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SŁUPY PODSADZKOWE – PODSTAWOWE CECHY 
PUMPABLE CRIBS – BASIC FEATURES 

 

Abstract 

Minova Ekochem has been providing services in technical support for the Polish mining industry for 16 years. 

Among number of applications there are roof supports  like monolithic packs and cribs made of different 

cements. The scope of this paper is a review of existing material and technical solutions. In the first part a 

revision of material solutions used in the world with reference to Minova product offer is done. In the technical 

part some applications of cribs and linear support are described. A theoretical and practical issues concerning 

cribs and linear support characteristics are presented. 

 

Streszczenie: 

Minova Ekochem już od 16 lat świadczy dla polskiego górnictwa pomoc w rozwiązywaniu problemów 

technicznych. Jednym z takich tematów są pasy podsadzkowe i słupy wykonywane z użyciem różnego typu 

spoiw. W referacie przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań materiałowo-technologicznych. W pierwszej 

części przedstawiono przegląd rozwiązań materiałowych stosowanych na świecie z odniesieniem do aktualnej 

oferty Minova. W części technologicznej omówiono propozycje rozwiązań słupów i pasów oraz omówiono 

teoretycznie i praktyczne zagadnienia związane z charakterem pracy słupów i kasztów drewnianych. 

 

WSTĘP 

Historia podpór tworzonych z materiałów pompowalnych rozpoczęła się w niemieckim 

górnictwie węglowym. Zastosowano tam pasy podsadzkowe wypełniane anhydrytem 

podawanym transportem pneumatycznym (1). Rozwiązanie to nie dawało znaczących 

korzyści ze względu na niską wydajność anhydrytu oraz trudne do przezwyciężenia trudności 

z transportem, między innymi ze względu na duże zapotrzebowanie na powietrze 

transportowe. Istotnym postępem w technologii budowy pasów było zastosowanie 

w górnictwie brytyjskim układu 2-komponentowego. Dzisiaj słupy i pasy podsadzkowe 

stanowią ważny element wielu systemów eksploatacji. W obecnej chwili funkcjonuje na 

świecie co najmniej kilkadziesiąt rozwiązań materiałowych i technicznych. Technologia ta 

skutecznie konkuruje i uzupełnia tradycyjną obudowę stalową łukową, kotwową czy kaszty 

drewniane. 
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RODZAJE MATERIAŁÓW WYPEŁNIAJĄCYCH 

Jak wspomniano na wstępie, początkowo do pasów podsadzkowych stosowany był anhydryt. 

Typowe mieszanki mają wydajność rzędu 0,55 do 0,60 m3 z jednej tony proszku. Uzyskiwane 

wytrzymałości na ściskanie nie przekraczają w praktyce 25 MPa. Znacznie więcej można 

uzyskać stosując układy na bazie cementu portlandzkiego czy żużlowego, z ewentualnymi 

dodatkami surowców odpadowych typu popioły lotne czy skała płonna z zakładów 

przeróbczych. Typowym przykładem jest tu produkt MINOBET oferowany przez Minova 

Ekochem. Jest to materiał proszkowy jednokomponentowy – wystarczy zmieszać go jedynie 

z odpowiednią ilością wody. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi można stosować go w 

szerokim zakresie proporcji woda:proszek: od 0,35 do 1,0. Daje to wydajności od 0,70 do 

1,35 m3 na tonę proszku. Uzyskiwane wytrzymałości na ściskanie zawierają się odpowiednio 

w zakresie od 50 do 10 MPa. Dzięki temu powstaje możliwość łatwego kształtowania 

nośności słupa na miejscu aplikacji dostosowując ją do warunków geologiczno-górniczych. 

Innym przedstawicielem tej grupy jest TEKPAK P lub F – materiał dwukomponentowy 

otrzymywany z cementu portlandzkiego i innych dodatków mineralnych, produkowany w 

Minova USA. Ostatnią grupą materiałów są spoiwa wysokowydajne HYG (ang. High Yield 

Grouts). Charakteryzują się one niespotykaną pośród klasycznych materiałów cementowych 

wydajnością. Zapewnia ją Ettryngit, minerał o pokroju długich igieł tworzących strukturę 

typu „wełna mineralna“.  

 
Zdjęcie 1.  Obraz igieł ettryngitu pod mikroskopem skaningowym (materiały własne). 

Dodatkowo minerał ten wiąże w postaci grup hydroksylowych oraz wody krystalizacyjnej 

znaczne ilości wody.  Podsumowując, otrzymujemy tu materiał o możliwym do stosowania 

wskaźniku woda do proszek w zakresie od 0,8 do 6,0. Daje to zakres wydajności od 1,1 do 

6,3 m3 (!) gotowego betonu z jednej tony spoiwa. 
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RODZAJE SŁUPÓW PODSADZKOWYCH 

Pasy podsadzkowe powstają najczęściej poprzez wygrodzenie strefy podsadzanej w 

nawiązaniu do istniejącej obudowy łukowo-podporowej. W górnictwie polskim stosuje się w 

tym celu płótno podsadzkowe rozpinane na łukach obudowy z jednej strony i na stojakach 

drewnianych od strony zawału. Do tak przygotowanego szalunku wtłacza się najczęściej 

materiały podsadzkowe na bazie mieszaniny popiołów lotnych z cementem portlandzkim. 

Podsadzka tego rodzaju ma konsystencję plastyczną, co zapobiega nadmiernym stratom 

poprzez zazwyczaj nieszczelny szalunek. Stosowanie do pasów podsadzkowych spoiw 

wysokowydajnych HYG, takich jak TEKBLEND, wymaga użycia bardziej szczelnych 

szalunków ze względu na płynną konsystencję zawiesiny. Do tego służą worki kontenerowe 

Minobag wykonywane z trudnopalnego i antystatycznego płótna podsadzkowego PP-fabric 

G04. 

 
Zdjęcie 2. Z lewej – czoło pasa podsadzkowego wykonywanego z Tekblendu. Z prawej – 

widok na chodnik otoczony jednostronnie pasem podsadzkowym z Tekblendu (materiały 

własne). 

Pasy podsadzkowe mimo wielu zalet nie pozwalają w pełni wykorzystać wytrzymałości 

zabudowanego materiału. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na błędy przy 

wykonywaniu pasów, takie jak: niedopełnienie pasa pod strop (często przy jednoczesnym 

braku równoległości płaszczyzny stropu i górnej powierzchni pasa), niedotrzymanie 

wymiarów pasa czy proporcji woda do proszek. Jednocześnie pas podsadzkowy posiada 

podparcie tylko z dwóch stron. Od strony chodnika i od strony zawału należy uznać, że 

w zasadzie pas pracuje swobodnie. Biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki pracy pasa szacuje 

się, że rzeczywiste nośności mogą być nawet kilka razy niższe niż wynikałoby to 

z wytrzymałości samego materiału. Potwierdzają to badania swobodnie stojących kostek o 

wymiarach 60x60x100 cm, a także amerykańskie badania słupów wykonanych z różnych 

materiałów podsadzkowych. Nośność słupa czy prostopadłościanu niepodpartego z boków i 
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pozbawionego szalunku jest 2-4 krotnie niższa niż wynikałoby to z wytrzymałości oznaczonej 

na próbkach laboratoryjnych (1 i badania własne). 

Doświadczenia amerykańskie pokazują (1), że użycie pojemników zbrojonych drutem 

stalowym znacznie poprawia warunki pracy materiału.  

 
Zdjęcie 3. Widok słupa w trakcie badania wytrzymałości na ściskanie 

Szeroko prowadzone badania w NIOSH pozwoliły na określenie jakościowych zależności 

pomiędzy charakterystyką pracy słupa podsadzkowego w odniesieniu do rodzaju 

zastosowanego zbrojenia. Stwierdzono między innymi, że użycie grubszego drutu zbrojącego 

poprawia wytrzymałość słupa. Podobnie przy zastosowaniu gęstszego uzwojenia drutu słup 

staje się wytrzymalszy i bardziej sztywny. Przede wszystkim jednak użycie zbrojenia 

powoduje przybliżenie się do nośności słupa wynikających z badań wytrzymałości próbek 

laboratoryjnych - Rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Wykres obciążenie-odkształcenie dla słupa z Minobetu po 7 dniach twardnienia w 

worku podsadzkowym zbrojonym i niezbrojonym. 
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Ciekawy sposób zachowania się pod obciążeniem przedstawia słup zbrojony wypełniony 

pianą cementową. Kształt krzywej obciążenie – odkształcenie zbliżony jest bardziej do 

materiałów podatnych takich jak drewno niż do klasycznych materiałów cementowych. Jako 

przyczynek do dalszych badań można uznać fakt przewyższenia nośności słupa w odniesieniu 

do próbki laboratoryjnej.  

Przeprowadzono serię badań kasztów drewnianych wypełnionych różnego typu wypełnieniem 

mineralnym (3, 4). Użyto kasztów drewnianych typu Link-N-Lock z drewna bukowego o 

długości belki 61 cm. Uzyskane wybrane wyniki przedstawiono na Rysunku 3. Obserwowane 

jest nieznaczne wzmocnienie i usztywnienie kasztu wypełnionego w porównaniu do pustego. 

Ponadto daje się zaobserwować tendencję, że im jest mocniejszy materiał wypełnienia, tym 

efekt przesztywnienia jest silniejszy. Przy okazji stwierdzono, że charakter zniszczenia kasztu 

może być bardzo gwałtowny. Gruz wypełniający kaszt działając na jego ściany powodował 

odpryskiwanie kawałków drewna czasami ze znaczną siłą, co jest uwidocznione na Zdjęciu 3. 

 
Rysunek 2. Porównanie krzywych obciążenie – odkształcenie dla podpór wykonanych 

z różnych materiałów Słup zbrojony wypełniony pianą cementową Ekopiana, słup 

niezbrojony z Minobetu i kaszt drewniany Link-N-Lock bez wypełnienia. 

 
Zdjęcie 3. Moment zniszczenia kasztu wypełnionego litym betonem. 
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PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonych dotąd badań wydaje się niezwykle istotne właściwe połączenie 

materiałów szalunku i odpowiedniego wypełnienia. Odpowiednie zestawienie tych dwóch 

elementów powinno dawać efekt synergiczny tak, jak to się odbywa w przypadku worków 

wzmacnianych drutem stalowym i wypełnionych materiałem cementowym. Niestety tak się 

nie dzieje w przypadku kasztów drewnianych wypełnianych materiałami cementowymi. Ze 

względu na zbyt znaczne różnice w sztywności tych układów następuje tu we wczesnej fazie 

zniszczenie rdzenia mineralnego i potem następuje już stopniowa degradacja kasztu 

drewnianego w niewielkim stopniu przesztywnionego przez „gruz“ betonowy rdzenia. 

Również konstrukcja „klasycznych“ pasów podsadzkowych nie wydaje się optymalnym 

rozwiązaniem biorąc pod uwagę możliwości materiałów podsadzkowych. 

 
RYSUNEK 3. Porównanie charakteru pracy kasztów wypełnionych Tekblendem przy 

różnych wartościach wskaźnika woda : proszek oraz kaszt bez wypełnienia. 
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