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PRZYKŁADY WZMOCNIEŃ WYROBISK GÓRNICZYCH ZA POMOCĄ 
KOTWIENIA 

 
1. WSTĘP 

W górnictwie węgla kamiennego w Polsce i w wielu krajach, gdzie schodzi się z 
eksploatacją na poziomy w granicach 1000m i poniżej pojawia się problem utrzymania 
chodników przyścianowych w rejonach  prowadzonej eksploatacji, oraz chodników 
prowadzonych w rejonach zaburzeń i zagrożeń tąpaniami. Kiedy zacząłem wprowadzać 
obudowę podporowo – kotwiową w 30 przecinkach (dowierzchniach) ścianowych 
zauważyłem, że obudowa podporowa przy szerokości 6,0m i powyżej stwarza zagrożenie 
osiadania jej łuków stropnicy, a dodatkowe wzmocnienie nie gwarantuje ich pewnego 
utrzymania i bezpieczeństwa załogi tam zatrudnionej. 

Wprowadzenie obudowy podporowo – kotwiowej ze stojakami na ociosie i kotwami pod 
stropnicami gwarantuje pełne bezpieczeństwo i właściwe gabaryty. Byłem do tego 
przekonany i skutecznie pokazaliśmy jak to zastosować. 

Przy obserwowaniu na kopalniach stosowania przykatwiania obudowy kotwami 
stalowymi i wzmocnianie kotwami strunowymi nie spełniało właściwych oczekiwań, bo dalej 
wyciskał spąg i zmniejszały się gabaryty wyrobisk. 
Na bazie moich doświadczeń, a szczególnie ukierunkowanego przemyślenia przybliżę, jak 
można osiągnąć zadawalające efekty. 
 
 
2. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METOD WZMACNIANIA OBUDOWY ŁP 

2.1. PRZYKATWIANIE STROPNICY OBUDOWY CHODNIKOWEJ 

Dalej niejednokrotnie stosowana w bardzo dobrych warunkach górniczo-geologicznych w 
wersjach tylko od strony ściany lub po obydwu ociosach wyrobiska 
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2.2. KOTWIENIE W OSI WYROBISKA CHODNIKOWEGO KOTWAMI 
STALOWYMI, STRUNOWYMI LUB LINOWYMI O DŁUGOŚCI 3,0÷6,0 M 

Fala ciśnień przed ścianą powoduje wzmożone wyciskanie spągu, wykonuje się pobierkę, 
buduje się wiele stojaków stalowych, aby utrzymać skrzyżowanie chodnik – ściana, jeżeli za 
ścianą chce się utrzymać chodnik do powtórnego użytkowania ponownie wykonuje się 
pobierkę spągu i buduje się stalowe stojaki. 
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3.  PRZYKŁADY WDROŻENIA PROJEKTU, KTÓRE ZAKŁADAŁY 
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW 

 
3.1. ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA CHODNIKA ODSTAWCZEGO W 

P.401/I Z POCHYLNIĄ KAM.-ODST. BIS P 
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3.2.  ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA ŁĄCZNIKA TRANSPORTOWEGO Z 
CHODNIKIEM 8D POKŁAD 510L, POZIOM 765M 
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3.3. ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA CHODNIK ŚCIANA 
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3.4. PRZYKŁADY Z KOPALŃ PRZEPROWADZONYCH ROZCINAK 
(DOWIERZCHNI) ŚCIANOWYCH 
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Obudowę rozcinki 327 (pokł. 620- I st. tąpań) stanowią stropnice podporowo-kotwowe 
SPK-Z-I (2) o długości 5,5m i maksymalnym momencie gnącym 36,8kNm. Stropnice były 
budowane z podziałką 1,0m. Każda stropnica była podbudowana przy ociosach stojakami 
PISK-II-2500 (1) o podporności nominalnej 250kN. Dodatkowo każda stropnica została 
przykotwiona dwoma kotwami strunowymi IR-4B (3) w odległościach po 1,8m od końców 
stropnicy o długości minimalnej 3,3m (tak aby kotew była mocowana w górotworze na 
głębokość 3,0m). Na odcinkach pogorszonych warunków stropowych zastosowano kotwy o 
długości 4,0m. Każda kotew mocowana była przy pomocy ładunków klejowych LOKSET na 
odcinku nie mniejszym niż 1,0m. Nośność zastosowanych kotew wynosi 200kN. Po każdym 
zabiorze i zabudowaniu obudowy podporowej następowało przykotwienie stropnicy.  

Opięcie stropu i ociosu wykonano siatkami zgrzewanymi (4). Drążenie rozcinki o długości 
250m zakończono w październiku 2002r. prowadząc drążenie ze średnim postępem 
3m/zmianę. Wymiary wyrobiska  w świetle obudowy wynoszą: szerokość ok. 5,0m, 
wysokość 2,2-2,4m. 
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Przykłady zastosowanych wzmocnień chodników przyścianowych dla utrzymania ze 
ścianą, lub zabezpieczenia szczególnie w pokładach tąpiących przed ścianą, w chodnikach 
gdzie w nadmiarze wyciska spąg i kotwiąc strop bardzo zacznie się to ogranicza. 

- KWK Piast w warunkach stropowych od 8,0÷18,0 MPa, czyli bardzo słabych stropach 
osiągamy utrzymanie wyrobisk za pomocą kotwienia wysokiego, oraz budowania kasztów 
za frontem ściany. 

- KWK Wieczorek utrzymanie chodnika równoległego w II warstwie (pod stropem ściana 
wybrana na zawał o wys. 3,0m) dla potrzeb wentylacyjnych 

- KWK Halemba, KWK Jankowice, KWK Staszic  wzmocnienie chodnika 
przedścianowego z powodu bardzo dużego wyciskania spągu z powodu czego wysokość 
na skrzyżowaniu ze ścianą posiadała bardzo małą wysokość wzmocnienie chodników 
równoległych w odległości 1,0 ÷ 7,0m od chodnika podścianowego, gdzie prowadzono 
eksploatację 

- KWK Pokój, KWK Halemba wzmocnienie stref szczególnego zagrożenia tąpaniami 
- KWK Wujek – wzmocnienia obudowy za przodkiem, który wykonuje od 12,0÷15,0m na 

dobę 
- Pozwolę sobie tylko przytoczyć nazwy kopalń, na których wykonywaliśmy prace KWK 

Bielszowice, KWK Borynia, KWK Brzeszcze – Silesia, KWK Halemba, KWK 
Jankowice, KWK Jas – Mos, KWK Krupiński, KWK Murcki, KWK Piast, KWK 
Pniówek, KWK Pokój,  KWK Staszic, KWK Zofiówka, KWK Wesoła – Mysłowice, 
KWK Wieczorek, KWK Wujek – Śląsk. 
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4.  OPRACOWANIE PROJEKTÓW OBUDOWY PODPOROWO – KOTWIOWEJ I 
SPOSÓB JEJ WDRAŻANIA 

4.1. STAN BADAŃ NAUKOWYCH W KRAJACH STOSUJĄCYCH OBUDOWĘ 
KOTWIOWĄ. 

W wielu krajach jak Anglia, Australia, Kanada i USA są kopalnie, które prowadzą 
wyrobiska w obudowie kotwiowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to duże głębokości i w 
górotworze nie występują żadne zaburzenia, wybiegi ścian sięgają kilka km, a skały stropowe 
pozwalają na kotwienie kotwami stalowymi do 3,0m. Ociosy też się kotwi, o czym świadczy 
stosowany szeroko (produkcja roczna firmy Joy 120 – 150 sztuk). Kombajn Continus Maneir, 
który posiada głowicę urabialną w postaci walca na szerokość wyrobiska, oraz dwie kotwi 
arki do kotwienia w stropie oraz po jednej kotwi arce na lewy i prawy ocios. Cała zatem 
teoria kotwienia skupia się na wyrobiskach prostokątnych. Nie mniej podczas pobytu w 
Polsce jednego z profesorów z USA zapytano, co robi się kiedy wystąpi zaburzenie i spąg z 
ociosami zaczynają mocno pracować i zawężają gabaryty wyrobiska. Odpowiedź była jedna – 
buduje się dodatkowo słupy betonowe po ociosach, a w stropie dodatkowo kotwi się dłuższe 
kotwy linowe.  

W Europie i w  Polsce badania wzorowane są na tych krajach, które wymieniłem, oraz na 
wprowadzaniu coraz większych przekrojów obudowy V, np. w Niemczech osiągnięto już 
V44. 

Rozwój firmy Novum Servis Sp. z o.o. w aspekcie obudowy podporowo - kotwiowej. 

Firma od 2001 roku produkowała stojaki podporowe PISK oraz stropnice podporowo – 
kotwiowe z ceownika zimno giętego i dwuteownika gorąco walcowanego ze szczeliną w 
środku 40mm, ale w 2004 roku uruchomiła usługę kotwienia. 

Współpracując z jednostkami badawczymi i kopalniami pragnąłem osiągnąć efekt w 
postaci zabezpieczenia skrzyżowania chodnik – ściana i zrobiłem wszystko, aby utrzymać  
chodnik za ścianą, gdzie o to nie dbano, bo nie byłoby efektów. Stosunkowo niezły efekt 
osiągnięto na Kopalni „Zofiówka” co pokazują poniżej zdjęcia. 
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Zaczęło się to poszerzać to na wiele kopalń, ale podchodzono do tego bardzo nieufnie – 
każdy mówił, u nas są inne warunki górniczo – geologiczne. Do dzisiaj są kopalnie, które nie 
chcą o tym wiedzieć. 
 
 
4.3.  ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU ZASTOSOWANIA 

OBUDOWY PODPOROWO - KOTWIOWEJ 

Należy udostępnić wszystkie wiadomości górniczo – geologiczne, jak wytrzymałość na 
ściskanie w stropie od 10-15,0m, w spągu do 3,0m  i w węglu do 3,0m w wytrzymałości na 
rozciąganie, RQD wskaźnik podzielności rdzenia, głębokość eksploatacji, nachylenie 
pokładu, występowanie krawędzi pod i nad pokładami, parametry stosowanej obudowy, 
ciężar objętościowy skał, kąt tarcia wewnętrznego (węgla do 200, łupku do 260, piaskowca do 
300, zawału do 150), wskaźnik rozmakalności, moduł sprężystości, współczynnik Poissona, 
występujące zagrożenia. 

Na bazie tych danych budujemy model i obliczamy strefą zruszenia  przed i za ścianą, ale 
możemy to zrobić dla nowoprojektowanego wyrobiska lub będącego w popędzie. 

Wysokość strefy zruszenia będzie decydować o zastosowaniu odrzwi obudowy 
chodnikowej w jakich odstępach, o długości i gęstości zabudowanych kotew, co ma 
doprowadzić do zachowania gabarytów wyrobiska eliminując wyciskanie spągu. 

Pierwsze objawy złego doboru obudowy podporowej tj zginanie kształtownika V, czyli 
dochodzi do nadmiernego obciążenia od 130 – 200 KNm (tj. od 13,0 – 20,0t na ramię 1m). 

Od zarania górnictwa Protodiakonow ustalił strefę zruszenia, ale dla prawie warunków 
modelowych. Nie mniej w mocnych piaskowcach w rejonie filara szybowego wykonano na 
niższych poziomach wyrobiska w obudowie kotwiowej, z siatkami otarkietowanymi. 

Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, pokazując modelowe przeliczenia dla warunków 
naszych kopalń i dla naszych osiągniętych wyników, ponieważ każda kopalnia, każdy 
chodnik ma zmienne warunki, a poza tym nie wszystko ujawniam ze względu na wzór 
użytkowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym. Nie mniej współudział Kadry inżynieryjnej 
kopalnie jest bardzo Duzy, bo ich znajomość górotworu jest znakomita, a moja „znikoma” o 
czym nie wiedzą naukowcy, a co niektórzy sami byli zaskoczeni, że uzyskujemy np. 
eliminowanie wypiętrzenia spągu. Dzielę się wiadomościami w kilkunastu procentach, ale 
przy pomocy Was musimy osiągnąć 300% gwarancji. 
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5. WNIOSKI KOŃCOWE 

Należałoby pamiętać, że najlepszym projektantem jest inżynier – to oni projektują 
największe budowle świata, wieżowce, szeroki i długie estakady, czy tunele. W górnictwie 
jednak zawsze brakuje czasu, którego ja jako emeryt też nie mam, ale dlatego, że traktuję to 
jako hobby i sprawia mi satysfakcję -  chętnie poświęcam na to czas. 

Te rozwiązania próbuję wdrożyć w kopalniach szczególnego zagrożenia tąpaniami, bo 
wiele naszych wykonanych obudów podporowo – kotwiowych uchroniło chodniki 
przyścianowe  i wydobycie 3 – 4 tyś. ton na dobę uratowano. Ponownie czytając literaturę 
takie zagrożenia w wielu krajach występują i robi się obudowę kotwiową obok podporowej, 
tj. jeszcze za mało wiadomości do stosowania, a u nas w kraju przepisy pozwalają. 

Dla skrócenia moich wywodów, w tych w nioskach pragnę zwrócić uwagę, ze nie można 
stosować kotew krótszych, tj. minimum jak 1,5 razy wysokość wyrobiska, plus strefa klejenia, 
a dla pokładów 3 razy grubość jego plus Stefa klejenia – gęstość zabudowy, będzie zależała 
od naprężeń pionowych i poziomych, naprężenia pionowe są decydujące, one najbardziej 
powodują wyciskanie spągu. Ten szkic pozostawiam do zastanowienia.  
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ssttrreeffaa  rroozzwwaarrssttwwiieenniiaa  
ii  ssttrreeffaa  ww  ttyymm  kklleejjeenniiaa  

 

PPoo  --  ssiiłłaa  oocciioossoowwaa  
PPpp  --  ssiiłłaa  ppiioonnoowwaa  
PPww  --  wwyyppaaddkkoowwaa  wwyyppiięęttrrzzeenniiaa  

ssttrreeffaa  rróówwnnoowwaaggii  
oobbcciiąążżeenniiee  ==  ppooddppoorrnnoośśćć  

 

ggrruubboośśćć  ppookkłł..  22,,00mm  
 


