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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KOTWI STRUNOWYCH DO 
WZMACNIANIA OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH  
W WARUNKACH ZWIĘKSZONYCH CIŚNIEŃ GÓROTWORU  

I AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ 
 
 
1. WSTĘP 

Prowadzenie eksploatacji górniczej wymaga na wstępie udostępnienia złoża i wykonania 

szeregu wyrobisk korytarzowych. Szacuje się, że rocznie wykonuje się ich około 350÷400 

kilometrów, w bardzo zróżnicowanych warunkach górniczo-geologicznych, z czego ok. 80% 

stanowią wyrobiska kamienne i węglowo-kamienne, a tylko 20% stanowią wyrobiska 

węglowe [7]. Założony czas funkcjonowania wyrobisk powoduje, że wymagają one 

zastosowania odpowiedniej obudowy, która gwarantuje zapewnienie ich stateczności dla 

celów transportowych i wentylacyjnych [6]. Jednym z podstawowych czynników 

decydujących o możliwości utrzymania wyrobiska są warunki stropowe [4, 5]. W JSW S.A. 

KWK „JAS-MOS” w stropie bezpośrednim eksploatowanych pokładów węgla występują 

generalnie warstwy łupków ilastych i piaszczystych o miąższości do 5m i niskich parametrach 

wytrzymałościowych (Rc około 30-35 MPa). W stropie zasadniczym występują kilkunasto, 

kilkudziesięciometrowe warstwy piaskowców o znacznie wyższych wytrzymałościach od 60 

MPa do 100 MPa [3]. 

W referacie przedstawiono przykład zastosowania dodatkowego wzmocnienia obudowy 

wyrobisk korytarzowych za pomocą wysokiego kotwienia kotwami strunowymi na 

przykładzie wyrobisk znajdujących się w rejonie wpływów ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 

w KWK „JAS-MOS”. 

 

2. WZMACNIANIE GÓROTWORU ZA POMOCĄ KOTWI STRUNOWYCH W 
WARUNKACH KWK „JAS-MOS” 

W KWK „JAS-MOS” pierwsze próby wykonywania kotwienia skał dla poprawy stateczności 

wyrobisk podjęte zostały w latach 1995-1996. Stosowano wyprzedzające kotwienie 

podciągów stalowych przed frontem eksploatowanych ścian. Do kotwienia stosowano kotwy 

stalowe o długości 2,5÷3,5m, wklejane na całej długości. Kotwienie nie spełniło oczekiwań 

kopalni. Pod wpływem ciśnień eksploatacyjnych od eksploatowanych ścian, kotwy 
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„wychodziły” do wyrobiska zarówno za, jak i przed frontem eksploatowanej ściany. Ze 

względu na wymiary wyrobisk i technologię zabudowy stosowanie dłuższych kotwi było 

jednak niemożliwe [2]. 

Wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych obudowy kotwiowej zaczęto na 

kopalni stosować kotwie strunowe o długościach od 4,0m do 8,0m. 

Aktualnie w JSW S.A. KWK „JAS-MOS” kotwienie 

kotwami strunowymi stosowane jest w szerokim 

zakresie i pozwala m.in. na [3, 4]: 

§ rozrzedzenie projektowanej obudowy wyrobisk 

korytarzowych, 

§ rezygnację ze stosowania stojaków stalowych i 

większej ilości podciągów stalowych na 

skrzyżowaniu ściana-chodnik, 

§ poprawę stateczności obudowy wyrobisk 

korytarzowych będących w zasięgu oddziaływań 

ciśnień eksploatacyjnych, zmniejszenie wpływów 

ciśnień deformacyjnych i rezygnację z wykonania 

dodatkowych wzmocnień obudowy. 

 
 
3. WARUNKI GEOLOGICZNE W REJONIE 
ŚCIANY 22A-Z3 W POKŁADZIE 510/1 
PODCZAS JEJ WYBIERANIA 

Pokład 510/1 w rejonie ściany 22a-Z3 posiada 

miąższość od 2,4m do 3,8m, nachylenie podłużne 

ściany wynosi 0÷40, nachylenie poprzeczne 0÷180. 

Energetyczny wskaźnik skłonności węgla do tąpań 

WET dla pokładu 510/1 w partii Z3 wynosi od 0,96 do 1,49, czyli węgiel nie jest skłonny do 

tąpań. Wytrzymałość węgla pokładu 510/1 na jednoosiowe ściskanie Rc wynosi od 9,0 MPa 

do 10,3 MPa [3]. W stropie bezpośrednim pokładu zalega łupek ilasty i piaszczysty o 

grubości do 4,0m. W stropie zasadniczym występuje piaskowiec z wkładkami łupku 

piaszczystego i zlepieńca około 40-metrowej miąższości i wytrzymałości na ściskanie Rc od 

62,4 MPa do 92,1 MPa (rys.1). 

Rys. 1 Profil litologiczny z rejonu 
ściany 22a pokład 510/1 
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Pokład 510/1 w rejonie eksploatowanej 

ściany 22a-Z3 zaliczono do III stopnia 

zagrożenia tąpaniami. Ponadto pokład 510/1 

w partii Z3 zaliczony został do IV kategorii 

zagrożenia metanowego, I stopnia 

zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia 

wybuchem pyłu węglowego. 

Nad parcelą ściany 22a-Z3 w pokładzie 

510/1 występowały krawędzie 

eksploatacyjne pokładów 505/1 i 502/1, w 

odległości odpowiednio około 100m i 190m 

powyżej pokładu 510/1. Eksploatacja ściany 

22a-Z3 od wschodu i od północnego-

wschodu ograniczona była strefą uskokową 

o zrzucie h ~140m (rys.2). 

 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIANY 22A I WYROBISK W JEJ OTOCZENIU 

Ścianę 22a-Z3 w pokładzie 510/1 eksploatowano od listopada 2005 do marca 2007 roku 

systemem poprzecznym na zawał z furtą eksploatacyjną 3,3m. Urabianie odbywało się 

kombajnem JOY 4LS8, przy zastosowaniu obudowy Fazos 17/41 Poz i BW 19/35 POz. 

Zabiór wynosił 0,80m, przy postępie ściany ograniczonym do 3,0 m/dobę, ze względu na 

zagrożenie zjawiskami sejsmicznymi. W chodnikach przyścianowych wyznaczono tzw. 

„strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami” na odcinkach o długości 200m przed frontem 

ściany 22a-Z3. Dodatkowo w chodniku badawczym 22a-Z3, który stanowił drogę odstawy 

urobku ze ściany, zastosowano telewizję przemysłową. Stanowisko monitora telewizji do 

obserwacji i obsługi przesypu z przenośnika znajdowało się poza „strefą szczególnego 

zagrożenia tąpaniami” [3]. 

Podstawową obudową wszystkich wyrobisk korytarzowych w tym rejonie była stalowa 

obudowa podatna łukowa ŁP9/V29/4/A. Ponieważ cztery wyrobiska znajdowały się w 

zasięgu oddziaływania prowadzonej ściany 22a-Z3 zostały one dodatkowo wzmocnione. 

Wzmocnienie dotyczyło chodnika badawczego 22a-Z3, chodnika transportowego-Z3 w 

pokładzie 510/1, przekopu oddziałowego odstawczego do pokładu 510/1 i przekopu 

Rys. 2 Rejon ściany 22a w pokładzie 510/1 
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oddziałowego odstawczego do pokładu 505/1. Wzmocnienie obudowy ŁP realizowano 

poprzez zabudowę jednego podciągu stalowego oraz dwóch podciągów stalowych w rejonie 

skrzyżowań wyrobisk korytarzowych, kotwionych kotwami strunowymi IR-4C o długości 

5,0m (rys.3). Mocowano je na trzech ładunkach klejowych LOKSET o średnicy 24mm, 

długości 600mm i czasie wiązania 3 minuty. Długość kotwi dobrana została w taki sposób, 

aby co najmniej 1,0m jej długości zakotwić w stropie zasadniczym, który stanowiły warstwy 

piaskowca. Do kotwienia używane były kotwiarki pneumatyczne typu GOPHER. 

 

 

4. AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA W REJONIE ŚCIANY 22A ORAZ SKUTKI 
TĄPNIĘCIA WOBEC ZASTOSOWANEJ OBUDOWY 

Ze względu na prowadzenie eksploatacji górniczej w III stopniu zagrożenia tąpaniami rejon 

ściany 22a-Z3 objęty został kompleksową metodą oceny stanu zagrożenia tąpaniami. W skład 

metody kompleksowej wchodziły metody szczegółowe: rozeznania górniczego, ciągłej 

obserwacji sejsmologicznej i sejsmoakustycznej oraz wierceń otworów małośrednicowych. W 

Rys. 3 Schemat dodatkowego wzmocnienia wyrobisk korytarzowych będących w zasięgu 
oddziaływania frontu ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 
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celu dokładniejszego prowadzenia obserwacji sejsmoakustycznej zwiększono ilość geofonów 

zabudowanych w rejonie ściany 22a-Z3 z dwóch do pięciu oraz dla zwiększenia dokładności 

lokalizacji wstrząsów z rejonu ściany 22a-Z3, w chodniku nadścianowym 22a-Z3 przed 

frontem ściany zabudowano sondę DLM2001. Na bieżąco wykonywano także badania 

geofizyczne obejmujące prześwietlania i profilowania sejsmiczne. W celu obniżenia 

zdolności skał do akumulacji energii sprężystej stosowano również aktywną profilaktykę 

tąpaniową za pomocą strzelań torpedujących warstwy stropowe [1]. 

Podczas prowadzenia eksploatacji ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 rejestrowano dużą 

aktywność sejsmiczną. Ogółem zarejestrowano 9105 wstrząsów, w tym 2 wstrząsy o energii 

rzędu 106J, 17 wstrząsów o energii rzędu 105J i 233 wstrząsy o energii rzędu 104J. 

W czasie przygotowywania omawianej ściany 22a-Z3 do wyzbrojenia, w dniu 25.04.2007 

zarejestrowano w rejonie ściany wstrząs o energii 2,1×105J. W chwili zaistnienia ww. 

wstrząsu w zasięgu jego oddziaływania nie prowadzono żadnych robót. Tąpnięcie 

spowodowało skutki w chodniku badawczym ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 na długości 

około 5m, w chodniku transportowym-Z3 w pokładzie 510/1 na długości około 122m, w 

przekopie oddziałowym odstawczym do pokładu 505/1-C3 na odcinku około 79m i w 

przekopie oddziałowym odstawczym do pokładu 510/1-C3 na odcinku około 36m (rys.4). 

 

 

Pomimo stosunkowo niedużej wyzwolonej energii zaistniały wstrząs zakwalifikowano jako 

tąpnięcie, ponieważ spowodował on utratę funkcjonalności ww. wyrobisk. Tąpnięcie 

Rys.4 Zasięg strefy skutków tąpnięcia w rejonie ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 
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spowodowało przede wszystkim utratę gabarytów przejścia dla załogi oraz wymaganych 

odległości ruchowych od maszyn i urządzeń. Przyczyną była mała odległość epicentrum 

wstrząsu od ww. wyrobisk, bowiem odległość pionowa wynosiła około 50-70m. 

Tąpnięcie spowodowało dodatkowo uszkodzenie obmurza dwóch tam bezpieczeństwa i 

spękanie tamy izolacyjnej w chodniku transportowym-Z3 w pokładzie 510/1, a także 

uszkodzenie kilku urządzeń zabudowanych w wyrobiskach na skutek gwałtownego 

przemieszczenia górotworu, praktycznie tylko spągu. Zdjęcia z przeprowadzonej wizji 

lokalnej w wyrobiskach pokazują (rys.5÷8), że obciążenia dynamiczne pochodzące od 

wstrząsu zostały przeniesione przez obudowę ŁP wzmocnioną podciągami i kotwami 

strunowymi. Choć zsuwy na elementach obudowy dochodziły do około 1m, co doprowadziło 

w kilku miejscach do uszkodzenia złącz obudowy i uszkodzenia opinki, odnotowano tylko 

nieliczne przypadki deformacji obudowy (rys.5). W pozostałych przypadkach kontur 

wyrobiska w zastosowanym schemacie obudowy podporowo-kotwiowej pozostał 

niezmieniony (rys.6÷8). Brak obudowy w spągu pozwolił na odprężenie się górotworu w tym 

miejscu i wypiętrzenie warstw spągowych maksymalnie do około 1,0m.  

   
 

   
Rys.5, 6, 7 i 8  Zdjęcia wyrobisk korytarzowych objętych skutkami tąpnięcia 
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Skuteczność pracy zastosowanej obudowy podporowej odrzwiowej wzmocnionej kotwiami 

strunowymi w wyrobiskach pokładu 510/1 potwierdzają wyniki pomiarów stateczności 

chodnika łączącego-Z3 w pokładzie 510/2łd zaznaczonego na rys.4 [4]. W wyrobisku tym 

znajdującym się w rejonie tąpnięcia w odległości poziomej ok. 300 m i pionowej ok. 20-35 m 

od ogniska wstrząsu prowadzono badania konwergencji, rozwarstwień skał stropowych oraz 

obciążeń obudowy podatnej łukowej oraz obciążeń kotwi. 
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Rys.10  Rozwarstwienia skał stropowych w chodniku łączącym-Z3 przed i po tąpnięciu 

Rys.9  Zmiany wysokości chodnika łączącego-Z3 przed i po tąpnięciu 
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Na podstawie prowadzonych pomiarów można zauważyć, że zarówno w stropie, jak i w 

samym wyrobisku nie stwierdzono żadnych skutków zaistniałego wstrząsu. W wyniku 

tąpnięcia nie nastąpiła gwałtowna zmiana wysokości chodnika łączącego-Z3 i w przebiegu 

konwergencji pionowej nie ma efektu dynamicznego (rys.9). 

Zabudowane w stropie linkowe rozwarstwieniomierze na wysokości 3,5m i 6,0m (rys.10) 

bezpośrednio po zaistniałym tąpnięciu nie wykazały żadnego ruchu warstw stropowych (RN 

1, RN 2, RW 2, RW 3), a pozostałe dwa wykazały nieznaczne obniżenie 1÷3mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.12  Zmiany sił w kotwi oprzyrządowanej kontrolowanej w chodniku łączącym-Z3 w czasie tąpnięcia 

Rys.11  Zmiana obciążenia górotworu odrzwi obudowy w chodniku łączącym-Z3 przed i po tąpnięciu 
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Wobec braku ruchu skał stropowych nie zwiększyło się także obciążenie działające na 

obudowę, zarówno łukową stalową, jak i kotwiową. Prowadzony pomiar obciążenia odrzwi 

za pomocą siłownika hydraulicznego zlokalizowanego na 374mb chodnika łączącego-Z3 nie 

wykazały nawet niewielkiego wzrostu siły na kontakcie obudowy z górotworem (rys.11). W 

warunkach piaskowcowego stropu wynosiła ona ok. 32 kN. Pomiar obciążenia pręta kotwi 

wykonywany za pomocą tensometrów oporowych naklejanych na kotew również nie wykazał 

by strop chodnika łączącego uległ dodatkowemu obciążeniu (rys.12). Można nawet 

stwierdzić, że warstwy skalne doznały w tym czasie kompakcji i na poszczególnych 

odcinkach kotwi pojawiły się siły ściskające rzędu 6÷19 kN. 

 

5. PODSUMOWANIE 
 
1. Eksploatacja ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 prowadzona była w warunkach 

wzmożonych ciśnień górotworu związanych ze strefą uskokową o zrzucie h ~140m oraz 

utrzymującą się na całym wybiegu eksploatowanej ściany wysoką aktywnością 

sejsmiczną. Podejmując odpowiednie działania organizacyjno-techniczne podczas 

eksploatacji ściany 22a-Z3, takie jak: ograniczenie i wyłączenie z ruchu załogi części 

wyrobisk górniczych, ograniczenie postępu ściany, stosowanie dodatkowego 

wzmocnienia obudowy, obserwację wyrobisk za pomocą telewizji przemysłowej, 

wykonywanie dodatkowych badań geofizycznych, a także prowadząc bieżącą obserwację 

sejsmiczną i sejsmoakustyczną stanu zagrożenia tąpaniami bezpiecznie zakończono 

roboty górnicze związane z eksploatacją ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1.  

2. Ograniczenie skutków tąpnięcia uzyskano nie tylko poprzez zastosowanie szerokiego 

zakresu monitoringu zagrożenia tąpaniami i działań profilaktycznych, ale także przez 

zastosowanie odpowiedniego wzmocnienia obudowy wyrobisk korytarzowych.  

W przypadku konieczności stosowania dodatkowego wzmocnienia obudowy podporowej 

wyrobisk korytarzowych, w których w stropie wyrobiska zalegają warstwy łupków o 

niskich parametrach wytrzymałościowych, powyżej których występują mocne warstwy 

piaskowców, dobre efekty uzyskuje się poprzez wzmocnienie obudowy podporowej 

podciągami stalowymi przykotwianymi do stropu zasadniczego długimi kotwiami 

strunowymi. 

3. Stosowanie zabiegów podnoszących nośność skał wokół wyrobisk, jakimi może być 

kotwienie podciągów stalowych za pomocą kotwi strunowych, poprawia znacznie 

stateczność górotworu, obniża koszty ponoszone na zachowanie w wyrobiskach 
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zdolności ruchowych i poprawia bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w 

przypadku wystąpienia zjawisk sejsmicznych. 
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