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BADANIA SEJSMICZNE 
DLA OCENY ZAGRO ENIA T PANIAMI 
W NIEODPR ONYM FILARZE 
W PARTII PO UDNIOWEJ W KWK „MYS OWICE–WESO A”
— RUCH „MYS OWICE”

1. Wprowadzenie

Eksploatacja pok adów warstw dolnorudzkich i siod owych prowadzona przez kopalnie 
„Mys owice” i „Weso a”, a od roku 2007 przez ruch „Mys owice” kopalni „Mys owice–We-
so a”, spowodowa a wytworzenie w górotworze nieodpr onego fi lara, zaw aj cego si
w miar  post pu frontów eksploatowanych cian. Zaistnia e w fi larze wstrz sy wysokoener-
getyczne i ich skutki w czynnych wyrobiskach oraz konieczno  zapewnienie zatrudnionej 
za odze bezpiecze stwa w trakcie dalszego prowadzenia robót górniczych wymaga o prze-
prowadzenia szczegó owej analizy ich przyczyn oraz dokonania bie cej oceny stanu zagro-
enia t paniami w przedmiotowej partii z o a. Przy analizie stanu napr e  i rozpoznaniu 

mechanizmu wstrz sów wykorzystano wyniki bada  sejsmicznych wykonywanych metod
profi lowania sejsmicznego oraz prze wietlenia mi dzypok adowego, co przedstawiono w ni-
niejszym artykule.

2. Warunki górniczo–geologiczne w rejonie bada

W rejonie partii Po udniowej, mi dzy skrzyd ami wschodnim i zachodnim w pok adzie
510 zosta  pozostawiony fi lar, którego minimalne rozmiary wynosz :

~380 m z pó nocy na po udnie, od zrobów podsadzkowych wytworzonych przez KWK —
„Mys owice” do zrobów zawa owych KWK „Weso a”,
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~400m z zachodu na wschód, od linii zatrzymania ciany 731a w skrzydle Zachodnim —
partii Po udniowej do zrobów ciany 402G we wschodniej cz ci tej partii.
W fi larze pok ady warstw siod owych — 501/1, 501 i 510 zalegaj  na g boko ci 600–680 

metrów pod powierzchni  terenu. Pok ad 510 zalegaj cy najg biej i posiadaj cy najwi ksz
mi szo  10,8–11,2 m oddzielony jest od pok adu 501 o mi szo ci 2,8 m warstw  i owca o gru-
bo ci 0,4–1,5 m. Pok ad 501/1 o zmiennej mi szo ci i nieregularnym zaleganiu w wyrobiskach 
eksploatacyjnych mia  mi szo  2,8–5,5m. Jego odleg o  od pok adu 501 wynosi 0,4–1,5 m. 
Warstwy rudzkie tworz  pok ady 405 i 418. Pok ad 418 o mi szo ci 1,9–2,8 m zalega w odle-
g o ci 24–40 m nad pok adem 510. Pok ad 405 o mi szo ci 2,2–2,5 m zalega 150–160 m nad 
pok adem 510. W pok adzie 501/1 i 501 wyst puj  zaburzenia w formie wymy .

3. Eksploatacja w rejonie fi lara

Eksploatacja warstw rudzkich prowadzona by a systemem cianowym z zawa em stropu 
przez obie kopalnie w pok adzie 405 oraz przez KWK „Mys owice” w pok adzie 418. W war-
stwach siod owych KWK „Mys owice” eksploatowa a z zawa em stropu pok ady 501/1, 501 
i 510 oraz z podsadzk  hydrauliczn  pok ad 510. Od po udniowej strony fi lara KWK „Weso ”
wybra a przystropow  warstw  pok adu 510 cianami pod u nymi z zawa em stropu (rys. 1). 
Eksploatacji w rejonie fi lara towarzyszy a du a aktywno  sejsmiczna (tabela 1).

Rys. 1. Eksploatacja i wstrz sy od 5·104 J w rejonie fi lara w partii po udniowej
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4. Badania geofi zyczne

Po zaistnia ym w dniu 21.10.2007 r. o godzinie 930 wstrz sie o energii 1·106 [J] wyko-
nano w listopadzie 2007r. badania sejsmiczne w pok adach 510, 501 i 501/1 w KWK „My-
s owice–Weso a” — ruch „Mys owice”. Pomi dzy chodnikiem odstawczo–wentylacyjnym 
a chodnikami 2S, 3S i sko nym górnym oraz przecink cz c  (rys. 2), pomiary wykonano 
prze wietlania sejsmicznego górotworu a w samym chodniku metod  profi lowania [1].

TABELA 1
Aktywno  sejsmiczna w rejonie fi lara w partii po udniowej

Rejon Pok ad E R N 102 [J] 103 [J] 104 [J] 105 [J] 106 [J]
Ca y Filar 501,51 5,3·103 6964 4329 2149 456 27 4

c.410, 411, 411A, 411B 510w1 6,1·103 375 128 191 55 1 0
Up.3 501/1 7,8·104 26 14 8 2 1 1

c.01 501 7,7·103 368 257 76 28 7 0
c.402G 510w3 4,0·103 711 436 234 37 4 0
c.731, 731A 510w3 5,7·103 1292 632 513 144 3 0

Ch.OW — wstrz sy samoistne 501–510 1,0·104 134 81 43 9 0 1
Ch.OW — wstrz sy sprowokowane 501–510 2,5·104 43 27 10 5 0 1

c.402S 510w2 1,1·104 456 255 176 21 3 1
R-17 510w3 7,5·104 83 49 23 7 2 2
R-2 510w3 2,7·103 390 255 113 21 1 0

Rys. 2. Lokalizacja geofonów i punktów wzbudzania drga  sejsmicznych
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Na podstawie pomiarów dokonano oceny zdolno ci ska  stropowych do generowania 
wstrz sów. W pok adach 510, 501, 501/1, które przecina chodnik odstawczo–wentylacyjny, 
(rys. 3) rozpoznano stan napr e  i aktualne zagro enie t paniami pok adowymi. Wyniki 
wykorzystano do zaplanowania strzela  wstrz sowo odpr aj cych w pok adzie, które wy-
konano w dniu 2.12.2007 r. w upadowej 3 adunkiem 120 kg MW oraz w chodniku odstaw-
czo–wentylacyjnym adunkiem 90 kg MW. Ponadto wykonano strzelania torpeduj cego ska
stropowych nad pok adem 501/1 adunkiem 288 kg MW, po którym zarejestrowano wstrz s
o energii 3·104 J. Po przeprowadzonych strzelaniach, w grudniu 2007 r. wykonano drug
seri  pomiarów geofi zycznych (rys. 4, rys. 5) [2].

W wyniku kontrolnych bada  okre lono, e strzelanie wstrz sowo–odpr aj ce w po-
k adzie 501 i 501/1 w upadowej 3 i w chodniku sko nym górnym by o skuteczne i spowo-
dowa o odpr enie pok adu. Zasi g strefy odpr onej wynosi  nie mniej ni  8 m a lokalnie 
si ga  ponad 20 m od ociosów wyrobisk. W otoczeniu upadowej 3, strzelanie wstrz sowo–
odpr aj ce w pok adzie wp yn y na obni enie pr dko ci w stropie pok adu. Na odcinku 
75 m powy ej chodnika cianowego 2a nast pi  ponad 5% spadek pr dko ci, co potwierdzi-
o skuteczno  profi laktyki. Strzelanie wstrz sowo–odpr aj ce w chodniku cianowym 3 

Rys. 3. Przekrój poprzeczny wzd u  chodnika odstawczo–wentylacyjnego

Rys. 4. Wyniki profi lowania sejsmicznego. Wykres pr dko ci fali pod u nej w stropie 
i fali poprzecznej w pok adzie w chodniku odstawczo–wentylacyjnym
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i w chodniku odstawczo–wentylacyjnym by o skuteczne — w otoczeniu chodników stwier-
dzono odpr enie pok adu. W chodniku odstawczo–wentylacyjnym na odcinku 50–70m po-
ni ej chodnika cianowego 3S efekt odpr enia by  ograniczony. Na tym odcinku do wschod-
niego ociosu chodnika dochodzi a strefa s abego przyrostu napr e . W wyniku strzelania 
strefa ta zosta a zlikwidowana, jednak pok ad nie zosta  odpr ony. Strzelania torpeduj ce
spowodowa y ponad 5% spadek pr dko ci w stropie w rejonie chodnika odstawczo–wenty-
lacyjnego i chodnika cianowego 3s. Strzelanie w stropie by o skuteczne — lokalnie skutecz-
no  strzelania by a du a. Ograniczon  skuteczno  strzelania na odcinku 20–40m poni ej
chodnika cianowego 3s stwierdzono w zidentyfi kowanej uprzednio strefi e sp ka  w stropie 
(ujemnej anomalii pr dko ci). Strzelania torpeduj ce w chodniku odstawczo–wentylacyj-
nym i chodniku cianowym 3s wp yn y tak e na mocn  warstw  zalegaj c  do ok. 20 m 
nad stropem pok adu 501/1. Spowodowa y one powstanie strefy sp ka  wzd u  chodnika 
odstawczo–wentylacyjnego na odcinku od 20m powy ej chodnika cianowego 2a do chod-
nika cianowego 3s. Wzgl dna anomalia sejsmiczna o warto ci poni ej –5%, potwierdzi a
skuteczno  profi laktyki [2].

W dniu 13.05.2009r. w rejonie upadowej 3 w pok adzie 501/1 w partii Po udniowej
KWK „Mys owice–Weso a” — ruch „Mys owice” zarejestrowano wstrz s o energii 1·106 J, 
po którym w lipcu 2009r. wykonano mi dzypok adowe prze wietlanie sejsmiczne pomi dzy
pochylni  W–M w pok .418 a chodnikiem odstawczo–wentylacyjnym wykonanym w pok a-
dach 501/1, 501 i 510 w (rys. 6.). Na podstawie pomiarów dokonano oceny zdolno ci ska
stropowych do generowania wstrz sów i zagro enie t paniami pok adowymi, stwierdzaj c,
e strop bezpo redni pok adu 501/1 tworzy warstwa o s abej i redniej zdolno ci do gene-

rowania wstrz sów [3]. W przekroju pomi dzy pok adem 418 a pok adem 501/1 lokalnie 
wyst puj  piaskowce o redniej zdolno ci do generowania wstrz sów — w pobli u chodnika 
transportowego 3 oraz do 100m poni ej chodnika 3S. Stwierdzona strefa os abienia stropu 
mog a stwarza  zagro enie wstrz sami i koncentracja napr e  w pok adzie.

Rys. 5. Wykres pr dko ci fali pod u nej oraz anomalii sejsmicznej w w glu
w pok adach 510, 501 i 501/1 w chodniku odstawczo–wentylacyjnym
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W zwi zku z wyst powaniem w sp gu pok adu 418 masywnych piaskowców zdolnych 
do generowania wstrz sów oraz potencjalnego zagro enia wstrz sami opracowano projekt pro-
fi laktyki aktywnej. Zak ada  on wykonanie strzelania torpeduj cego z pochylni W–M w po-
k adzie 418 w piaskowcach zalegaj cych nad pok adem 501/1, w strefi e stwierdzonych tym 
prze wietlaniem podwy szonych warto ci pr dko ci fali pod u nej w stropie. Strzelania torpe-
duj ce wykonano 6.09.2009 r. adunkiem 144 kg MW prowokuj c wstrz s o energii 5·103 J.

Po strzelaniu, we wrze niu 2009 r. wykonano mi dzypok adowe prze wietlanie góro-
tworu, w zakresie identycznym jak pomiar lipcowy — pomi dzy pochylni  W–M w pok a-
dzie 418 i chodnikiem odstawczo wentylacyjnym.

Badania wykaza y, e w wyniku wykonania strzelania zanik a strefa podwy szonych
pr dko ci nad chodnikiem 2a oraz nad chodnikiem odstawczo–wentylacyjnym poni ej

Rys. 6. Mi dzypok adowe prze wietlanie pomi dzy pok adami 418 i 501/1.
Mapa sk onno ci ska  stropowych do wstrz sów

TABELA 2
Porównanie pr dko ci fal sejsmicznych przed i po strzelaniu torpeduj cym [4]

Parametr Vmin
[m/s]

Vmax
[m/s]

V r
[m/s]

dV
[m/s]

dV/V r
[%]

Pr dko  fali pod u nej mi dzy
pok adami Vpp

Przed strzelaniem 2516 4420 3430 373 11
Po strzelaniu 2556 4538 3463 313 9

Pr dko  fali pod u nej
w otoczeniu pok adu Vpo1

Przed strzelaniem 2492 4236 3256 496 15
Po strzelaniu 2392 4317 3276 406 12

Pr dko  fali pod u nej
w pok adzie

Przed strzelaniem 1529 2112 1896 178 9
Po strzelaniu 1509 2235 1816 124 9

Pr dko  fali poprzecznej 
w pok adzie

Przed strzelaniem 688 1141 933 99 10
Po strzelaniu 703 1151 940 77 8
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chodnika 3s (rys. 7.) [5]. Kolejne prze wietlanie mi dzy pok adami 418 i 501/1 dla oceny sta-
nu zagro enia t paniami na obrze u fi lara, po zako czeniu eksploatacji cian  401S (rys. 8), 
wykonano w maju 2010r. Wyniki wskazuj , e po stronie chodnika 3s utrzymuje si  podwy -
szony gradient pr dko ci, nie stwierdzono jednak wzrostu zagro enia sejsmicznego [6].

5. Wnioski

Przeprowadzone badania geofi zyczne pozwoli y na okre lenie kszta towania si  zagro-
enia wstrz sami wysokoenergetycznymi w fi larze po udniowym oraz jego otoczeniu.

Rys. 7. Wzgl dna zmiana pr dko ci fali pod u nej mi dzy
pok adami 418 i 501/1 po wykonanych strzelaninach torpeduj cych

(czwarta seria pomiarowa, wrzesie  2009)

Rys. 8. Wzgl dne zmiany pr dko ci fali pod u nej pomi dzy
pok adami 418 i 501/1 w okresie mi dzy czwart  (wrzesie  2009) 

a pi t  seri  pomiarow  (maj 2010)



Badania wykaza y, e w rejonie znajduje si  kilka stref koncentracji napr e . Wytwo-
rzone strefy niebezpiecznych koncentracji napr e  s  efektem stosunkowo intensywnej eks-
ploatacji pok adów 501/1, 501 i 510 z pozostawieniem sumuj cych si  wp ywów kraw dzi
eksploatacji w s siedztwie fi lara oraz wzd u  chodnika nad cianowego ciany 401S w po-
k adzie 510 warstwa 2.

Rozwój stref koncentracji napr e ledzono metod  sejsmiczn , zarówno w p asz-
czy nie pok adu jak i w piaskowcu pomi dzy pok adami 418 i 501/1 stosuj c innowacyjn
metod  prze wietlania mi dzypok adowego. W oparciu o wyniki pomiarów projektowano 
i realizowano aktywn  profi laktyk  t paniow . Kolejne serie pomiarów ocenia y skutecz-
no  prowadzonej profi laktyki i migracj  stref napr e .
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