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OCENA  STATECZNOŚCI  OBUDOWY  SZYBU  W  PRZYPADKU  

OBNIŻONEJ LOKALNIE  WYTRZYMAŁOŚCI  OBUDOWY 
 
Summary 
The paper presents an analysis of mine shaft stability in a case where the strength of shaft 

support is locally decreased. The results of measurements of shaft support strength have been 
discussed as well as the method of assessment of load capacity of the shaft support from the 
point of it safe usage. 

 
1. Wstęp 
Uszkodzenia obudowy szybów stanowią niezwykle niebezpieczne zdarzenia, które mogą 

zagrozić istnieniu kopalni. Z tego względu prowadzenie profilaktyki związanej z 
utrzymaniem stateczności obudowy szybu jest podstawowym zadaniem odpowiednich służb 
technicznych kopalni. 

Na stan techniczny szybów mają wpływ głównie takie czynniki jak: 
- oddziaływanie wód agresywnych, 
- oddziaływanie eksploatacji górniczej, 
- przezbrajanie i adaptacje w związku ze zmianą funkcji szybu, 
- wpływ temperatury powietrza. 
Dla potrzeb oceny stanu technicznego obudowy szybu i jej stateczności wykonywane są 

badania wytrzymałości obudowy metodami laboratoryjnymi i in situ. Analiza stanu wytężenia 
obudowy przy uwzględnieniu zmierzonej wytrzymałości materiału obudowy stanowi 
podstawę określenia warunków stateczności szybu. 

 
 
2. Charakterystyka uszkodzenia obudowy szybu w wyniku obniżonej lokalnie 

wytrzymałości obudowy 
 
Szyb III posiada głębokość około 846 m i średnicę 7,5 m, a charakterystyka jego obudowy 

przedstawia się nastepująco: 
- do głębokości ok. 30 m obudowa wstępna z cegły klasy 350 i obudowa ostateczna 

betonowa o grubości ok. 0.5 m, 
- do głębokości ok. 73 m obudowa wstępna z paneli betonowych grub. 0.25 m, folia 

PCV i obudowa ostateczna betonowa o grub. 0.35 m, 
- poniżej głębokości 73 m obudowa betonowa o grub. 0.40 m, lokalnie głównie w 

obrębie warstw węgla obudowa betonowa posiada grubość 0.60 m. 
 
Odspojenie obudowy szybu III nastąpiło bezpośrednio na głębokości ok.108 m po stronie 

północno - zachodniej na styku dwóch odcinków technologicznych obudowy szybowej. 
Wielkość uszkodzenia obudowy wynosiła po obwodzie szybu około 4,7 m, ok. 2 m w dół rury 
szybowej. Odspojona obudowa uszkodziła klatkę wielkogabarytową, która w tym czasie 
znajdowała się na poz. 220 m. 
 

 
 
 



3. Badania laboratoryjne wytrzymałości obudowy szybu III 
 
W celu określenia grubości i wytrzymałości obudowy szybu odwiercono 6 otworów, 

których lokalizację ustalono w oparciu o wizję w szybie z uwzględnieniem zagrożenia 
wodnego [4]. 

Wyniki badań grubości obudowy szybu III przedstawia tablica 1. 
 

Tablica 1. Zestawienie stwierdzonej wierceniami 
grubości obudowy w szybie III [4] 

 
nr  

otworu 
nr  

dźwigara 
Głębokość 

w szybie, [m] 
grubość 

obudowy 
skała  

za obudową 
1 18 81 0,40 ił 
2 20 90 0,50 ił 
3 24 108 0,50 iłowiec 
4 45 202,5 0,50 iłowiec 
5 55 247,5 0,50 - 
6 159 715,5 0,50 iłowiec 

 

Wytrzymałości betonu na ściskanie z rdzeni (Rc) przeliczono na wartości normowe (Ri), a 
następnie zgodnie z zasadami normatywnymi obliczono średnią wytrzymałość (Rśr) badanych 
próbek dla dwóch odcinków obudowy, przyjmując pierwszy odcinek nad odspojeniem 
obudowy, a drugi poniżej. Mając tak określoną średnią wytrzymałość obudowy obliczono 
wytrzymałość gwarantowaną (RG

b), i wytrzymałość charakterystyczną (Rbk), zgodnie z 
poniższymi wzorami: 

βα ⋅
= c

i
RR                                                                  (1) 

gdzie: 
α - współczynnik korekcyjny kształtu, 
β - współczynnik korekcyjny wielkości próbki. 
 

Rśr
G
b RR σ⋅−= 64.1                                                  (2) 

gdzie: 
Rśr – średnia wytrzymałość próbek na ściskanie, 
σR – odchylenie standardowe. 
 

G
b

G
bbk RRR ⋅⋅−= )001.076.0(                                              (3) 

 
Do dalszych obliczeń przyjęto wytrzymałość obliczeniową (Rb) równą wytrzymałości 

charakterystycznej (Rbk), wyniki obliczeń przedstawia tablica 2. 
 

 
 
 
 
 
 



Tablica 2. Wyniki badań wytrzymałościowych 
betonu obudowy szybu III 

Nr 
otw 

głębokość 
w szybie, 

[m] 

Rc 
[MPa] 

Ri 
[MPa] 

Rśr 
[MPa] 

RG
b 

[MPa] 
Klasa 
betonu 

Rbk 
[MPa] 

1 81 50.96 38.56 
2 90 42.14 31.89 
3 108 41.52 31.42 

33.95 27.40 25 20.35 

4 202.5 21.65 16.38 
5 247.5 30.39 22.99 
6 715.5 29.67 22.45 

20.61 14.59 15 11.02 

 

Wyniki pomiarów i obliczeń wytrzymałości obudowy szybu przedstawia rys. 1.  
Obliczona wytrzymałość obudowy betonowej wyraźnie różni się w zależności od 

analizowanego odcinka szybu. Na pierwszym odcinku obudowy szybu wytrzymałość 
obudowy odpowiada klasie betonu B25, a na odcinku drugim odpowiada klasie B15. 
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Rys. 1. Wytrzymałość betonu obudowy szybu III 

 



4. Stateczność obudowy szybu w świetle wyników badań wytrzymałości obudowy  

 
Mając na względzie, że w przypadku obudowy szybu może wystąpić koncentracja 

naprężeń w jego otoczeniu spowodowana wpływami dofilarowej eksploatacji górniczej, przy 
rozpatrywaniu stateczności obudowy koniecznym jest uwzględnienie złozonego stanu 
naprężenia. Z tego względu do analizy wykorzystano kryterium wytężeniowe Botkina 
uwzględniające stan naprężenia i wytrzymałość betonu na ściskanie i rozciąganie. 

Hipotezę wytężeniową Botkina dla stanu naprężenia na wewnętrznym konturze obudowy 
szybu można zapisać w postaci [3]: 
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gdzie: 
σ1, σ2 – naprężenia główne (σ1 = σt, σ2 = σz), 
σt, σz – naprężenie obwodowe i naprężenie pionowe na wewnętrznym konturze 

obudowy). 
 
Analizę wytężenia obudowy szybu III wykonano przyjmując za pracą [4] obliczone 

ciśnienie górotworu oraz naprężenia obwodowe na wewnętrznym konturze obudowy szybu. 
Dla przyjętych danych i uwzględniając wytrzymałość obudowy szybu obliczono z wzoru 

(4) wytężenie obudowy. Z obliczeń wynika, że przy ciśnieniu górotworu na obudowę 
wynoszącym p = 1.22 MPa przekroczenie wytrzymałości obudowy wystąpiło na odcinku 
obudowy charakteryzującej się wytrzymałością obliczeniową Rb = 11 MPa. 

Przeprowadzone pomiary wytrzymałości obudowy szybu III i analiza jej stateczności 
potwierdzają przyczynę odspojenia obudowy na głębokości około 108 m. Wyniki pomiarów 
wytrzymałości obudowy na odcinku szybu poniżej głębokości uszkodzenia obudowy 
wskazują, że obudowa posiadała znacznie obniżoną wytrzymałość, przy równoczesnym 
stosunkowo znacznym ciśnieniu górotworu. Stan taki spowodował utratę stateczności 
obudowy. 

 

5. Projektowany sposób naprawy uszkodzonej obudowy szybu  

 
Z uwagi na wielkość obciążenia obudowy oraz przewidywane w przyszłości wpływy 

dofilarowej eksploatacji górniczej, korzystnym jest wykonanie naprawy uszkodzonej 
obudowy poprzez przykotwienie siatki stalowej, a następnie wykonanie pierścienia 
wewnętrznego z betonu natryskowego. 

Jako siatkę stalową można zastosować siatkę okładzinową typu MIDO, która 
zakwalifikowana jest do siatek okładzinowych zgrzewanych typu zaczepowo-łańcuchowego, 
mocowana do skał kotwiami wklejanymi typu KSM-M (kotew z mieszaczem gwarantującym 
skuteczne wymieszanie składników klejowych w otworze), wykonanych z prętów 
żebrowanych o nominalnej średnicy 20 mm i wytrzymałości min. 600 MPa. Minimalna 
nośność kotwi KSM-M wynosi 150 kN. 

Długość kotwi winna wynosić conajmniej 1.0 m, a średnia gęstość kotwienia winna 
wynosić 1 kotew/m2. 

Do wykonania pierścienia wzmacniającego istniejącą obudowę projektuje się zastosować 
beton natryskowy o grubości 0.1 – 0.15 m na bazie materiału SIKACEM GUNIT 04/08 
RAPID. 



Mieszanka do betonów natryskowych SIKACEM GUNIT 04/08 RAPID stanowi zestaw 
aktywnych składników modyfikujących parametry mieszanek o uziarnieniu do 4mm (typ 04) i 
do 8 mm (typ 08) przeznaczonych do torkretowania metodą suchą. Przez wymieszanie z 
odpowiednią ilością cementu i suchego kruszywa o podanych wymaganiach otrzymuje się 
wysokiej jakości mieszankę torkretową o przyspieszonym czasie wiązania i twardnieniu. 

Materiał ten wg informacji firmy SIKA POLAND jest stosowany do produkcji suchych 
mieszanek torkretowych stosowanych w budownictwie podziemnym i nadziemnym do 
zabezpieczania wyrobisk, stabilizowania skarp, wymiany betonu i uzupełnień głębokich 
ubyków, również w warunkach obciążenia wodą o małej i średniej agresywności. 

Przedmiotowa mieszanka torkretowa zawiera mikrowłókna sysntetyczne o średnicy < 20 
μm, polimery, mikrokrzemionkę, środki uszczelniające, przyspieszacze wiązania i 
twardnienia w optymalnych proporcjach. 

Wytrzymałość na rozciąganie: 
• po 1dniu 12.5 MPa, 
• po 28 dniach 30-40 MPa. 
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