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Streszczenie 

W artykule dokonano przeglądu stosowanych w Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów 

Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa sposobów określania wytrzymałości obudowy szybowej, na 

podstawie badań nieniszczących (metoda sklerometryczna, ultradźwiękowa), półniszczących (metoda 

„pull-off”) oraz niszczących (badanie próbek pobranych bezpośrednio z obudowy szybowej). Bardziej 

szczegółowo opisano metodę sprzężoną, pozwalającą na dokładniejsze określenie wytrzymałości na 

ściskanie betonu oraz cegły z użyciem metod nieniszczących (sklerometrycznej, ultradźwiękowej). 

Wyniki badań wykorzystano do opracowania nowego wzoru na obliczanie wytrzymałości na ściskanie  

z uwzględnieniem liczby odbić młotka Schmidta oraz prędkości fal ultradźwiękowych. Przedstawiono 

także metodykę prowadzenia pomiarów wraz z przykładowymi wynikami badań (Bock i in. 2005). 

Methods of strength tests of mine shafts supports 

Abstract 
In this paper, a review was done of methods of strength tests of mine shaft support used in the 

Department of Extraction Technologies and Mining Support of Central Mining Institute on a basis of 

non-destructive testing (sclerometric method, ultrasonic method), semi-destructive (“pull-off” method) 

and destructive (tests of samples taken directly from a shaft support). An associated method was 

described more specifically, enabling determining a compression strength of concrete and bricks with 

higher precision by the non-destructive methods (sclerometric, ultrasonic). The tests results were used for 

developing a new formula for calculation of compressive strength taking into account a number  

of Schmidt hammer rebounds and a velocity of ultrasonic waves. The methodology of tests conducting, 

together with examples of tests results were presented (Bock et al. 2005). 

WPROWADZENIE 

Szyb jest pionowym (rzadziej pochyłym) wyrobiskiem górniczym łączącym nad-

ziemną i podziemną część kopalni. Z uwagi na podstawowe znaczenie dla 

funkcjonowania zakładów górniczych wymagana jest stała kontrola szybów i usu-

wanie ich najdrobniejszych usterek. 

W artykule dokonano przeglądu sposobów określania wytrzymałości obudowy 

szybowej podczas okresowych badań stanu technicznego obudów szybowych,  

z użyciem metod nieniszczących, półniszczących i niszczących. Opisano również 

sposób adaptacji do badań posiadanych głowic ultradźwiękowych aparatu typu TICO 

oraz możliwości zastosowania metody sprzężonej, pozwalającej na określanie 

wytrzymałości na ściskanie betonu i cegły na podstawie matematycznych zależności 

między liczbą odbić młotka Schmidta a prędkością fal ultradźwiękowych. 
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1. PRZEGLĄD SPOSOBÓW OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI OBUDOWY 
SZYBOWEJ 

Określenie wytrzymałości obudowy szybowej ma podstawowe znaczenie w oce-

nie jej stateczności. Do najczęściej stosowanych sposobów określania wytrzymałości 

obmurza szybowego podczas badań kontrolnych należą: metoda sklerometryczna, 

metoda ultradźwiękowa, metoda „pull-off” oraz badania laboratoryjne odwiertów 

pobieranych z obmurza szybowego. 
 

1.1. Metoda sklerometryczna 

W metodzie sklerometrycznej wykorzystywana jest zależność między powierzch-

niową twardością betonu a jego wytrzymałością na ściskanie. Badania takie 

najczęściej wykonuje się za pomocą młotków Schmidta, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w instrukcji nr 210 Instytutu Techniki Budowlanej (Instrukcja ITB nr 210 

1977) oraz w normie (PN-74/B-06262). 

Młotek Schmidta jest przyrządem umożliwiającym ocenę powierzchniowej twar-

dości betonu na podstawie wielkości odskoku od betonowej powierzchni masy 

trzpienia z układem sprężynowym, uderzającego z określoną energią. Wartością 

mierzoną jest tzw. liczba odbicia, którą odczytuje się na skali młotka lub na wyświe-

tlaczu (młotek w wersji cyfrowej). 

Stosowane są cztery typy młotków, różniące się przede wszystkim energią ude-

rzenia: 

 N – normalny, o energii uderzenia 2,21 N · m, stosowany do badania betonu 

zwykłego w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych, 

 L – lekki, o energii uderzenia 0,74 N · m, przeznaczony do badań betonów lekkich 

i zapraw, 

 M – ciężki, o energii uderzenia 29,5 N · m, używany w badaniach betonu na-

wierzchni dróg i lotnisk, mostów, fundamentów i innych masywnych konstrukcji, 

 P – wahadłowy, o energii uderzenia trzpienia 0,88 N · m, przeznaczony do badań 

betonów i materiałów o małej twardości i wytrzymałości, takich jak gazobeton, 

tynk. 

Do badania obudowy szybowej wykorzystywany jest młotek normalny typu N. 

Jego budowę przedstawiono na rysunku 1. Na fotografii 1 przedstawiono cyfrowy 

młotek Schmidta firmy Proceq, natomiast na fotografii 2 sposób dokonywania 

pomiaru mechanicznym młotkiem Schmidta. 

Podczas badania młotek Schmidta ustawia się prostopadle do odpowiednio przy-

gotowanej powierzchni. Miejsca do badań powinny być równe, przeszlifowane  

i oczyszczone z pyłu. Zalecane jest poziome położenie młotka, jak przy badaniu ścian 

pionowych, a takimi są obmurza obudowy szybów. Przy innym położeniu wprowadza 

się poprawki dodatnie lub ujemne w zależności od kąta między poziomem a osią 

młotka. 

Młotek okresowo sprawdzany jest na kowadle testowym. Przy odczytach odrzuca 

się wyniki różniące się o 5 lub więcej jednostek (Nagrodzka-Godycka 1999). 
 



Górnictwo i Środowisko 

 25 

 

Rys. 1. Przekrój podłużny młotka Schmidta typu N (Nagrodzka-Godycka 1999): 1 – trzpień uderzeniowy, 2 – masa 
uderzeniowa, 3 – sprężyna uderzeniowa, 4 – spust, 5 – sprężyna dociskowa, 6 – prowadnica, 7 – talerz wodzący,  
8 – wskaźnik liczby odbicia lub przetwornik mechaniczno-elektroniczny, 9 – szkiełko ochronne wskaźnika (tylko  
w wersji mechanicznej), 10 – przycisk do zabezpieczania talerza wodzącego, 11 – obudowa, 12 – zaczep sprężyny 
uderzeniowej 

Fig. 1. Longitudinal section of a type N Schmidt hammer (Nagrodzka-Godycka 1999): 1 – impact plunger, 2 – impact 
mass, 3 – impact spring, 4 – pawl, 5 – compression spring, 6 – guide bar, 7 – guide disk, 8 – indicator of the 
rebounds number or mechanical-electronic transducer, 9 – indicator protective glass  (only for mechanical version), 
10 – push-button for protection of guide disk, 11 – casing, 12 – bridle for impact spring 

 

Fot. 1. Cyfrowy młotek Schmidta firmy Proceq 

Phot. 1. Digital Schmidt hammer made by Proceq 

 

Fot. 2. Sposób pomiaru liczby odbicia w warunkach szybowych z użyciem mechanicznego młotka Schmidta 

Phot. 2. Method of measuring the number of rebounds in shaft conditions with the use  
of mechanical Schmidt hammer 
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1.2. Metoda ultradźwiękowa 

Badanie metodą ultradźwiękową polega na wprowadzaniu do obiektów fal ultra-

dźwiękowych oraz detekcji sygnałów wywołanych przez fale przechodzące przez 

badane obiekty (Lewińska-Romicka 2001). 

Badania ultradźwiękowe, wykonane zgodnie z instrukcją (Instrukcja ITB nr 209 

1977) oraz normą (PN-74/B-06261), umożliwiają ocenę wytrzymałości betonu na 

ściskanie na podstawie prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. Do pomiaru 

prędkości tych fal, a właściwie czasu ich przejścia między głowicami pomiarowymi, 

stosuje się różne aparaty ultradźwiękowe, zwane betonoskopami. W prowadzonych 

badaniach wykorzystano aparat typu TICO – betonoskop ultradźwiękowy produkcji 

firmy Proceq (fot. 3). 
 

 

Fot. 3. Betonoskop ultradźwiękowy TICO firmy Proceq 

Phot. 3. Ultrasonic concrete test instrument-scope TICO made by Proceq 

Jedno miejsce pomiarowe stanowią dwa punkty leżące w dokładnie określonej 

odległości od siebie. W celu zapewnienia połączenia akustycznego głowic z badanym 

obiektem należy wyrównać powierzchnię betonu, a na jej styku z przyłożonymi 

głowicami stosować smar techniczny (Nagrodzka-Godycka 1999). Sposób pomiaru 

wytrzymałości betonu za pomocą betonoskopu przedstawiono na fotografii 4. 

Badanie wytrzymałości przeprowadzane bezpośrednio w szybie, bez pobierania 

próbek do dalszych badań, wymusza zastosowanie badań tzw. powierzchniowych  

(rys. 2c). Umożliwiają one określenie wytrzymałości badanego materiału w przypad-

ku, gdy ma się dostęp jedynie do jednej z jego powierzchni. W takim przypadku 

zaleca się stosowanie pomiarów wielokrotnych: przy rozstawie głowic w odległości l 

oraz w odległości 2l, przy czym odległość l nie może przekroczyć 250 mm przy 

pomiarze powierzchniowym. 
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Fot. 4. Sposób pomiaru wytrzymałości betonu 

Phot. 4. Method of concrete strength measurement 

 

 

Rys. 2. Metody pomiaru prędkości propagacji fal ultradźwiękowych: a – pomiar bezpośredni,  
b – pomiar półbezpośredni, c – pomiar powierzchniowy 

Fig. 2. Methods of velocity of ultrasonic wave propagation: a – direct measurement,  
b – semi-direct measurement, c – surface measurement 

1.3. Metoda „pull-off” 

Badanie metodą „pull-off” polega na określaniu rzeczywistej wytrzymałości be-

tonu na rozciąganie, przy niewielkim uszkodzeniu warstwy betonu (metoda pół-
niszcząca), i na tej podstawie jego klasy. Badanie wykonuje się tzw. testerem „pull- 

-off”. Składa się on z podstawy zawierającej siłownik hydrauliczny, z trzech podłuż-

nych walcowatych opórek, z cięgna i czujnika pomiaru siły. Przed badaniem 

konstrukcję należy odpowiednio przygotować. W betonie nawierca się pierścieniowy 

ślepy otwór o średnicy 50 mm i niewielkiej głębokości oraz przykleja do wyrywanej 

części betonu metalowy krążek. Po wyschnięciu kleju tester opiera się o badaną 

konstrukcję, mocuje do niego krążek i siłownikiem hydraulicznym wyrywa się próbkę 
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betonową w kształcie walca. Sposób pomiaru wytrzymałości próbki betonowej na 

rozciąganie przedstawiono na fotografii 5. W momencie oderwania walca na czujniku 

odczytuje się siłę wyrywającą z konstrukcji walec betonu. Siła ta służy do określenia 

wytrzymałości betonu na rozciąganie, w której jest uwzględniona wytrzymałość 

kruszywa i zaprawy oraz współpraca zaprawy z kruszywem grubym. Badane próbki 

mogą być zerwane w podłożu, na kontakcie beton-krążek, lub na kontakcie dwóch 

warstw betonu. Schematycznie zostało to przedstawione na rysunku 3. 
 

 

Fot. 5. Pomiar wytrzymałości próbki betonowej na rozciąganie przy pomocy urządzenia  
„dyna pull-off tester Z-25” firmy Proceq 

Phot. 5. Measurement of concrete sample tensile strength with the use of “dyna pull-off tester Z-25”  
manufactured by Proceq 

 

 

Rys. 3. Możliwe miejsca zerwania podczas badania metodą „pull-off”: a – zerwanie na kontakcie podłoże–krążek,  
b – zerwanie w podłożu, c – zerwanie na kontakcie dwóch warstw betonu 

Fig. 3. Possible spots of break during the test with the “pull-off” method: a – break on a base-disk contact,  
b – break at the base, c – break on two concrete layers contact 

Urządzenie do badania stanu obmurza szybowego metodą „pull-off” jest niezbęd-

ne do oceny poprawności wykonywanych jego napraw. W szczególności dotyczy to 

napraw przeprowadzanych z użyciem betonu natryskowego. Oprócz sprawdzenia 

przyczepności warstw betonu, metoda ta pozwala także na określenie wytrzymałości 

na rozciąganie. Badane parametry mają decydujący wpływ na stateczność szybu, a ich 

analiza pozwala na ocenę czasu bezpiecznego utrzymania szybu. 
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1.4. Badanie próbek pobranych bezpośrednio z obudowy szybowej 

Laboratoryjne badanie próbek w maszynie niszczącej polega na obciążaniu prób-

ki, w kształcie prostopadłościanu lub walca, siłą ściskającą równomiernie wzrastającą 

aż do osiągnięcia 80–90% przewidywanej siły niszczącej próbkę z szybkością 

obciążania próbki 0,1–0,5 MPa/s, następnie odciążeniu do chwili osiągnięcia około 

5% siły niszczącej próbkę i powtórnego obciążenia, aż do momentu osiągnięcia siły 

niszczącej próbkę i dalej, aż do jej całkowitego zniszczenia, rejestracji przebiegu 

badania i na tej podstawie określeniu i obliczeniu wytrzymałości na ściskanie. 

Miejsca pobrania próbek ustala się w zależności od stanu obudowy i od warun-

ków technicznego uzbrojenia oraz wyposażenia szybu. Zgodnie z normą (PN-G-

04211:1966) minimalna odległość między miejscami pobierania próbek powinna 

wynosić 0,3–0,5 m, przy czym w strefach uszkodzeń obudowy zaleca się zagęszczenie 

siatki pomiarowej. 

Próbki do badań pobiera się w sposób nienaruszający nośność obudowy z odwier-

tów wykonanych bezpośrednio w konstrukcji obudowy lub wycina się  

z uzyskanych brył betonu. Przykład pobierania rdzeni wiertniczych z obmurza 

przedstawiono na fotografii 6. 
 

 

Fot. 6. Pobieranie prób z odwiertów rdzeniowych za pomocą wiertnicy pneumatycznej 

Phot. 6. Sampling from drill cores obtained with the use of pneumatic drilling rig 

Z pobranego rdzenia wykonano próbki o następujących parametrach: 

 średnica – 44 mm, 

 wysokość – 44 mm. 

Próbki przygotowane do laboratoryjnych badań na ściskanie przedstawiono na 

fotografii 7, zaś na fotografii 8 – pojedynczą próbkę przed i po badaniu w maszynie 

wytrzymałościowej typu ZD-30. Przykładowe wyniki badań zebrano w tablicy 1. 
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Fot. 7. Próbki laboratoryjne wykonane z pobranych rdzeni 

Phot. 7. Laboratory samples made from extracted drill cores 

 

 

Fot. 8. Widok próbki przed i po badaniu w maszynie wytrzymałościowej ZD-30 

Phot. 8. Appearance of a sample before and after test in ZD-30 testing machine 

Tablica 1. Przykładowe wyniki badań laboratoryjnych 

Nr dźwigara/nr próbki 
Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie  

Rc, MPa 
Średnio Rc, MPa 

118/1 42,8 

36,5 
118/2 33,8 

118/3 37,1 

118/4 32,2 

 

Wyniki laboratoryjnych badań wytrzymałościowych walcowych próbek obmurza, 

o wymiarach d = h = 44 mm, przeliczono na wytrzymałość próbek sześciennych  

o krawędzi 150 mm, według wzoru (1) podanego w normie (PN-G-04211:1966): 

 R□150 = (0,02 · d + 0,7)Rd=h (1) 
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 R□150 = 0,788Rd = h (2) 

gdzie: 

R□150 – wytrzymałość próbki sześciennej o krawędzi 150 mm, MPa; 

Rd=h – wytrzymałość próbki walcowej o średnicy równej jej wysokości, MPa; 

d – średnica próbki, cm; 

h – wysokość próbki, cm. 

W prezentowanym przykładzie skorygowana wartość wytrzymałości próbki na 

ściskanie wyniosła 

 Rc = 28,8 MPa 

W przypadku próbek walcowych o wysokości różnej od średnicy wyniki labora-

toryjnych badań wytrzymałościowych przelicza się na wytrzymałość próbek 

sześciennych o krawędzi 150 mm, według wzoru podanego w normie (PN-G- 

-04211:1966) 

 R□150 = (0,4 + 0,8 h/d – 0,2 (h/d)
2 
) Rd≠h (3) 

gdzie: 

R□150 – wytrzymałość próbki sześciennej o krawędzi 150 mm, MPa; 

Rd≠h – wytrzymałość próbki walcowej o średnicy różnej od jej wysokości, MPa; 

d – średnica próbki, cm; 

h – wysokość próbki, cm. 

Zgodnie z normą (PN-EN 206-1:2003) dotychczasowe oznaczanie wytrzymałości 

literą R zastępuje się oznaczeniem f i przestaje obowiązywać pojęcie wytrzymałości 

gwarantowanej Rb
G
 oraz pojęcie wytrzymałości umownej Rb

U
, natomiast wytrzyma-

łość charakterystyczna fck powiązana jest z metodą jej badania – fck,cyl w przypadku 

badania na walcach i fck,cube w przypadku badania na kostkach sześciennych (Czaja 

2005; Czarnecki 2004). 
 

1.5. Metoda ultradźwiękowa z użyciem głowic o punktowym kontakcie 

Badanie wytrzymałości cegieł aparatem typu TICO napotyka na bardzo poważne 

trudności. Maksymalna odległość 2l przy badaniu pojedynczej cegły wynosi 200 mm, 

stąd l = 100 mm. Przy średnicy głowic 2R = 50 mm wymusza to ustawianie podczas 

pomiaru, przy odległości l = 100 mm, głowic bardzo blisko siebie. Przy założeniu, że 

przyjmowana odległość między głowicami odpowiada odległości l1 z rysunku 5, to 

dla l1 = l = 100 mm odległość l2 wyniesie zaledwie 50 mm. Badania in situ wykazały, 

że jest to odległość zbyt mała, by precyzyjnie określić prędkość propagacji fal 

ultradźwiękowych. 

Drugim poważnym problemem, na jaki napotyka się podczas badań w warunkach 

in situ jest określenie wytrzymałości zaprawy wypełniającej spoiny między cegłami 

bądź betonitami. Przy rozmiarach głowic ultradźwiękowych aparatu typu TICO –  

R = 25 mm – nie jest możliwy precyzyjny pomiar metodami nieniszczącymi.  

W praktyce niemożliwe jest również pobranie próbek o wymiarach 40×40×160 mm, 

wymaganych do badań laboratoryjnych. Rozwiązaniem tego problemu może być 
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zastosowanie głowic ultradźwiękowych o punktowym kontakcie z badanym materia-

łem (Stawiski 1991). Umożliwia to niezależne badanie cegieł/betonitów i znajdującej 

się między nimi zaprawy. 

W celu adaptacji aparatury służącej do ultradźwiękowych badań wytrzymało-

ściowych w Zakładzie BG na typowe głowice aparatu typu TICO, stosuje się nakładki 

(rys. 4), wykonane ze stali niskowęglowej, która charakteryzuje się stosunkowo 

niewielkim współczynnikiem tłumienia αtL wynoszącym 8 dB/m przy częstotliwości 

2 MHz (Lewińska-Romicka 2001). Sposób pomiaru z użyciem nakładek przedstawio-

no na rysunku 5. 
 

 

Rys. 4. Nakładka na typową głowicę ultradźwiękową 

Fig. 4. Cover plate for a typical ultrasonic head 

 

Rys. 5. Pomiar wytrzymałości cegły z użyciem głowic ultradźwiękowych typowych i o punktowym kontakcie 

Fig. 5. Measurement of brick strength with the use of typical ultrasonic transducers  
and point contact ultrasonic transducers 
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Przed nałożeniem nakładek głowice pokrywa się substancją sprzęgającą i następ-

nie łączy się trzema śrubami górną i dolną nakładkę. Z rysunku 5 wynika, że 

zastosowanie nakładek umożliwia zwiększenie odległości między głowicami, a tym 

samym dokładniejszy pomiar oraz ułatwia wykonywanie samego pomiaru – co jest 

szczególnie istotne podczas badań obudowy pokrytej nalotami solnymi. W celu 

określenia parametrów materiału warstwy wewnętrznej, a nie tylko skorodowanej 

warstwy powierzchniowej, konieczne jest jej dokładne odkucie i usunięcie. Na 

fotografii 9 przedstawiono obudowę murową z cegły pokrytą nalotami solnymi, zaś na 

fotografii 10 – sposób przygotowania obudowy betonowej do pomiaru aparatem typu 

TICO. 
 

 

Fot. 9. Liczne naloty solne na obmurzu murowym z cegły 

Phot. 9. Numerous salt blooms on the shaft brick support 

 

 

Fot. 10. Przygotowywanie obmurza betonowego do badań nieniszczących 

Phot. 10. Preparation of concrete shaft support to non-destructive tests 
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Charakter badań metodą ultradźwiękową wymusza dokładne oczyszczenie i wy-

równanie miejsc pomiarowych. Odległości od naczynia wyciągowego do obmurza 
oraz warunki panujące w szybie często uniemożliwiają precyzyjne wykonanie takich 
prac. Zmniejszenie powierzchni kontaktowej z około 2000 mm2

 w przypadku 

typowych głowic aparatu TICO (o R = 25 mm) do kilkudziesięciu milimetrów 
kwadratowych w przypadku głowic o punktowym kontakcie ułatwia przygotowanie 
miejsca do badań i znacznie przyspiesza procedurę pomiarową. 

Parametry nakładek, takie jak wysokość stożka, długość tworzącej stożka i rodzaj 

stożka (prosty bądź ścięty) wymagają dalszych badań. 
 

1.6. Metoda sprzężona 

Metoda sprzężona pozwala na określenie wytrzymałości na ściskanie betonu  
i cegły na podstawie matematycznych zależności między liczbą odbicia młotka 
Schmidta a prędkością fal ultradźwiękowych. Badania metodą sprzężoną wykonano 
(Bock i in. 2005) na 57 próbkach z betonu o wymiarach 150×150×150 mm oraz na 30 
próbkach z cegły o wymiarach 65×65×65 mm. Dla każdej próbki określano prędkość 
rozchodzenia się fal ultradźwiękowych oraz liczbę odbić. W przypadku cegły badania 
ultradźwiękowe i sklerometryczne przeprowadzano przed pocięciem na próbki. 
Następnie badano próbki w maszynie wytrzymałościowej MTS-810 NEW. 

Na podstawie przeprowadzonych badań zależność między liczbą odbicia młotka 
Schmidta i prędkością rozchodzenia się fal ultradźwiękowych a wytrzymałością na 
ściskanie ujęto wzorem (4) dla betonu i (5) dla cegły 

 vL
cubec, +=f

vL 0,27
3

1033,52
3,22e6,79e  (4) 

gdzie: 

fc,cube – wytrzymałość kostkowa na ściskanie, MPa; 
L – liczba odbicia; 

v – prędkość fali, km/s. 

 vL
cubec, +=f

vL 0,680,05
1,92e1,58e  (5) 

gdzie: 

fc,cube – wytrzymałość kostkowa na ściskanie, MPa; 
L – liczba odbicia; 

v – prędkość fali, km/s. 

Wzór (4) obowiązuje w zakresie wartości L od 20 do 50 i wartości v od 2,4 do 

5,1 km/s, zaś wzór (5) w zakresie wartości L od 30 do 60 i v od 1,2 do 3,5 km/s. 

Średnią wytrzymałość obudowy należy obliczać według wzoru (6), zaś odchyle-

nie standardowe według wzoru (7) 
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gdzie: 

fcm – średnia wytrzymałość na ściskanie, MPa; 

fci – pojedynczy wynik badania wytrzymałości na ściskanie, MPa; 

σ – odchylenie standardowe populacji, MPa. 

Za pomocą cyfrowego młotka Schmidta i aparatu typu TICO zbadano dziesięć 

wybranych losowo próbek betonowych i określono ich wytrzymałość na ściskanie  

w maszynie typu MTS. Wyznaczono następnie ich teoretyczną wartość fc,cube za 

pomocą wzoru (4) oraz na podstawie Instrukcji ITB nr 209 i 210. W tablicy 2 zebrano 

uzyskane wyniki, a na rysunku 6 przedstawiono porównanie wartości uzyskanych 

wytrzymałości na ściskanie dla betonu. W analogiczny sposób przebadano dziesięć 

wybranych losowo cegieł. Wyniki badań zebrano w tablicy 3, a na rysunku 7 

przedstawiono ich porównanie. 

Z tablicy 2 oraz z rysunku 6 wynika, że w przypadku badań betonu wartości wy-

trzymałości na ściskanie fc,cube, określane za pomocą wzoru (4), są najbardziej zbliżone 

do wyników otrzymanych z użyciem maszyny wytrzymałościowej, w stosunku do 

pozostałych, omawianych metod. W przypadku cegły (tabl. 3 i rys. 7) w zakresie 

wartości liczby odbicia młotkiem Schmidta L od 30 do 50 i prędkości fal ultradźwię-

kowych v od 1,2 do 3 km/s obserwuje się podobne zwiększenie dokładności. Dla 

wartości 50 < L < 60 i 3,0 km/s < v < 3,5 km/s wartości wytrzymałości na ściskanie 

fc,cube obliczane wzorem (5) są mniejsze od uzyskiwanych z zastosowaniem maszyny 

wytrzymałościowej i obarczone są największym błędem w stosunku do pozostałych 

metod. Należy jednak zauważyć, że typowe wartości L i v obmurza murowego z cegły 

mieszczą się zakresie L do 45 i v do 3,0 km/s. 

Tablica 2. Porównanie wyników uzyskanych z badań próbek betonowych 

Lp. 
Liczba odbić 

młotka L 
Prędkość fali  

v km/s 

Wytrzymałość kostkowa na ściskanie fc,cube, MPa 

ITB 
nr 2091) 

ITB 
nr 2102) 

Wzór3) MTS4) 

1 25,0 4,451 20,13 10,18 26,41 22,25 

2 24,0 4,438 19,94 9,08 25,85 27,42 

3 24,0 4,630 22,74 9,08 26,42 26,18 

4 35,5 4,870 26,50 26,67 34,31 33,26 

5 23,0 4,478 20,51 8,06 25,47 24,83 

6 32,5 4,886 26,76 21,03 32,23 36,52 

7 25,8 4,717 24,08 11,11 27,63 28,09 

8 24,8 4,839 26,00 9,95 27,48 26,40 

9 29,3 4,286 17,84 15,84 28,37 35,17 

10 21,0 4,373 19,03 6,27 24,21 21,80 
1) obliczenia dla współczynników: a = 2,39; b = –7,06; c = 4,2 według Instrukcji ITB nr 209 z 1977 r., 
2) obliczenia dla współczynników: a = 0,041; b = –0,91; c = 7,3 według Instrukcji ITB nr 210 z 1977 r., 
3) obliczenia według wzoru (4), 
4) wyniki badań w maszynie wytrzymałościowej typu MTS-810 NEW. 
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Fig.6. Comparison of values of obtained tensile strengths fc,cube for concrete: 1-10 sample’s

number
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Rys. 6. Porównanie wartości uzyskanych wytrzymałości na ściskanie fc,cube dla betonu: 1–10 numery próbek 

Fig. 6. Comparison of values of obtained tensile strengths fc,cube for concrete: 1–10 sample’s number 

Tablica 3. Porównanie wyników uzyskanych z badań próbek cegły 

Lp. 
Liczba odbić 

młotka L 
Prędkość fali 

v, km/s 

Wytrzymałość kostkowa na ściskanie, fc, cube MPa 

ITB 
nr 2091) 

ITB 
nr 2102) Wzór3) MTS4) 

1 53,7 3,150 44,8 39,6 35,8 29,2 

2 52,0 2,713 33,0 36,8 30,4 27,5 

3 47,3 2,450 26,9 29,3 24,3 30,2 

4 51,0 2,663 31,8 35,1 29,0 27,4 

5 59,7 3,263 48,2 50,9 45,1 57,6 

6 58,0 3,225 47,0 47,6 42,2 52,4 

7 58,7 3,238 47,4 48,9 43,3 55,3 

8 59,0 3,250 47,8 49,6 44,0 59,1 

9 40,7 2,113 20,2 20,2 17,9 20,1 

10 40,0 2,338 24,5 19,4 18,6 22,3 
1) obliczenia dla współczynników: a = 5,63; b = –5,96; c = 7,71 według Instrukcji ITB nr 209 z 1977 r., 
2) obliczenia dla współczynników: a = 0,02; b = –0,39; c = 2,95 według Instrukcji ITB nr 210 z 1977 r., 
3) obliczenia według wzoru (5), 
4) wyniki badań w maszynie wytrzymałościowej typu MTS-810 NEW. 
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Fig.7. Comparison of values of obtained tensile strengths fc,cube for a brick: 1-10 sample’s
number
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Rys. 7. Porównanie wartości uzyskanych wytrzymałości na ściskanie fc,cube dla cegły: 1–10 numery próbek 

Fig. 7. Comparison of values of obtained tensile strengths fc,cube for a brick: 1–10 sample’s number 

2. METODYKA WYZNACZANIA IN SITU WYTRZYMAŁOŚCI  

OBUDOWY SZYBOWEJ 

Zgodnie z normą (PN-G-04211:1966) badania stanu technicznego obudowy szy-

bowej należy przeprowadzać w odstępach czasu uzależnionych od zasięgu zmian 

podstawowych parametrów decydujących o zmianie stanu wytężenia obudowy, nie 

rzadziej jednak niż raz na 5 lat. Są one wykonywane metodą niszczącą (wiercenia 

rdzeniowe), półniszczącą (metoda „pull-off”), metodami nieniszczącymi (metoda 

sklerometryczna, ultradźwiękowa i georadarowa) oraz na podstawie obserwacji 

wizualnych. Badania z użyciem georadaru szerzej zostały opisane w pracach (Prusek, 

Stałęga, Bock 2006; Bock i in. 2006). 
 

2.1. Ustalanie bazy pomiarowej 

Na podstawie doświadczeń z licznych badań stanu technicznego obudowy szy-

bowej proponuje się ustalanie bazy pomiarowej w szybie złożonej z punktów 

pomiarowych utworzonych w miejscach przecięcia się pionów pomiarowych  

z poziomami pomiarowymi. Cztery piony pomiarowe, przedstawione na rysunku 8, 

zlokalizowano według stron świata, tj. północny N, wschodni E, południowy S oraz 

zachodni W. 
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Rys. 8. Przykładowa tarcza szybu z naniesionymi pionami pomiarowymi 

Fig. 8. Example shaft cross-section with a plot of measuring plumb-lines 

Poziomy pomiarowe ustala się w odstępach n-metrowych naprzemiennie, tj. na 

wysokości co m-tego dźwigara w poszczególnych przedziałach z przesunięciem o n/2 

metrów. Dodatkowe punkty pomiarowe ustala się w miejscach wzmożonego 

obciążenia obliczeniowego obudowy w szybie. Wartości obciążeń charakterystycz-

nych i obliczeniowych obudowy szybu wyznacza się programem autorskim, 

bazującym na arkuszu kalkulacyjnym Excel, opracowanym w Zakładzie Technologii 

Eksploatacji i Obudów Górniczych. Parametry geotechniczne skał w profilu szybu do 

obliczania wartości obciążeń przyjmuje się według uśrednionych parametrów 

geotechniczych i uzupełnia w razie potrzeby na podstawie danych literaturowych. 

Profil litologiczny warstw skalnych szybu na całej głębokości dzieli się na pakiety 

grupujące skały o zbliżonych parametrach wytrzymałościowych, a różniących się 

między sobą w sposób istotny. 

W przykładowym szybie, mających dwa przedziały (południowy i północny)  

o dźwigarach rozmieszczonych w odstępach 4-metrowych, ustalono poziomy pomiaro-

we co 16 metrów (na dźwigarach nr 2, 6, 10 itd.) w przedziale północnym  

i co 16 metrów z przesunięciem o 8 m w przedziale południowym (na dźwigarach nr 4, 

8, 12 itd.). 
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2.2. Wykonanie badań 

W wyznaczonych wcześniej punktach pomiarowym wykonano badania nienisz-

czące (metodą sklerometryczną i ultradźwiękową) oraz niszczące (próby rdzeniowe). 

Dodatkowo sprawdzono przyczepność powłok metodą „pull-off” na odcinkach szybu, 

w których były dokonywane naprawy, na przykład z użyciem betonu natryskowego. 

W czasie badań sporządzono dokumentację fotograficzną miejsc charakterystycznych, 

wycieków spoza obudowy, nacieków solnych, rys, spękań i złuszczeń, świadczących  

o stanie technicznym obudowy szybu. 
 

2.3. Wyniki badań i ich analiza 

Przykładowe wyniki badań sklerometrycznych i ultradźwiękowych przedstawio-

no w tablicach 4 i 5. 

Tablica 4. Wyniki pomiarów sklerometrycznych młotkiem Schmidta typu N 

Lp. 
Nr 

dźwigara 
Głębokość  

m 

Piony pomiarowe 

Lśr 
przedział północny przedział południowy 

N W E S 

średnia liczba odbić L 

1 90 383,2 30,3 29,8 – – 30,1 

2 92 391,2 – – 28,8 28,2 28,5 

3 94 399,2 25,5 25,3 – – 25,4 

4 96 407,2 – – 25,0 26,0 25,5 

5 98 415,2 27,5 27,2 – – 27,4 

6 100 423,2 – – 26,7 26,9 26,8 

7 102 431,2 26,5 27,1 – – 26,8 

8 104 439,3 – – 28,3 26,5 27,4 

9 106 447,3 24,7 24,7 – – 24,7 

10 108 455,3 – – 28,5 23,4 26,0 

 

Tablica 5. Wyniki pomiarów ultradźwiękowych aparatem typu TICO 

Lp. 
Nr  

dźwigara 
Głębokość 

m 

Piony pomiarowe 

Prędkość fali 
vśr, m/s 

przedział północny przedział południowy 

N W E S 

średnia prędkość fali v, m/s 

1 90 383,2 3405 3270 – – 3338 

2 92 391,2 – – 3010 3265 3138 

3 94 399,2 3375 3450 – – 3413 

4 96 407,2 – – 3605 3640 3623 

5 98 415,2 3935 3535 – – 3735 

6 100 423,2 – – 2730 2890 2810 

7 102 431,2 2005 2140 – – 2073 

8 104 439,3 – – 2405 2350 2378 

9 106 447,3 2640 2580 – – 2610 

10 108 455,3 – – 2460 2660 2560 
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Obliczone na podstawie wzoru (4) wytrzymałości na ściskanie betonu zestawiono 

w tablicy 6. 

Tablica 6. Zestawienie wartości fc,cube obudowy betonowej szybu 

Lp. 
Nr 

dźwigara 
Głębokość 

m 
Średnia liczba 

odbić Lśr 
Prędkość fali vśr 

m/s 

Wytrzymałość 
kostkowa na ściskanie 

fc,cube, MPa 

1 90 383,2 30,1 3338 26,6 

2 92 391,2 28,5 3138 25,2 

3 94 399,2 25,4 3413 24,0 

4 96 407,2 25,5 3623 24,5 

5 98 415,2 27,4 3735 25,8 

6 100 423,2 26,8 2810 23,5 

7 102 431,2 26,8 2073 22,3 

8 104 439,3 27,4 2378 23,1 

9 106 447,3 24,7 2610 22,1 

10 108 455,3 26,0 2560 22,7 

 

Ocenę stanu technicznego obudowy szybu oraz występujących uszkodzeń doko-

nano na podstawie: 

 oceny makroskopowej, 

 badań nieniszczących sklerometrycznych oraz ultradźwiękowych, 

 badań laboratoryjnych wytrzymałościowych próbek muru obudowy, 

 badań półniszczących, 

 obliczeń wytrzymałościowych obudowy szybowej zgodnie z normą (PN-G-

04211:1966). 

W końcowej ocenie uwzględniono następujące kryteria: 

 kryterium jednorodności obmurza – określanego z wykorzystaniem wyników 

badań jakości obudowy i wyznaczeniem na tej podstawie jej klasy i współczynnika 

zmienności R wytrzymałości fc,cube, 

 kryterium stopnia korozji obmurza – określanego grubością skorodowanej warstwy 

powierzchniowej, 

 kryterium szczelności obudowy – określanego dopuszczalnym dopływem wody na 

dno szybu, 

 kryterium nośności obudowy – określanego współczynnikiem pewności przenie-

sienia naprężeń charakteryzującym stopień zagrożenia obudowy; kryterium to jest 

zdefiniowane w granicznym stanie nośności konstrukcji przy założeniu, że naprę-

żenia zredukowane σred są równe naprężeniom dopuszczalnym σoc. 

 

 

 

 

 



Górnictwo i Środowisko 

 41 

PODSUMOWANIE 

W artykule dokonano przeglądu sposobów pomiaru wytrzymałości obudowy 

szybowej stosowanych przez pracowników Zakładu BG oraz w skrócie przedstawiono 

metodykę prowadzenia pomiarów wytrzymałości obudowy szybu. Zastosowanie 

metody sprzężonej pozwoliło na dokładniejsze określenie wytrzymałości na ściskanie 

betonu oraz cegły z użyciem metod nieniszczących. Przeprowadzone w 2005 roku 

badania obudowy szybowej pozytywnie zweryfikowały opracowaną metodykę. 

Badania takie wykonano między innymi w kopalniach: „Bobrek-Centrum”, „Piekary”, 

„Halemba”, „Pokój”, „Rydułtowy-Anna”, „Krupiński”, „Zofiówka”. 
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