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RÓŻNICE W NOŚNOŚCI PASA PODSADZKOWEGO POD 

DZIAŁANIEM SIŁ ŚCISKAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD 

MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO 

 

ROZDÍLY V ÚNOSNOSTI ŽEBRA PŘI JEHO TLAKOVÉM ZATÍŽENÍ 

PODLE DRUHU STAVEBNÍHO MATERIÁLU 

 

LINEAR SUPPORT – DIFFERENCES IN BEHAVIOUR UNDER 

COMPRESSIVE LOAD FOR DIFFERENT CONSTRUCTION MATERIALS 

 
Streszczenie: 

Minova Ekochem od 17 lat wspomaga górnictwo podziemne w rozwiązywaniu problemów technicznych. 

Jednym z takich zadań jest zapewnienie ochrony chodnika ścianowego w jednostronnym otoczeniu zrobami. 

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

przedstawiono przegląd rozwiązań techniczno - materiałowych stosowanych na świecie z odniesieniem do 

aktualnej oferty Minova. W drugiej części omówiono teoretycznie i praktyczne zagadnienia związane 

z charakterem pracy tych rozwiązań w polu naprężeń ściskających. 

Summary: 

Minova Ekochem assisted for 17 years in solving technical problems for underground mining. One of such task 

is to protect the haulage in long wall unilateral goabs environment. The paper presents a review of existing 

materials and technological solutions. The first part provides an overview of material and technology solutions 

used in the world with reference to the current Minova’s offer. In the second part theoretical and practical issues 

were discussed in the related to the nature of work in compressive load field. 

WSTĘP 

Niniejszy referat jest rozwinięciem prezentacji przedstawionej na zeszłorocznych 

seminariach. W tym roku został położony nacisk na konkretne rozwiązania materiałowo-

technologiczne w odniesieniu do spodziewanych efektów technicznych. 

Eksploatując pole wydobywcze zazwyczaj przechodzi się do nowej ściany pozostawiając płot 

węglowy i drąży się nowe wyrobiska. Opierając się o kalkulacje związane z wykonaniem 
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nowego wyrobiska oraz o koszty związane z utrzymaniem istniejącego, szala ekonomiczna 

przeważa zdecydowanie za utrzymaniem chodników w jednostronnym otoczeniu zrobów. 

Problem ten narasta się wraz ze schodzeniem eksploatacji na niższe poziomy. Wzrost 

ciśnienia górotworu powoduje konieczność zagęszczenia obudowy przy jednoczesnym 

zwiększeniu jej przekroju, dla zwiększenia ilości przepływającego powietrza niezbędnego do 

likwidacji zagrożeń wentylacyjnych.  

SPOTYKANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

Pasy podsadzkowe 

Budowane są 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. 

Mogą być stosowane także worki kontenerowe szyte pod konkretne rozwiązanie. Do tak 

przygotowanego szalunku wtłaczano pierwotnie anhydryt (górnictwo niemieckie) [1]. 

Obecnie stosuje się najczęściej materiały podsadzkowe na bazie mieszaniny popiołów lotnych 

z cementem portlandzkim. Podsadzka tego rodzaju ma konsystencję plastyczną, co zapobiega 

nadmiernym stratom poprzez zazwyczaj niezbyt szczelny szalunek. Stosowanie do pasów 

podsadzkowych spoiw wysokowydajnych HYG, takich jak TEKBLEND, wymaga użycia 

bardziej szczelnych worków kontenerowych ze względu na płynną konsystencję zawiesiny. 

Obecnie ze względu na wymagania związane z antyelektrostatyką i palnością stosowane są 

pojemniki Minobag wykonywane z trudnopalnego i antystatycznego płótna podsadzkowego 

PP-fabric G04 [3]. 

 
Zdjęcie 1. Widok na chodnik otoczony jednostronnie pasem podsadzkowym z Tekblendu 

(materiały własne). 

Słupy podsadzkowe 

Poza Europą jedną z najpowszechniejszych metod budowania trwałych podpór są pojemniki 

wypełnione różnego typu materiałami wiążącymi. W USA dominują dwa ich typy. Są to 
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pojemniki sztywne typu „can”. Zbudowane są one z beczki stalowej wypełnianej spoiwem. 

Kontakt ze stropem uzyskiwany jest poprzez zastosowanie wykładki z drewna lub z 

dodatkowego worka podsadzkowego. Jest to najtańsza technologia. Ma ona jednak poważne 

ograniczenie – beczki zajmują znaczną objętość w trakcie transportu. Ponadto wymagają 

dodatkowych prac związanych ze starannym przygotowaniem podłoża oraz z uzupełnieniem 

przestrzeni pomiędzy stropem i górną powierzchnią słupa. 

  
 

Zdjęcie 2. Widok nowoczesnego słupa podsadzkowego – konstrukcja zbrojona drutem 

stalowym. Wysokość 3,8 m; średnica 0,76 m; nośność 150 ton przy konwergencji 5 cm; 

wypełnienie Tekpak (Minova USA). 

Znacznie ciekawszym rozwiązaniem są słupy wykonane z tkaniny zbrojonej spiralnym 

drutem (zdjęcie 2). Konstrukcja ta pozwala na łatwe dopełnienie słupa spoiwem do samego 

stropu - nie są potrzebne dodatkowe środki do wykładki. Przy jednoczesnym podawaniu 

materiału wypełniającego z powierzchni lub z centralnej instalacji podsadzkowej, możliwe 

jest uzyskiwanie znaczących postępów prac przy jednocześnie niskim nakładzie pracy. 

W USA metoda ta stosowana jest łącznie z systemem Tekpak. Jest to dwukomponentowy 

produkt mineralny. Przygotowuje się go zazwyczaj na powierzchni i tłoczy osobnymi 
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rurociągami na miejsce przeznaczenia. Bezpośrednio przed workiem podsadzkowym obie 

linie są spinane i przez mieszalnik statyczny materiał jest wtłaczany do pojemnika gdzie 

wiąże w ciągu kilku minut.  

Kaszty drewniane 

Kaszty drewniane są jednym z najstarszych rozwiązań stosowanych w górnictwie. 

W ostatnich latach nastąpił jednak znaczący postęp w ich jakości i technicznym 

dopracowaniu. Australijska firma Strata opatentowała i wprowadziła na rynek system Link-n-

Lock, który pozwala na teoretycznie pełne wykorzystanie wytrzymałości użytego drewna. 

Również jakość surowca – stosuje się w nich twarde drewna liściaste – wydatnie powiększyły 

możliwości tego rozwiązania. System ten spotyka się ze sporym odzewem ze strony kopalni i 

ma swoje pozytywne miejsce w utrzymaniu wyrobisk. 

 
Zdjęcie 3. Kaszt drewniany Link-n-Lock w trakcie budowy [4]. 

Kaszty żelbetowe 

Metoda ta jest raczej rzadko spotykana. Stosuje się ją między innymi w niektórych kopalniach 

Donbasu (Ukraina) czy w USA [4]. Układane są tam stosy dla zapewnienia podporności w 

wyjątkowo trudnych warunkach wysokiego ciśnienia górotworu. Ich wysoka masa i trudności 

w transporcie ograniczają zastosowanie tego rozwiązania do krajów gdzie koszty pracy są 

relatywnie niskie  lub brak jest innych rozwiązań o wysokiej natychmiastowej podporności.. 

Metoda kombinowana – kotwienie wysokie z pasem izolacyjnym 

Połączenie tych dwóch metod zdobywa coraz większe uznanie ze względu na 

niespodziewanie korzystne efekty. Chodnik jest kotwiony wzdłuż wyrobiska od strony 

zawału lub w osi szeregiem kotew strunowych wklejanych na ładunkach LOKSET lub 
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LOKSET-PUR. Można osadzać je również na klejach mineralnych przeznaczonych do kotwi 

linowych, jak np. CEMENT KL. 

Jeśli zachodzi konieczność izolowania zrobów od chodnika, po przejściu frontu ściany, 

budowany jest pas z użyciem lekkich materiałów wypełniających jak na przykład Durafoam 

czy Pianocem B. Podobnie jak w klasycznym pasie podsadzkowym, worki kontenerowe 

wypełniane są pianą cementową. Układ taki pozwala na zachowanie pełnej szczelności 

wyrobiska nawet przy znacznej konwergencji. 

 
Rysunek 1. Schemat wykonania pasa wzmacniającego (po lewej) oraz sposób zabudowy 

skrzyżowania ściany z chodnikiem podścianowym – rzut poziomy (po prawej). 

RÓŻNICE W ZACHOWANIU SIĘ POD OBCIĄŻENIEM 

Zachowanie się konstrukcji pod obciążeniem warunkuje nie tylko rodzaj użytego materiału 

konstrukcyjnego. Znaczący wkład daje sama konstrukcja elementu i sposób jego 

zabudowania. Może to znaczący sposób zmienić przede wszystkim nośność maksymalną 

elementu jak i charakter jego zniszczenia. 

a. b. 

   
c. d. 
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Rysunek 2. Przebieg krzywej naprężenie różnych rozwiązań konstrukcyjnych: a. kaszt 

drewniany Link-n-Lock; b. słup zbrojony drutem spiralnym wypełniony Ekopianą; c. słup 

niezbrojony wypełniony spoiwem Minobet; d. słup zbrojony po obwodzie drutem stalowym i 

wypełniony Tekpakiem [2, 3]. 

Na Rysunku 2 został przedstawiony przegląd sposobu pracy typowych rozwiązań 

konstrukcyjnych. Zostały one dobrane pod kątem charakteru zniszczenia dla przedstawienia 

możliwości jego kształtowania. Krzywe 2a. i 2b. mimo zbliżonego przebiegu stanowią 

zupełnie inne rozwiązania. Pierwsze z nich to kaszt drewniany Link-n-Lock. Po wstępnym 

zakresie odkształceń sprężystych krzywa wypłaszcza się przechodząc w zakres miażdżenia 

struktury drewna z postępującym wzmocnieniem aż do momentu całkowitego zniszczenia 

konstrukcji. Podobne zjawiska zachodzą w pianobetonie umieszczonym w zbrojonym 

spiralnym drutem pojemniku. Po przejściu przez zakres odkształceń sprężystych następuje 

niszczenie struktury komórkowej i z stopniowe zagęszczanie struktury. Zniszczenie 

konstrukcji może nastąpić dopiero po całkowitym zniszczeniu struktury porów i 

jednoczesnym rozerwaniu zbrojenia pojemnika. 

Zasadniczo inny charakter zniszczenia obserwowany jest dla materiałów litych. W przypadku 

słupa niezbrojonego (Rys. 2 c.), po przekroczeniu naprężenia granicznego następuje szybko 

praktycznie całkowita utrata nośności. Rzecz ma się zupełnie odmiennie dla słupa zbrojonego 

drutem spiralnym (Rys. 2 d.). Po osiągnięciu naprężenia granicznego następuje co prawda 

znaczący spadek nośności, jednak utrzymywana jest ona na poziomie 50% nośności 

maksymalnej do osiągnięcia około 15% odkształcenia względnego. Doświadczenia pokazują 

[1], że dalsza manipulacja grubością i gęstością zbrojenia pozwala na osiągniecie prawie 

pełnego wachlarza sposobu zniszczenia od kruchego do pseudoplastycznego. 

PODSUMOWANIE 

Dzisiejsze rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne pozwalają w pełny sposób kształtować 

sposób pracy elementów podporowych służących do ochrony chodników w jednostronnym 
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otoczeniu zrobów. Zarówno szybkość uzyskiwania podporności, jak i nośność końcowa, 

mogą być regulowane praktycznie w pełnym zakresie. Wobec takiej sytuacji najistotniejszym 

problemem pozostaje przygotowanie technologii realizacji tych konstrukcji w rzeczywistych 

warunkach kopalni. Z tego punktu widzenia najbardziej korzystne jest użycie słupów 

podsadzkowych. Aspekt ten okazuje się szczególnie korzystny dla budowli zawierających 

wiele powtarzalnych elementów, przy jednoczesnym łatwym dostępie do instalacji 

podsadzkowej. Przy zastosowaniu właściwego sprzętu i środków, metoda ta pozwala uzyskać 

szybką wczesną podporność i jednocześnie wysoką sztywność. Nakład pracy jest przy tym 

minimalny i sprowadza się zasadniczo do podwieszenia worka pod stropem, i wypełnienia go 

mieszanką wiążącą. 

Zaproponowane rozwiązania powinny dobrze sprawdzać się w rejonach, gdzie słupy stanowią 

jedyny środek ochrony wyrobiska. W rejonach, gdzie na przykład zroby muszą być chronione 

przed migracją powietrza ze względu na niebezpieczeństwo zaistnienia pożarów 

endogenicznych lub gdy występuje znaczna emisja metanu do powietrza wentylacyjnego, 

konieczna jest dodatkowa izolacja. Doświadczenia pokazują, że wypełnianie przestrzeni 

pomiędzy kasztami czy słupami nie daje pełnej szczelności w pełnym okresie eksploatacji. W 

takich sytuacjach wydaje się korzystniejsze zaproponowanie metody kombinowanej – 

kotwienia długiego z izolacją zrobów pasem wykonanym z piany cementowej. W tym 

układzie dwóch środków technicznych uzyskujemy najlepsze połączenie– podporę od 

długiego kotwienia i skuteczną izolację w szerokim zakresie konwergencji ze strony pasa 

izolacyjnego z piany DURAFOAM. 
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