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Wprowadzenie
Podstaw¹ rozwa¿añ na temat eksploatacji górniczej w aspekcie uwarunkowañ geologicznych i górniczych jest wielkoœæ i charakter zasobów. Istotne znaczenie dla eksploatacji
pok³adów bazy zasobowej, posiadaj¹ w szczególnoœci obszary resztkowe, w rejonach przygranicznych czy te¿ w filarach szybowych likwidowanych.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat mo¿na by³o zaobserwowaæ znaczne zmiany
w wielkoœci zasobów, polegaj¹ce g³ównie na zmianie ich klasyfikacji, której zasadniczym
efektem by³o pozbycie siê zasobów nieprzemys³owych, z punktu widzenia mo¿liwoœci
wydajnoœciowych stosowanych aktualnie technologii. Pomimo tego w zasobach, znajduje
siê du¿y udzia³ pok³adów w których istniej¹ trudne warunki naturalne i górnicze. Do dziœ
praktyka górnicza nie radzi sobie z wybieraniem wszystkich, nawet udostêpnionych zasobów. Eksploatowane s¹ g³ównie zasoby zaliczone do przemys³owych Wœród zasobów
niezaburzonych tektonicznie istniej¹ warunki naturalne, maj¹ce wp³yw czêsto niekorzystny,
na procesy technologii eksploatacji. Do nich zaliczyæ nale¿y [11]:
— gruboœæ pok³adu (1,5–2,0 m; ³4,5 m),
— nachylenie pok³adu (>100°),
— g³êbokoœæ zalegania (>700 m),
— zagro¿enie t¹paniami,
— zagro¿enie metanowe,
— zagro¿enie wybuchem py³u wêglowego,
— zagro¿enie termiczne.
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Eksploatacja pok³adów wêgla prowadzona w GZW przebiega w z³o¿onych warunkach
geologiczno-górniczych. Konsekwencj¹ tego jest wspó³wystêpowanie w kopalniach wielu
naturalnych zagro¿eñ górniczych. Dla ich zwalczania stosowane s¹ indywidualne metody
prewencji. Skutki stosowania indywidualnych, skutecznych dla danego zagro¿enia, metod
profilaktyki wielokrotnie nie s¹ obojêtne dla innych wspó³wystêpuj¹cych zagro¿eñ. W praktyce górniczej czêsto wy³ania siê problem priorytetu w doborze metod profilaktyki dla
ró¿nego rodzaju zagro¿eñ – optymalizacji doboru zestawu najmniej kolizyjnych profilaktyk.

1. Uwarunkowania geologiczno-górnicze eksploatacji
Do uwarunkowañ geologicznych zwi¹zanych z warunkami zalegania z³o¿a wêgla kamiennego nale¿¹: g³êbokoœæ, mi¹¿szoœæ (gruboœæ pok³adu) i nachylenie, urabialnoœæ i w³asnoœci fizykomechaniczne, charakter ska³ sp¹gowo-stropowych oraz zmiennoœæ i zaburzenia
w zaleganiu pok³adów [8, 12]. Bêd¹ce pochodn¹ przytoczonych parametrów warunki górnicze, wynikaj¹ z eksploatacji, w tym z kolejnoœci wybierania pok³adów, obecnoœci zasz³oœci
eksploatacyjnych, wystêpowania zagro¿eñ naturalnych oraz wymogów ochrony powierzchni. Zasadniczymi elementami decyduj¹cymi o warunkach eksploatacji s¹:
1. Gruboœæ pok³adu – jest podstawowym parametrem determinuj¹cym wybór systemu
eksploatacji. Minimalna mi¹¿szoœæ pok³adu, w myœl obowi¹zuj¹cych kryteriów bilansowoœci, powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 1,0 m. Do zasobów przemys³owych zakwalifikowano pok³ady o mi¹¿szoœci wiêkszej, tj. ponad 1,2 m. Udzia³ zasobów w poszczególnych
przedzia³ach gruboœci pok³adów nie koreluje z wielkoœci¹ wydobycia w poszczególnych przedzia³ach wysokoœci œcian. Najlepsze wyniki uzyskuje siê w ze œcian o wysokoœci 2,0–3,5 m (oko³o 75% wydobycia). Drugi atrakcyjny przedzia³ eksploatacji to
wysokoœæ œcian 3,5–4,5 m. Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e z tego przedzia³u wysokoœci
pochodzi tylko 5,4% wydobycia. Pok³ady cienkie do 1,5 m s¹ prawie ca³kowicie wyeliminowane z produkcji. Zbyt ma³o wykorzystywana jest baza zasobowa z przedzia³ów
1,5–2,0 m oraz powy¿ej 4,5 m.
2. Nachylenie pok³adów – jest czynnikiem geologicznym, który ma zasadnicze znaczenie
dla wszelkiego rodzaju robót górniczych a przede wszystkim dla robót eksploatacyjnych.
A¿ 80% ca³kowitych zasobów operatywnych zalega poziomo b¹dŸ o niewielkim nachyleniu do 12°. Nieznaczny jest udzia³ pok³adów o nachyleniu powy¿ej 35°. Pok³ady
strome stanowi¹ jedynie 0,33% zasobów operatywnych. Generalnie oko³o 1,2 mld ton,
czyli 47,2% zasobów operatywnych udostêpnionych (na poziomach czynnych i w budowie) zalega w warunkach optymalnych dla eksploatacji. Wystêpuj¹ one w pok³adach
poziomych o mi¹¿szoœci 1,5–3,5 m. Znaczna czêœæ zasobów udostêpnionych zalegaj¹cych poziomo wystêpuje w pok³adach grubych, powy¿ej 3,5 m (21,2%).
3. G³êbokoœæ zalegania pok³adów – to czynnik geologiczny eksploatacji, który stale wzrasta
(oko³o 8 m rocznie). Obserwuje siê przyrost œredniej g³êbokoœci eksploatacji z 527 m
w 1990 r. do 653 m w 2004 r. i 702 m w roku 2007. Generalnie w roku 2005 a¿ 92%
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wydobycia pochodzi³o z g³êbokoœci powy¿ej 500 m, w roku 2007 blisko 43% z g³êbokoœci powy¿ej 800 m. Sytuacja ta stwarza pogarszaj¹ce siê warunki w zakresie wzrostu
ciœnieñ górotworu co ma bezpoœredni wp³yw na utrzymanie stropu w pok³adach.
4. Struktura z³o¿a – to kolejny czynnik utrudniaj¹cy w znacz¹cym stopniu produkcjê wêgla,
wynikaj¹cy ze struktury z³ó¿, jej tektoniki, kszta³tu pól eksploatacyjnych i innych
warunków górniczych, w tym d³ugoœci wybiegów œcian. Aktualnie wybiegi pól œcianowych wynosz¹: do 500 m – 33% œcian, w przedziale od 500 m do 1000 m – 41% œcian,
kolejny przedzia³ od 1000 m do 1500 m dotyczy 22% œcian, powy¿ej 1500 m to 4% œcian.
Podane dane dotycz¹ce wybiegów dotycz¹ stanu w roku 2006 [12]. Nie uwzglêdniaj¹
stanu pocz¹tkowego, a jedynie stan istniej¹cy. Reasumuj¹c nale¿y przyj¹æ, ¿e oko³o 75%
œcian ma wybiegi poni¿ej 1000 m, w tym 33% œcian poni¿ej 500 m.
Analizuj¹c charakterystykê zasobów mo¿na wyodrêbniæ obszary, w których wystêpuj¹
utrudnienia wp³ywaj¹ce negatywnie na skuteczn¹ i efektywn¹ eksploatacjê. Do obszarów
tych zaliczyæ nale¿y:
— 16,5% zasobów zalegaj¹cych w pok³adach o gruboœci poni¿ej 1,5m,
— 25% zasobów zalegaj¹cych w ró¿nego rodzaju filarach ochronnych,
— 16% zasobów zalegaj¹cych w pok³adach o II i III stopniu zagro¿enia t¹paniami,
— 25% zasobów zalegaj¹cych w pok³adach o III i IV kategorii zagro¿enia metanowego,
— 29% zasobów zalegaj¹cych w podk³adach o temperaturze górotworu powy¿ej 28°.
S¹ to warunki naturalne, które wystêpuj¹ prawie w ka¿dej kopalni równoczeœnie, stwarzaj¹c utrudnienia bezpiecznej eksploatacji górniczej. Nale¿y nadmieniæ, ¿e w przypadku
rezygnacji z eksploatacji zasobów w pok³adach cienkich oraz w filarach ochronnych, nasze
zasoby zmniejszaj¹ siê o oko³o 30–40%.
Bezpieczna eksploatacja w pok³adach zagro¿onych t¹paniami i wstrz¹sami górotworu to
jeden z warunków funkcjonowania polskiego przemys³u wêglowego. W pok³adach o II
i III stopniu zagro¿enia t¹paniami zalega ponad 16% zasobów przemys³owych, tj. oko³o
600 mln ton. Szczególnie niekorzystny jest wzrost wydobycia z pok³adów w III stopniu
zagro¿enia t¹paniami. Pomimo tak wysokiego stopnia zagro¿enia wstrz¹sami górotworu,
kopalnie osi¹gaj¹ korzystne wskaŸniki koncentracji wydobycia z przodków œcianowych. To
œwiadczy o istnieniu i stosowaniu w nich bezpiecznych technologii wybierania, dostosowanych do lokalnych warunków geomechanicznych. Œwiadczy to tak¿e o mo¿liwoœciach
stosowania takich rozwi¹zañ, które pozwalaj¹ incydentalnie na uzyskiwanie po¿¹danych
wskaŸników koncentracji.
Drugim powa¿nym ograniczeniem dla wzrostu koncentracji wydobycia z przodka œcianowego jest metanowoœæ kopalñ [2]. Aktualnie oko³o 70% wydobycia pochodzi z pok³adów
metanowych. W latach 2004–2007 spoœród 34 kopalñ metanowych w 23 kopalniach stosowano techniki i technologie odmetanowania. W pozosta³ych – metody wentylacyjne.
Warto nadmieniæ, ¿e na koniec 2006 roku œrednie wydobycie z przodka œcianowego
o III i IV kategorii zagro¿enia metanowego by³o o 30% wy¿sze od wydobycia z pok³adów
t¹pi¹cych. W stosunku do pok³adów nie metanowych i nie t¹pi¹cych odnotowano spadek
wydobycia o oko³o 15%.
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2. Skala zagro¿enia t¹paniami w kopalniach GZW
Rozpoznanie przyczyny wystêpowania zwiêkszonych stanów zagro¿enia t¹paniami pozwala na stwierdzenie, ¿e istotny wp³yw na jego zmianê wywiera technika i technologia
prowadzenia robót górniczych oraz praktycznie wykorzystywany stan wiedzy z zakresu
problematyki t¹pañ. Wspó³czesne technologie eksploatacji wêgla kamiennego w Polsce
stosowane s¹ od prze³omu lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku. W miarê
rozwoju tych technologii i metod ograniczania zagro¿enia t¹paniami – liczba t¹pniêæ w kopalniach wêgla kamiennego zmniejszy³a siê z 39 w roku 1972 do 2–3 w ostatnich latach.
W latach 1995–2007 notowano od 2 do 7 t¹pniêæ rocznie (rys. 1). Od roku 1978 produkcja
wêgla w Polsce stale maleje (rys. 2), jednak pomimo tego w ostatnich latach liczba t¹pniêæ

Rys. 1. T¹pniêcia w latach 1949–2007 w kopalniach wêgla kamiennego GZW
Fig. 1. Number of rock bursts in the Silesian hard coal mines in the period 1949–2007

Rys. 2. Produkcja wêgla w latach 1945–2007 w kopalniach wêgla kamiennego GZW
Fig. 2. Coal output from Silesian hard coal mines in the period 1945–2007
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pozostaje na sta³ym poziomie – 3–4 rocznie w ostatnich 10 latach (rys. 3). Oprócz czynników
geologiczno-górniczych, wp³yw na skalê zagro¿enia t¹paniami posiadaj¹ zarówno niedostatek wyposa¿enia technicznego stosowanych systemów eksploatacji, jak i niewystarczaj¹cy poziom wiedzy w zakresie metod prognozy stanu i zwalczania tego zagro¿enia.
Zagro¿enie sejsmiczne i t¹paniami wystêpuje w wiêkszoœci polskich kopalñ wêgla
kamiennego. Na jego stan wp³ywa szereg czynników, z których najwa¿niejsze to [1, 4, 5, 7]:
— grube monolityczne warstwy piaskowców o du¿ej wytrzyma³oœci na jednoosiowe
œciskanie (60–150 MPa) wystêpuj¹ce w stropach pok³adów,
— zasz³oœci eksploatacyjne w postaci resztek, filarów i krawêdzi pok³adów,
— tektonika z³o¿a (uskoki, ³upnoœæ),
— eksploatacja resztkowych partii pok³adów,
— g³êbokoœæ prowadzenia robót górniczych i wynikaj¹ce st¹d ciœnienie górotworu,
— naturalna sk³onnoœæ wêgla do t¹pañ (t¹pliwoœæ uk³adu strop-pok³ad-sp¹g).
Zgodnie ze statystyk¹ [9, 11] dokumentuj¹c¹ miejsca i warunki t¹pniêæ zaistnia³ych
w latach 1998–2007 mo¿na stwierdziæ, ¿e zjawiskom tym towarzyszy³y wstrz¹sy górotworu
o energii 105–108 J. Generowana aktywnoœæ sejsmiczna jest niew¹tpliwie zwi¹zana z eksploatacj¹, a w szczególnoœci z koncentracj¹ robót górniczych i wydobycia. Œwiadczy o tym
fakt, ¿e przy sta³ej tendencji spadku wielkoœci wydobycia z oko³o 116 mln ton w 1998r. do
87,4 mln ton w 2007r. i zbli¿onej w tym okresie liczby t¹pniêæ od 2–5 w roku (rys. 3),
jednostkowy wydatek energetyczny JWE stale siê zwiêksza (rys. 4).
W ostatnich 10 latach odnotowano wzrost aktywnoœci sejsmicznej, która w przeliczeniu
na tonê wydobycia zwiêkszy³a siê z 6 J/t do 27 J/t. Œrednio w tym okresie wynios³a ona
16,7 J/tonê.
Wysok¹ aktywnoœæ sejsmiczn¹ górotworu w GZW potwierdzaj¹ równie¿ dane statystyczne przedstawione w tabeli 1 [13]. Wspomniany wy¿ej trend wzrostu sejsmicznoœci jest

Rys. 3. Wydobycie w GZW na tle liczby t¹pniêæ w latach 1998–2007
Fig. 3. Coal output and annual rock bursts number in the period 1998–2007
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Rys. 4. Jednostkowy wydatek energetyczny (JWE) dla GZW na tle liczby t¹pniêæ w latach 1998–2007
Fig. 4. Unit energy release (JWE) for Silesia compared with the number of rock bursts in 1998–2007

szczególnie widoczny w zakresie wystêpowania wstrz¹sów wysokoenergetycznych, o energiach rzêdu 107–109 J. Jest to zjawisko wyj¹tkowo niekorzystne ze wzglêdu na silny zwi¹zek
takich wstrz¹sów z wystêpowaniem t¹pniêæ.
Zjawiska t¹pniêæ s¹ nierozerwalnie zwi¹zane ze skutkami w wyrobiskach górniczych
a czêsto równie¿ z wypadkami. Z praktycznego punktu widzenia jest to najbardziej niepo¿¹TABELA 1
Aktywnoœæ sejsmiczna górotworu GZW w latach 1998–2007 [13]
TABLE 1
Seismic activity of Silesia rock masses in the period 1998–2007 [13]
Liczba wstrz¹sów o energii E, J
Rok
105

106

107

108

109

razem

1998

572

86

5

0

0

663

1999

941

183

10

1

0

1 135

2000

877

192

18

1

0

1 088

2001

927

192

18

0

0

1 137

2002

1 135

171

18

0

0

1 324

2003

1 302

193

28

1

0

1 524

2004

845

112

16

0

0

973

2005

1 256

180

14

1

0

1 451

2006

976

168

26

2

0

1 172

2007

833

99

5

1

1

939
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dany aspekt zagro¿enia t¹paniami. Prewencja tego zagro¿enia, oprócz zapobiegania powstawaniu wstrz¹sów i t¹pniêæ, uwarunkowana jest na ograniczanie wystêpowania tych
niebezpiecznych ich przejawów. W tabeli 2 podano liczbê t¹pniêæ i spowodowanych nimi
wypadków, wielkoœci wydobycia (z wyszczególnieniem pok³adów zagro¿onych t¹paniami)
i rozmiary szkód spowodowanych zaistnia³ymi t¹pniêciami. Liczba wypadków oraz skutki
w postaci uszkodzeñ wyrobisk górniczych w omawianym okresie utrzymuj¹ siê na zbli¿onym poziomie, a wskaŸnik wypadkowoœci osi¹gn¹³ wartoœæ œredni¹ 0,14.
Na 34 przypadki t¹pniêæ (tab. 3) – w wyrobiskach eksploatacyjnych i w chodnikach
przyœcianowych pozostaj¹cych w zasiêgu wp³ywów ciœnienia eksploatacyjnego wyst¹pi³o
26 takich zdarzeñ. Pozosta³e 8 przypadków wyst¹pi³o w wyrobiskach korytarzowych usytuowanych poza strefami ciœnieñ aktualnie prowadzonej eksploatacji.
TABELA 2
Wydobycie wêgla, wstrz¹sy wysokoenergetyczne oraz skutki t¹pniêæ w kopalniach GZW
w latach 1998–2007
TABLE 2
Coal output, high energy seismic events and resulting rockbursts in the Silesian mines
in the years 1998–2007

Wydobycie
z pok³adów
zagro¿onych
t¹paniami

Wydobycie
ogó³em
Rok

% do
ogó³em

mln ton

WskaŸnik
wypadkowoœci Liczba
(wypadki/
t¹pniêæ
/wydobycie)

Wypadki
spowodowane
t¹pniêciami

œmiertelne

Skutki w wyrobiskach

pozosta³e zniszczone
uszkodzone,
(ciê¿kie i zawalone,
[m]
i lekkie)
[m]

1998

116,0

42,2

36,4

0,14

5

2

14

239

184

1999

109,2

38,2

35,0

0,03

2

0

3

0

119

2000

102,2

37,0

36,2

0,00

2

0

0

0

120

2001

102,8

37,6

36,6

0,20

4

2

19

0

668

2002

102,1

42,2

41,3

0,20

4

3

17

0

590

2003

100,4

41,8

40,9

0,18

4

2

16

110

145

2004

96,99

39,2

39,4

0,11

3

0

11

0

358

2005

99,5

41,0*

41,2*

0,13

3

1

12

0

270

2006

94,5

42,15

44,6

0,25

4

4

20

0

ponad 510

2007

87,4

44,6*

49,43*

0,11

3

0

10

0

530

* – dane przybli¿one
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TABELA 3
Skutki t¹pniêæ w œcianach i wyrobiskach chodnikowych w GZW w latach 1998–2007
TABLE 3
Rockbursts in the longwalls and roadway working in the GZW in the years 1998–2007

Rok

Liczba
t¹pniêæ

Chodniki z dala od
czynnego frontu

Œciany

Chodniki
przyœcianowe

Œciana wraz z chodnikiem
przyœcianowym

1998

5

2

1

2

–

1999

2

–

1

–

1

2000

2

2

–

–

–

2001

4

2

–

2

–

2002

4

–

–

4

–

2003

4

1

–

1

2

2004

3

1

–

–

2

2005

3

–

–

–

3

2006

4

–

–

1

3

2007

3

–

–

3

–

Razem

34

8

2

13

11

W tabeli 3 przedstawiono miejsca wystêpowania skutków t¹pniêæ z punktu widzenia
rodzaju wyrobiska oraz jego usytuowania wzglêdem strefy oddzia³ywania ciœnienia eksploatacyjnego. Podzia³ taki uzasadniony jest zró¿nicowaniem wartoœci wystêpuj¹cych w otoczeniu tych wyrobisk ciœnieñ (wytê¿enia ska³) oraz odmiennoœci¹ ich budowy.
2.1. W a r u n k i g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z e e k s p l o a t a c j i p o k ³ a d ó w
zagro¿onych t¹paniami
Niezale¿nie od mechanizmu zjawiska, t¹pniêcie mo¿e zaistnieæ wy³¹cznie w przypadku
na³o¿enia siê na siebie pewnych szczególnych warunków geologicznych (spêkañ, ³upnoœci,
uskoków, warstw wstrz¹sogennch) i górniczych (krawêdzi i resztek, kierunku prowadzenia
œcian pod stropem o ³upnoœci wisz¹cej lub le¿¹cej, w strefie uskoku lub w strefie niezaburzonej, w s¹siedztwie filarów) w których prowadzone s¹ roboty górnicze.
Charakterystyka miejsc t¹pniêæ na podstawie zebranych materia³ów archiwalnych [10]
pozwala na usystematyzowanie usytuowania frontu robót (œcian lub chodników) wzglêdem
nieci¹g³oœci górotworu zwi¹zanych z istnieniem uskoków lokalnych. Najwiêcej (ponad
60%) przypadków t¹pniêæ odnotowano w polach, w których front robót górniczych znajdowa³ siê w skrzydle zrzuconym uskoku, a strop wykazywa³ w³asnoœci stropu o ³upnoœci
le¿¹cej w stosunku do kierunków prowadzonej eksploatacji. W nielicznych przypadkach
t¹pniêcia nie by³y zwi¹zane z uskokami.
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T¹pniêcia g³ównie powodowa³y skutki w chodnikach œcian, w których front pól œcianowych znajdowa³ siê w niewielkiej odleg³oœci od p³aszczyzn uskokowych (<25 m). Z katalogu
t¹pniêæ [9] wynika równie¿, ¿e w 47% przypadków t¹pniêæ skutki w wyrobiskach wystêpowa³y w odleg³oœci do 50 m od powierzchni najbli¿szego uskoku. Z oceny k¹ta zawartego
miêdzy lini¹ frontu a najbli¿szym uskokiem mo¿na przyj¹æ, ¿e im k¹t front-uskok by³
mniejszy, tym wiêksze by³o prawdopodobieñstwo wyst¹pienia t¹pniêcia.
Ocena wp³ywu odleg³oœci skutków t¹pniêæ oraz ognisk wstrz¹sów doprowadzi³a do
wniosku, ¿e im odleg³oœæ mniejsza tym wiêksze skutki t¹pniêæ [9].
Bie¿¹ca rejestracja aktywnoœci sejsmicznej pozwala miêdzy innymi na ocenê zmian
dobowych wartoœci jednostkowych wydatków energetycznych (JWE, J/t) lub wydatków
energetycznych (WE, J/m) zwi¹zanych z postêpem przodków. Z danych [10] niezaprzeczalnie wynika, ¿e tu¿ przed ka¿dym t¹pniêciem nast¹pi³y bardzo wyraŸne zmiany (wzrosty
lub spadki) dobowych wydatków energetycznych w stosunku do wartoœci t³a aktywnoœci
sejsmicznej w analizowanym rejonie.
Pomimo ma³ej liczby t¹pniêæ i ich skutków (lata 1998–2007), w porównaniu do okresów
poprzednich, wielkoœci te nie wykazuj¹ ju¿ tendencji spadkowej, a wrêcz przeciwnie, mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ tendencjê wzrostu – zw³aszcza w przypadku rejestrowanych
wstrz¹sów sejsmicznych o energiach nie mniejszych od 106 J. Prawdopodobnie mo¿na to
wi¹zaæ z wielkoœci¹ wydobycia z pojedynczych przodków i zwiêkszeniem g³êbokoœci
eksploatacji.
Poni¿ej przedstawiono dane dotycz¹ce wydajnoœci œcian na tle ich liczby [14]. Z danych
wynika, ¿e pomimo spadku œredniorocznej liczby czynnych œcian (zarówno podsadzkowych
jak i zawa³owych) w kopalniach GZW zaznaczy³ siê wzrost wydajnoœci ka¿dego z pól
eksploatacyjnych (rys. 5).

Rys. 5. Liczba œcian eksploatowanych w latach 1997–2006 [14]
Fig. 5. Number of longwalls mining in the period 1997–2007 [14]

236
3. Czynniki warunkuj¹ce wyst¹pienie t¹pniêæ
Na podstawie Przepisów do prawa geologicznego i górniczego, pok³ady zalicza siê do
I, II b¹dŸ III stopnia zagro¿enia t¹paniami, m.in. wtedy je¿eli zalegaj¹ „w górotworze
i ska³ach sk³onnych do t¹pañ”. Wed³ug Dubiñskiego i Konopki [1, 4, 6] iloœciowe kryteria
kwalifikowania sk³onnoœci górotworu do t¹pañ podano w oparciu o równowa¿nik wytrzyma³oœciowy stropu piaskowcowego, aktywnoœæ sejsmiczn¹ lub te¿ w oparciu o charakterystykê wytrzyma³oœciowo-deformacyjn¹ uk³adu strop-pok³ad-sp¹g. Zasadniczo w warunkach
pok³adu i górotworu niezaburzonego tektonicznie, o zagro¿eniu t¹paniami decyduj¹: stan
naprê¿enia, w³aœciwoœci mechaniczne pok³adu i ska³ go otaczaj¹cych oraz sejsmicznoœæ
generowana robotami górniczymi. Ta ostatnia jest rezultatem zachodz¹cej destrukcji podbieranych warstw skalnych o wysokich parametrach wytrzyma³oœciowych, a w szczególnoœci
tak zwanych warstw wstrz¹sogennych. Zasadniczo stanowi¹ je grube, monolityczne warstwy piaskowców i/lub i³owców, o odpowiednio wysokiej wytrzyma³oœci i gruboœci. Zagro¿enie t¹paniami zwiêksza siê wraz z g³êbokoœci¹ prowadzenia robót [5] i wynikaj¹cym
st¹d zwiêkszonym stanem naprê¿enia w górotworze i gradientu jego zmian [1]. Przy ogólnym wysokim naprê¿eniu t¹pniêcia wystêpuj¹ przy relatywnie niskich energiach wstrz¹sów
górotworu [6].
Naprê¿enia w górotworze istotnie mog¹ ró¿niæ siê w zasiêgu oddzia³ywania zrobów w
danym pok³adzie lub w pok³adach wy¿ej zalegaj¹cych i w zasiêgu oddzia³ywania krawêdzi
zale¿nej równie¿ od pionowej i poziomej odleg³oœci od wyrobiska [1, 6]. Szczególnie niekorzystne – ze wzglêdu na zagro¿enie t¹paniami – jest sumowanie siê wp³ywów krawêdzi.
W pobli¿u uskoków o zrzutach przekraczaj¹cych gruboœæ wybieranego pok³adu pozostawione s¹ w ró¿nych pok³adach resztki. Sumowanie siê wp³ywu resztek i/lub ich krawêdzi,
³¹cznie z oddzia³ywaniem kompakcyjnych uskoków [1, 6], stwarza szczególnie niekorzystne
warunki naprê¿eniowo-deformacyjne w górotworze, a tym samym powoduje wzrost zagro¿enia t¹paniami.
Szczególnymi przypadkami resztek s¹ filary oporowe, z regu³y pociête licznymi wyrobiskami, czyni¹cymi najczêœciej tak zwane nadmierne rozciêcie pok³adu.
Na podstawie analiz czynników stanowi¹cych przyczynê t¹pniêcia, w oparciu o protoko³y t¹pniêæ zaistnia³ych w latach 1987–2007 w kopalniach GZW, uda³o siê okreœliæ
i wytypowaæ najwa¿niejsze i najczêœciej wystêpuj¹ce przyczyny tych zjawisk [9]. Wœród
151 t¹pniêæ a¿ 150 miejsc skutków wstrz¹sów sejsmicznych, które spowodowa³y t¹pniêcia
znajdowa³o siê w górotworze w którym w stropie pok³adu zalega³y warstwy wstrz¹sogenne.
Drugim istotnym czynnikiem bior¹cym udzia³ w zjawisku t¹pniêcia by³o podchodzenie
frontem robót w strefach oddzia³ywania krawêdzi i resztek w pok³adach nadleg³ych. Kolejne
czynniki powoduj¹ce wzrost zagro¿enia t¹paniami to: wp³yw zrobów w pok³adzie, wp³yw
filarów oraz nadmierne rozciêcie wyrobiskami korytarzowymi. Istotne znaczenie posiada
tak¿e wp³yw stref uskokowych, zarówno reprezentuj¹cych uskoki lokalne o niewielkich
zrzutach, mo¿liwe do przejœcia przodkiem górniczym lub te¿ uskoków o du¿ych zrzutach
wystêpuj¹cych w otoczeniu frontu robót.
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Na podstawie analiz danych (rys. 6) g³ównymi czynnikami, które wp³ywaj¹ na zaistnienie t¹pniêcia s¹ [9]:
— czynniki geologiczne: warstwy wstrz¹sogenne i uskoki,
— czynniki górnicze: krawêdzie i resztki w pok³adach wy¿ej zalegaj¹cych, zroby, filary
i nadmierne rozciêcie.

Rys. 6. Udzia³ czynników przy t¹pniêciach zaistnia³ych w latach 1987–2007
Fig. 6. Participation elements beside of rockbursts in the period 1987–2007

Ich udzia³ w zjawisku t¹pniêcia œwiadczy o tym, ¿e przy wystêpowaniu czterech z nich,
prawdopodobieñstwo zaistnienia t¹pniêcia jest najwiêksze. Istot¹ tej analizy jest jednak
stwierdzenie, ¿e przy trzech czynnikach równie¿ dochodzi do t¹pniêcia. Zatem przy ocenie
stanu zagro¿enia nale¿y przyj¹æ, ¿e stan zagro¿enia t¹paniami jest istotny przy kombinacji
trzech i wiêcej czynników (rys. 7).
G³êbokoœæ eksploatacji pok³adów wp³ywa na stan zagro¿enia w sposób poœredni. Jest
jednym z czynników, który charakteryzuje rejon zagro¿ony i w sposób bezpoœredni wp³ywa
na niekorzystne oddzia³ywanie innych czynników geologicznych i górniczych. Dane dotycz¹ce wystêpowania t¹pniêæ w zale¿noœci od liczby czynników N, wymienianych jako
przyczyny t¹pniêcia wskazuj¹, na silne zagro¿enie t¹paniami w przypadku ³¹cznego oddzia³ywania kilku z wymienionych czynników (rys. 8). G³ównymi czynnikami geologicznymi

Rys. 7. Udzia³ liczby czynników w przyczynach t¹pniêæ w latach 1987–2007
Fig. 7. Participation numbers of element in the estimate of rockbursts in the period 1987–2007
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Rys. 8. Liczba czynników wp³ywaj¹cych na wystêpowanie t¹pniêcia na danej g³êbokoœci w latach 1987–2007
Fig. 8. Number of estimate beside of rockburst on the depth in the period 1987–2007

decyduj¹cymi o wystêpowaniu t¹pniêæ s¹: warstwy wstrz¹sogenne i uskoki. Wyst¹pi³y one
kolejno w 150 i 113 przypadkach analizowanych 151 t¹pniêæ zaistnia³ych w latach 1987–
–2007. Razem pojawi³y siê w 112 przypadkach. Druga grupa czynników okreœlona mianem
górniczych, to wystêpowanie krawêdzi i resztek (133 t¹pniêcia), zrobów (118 t¹pniêæ),
filarów (91 t¹pniêæ) i nadmiernego rozciêcia (88 t¹pniêæ). W przypadku 38 t¹pniêæ odnotowano zaistnienie wszystkich z nich. Spoœród ww. czynników w 93 przypadkach t¹pniêæ
eksploatacji towarzyszy³ wp³yw 2 z nich, tj. krawêdzi i resztek oraz zrobów. Wynika z tego,
¿e bardzo wa¿n¹ rolê w generowaniu t¹pniêæ odgrywaj¹ zasz³oœci eksploatacyjne, co w warunkach kopalñ GZW jest zjawiskiem powszechnym.
Porównuj¹c udzia³ czynników geologicznych i górniczych mo¿na stwierdziæ, ¿e pojawienie siê choæby jednego z ka¿dej z grup (czynnika geologicznego i górniczego), wp³ywa
na wzrost zagro¿enia t¹pniêcia.
Spoœród 151 t¹pniêæ w 133 przypadkach odnotowano równie¿ jednoczesny udzia³
2 czynników, do których nale¿a³y warstwy wstrz¹sogenne oraz krawêdzie i resztki
w pok³adach wy¿ej zalegaj¹cych. Istotny udzia³ czynnika okreœlonego mianem filarów
pojawia siê przy eksploatacji resztkowej lub zamykaj¹cej. A¿ 90 t¹pniêæ zaistnia³o
w filarach w stropie których zalega³y warstwy wstrz¹sogenne. Udzia³ 3 czynników
(warstwy wstrz¹sogenne, krawêdzie i resztki, uskoki) odnotowano a¿ w 100 przypadkach
t¹pniêæ.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ ¿e przy analizach dotycz¹cych oceny stanu zagro¿enia
istotne znaczenie posiadaj¹ zarówno czynniki geologiczne (warstwy wstrz¹sogenne, uskoki)
jak i czynniki górnicze (krawêdzie i resztki, zroby).
Wymienione czynniki górnicze (warstwy wstrz¹sogenne, krawêdzie i resztki, zroby)
wp³ywaj¹ce na zagro¿enie t¹paniami, szczególnie niekorzystnie oddzia³ywaj¹ na du¿ych
g³êbokoœciach (H = 600–900 m) i stanowi¹ o realnym zagro¿eniu t¹paniami.
Silne zagro¿enie t¹paniami (71 przypadków t¹pniêæ) wystêpuje w przypadku ³¹cznego
oddzia³ywania wszystkich wymienionych czynników górniczych (rys. 8) oraz czynnika
geologicznego – uskoku.
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TABELA 4
Wystêpowanie t¹pniêæ w zale¿noœci od energii wstrz¹su i liczby czynników N warunkuj¹cych je
w latach 1987–2007
TABLE 4
Relationship between the number of rockbursts and the energy seismic and number of elements N
in the years 1987–2007
ET
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N

109

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e im wiêksza liczba czynników ³¹cznie wystêpuj¹cych, tym górotwór
mo¿e wyemitowaæ silniejszy wstrz¹s i tym samym sprowokowaæ wyst¹pienie t¹pniêcia
(tab. 4).
Dwa t¹pniêcia, które w analizowanym okresie wyst¹pi³y przy energii wstrz¹su rzêdu
103 J, warunkowane by³y odpowiednio 4 i 5 czynnikami oraz g³êbokoœci¹ prowadzenia robót
odpowiednio 750 m i 590 m. Przy energii wstrz¹su rzêdu 105 J t¹pniêcia wyst¹pi³y przy
równoczesnym oddzia³ywaniu na dane wyrobisko co najmniej dwóch czynników. Natomiast
przy energii wstrz¹sów nie mniejszej od 106 J t¹pniêcia notowano ju¿ przy trzech czynnikach
maj¹cym wp³yw na to zagro¿enie. Zatem najbardziej niebezpieczne dla eksploatacji to
warunki wystêpowania kombinacji 4 lub 5 czynników do których nale¿¹:
— warstwy wstrz¹sogenne – 150 t¹pniêæ,
— krawêdzie i resztki – 133 t¹pniêcia,
— zroby – 118 t¹pniêæ,
— uskoki – 113 t¹pniêæ,
— filar (wymycie, zrêb tektoniczny) – 91 t¹pniêcia.
Statystyki t¹pniêæ zaistnia³ych w latach 1987 – 2007 odnosz¹ce siê do udzia³u liczby
wstrz¹sów generowanych w kopalniach GZW w poszczególnych rzêdach energetycznych,
wskazuj¹ na przedzia³ energetyczny ³105 J. Dla tego zakresu ustalono prawdopodobieñstwo sprowokowania t¹pniêcia przez wstrz¹s o danej energii dla okresu lat 1977–1982
i 1987–2006 (rys. 9).
Zale¿noœci te przedstawiaj¹ ryzyko wyst¹pienia t¹pniêcia przy okreœlonej liczbie i energii
wstrz¹sów. Wynika z niej, ¿e dla okresu lat 1987–2006 przy energii wstrz¹sów rzêdu 103 J
ryzyko to wynosi 10–4–10–5, a przy energii wstrz¹sów rzêdu 104 J – wynosi 10–3–10–4.
Nawet przy energii wstrz¹sów rzêdu 109 J jest ono mniejsze od jednoœci i wynosi oko³o 0,5.
Z tego mo¿na wnosiæ, ¿e przy prognozowanych b¹dŸ stwierdzonych wstrz¹sach o energii
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Rys. 9. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia t¹pniêcia w zale¿noœci od liczby i energii wstrz¹sów górotworu [3]
Fig. 9. Probably of the rockbursts appears still to relationship between the number
and energy seismic massive [3]

rzêdu 104 J ryzyko wyst¹pienia t¹pniêcia jest stosunkowo ma³e, i mieœci siê w granicach ryzyka tolerowanego. Przy stwierdzonych b¹dŸ prognozowanych energiach wstrz¹sów
E ³ 105 J – niezbêdne jest prowadzenie profilaktyki t¹paniowej adekwatnej do stanu
zagro¿enia [3].
W konfrontacji do analogicznych ustaleñ w oparciu o dane z lat 1977–1982 ryzyko
wyst¹pienia t¹pniêcia przy s³abych i œrednich energiach zwiêkszy³o siê nawet o 2–3 rzêdy
(rys. 9). Natomiast przy E > 106 J praktycznie pozosta³o bez zmian. Potwierdza to s³usznoœæ
stwierdzenia, ¿e na wiêkszych g³êbokoœciach prowadzenia robót (aktualnie œrednio 702 m,
a w roku 1977– 486 m) i wynikaj¹cym st¹d wiêkszym wytê¿eniu górotworu nawet œredniej
wartoœci wstrz¹sy górotworu mog¹ powodowaæ wyst¹pienie zjawisk dynamicznych.

Podsumowanie
Pomimo ma³ej liczby t¹pniêæ i ich skutków, notowanych w ostatnich 10 latach na
stosunkowo niskim poziomie, mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ tendencjê wzrostu stanu zagro¿enia t¹paniami, zw³aszcza w odniesieniu do aktywnoœci sejsmicznej górotworu. Prawdopodobnie mo¿na to wi¹zaæ z wielkoœci¹ i koncentracj¹ wydobycia z poszczególnych pól
œcianowych na du¿ej g³êbokoœci eksploatacji.
Na podstawie analizy warunków wystêpowania t¹pniêæ zaistnia³ych w kopalniach wêgla
kamiennego, mo¿na wykazaæ wp³yw usytuowania linii frontu eksploatacji wzglêdem kierunków p³aszczyzn os³abionej spoistoœci i powierzchni uskokowych na zagro¿enie t¹paniami
i aktywnoœæ sejsmiczn¹ eksploatowanych rejonów. Sytuowanie œcian w polach eksploatacyjnych pod stropem o ³upnoœci wisz¹cej jest bardziej niekorzystne ani¿eli sytuowanie œcian
pod stropem o ³upnoœci le¿¹cej.
Od wielu lat obserwuje siê wzrost wielkoœci wydobycia z rejonów zaliczonych do III
stopnia zagro¿enia t¹paniami. To sk³ania do stwierdzenia, ¿e koniecznym jest prowadzenie
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eksploatacji odprê¿aj¹cej, umo¿liwiaj¹cej bezpieczne wybieranie pok³adów s¹siednich zarówno wy¿ej jak i ni¿ej zalegaj¹cych.
Synteza warunków wystêpowania t¹pniêæ w latach 1987–2006 w kopalniach wêgla
kamiennego upowa¿nia do podania nastêpuj¹cych stwierdzeñ:
1. Wydobycie wêgla kamiennego zmniejszy³o siê ze 192,7 mln ton w roku 1987 do 87,4 mln
ton w roku 2007. W roku 1987 udzia³ wydobycia systemem zawa³owym wynosi³ 81,6%,
a systemem z podsadzk¹ hydrauliczn¹ 16,8%. W roku 2006 wynosi³ on odpowiednio
95,4% i 4,5%. Pozosta³¹ wielkoœæ wydobycia w roku 1987 (1,6%) uzyskano z systemów
z podsadzk¹ such¹. Œrednia g³êbokoœæ eksploatacji zwiêkszy³a siê w tym czasie od oko³o
552 m do 702 m. Z pok³adów zaliczonych do zagro¿onych t¹paniami uzyskano odpowiednio 26,4%, wydobycia w roku 1987 i 49,4% wydobycia w roku 2007.
2. Roboty górnicze generowa³y wstrz¹sy górotworu o energiach sejsmicznych dochodz¹cych do 109 J. Jednostkowy wydatek energetyczny JWE wstrz¹sów górotworu w przeliczeniu na jednostkê (tonê) ogólnego wydobycia mieœci³ siê w granicach 3,6–30,3 J/t,
przy œredniej 16,7 J/t.
3. Energia wstrz¹sów górotworu towarzysz¹ca t¹pniêciom wynosi³a od 3 · 103 J do 3 · 109 J.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia t¹pniêcia przy energii wstrz¹su rzêdu 103 J wynosi
10–4–10–5. T¹pniêcia te nale¿y traktowaæ jako incydentalne, zaistnia³e w szczególnie
niekorzystnych geologiczno-górniczych uwarunkowaniach. Przy wstrz¹sie rzêdu 109 J
ryzyko zaistnienia t¹pniêcia kszta³tuje siê na poziomie 0,5. Przy wstrz¹sach rzêdu
>104 J zasadnym zaleceniem jest stosowanie odpowiednich obserwacji stanu zagro¿enia,
a w przypadku stwierdzenia zwiêkszania siê stanu zagro¿enia – zastosowanie odpowiednich zabiegów profilaktycznych.
4. Zasadniczymi czynnikami warunkuj¹cymi wyst¹pienie t¹pniêcia s¹: warstwy wstrz¹sogenne, krawêdzie i resztki, zroby, uskoki, filary oraz nadmierne rozciêcie pok³adu. Ich
negatywne oddzia³ywanie zwiêksza siê wraz ze zwiêkszeniem g³êbokoœci prowadzenia
robót górniczych.
5. Im wy¿sza energia wstrz¹su górotworu i wiêksza g³êbokoœæ – tym mniejsza liczba
czynników mo¿e byæ przyczyn¹ wyst¹pienia t¹pniêcia. Przy równoczesnym oddzia³ywaniu co najmniej czterech czynników notowano t¹pniêcia nawet przy energii wstrz¹sów
rzêdu 103 J, natomiast przy Eo ³ 105 J t¹pniêcia mog¹ wystêpowaæ ju¿ przy dwóch
z wymienionych czynników.
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UWARUNKOWANIA GÓRNICZO-GEOLOGICZNE EKSPLOATACJI POK£ADÓW ZAGRO¯ONYCH T¥PANIAMI
W LATACH 1987–2007

S³owa kluczowe
Ocena stanu zagro¿enia t¹paniami, przyczyny t¹pniêæ
Streszczenie
Aktualnie w Polsce zagro¿enie sejsmiczne i t¹paniami wystêpuje w wiêkszoœci kopalñ wêgla kamiennego.
W latach 1987–2007 w kopalniach wêgla kamiennego zaistnia³o 151 t¹pniêæ. Zjawiskom tym towarzyszy³y wstrz¹sy o energii 105–108 J. W tym samym okresie produkcja wêgla spad³a z 193 mln ton w roku 1987
do 87,4 mln ton w roku 2007. Generalnie wydobycie wêgla kamiennego by³o najmniejsze w roku 2007.
Aktualnie sejsmicznoœæ górotworu GZW wykazuje tendencjê wzrostu. Najbardziej niepokoj¹ce s¹ statystyki
t¹pniêæ o energiach powy¿ej 107 J.
Analiza t¹pniêæ zaistnia³ych w latach 1987–2007 potwierdza s³usznoœæ wniosków analizy sejsmicznoœci
GZW. Okazuje siê, ¿e skutki t¹pniêæ znajdowa³y siê w wiêkszoœci przypadków w chodnikach w otoczeniu œcian
(zw³aszcza zawa³owych tj. w chodnikach przyœcianowych oraz przecinkach œcianowych). Nieliczne t¹pniêcia
(8 przypadków) wyst¹pi³y w wyrobiskach chodnikowych dr¹¿onych lub istniej¹cych, nie zwi¹zanych bezpoœrednio z robotami eksploatacyjnymi.
Tylko w latach 1998–2007 notowano od 5 do 2 t¹pniêæ rocznie. Spadek t¹pniêæ w ostatnich latach uzyskano
dziêki rozwojowi metod oceny Ÿróde³ i stanu zagro¿enia, co pozwoli³o na w³aœciwe projektowanie eksploatacji
pok³adów wêgla zalegaj¹cych w warunkach zagro¿enia t¹paniami, a tak¿e rozwoju metod zwalczania t¹pañ.
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Pomimo ma³ej liczby t¹pniêæ i ich skutków po roku 1996, w porównaniu do okresów poprzednich, wielkoœci te
nie wykazuj¹ ju¿ tendencji spadkowej, a wrêcz przeciwnie, mo¿na zaobserwowaæ pewn¹ tendencjê wzrostu.
Prawdopodobnie mo¿na to wi¹zaæ ze wzrostem wydobycia z pojedynczych przodków i zwiêkszeniem g³êbokoœci
eksploatacji. Zestawienie danych dotycz¹cych przyczyn t¹pniêæ wykaza³o, ¿e wp³yw na t¹pniêcie posiadaj¹
g³ównie: warstwy wstrz¹sogenne, uskoki, krawêdzie i resztki w pok³adach wy¿ej zalegaj¹cych, zroby, filary
i nadmierne rozciêcie pok³adu.

MINING-GEOLOGIC CONDITIONS OF EXTRACTION OF SEAMS UNDER ROCKBURST HAZARD IN THE PEROID 1987–2007

Key words
Rockburst hazard, reasons of the rockbursts
Abstract
Presently the seismic and rock burst hazard appears still to be important in most of hard coal mines in Poland.
In the period 1987–2007 the hard coal mines experienced 151 rock bursts. They were accompanied by seismic
events of rock mass with seismic energy 105–108 J. In the same period, overall coal output was oscillating from
193 mln tons in 1987 to 87,4 mln tons in 2007. Generally the output of mines dropped and was the lowest in 2007.
Lately, the seismic activity of Silesia rock masses has increased significantly. The most disturbing are the
statistics of rock bursts with energies of more than 107 J.
An analysis of rock bursts that have occurred in The Upper Silesia Coal Basin (GZW) over the period
1987–2007 confirms the rightness of conclusion of the GZW seismity analysis. It appears that the consequences of
rock bursts were mostly located in the headings located close to longwall faces (especially those driven with caving
i.e. in the longwall entries and cross-cuts). Rare rock bursts (8 occurrences) took place in mine headings, either
under drivage or existing ones, but not related directly to mining operations.
Merely in the period 1998–2007 there were noted 5 to 2 rock bursts per year. The decrease of rock bursts in the
last years has been achieved owing to the development of methods of source and hazard condition evaluation,
which enabled to plan properly the process of mining of coal seams located in the rock burst hazard areas, as well as
to develop the rock burst control methods.
In spite of low number of rock burst occurrences annually and their effects after 1996, the magnitude do not
show any decreasing tendency in comparison to the previous years. Probably this may be related to increased
volume of production from a single face and increased depth of mining. In the main reasons of rockbarsts were:
the high-energy rock mass, faults, the impact of edge and remains high situated of seams, pillars and overmuch
slit of seams.

