzymuje się do czasu zrelaksowania naprężeń i ustabilizowania się warunków 
naprężeniowych. 

Na możliwość występowania wstrząsów spowodowanych odciążeniem 
spągu złoża zwrócono uwagę w rozdziale 5.2. 

Przy kolejnej eksploatacji, gdy już na granicy zrobów po pierwszej 
eksploatacji powstały strefy niestabilne, zagrożenie sejsmiczne gwałtownie 
wzrasta i jego ograniczanie wymaga zastosowania odpowiednich zabiegów 
techniczno-organizacyjnych. 

Dobór środków profilaktycznych wymaga uzyskania rozpoznania stanu 
zagrożenia oraz charakteryzujących go parametrów. W tym celu konieczne jest 
dokonanie szczegółowej analizy zjawisk sejsmicznych towarzyszących pierwszej 
eksploatacji. Wprawdzie energia tych zjawisk jest zawsze nieporównywalnie 
mniejsza od towarzyszących drugiej, kolejnej eksploatacji, to jednak niektóre 
prawidłowości zarejestrowane podczas eksploatacji pierwszej mogą znacznie 
ułatwić ocenę zagrożenia. 
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Ważne jest określenie, do jakiej odległości przed linią frontu zazna-
czają się już jego wpływy. Obserwacje typowo górnicze, takie jak: zaciskanie 
i konwergencja wyrobisk, deformacje obudowy, wykroplenia ze stropu, łu-
szczenie się ociosów itp., uzupełnione rejestracjami sejsmologii górniczej 
i sejsmoakustyki, ułatwiają znacznie oszacowanie niebezpiecznej odległości 
frontu od strefy niestabilnej i zasięgu jego wpływów. Określając zbiór wspó-
łrzędnycłi zo ognisk wstrząsów i analizując profil geologiczny warstw stro-
powycłi, w sprzyjający cli warunkacłi można również ocenić wysokość, na jakiej 
nad złożem tworzą się strefy niestabilne i gdzie następuje zablokowanie poślizgu. 
W kopalniach węgla kamiennego ze względu na zróżnicowaną litologię skał 
i ich własności geomechaniczne wyznaczenie wysokości zablokowania ruchu 
jest stosunkowo łatwe. Znacznie trudniejsze jest ustalenie tej wysokości w ko-
palniach rud miedzi, gdzie w profilu skał stropowych występują grube ławy 
wapieni i dolomitów o zbliżonych własnościach geomechanicznych. Zróż-
nicowana w niewielkim stopniu litologia utrudnia ustalenie w tych skałach 
horyzontów, na jakich mogą tworzyć się rozwarstwienia. Z drugiej jednak 
strony kopalnie rud miedzi dysponują bardzo dużąilością rejestracji wstrząsów 
i wnikliwa reinterpretacja sejsmogramów może to ustalenie ułatwić. 

Dla prognozy przewidywanego zagrożenia poza analizą zjawisk gene-
rowanych pierwszą eksploatacją i reinterpretacją zjawisk sejsmicznych można 
wykorzystać metodę rozeznania górniczego, pod warunkiem że metoda ta 
zostanie odpowiednio zmodyfikowana. W obecnej formie odzwierciedla ona 
poglądy na zjawisko tąpań w znacznym stopniu już nieaktualne (np. wskaźnik 
Wet). Poza tym wpływ niektórych czynników jest przeceniony, a niektórych 
- niedoceniony, W efekcie ostateczna ocena stanu zagrożenia odbiega od 
rzeczywistości. 

Ze względu na wady obecnie stosowanej metody rozeznania górnicze-
go należy dokonać w niej istotnych zmian. Praktycznie metodę tę trzeba 
opracować od nowa według zasad obowiązujących przy opracowywaniu skal 
eksperckich, w których wpływ poszczególnych czynników na stan zagrożenia 
i jego wagi cyfrowe ustala się jako rodzaj średniej arytmetycznej ocen doko-
nanych przez odpowiednio duży zespół niezależnych specjalistów. 

Opracowana w ten sposób skala porównawcza znacznie przybliży wiary-
godność oceny stanu zagrożenia oraz umożliwi ustalenie stref najbardziej 
zagrożonych wystąpieniem wstrząsu wysokoenergetycznego z mechanizmem 
poślizgowym. 

Miejsca, w których mogą się tworzyć strefy niestabilne, to te, w których 
gradient przemieszczeń pionowych osiąga duże wartości. Dysponując projektem 
eksploatacji, prawdopodobne położenie tych stref można stosunkowo łatwo 
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wskazać, zwłaszcza przy wykorzystaniu metod analitycznych i techniki cyfro-
wej. 

Opisane wyżej analizy stanu zagrożenia odnoszą się do fazy, w której 
jeszcze nie ma wyrobisk przygotowawczych. Po ich wykonaniu można przy-
stąpić do lokalizowania stref niestabilnych, wykorzystując metody geofizyki, 
a zwłaszcza metody geotomografii sejsmicznej. Zarejestrowane anomalie 
należy skontrolować otworami wierconymi w stropie na taką wysokość, na 
jakiej można się spodziewać rozwarstwień. Zagadnienie to omówione zostało 
w rozdziale 5, 

7.3. Likwidacja stref niestabilnych. 

Skuteczne zapobieganie zagrożeniu sejsmicznemu i związanemu z nim za-
grożeniu tąpaniami powodowanymi wstrząsami z mechanizmem poślizgowym 
możliwe jest tylko albo przez zaniechanie eksploatacji w złożach, w których 
eksploatacja ta doprowadza do tworzenia się w skałach stropowych stref 
niestabilnych, albo przez likwidację powstałych stref w bezpiecznym, dogodnym 
dla kopalni miejscu i czasie. Rozwiązania pośrednie, bazujące na stosowaniu 
technologii ograniczających prawdopodobieństwo tworzenia się takich stref 
oraz na organizacji robót górniczych, która minimalizuje skutki wstrząsów, nie 
eliminują całkowicie zagrożenia, lecz tylko je zmniejszają. 

Górnictwo podziemne dysponuje pewną ilością aktywnych metod zapo-
biegania zagrożeniu. Rzecz w tym jednak, że większa ich część zapobiega 
tąpaniom pokładowym, naprężeniowym. Metod zapobiegania tąpaniom stro-
powym jest znacznie mniej, a poza tym ich skuteczność w zapobieganiu skut-
kom wstrząsów z mechanizmem poślizgowym jest ograniczona, ponieważ 
dostosowane są one do innego geomechanicznego modelu zjawiska (zwykle 
okresowego pękania mocnych skał stropowych). 

Najogólniej, aktywne metody zapobiegania zagrożeniu tąpaniami można 
podzielić na dwie grupy: 

• rozładowujące naprężenia w caliźnie i powodujące dyssypację nagromadzonej 
energii, 

• prowokujące zjawiska sejsmiczne w dogodnej dla kopalni sytuacji górniczej 
i czasie. 

Teoretycznie korzystniejsze powinny być metody pierwszej grupy, gdyż 
rozładowanie skoncentrowanych naprężeń odbywa się bez silnych zjawisk 
sejsmicznych. Stosowane powszechnie prowokowanie wstrząsów różnymi 
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zabiegami technicznymi zapewnia wprawdzie bezpieczeństwo załodze, ale 
nie eliminuje ani strat materialnych powodowanych uszkodzeniem (a nawet 
w ekstremalnych przypadkach zniszczeniem) wyrobisk ani drgań powierzchni 
będących przyczyną szkód górniczych w obiektach i paniki wśród ludności 
cywilnej, zamieszkującej tereny położone w zasięgu wpływów wstrząsów. 

Większość metod rozładowjwania koncentracji naprężeń w górotworze 
w rzeczywistości odnosi się do rozładowywania naprężeń w caliźnie węglowej 
przed linią frontu, w ociosach oraz spągu wyrobisk. Skuteczność tych zabiegów 
dla zminimalizowania zagrożenia wstrząsami z mechanizmem poślizgowym 
jest ograniczona. Odpalenie silnego ładunku materiału wybuchowego (MW) 
na linii frontu może wywołać sprowokowanie poślizgu, ale tylko wtedy gdy fala 
detonacyjna dotrze do strefy niestabilnej i spowoduje naruszenie w niej stanu 
równowagi. Wymaga to odpowiednio małej odległości otworu strzałowego 
od miejsca zablokowania ruchu na szczelinie oraz silnego ładunku MW cechu-
jącego się wysoka bryzantycznością. 

Warunek powyższy w kopalniach węgla kamiennego jest trudny do speł-
nienia. Otwory strzałowe odwiercone z frontu ściany, w ociosach oraz spągu 
wyrobisk, na znacznej długości wiercone sąjuż w strefie spękanej, odprężonej, 
która pochłania znaczną część energii detonacji. Ładunek w pojedynczym 
otworze z przyczyn tecłmicznych (długość i średnica otworu oraz konieczna 
przybitka) jest ograniczony i rzadko się zdarza, że jest większy od 50KG. 
Ponadto przepisy górnicze regulujące zasady prowadzenia eksploatacji w ko-
palniach węgla kamiennego zezwalająjedynie na stosowanie materiałów o nis-
kiej bryzantyczności, bezpiecznych w atmosferze zawierającej metan i bezpie-
cznych wobec pyłu węglowego. 

W rezultacie efekt stosowania w kopalniach węgla tak zwanych strzelań 
odprężających, wstrząsowo-odprężajacych, kamufletowych itd. jest w sumie 
nikły. Strzelania takie są bardziej skuteczne przy "jeździe na zroby" lub zbliżaniu 
się do krawędzi w pokładzie sąsiednim. Wówczas odpalanie z linii frontu serii 
otworów w kierunku zrobów, załadowanych w maksymalny sposób materiałem 
wybuchowym, może wyzwolić poślizg. Są to jednak przypadki rzadkie i sto-
sowane strzelania wstrząsowo-odprężające w większym stopniu ułatwiają ura-
bianie w przodku, niż cłironią go przed skutkami wstrząsów z mechanizmem 
poślizgowym. 

Strzelania wstrząsowo-odprężające mają jednak istotne znaczenie dla 
wyzwalania wstrząsów słabych, związanych ze skokowym poziomym przemie-
szczaniem się skał stropowych w kierunku zrobów. Odpalanie ładunku MW 
w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemieszczeń inicjuje te przemieszczenia, 
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CO potwierdzają występujące często bezpośrednio po strzelaninach liczne 
wstrząsy o energiach na poziomie lO^-lO'*!, rzadziej lO^J. 

Zdecydowanie lepsze efekty w prowokowaniu wstrząsów uzyskują kopal-
nie rud miedzi, w których dozwolone jest strzelanie materiałem wybuchowym 
0 większej bryzantyczności (dynamitem, saletrolem i wybuchowymi materiała-
mi emulsyjnymi). Poza tym skały w złożu i jego otoczeniu są bardziej wytrzymałe 
1 sprężyste, co zwiększa efekt detonacji. Szczególnie dobre efekty uzyskano, 
stosując strzelanie grupowe, polegające na odpaleniu jednocześnie kilku, a cza-

Rok Wstrząsy samoistne Wstrząsy sprowokowane Rok 
Ilość Energia [GJ] Ilość Energia [GJ] 

1999 245 1,88 169 2,68 
2000 347 6,06 167 1,04 
2001 464 4,65 265 1,57 

sami nawet kilkunastu przodków. Dodatkowy, korzystny efekt uzyskuje się, 
stosując strzelanie z wielkośrednicowym otworem włomowym. 

Skuteczność prowokowania wysokoenergetycznych wstrząsów w kopal-
niach rud miedzi ilustruje powyższa tabela (Kłeczek, 2002). 

Techniką strzelniczą w kopalniach rud miedzi prowokuje się do 40% 
wstrząsów wysokoenergetycznych. 

Wydaje się, że efekt prowokacji byłby jeszcze większy, gdyby metrykę 
strzelniczą dostosowano do mechanizmu poślizgowego wstrząsu. Strefy nie-
stabilne będące przyczyną wstrząsów wysokoenergetycznych znajdują się na 
krawędzi zrobów, w związku z czym właśnie w sąsiedztwie krawędzi (granicy 
zrobów) należy skoncentrować roboty strzałowe. Jeżeli jest to możliwe, strze-
lania wstrząsowo-odprężajace winny być wykonywane przed frontem eksplo-
atacji w ociosach wyrobisk przyległych do zrobów (rys. 38). Odpalając jedno-
cześnie (grupowo) serię tak zlokalizowanych otworów, zwiększy się wydatnie 
prawdopodobieństwo uruchomienia poślizgu. 

Dla rozładowania naprężeń w stropie w kopalniach węgla kamiennego 
stosuje się torpedowanie stropu. Polega ono na odpaleniu stosunkowo silnych 
ładunków MW (do 50KG) w otworach odwierconych z wyrobisk górniczych do 
warstw stropowych. Długość tych otworów wierconych zazwyczaj pod kątem 
40* -̂ 60° wynosi przeważnie 20 - 30 m. Metoda ta okazała się bardzo skuteczna 
dla prowokowania wstrząsów (Krzyżowski i inni, 1998). Torpedowanie stropu 
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Rys. 38. Najkorzystniejsza lokalizacja strzelań wstrząsowo-odpręźających. 

prowadzi się zarówno z wyrobisk przygotowawczych, jak i z frontu ściany, 
wiercąc z przodka ścianowego serię otworów w kierunku postępu frontu, odchy-
lonych od pionu nad caliznę. 

Doświadczenia z praktyki dowodzą, że torpedowanie stropu prowokuje 
wstrząsy o energiach lO^-lO^J. Są to jednak głównie wstrząsy spowodowane 
przemieszczeniami poziomymi (miedzyławicowymi) skał nadległych nad eksplo-
atowanym pokładem. Sprowokowanie wstrząsów o wysokiej energii, powodo-
wanych poślizgiem w strefie niestabilnej, należy do rzadkości. 

Według autora skuteczność torpedowania stropu można zwiększyć, mo-
dyfikując nieco standardową metodę. Modyfikacja ta polega na odwierceniu serii 
otworów do warstwy, w której nastąpiło zablokowanie poślizgu, i jednoczesnym 
odpaleniu w niej możliwie silnych ładunków MW. Ideę takiego torpedowania, 
które autor nazwał strzelaniem torpedującym strop, przedstawiono na rys. 39. 
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Rys. 39. Zasada strzelań torpedujących strop. 

Eksperymentalne jej stosowanie w kopalniach węgla kamiennego dało bardzo 
dobre rezultaty (Goszcz, 1993). 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że metodę tę należy rozwijać, 
dążąc jednocześnie do dostosowania techniki strzelniczej do geomechanicznego 
modelu zjawiska. Wydaje się, że na przykład stosując w odpowiedni sposób 
zapalniki milizwłoczne do odpalania ładunków MW w kolejnych otworach 
z odpowiednią zwłoką, można uzyskać lepsze efekty. 

Jedną z metod aktywnej profilaktyki jest nawadnianie górotworu. Nasy-
cenie skały wodą zmniejsza jej wytrzymałość, w związku z czym zniszczenie 
materiału skalnego powinno nastąpić już przy niższej wartości naprężeń. 
Przyjmując takie założenie, od lat nawadnia się caliznę węglową przed linią 
frontu ściany i w ociosach wyrobisk korytarzowych. Zapomina się jednak, że 
węgiel jest skałą nieprzepuszczalną i nawadniając pokład, w rzeczywistości 
wtłacza się wodę w istniejące już w nim pęknięcia i szczeliny. Uzyskuje się 
w ten sposób zmniejszenie się kąta tarcia wewnętrznego węgla. 

Nawadnianie górotworu, w którym zawsze występują różnie zorientowane 
pęknięcia i szczeliny w różnym stopniu rozwarte, jest z założenia procesem 
niekontrolowanym. Kierunki przepływu wody nie są znane, przy czym zawsze 
penetruje ona miejsca gdzie opory hydrauliczne są najmniejsze. Ustalenie, 
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a nawet przewidywanie, w którym kierunku przemieszczać się będzie zatłoczona 
do górotworu woda, jest praktycznie niemożliwe. 

Nawodnienie górotworu powoduje zmniejszenie się kąta tarcia wew-
nętrznego skał. Przy niskicłi ciśnieniach występuje klasyczny efekt smarowa-
nia, a przy dużych - zjawisko hydraulicznego pękania. Zarówno smarowanie, 
jak i hydrauliczne pękanie wpływa na stan równowagi w górotworze, ułatwia-
jąc przemieszczanie się bloków skalnych względem siebie. Efekt smarowania 
zmniejsza siłę tarcia na powierzchniach przemieszczających się bloków i ener-
gia wstrząsów występujących przed przemieszczającym się frontem po na-
wodnieniu przeważnie się zmniejsza. Z drugiej jednak strony nawodnienie 
górotworu zmniejsza także siłę tarcia na pęknięciu S w strefie niestabilnej 
i może wyzwolić niekontrolowany, nagły poślizg. 

Ostateczny rezultat nawadniania trudno jest przewidzieć, zwłaszcza przy 
nawadnianiu pod dużym ciśnieniem, które w wyniku hydraulicznego pękania 
zmienia lokalnie strukturę skał. 

Być może pozytywne wyniki dałoby grawitacyjne, trwające odpowied-
nio długo, nawadnianie strefy niestabilnej. Spowodowany powolnym nawa-
dnianiem sukcesywny spadek wytrzymałości skały może ułatwić spokojny 
poślizg bloku po pęknięciu S. Teoretycznie zabieg taki powinien dać korzystne 
efekty, gdyż nawadnianie strefy niestabilnej powoduje nie tylko postępujące 
zmniejszanie się siły tarcia na powierzchniach pęknięcia S (rys. 6) i spadek 
wytrzymałości skał, ale również może stopniowo osłabiać wytrzymałość wystę-
pów skalnych blokujących poślizg na skutek znanego z geologii dynamicznej 
efektu rozmiękczania skał. 

Roboty strzałowe oraz nawadnianie górotworu ma na celu wyzwolenie 
poślizgu w strefie niestabilnej w dogodnym dla kopalni momencie. Inną formą 
ograniczania zagrożenia wstrząsami z mechanizmem poślizgowym może okazać 
się również uniemożliwienie poślizgu przez stabilizację strefy niestabilnej. 

Warunkiem poślizgu jest możliwość przemieszczenia się bloku skalnego 
po istniejącym pęknięciu S. Poślizg ten zablokowany jest siłą tarcia T spowo-
dowanąprzez różne nierówności i występy skalne. Tak długo, jak długo w strefie 
niestabilnej utrzymuje się stan równowagi, poślizg nie może nastąpić. Wynika 
stąd wniosek, że przez zwiększenie siły tarcia T można zahamować poślizg. 
Można to osiągnąć na przykład przez cementację strefy spękań. Przy obecnym 
postępie technicznym istnieją również możliwości zastosowania innych, bar-
dziej skutecznych niż cement środków wiążących o dużej wytrzymałości na 
ścinanie. 
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Równie skuteczne może okazać się wypełnianie rozwarstwień samoze-
stalającą się substancją o odpowiednich własnościach wytrzymałościowych. 
Brak doświadczeń uniemożliwia dokonanie oceny skuteczności takiego po-
stępowania. Jedyny eksperyment, wprawdzie udany, przeprowadzony w byłej 
kopalni Porąbka-Klimntów, gdy z chodnika w pokładzie 409 wypełniano 
samozestalającąsię mieszaniną popiołowo-wodną(tzw. emulgatem) rozwarst-
wienie nad pokładem 510, nie stanowi wystarczającego dowodu. Wydaje się 
jednak, że dosadzanie rozwarstwień w strefie niestabilnej odpowiednim medium 
może znaleźć zastosowanie jako perspektywiczna metoda zapobiegająca za-
grożeniu sejsmicznemu. Podsadzkę wypełniającąrozwarstwienie można dopro-
wadzać otworami wiertniczymi, ajako substancję wypełniającąrozwarstwienie 
można wykorzystać różnego rodzaju spoiwa górnicze, których szereg odmian 
oferują wyspecjalizowane firmy. 

Celowe jest także podjęcie prób kontrolowanej likwidacji stref niestabil-
nych przez odpowiednie zaprojektowanie eksploatacji. Sposób ten wydaje się 
szczególnie atrakcyjny dla tych kopalń węgla kamiennego, które eksploatują 
sąsiednie pokłady. Wykorzystując metody analityczne, można obliczyć parame-
try eksploatacji, dobierając je tak, aby wpływy przemieszczających się frontów 
likwidowały strefy niestabilne. W pewnym sensie byłaby to metoda analogiczna 
do stosowanej przy eksploatacji pod terenami clironionymi, gdzie tak sytuuje się 
fronty, aby na powierzchni terenu naprężenia ściskające były kompensowane 
rozciągającymi i nie powodowały szkód w obiektach. 

7.4. Ograniczanie skutków wstrząsów. 

Prowadzenie przez wiele lat eksploatacji złóż w warunkach zagrożeń natural-
nych spowodowało wypracowanie podstawowych, ogólnych zasad bezpiecznego 
prowadzenia robót. Większość z nich dotyczy również prowadzenia eksploata-
cji górniczej w rejonach zagrożonych tąpaniami. 

Przede wszystkim roboty górnicze w rejonach zagrożonych tąpaniami 
powinny być prowadzone pod stałym nadzorem. Obecność kompetentnej 
osoby dozoru w zagrożonym przodku ma wprawdzie znikomy wpływ na stan 
zagrożenia, ale jest niezbędna dla dopilnowania realizacji ustalonych zaleceń 
techniczno-organizacyjnych. 

W wyrobisku zagrożonym tąpaniami szczególne znaczenie ma obudowa 
i jej stan. Dobór obudowy dla takich wyrobisk, wymagane jej parametry, zasady 
kontroli, naprawy i konserwacji, regulują szczegółowe górnicze przepisy. 
Problemom tym poświęcona jest także obszerna literatura (podręczniki i pu-
blikacje). 
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Ogólną zasadą obowiązującą przy prowadzeniu eksploatacji w rejonach 
zagrożonych tąpaniami jest ograniczanie do niezbędnego minimum ludzi za-
trudnionych w takich rejonach, przy czym przede wszystkim chodzi o liczbę 
ludzi przebywających jednocześnie w strefach zagrożonych. W praktyce, liczbę 
tę ustala Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego dla każdego zagrożonego wy-
robiska. 

Skutki wstrząsu to przede wszystkim wyrzut skał do wyrobiska i nagłe, 
niekontrolowane przemieszczanie się obudowy i znajdujących się w nim 
urządzeń górniczych. Wynika stąd szczególne znaczenie ładu i porządku 
w wyrobisku. Zdarzają się tąpnięcia takie, jak np. tąpnięcie w KWK Powstańców 
Śląskich spowodowane wstrząsem wysokoenergetycznym, w którym nie wy-
stąpiły żadne uszkodzenia wyrobiska ani jego obudowy, ale gwałtownie prze-
mieszczające się w nim urządzenia górnicze spowodowały wypadek zbiorowy. 
Dlatego też podstawową zasadą jest aby w wyrobisku zagrożonym tąpnięciem 
nie znajdowały się żadne, aktualnie zbędne urządzenia i sprzęt górniczy. Poza 
tym, nagromadzony na spągu wyrobiska urobek i skała płonna winny być na 
bieżąco usuwane. 

Usunięcie z wyrobiska i drogi ucieczkowej zbędnego sprzętu, urządzeń, 
urobku i skały płonnej jest tym bardziej istotne, że po wstrząsie ludzie uciekają 
ze strefy zagrożonej często na oślep, nawet wówczas gdy wstrząs nie spowodo-
wał żadnych skutków. Znajdujące się na trasie ucieczki różnego rodzaju prze-
szkody mogą być przyczyną dodatkowych wypadków. Zdarzało się nawet, że 
po tąpnięciu jedyną przyczyną wypadku było wpadnięcie na te przeszkody. 

Zegrożone wyrobisko i drogi ucieczkowe powinny być oznakowane i do-
brze oświetlone, ponieważ uciekający zwykle w panice ludzie porzucają na 
miejscu pracy lampy górnicze. 

Na skutki wstrząsu ma również wpływ zachowanie się załogi. Ludzie za-
trudnieni w wyrobiskach zagrożonych powinni być zdyscyplinowani oraz po-
siadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Poza tym powinni być 
powiadomieni o istniejącym zagrożeniu i ryzyku zawodowym oraz poinstruo-
wani o drogach ucieczkowych i postępowaniu w przypadku występowania 
wstrząsów i tąpnięć. 

Wyrobiska zagrożone są szczególnie często kontrolowane. Nie umniej-
szając znaczenia poszczególnych kontroli, należy zwracać uwagę na zakres 
i rodzaj zaleceń pokontrolnych. Bardzo często wydane zalecenia są w praktyce 
niemożliwe do wykonania. Jest to wyjątkowo groźny w konsekwencjach stan, 
gdyż powszechnie wiadomo, że wydanie polecenia i niewyegzekwowanie 
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jego realizacji demoralizuje ludzi zobowiązanych do jego wykonania. Rów-
nie szkodliwy jest nadmiar zaleceń dotyczących zastosowania środków zapo-
biegania zagrożeniu i kontroli jego stanu. Końcowy efekt jest często odwrotny 
i powoduje znieczulenie załogi, która przestaje realizować nawet naprawdę 
potrzebne zalecenia. 

Podane wyżej uwagi mają charakter ogólny i odnoszą się głównie do 
organizacji robót. Odrębna grupa to działania techniczne ograniczające skutki 
wstrząsów. 

Na skutki wstrząsu narażone są wszystkie wyrobiska znajdujące się w są-
siedztwie jego ogniska, ale rozmiary szkód uzależnione są od rodzaju i stanu 
wyrobiska oraz od własności otaczających je skał. 

Zdecydowana większość tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego wystą-
piła w wyrobiskach korytarzowych znajdujących się przed linią frontu. Wyro-
biska te są najbardziej narażone na skutki wstrząsów, ponieważ ich obudowa 
jest z reguły mniej odporna na obciążenia dynamiczne, a poza tym od strony 
spągu najczęściej nie jest zabezpieczona. 

Dążąc do ograniczenia skutków wstrząsów, należy na te wyrobiska zwró-
cić szczególną uwagę, zwłaszcza na te, które znajdują się przed linią frontu. 

Uruchomienie frontu drugiej eksploatacji najczęściej wymaga wykona-
nia nowych wyrobisk przygotowawczych, przy czym przynajmniej jedno z nich 
musi być równoległe do krawędzi zrobów. Ustalenie optymalnej odległości tego 
wyrobiska od krawędzi ma podstawowe znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa 
pracy, jak i dla technologii robót. Niestety zagadnienie to nie zostało dotychczas 
zbadane. 

Wyrobisko korytarzowe powinno być tak zlokalizowane, aby nie naru-
szyło równowagi w znajdującej się wyżej strefie niestabilnej. Znając wysokość 
na jakiej występuje ta strefa, bezpieczną odległość pomiędzy wyrobiskiem kory-
tarzowym a krawędzią zrobów można w przybliżeniu obliczyć. Zachowując tę 
odległość pomiędzy zrobami i ociosem wyrobiska, trzeba jednak pozostawić 
szeroki pas niewybranego złoża, który będzie znacznie powiększał straty 
eksploatacyjne. Natomiast gdy wyrobisko znajdować się będzie w mniejszej 
odległości, wówczas zachodzi obawa, że jego drążenie może spowodować 
naruszenie równowagi i sprowokować poślizg. 

Jeżeli warunki ruchowe wymuszają wykonanie wyrobiska korytarzowe-
go blisko zrobów, wówczas należy dążyć do zminimalizowania jego wpływu 
przez ograniczenie jego przekroju poprzecznego i - co niezmiernie ważne 
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- nie osłabiać jego ociosów, które przy obecnych głębokościach eksploata-
cji i panujących tam dużych naprężeniach litostatycznych prawie zawsze znaj-
dują się już w stanie pozniszczeniowym. W takich warunkach odprężanie ocio-
sów robotami strzałowymi lub przez nawadnianie, w praktyce jest równozna-
czne ze zwiększaniem jego szerokości. Zabiegi te należy zastąpić stabilizacją 
strefy spękań w ociosach przez skotwienie i opięcie ich siatką ochronną, co 
zresztą czasami jest stosowane w kopalniach zagranicznych. Tąpnięcie polega 
na wyrzuceniu skał do wyrobiska - zostaną tym łatwiej wyrzucone, im mniejsze 
są opory ruchu przy wyrzucie. 

Z tych samych powodów nie należy odprężać spągu wyrobiska przez 
stosowanie (niestety często) „strzelania w spągu". 

Najbardziej narażone na skutki wstrząsów jest wyrobisko korytarzowe 
wykonane wzdłuż krawędzi zrobów. Dlatego też należy tak zorganizować pro-
ces produkcyjny, aby wyrobisko to było praktycznie wyłączone z ruchu i sta-
nowiło tylko bocznicę wentylacyjną oraz dodatkową, awaryjną drogę wyjścia 
z przodków roboczych. W wyrobisku takim nie należy magazynować zapaso-
wych urządzeń górniczych i sprzętu, bo niezależnie od dużego prawdopodo-
bieństwa ich zniszczenia lub uszkodzenia w jakimś momencie trzeba po nie 
pójść i tym samym wejść do strefy bezpośredniego zagrożenia. 

Wyrobisko korytarzowe, odgraniczające front od calizny, jest zazwyczaj 
znacznie mniej narażone na skutki wstrząsów. Właśnie takie wyrobisko powinno 
stanowić drogę dojścia załogi do przodka oraz funkcjonować jako wyrobisko 
główne, w którym odbywa się transport i znajdują się rurociągi, kable zasilające, 
urządzenia sygnalizacyjne itd. 

Tąpnięcie to przede wszystkim niekontrolowany, gwałtowny wyrzut skał do 
wyrobiska. Nie zawsze jednak energia wstrząsu jest tak duża, aby spowodować 
taki wyrzut. Zdarza się, że po wstrząsie następuje ^wa^Z-grawitacyjne obsypy-
wanie się ociosów oraz opad skał stropowych do wyrobiska. W takich przy-
padkach skutki wstrząsu stanowią zjawisko pośrednie pomiędzy tąpnięciem 
a zawałem (obwałem) wyrobiska. Są one częstą przyczyną wypadków różnych 
kategorii. Przeciwdziałać im można w różny sposób. 

Im wyższe wjrobisko, tym większe niebezpieczeństwo stanowią obsypu-
jące się z ociosów i odspojone od stropu bryły skał. Najprostszą formą zapo-
biegania związanemu z tymi zjawiskami zagrożeniu jest odpowiednie odchylenie 
ociosów od pionu w kierunku calizny i dokładna obrywka stropu. Postępować 
w taki sposób należy bezwzględnie w przestrzeni roboczej na linii frontu. 
Uzyskanie całkowicie bezpiecznego odchylenia ociosu wyrobiska od pionu, przy 
dużym nachyleniu złoża, jest jednak trudne do uzyskania, zwłaszcza wówczas 



128 Rozdział 7 - Zapobieganie wstrząsom wysokoenergetycznym... 

gdy wyrobisko jest wysokie. Kąt, jaki w takich warunkach tworzy powierzchnia 
ociosu ze spągiem wyrobiska, jest sumą kąta prostego i kątów odchylenia ociosu 
od pionu i upadu warstw. W rezultacie strop wyrobiska na znacznej powierz-
chni staje się odsłonięty i wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Sytuacja ule-
ga poprawie przy zmniejszeniu wysokości wyrobiska Jako że zagrożenie tąpa-
niami wzrasta wraz z wysokością wyrobiska. 

W wyrobiskach korytarzowych ociosy i strop zabezpieczyć można przez 
opięcie ich siatką ochronną, zakotwioną do calizny. Zabezpieczanie takie jest 
jednak kosztowne i stosować się je powinno tylko w przypadkach uzasadnio-
nych, zwłaszcza w wyrobiskach, które ze względów technologicznych muszą 
być przez długi czas utrzymywane. W kopalniach zagranicznych stosuje się 
również torkretowanie ociosów i stropu. 

Najskuteczniejszą, ale zarazem najkosztowniejszą metodą zapobiega-
nia opadowi stropu po wstrząsach jest wzmacnianie obudowy przez jej zagę-
szczenie, zabudowę dodatkowych odrzwi, podciągów stalowych lub drewnia-
nych, stojaków, zwiększenie podziałki kotwi, zabudowę płyt osłonowych itd. 
O wyborze sposobu dodatkowego zabezpieczania stropu decyduje się biorąc 
pod uwagę doświadczenia praktyczne danej kopalni. 

Newralgiczne miejsce w większości wyrobisk, zwłaszcza korytarzowych, 
stanowi ich spąg. Zabezpieczenie wyrobisk od strony stropu jest relatywnie 
najlepsze i w większości przypadków skutki wstrząsów od strony stropu są 
najmniejsze. Gorzej zabezpieczone są ociosy, zwłaszcza w kopalniach węgla 
kamiennego, w których powszechnie stosuje się obudowę typu ŁP. Słabe 
usztywnienie tej obudowy w kierunku poziomym, po tąpnięciu powoduje czę-
ste jej przemieszczenia (wybrzuszenia) do wyrobiska, zmniejszające nagle 
jego przekrój poprzeczny. Poza oddziaływaniem dynamicznym, związanym 
z przemieszczaniem się obudowy, nagłe zmniejszenie się przekroju poprzeczne-
go powoduje również daleko idące perturbacje w systemie przewietrzania i od-
metanowania kopalni. Przemieszczaniu się obudowy zapobiega się przez 
zabudowę dodatkowych złączy i rozpór poziomych. Rozpory poziome utrudnia-
ją jednak poruszanie się po wyrobisku i mogą być stosowane w wyrobiskach, 
w których nie przewiduje się poruszania się załogi (w wyrobiskach wyłączonych 
z ruchu). 

Generalnie każde technicznie uzasadnione wzmocnienie obudowy działa 
na rzecz ograniczenia skutków wstrząsów. 

Od pewnego czasu toczą się dyskusje wokół tak zwanego czasu wyczeki-
wania, to jest czasu, po jakim od odpalenia strzelań prowokujących wstrząs 
można wejść do strefy zagrożonej. Czas ten ustalany jest arbitralnie, a ponieważ 
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wydłużanie go zwiększa przerwy w procesie produkcyjnym, wyznaczenie go 
odbywa się na drodze kompromisu pomiędzy względami bezpieczeństwa, 
a względami ekonomicznymi. 

Wstrząs sprowokowany to wstrząs, który powoduje przemieszczająca 
się w górotworze fala detonacyjna, i który występuje w kilka sekund po 
odpaleniu ładunków MW. Procesy reologiczne mogą spowodować pewne 
opóźnienie reakcji górotworu, ale stanowi to kwestię minut. Może również 
wystąpić rodzaj reakcji łańcucłiowej w postaci serii następującycti po sobie 
wstrząsów. Generalnie nie można mówić o jakimś uzasadnionym technicznie 
czasie wyczekiwania. W każdym przypadku będzie to decyzja subiektywna, 
podejmowana arbitralnie. 

Bardziej uzasadnione wydaje się ustalenie tego czasu również arbitralnie, 
ale jednoznacznie (na przykład 1 godzina) oraz wydawanie zezwolenia o wejściu 
do przodka w oparciu o wskazania metod monitoringu zagrożenia. Można tu 
wykorzystać rejestracje aktywności sejsmicznej lub sejsmoakustycznej -jedno-
znaczny i wyraźny ich spadek wskazuje na zmniejszanie się stanu zagrożenia. 

Dobór metod i sposobów ograniczania skutków wstrząsów w znacznej mie-
rze zależy od lokalnych warunków geologiczno-górniczych, stosowanego sy-
stemu eksploatacji i kierowania stropem oraz od innych, często subiektywnych 
przyczyn. Różnorodność tych czynników uniemożliwia określenie sztywnych 
zasad i reguł postępowania. Ustalając zasady, trzeba po prostu kierować się 
zdrowym rozsądkiem, doświadczeniem oraz wiedzą inżynierską. 
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UWAGI 
KOŃCOWE 

Analiza wstrząsów wysokoenergetycznych w kopalniach podziemnych węgla 
i rud miedzi wskazuje jednoznacznie, że ich podstawowym modelem geomecha-
nicznym jest opisany przez autora model poślizgowy. W modelu tym wstrząs 
wysokoenergetyczny spowodowany jest naruszeniem równowagi w strefie 
niestabilnej, utworzonej przez zablokowanie przemieszczeń grawitacyjnych 
skał na powstałej wcześniej (czasami dużo wcześniej) chropowatej powierzchni 
pęknięcia. Wskazuje na to szereg przesłanek wymienionych w rozdziale 4. 
Pewne przedstawione tam zagadnienia i szczegóły wymagają dodatkowych 
badań i wyjaśnień, ale ogólne podstawowe założenia nie budzą wątpliwości. 

Model poślizgowy charakteryzuje się fazowym przebiegiem procesów 
geomechanicznych poprzedzających wstrząs. Strefa niestabilna w górotworze 
tworzy się po przejściu frontu eksploatacji i w sprzyjających warunkach może 
utrzymywać się nieskończenie długo. Dopiero druga eksploatacja, prowadzona 
w jej sąsiedztwie, narusza istniejący w niej stan równowagi i wyzwala poślizg. 
Okres czasu pomiędzy pierwszą eksploatacją, w wyniku której powstaje strefa 
niestabilna, a drugą, naruszającą stan równowagi, może trwać bardzo długo, 
kilka, a nawet kilkadziesiąt lat (np. tąpnięcie w KWK Polska-Wirek w dniu 
15.09.1995 spowodowane było najprawdopodobniej naruszeniem równowagi 
w strefie niestabilnej, powstałej nad zrobami w pokładzie 502 już w 1946 ro-
ku). Ten dwuetapowy przebieg procesu geomechanicznego poprzedzającego 
wstrząs w zasadniczy sposób komplikuje jego prognozę, którą należałoby w ta-
kiej sjliiacji rozciągnąć na długi okres czasu, od powstania strefy niestabilnej do 
momentu naruszenia w niej równowagi. W praktyce, z różnych obiektywnych i su-
biektywnych powodów jest to prawie niemożliwe. Implikuje to jednak niezmier-
nie ważny wniosek - należy mniej intensywnie prowadzić prace nad lazyskaniem 
metod prognozy, natomiast skoncentrować się na metodach lokalizowania stref 
niestabilnych i kontrolowanych sposobach ich likwidacji w najdogodniejszym 
dla kopalni momencie. 

Podstawowe znaczenie ma wnikliwa analiza lokalnych warunków geolo-
giczno-górniczych w aspekcie zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpaniami. 
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W rzeczywistości opis tych warunków w projektach prowadzenia eksploatacji 
w rejonach zagrożonych oraz w dokumentacjach silnych wstrząsów i tąpnięć jest 
niezmiernie uproszczony, a informacje o budowie geologicznej i własnościach 
skał otaczających złoże, zwłaszcza skał stropowych, są bardzo skąpe. Nieliczne 
badania tych skał ograniczają się do odwiercenia kilku otworów badawczych 
0 dhigości rzadko większej od 30 m, często nawet bezrdzeniowo i bez nadzoru 
geologicznego. 

Szczegółowy opis budowy warunków geologiczno-górniczych i własności 
skał stanowi podstawę dla metody rozeznania górniczego. Metoda ta, we wła-
ściwy sposób zmodyfikowana i rozszerzona, z założenia powinna dostarczyć 
stosunkowo wyczerpujących informacji o stanie zagrożenia. Również duże zna-
czenie posiada analiza aktywności sejsmicznej rejestrowanej podczas pierwszej 
eksploatacji, to jest w okresie powstawania stref niestabilnych. 

Przyjęcie modelu poślizgowego jako podstawowego modelu wstrząsu 
wysokoenergetycznego wymaga poza tym dokonania korekt w metodach 
zwalczania zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami, przynajmniej w najbliższych 
latach. Jak kilkakrotnie zaznaczano, prognoza zagrożenia obejmująca wska-
zanie miejsca i czasu, w którym wystąpi wstrząs, przy obecnym stanie wiedzy 
1 możliwościach tecłmicznych nie jest możliwa. Dlatego też badając procesy 
i zjawiska zachodzące w górotworze, problemom prognozy należy poświęcać 
mniej uwagi, natomiast znacznie więcej - opracowaniu naukowo udowodnionych 
i możliwych do zastosowania aktywnych metod ograniczania zagrożenia. Ogólne 
zasady, jakie winny być tu uwzględniane, podane zostały w rozdziale 7. 

W pracy niniejszej unikano podawania wzorów matematycznych. Wy-
nika to z przeświadczenia autora, że problemy zagrożenia sejsmicznego są 
często zbyt „przematematyzowane". Przebieg procesów geomechanicznych 
w górotworze determinuje tak dużo czynników, że ujęcie ich nawet w ogólne 
ramy jest właściwie niemożliwe. Wszelkie obliczenia stanu naprężeń, wielkości 
deformacji itd., nawet w ujęciu reologicznym, to jest przy uwzględnieniu czasu, 
pomimo zastosowania wyrafinowanych rozwiązań i obliczeń komputerowych 
mają i prawdopodobnie zawsze będą miały charakter szacunkowy. Poza tym 
ich zastosowanie wymaga dokonania daleko idących uproszczeń i wstawiania 
do wzorów odpowiednich wielkości fizycznych. Wielkości te nie są znane 
i dobiera się je z tabel „na wyczucie". Uzyskane tą drogą rozwiązania w bar-
dzo przybliżony sposób opisują rzeczywistość z dokładnością nie większą od 
uzyskanej w inny, prostszy sposób. 

Uwagi powyższe odnoszą się również do niektórych rozwiązań sejsmologii 
górniczej. 
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Przy zachowaniu odpowiedniej skali dostrzega się duże podobieństwo po-
między procesami geomechanicznymi zachodzącymi w górotworze a procesami 
geodynamicznymi badanymi w geologii dynamicznej. Oczywiście inny jest 
czas, w jakim te procesy przebiegają, ale pod względem jakościowym istnieje 
szereg analogii. Wynika stąd wniosek, że do zwalczania zagrożenia sejsmicznego 
w większym stopniu należy wykorzystywać potwierdzone obserwacjami i pra-
ktyką metody geologii dynamicznej, a zwłaszcza tektoniki. Ułatwi to interpretację 
niektórych wstrząsów spowodowanych głównie lokalnymi warunkami geolo-
gicznymi. 

Odrębną sprawę stanowi konieczność modj^kacji programów nauczania 
i szkolenia kadr zajmujących się problematyką zagrożenia sejsmicznego 
i zagrożenia tąpaniami. Bazuje się w nich na teoretycznych pracach Budryka, 
Sałustowicza, Znańskiego, Parysiewicza, Awierszyna, Labassa, Bieniawskiego 
i innych. Nie umniejszając w niczym ich ogromnych zasług dla rozwoju me-
chaniki skał, należy jednak zwrócić uwagę, że podstawę tych prac stanowiły 
badania i analizy realizowane blisko pół wieku temu. W nauce jest to ogromny 
przedział czasu. W okresie tym nastąpiła radykalna zmiana tecłmiki eksploatacji 
złóż, a - jak powszechnie wiadomo - właśnie eksploatacja indukuje wstrząsy 
górnicze i od stosowanej tecłmologii zależy wielkość emitowanej z górotworu 
energii sejsmicznej. W wielu naukowych ośrodkach zagranicznych obserwuje 
się odchodzenie od prac analitycznych, teoretycznych na rzecz eksperymentów 
w warunkach in situ. Rezultaty tych eksperymentów, często o fundamentalnym 
znaczeniu (np. stwierdzone w Kanadzie ograniczanie zagrożenia tąpaniami 
w kopalniach węgla przez wzmacnianie ociosów wyrobisk), w polskich podrę-
cznikach i materiałach szkoleniowych są traktowane marginalnie. 

Rekapitulując powyższe uwagi i uwzględniając podane w pracy spostrze-
żenia i wnioski, należy: 

• zdecydowanie większą uwagę poświęcić rozpoznaniu warunków geologiczno-
górniczych w rejonach występowania zagrożenia; 

• projektować eksploatację tak, aby ograniczać do minimum tworzenie się stref 
niestabilnych; 

• eksploatować złoże w taki sposób, aby naruszanie równowagi w strefach 
niestabilnych następowało w sposób kontrolowany i świadomy; 

• skoncentrować wysiłki na opracowywaniu aktywnych metod ograniczania 
zagrożenia tąpaniami, nie dążąc za wszelka cenę do opracowania metody 
prognozowania stanu zagrożenia i jego monitorowania. Zarówno prognoza, 
jak i monitoring nie spełniają oczekiwań praktyków i nikłe są nadzieje, że 
obecny stan ulegnie poprawie; 
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nie wdrażać do przemysłu wydobywczego niesprawdzonych metod prognozy 
i zapobiegania zagrożeniu. 

Model (mechanizm) poślizgowy wstrząsu jest modelem fenomenologi-
cznym, jakościowym, opracowanym na postawie obserwacji i analiz wstrząsów 
i tąpań w kopalniach. Jak każdy tego rodzaju model przed przejściem do modelu 
ilościowego wymaga wyjaśnienia dodatkowych, związanych z nim zagadnień 
i problemów. Wymaga to jednak dalszych badań w formie interdysciplinamego 
programu badawczego. Przyjęcie modelu poślizgowego wstrząsu wymaga 
bowiem dokonania istotnych zmian w stosowanych obecnie metodach pro-
gnozowania i ograniczania zagrożenia sejsmicznego i zagrożenia tąpaniami 
w kopalniach. 
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Antoni GoszCi. 

Problematyka wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą, które są przyczyną 
występowania tąpnięć oraz niekorzystnego oddziaływania na obiekty powierzchniowe, 
w dalszym ciągu nie traci na swej aktualności I to zarówno w odniesieniu do polskiego 
górnictwa węglowego, jak też górnictwa miedziowego. 
...trzeba zwrócić uwagę na niezmiernie istotny dla praktyki konsekwentny wywód 
wyrażający się przedstawieniem ogólnych prawidłowości charakteryzujących wstrząsy 
górnicze o mechanizmie poślizgowym, propozycjami wykorzystania opracowanego 
przez Autora mechanizmu dla predykcji wstrząsów górniczych oraz analizą działań 
górniczych prowadzących do ograniczenia wielkości zagrożenia wstrząsowego. 
Na dużą uwagę zasługują również wnioski i sugestie, które wytyczają kierunki po-
szukiwania metod prowadzenia eksploatacji ograniczających wielkość zagrożenia 
sejsmicznego. 

Andrzej Zorychta 

Monografia jest efektem kilkudziesięcioletnich obserwacji, doświadczeń praktycznych 
i przemyśleń Pana Profesora. Praca ta w głównej części omawia model poślizgowy 
wstrząsu górniczego, z czytelnym jego uzasadnieniem, które jest jakościowo innym 
spojrzeniem na zagrożenie sejsmiczne i zagrożenie tąpaniami w polskich kopalniach 
węgla kamiennego i rud miedzi. Jednak jak sam Autor podkreśla model ten wymaga 
wyjaśnienia dodatkowych interdyscyplinarnych zagadnień i problemów. W praktyce 
górniczej model Profesora Goszcza ma duże znaczenie i wskazuje na konieczność 
dokonania korekty w obecnym sposobie projektowania eksploatacji oraz w użyciu 
metod badania i zwalczania zagrożeń. Zmiany te, oparte na odpowiednio zebranej 
informacji geologicznej i górniczej, mają na celu dokonać postępu w kierunku bardziej 
efektywnej I bezpiecznej eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia sejsmicznego 
i zagrożenia tąpaniami w sytuacji dokonanego rozwoju technologii eksploatacji. 
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