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OCENA ZACISKANIA WYROBISK CHODNIKOWYCH
NA PODSTAWIE POMIARÓW KONWERGENCJI
Streszczenie. Podano wzory na okrelanie konwergencji liniowej oraz wskaniki procesu
zaciskania wyrobiska korytarzowego. Przedstawiono wyniki pomiarów konwergencji wyrobisk chodnikowych wykonanych w wêglu i w ska³ach nie wêglowych w kopalni Lubelski
Wêgiel Bogdanka. Dokonano oceny zaciskania na podstawie wskanika dopuszczalnego
zmniejszenia wymiarów wyrobisk.
S³owa kluczowe: wyrobiska górnicze, konwergencja, zaciskanie, wskaniki zaciskania.

WSTÊP
Wykonywanie wyrobisk zwi¹zane jest z wybieraniem ska³, co powoduje naruszenie pierwotnej równowagi w masywie skalnym. Zmianie ulega pierwotny stan naprê¿enia. Od wtórnego stanu naprê¿enia zale¿y stan wytê¿enia masywu skalnego, który z
kolei ma wp³yw na proces jego deformowania. Miar¹ ilociow¹ wytê¿enia ska³ wokó³
wyrobiska jest naprê¿enie zredukowane, czyli naprê¿enie, do którego redukuje siê (stosuj¹c hipotezy wytê¿eniowe) z³o¿ony stan naprê¿enia. Od relacji naprê¿enia zredukowanego do wytrzyma³oci na ciskanie ska³ zale¿y charakter (typ) deformacji masywu
skalnego. Gdy naprê¿enie zredukowane s0 ³ Rc (Rc  wytrzyma³oæ ska³ na ciskanie),
wówczas w otoczeniu wyrobiska powstaje obszar odkszta³ceñ niesprê¿ystych. Taki
rodzaj deformacji odpowiada du¿ym g³êbokociom lokalizacji wyrobisk. Wielkoæ obszaru odkszta³ceñ niesprê¿ystych w zasadniczy sposób wp³ywa na przemieszanie siê
ska³ w otoczeniu wyrobiska i jego konturów, czyli na jego zaciskanie. Z kolei na zmianê
geometrii konturów wyrobiska i jednoczenie na rozwój w jego s¹siedztwie obszaru
odkszta³ceñ niesprê¿ystych istotny wp³yw ma obudowa. Na ma³ych g³êbokociach
natomiast s³uszna jest zale¿noæ s0 < nRc (n  wspó³czynnik charakteryzuj¹cy spadek
wytrzyma³oci przy d³ugotrwa³ym obci¹¿eniu).
Przebieg zaciskania wyrobisk i jego skutki w postaci deformacji, zawa³ów czy te¿
osiadañ powierzchni zale¿¹ od warunków geomechanicznych i górniczych. Mierzalnym wskanikiem zaciskania wyrobisk jest konwergencja. Ocena konwergencji masywu skalnego i wyrobisk w obudowie s³u¿y kontroli deformacji masywu skalnego i
obudowy, a tak¿e pozwala na porównanie procesów zaciskania ró¿nych grup wyrobisk. W artykule syntetycznie opisano wyniki kilkuletnich pomiarów konwergencji
1)
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wyrobisk wykonanych w wêglu i w ska³ach nie wêglowych w kopalni Lubelski Wêgiel
Bogdanka SA. W celu porównania procesów zaciskania w tych dwóch grupach
wyrobisk wprowadzono wskanik bêd¹cy okresem, w którym nast¹pi³by dopuszczalny ubytek wymiarów wyrobisk.

KONWERGENCJA JAKO MIARA ZACISKANIA WYROBISK
KORYTARZOWYCH
Liniowa konwergencja jest miar¹ zmiany wymiarów liniowych wyrobiska, jego
szerokoci (konwergencja pozioma) i wysokoci (konwergencja pionowa). Definiuje
siê j¹ jako ró¿nicê d³ugoci bazy pomiarowej w czasie Dt, a wyra¿a w jednostkach
d³ugoci. Bazê stanowi¹ dwa punkty znajduj¹ce siê na przeciwleg³ych cianach wyrobiska komorowego lub na przeciwleg³ych ociosach, czy te¿ w stropie i w sp¹gu wyrobiska korytarzowego. W przypadku, gdy d³ugoæ poziomej bazy pomiarowej w chwili
t1 wynosi l1 (rys. 1), w chwili t2 wynosi l2 to konwergencjê liniow¹ poziom¹ kl wyrobiska w czasie Dt = t2  t1 okrela zale¿noæ:

NO

O  O

(1)

Przy przyjêciu, ¿e przesuniêcia obserwowanych punktów na cianach wyrobiska
wynosz¹ odpowiednio a1>0 i a2<0 (rys. 1), zale¿noæ (1) przyjmuje postaæ:

NO

D  D

(2)

Zgodnie z (2) wartoæ konwergencji jest ujemna, co oznacza, ¿e zmniejszaj¹ siê
wymiary wyrobiska.
Wzglêdn¹ konwergencjê liniow¹ poziom¹ wyrobiska okrela zale¿noæ:

Rys. 1. Pozioma baza pomiarowa i przemieszczenia a1 i a2
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NO
O

[O

(3)

gdzie: xl  wzglêdna konwergencja liniowa pozioma wyrobiska,
kl  konwergencja pozioma liniowa wyrobiska,
l0  d³ugoæ pocz¹tkowa poziomej bazy pomiarowej w wyrobisku.
Konwergencja liniowa pionowa wyrobiska jest sum¹ przemieszczenia (obni¿enia)
stropu i przemieszczenia (wypiêtrzenia) sp¹gu:

N:

D VW  D VS

(4)

gdzie: ast  przemieszczenie stropu, ast<0
asp  przemieszczenie sp¹gu, asp>0.
W przypadku pomiarów obni¿enia stropu w wyrobiskach korytarzowych, baz¹
odniesienia jest czêsto linia ³¹cz¹ca repery mocowane w ociosach wyrobiska. Przy
takim sposobie pomiaru trzeba mieæ na wzglêdzie fakt, i¿ rejestrowane obni¿enia stropu
s¹ zani¿one, bowiem w wyniku odkszta³cania siê ociosów i wypiêtrzania sp¹gu repery
ociosowe przemieszczaj¹ siê do góry.
Oznaczaj¹c odleg³oæ punktu pomiarowego naniesionego w stropie w osi wyrobiska korytarzowego do poziomej bazy odniesienia przez h1 (rys. 2) w chwili t1, przez h2
w chwili t2, a odleg³oæ punktu pomiarowego naniesionego w sp¹gu w osi wyrobiska
do poziomej bazy odniesienia przez w1 w chwili t1 i przez w2 w chwili t2, to konwergencjê liniow¹ pionow¹ w osi wyrobiska w czasie Dt =t2  t1 okrela zale¿noæ:

N:

K  Z  K  Z

(5)

Wzglêdna konwergencja liniowa pionowa wyrobiska w jego osi w czasie Dt wynosi:

[:

N:
:

(6)

gdzie: xW  wzglêdna konwergencja liniowa pionowa wyrobiska,
kW  konwergencja liniowa pionowa wyrobiska,
W0  wysokoæ pocz¹tkowa wyrobiska.
Konwergencja i jej prêdkoæ najczêciej zmieniaj¹ siê w czasie. Od intensywnoci
zaciskania zale¿¹ jego skutki i w efekcie d³ugoæ okresu, w którym wyrobisko bêdzie
stateczne. Potrzebne s¹ wiêc systematyczne pomiary konwergencji wyrobisk, by na
ich podstawie oceniæ zagro¿enie statecznoci i porównaæ przebieg zaciskania ró¿nych
wyrobisk.
Wskanikiem zagro¿enia statecznoci wyrobiska mo¿e byæ okres, w którym konwergencja liniowa pionowa b¹d konwergencja liniowa pozioma osi¹gnie dopuszczaln¹,
ze wzglêdu na funkcjonalnoæ wyrobiska, wartoæ.
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UWARUNKOWANIA STATECZNOCI WYROBISK KORYTARZOWYCH
W KOPALNI LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA
W warunkach geologicznych obszaru górniczego Lubelski Wêgiel Bogdanka
wystêpuje statecznoæ chwiejna ska³ po ich ods³oniêciu [1], przy której jest mo¿liwe
pozostawienie ods³oniêtego (nieobudowanego) stropu w wyrobisku jedynie na pewien
czas lub na niewielkiej powierzchni. W tych warunkach na statecznoæ wyrobisk korytarzowych równorzêdny wp³yw maj¹ w³aciwoci górotworu i zwi¹zany z nimi proces
deformowania siê masywu skalnego po wykonaniu wyrobiska, czas oraz rodzaj i podpornoæ obudowy [2].
Proces deformowania siê masywu skalnego wokó³ wyrobiska zale¿y od g³êbokoci, na której je wykonano. Na du¿ych g³êbokociach na ogó³ przyjmuje siê, ¿e wokó³
wyrobiska tworz¹ siê trzy strefy deformacyjne (pocz¹wszy od konturów): strefa kruchego zniszczenia ska³, strefa odkszta³ceñ pozagranicznych, strefa sprê¿ysta. Wielkoæ obszaru odkszta³ceñ niesprê¿ystych ma decyduj¹cy wp³yw na przemieszczanie
siê konturów wyrobiska, czyli jego zaciskanie. Z kolei, hamuj¹co na rozmiar obszaru
odkszta³ceñ niesprê¿ystych wp³ywa obudowa wyrobiska. Wp³yw obudowy zale¿y od
jej rodzaju, podpornoci, czasu, jaki up³yn¹³ od chwili ods³oniêcia ska³ do jej monta¿u i
jakoci jej wykonania.
W kopalni Lubelski Wêgiel Bogdanka w wyrobiskach korytarzowych stosowana
jest obudowa zamkniêta wzmocniona (OZW). Na podstawie pomiarów konwergencji
wyrobisk w wietle obudowy mo¿na oceniæ zagro¿enie statecznoci tych wyrobisk.
Przy czym wyrobisko jest stateczne, je¿eli w czasie t<tgr przemieszczenia obudowy nie
osi¹gn¹ wartoci maksymalnej. Czas graniczny (tgr) i wartoæ maksymalna przemieszczenia s¹ wartociami dopuszczalnymi ze wzglêdów funkcjonalnoci wyrobiska i bezpieczeñstwa pracy.

WYNIKI OBSERWACJI KONWERGENCJI WYROBISK
KORYTARZOWYCH W OBUDOWIE OZW W KOPALNI LUBELSKI
WÊGIEL BOGDANKA
Analizê zaciskania wyrobisk korytarzowych w obudowie OZW przeprowadzono
na podstawie wyników pomiarów liniowej konwergencji, prowadzonych w latach 1983
1986 [3]. Na stanowiskach pomiarowych (rys. 2), zak³adanych na badanych odcinkach wyrobisk, mierzono zmiany w czasie szerokoci l i wysokoci wyrobiska h+w,
d³ugoci przek¹tnych obudowy (p1 i p2) oraz zsuwy obudowy na po³¹czeniach stropnicy z ³ukami ociosowymi (z1 i z2). Parametr l (szerokoæ wyrobiska) okrela odleg³oæ
poziom¹ miêdzy punktami pomiarowymi 1 i 2 naniesionymi na elementach obudowy.
Linia bazowa ³¹cz¹ca punkty pomiarowe 1 i 2 s³u¿y do okrelenia wartoci parametru
h, czyli odleg³oci miedzy stropnic¹ a lini¹ pomiarow¹ 12 oraz wartoci parametru w
bêd¹cego odleg³oci¹ miêdzy t¹ lini¹ a sp¹giem wyrobiska. Stanowisko pomiarowe
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Rys. 2. Schemat odrzwi obudowy OZW z zaznaczeniem rejestrowanych parametrów

sk³ada siê najczêciej z szeciu kolejnych odrzwi. Z wartoci parametrów zmierzonych
na poszczególnych odrzwiach obudowy obliczano redni¹ arytmetyczn¹, któr¹ uwzglêdniano w analizie zaciskania jako reprezentatywn¹ dla danego stanowiska pomiarowego.
Pomiary wykonywano przewa¿nie 2 razy w tygodniu w pierwszym okresie istnienia wyrobiska, a w póniejszym okresie  rednio 2 do 3 razy w kwartale. Obserwacjami objêto dwie grupy wyrobisk w obudowie OZW: pierwsza obejmuje wyrobiska wykonane w pok³adzie wêglowym (wyrobiska wêglowe) na poziomie 920 m, druga 
wyrobiska wykonane w ska³ach p³onnych na poziomie 960 m (wyrobiska kamienne).
W wyrobiskach wêglowych konwergencje poziome i pionowe s¹ zró¿nicowane.
Konwergencje poziome (rys. 3) w okresie trzech lat osi¹gaj¹, na analizowanych stanowiskach pomiarowych (SP), wartoci do 43 cm (SP-29) i 58 cm (SP-30), rednio
31,7 cm. Prêdkoci wzglêdnych konwergencji poziomych zawieraj¹ siê w granicach
od 0,93 %/rok do 4,33 %/rok, rednio 2,4 %/rok. Konwergencje poziome w okresie dwóch lat osi¹gaj¹ wartoci w zakresie od 0 (SP-112) i 9 cm (SP-88) do 41 cm
(SP-29) i 48 cm (SP-30), rednio 20,5 cm. Prêdkoci wzglêdnych konwergencji
poziomych w okresie dwóch lat dochodz¹ do 5,38 %/rok, rednio 2,34 %/rok.
Konwergencje pionowe w wyrobiskach wêglowych w okresie trzech lat osi¹gaj¹
wartoci do 83 cm (SP-30) i 88 cm (SP-29), rednio 57,4 cm (rys. 4). Prêdkoci
wzglêdnych konwergencji pionowych mieszcz¹ siê w przedziale od 2,42 %/rok do
7,7 %/rok, rednio 5,1 %/rok.
W wyrobiskach kamiennych po dwóch latach najwiêksze zarejestrowane wartoci
konwergencji poziomej to 26 cm (SP-56) i 13 cm (SP-27), a najmniejsze 2 cm
(SP-36) i 4 cm (SP-34, SP-85, SP-111) (rys. 5). rednia prêdkoæ konwergencji
poziomej w wyrobiskach kamiennych osi¹gnê³a wartoæ 4,9 cm/rok, a rednia prêd-
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Rys. 3. Konwergencje poziome na stanowiskach pomiarowych w wyrobiskach wêglowych
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Rys. 4. Konwergencje pionowe na stanowiskach pomiarowych w wyrobiskach wêglowych
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Rys. 5. Konwergencje poziome na stanowiskach pomiarowych w wyrobiskach kamiennych
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koæ wzglêdnej konwergencji poziomej 1,03 %/rok. Wartoci konwergencji pionowej,
na podstawie obserwacji na 12 stacjach pomiarowych, zmieniaj¹ siê od 7 cm do 44
cm (rys. 6). rednia wartoæ konwergencji pionowej w okresie dwóch lat to 19,5 cm,
czyli rednio 9,75 cm/rok. rednia prêdkoæ wzglêdnej konwergencji pionowej osi¹gnê³a wartoæ 2,6 %/rok.
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Rys. 6. Konwergencje pionowe na stanowiskach pomiarowych w wyrobiskach kamiennych

PORÓWNANIE WARUNKÓW ZACISKANIA W WYROBISKACH
WÊGLOWYCH I KAMIENNYCH
Przy za³o¿eniu sta³ych warunków zaciskania mo¿na przyj¹æ, ¿e odkszta³cenie wyrobiska jest wprost proporcjonalne do czasu t. Zmianê wysokoci wyrobiska w czasie
dt, (w przedziale t, t+dt) mo¿na wyraziæ zale¿noci¹ [4]:

G:

N:GW

(7)

gdzie: k  wspó³czynnik zaciskania, okrela zmniejszanie siê wysokoci wyrobiska
W  wysokoæ wyrobiska, W=h+w (rys. 2).
Znak () w równaniu (7) jest konsekwencj¹ ujemnej wartoci dW  nastêpuje zmniejszenie wymiarów wyrobiska. Ca³kuj¹c równanie (7) w przedziale czasu od t = 0 do t
otrzymujemy:

:
:

H  NW

(8)

gdzie: W0  wysokoæ wyrobiska w czasie t = 0
W  wysokoæ wyrobiska po czasie t.
Wprowadzaj¹c parametr t (o wymiarze czasu) charakteryzuj¹cy w³asnoci orodka i stan naprê¿enia w otoczeniu wyrobiska, czyli:
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N

(9)

§ W·
: H[S¨  ¸
© W¹

(10)

W
równanie (8) przybiera formê:

:

Wskanikiem procesu zaciskania wyrobiska, u¿ytecznym w analizie porównawczej tego procesu w kilku wyrobiskach, jest okres, w którym wysokoæ wyrobiska
zmniejszy siê o 50%, t1/2. Na podstawie (10) otrzymujemy:

:
:




§ W ·
H[S¨    ¸
© W ¹

(11)

Z przekszta³cenia zale¿noci (11) mamy:

W  W OQ 

(12)

Okres czasu, w którym wysokoæ wyrobiska zmniejszy siê o 50% w stosunku
do wartoci pocz¹tkowej zale¿y od wartoci parametru t. Przyk³adowo dla wartoci
t = 20 lat, wysokoæ wyrobiska zmniejszy siê o 50% po czasie t = 13,86 lat. Przy
bardzo wolnym zaciskaniu bardziej przydatnym wskanikiem jest okres ubytku 1%
wysokoci wyrobiska, t1%. Dla t = 20 lat wysokoæ wyrobiska zmniejszy siê o 1% po
czasie t = 0,2 roku (73 dni).
Je¿eli przyj¹æ, ¿e sta³a t odpowiada odwrotnoci prêdkoci wzglêdnej konwergencji pionowej

W


 
[:

(12)

[:
,
'W
to konwergencjê pionow¹ w czasie Dt = t2  t1 w zale¿noci od [: opisuje równanie:

gdzie: [:  prêdkoæ wzglêdnej konwergencji pionowej, [:

N:

^ >

@ `

:  : : H[S [: W   W  

(13)

gdzie: W1  wysokoæ wyrobiska w czasie t1,
W2  wysokoæ wyrobiska w czasie t2.
Konwergencja pionowa wzglêdna w czasie Dt = t2  t1 wynosi:

[:

N:
:

^ >

gdzie: W0  wysokoæ pocz¹tkowa wyrobiska.
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>

@

H[S [: W   W  

(14a)

Konwergencja pozioma wzglêdna w czasie Dt = t2  t1 wynosi:

[O

NO
O

^ >

O  O
O

@ `

O
H[S [O W   W  
O

gdzie: l1  szerokoæ wyrobiska w czasie t1,
l2  szerokoæ wyrobiska w czasie t2,
l0  szerokoæ pocz¹tkowa wyrobiska,

[O  prêdkoæ wzglêdnej konwergencji poziomej, [O
Dla t1 = t0 = 0 i l1 = l0

[O

>

@

H[S [O W   W  

(15)

[O
.
'W
(15a)

W celu porównania zaciskania wyrobisk wêglowych i kamiennych okrelono czas,
w którym wyrobiska osi¹gnê³yby dopuszczalne wartoci wzglêdnej konwergencji poziomej oraz wzglêdnej konwergencji pionowej. Z przekszta³cenia zale¿noci (14a) i
(15a) otrzymujemy odpowiednio:

W   W

'W

OQ [:G  
[

(16)

OQ [ O G  
[O

(17)

:

W  W

'W

gdzie: [:G , [ OG  dopuszczalna, w aspekcie funkcjonalnoci wyrobiska, wartoæ
wzglêdnej konwergencji odpowiednio pionowej i poziomej.
Uwzglêdniaj¹c typowe wyposa¿enie wyrobisk okrelono, metod¹ minimalnego obrysu w aspekcie ich funkcjonalnoci, dopuszczalne wartoci wzglêdnej konwergencji
poziomej i wzglêdnej konwergencji pionowej (tab. 1).
Dla wyrobisk wêglowych prêdkoæ wzglêdnej konwergencji poziomej okrelonej
na podstawie pomiarów wynosi rednio [O = 2,4 %/rok. Uwzglêdniaj¹c w zale¿noci (17) tê wartoæ oraz [ OG otrzymujemy Dt = 16,87 lat. rednia prêdkoæ konwergencji pionowej wyrobisk wêglowych okrelona na podstawie pomiarów kszta³tuje
siê na poziomie [: = 5,1 %/rok, co przy [:G = 23,2% daje Dt = 5,2 lat. Wyniki
obliczeñ prognozowanego czasu, w którym zostanie osi¹gniêty dopuszczalny ubytek
wymiarów poziomych i pionowych zarówno wyrobisk wêglowych, jak i kamiennych zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 1. Dopuszczalne wartoci wzglêdnej konwergencji okrelone metod¹ minimalnego
obrysu wyrobisk w aspekcie ich funkcjonalnoci [3]
5RG]DMZ\URELVN
:\URELVND
Z JORZH
:\URELVND
NDPLHQQH
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Tabela 2. Wskaniki zaciskania wyrobisk wêglowych i kamiennych
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UWAGI KOÑCOWE
Zarówno w wyrobiskach wêglowych, jak i kamiennych w kopalni Lubelski Wêgiel
Bogdanka rejestruje siê wy¿sze wartoci liniowej konwergencji pionowej, w porównaniu z liniow¹ konwergencj¹ poziom¹. Zaciskanie pionowe wyrobisk ma wiêc decyduj¹cy wp³yw na zachowanie statecznoci wyrobisk.
Wskanikiem zaciskania wyrobisk mo¿e byæ prognozowany okres, w którym nast¹pi dopuszczalny ubytek wymiarów wyrobiska, w aspekcie jego funkcjonalnoci.
Wskanik ten pozwala na ilociowe porównanie warunków deformacyjnych w wyrobiskach wykonanych w wêglu i w ska³ach nie wêglowych.
Okres, w którym nast¹pi dopuszczalny, w aspekcie funkcjonalnoci, ubytek szerokoci wyrobisk wêglowych oszacowano na ok. 16 lat i 10 miesiêcy, a wyrobisk kamiennych na ok. 34 lata i 5 miesiêcy. Okres, w którym nast¹pi dopuszczalny, w aspekcie funkcjonalnoci, ubytek wysokoci wyrobisk wêglowych ustalono na ok. 5 lat i 2
miesiêcy, a dla wyrobisk kamiennych na ok. 8 lat i 2 miesi¹ce.
Metoda ilociowej oceny zaciskania wyrobisk na podstawie pomiaru konwergencji
umo¿liwia prognozowanie deformacji wyrobisk i planowanie ich zabezpieczeñ.
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SCORE CLAMPING MINE WORKINGS BASED ON MEASUREMENTS
OF CONVERGENCE
Summary
Formulas were given for determining the linear convergence and the crimping process rates
of the corridor heading. The results of measuring the convergence of adits made in coal and
non-coal rocks in Lubelski Wêgiel Bogdanka were presented. An assessment of the crimping was made on the basis of permissible heading size reduction rate.
Keywords: mine workings, convergence, clamping, indicators clamping.

161

