
Dr inż. Henryk Kleta 
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni 
Politechnika Śląska, Gliwice 
e-mail: kleta@zeus.polsl.gliwice.pl 
 

NOŚNOŚĆ  OBUDOWY  SZYBU  UPODATNIONEJ  
GEOMATERIAŁAMI  W  ŚWIETLE  ANALIZY  NUMERYCZNEJ 

 
Abstract 

A long-term and intensive underground exploitation caused geodeformatic regions  where 
the thickness of the extracted deposit amounts to several tens of meters. In the geodeformatic 
regions it comes to macro-displacements of large rock masses. 

The influence of macrodisplacements can be observed in deatil in shafts which are 
assigned to have shafts pillars in future. The deformatic process of the rock masses within the 
safety pillar is under these conditions a complex problem. The deformation revealed under  
these conditions may damage the shaft lining because of their summation and  unfavourable 
distribution within the pillar. 
The paper presents an analysis of mine shaft of making a concrete lining in radial flexibility. 
 
1. PODSTAWOWE  UWARUNKOWANIA  STOSOWANIA  UPODATNIENIA 

OBUDOWY SZYBÓW 
Wieloletnia intensywna eksploatacja górnicza prowadzi do powstania rejonów 

geodeformacyjnych, charakteryzujących się nierównomiernym stopniem wybrania złoża. W 
rejonach tych sumaryczna miąższość wybranego złoża wynosi nawet kilkadziesiąt metrów. W 
takich rejonach górotworu pomimo stosowania dla ochrony wyrobisk filarów ochronnych 
występują deformacje prowadzące nierzadko do uszkodzenia obudowy szybów. 

Przykładowe wyniki pomiarów osiadań w szybie (tablica 1) chronionym filarem 
ochronnym wskazują, że deformacje mogą objąć znaczną część górotworu wraz z 
chronionym wyrobiskiem [5, 6]. W prezentowanym przykładzie sumaryczne osiadania 
powierzchni terenu przy szybie wynoszą około 0.9 m, a średni przyrost osiadania wynosi 
około 20 – 30 mm/rok. 

 
Tablica 1. Zestawienie osiadań i odkształceń pionowych w szybie w czasie jego istnienia 

 
lata 

zrąb szybu poziom 250 m 
 

poziom 350 m 
 

 w , mm w, mm εz, mm/m w, mm εz, mm/m 
1911 – 52 320 100 -0,88 20 -0,80 
1911 – 86 860 200 -2,52   
1960 – 86 250     
1965 – 86  68  56 -0,12 

w- osiadanie, εz – obliczone średnie odkształcenie pionowe. 
 
Średnie odkształcenia pionowe (tablica 1), oszacowane na podstawie pomiarów osiadania 

z poz. 250 i 350 wynoszą około 0.9 - 2.5 mm/m. 
 



Rys. 1. Osiadanie zrębu szybu w rejonie geodeformacyjnym 
 

W warunkach występowania odkształceń górotworu, które przenoszą się na obudowę 
szybu, dla ochrony obudowy szybu, warunkującej bezpieczne użytkowanie szybu pożądane są 
jej upodatnienia. 

Dotychczasowe rozwiązania upodatnionych obudów szybowych bazowały zasadniczo na 
trzech kierunkach, a mianowicie [1, 2]: 

− upodatnieniu radialnym, 
− upodatnieniu obwodowym, 
− upodatnieniu pionowym. 

Stosowane w przeszłości materiały na upodatnienia obudowy szybowej oparte były 
głównie na materiałach takich jak drewno, masy bitumiczne i asfaltowe. Obecny postęp w 
technologii nowoczesnych materiałów, których właściwości stwarzają nowe możliwości w 
zastosowaniu upodatnień zapewniających podatność obudowy szybu bez przekroczenia 
nośności obudowy. Z tych względów pożądane jest m. in. prowadzenie eksperymentów 
numerycznych dla doboru optymalnych parametrów odkształceniowo - podpornościowych 
upodatnień szybowych obudów. 

 
 

2. KSZTAŁTOWANIE  SIĘ  NAPRĘŻEŃ  W  UPODATNIONEJ  OBUDOWIE 
SZYBU  W  WARUNKACH  WPŁYWÓW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ 
Występujące deformacje górotworu i obudowy szybów powodują zmiany warunków 

współpracy obudowy z górotworem, a potrzeba oceny nośności takiej obudowy posiada 
podstawowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznych warunków użytkowania szybu. 

Dla potrzeb oceny możliwości przejęcia deformacji masywu skalnego w wyniku 
oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej, koniecznym jest określenie dopuszczalnych 
deformacji obudowy szybu. 

Z uwagi na nośność obudowy szybu szczególnie w warunkach zagrożenia wodnego 
dopuszczalne deformacje obudowy szybu winny być wyrażone przez wielkość odkształceń 
pionowych, odkształceń poziomych i minimalnego promienia krzywizny. Z tych względów 
złożoność zagadnienia współpracy obudowy z górotworem, a tym samym deformowania się 
obudowy szybu w warunkach oddziaływania przemieszczającego się masywu skalnego 
powoduje, że niezbędnym jest przyjęcie pewnych założeń upraszczających, a mianowicie: 

- odkształcenia pionowe w obudowie wynikają z sumowania się odkształceń pionowych 
wynikających ze zginania rury szybowej i osiadania górotworu, 
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- odkształcenia poziome w obudowie również są sumą odkształceń pochodzących ze 
zginania i przemieszczeń poziomych górotworu. 

Symulację wpływów eksploatacji górniczej na stan naprężeniowo-odkształceniowy w 
otoczeniu wyrobiska korytarzowego dla potrzeb określenia dopuszczalnych deformacji 
obudowy szybu przeprowadzono dla tarczy z wyrobiskiem kołowym, dla następujących 
charakterystycznych etapów obliczeń: 

− zamodelowanie pierwotnego stanu naprężeniowego, 
− wykonanie w tarczy wyrobiska szybowego wraz z ukształtowaniem się nowego 

stanu naprężenia, 
− modelowanie przemieszczeń od wpływów eksploatacji górniczej. 

W pierwszym etapie obliczeń przyjęto model sprężysty górotworu, natomiast w etapie 
drugim i trzecim do obliczeń przyjęto model sprężysto-plastyczny z zastosowaniem kryterium 
Mohra – Coulomba. 

Zamodelowanie przemieszczeń opisujących wpływy frontu eksploatacyjnego 
przeprowadzono przez zmianę warunków brzegowych opisujących wpływ eksploatacji 
górniczej w ten sposób, że zadawano na brzegach tarczy przemieszczenia pionowe i 
przemieszczenia poziome na brzegach modelu. Przy takim sposobie zadawania wpływów 
eksploatacji górniczej powodowano zmianę stanu naprężenia i przemieszczeń w otoczeniu 
szybu, przy czym obudowa szybu była obciążana nierównomiernym obciążeniem, według 
funkcji [1]: 

Θ⋅+= 2cos2eqoeqeq ppp  
gdzie: 

peq, poeq, p2eq – składowe obciążenia obudowy. 
 

Przy rozpatrywaniu nośności obudowy koniecznym jest uwzględnienie trójosiowego 
stanu naprężenia, jaki powstaje w obudowie szybu w wyniku odkształceń wywołanych 
wpływami eksploatacji górniczej. Do analizy można wykorzystać kryterium wytężeniowe 
Botkina uwzględniające trójosiowy 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), 
Rb, Rc – wytrzymałość obudowy szybu na ściskanie i rozciąganie. 

 
Z uwagi na obszerność wyników obliczeń, w niniejszym referacie przedstawiono wybrane 

wyniki obliczeń numerycznych, które uzyskano za pomocą programu FLAC [4]. 
W prezentowanym eksperymencie numerycznym przyjęto, że obudowa szybu składa się z 

trzech warstw, a mianowicie obudowy wstępnej – betonu, warstwy upodatniającej oraz 
obudowy ostatecznej o grubości 0,20 m każda warstwa (rys. 2). 

Modelowane wpływy eksploatacji górniczej skutkowały obciążeniem modelu, przy 
zmiennym obciążeniu minimalnym od 5 MPa do 0. Maksymalne obciążenie w każdym z 
wariantów wynosiło 5 MPa. 

Wybrane wyniki obliczeń naprężeń w obudowie przedstawiają rys. 2 – 4. 
 
 
 



 

 
Rys. 2. Model obudowa – górotwór przyjęty w eksperymencie numerycznym 
 
 
 

 

 
Rys. 3. Rozkład maksymalnych naprężeń głównych w obudowie z 

upodatnieniem radialnym 
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Rys. 4. Rozkład największych głównych naprężeń w obudowie szybu w zależności od 

obciążenia (1 – 3 punkty na obudowie wstępnej, 4 – 6 punkty na obudowie ostatecznej) 
 
Przeprowadzone obliczenia numeryczne wskazują, że podstawowe znaczenie dla 

uzyskania upodatnienia obudowy szybu w kierunku radialnym, jest zastosowanie pomiędzy 
pierścieniem obudowy wstępnej, a pierścieniem obudowy ostatecznej materiału o stałej 
podporności i odpowiednio dobranej podatności. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że 
najkorzystniejszy rozkład naprężeń w obudowie ostatecznej występuje w przypadku 
obciążenia kołowo symetrycznego. W przypadku obciążeń niesymetrycznych korzystny 
rozkład naprężeń w obudowie szybu występuje jedynie wtedy, gdy warstwa upodatniająca 
zapewnia utrzymanie stałej odkształcalności wzdłuż pierścienia obudowy. 

 
3. PODSUMOWANIE 

Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne górnictwa należy przyjąć, że obecnie 
podstawowe znaczenie w budownictwie szybowym posiada głównie pogłębianie istniejących 
szybów. Wieloletnia intensywna eksploatacja górnicza spowodowała, że również w obrębie 
filarów ochronnych występują deformacje górotworu. Pogłębianie szybu w takich warunkach 
deformacyjnych może stanowić zagrożenie dla jego obudowy. W takich warunkach celowym 
jest na pogłębianym odcinku szybu wykonanie obudowy odpowiednio upodatnionej. 

Upodatnienie powinno zapewnić korzystny – równomierny rozkład naprężeń w obudowie 
ostatecznej. 
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