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WYKORZYSTANIE POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH 
DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH 
OBUDÓW SZYBOWYCH 

 

1. Wprowadzenie 

Biorąc pod uwagę rolę szybu w strukturze wyrobisk podziemnych kopalni, zapewnie-
nie możliwości pełnienia wyznaczonych mu zadań w okresie eksploatacji, ma bardzo duże 
znaczenie dla całego zakładu górniczego. O stateczności wyrobiska decyduje stan technicz-
ny jego obudowy, który jest oceniany podczas wizji lokalnych i badań prowadzonych w cza-
sie użytkowania szybu. Za główny cel ww. kontroli można uznać określenie bieżących pa-
rametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy, co jest realizowane za pośrednictwem 
dwóch grup metod badawczych [12, 13]: 

— niszczącej ⎯ badanie na maszynie wytrzymałościowej prób rdzeniowych pobranych 
z obmurza szybu,  

— nieniszczącej ⎯ sklerometrycznej lub ultradźwiękowej. 

W odniesieniu do obudów z betonu, zakłada się konieczność wyznaczenia jego klasy 
i współczynnika zmienności wytrzymałości metodą niszczącą lub dwoma metodami nie-
niszczącymi [13]. W przypadku obudowy murowej z cegły norma [12] mówi o realizacji 
badań wytrzymałościowych na próbkach pobranych z obmurza, dopuszczając równocześnie 
weryfikację uzyskanych wyników z zastosowaniem metody ultradźwiękowej, lecz nie wspo-
mina o możliwości wykorzystania pomiarów sklerometrycznych, stosowanych dla tego ty-
pu konstrukcji w budownictwie naziemnym. Co prawda pozwalają one na określenie tylko 
wytrzymałości cegły, jednak przy założeniu określonej klasy zaprawy (często przyjmowa-
nej na podstawie prostego testu twardości), umożliwiają również oszacowania parametrów 
wytrzymałościowych całego muru [6, 15]. 
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W związku z łatwości i szybkością prowadzenia badań nieniszczących w tym sklero-
metrycznych, mogą być one bardzo przydatne do oceny stanu technicznego obudowy szy-
bu, pod warunkiem spełnienia określonych rygorów ich wykonania i interpretacji uzyska-
nych wyników.  

2. Ogólne zasady wykonywania badań sklerometrycznych 
obudowy szybowej 

Metoda pomiaru polega tu na określeniu wytrzymałości na ściskanie betonu (lub np. 
cegły) na drodze wyznaczenia powierzchniowej twardości rozpatrywanego materiału scha-
rakteryzowanej przez tzw. liczbę odbicia L, opisującą wielkość odskoku trzpienia połączo-
nego z masą uderzeniową i układem sprężynowym od badanej powierzchni, po uprzednim 
uderzeniu w nią z określoną siłą [7]. W myśl stosowanej normy [10] rozpatrywana metoda 
może być wykorzystywana do oceny jednorodności betonu w konstrukcji oraz wyznaczenia 
jej obszarów i fragmentów o niskiej jakość betonu, natomiast nie jest traktowana alterna-
tywnie w stosunku do badań prowadzonych na maszynie wytrzymałościowej. Może jednak 
służyć do oszacowania wytrzymałości na ściskanie w konstrukcji, pod warunkiem przyjęcia 
właściwej zależności pomiędzy ww. parametrem i liczbą odbicia. 

Badania sklerometryczne obudowy szybowej są wykonywane młotkiem Schmidta 
typu N z odczytem wyników na podziałce, w postaci wykresu słupkowego na taśmie papie-
rowej lub zdalną rejestracją pomiarów i bezpośrednim odczytem wytrzymałości na ściska-
nie, co ma miejsce w przypadku najnowocześniejszych na chwilę obecną przyrządów typu 
ND, jak np. DIGI ⎯ Schmidt, którego widok wraz z pozostałym wyposażeniem pomiaro-
wym, tzn. m.in. przyrządem rejestrującym z wyświetlaczem, przewodami łączącymi, ka-
mieniem ściernym, walizką oraz akcesoriami dodatkowymi, przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Młotek Schmidta typu DIGI ⎯ Schmidt firmy Proceq wraz ze standardowym wyposażeniem 
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Warunki techniczne i zasady realizacji rozpatrywanych pomiarów określają stosowane 
normy [10, 13], instrukcja ITB nr 210 [14] oraz instrukcje obsługi opracowane przez Pro-
ducentów poszczególnych urządzeń, przy czym istotne wskazówki w tym zakresie znajdują 
się również w nieaktualnej normie [7] oraz w szeregu pracach np. [1, 3]. 

Odczytów liczby odbicia dokonuje się przy prostopadłym położeniu młotka do bada-
nej powierzchni (w innym przypadku, konieczna jest rejestracja kąta nachylenia urządzenia 
i wprowadzenie właściwych poprawek korygujących na etapie oceny wyników pomiarów). 
Powierzchnia do badań powinna być gładka, bez widocznych uszkodzeń, nalotów oraz 
oznak skorodowania betonu. W przypadku wystąpienia nierówności oraz widocznego wpły-
wu wody i atmosfery kopalnianej na obudowę, obszar pomiarowy należy oczyścić za po-
mocą kamienia ściernego będącego elementem zestawu pomiarowego lub szlifierki. Zgod-
nie z (Instrukcją obsługi), gdy mamy do czynienia z betonem starym, zalecane jest usunię-
cie jego warstwy przypowierzchniowej o grubości ok. 1 cm, zaś wielkość przygotowanej 
do badań powierzchni w poszczególnych miejscach pomiarowych, powinna umożliwić rea-
lizacją badań bez uderzeń w duże ziarna kruszywa.  

Widok przykładowych miejsc na obudowie szybu przygotowanych do realizacji badań 
sklerometrycznych młotkiem Schmidta typu N oraz w trakcie ich prowadzenia przedsta-
wiono na rysunku 2 i 3. 

Zgodnie z normą [13] liczbę i rozmieszczenie rejonów pomiarowych określa się in-
dywidualnie dla każdego szybu w zależności od stanu jego obudowy, uzbrojenia i wypo-
sażenia.  

Ustalenia te są ostatecznie dokonywane w trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej 
w wyrobisku, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami źródłowymi udostępnionymi 
przez Kopalnię (m. in. przekrój podłużny i poprzeczny przez szyb, warunki górniczo-geo-
logiczne w jego otoczeniu, konstrukcja obudowy), przy czym prowadzenie badań sklero-
metrycznych bez wcześniejszego usunięcia warstw wadliwych, nie może odbywać się [7]: 

— w miejscach, gdzie beton jest rakowaty, spękany, skarbonizowany, skorodowany i w spo-
sób widoczny zawilgocony, 

— w miejscach nagromadzenia mleczka cementowego i grubego kruszywa, 
— w warstwach betonu przemarzniętego w okresie dojrzewania, 

oraz jest niedopuszczalne: 

— w linii przebiegania przerw technologicznych w betonowaniu, 
— w miejscach z wkładkami stalowymi, ceramicznymi, drewnianymi itp. lub z pustkami, 

znajdującymi się na głębokości do 3 cm od badanej powierzchni. 

Ponadto norma [10] mówi o konieczności zachowania minimum 25 mm odstępu  punktu 
badawczego od krawędzi konstrukcji (w stosunku do obudowy szybu uwaga ta może być 
odniesiona do badań w sąsiedztwie wlotów szybowych lub wyrobisk dochodzących do 
szybu). 
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Rys. 2. Rejon obudowy szybu 
przygotowany do realizacji pomiarów sklerometrycznych 

 

Rys. 3. Widok obudowy szybu 
w trakcie badań młotkiem Schmidta typu N 

W ramach każdego z rejonów pomiarowych, badania sklerometryczne należy wykonać 
w minimum dwunastu miejscach (określenie zdefiniowane w normie [7] jako powierzchnia 
wynosząca ok. 50 cm2 gdzie realizowane są pomiary, zaś w (Instrukcji obsługi) wynosząca 
do ok. 100 cm2), a w każdym z miejsc w co najmniej pięciu punktach [7, 14]. Norma [10] 
mówi o min. dziewięciu punktach w ramach każdego z miejsc, co jest z pewnością podej-
ściem bardziej rzetelnym na drodze do oceny parametrów wytrzymałościowych materiału 
konstrukcji, jednak w zestawieniu ze specyfiką badań szybowych związaną m.in. z ilością 
rejonów pomiarowych (często ponad 10, co wiązałoby się z koniecznością wykonania po-
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nad 1000 uderzeń) i znacznymi ograniczeniami czasowymi realizacji badań (konieczność 
wyłączenia wyrobiska szybowego z eksploatacji na okres prowadzenia pomiarów), niekie-
dy byłoby trudne do zagwarantowania. Ponadto jak stwierdzono w pracy [6], zarówno zwięk-
szenie ilości pomiarów z 5 do 9 lub powierzchni miejsca pomiarowego, nie ma zasadnicze-
go znaczenia dla dokładność metody. 

Poszczególne punkty pomiarowe powinny być oddalone od siebie o min. 25 mm (zgod-
nie z normą [10], za wskazane uznaje się wytypowanie punktów pomiarowych na przecię-
ciu siatki o rozstawie 25÷50 mm). Według normy [7] do dalszych obliczeń nie powinny być 
brane pod uwagę liczby odbicia różniące się od średniej w danym miejscu pomiarowym 
o więcej niż pięć jednostek, natomiast zgodnie z normą [10] mówi o konieczności odrzuce-
nia zestawu odczytów, jeżeli więcej niż 20% pomiarów różni się od średniej o więcej niż 
6 jednostek (znaczne odchyłki wartości mierzonych, występują na ogół w przypadku natra-
fienia przez bijak młotka w duże ziarno kruszywa lub pustkę znajdującą się blisko powierzch-
ni konstrukcji). 

Każdorazowo po wykonaniu tysiąca uderzeń, młotek powinien być sprawdzony na 
kowadle wzorcowym pod kątem poprawności działania mechanizmu odbicia (Instrukcja 
obsługi). W przypadku zanieczyszczenia urządzenia drobinami cementu lub zużycia części, 
wymagane jest jego oczyszczenie lub wymiana niesprawnego elementu. 

3. Ocena parametrów wytrzymałościowych obudowy 
na podstawie uzyskanych wyników 

W celu wyznaczenia wytrzymałości na ściskanie R betonu obudowy szybu na podsta-
wie liczby odbicia L określonej młotkiem Schmidta typu N, posługujemy się zależnością 
funkcyjną R − L uzyskaną [2, 7]: 

— metodą statystycznej analizy korelacyjnej wyników badania próbek betonowych, zwa-
ną skalowaniem, 

— metodą dobierania hipotetycznej krzywej regresji odpowiednio do składu, technologii 
wykonania, warunków pielęgnacji, wieku i wilgotności betonu. 

W pierwszym przypadku związek pomiędzy wytrzymałością betonu na ściskanie i liczbą 
odbicia może być przedstawiony dowolną funkcją matematyczną, przy czym zalecana jest 
zależność paraboliczna w postaci: 

 2R aL bL c= + +  (1) 

gdzie: 
 R ⎯ wytrzymałość na ściskanie, 
 L ⎯ liczba odbicia, 
 a, b, c ⎯ parametry. 
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Parametry równania R − L określane są metodą najmniejszych kwadratów przy speł-
nieniu następujących warunków: 
— paraboliczny współczynnik regresji powinien być większy niż 0,75, 
— średnie kwadratowe odchylenia względne νk nie powinno przekraczać 12%, tzn.: 
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gdzie: 
 Roi ⎯ wytrzymałość i-tej próbki określona z zależności R − L, MPa, 
 Ri ⎯ wytrzymałość i-tej próbki określona w maszynie wytrzymałościowej, MPa, 
 n ⎯ liczba próbek. 

 
Do przeprowadzenia skalowania powinno być wykorzystanych min. 30 próbek jed-

nego typu badanych w seriach złożonych z trzech do sześciu sztuk, charakteryzujących się 
tym samym składem, technologią wykonania, wiekiem i wilgotnością betonu, jak w bada-
nej konstrukcji [7]. Wytrzymałość na ściskanie próbek powinna być równomiernie rozłożo-
na w całym zakresie skalowania, tzn. co najmniej w przedziale ±30% wartości przeciętnej 
dla całego zbioru. Wyniki pomiarów w danej serii różniące się od wartości średniej ponad 
20%, należy odrzucić.  

Przykładem zależności uzyskanej metodą skalowania w Instytucie Techniki Budowla-
nej dla młotka Schmidta typu N w trakcie badań około 800 próbek wykonanych z betonu 
o następujących własnościach [14]: 
— stosunek c/w: 1:3, 
— cement marki 250–350, 
— kruszywo żwirowe, 
— zagęszczanie mechaniczne, 
— dojrzewanie naturalne, 
— stan powietrzno-suchy, 
— wiek: 20–100 dni, 

jest wzór (1), gdzie współczynniki krzywej regresji przyjmują wartość [1, 14]: 
— a = 0,3634, 
— b = −8,107, 
— c = 65,255. 

W przypadku korzystania z ww. zależności dla betonu suchego lub nasyconego wodą, 
bądź gdy jego wiek wynosi mniej niż 28 dni lub przekracza 100 dni, należy zastosować od-
powiednie współczynniki poprawkowe [14]. 
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Wyznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie w oparciu o liczbę odbicia jest rów-
nież możliwe bezpośrednio na podstawie instrukcji opracowanej przez Producenta urządze-
nia, gdzie zależności R − L są ustalane dla dużej ilości próbek w pierwszej kolejności pod-
danych badaniom nieniszczącym, a następnie ściskanych w prasie. I tak np. instrukcja 
obsługi młotka Schmidta typu N produkcji firmy Proceq, zawiera tabelaryczne zestawienie 
tzw. najbardziej prawdopodobnej Wm i minimalnej Wmin kostkowej (odniesionej do próbek 
sześciennych 200 × 200 × 200 mm) wytrzymałości betonu na ściskanie, wykonanego z ce-
mentu portlandzkiego przy użyciu pospółki dobrej jakości, w wieku 14÷56 dni (Instrukcja 
obsługi). Wymienione wartości Wm i Wmin są przypisane do średniej liczby odbicia, liczonej 
z dokładnością do ½ jednostki skali młotka w danym punkcie lub miejscu pomiarowym 
i jak podaje Producent, ograniczają one obszar zawierający 80% wszystkich wyników wy-
trzymałości na ściskanie, możliwej do uzyskania dla danej wielkości odczytu. Alternatywą 
dla ww. tabeli może być np. wykres zależności wytrzymałości na ściskanie odniesionej do 
sześcianu o boku 150 mm od liczby odbicia zawarty w omawianej (Instrukcji obsługi) oraz 
zamieszczony bezpośrednio na obudowie młotka. W przypadki młotków z pomiarem cyfro-
wym (jak DIGI Schmidt 2N), po zadeklarowaniu niezbędnych danych wejściowych (m.in. 
kierunek uderzenia, ilość pomiarów w serii, równanie zależności R−L, kryterium eliminowania 
liczb odbicia nie branych pod uwagę w obliczeniach, współczynnik kształtu próbki, do której 
odniesiono badanie), poszukiwana wytrzymałość betonu może być odczytana bezpośrednio 
na ekranie wyświetlacza (rys. 4) zapisana w pamięci urządzenia i przekazana do komputera. 

 

Rys. 4. Określanie wytrzymałości na ściskanie materiału obmurza szybowego 
za pomocą cyfrowego młotka typu DIGI Schmidt 2N firmy Proceq [17] 
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Inną drogą prowadzącą do oceny wytrzymałości betonu na podstawie pomiarów skle-
rometrycznych powszechnie stosowaną w trakcie badań obmurzy szybowych, jest metoda 
dobierania hipotetycznej krzywej regresji w wyniku porównania liczb odbicia wyznaczo-
nych młotkiem Schmidta na próbkach betonu i ich wytrzymałości na ściskanie określonej 
w warunkach laboratoryjnych. Minimalna ilość próbek w tym przypadku wynosi: 

— 3 sztuki ⎯ w przypadku badań próbek wykonanych podczas betonowania lub wycię-
tych z konstrukcji, 

— 9 sztuk ⎯ w przypadku wykonania próbek o składzie badanego betonu (gdy nie istnie-
je możliwość postępowania j.w.). 

Podobnie jak w metodzie skalowania równanie opisujące związek R − L musi być tak 
dobrane, aby wartość średniego względnego odchylenia kwadratowego wytrzymałości na 
ściskanie określonej na jego podstawie i oznaczonej na maszynie wytrzymałościowej, speł-
niała warunek normowy [7]: νk ≤ 12. 

Po wyznaczeniu i przyjęciu do analiz konkretnej zależności funkcyjnej R − L, można 
dokonać oceny wytrzymałości na ściskanie obudowy szybowej. Średnią wytrzymałość be-
tonu na ściskanie w danym miejscu oraz rejonie pomiarowym oblicza się po podstawieniu 
do wzoru R − L średniej liczby odbicia odpowiednio w miejscu lub rejonie pomiarowym, tzn.: 
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gdzie: 
 L  ⎯ średnia liczna odbicia w danym rejonie pomiarowym, 
 iL  ⎯ średnia liczna odbicia w danym miejscu pomiarowym, 
 n  ⎯ liczba miejsc pomiarowych uwzględnianych w trakcie analizy. 

Współczynnik zmienności liczby odbicia wyznaczany jest wg wzoru: 
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gdzie sL oznacza odchylenie standardowe liczby odbicia. 
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Oprócz ww. wielkości określa się również odchylenie standardowe i współczynnik 
zmienności wytrzymałości materiału obudowy na ściskanie w danym miejscu oraz rejonie 
pomiarowym posługując się analogicznymi zależnościami: 
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gdzie: 
 Rs  ⎯ odchylenie standardowe wytrzymałości materiału obudowy na ściskanie w 

danym rejonie pomiarowym, MPa, 
 R  ⎯ średnia wytrzymałość materiału obudowy na ściskanie określona wg 

zależności R − L w danym rejonie pomiarowych, MPa, 
 iR  ⎯ średnia wytrzymałość materiału obudowy na ściskanie określona wg 

zależności R − L w danym miejscu pomiarowych, MPa, 
 n  ⎯ jak we wzorze (3). 
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gdzie νR oznacza współczynnik zmienności wytrzymałości materiału obudowy na ściskanie. 
 
Ponieważ na podstawie powyższych zależności wyznaczamy wytrzymałość średnią 

materiału obudowy na ściskanie, należy ostatecznie oszacować jego wytrzymałość oblicze-
niową stosując się do zasad obowiązujących w tym zakresie dla betonu i konstrukcji beto-
nowych lub w przypadku szacowania klasy cegły ⎯ elementów i konstrukcji murowych, 
uwzględniając za każdym razem współczynniki przeliczeniowe kształtu próbek.  

Należy podkreślić, że wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych materiału obmu-
rza szybowego za pomocą metody sklerometrycznej może spełnić swoją rolę, tylko po do-
konaniu właściwego doboru związku korelacyjnego pomiędzy liczbą odbicia L i wytrzy-
małością na ściskanie R. W przypadku znacznych różnic pomiędzy warunkami skalowania 
młotka Schmidta i odnoszącymi się do badanej konstrukcji, błąd oszacowania poszukiwa-
nej wielkości może sięgać nawet 100% [16]. W związku z tym, za racjonalną drogę wyko-
rzystania pomiarów sklerometrycznych w procesie oceny stanu technicznego obudowy szy-
bowej, można uznać wyprowadzanie ww. zależności R − L w oparciu o badania próbek rdze-
niowych pobranych z obmurza.  

4. Podsumowanie 

Pomiary sklerometryczne są jedną z metod wyznaczania parametrów wytrzymałoś-
ciowych betonowej obudowy szybowej [13]. Pomimo, iż nie zostały one wymienione jako 
sposób badania obudowy murowej z cegły [12], to jednak i w tym przypadku analogicznie 
jak ma to miejsce w budownictwie niegórniczym [6, 15], można je uznać jako przydatne 
dla oceny stanu technicznego konstrukcji. 
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W celu oszacowania wytrzymałości na ściskanie materiału obudowy szybu R na pod-
stawie wyników rozpatrywanych badań nieniszczących, należy przyjąć zależność funkcyjną 
pomiędzy poszukiwanym parametrem R, a liczbą odbicia L, co może być dokonane metodą 
skalowania, adekwatną do składu, technologii wykonania, warunków pielęgnacji, wieku 
i wilgotności betonu w badanej konstrukcji lub doboru hipotetycznej krzywej regresji.  

Należy jednak podkreślić, że w przypadku znacznej rozbieżności jakości i sposobu 
badania materiału wzorcowego oraz stosowanego dla wyznaczenia związku R − L (np. ze 
względu na własności fizyczne, technologię wykonania lub warunki realizacji pomiarów), 
wytrzymałości uzyskane z obliczeń, mogą nie odzwierciedlać w sposób wiarygodny rzeczy-
wistych parametrów obudowy. Przykładowo w pracy [6] stwierdzono, że błąd oszacowania 
wytrzymałości na ściskanie, może sięgać w tej sytuacji nawet powyżej 50%, natomiast w pracy 
[16] mówi się o obniżeniu dokładności oceny w tym przypadku, nawet do 100%).  

W związku z powyższym z punku widzenia oceny wytrzymałości na ściskanie obmu-
rza szybowego, niewystarczające może okazać się nawet równoległe zastosowanie dwóch 
metod nieniszczących, tzn. sklerometrycznej i ultradźwiękowej, jak zaleca to norma [13], 
co miałoby miejsce w przypadku przyjęcia związków pomiędzy parametrami mierzonymi 
i wytrzymałością materiału obudowy na ściskanie, wyznaczonych w procesach skalowania, 
przebiegających w innych warunkach niż występujące w danym szybie.  

Dlatego też za wskazane uznaje się każdorazowe badanie obudowy z udziałem metody 
niszczącej i równocześnie jednej z metod nieniszczących, np. sklerometrycznej traktowanej 
jako uzupełniająca, opartej na doborze związku R − L z uwzględnieniem wyników badań na 
maszynie wytrzymałościowej próbek pobranych z konstrukcji.  
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