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SPOSÓB PRZECHODZENIA FRONTEM EKSPLOATACYJNYM 
PRZEZ WI ZKI WYROBISK CHODNIKOWYCH 
W RÓ NYCH WARUNKACH GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH 
O/ZG „RUDNA”

1. Wst p

Z o e kopalni poci te jest sieci  wyrobisk udost pniaj co–przygotowawczych dla przysz ych 
frontów eksploatacyjnych. W pocz tkowym okresie eksploatacji, sie  tych wyrobisk wykorzysty-
wana by a jako okonturowanie cz ci z o a przeznaczonej do wybrania. Rozwini ta przez lata eks-
ploatacja, wytworzy a w obszarze kopalni rozleg e przestrzenie zrobów. Do wybrania pozosta y
pola o skr powanej geometrii. Wobec powy szego dochodzi do sytuacji, w której wcze niej wyci te 
wyrobiska udost pniaj ce, znajduj  si  w rejonie kolejnych pól eksploatacyjnych (rys. 1).

Wymusza to konieczno  przej cia frontami eksploatacyjnymi przez wcze niej wyci te
wi zki wyrobisk. W referacie przedstawiono ró ne warianty rozwi za , w zale no ci od ist-
niej cych w danym polu warunków geologiczno-górniczych.

2. Przyk ady przechodzenia frontem eksploatacyjnym 
przez wi zki wyrobisk korytarzowych

2.1. Pola G-1/7 i G-1/8

Roboty górnicze w polu G–1/7 rozpocz to w roku 1996. Eksploatacja z o a zlokalizo-
wanego w fi larze miasta Polkowice, prowadzona by a po rozci g o ci w kierunku po udnio-
wo-wschodnim, od wi zki pochyl  D–10÷D–12 w kierunku upadowych centralnych 1÷4, a za-
trzymana oko o 150 m przed komorami C–3 w bloku „A” i na pochylni D–39 w bloku „B”. 
Od pochylni D–10 do D–25, eksploatacja prowadzona by a frontem zamykaj cym z prostopa-
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d ym usytuowaniem fi larów do linii rozcinki, w otoczeniu pól wyeksploatowanych systemem 
podsadzkowym: G–13/2, a nast pnie G–1/8 po prawej stronie i zrobami pól G–1/4 i G–1/5 na 
lewym skrzydle. Eksploatacj  prowadzono pocz tkowo systemem komorowo–fi larowym z od-
twarzaniem calizny, a powy ej pochylni D–20 systemem komorowo–fi larowym z podsadzk
hydrauliczn  dla z ó rednich i grubych. Od pochylni D–25 eksploatacj  prowadzono frontem 
rozwini tym o d ugo ci powy ej 800 m — na prawym skrzydle wzd u  zrobów podsadzkowych 
pola G–1/8, na lewym skrzydle eksploatacja przylega a do strefy wi zek chodników T,W–226.

Pole G–1/8 utworzono po przej ciu przez oddzia  G–1 pola G–13/2 w styczniu 1997 r. 
Roboty górnicze prowadzono mi dzy fi larem bezpiecze stwa na prawym skrzydle, utworzo-
nym dla stabilizacji systemu uskoków „Rudna G ówna”, o zrzutach dochodz cych do 35 m 
— a calizn  na lewym skrzydle. Eksploatacja prowadzona by a systemami komorowo–fi la-
rowymi na pe n  podsadzk  typu: J–3S–PH i RG–8, z prostopad ym usytuowaniem fi larów 
w stosunku do linii rozcinki.

2.1.1. Przechodzenie wi zki pochyl  D–20÷D–22 w polu G-1/7

Wi zka pochyl  D–20÷D–22 zosta a wyprzedzaj co podsadzona pod koniec 1997 r. 
Linia rozcinki znajdowa a si  w odleg o ci oko o 120 m przed wspomnian  wi zk  (rys. 2). 
Rozci cie z o a przed wi zkami D–20÷D–22 prowadzono w bloku „A” do lutego, a w bloku „B” 

Rys. 1. Pole G–1/7–8 — uk ad wi zek w polu
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do maja 1999 r. W sierpniu 1999 r., z pochylni D–22 uruchomiono rozcink  calizny w bloku „B” 
z pochylni D–22, a w bloku „A” — z przecinki nr 62/W–223 (K–4 w G–1/5). Po zrealizowaniu 
za o onego etapu rozcinki, przyst piono do robót likwidacyjnych w polu. Dalsz  rozcink  konty-
nuowano, lecz spowolniono jej tempo. W dniu 04.12.1999 r. sprowokowano robotami strza owymi 
wstrz s o energii 2,7·108 J, który spowodowa  odpr enie górotworu. Podj to wówczas decyzj
o kontynuowaniu robót likwidacyjnych, przy zatrzymaniu post pu rozcinki. Przy przechodzeniu 
tej wi zki nie odnotowano znacz cych problemów ze stateczno ci  wyrobisk. Konieczne by o
tylko lokalne obej cie starych pochyl  i przecinek oraz zmiana geometrii wyrobisk.

2.1.2. Przechodzenie wi zki pochyl  D–29÷D–31 w polu G–1/8

Sposób przechodzenia wi zki D–29÷D–31 oparty by  na dwóch etapach prowadzenia robót:
Etap I — zak ada  wyprzedzaj ce podsadzenie podsadzk  hydrauliczn  wspomnianej 

wi zki, a nast pnie zbli anie si  frontem do podsadzonych pochyl  (rys. 3),
Etap II — polega  na rozcinaniu komorami calizny fi larów wielkogabarytowych, znaj-

duj cych si  w podsadzonej wi zce.
Podsadzanie zrealizowano w miesi cach marcu i kwietniu 1998 r. W tym czasie front 

rozcinkowy znajdowa  si  w odleg o ci od 60 m (komory K–17 i K–18) do 110 m (komory 
K–36 i K–37) w bloku „B” i na pochylni D–29 w bloku „A”. Rozcinka tego z o a zosta a
zako czona w marcu 1999 r.

Rys. 2. Szkic wyrobisk górniczych pola G–1/7, 
z projektem przej cia wi zek wyrobisk D–20÷D–22
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W trakcie przechodzenia omawianych pochyl , wyst powa y liczne trudno ci w utrzymaniu sta-
teczno ci wcze niej podsadzonych wyrobisk. Strop wyrobisk uleg  destrukcji. Przy przebieraniu pod-
sadzonych wyrobisk, wyst powa y wysokie zawa y. Odtwarzanie frontu rozcinkowego za pochylni
odbywa o si  na bazie nowych wyrobisk wyci tych w cali nie z chodnika W–220a. Z pochylni D–31 
skrzy owania startowe, na skutek licznych przebudów, prowadzone by y cz ciowo w warstwie ka-
miennej nad z o em z przybierk  ska y p onnej rednio 1,5 m. Zani anie furty  prowadzono na d u-
go ci oko o 20 m. Front rozcinkowy za pochylni  D–31 odtworzono dopiero w listopadzie 1999 r. 
Przechodzenie omawianych pochyl  utrudnione by o wyst puj cymi zaburzeniami geologicznymi, 
uskokami, licznymi przebudowami stropu, konieczno ci  przebierania materia u podsadzkowego 
w niewysp gowanych pochylniach, przybieraniem ska y p onnej oraz wysok  aktywno ci  sejsmicz-
n  (w tym wstrz s o energii 7,7·107 J, który spowodowa  t pni cie w dniu 02.09.1999 r.).

2.1.3. Przechodzenie wi zki pochyl  D–36÷D–38 w polu G–1/8

Przej cie kolejnej wi zki pochyl  w polu G–1/8 zosta o zrealizowane w sposób zbli ony 
jak pochylnie w pkt. 2.1.2., jednak e wyeliminowano mo liwo  pozostawienia niewybranego 
z o a w sp gu pochyl  oraz konieczno  ich pe nego przebierania. Przed podsadzeniem po-
chyl  z o e w ich obr bie zosta o wybrane na pe n  mi szo  (rys. 4).

Zabieg ten wyeliminowa  konieczno  przebierania materia u podsadzkowego i przebu-
dowy stropów w obr bie pochyl . Pochylnie wysp gowano na pe n  mi szo  i podsadzono 
do ko ca 2000 r. W tym czasie linia rozcinki znajdowa a si  w odleg o ci oko o 90 m od 

Rys. 3. Szkic wyrobisk górniczych pola G–1/8, 
z projektem przej cia wi zek wyrobisk D–29÷D–31
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pochylni D–36. Rozcink  t  realizowano do czerwca 2001 r. Przechodzenie frontem rozcin-
kowym omawianej wi zki realizowane by o w okresie maj–wrzesie  2001 r. Napotkane trud-
no ci, tj. wyst powanie w rodkowej cz ci z o a zaburzenia tektonicznego w postaci horstu 
dochodz cego do wysoko ci 8,7 m na szeroko ci do 15 m oraz nieregularna geometria fi larów 
wielkogabarytowych, wymusi a zmian  sposobu odtworzenia frontu rozcinkowego za pochyl-
ni  D–38. W celu uzyskania linii frontu, wykonano dwa pasy P–100 i P–101 usytuowane rów-
nolegle do pochylni D–38. Pasy te zbijane by y z obu skrzyde  — od strony komór K–9 i K–36, 
z sukcesywnie wykonywanymi wn kami w osiach przysz ych komór. Taka rozcinka pasów 
spowodowa a znaczne opó nienia oraz ograniczon  ilo  dost pnych przodków.

2.1.4. Przechodzenie wi zki pochyl  D–29÷D–31 w polu G-1/7

Przy opracowaniu technologii przej cia przez pochylnie D–29÷D–31, uwzgl dniono ko-
nieczno  ograniczenia zagro enia zawa owego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 
ds. T pa , Obudowy i Kierowania Stropem w Zak adach Górniczych Wydobywaj cych Rudy 
Miedzi, przyst piono do realizacji projektu (rys. 5), z zachowaniem nast puj cych zasad:

w czerwcu 2003 r. zatrzymano front rozcinkowy przed wi zk  pochyl  w odleg o ci oko o—
85 m; równocze nie prowadzono rozcink  i likwidacj fi larów wielkogabarytowych w wi zce;
likwidacj  z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej zako czono w styczniu 2004 r.; —
równocze nie realizowano rozci cie cz ci calizny bezpo rednio za omawian  wi zk ,
umo liwiaj c  pó niejsze uruchomienie rozcinki;

Rys. 4. Szkic wyrobisk górniczych pola G–1/8, 
z projektem przej cia wi zek wyrobisk D–36÷D–38
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nast pnie zrealizowano rozcink  calizny przed wi zk  (do lipca 2004 r.);—
w kolejnym etapie uruchomiono front rozcinkowy za wi zk .—
Ze wzgl du na znaczn  destrukcj  stropów, konieczne by o wykonanie nowych pasów 

w cali nie z obu skrzyde  frontu.

2.2. Pole G–22/4 przechodzenie wi zki chodników T,W–244

Pole eksploatacyjne G–22/4 usytuowane by o w pó nocnej cz ci kopalni „Rudna”. Z o e
w tym rejonie zaliczono do III stopnia zagro enia t paniami. Granice pola wyznacza y wi z-
ki chodników T,W–246 i T,W–244, zroby pola G–22/3 oraz wi zka upadowych  J–17÷J–18. 
Eksploatacj  zaprojektowano w oparciu o za o enia systemu komorowo–fi larowego z upodat-
nieniem z o a i dodatkow  ochron  stropu R–UO, frontem przesuwaj cym si  po wzniosie, od 
wi zki T,W–246 w kierunku po udniowo–zachodnim. W pa dzierniku 1998 roku przyst piono 
do robót górniczych zwi zanych z przygotowaniem wyrobisk transportowych i wentylacyj-
nych dla przysz ego frontu eksploatacyjnego. Po rozci ciu fi larów wielkogabarytowych zawar-
tych w wi zkach wyrobisk J–13, J–14; T,W–246 oraz J–15, J–16, w lipcu 1999 r. uruchomiono 
rozcink  calizny w pierwotnych granicach pola G–22/4, prowadzon  po wzniosie od chodnika 

BLOK B

BLOK A

G-1/7

h=
10

 m

Rys. 5. Szkic wyrobisk górniczych pola G–1/7, 
z projektem przej cia wi zek wyrobisk D–29÷D–31
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T–246 w kierunku wi zki chodników T,W–244. W lipcu 2003 r. wyrównano lini  przodków 
wzd u  ca ego frontu. Dalsz  rozcink  calizny w kierunku wi zki chodników T,W–244 prowa-
dzono ca ym frontem pomi dzy upadowymi J–14 i J-17 (rys. 6).

Jednocze nie prowadzono roboty likwidacyjne, z zachowaniem projektowanego otwar-
cia przestrzeni roboczej (od 70 do 150 m). Po zbli eniu si  frontu rozcinkowego na odle-
g o  oko o 80m od chodnika W–244, wyst pi  wstrz s o energii 3,1·108 J, sprowokowany 
robotami strza owymi wykonanymi w ramach profi laktyki t paniowej. Na podstawie stwier-
dzonych skutków zjawisko zakwalifi kowano jako odpr enie górotworu. W marcu 2004 r. 
przodki frontu rozcinkowego osi gn y wysoko  chodnika W–244. Koncepcja prowadzenia 
dalszej eksploatacji w rejonie pola G–22/4 zak ada a przej cie frontem wi zki chodników 
T,W–244 i kontynuowanie eksploatacji po wzniosie w kierunku SW (rys. 7).

Maj c na uwadze fakt, i  w trakcie prowadzenia rozcinki calizny warunki stropowe 
w wi zce chodników T,W–244 uleg y pogorszeniu, dalsze prowadzenie rozcinki fi larów za-
wartych w wy ej wymienionej wi zce mo liwe by o jedynie z czynnych wyrobisk, w szcze-
gólno ci z przecinek pomi dzy tymi chodnikami. Sukcesywnie wraz z rozcink fi larów, 
wykonywano rozcink  kraw dzi calizny przy chodniku T–244, w zakresie niezb dnym dla 
prowadzenia frontu za przedmiotow  wi zk  chodników. W trakcie wykonywania wy ej wy-
mienionych robót, w dniu 24.04.2004 r. grupowym strzelaniem przodków sprowokowano 

Rys. 6. Szkic wyrobisk górniczych pola G–22/4, 
z projektem przej cia wi zek wyrobisk H–19÷H–23
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dwa wstrz sy o energii 9,0·107 J i 3,4·107 J, którym towarzyszy o t pni cie górotworu. W wy-
niku tego zdarzenia w cz ci frontu warunki stropowe uleg y pogorszeniu.

Rys. 8. Szkic wyrobisk górniczych pola G–22/4, 
stan robót na marzec 2005 r

Rys. 7. Szkic wyrobisk górniczych pola G–22/4, 
projekt przej cia wi zki T,W–244 i rozcinka za wi zk
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W celu prowadzenia dalszej rozcinki calizny wzd u  ca ego frontu, konieczne by o zmo-
dyfi kowanie geometrii prowadzonej rozcinki i odtworzenie cz ci nieczynnych przodków. Pra-
ce w tym zakresie wraz z post pem cz ci frontu, prowadzono do czasu t pni cia po dwóch 
wstrz sach o energii 1,8·109 J i 7,0·107 J sprowokowanych robotami strza owymi wykonanymi 
w dniu 02.09.2004 r. Po usuni ciu skutków zaistnia ych wstrz sów, eksploatacj  prowadzono 
w dalszym ci gu w tym samym kierunku, a  do osi gni cia rozcink  wysoko ci pasa P–23 wraz 
z wn kami upodatniaj cymi calizn . Rozcink  z o a zako czono w marcu 2005 r. (rys. 8).

2.3. Pole G-3/4 przechodzenie wi zki pochyl  C–22÷C–24

Eksploatowane pole G–3/4 jest frontem zamykaj cym zlokalizowanym mi dzy zroba-
mi podsadzkowymi pól G–3/3 i G–6/6, prowadzonym od uskoku „Biedrzychowa” w kie-
runku pochylni centralnych. W pocz tkowym okresie eksploatacji w polu G–3/4 wykonano 
upodatnienie z o a przy uskoku „Biedrzychowa”, w cz ci frontu od zrobów pola G–6/6 do 
chodnika T–312a. W tym czasie w s siaduj cym polu G–7/4, prowadzono likwidacj  z o-
a w skrzydle wyniesionym uskoku „Biedrzychowa”, pozostawiaj c pas calizny oraz bufor 

stabilizuj cy wzd u  g ównej linii uskoku. Etap tych robót zosta  zrealizowany w ca o ci na 
prze omie lat 2001–2002. W lutym 2002 r. przyst piono do realizacji drugiego etapu robót, 
tj. rozcinki calizny na ca ej d ugo ci frontu. Jednocze nie upodatniano wi zk fi larów wiel-
kogabarytowych komorami K–17 i K–19, w celu uzyskania bezpiecznej drogi dojazdowej 
do frontu w rodkowej cz ci pola. Po oddaleniu si  frontu robót rozcinkowych na odleg o
oko o 150 m od strefy uskoków „Biedrzychowa”, przyst piono do robót likwidacyjnych.

W trakcie eksploatacji utrzymywane by o otwarcie przestrzeni roboczej w granicach 
od 70 do 150 m. W dniu 02.12.2002 r., w rodkowej cz ci frontu, na wysoko ci pasa P–6 
i komory K–17, wyst pi  bardzo silny samoistny wstrz s górotworu o energii 1,3·107 J, który 
spowodowa  t pni cie górotworu. Podj to wtedy decyzj  o wysp gowanu odcinkami komór 
K–16, K–17, K–18, K–19 i K–20 na g boko  2,5÷3,0 m. Od marca 2003r. kontynuowano 
rozcink  upodatniaj c  na ca ej d ugo ci frontu w kierunku pochylni C–22÷C–24. W celu 
uzyskania dodatkowej drogi komunikacyjnej w strefi e upodatnionej, wykonano komory K–5 
i K–6 wraz z wn kami na odcinku mi dzy pochylniami C–21 a C–22. W celu poprawy sta-
teczno ci wyrobisk, na pocz tku 2004 r. podsadzono wyprzedzaj co podsadzk  hydrauliczn
pochylnie C–22÷C–24 i kontynuowano rozcink  frontem przesuwaj cym si  w dotychcza-
sowym kierunku, z zachowaniem wyprzedzaj cego upodatnienia kraw dzi calizn przylega-
j cych do wi zki chodników T–312a, W–312 (rys. 9).

W trakcie prowadzonej rozcinki w obszarze ograniczonym komorami K–20 i K–28 oraz 
pasami P–6 i P–9, napotkano na pogorszone warunki stropowe oraz utrudniony dost p do 
fi larów wielkogabarytowych zawartych pomi dzy pochylniami C–23 i C–24 oraz chodni-
kiem W–312 i przecink  nr 9. Zaniechano prowadzenia rozcinki upodatniaj cej w wy ej
wymienionych fi larach od strony pasa P–9 i podj to prób  wykonanie jej na bazie komór 
K–20 i K–26. W dniu 19.12.2005 r. wyst pi y dwa wstrz sy górotworu o energiach 5,4·106 J 
i 1,1·106 J, które spowodowa y odpr enie górotworu w rejonie wi zki C–22÷C–24.
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Rys. 10. Szkic wyrobisk pola G–3/4 projekt odtworzenia frontu za wi zk  C–22÷C–24

Rys. 9. Szkic wyrobisk pola G–3/4 projekt przej cia wi zki C–22÷C–24 i rozcinki za wi zk
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Zjawiska te pogorszy y warunki stropowe w cz ci pola  T–312a i K–6 oraz C–22 i calizn .
W zwi zku z tym, rozcink fi larów w wi zce pochyl  C–22÷24 prowadzono z dost pnych miejsc 
od strony chodnika T–312a oraz pochylni C–24, a odtworzenie linii frontu za wi zk  pochyl
prowadzono poprzez wykonanie pasów P–16a, P–17, P–17a, uruchomionych od strony chodnika 
T–312a oraz z dost pnych miejsc od strony pochylni C–22 (rys. 10). W dniu 04.02.2006 r. wyst -
pi  samoistny wstrz s o energii 2,1·107 J, który spowodowa  kolejne odpr enie górotworu, zlo-
kalizowane w pochylni C–22 na wysoko ci komory K–10. Skutki zaistnia e na lewym skrzydle 
w postaci rozleg ych zawa ów i niedro no ci wynikaj ce z pogorszonych warunków stropowych, 
uniemo liwi y prowadzenie odtworzenia linii rozcinki za C–22 na bazie pasów P–16÷P–17a. 
Wykonano jedynie wyci cie pasa P–17 do komory K–16 i cz ciowo pasa P–17a z komory K–10. 
Dalsze odtwarzanie linii calizny na lewym skrzydle frontu oparto na rozcinaniu P–18a i P–19 
z chodnika T–312a w stron  komory K–6. Na bie co uruchomiano wn ki w calizn  w osiach 
projektowanych komór. W lipcu 2006 r. wyci to na ca ej d ugo ci pas P–19 w raz z wn kami, jed-
nak e kolejne zawa y stropów oraz pogorszone warunki stropowe, wymusi y we wrze niu 2006 r. 
kolejn  prób  odtworzenia linii rozcinki na lewym skrzydle frontu, w oparciu o pasy P–21, P–21a 
wycinane równie  z chodnika T–312a w stron  komory K–6 wraz wn kami (rys. 11).

W lutym 2007 r. wyst pi y dwa silne wstrz sy o energiach 3,5·106 J i 1,1·106 J zlokali-
zowane na lewym skrzydle frontu, w rejonie prowadzonych robót rozcinkowych na skrzy-

Rys. 11. Szkic wyrobisk pola G–3/4 projekt odtworzenia frontu za wi zk  C–22÷C–24



owaniach komory K–14 i pasa P–17a oraz komory K–12 i pasa P–19. Po ich wyst pieniu
przeanalizowano ponownie sytuacj  w polu G–3/4. Komisja ds. T pa  zaleci a dalsze odtwo-
rzenie linii frontu na lewym skrzydle poprzez wykonanie pasów P–20a, P–21 i P–21a, wyci-
nanych z chodnika T–312a w stron  komory K-6 wraz wn kami w osiach przysz ych komór. 
W maju 2007 r. do odtworzenia pe nego zakresu pozosta o wykonanie komory K–8 z pasa 
P–21a, wstecznie do pasa P–19 z fragmentami pasów P–19a, P–20 i P–20a. W czerwcu 2007 
r. sytuacja w polu przedstawia a si  nast puj co:

prawe skrzyd o znajdowa o si  w odleg o ci 80÷120 m od podsadzonych pochyl—
C–19÷C–21;
na lewym skrzydle odtworzono front rozcinkowy z pasa P–21a;—
linia przodków znajdowa a si  na wybiegi 130÷190m od wspomnianych pochyl .—
Odtworzeniu frontu rozcinkowego na lewym skrzydle towarzyszy y przybierki stropu 

na wysoko  oko o 3 m. Wszelkie próby zani enia wyrobisk, maj ce na celu prowadzenie 
wyrobisk w furcie technologicznej, by y nieudane. Dopiero od wysoko ci pasa P–23 rozcin-
k  z o a prowadzono w zak adanej furcie.

3. Podsumowanie

Przy przechodzeniu frontem rozcinkowym przez wi zki starych wyrobisk chodniko-
wych nale y liczy  si  ze wzrostem zagro enia t paniami i zawa ami. Przedstawione wa-
rianty obrazuj  próby znalezienia optymalnego rozwi zania technicznego, pozwalaj cego
na ograniczenie tych zagro e . Nale y podkre li , e w przedstawionych przypadkach eks-
ploatacji skr powanej nie unikni to zagro e  geomechanicznych, pomimo stosowania wy-
przedzaj cego podsadzania wyrobisk, a prowadzenie robót górniczych w takich warunkach 
wymaga o bie cego dostosowania zasad i rygorów do zmieniaj cej si  sytuacji geologicz-
no–górniczej. Wp yw na to mia y m.in.:

Zaistnia e dynamiczne zjawiska sejsmiczne.1)
Trudno ci z utrzymaniem stateczno ci stropu, poci gaj ce za sob  konieczno  wyko-2)
nywania licznych przebudów stropu a nawet prowadzenia wyrobisk eksploatacyjnych 
nad z o em.
Z o ona tektonika górotworu.3)
Bliskie s siedztwo rozleg ych zrobów.4)
Konieczno  odtwarzania cz ci, a niekiedy ca ych frontów rozcinakowych, za wi zka-5)
mi starych wyrobisk chodnikowych.




