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Projektowanie eksploatacji górniczej przy zagro¿eniu powierzchni
deformacjami nieci¹g³ymi typu liniowego

Wprowadzenie
Proces restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w Niemczech, prowadzony w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, doprowadzi³ do wzrostu
nak³adów na dzia³ania zwi¹zane z likwidacj¹ szkód górniczych.
Du¿a koncentracja eksploatacji górniczej i wprowadzenie œcian wysoko wydajnych prowadzi³y coraz czêœciej do formalnych i nieformalnych konfliktów z miejscow¹ administracj¹
i mieszkañcami. Konsekwencj¹ by³o tak¿e zwiêkszenie wydatków na usuwanie szkód
górniczych z 184 mln marek w roku 1975 do 503 mln marek w roku 1990 (rys. 1).
Sta³e zwiêkszanie d³ugoœci frontu wyrobiska œcianowego i prêdkoœci jego postêpu prowadzi³o do zwiêkszenia tzw. dynamiki eksploatacji. Cechowa³a siê ona wiêkszymi ni¿
dotychczas wskaŸnikami deformacji i bardzo szybkim ujawnianiem siê na powierzchni
wp³ywów prowadzonej eksploatacji górniczej.
Ponadto notowano znacznie wiêksz¹ liczbê deformacji nieci¹g³ych na powierzchni, co
prowadzi³o z regu³y do znacznego zwiêkszenia liczby tzw. szkód totalnych, oraz znaczne
zwiêkszenie liczby indukowanych zjawisk sejsmicznych, jakimi s¹ wstrz¹sy górnicze.
W latach 1990–1998 prowadzono w Koncernie Deutsche Steinkohle AG intensywne
badania nad t¹ problematyk¹ w celu znalezienia podstaw teoretycznych i praktycznych
zwi¹zanych z planowaniem eksploatacji górniczej – ze szczególnym uwzglêdnieniem œcian
wysoko wydajnych – zmierzaj¹cej do zmniejszenia jej wp³ywów na powierzchniê terenu.
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie planowania eksploatacji górniczej
przy du¿ym zagro¿eniu powierzchni zjawiskami nieci¹g³ymi. Zagadnienie to przedstawiono
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Rys. 1. Ca³kowite wydatki na szkody górnicze w koncernie Deutsche Steinkohle AG w latach 1975–1995
Fig. 1. Total expenditure on the minig damages in Deutsche Steinkohle AG in 1975–1995

na przyk³adzie opracowanego przez autora projektu eksploatacji, który zosta³ zrealizowany
przez jedn¹ z kopalñ koncernu DSK AG.

1. Eksploatacja pok³adu Mausegatt pod miejscowoœci¹ Kapellen
przez kopalniê Niederberg
Ze wzglêdu na du¿¹ koncentracjê eksploatacji i trudn¹ sytuacjê spowodowan¹ wyst¹pieniem licznych zjawisk nieci¹g³ych i zwi¹zanych z nimi istotnych szkód górniczych
zdecydowano, ¿e eksploatacja pok³adu Mausegatt zostanie przeprowadzona jednoczeœnie
czterema œcianami, w taki sposób, ¿e pod terenem zabudowanym eksploatacja przebiegnie
jednym, w przybli¿eniu prostoliniowym frontem.
Przy takim planie eksploatacji, strefy odkszta³ceñ rozci¹gaj¹cych le¿a³y – z ma³ymi
wyj¹tkami – poza terenem zabudowanym. Z wczeœniejszych obserwacji wynika³o bowiem,
¿e deformacje nieci¹g³e powstaj¹ prawie wy³¹cznie w strefach objêtych deformacjami rozci¹gaj¹cymi (rys. 2).
Podane na rysunku 2 zestawienie po³o¿enia nieci¹g³oœci typu liniowego w stosunku
do elementów geometrii wybranego pola dotyczy wyników statystycznej analizy ponad
1100 nieci¹g³oœci w rejonie Dolnego Renu (Grün 1995).
Zaprojektowana przez kopalniê Niederberg eksploatacja górnicza w pok³adzie Mausegatt zawiera³a jednak zwi¹zane z ochron¹ powierzchni dwa problemy, które nale¿a³o
dok³adnie wyjaœniæ i rozwi¹zaæ (Sroka 1992). Pierwszy problem dotyczy geometrii projektowanej eksploatacji w czêœci wschodniej miejscowoœci Kapellen, w rejonie ulicy Höhenweg
(rys. 3). Z powodu uskoku „Neukirchener-Sprung”, w rejonie ulicy Höhenweg pomiêdzy
projektowanymi wyrobiskami œcianowymi 651 i 652 konieczne by³o pozostawienie niewybranej czêœci z³o¿a o minimalnej szerokoœci oko³o 60 m.
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Rys. 2. Po³o¿enie nieci¹g³oœci typu liniowego w stosunku do eksploatacji górniczej z rejonu kopalni
Niederberg (Grün 1995)
Fig. 2. Localization of the cracks in the region of longwall faces

Rejon ulicy Höhenweg posiada gêst¹ zabudowê willow¹, która ju¿ w przesz³oœci dotkniêta by³a wp³ywem nieci¹g³oœci typu liniowego, przebiegaj¹cych prawie równolegle do
projektowanych bocznych krawêdzi œcian 651 i 652.
Pierwszym problemem by³o zagadnienie wyznaczenia i dobrania szerokoœci niewybranego pasa z³o¿a p i wyznaczenie d³ugoœci d frontu wyrobiska œcianowego 652, tak aby
zapewniæ maksymaln¹ ochronê obiektów powierzchni w rejonie Höhenweg i nie dopuœciæ do
aktywacji istniej¹cej nieci¹g³oœci.
Drugi problem dotyczy³ tzw. dynamiki eksploatacji górniczej. Ju¿ wtedy, tzn. w 1992
roku istnia³o przekonanie, poparte licznymi obserwacjami empirycznymi, ¿e sposób prowadzenia eksploatacji w czasie ma decyduj¹cy wp³yw na wielkoœæ uszkodzeñ obiektów
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Rys. 3. Schemat planowanej eksploatacji pok³adu Mausegatt pod miejscowoœci¹ Kapellen
Fig. 3. Diagram of designing underground seam Mausegatt excavations under the Kapellen town

budowlanych i tym samym na koszty szkód górniczych. Zagadnienie to by³o tak¿e interesuj¹ce w tym sensie, ¿e dotychczasowe doœwiadczenia z eksploatacji pojedynczych œcian
nale¿a³o przenieœæ na równoczesn¹ eksploatacjê czterech œcian o sumarycznej d³ugoœci
frontu eksploatacji oko³o 1150 m.
Przeprowadzone rozwa¿ania zosta³y dokonane przy wykorzystaniu metody Ruhrkohle.
Metoda ta jest pod wzglêdem matematycznym identyczna z teori¹ Knothego, poniewa¿ obie
bazuj¹ na funkcji wp³ywów w postaci funkcji Gaussa. Obydwie metody ró¿ni¹ siê jedynie
definicjami k¹tów opisuj¹cych zasiêgi wp³ywów eksploatacji górniczej.
K¹t zasiêgu wp³ywów g³ównych b teorii Knothego i k¹t graniczny g metody Ruhrkohle
stoj¹ w œcis³ej zale¿noœci funkcyjnej podanej wzorem (1):
k × tan2g = p × tan2b

(1)

b = arctan (1,211 × tang)

(2)

gdzie:
k = – ln 0,01.
Z powy¿szego otrzymamy:

oraz
g = arctan (0,826 × tanb)
Promieñ zasiêgu wp³ywów granicznych R metody Ruhrkohle i promieñ zasiêgu wp³ywów g³ównych r teorii Knothego zwi¹zane s¹ nastêpuj¹cymi zale¿noœciami:
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R = 1,211 r

(3)

r = 0,826 R
Promieñ zasiêgu wp³ywów granicznych metody Ruhrkohle opisuj¹cy granicê wp³ywów
eksploatacji ze wzglêdu na szkody górnicze jest zatem o oko³o 21% wiêkszy ni¿ promieñ
zasiêgu wp³ywów g³ównych teorii Knothego.
Zgodnie z sytuacj¹ dotycz¹c¹ planowanej eksploatacji ukazan¹ schematycznie na rysunku 3 nale¿y stwierdziæ, ¿e rejon Höhenweg znajduje siê pod wp³ywem odkszta³ceñ
rozci¹gaj¹cych opisanych przez po³o¿enie krawêdzi B (œciana 651) i krawêdzi C (œciana 652)
oraz pod wp³ywem odkszta³ceñ œciskaj¹cych opisanych przez po³o¿enie krawêdzi A (œciana 649) i krawêdzi E (œciana 652).
Z powodu stosunkowo niedu¿ego zrzutu uskoku Neukirchener-Sprung (oko³o 10 m)
przyjêto, ¿e wszystkie œciany le¿¹ praktycznie na tej samej g³êbokoœci równej oko³o 750 m.
Mi¹¿szoœæ pok³adu Mausegatt wynosi³a oko³o 0,75 do 0,80 m. Œrednia wartoœæ k¹ta zasiêgu
wp³ywów granicznych g wyznaczona na podstawie wieloletnich obserwacji osiadania wynosi³a 55 gon.
Poniewa¿ odleg³oœæ krawêdzi opisanej na rysunku liter¹ A od rejonu ulicy Höhenweg
po³o¿onego nad pozostawion¹ niewybran¹ czêœci¹ z³o¿a jest wiêksza ni¿ g³êbokoœæ eksploatacji oraz wiêksza od promienia zasiêgu wp³ywów granicznych, przyjêto, ¿e jej wp³yw
jest praktycznie równy zeru. Tak wiêc na rejon ulicy Höhenweg oddzia³ywuj¹ praktycznie
tylko krawêdzie B, C i E.
Rozci¹gaj¹ce oddzia³ywania krawêdzi B i C na œrodek rejonu ulicy Höhenweg s¹ równe
i wynosz¹
é æ P ö2 ù
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è 2ø
è 2ø
êë è 2 ø úû
zaœ odkszta³cenie œciskaj¹ce od krawêdzi E wynosi:
2
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gdzie:
emax – maksymalne odkszta³cenie poziome dla tzw. nieskoñczonej p³aszczyzny,
p
– relatywna szerokoœæ pasa niewybranego z³o¿a,
P=
R
d
D = – relatywna d³ugoœæ frontu œcianowego œciany 652.
R
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wynika, ¿e wielkoœci P i D s¹ od siebie zale¿ne.
Wykres tej zale¿noœci dla analizowanej powierzchni eksploatacji ukazano na rysunku 4.
Z rysunku tego wynika, ¿e relatywna szerokoœæ niewybranej czêœci z³o¿a nie mo¿e przekroczyæ wartoœci
Pmax = 0,21
czyli wartoœci absolutnej
pmax = 0,21 × R
Przy szerokoœci wiêkszej od 0,21 × R nad niewybran¹ czêœci¹ z³o¿a dojdzie bowiem do
powstania odkszta³ceñ rozci¹gaj¹cych, niezale¿nie od d³ugoœci frontu œciany 652 i w konsekwencji do mo¿liwoœci aktywacji istniej¹cej nieci¹g³oœci.
Dla œredniej g³êbokoœci eksploatacji H = 750 m i dla trzech wybranych wartoœci k¹ta
granicznego, maksymalne nieprzekraczalne wartoœci szerokoœci pasa niewybranego z³o¿a
wynosz¹:
g = 50 gon ® pmax = 157,5 m
g = 55 gon ® pmax = 134,5 m
g = 60 gon ® pmax = 114,4 m
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Rys. 4. Graficzne przedstawienie zale¿noœci pomiêdzy relatywn¹ szerokoœci¹ P niewybranego pasa
w pok³adzie Mausegatt i relatywn¹ d³ugoœci¹ D frontu eksploatacji œciany 652
Fig. 4. The graphic presentation the dependence between relative wide of the unexcavated panel P
in Mausegatt‘s seam and the “D” relative length of longwall face panel 652
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Zale¿noœæ pomiêdzy szerokoœci¹ niewybranej czêœci z³o¿a p (w granicach od 60 do
100 m) i dopuszczaln¹ d³ugoœci¹ frontu œcianowego d dla œciany 652 dla podanych powy¿ej trzech ró¿nych wartoœci k¹ta granicznego g pokazano na rysunku 5.
Dla planowanej d³ugoœci frontu œcianowego dpl = 350 m wynika, ¿e np. dla k¹ta g = 60 gon
i p w granicach od 60 do 80 m, d³ugoœæ ta by³aby za du¿a i prowadzi³aby do powstania
odkszta³ceñ rozci¹gaj¹cych w rejonie Höhenweg.
Z rysunku 5 wynika tak¿e, ¿e dla g = 55 m i dla p £ 73 m planowana d³ugoœæ frontu
œcianowego dpl £ 350 m spe³nia stawiane wymogi.
Przy p = 80 m dopuszczalna d³ugoœæ frontu œcianowego wynosi³aby na przyk³ad 330 m,
co musia³oby prowadziæ do korekty geometrii œciany 652.
Z prowadzonych wtedy pomiarów i z rejestrowanych szkód górniczych wynika³o jednoczeœnie, ¿e du¿y wp³yw na powstanie tych szkód, a tak¿e na powstanie zjawisk nieci¹g³ych,
ma sposób prowadzenia eksploatacji w czasie (Sroka 1993).
Wyznaczone wtedy na podstawie pomiarów osiadania, pomiarów d³ugoœci i pomiarów
tensometrycznych odkszta³ceñ poziomych graniczne wartoœci prêdkoœci narastania osiadania i poziomych odkszta³ceñ wynosi³y:
& gr = 6,0 mm/dzieñ
w
&e +gr = 0,015 mm/m/dzieñ
&e -gr = 0,035 mm/m/dzieñ

Rys. 5. Zale¿noœæ pomiêdzy szerokoœci¹ p niewybranego pasa w pok³adzie Mausegatt i d³ugoœci¹ frontu
eksploatacyjnego œciany 652 dla trzech ró¿nych wartoœci k¹ta granicznego g
Fig. 5. Dependence between P and D for face 652 for a different angle of drift g values
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Wartoœci te dotyczy³y w du¿ej mierze pojedynczych budynków w zabudowie jednorodzinnej. Ustalenie to pozwoli³o na obliczenie dopuszczalnej maksymalnej prêdkoœci eksploatacji górniczej dla tych trzech wartoœci kryterialnych.
Dla k¹ta g = 55 gon charakterystycznego dla warunków kopalñ Niederberg otrzymano
vmax = 4,5 m/dobê.
Ze wzglêdu na mo¿liwe deformacje nieci¹g³e zalecono eksploatacjê ci¹g³¹ (tzn. siedem
dni w tygodniu) z mo¿liwie sta³¹ prêdkoœci¹ (Sroka 1992).
Przeprowadzona wed³ug powy¿szych zaleceñ eksploatacja górnicza nie doprowadzi³a
do ¿adnej aktywacji starych czy te¿ powstania nowych deformacji nieci¹g³ych w miejscowoœci Kapellen. Tak¿e zmniejszenie oddzia³ywañ dynamicznych przez ograniczone
prêdkoœci eksploatacji do 4,5 m/dzieñ oraz prowadzenie eksploatacji ci¹g³ej doprowadzi³o
do znacznej redukcji wydatków na szkody górnicze spowodowane t¹ eksploatacj¹ w porównaniu z eksploatacj¹ dokonan¹. Przeprowadzone w rejonie Höhenweg pomiary deformacji w kierunku prostopad³ym do przebiegu szczeliny nie stwierdzi³y wyst¹pienia
odkszta³ceñ rozci¹gaj¹cych. Przeprowadzona eksploatacja i wyniki obserwacji potwierdzi³y poprawnoœæ poczynionych za³o¿eñ i przeprowadzonych obliczeñ. Przyczyni³y siê
tak¿e do wydatnego zwiêkszenia akceptacji przeprowadzonej eksploatacji przez lokalne
spo³ecznoœci.

Podsumowanie
Eksploatacja graniczna w rejonach wystêpowania zjawisk nieci¹g³ych lub w warunkach
zagro¿enia deformacjami nieci¹g³ymi typu liniowego, wymaga zarówno teoretycznego jak
i praktycznego rozwi¹zania. Dotyczy ona m.in. wyznaczenia granicy eksploatacji górniczej,
wielkoœci spodziewanych deformacji nieci¹g³ych, tak¿e geometrii, kierunku i charakterystyki przebiegu w czasie planowanej eksploatacji górniczej (rys. 6).
Od roku 1990, w ramach badañ Koncernu DSK AG, prowadzone s¹ intensywne prace
nad rozwi¹zaniem tych problemów. Grün (1995) w swojej pracy doktorskiej wykaza³ m.in.,
¿e zagro¿enie wynikaj¹ce z usytuowania kierunku eksploatacji w stosunku do chronionego
obiektu przy zagro¿eniu deformacjami nieci¹g³ymi jest ró¿ne. Dla przypadku c, czyli
eksploatacji prowadzonej do chronionego obiektu prawdopodobieñstwo powstania nowej
lub aktywacji istniej¹cej ju¿ nieci¹g³oœci jest oko³o 10 razy mniejsze ni¿ w przypadku b,
czyli eksploatacji prowadzonej od chronionego obiektu (rys. 6).
Grün przedstawi³ tak¿e wyniki dotycz¹ce zale¿noœci pomiêdzy prawdopodobieñstwem
powstania deformacji nieci¹g³ej a sumaryczn¹ wartoœci¹ maksymalnego odkszta³cenia rozci¹gaj¹cego w postaci empirycznego wzoru:
P( e + ) = 0,07( e +max - 2,0) × 100%
dla e +max £ 13,5 mm/m.
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Ze wzoru tego wynika, ¿e eksploatacja wielu pok³adów do tej samej granicy powoduje
du¿y wzrost zagro¿enia powierzchni deformacjami nieci¹g³ymi.
Zainicjowane w roku 1990 prace zosta³y podsumowane w formie wytycznych dotycz¹cych systematyki podejœcia do planowania eksploatacji górniczej m.in. w warunkach zagro¿enia powierzchni deformacjami nieci¹g³ymi. Opracowano m.in. wzory umo¿liwiaj¹ce
wyznaczenie dopuszczalnych prêdkoœci postêpu frontu dla przypadków a, b i c (rys. 6),
przy czym np. w przypadku b prêdkoœæ eksploatacji jest w pierwszym okresie syste-

Rys. 6. Problemy przy eksploatacji górniczej w rejonach deformacji nieci¹g³ych typu liniowego
Fig. 6. Problems during the underground excavations in the region of cracks

Rys. 7. Charakterystyka przebiegu dopuszczalnych prêdkoœci postêpu frontu eksploatacji górniczej
w przypadku nieci¹g³oœci w rejonie krawêdzi pocz¹tkowej dla œciany 355
w pok³adzie H/kopalnia Prosper-Haniel (Sroka 2005)
Fig. 7. Characteristic of mining excavations speed in a case of cracks
in a region of initial face edge 355 in a seam H/mine Prosper-Haniel (Sroka 2005)
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matycznie zwiêkszana (Sroka 2002–2003). Przyk³ad takiego rozwi¹zania pokazano na
rysunku 7. Rozwi¹zania te s¹ standardowymi rozwi¹zaniami dla kopalñ DSK AG i zdaniem autora mog³yby one z powodzeniem znaleŸæ zastosowanie w polskim górnictwie
wêglowym.
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PROJEKTOWANIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ PRZY ZAGRO¯ENIU POWIERZCHNI DEFORMACJAMI NIECI¥G£YMI
TYPU LINIOWEGO

S³owa kluczowe
Eksploatacja wêgla kamiennego, projektowanie eksploatacji, deformacje powierzchni
Streszczenie
Racjonalizacja wydobycia wêgla kamiennego prowadzi do planowania coraz d³u¿szych frontów œcianowych i do wzrostu ich dziennego postêpu, co – jak wykazuj¹ obserwacje – zwiêksza znacznie zagro¿enie
powierzchni terenu, miêdzy innymi poprzez deformacje nieci¹g³e typu liniowego oraz znaczny wzrost tzw.
wstrz¹sów górniczych.
W niniejszej pracy przedstawiono problem projektowania eksploatacji górniczej w sensie minimalizacji mo¿liwoœci aktywacji istniej¹cych lub wyst¹pienia nowych deformacji nieci¹g³ych na powierzchni
terenu. Podstawy teoretyczne oparto na geometryczno-ca³kowej metodzie Ruhrkohle, która pod wzglêdem
matematycznym jest identyczna z teori¹ profesora Knothego. Na przyk³adzie z kopalni Niederberg po³o¿onej
w Zag³êbiu Ruhry pokazano ideê dzia³añ minimalizacyjnych, konieczny aparat matematyczny i uzyskane
wyniki.
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Przeprowadzona wed³ug danych uzyskanych z obliczeñ eksploatacja górnicza, w pe³ni potwierdzi³a poprawnoœæ poczynionych za³o¿eñ i podanego algorytmu obliczeniowego.
Przedstawiona metodyka planowania eksploatacji górniczej pod ktem minimalizacji deformacji nieci¹g³ych
typu liniowego mo¿e byæ wed³ug autora stosowana we wszystkich zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
wêgiel kamienny metod¹ œcianow¹.

DESIGNING COAL EXTRACTION WHERE THE SURFACE IS THREATENED
BY DISCONTINUOUS LINEAR DEFORMATIONS

Key words
Hard coal mine extraction, designing of extraction, deformations of surface
Abstract
Rationalizing coal mining results in longwall faces becoming longer and advancing at greater daily rates,
which, as proven by observations, increases the threat to the surface from, among others, discontinuous linear
deformations and considerably more intense mining-induced seismicity.
The work discusses the problem of designing mining activity with the aim to minimize the possibility of
activating the existing or developing new discontinuous deformations on the ground surface. The theoretical
analysis is based on the geometric integral Ruhrkohle method, which in the mathematic sense, is identical to the
theory developed by professor Knothe. Possible activities involved, the required mathematical methodology and
the results obtained were shown on the example of two mines located in the Ruhr Coal Region: Niederberg
and Blumenthal/Haard.
The extraction, conducted in line with the results of the calculations, fully proved correctness of the
assumptions taken and the calculation algorithm used.
The presented methodology can, in the author’s opinion, be used in all underground mines which extract coal
by means of the longwall method.

