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Jan Drzewiecki*

WP YW PARAMETRÓW USKOKU 
NA ZASI G JEGO ODDZIA YWANIA**

1. Wprowadzenie

Górotwór karbo ski w GZW cechuje si  licznymi deformacjami i zaburzeniami maj -
cymi wp yw na zalegania i grubo  pok adów w gla kamiennego. Zaburzenia te negatywnie 
wp ywaj  na prowadzenie robót górniczych zarówno w fazie projektowania rozcinki z o a
jak, i pó niej — jego eksploatacji. Odpowiednie rozpoznanie geologicznej budowy z o a
pozwala na zastosowanie najbardziej efektywnego, dla danych warunków, systemu i ca o-
kszta tu technologii eksploatacji.

Projektowanie eksploatacji cianowej jest jednym z etapów, w którym budowa geolo-
giczna górotworu determinuje wymiary parceli. O trafno ci projektu decyduje prawid owe
makrostrukturalne rozpoznanie górotworu, w którym g ówn  rol  ogrywaj  deformacje nie-
ci g e (uskoki). Praktyka górnicza wskazuje, e tego typu zaburzenia górotworu kr puj ,
b d  uniemo liwiaj , prowadzenie eksploatacji. Nierzadko rejony uskoków s  obszarami 
koncentracji napr e , w których zgromadzona energia mo e by  wyzwalana w postaci zja-
wisk sejsmicznych, stwarzaj c realne zagro enie t paniami. Uskoki o bardzo du ych zrzu-
tach, o charakterze regionalnym, s  dobrze udokumentowane. Prowadzenie robót górniczych 
w ich s siedztwie najcz ciej generuje wysok  sejsmiczno  górotworu, stwarzaj c  zagro-
enie dla tych wyrobisk. Do wiadczenia wskazuj , e tak e uskoki o ma ych rzutach maj

istotny wp yw na stan zagro enia t paniami. Wyst powanie takich uskoków w polu ciany
wp ywa znacz co na p ynno  jej biegu, powoduje problemy technologiczne prowadzenia 
ciany, np. konieczno  przybierania ska y p onnej. Przy zbli aniu si  frontu eksploatacji do 

uskoku, b d  prowadzenie eksploatacji w jego bliskim s siedztwie, mo e z kolei by  powo-
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dem tworzenia si  lokalnych ognisk podwy szonych napr e , które zwi kszaj  prawdopo-
dobie stwo wyst pienia zawa u, wstrz su górniczego, a nawet t pni cia.

2. Cechy uskoku wp ywaj ce na zagro enie robót górniczych

Uskok b d cy struktur  utworzon  w wyniku cinania z wyra nym po lizgiem ska  i ich 
przesuni cia, ilo ciowo charakteryzuj : k t kierunkowy rozci g o ci, k t upadu powierzchni 
uskokowej oraz wysoko  zrzutu uskoku, tzn. pionowa odleg o  skrzyde . Do pierwszej 
grupy cech maj cych wp yw na roboty górnicze zaliczono k t upadu powierzchni uskokowej 

, stosunek kierunku ruchu wzgl dnego punktów przyuskokowych do orientacji powierzchni 
uskokowej, tor ruchu wzgl dnego punktów przyuskokowych, stosunek zwrotu ruchu usko-
kowego do nachylenia warstw oraz/lub stosunek zwrotu ruchu wzd u  uskoku podrz dnego
do zwrotu wzd u  uskoku g ównego. W grupie drugiej uwzgl dniono geotechniczny podzia
na uskoki regionalne, lokalne, miejscowe i pok adowe. Grup  trzeci  przedmiotowych cech 
uskoków sklasyfi kowano w oparciu o wielko ci ich zrzutów – od uskoków ma ych, mniej-
szych ni  ogólnie stosowana wysoko  wyrobisk podziemnych do bardzo du ych, o zrzucie 
ponad 200 m, czyli wi kszym ni  wysoko ci poziomu eksploatacyjnego. Uskoki du e i bar-
dzo du e rozpoznawane s  podczas prac poszukiwawczo-dokumentuj cych i s  uwzgl dnia-
ne przy projektowaniu eksploatacji, natomiast uskoki ma e rozpoznaje si  w czasie eksplo-
atacji i g ównie one wp ywaj  niekorzystnie na rytmiczno  eksploatacji. Dotyczy to przede 
wszystkim uskoków bez szczelin uskokowych, o ma o widocznej powierzchni uskokowej.

Istotnym dla projektowania eksploatacji jest stopie  zuskokowania z o a. Jego miar
jest wska nik zuskokowania K [m/ha], wyra aj cy stosunek sumarycznej d ugo ci (L) usko-
ków rejestrowanych na danej powierzchni do warto ci tej powierzchni. Dla K nie przekra-
czaj cego 50 m/ha mo na bez ogranicze  stosowa  mechanizacj  eksploatacji, natomiast dla 
wi kszych warto ci K kompleksowa mechanizacja robót eksploatacyjnych jest ograniczona 
tym bardziej, im ten wska nik zbli a si  do warto ci 250 m/ha [4].

Znajomo  ww. zagadnie  i ich wykorzystanie przy projektowaniu robót górniczych 
w zasadniczy sposób wp ywa na bezpiecze stwo wykonania i utrzymania wyrobisk oraz na 
rytmiczno  eksploatacji. W tym znaczeniu znajomo  lokalizacji, zasi gu i intensywno ci
oddzia ywania uskoku wydaje si  by  niezb dna dla potrzeb projektowania robót górniczych 
w kopalniach w gla kamiennego. Uwzgl dnia si  przy tym podzia  uskoków ze wzgl du na:

wielko  rzutua)
uskoki drobne (ma e), o zrzucie do 2 m, mniejszym ni  ogólnie stosowana wysoko•
wyrobisk podziemnych,
uskoki rednie, o zrzucie od 2 do 20 m, wi kszym ni  wysoko  wyrobisk podziem-•
nych, lecz mniejszym ni  wysoko  pi tra eksploatacyjnego,
uskoki du e, o zrzucie od 20 do 200 m, wi kszym ni  wysoko  pi tra eksploatacyj-•
nego, lecz mniejszym ni  wysoko  poziomu eksploatacyjnego,
uskoki bardzo du e, o zrzucie ponad 200 m, wi kszym ni  wysoko ci poziomu eks-•
ploatacyjnego.
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k t upadu b)  powierzchni uskokowej:
uskok pionowy o •  = 90˚,
uskoki nachylone o 0˚ < • < 90˚,
— uskok stromy o 45˚ < < 90˚,
— uskok po ogi o 0˚ <  < 45˚,
— uskok poziomy o  = 0˚.

obci enie pok adu w obu skrzyd ach uskoku wynikaj ce z:c)
g boko ci zalegania pok adu,•
zasz o ci eksploatacyjnych w pok adzie w otoczeniu uskoku,•
zasz o ci eksploatacyjnych w otoczeniu uskoku w warstwach pod i nadleg ych.•

S  to podstawowe parametry decyduj ce o intensywno ci i zasi gu oddzia ywania usko-
ku. Pozosta e cechy uskoku nale y traktowa  jako mniejszej wagi w stosunku do wy ej wy-
mienionych. Bior c pod uwag  wymienione dominuj ce cechy uskoków, decyduj ce o bez-
piecznym i rytmicznym procesie eksploatacji pok adu w gla, prognoza ich oddzia ywania na 
ten proces ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy w rezultacie:

okre lenia obszarów przyuskokowych, w których nale y liczy  si  z niebezpiecznym —
poziomem wyt enia pok adu,
opracowania w a ciwej dla prognozowanych b d  stwierdzonych zagro e  górniczych —
organizacji pracy, technologii robót górniczych (wyposa enia stanowisk roboczych, 
elementów obudowy, odpowiednich materia ów itp.),
opracowania adekwatnej do prognozowanego poziomu zagro e  profi laktyki i jej zasto-—
sowania w odpowiednim miejscu i czasie.

3. Zasi g oddzia ywania uskoku

Dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach wyst powania zagro e
górniczych, wymagane jest prowadzenie monitoringu tych zagro e . Odnosi si  to szczególnie 
do zagro e , których nasilenie, a zarazem ekspozycja na nie górników ulegaj  zmianie w za-
le no ci od zmieniaj cych si  warunków górniczo-geologicznych. Zmiany te wynikaj  z inten-
sywno ci i koncentracji robót górniczych i maj  charakter zmienny w czasie. Dla opracowania 
w a ciwej technologii eksploatacji, której elementem jest profi laktyka, cz sto wykonywane s
badania geofi zyczne, pozwalaj ce okre li  poziom koncentracji napr e  b d  intensywno
odpr enia w rejonach projektowanej eksploatacji górniczej. Jak na to wskazuje praktyka gór-
nicza — badania takie pozwalaj  równie  stwierdzi  wyst powanie lokalnych uskoków, które 
zaburzaj  obraz anomalii pr dko ci pod u nej fali sejsmicznej, b d cej podstaw  dla szacowa-
nia poziomu napr enia w rejonie obj tym pomiarami. Przyk ad tego typu sytuacji pokazano na 
rysunku 1, na którym na fragmencie wybiegu ciany zaznaczono obrysy kraw dzi dokonanej 
eksploatacji w pok adach s siednich oraz szereg lokalnych uskoków o zmiennych kierunkach 
biegu, a tak e przebieg izolinii anomalii pr dko ci propagacji fali sejsmicznej.

Prezentowany rysunek jest typowy dla bada  geofi zycznych, natomiast jego analiza 
szczegó owa w aspekcie wyró nienia uskoków jako czynnika zaburzaj cego poziom napr -
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e  w ich bezpo rednim otoczeniu, praktycznie nie jest mo liwa. Mo na wprawdzie wyró -
ni  obszary pok adu, w których nie stwierdzono oddzia ywania dokona  eksploatacyjnych, 
jednak rozk ad izolinii pr dko ci propagacji pod u nej fali sejsmicznej jest zdeterminowany 
rejonami silnie odpr onymi.

W obrazie rozk adu izolinii pr dko ci propagacji pod u nej fali sejsmicznej obu skrzy-
de  uskoku oczekuje si  okre lonej symetrii, zarówno w ich zag szczeniu, jak i przebiegu 
w stosunku do przebiegu uskoku. Analiza szeregu danych ród owych nie wskazuje na mo -
liwo  wyodr bnienia z badanego obszaru takiej regularno ci [5]. Zamieszczone w powo a-
nym artykule dane uzyskano w oparciu o badania in situ zrealizowane w kopalniach Wujek, 
Jas–Mos oraz ZG Piekary i przedstawiono na szeregu mapach pok adowych, na których 
zaznaczono zasz o ci eksploatacyjne, zaburzenia geologiczne i wyrobiska górnicze.

Dla celów prognostycznych w szeregu przypadkach buduje si  modele fi zyczne, mate-
matyczne, a nast pnie numeryczne o rodka, w którym uskok inicjuje zburzenie w rozk adzie,
kierunku i warto ci napr e . Szereg istniej cych programów dysponuje gotowymi bibliote-
kami rozwi za  pozwalaj cych na wprowadzenie do budowanego modelu zaburzenia typu 
uskokowego. Wiele wspó czesnych programów umo liwia uwzgl dnienie uskoków w obli-
czeniach numerycznych górotworu. Najcz ciej jest to realizowane przez zastosowanie spe-
cjalnych struktur do symulacji uskoku b d  te  za pomoc  tzw. „interfejsu” o odpowiednich 
parametrach (Phase, Udec, 3DEC, FLAC, FLAC3D). W przypadku stosowania zale no ci

Rys. 1. Mapa fragmentu pok adu z zaznaczonym przebiegiem izolinii 
anomalii pr dko ci propagacji pod u nej fali sejsmicznej w pok adzie w gla
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analitycznych lub empirycznych dla specyfi cznych warunków geologiczno-górniczych opi-
suj cych wp yw uskoków, mo liwa jest tak e ich implementacja (na przyk ad do modelu 
w programie FLAC3D), przy wykorzystaniu wewn trznego j zyka programowania FISH. 
Takie podej cie umo liwia zapewnienie ci g ej wymiany danych mi dzy wynikami oblicze
FLAC3D a programem zewn trznym [6–10].

Dla przybli enia konkretnych modeli do warunków rzeczywistych — parametry mode-
li mog  by , b d  s , kalibrowane np. pomiarem bezpo rednim poprzez wykonanie szeregu 
wierce  testuj cych, umo liwiaj cych okre lenie po o enia strefy podwy szonych napr e
np. metod  pomiaru ilo ci zwiercin. Stosowane w GIG-u programy u ytkowe dla prognozowa-
nia pól napr e  w górotworze w rejonie prowadzonej, b d  projektowanej eksploatacji, umo -
liwiaj  oszacowanie ich poziomu na zadanych obszarach obliczeniowych [2, 3]. W przypadku 
rozpatrywania pola, w którym wyst puje uskok, ww. programy pozwalaj  u ci li  jego oddzia-
ywanie w oparciu o wyniki pomiarów geofi zycznych, zrealizowanych w jego s siedztwie, 

b d  poprzez zadekretowanie takiego oddzia ywania zarówno pod wzgl dem intensywno ci 
jak i zasi gu. Zaproponowane rozwi zanie nale y do metod eksperckich i bazuje na ogólnie 
przyj tych zasadach prowadzenia wyrobisk górniczych z okre lon  ust pliwo ci  w stosun-
ku do uskoku. W ocenie autora mo e by  pomocne dla prognozowania zasi gu pól napr e
w górotworze, w którym s  one determinowane zarówno dokonaniami eksploatacyjnymi, jak 
i zaburzeniami typu uskokowego, o zdefi niowanych parametrach geometrycznych.

4. Okre lenie zasi gu oddzia ywania uskoku

Lokalizacja uskoku w polu cianowym oraz jego parametry decyduj  o zasi gu i inten-
sywno ci oddzia ywania anomalii napr e  i ich oddzia ywania na obiekty górnicze, w tym 
przemieszczaj ce si  urz dzenia cianowe. Dla okre lenia tego oddzia ywania zapropono-
wano wielomian drugiego stopnia jako funkcj  opisuj c  anomali  sejsmiczn  w otoczeniu 
uskoku. Parametry równania wyznacza si  ka dorazowo dla konkretnego analizowanego 
przypadku ruchowego, gdzie wielko ciami wprowadzanymi do poszczególnych arkuszy 
EXCEL s : g boko  prowadzenia robót H, wielko ci rzutu uskoku h oraz k t upadu po-
wierzchni uskokowej . Posta  szczegó owa funkcji umo liwia okre lenie warto ci anomalii 
pr dko ci propagacji pod u nej fali sejsmicznej w zale no ci od odleg o ci od uskoku. Przy-
k ad wykresu funkcji szczegó owej zamieszczono na rysunku 2.

Tego typu rozwi zania szczegó owe dla konkretnych sytuacji górniczych s  dodatko-
wym elementem wprowadzanym do opracowanego w GIG programu SIGMA Zet, s u ce-
go do obliczania warto ci napr e  z wykorzystaniem formu  opracowanych dla obliczenia 
takich warto ci z anomalii pr dko ci propagacji pod u nej fali sejsmicznej [2, 3]. Ka dora-
zowo wyniki s  zapisywane w postaci plików typu GRD, umo liwiaj cych ich prezentacj
grafi czn . Poni ej przedstawiono w postaci grafi cznej wyniki oblicze  dla fragmentu pola 
cianowego na g boko ci 800 m, gdzie na wybiegu ciany zlokalizowano uskok. Obliczenia 

wykonano dla przypadków uskoków o k cie upadu powierzchni uskokowej  = 75˚ i wielko-
ciach zrzutu odpowiednio 0,5 m, 2,0 m 5,0 m i 15,0 m, (rys. 3 i 4).
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W prezentowanych przyk adach na szczególn  uwag  zas uguj  obszary podwy szo-
nych napr e  w strefi e przyuskokowej. Uzyskane mapy zmian rozk adu napr e  obrazuj
intensywno  oddzia ywania zespo u czynników zak ócaj cych pierwotn  równowag  góro-
tworu. Mo liwo  wprowadzenia do programu obliczeniowego wielko ci napr e  w oto-
czeniu uskoku, tj. danych dotycz cych zasi gu i intensywno ci oddzia ywania uskoków 

Rys. 2. Wykres funkcji szczegó owej opisuj cej anomali
pr dko ci propagacji pod u nej fali sejsmicznej w zale no ci od odleg o ci od uskoku

Rys. 3. Mapa obszarów rozk adu napr e  w rejonie wyrobisk górniczych 
i lokalnego uskoku, MPa

Zrzut uskoku h = 0,5 m Zrzut uskoku h = 2,5 m
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lokalnych, nale y uzna  za w a ciwe z punktu widzenia bezpiecze stwa prowadzenia robót. 
Warto  napr e  i ich zasi g w tej strefi e ma istotne znacznie dla opracowania skutecznej 
profi laktyki przed skutkami statycznych i dynamicznych zjawisk, z jakimi nale y si  liczy
w trakcie dr enia i utrzymywania wyrobisk górniczych. Ponadto, informacja o rozleg o-
ci takich obszarów oraz prognozowanych w nich napr eniach mo e by  pomocna tak e

dla opracowania metryk prowadzenia ciany, w których intensywno  eksploatacji decyduje 
o zasi gu i wielko ci napr e  w strefi e frontu ciany [1]. Praktyka górnicza wykazuje, e
w otoczeniu frontu ciany nast puje superpozycja obszarów oddzia ywania kraw dzi, usko-
ku oraz strefy podwy szonych napr e  na wybiegu ciany, co w konsekwencji prowadzi do 
poszerzenia obszarów podwy szonych napr e  w jej s siedztwie, a zatem stwarza realne 
zagro enie zjawiskami dynamicznymi.

5. Podsumowanie

Eksploatacja w gla kamiennego nierozerwalnie zwi zana jest z pokonywaniem trud-
no ci wynikaj cych ze zmieniaj cych si  warunków górniczo-geologicznych w rodowisku
pracy. Uskoki s  g ównymi zaburzeniami kr puj cym eksploatacj  pok adu. Jednocze nie
stanowi ród o zagro e  górniczych, do których zaliczy  nale y zagro enie t paniami, me-
tanem, wyrzutami, wodne i po arowe. W skrajnych przypadkach zmuszaj  kopalnie do zmia-
ny uk adu wyrobisk, b d  nawet mog  decydowa  o zaniechaniu eksploatacji.

Prezentowany sposób prognozowania zasi gu i intensywno ci oddzia ywania uskoków 
na wyrobiska górnicze wskazuje na mo liwo  lepszego i dok adniejszego prognozowania 

Rys. 4. Mapa obszarów rozk adu napr e  w rejonie wyrobisk górniczych 
i lokalnego uskoku, MPa

Zrzut uskoku h = 5,0 m Zrzut uskoku h = 15,0 m



stref o zwi kszonym ryzyku, a zatem w odpowiednim miejscu czasie jego redukcji, poprzez 
zastosowanie adekwatnych do poziomu zagro enia rodków i metod profi laktycznych. Mo e
by  stosowany w trakcie opracowywania kompleksowych projektów eksploatacji oraz do-
ra nie dla sytuacji wprowadzenia koniecznych zmian w projektach szczegó owych.
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