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Wpływ eksploatacji ścianowej w rejonie filara ochronnego na budynek
wielorodzinny poddany rektyfikacji

Streszczenie
W przypadku prowadzenia eksploatacji górniczej w rejonie miast i osiedli
bardzo waŜnym zagadnieniem staje się ochrona obiektów budowlanych
znajdujących się na powierzchni terenu. PowyŜsza problematyka uwzględniana jest
tak w projektach eksploatacji, jak i w ocenie działalności górniczej po jej
zakończeniu. Intensywna działalność górnicza w bliskim sąsiedztwie rejonu
zurbanizowanego prowadzi do pękania ścian budynków lub nawet awarii
budowlanych.
W artykule wykonano analizę wpływu dokonanej oraz projektowanej
eksploatacji górniczej prowadzonej w sąsiedztwie filara ochronnego szybów
głównych KWK „Pniówek”. Dotychczasowa eksploatacja spowodowała szkody
górnicze w obiektach, które znajdują się w pobliŜu zakładu głównego kopalni.
Sytuacja ta wywołana została przede wszystkim nakładaniem się wielu krawędzi
eksploatacyjnych na granicy ustanowionego filara. Wśród obiektów budowlanych
znajdujących się blisko granicy filara ochronnego, szczególnie naraŜony na
wpływy był pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny zorientowany równolegle
do wybiegu prowadzonych ścian. Jego nadmierne pochylenie spowodowało, Ŝe
zaszła konieczność jego rektyfikacji.
Wykonana analiza wpływu działalności górniczej na powierzchnię terenu
obejmuje okres przed rektyfikacją budynku mieszkalnego oraz po jego rektyfikacji
przy załoŜeniu, Ŝe w tej samej partii prowadzona będzie kolejna eksploatacja w
pokładach 403/3 i 401/1. Wpływ eksploatacji na powierzchnię określony został
takŜe na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych punktów zastabilizowanych
na obiekcie oraz linii obserwacyjnej. W artykule porównano wyniki obliczeń
prognostycznych z zachowaniem się budynku po jego wyprostowaniu oraz
pokazano wpływ rektyfikacji na zmniejszenie uciąŜliwości uŜytkowania obiektu
mieszkalnego. Wykonana analiza pozwoliła na sformułowanie wniosków o
charakterze praktycznym.
The influence of longwall exploitation carried out in the vicinity of a
protection pillar on the rectified building

Abstract
In the case of mining exploitation carried out in the areas of cities, towns and
other residential estates, protection of building constructions on the surface seems
to be of crucial importance. This issue is frequently taken under consideration both
in exploitation projects and estimation of mining activity after its completion.
Intensive mining works in the close vicinity of urbanized areas may lead to the
occurrence of cracks in construction walls or even to building breakdowns.

The paper presents an analysis of the impact of executed and planned mining
exploitation in the vicinity of the protection pillar of the main shafts in the
“Pniówek” Coal Mine. Hitherto executed exploitation brought about mining
damage in the objects located in the neighborhood of the main mine. Such a
situation primarily resulted from the interference of numerous exploitation edges in
the boundary of the established pillar. Among the building objects located in the
vicinity of the pillar’s boundary, there is a five-storey block of flats situated
parallel to the panels of extraction walls. The excessive deflection of the building
called for the necessity of its rectification.
The analysis of the mining impact on the surface embraced both the periods
before and after the building rectification with the assumption that further
exploitation in the seams 403/3 and 401/1 would be carried out in the same portion.
The influence of exploitation on the surface was additionally determined on the
basis of the results of geodesic measurements in the surveying points fixed on the
object and surveying lines. The paper also contains the comparison of prognostic
calculations and building behavior after its leveling, which clearly indicates a
positive influence of rectification on decreasing the inconvenience in using the
building object. Hence, the described analysis allowed for the formulation of
practical recommendations.

