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Streszczenie 
W artykule przedstawiono opracowane w ostatnich latach w GIG wskaźniki skłonności skał i góro-

tworu do tąpań stosowane dotychczas, a także nowo opracowane. Podstawę opracowania nowych 
wskaźników stanowiły badania z wykorzystaniem sztywnej maszyny wytrzymałościowej, w której 
uzyskuje się charakterystykę niszczenia skały w pełnym zakresie odkształcenia. Ponadto, opisano 
wskaźniki na tle metod analitycznych i laboratoryjnych, w których uwzględniono jedynie przedzniszcze-
niową charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową ściskanych próbek skalnych. 

Indicative methods for assessment of liability of rocks and rock mass 

to rock-bumps 

Abstract 
Lately elaborated in Central Mining Institute indices of rocks and rock mass to rock-bumps are presented 

in the paper. The tests with rigid strength machine were the basis for the elaboration of new indices. Such 
machine enables to obtain the characteristics of rock destruction in the full range of deformation. 
Furthermore, the indices were described against the background of analytical and laboratory methods, where 
only the predestructive stress – deformation characteristic of compressed rock samples was taken into 
consideration. 

WPROWADZENIE 

Tąpania są związane z eksploatacją podziemną złóż kopalin. Są powszechnym 
zjawiskiem, przede wszystkim w podziemnym górnictwie węglowym w Europie 
(Polska, Czechy, Niemcy, Francja, Słowenia), Azji (Rosja, Indie, Chiny), Ameryce 
(USA, Kanada, Chile), Afryce (RPA) i Australii (Nowa Południowa Walia, Queens-

land, Zachodnia Australia). Tąpania występują również w górnictwie rudnym (Polska 
– kopalnie KGHM, Czechy – kopalnie uranu; Wielka Brytania – kopalnia Derbyshire, 

wapienie ołowionośne; Afryka Południowa – złoże Witwatersrand, kopalnie złota  
i diamentów w kwarcytach; Australia – kopalnie złota w złożach kwarcytowych), 
solnym (Niemcy – kopalnie soli kamiennej; Francja – kopalnie soli potasowej) 

(Ragus, Zygadłowicz 1994). Znane są również tąpnięcia w odkrywkowym górnictwie 
skalnym, związane z eksploatacją marmuru w odkrywce „Vermont” w USA. 

Pierwsze opisane tąpnięcie wystąpiło podczas eksploatacji w kopalni rudy ołowiu 
„Derbyshire” w Wielkiej Brytanii w 1738 roku. W XIX wieku notowano tąpania  
w kopalniach węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhry. 

Zjawiska geodynamiczne opisywane jako tąpnięcia występują w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym od końca XIX wieku. Najstarszy opis tąpań pochodzi z 1858 
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roku i dotyczy zjawisk, które wystąpiły w kopalni „Fanny” (obszar na granicy kopalń 

„Gottwald”, „Polska” i „Siemianowice”) i w kopalni „Król” w 1875 roku. 

Wstrząsy górotworu indukowane działalnością górniczą i tąpania są zaliczane do 
górniczych zagrożeń naturalnych, które wynikają bezpośrednio z naturalnych 

właściwości środowiska geologicznego, a ich występowanie jest warunkowane sposo-

bem prowadzonych robót górniczych. Złożoność budowy geologicznej odzwierciedla 
się zróżnicowaniem właściwości geomechanicznych węgli poszczególnych grup 

stratygraficznych, jak również skał płonnych. Zmienność budowy geologicznej 

natomiast, w tym litologii i petrografii, w profilu pionowym, jak i po rozciągłości 

warstw, odzwierciedla się w liczbie i intensywności tąpnięć, zróżnicowanej regional-
nie w GZW. Poznanie więc właściwości węgli i skał płonnych, zarówno w zakresie 

petrografii, jak i cech geomechanicznych (w tym wytrzymałościowych), stopnia 

nasycenia skał wodą w różnych częściach GZW, ma istotne znaczenie przy rozpatry-
waniu skłonności skał i górotworu do tąpań (Bukowska, Bukowski 2005). Tąpania  

w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występują głównie w jego północnej części  

w obszarze niecki bytomskiej, kazimierzowskiej i głównej oraz w siodle głównym. 

1. METODY ANALITYCZNE I LABORATORYJNE OCENY  

SKŁONNOŚCI SKAŁ DO TĄPAŃ OPRACOWANE NA PODSTAWIE  

ICH PRZEDZNISZCZENIOWEJ CHARAKTERYSTYKI 

NAPRĘŻENIOWO-ODKSZTAŁCENIOWEJ 

W efekcie wieloletnich badań nad problematyką tąpań opracowano wiele metod 

wskaźnikowych, służących do oceny skłonności skał do tąpań. Większość wskaźni-

ków odnosi się głównie do skłonności do tąpań węgli, a podrzędnie do skał 
otaczających pokłady węglowe. Jedynie nieliczne z nich służą do oceny skłonności 

górotworu do tąpań. 

Niektóre spośród tych wskaźników zostały opracowane na podstawie przedznisz-

czeniowej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej uzyskanej w próbie 
ściskania, w tzw. miękkiej maszynie wytrzymałościowej. Rozwój metod badawczych 

dotyczących oceny skłonności skał do tąpań doprowadził do zastosowania w bada-

niach geomechanicznych sztywnych maszyn wytrzymałościowych z serwomechani-
zmem, które umożliwiają uzyskiwanie pełnej charakterystyki naprężeniowo- 

-odkształceniowej zarówno w części przedkrytycznej, jak i pokrytycznej. 

Wskaźniki opisujące przedkrytyczne właściwości skał (odkształceniowe, wy-
trzymałościowe, energetyczne, reologiczne) są wykorzystywane w kilku grupach 

metod oceny skłonności skał i górotworu do tąpań (rys. 1). Metody te zostały opisane 

w publikacji Konopki (1994). 

Jednym ze wskaźników, który uzyskuje się na podstawie wyników badań labora-
toryjnych jednoosiowego ściskania i ma praktyczne zastosowanie do oceny skłonności 

węgla do tąpań, jest energetyczny wskaźnik naturalnej skłonności do tąpań WET 

(Szecówka, Domżał, Ożana 1973). Niektórzy badacze, między innymi Kidybiński  
i Smołka (1988), krytykują jednak znaczenie tego wskaźnika jako wyznacznika 

skłonności węgla do tąpań. 
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Metody oceny

skłonności do tąpań

w których
uwzględniono

własności

deformacyjne skał

wytrzymałościowe

wskaźnik Jegorowa wskaźnik facjalności

wg K aszuby

liczba górotworu

wg Konopki

wskaźnik

potencjalnej

tąpliwości wg Bicza

metoda Szuścika

metoda Konopki

energetyczne reologiczne
w których uwzględnio-

no strukturalno-

-geologiczne cechy

górotworu

reologiczne kryterium

skłonności węgla do

tąpań wg Hładysza

wskaźnik reologiczny

skłonności węgla do

tąpań wg Boreckiego

liczba tąpliwości

wg Znańskiego

tąpliwość węgla

wg Drzewieckiego

wskaźnik sprawności

tąpnięcia
wg Motyczki

zmodyfikowany

wskaźnik kruchości

wg Aubertina i Gilla

wskaźnik zagrożenia

tąpaniami (kruchości)
wg Gustkiewicza

kinetyczny wskaźnik
tąpliwości wg Filcka

wskaźnik

potencjalnej energii

sprężystej wg Smołki

energetyczny

wskaźnik n aturalnej

skłonności węgla do

tąpań wg Szecówki

 

Rys. 1. Metody analityczne i laboratoryjne oceny skłonności skał do tąpań opracowane na podstawie ich 
przedzniszczeniowej charakterystyki naprężeniowo-odkształceniowej 

Fig. 1. Analytical and laboratory methods of assessment of liability of rocks to rock-bumps, elaborated on the basis  
of predestructive stress-deformation characteristic 
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2. WSKAŹNIKOWE METODY OCENY SKŁONNOŚCI DO TĄPAŃ 
OPRACOWANE NA PODSTAWIE PEŁNEJ CHARAKTERYSTYKI 

NAPRĘŻENIOWO-ODKSZTAŁCENIOWEJ 

Od czasu zastosowania w niektórych polskich ośrodkach naukowych sztywnych 

maszyn wytrzymałościowych w badaniach laboratoryjnych własności geomechanicz-

nych skał opracowywano wiele nowych wskaźników skłonności skał do tąpań. 
Najważniejsze z nich przedstawiono na rysunku 2. 
 

okres dynamicznego rozpadu

wg Kidybińskiego (1988)

wskaźnik osłabienia tąpnięcia
wg Krzysztoń (1989)

wskaźnik naprężeniowej intensywności

rozpadu wg  Smołki (1994)

wskaźnik potencjalnej skłonności skały

do tąpań wg Tajdusia (2003)

wskaźnik zagrożenia wywołanego

przeskokiem wg Zorychty (2002)

wskaźnik energii kinetycznej górotworu

wg Bukowskiej (2003)

wskaźnik skłonności górotworu do

tąpań wg Bukowskiej (2002)

wskaźnik intensywności rozpraszania

energii wg Bukowskiej i Smołki (1994)
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Rys. 2. Wskaźniki oceny skłonności do tąpań opracowane na podstawie pełnej charakterystyki  
naprężeniowo-odkształceniowej 

Fig. 2. Indices for assessment of liability to rock-bumps elaborated on the basis  
of full stress-deformation characteristic 

Niektóre z wymienionych wskaźników mają znaczenie jedynie teoretyczne i nie 

znalazły zastosowania w praktyce górniczej. Inne natomiast są dopracowywane  

i weryfikowane w konkretnych warunkach geologiczno-górniczych. Spośród 
wymienionych, wskaźnik o nazwie „okres dynamicznego rozpadu” znalazł zastoso-

wanie do określania „wrażliwości” skał na obciążenia dynamiczne w aspekcie 

występowania wstrząsów lub tąpań, a wskaźnik skłonności do tąpań górotworu  
i wskaźnik energii kinetycznej górotworu są wykorzystywane do prognozowania 

skłonności górotworu do tąpań. 

Niektóre spośród wskaźników, do opracowania których wykorzystano pełną cha-

rakterystykę naprężeniowo-odkształceniową i służą do oceny skłonności do tąpań, 
omówiono szerzej. 
 

Okres dynamicznego rozpadu węgla 

Wskaźnik nazwany okresem dynamicznego rozpadu i oznaczony symbolem ODR 
został opracowany przez Kidybińskiego i Smołkę (1988). Jest on określany na 
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podstawie krzywej  = f( t), rejestrowanej podczas prób jednoosiowego ściskania  
z prędkością 1 mm/s). ODR jest różnicą czasu między momentem początku rozpadu 

próbki kr = Rc a momentem osiągnięcia wartości naprężenia resztkowego r (rys. 3). 
Badania prowadzone w GIG pozwoliły na sformułowanie przedstawionej niżej 

klasyfikacji skłonności węgli do tąpań na podstawie wskaźnika ODR: 

300 ms  ODR > 300 ms – węgiel nieskłonny do tąpań 

50  ODR  300 ms – węgiel słabo skłonny do tąpań 

ODR  50 ms – węgiel silnie skłonny do tąpań 

kr c

r

= R

(t)

ODR

A Wsp 2

 

Rys. 3. Interpretacja wyznaczania wskaźnika ODR: (t) – odkształcenie,  naprężenie, Rc – wytrzymałość na 
jednoosiowe ściskanie, Asp – energia odkształcenia sprężystego, W2 – energia pokrytycznego niszczenia 

Fig. 3. The interpretation of determining the ODR index: (t) – deformation,  – stress, Rc – uniaxial compression 
strength, Asp – energy of elastic strain, W2 – energy of postcritical destruction 

Wskaźnik naprężeniowej intensywności rozpadu 

Wskaźnik naprężeniowej intensywności rozpadu według Smołki (1994) został 

opracowany na podstawie wyników badań węgli i skał płonnych GZW. Badania 

prowadzono na próbkach o smukłości równej 1. Do sterowania przebiegiem badania 
zastosowano sygnał przemieszczeń tłoka maszyny wytrzymałościowej, przy czym 

prędkość przyrostu odkształceń wynosiła 1,0 mm/s. Wskaźnik naprężeniowej 

intensywności rozpadu określa wzór 

r

rkr

t
&  

gdzie: 

r – naprężenie resztkowe odpowiadające wytrzymałości resztkowej, MPa; 

tr – czas rozpadu, s. 

Wskaźnik ten, w opinii jego autora, w dość wierny sposób odzwierciedla niszcze-

nie skały zachodzące w czasie tąpnięcia z uwagi na quasi-dynamiczny sposób prze-

prowadzenia testu laboratoryjnego – prędkość narastania obciążeń do 425 MPa · s
–1

 

dla węgli i do 1651 MPa · s
–1

 dla skał płonnych. 
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Zakres zmienności wskaźnika naprężeniowej intensywności rozpadu, wynoszący 

od 72,4 do 732,8 MPa · s
–1

 pozwolił autorowi na wydzielenie trzech grup skłonności 

skał do tąpań: 

< 250 MPa · s
–1

 – skały nieskłonne do tąpań 

250–500 MPa · s
–1

 – skały słabo skłonne do tąpań 

> 500 MPa · s
–1

 – skały silnie skłonne do tąpań 

 

Wskaźnik intensywności rozpraszania energii 

Wskaźnik intensywności rozpraszania energii Re został opracowany przez Bu-

kowską i Smołkę (1994) na podstawie wyników badań węgli, piaskowców, mułow-

ców i iłowców karbonu produktywnego w GZW. Badania wykonano na próbkach  

o smukłości 1. Do sterowania przebiegiem badania stosowano sygnał przemieszczeń 

tłoka maszyny wytrzymałościowej, przy czym prędkość przyrostu odkształceń 
wynosiła 1,0 mm/s, co z uwagi na wymiary próbek odpowiadało prędkości odkształ-

cenia rzędu 10
–1

 · s
–1

. Prędkość odkształcenia tego rzędu mieści się w przedziale 

wartości prędkości odkształcenia odpowiadających zjawiskom tąpań, wyrzutów skał, 
trzęsieniom ziemi, urabianiu skał narzędziami skrawającymi i udarowymi. 

Do wyznaczania wartości wskaźnika naprężeniowej intensywności rozpadu auto-

rzy podali wzór 

r

e
t

ENr
R  

gdzie: 
ENr – różnica między wartościami energii w chwili początkowej rozpadu PES 

(przy  = Rc) oraz końcem rozpadu PESr (przy = Rcr), kJ; 

tr – bezwzględny czas rozpadu, s. 

Zakres zmienności wskaźnika intensywności rozpraszania energii Re, który wy-

nosi od 200 do ponad 5000 kJ · s
–1

, pozwolił na wydzielenie trzech grup skłonności 

skał do tąpań: 

< 1000 kJ · s–1 – skały nieskłonne do tąpań 

1000–2500 kJ · s–1 – skały słabo skłonne do tąpań 

> 2500 kJ · s–1 – skały silnie skłonne do tąpań 
 

Wskaźnik skłonności do tąpań górotworu WTG 
Wskaźnik WTG (Bukowska 2002) został wyznaczony na podstawie wyników  

badań laboratoryjnych własności geomechanicznych wykonywanych w sztywnej 

maszynie wytrzymałościowej, przy założeniu, że układ „płyty maszyny wytrzy- 

małościowej–próbka skalna” jest najprostszym układem modelowym górotworu  
w ujęciu „strop–pokład–spąg” (rys. 4). Wskaźnik WTG jest ilorazem cech węgla  

w fazie pokrytycznej, wyrażonych wartością modułu pokrytycznego węgla Mwęgla  

i wartości średniej ważonej cech sprężystych w fazie przedkrytycznej, wyrażonych 
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wartością modułu sprężystości podłużnej pakietu skał otaczających pokład węglowy 

Eskał (rys. 5). 
 

faza przedkrytyczna     faza pokrytyczna

E                           M

 

Rys. 5. Moduł sprężystości podłużnej E i moduł pokrytyczny M wyznaczany z charakterystyki  

naprężeniowo-odkształceniowej: – odkształcenie,  naprężenie 

Fig. 5. The module of elasticity E and the postcritical module M determined  

from stress-deformation characteristic:  – deformation,  – stress 

 

100 m
E

30 m

E

M
- piaskowce
- mułowce
- iłowce
- węgiel

h  + ... + h   = 130 m

Eskał = (E1h1 + ... + Enhn)/130 m

skał

skał

wegla

h

h

h

1

2

3

1 n

 

Rys. 4. Interwał opróbowania górotworu w celu wyznaczenia wartości modułów sprężystości Eskał  
i pokrytycznego Mwęgla 

Fig. 4. The interval of rock mass sampling to determine the values of modules: elasticity Erocks  
and postcritical Mcoal 

Wskaźnik WTG wyznacza się według wzoru opracowanego do oceny skłonności 
górotworu karbońskiego do tąpań 

ska ł

wegla

E

M
WTG  

gdzie: 

Mwęgla  – moduł pokrytyczny węgla, MPa; 
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Eskał    – moduł sprężystości 130-metrowego pakietu skał otaczających pokład, 

dla którego  

Eskał = (E1 h1 +…+ En hn)/130 m, 

gdzie: 

En – moduł sprężystości n-tej warstwy, MPa; 

hn – miąższość n-tej warstwy, m. 

Klasyfikację górotworu pod względem skłonności do tąpań na podstawie WTG 

przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Klasyfikacja skłonności do tąpań (tąpliwości) górotworu według wskaźnika WTG (Bukowska 2002, 2003) 

WTG <1 

układ „strop–pokład 

–spąg” nieskłonny  
do tąpań 

Gdy moduł sprężystości skał płonnych jest znacznie więk-

szy niż moduł pokrytyczny węgla ulegającego zniszczeniu 

(Mwęgla<Eskał), pokład pod wpływem obciążenia nadległych 

skał odkształca się, a ze względu na małą wartość 
naprężenia krytycznego poszczególne partie pokładu 

ulegają zniszczeniu – statyczne niszczenie pokładu. 

1  WTG  2 

układ „strop–pokład 

–spąg” skłonny  
do tąpań 

Gdy moduł sprężystości stropu jest mniejszy od modułu 

pokrytycznego węgla (Mwęgla >Eskał), ale jest spełniony 

warunek Eskał < Mwęgla   2Eskał, układ „skały otaczające 
–pokład” pracuje jak próbka skalna ściskana w miękkiej 

maszynie wytrzymałościowej. Po przekroczeniu wytrzy-

małości węgla równocześnie następuje wzmocnienie 

efektu dynamicznego przez wyładowanie energii 

sprężystej zakumulowanej w stropie – dynamiczny model 

niszczenia pokładu. 

WTG >2 

układ „strop–pokład 

–spąg” nieskłonny  
do tąpań 

Gdy Mwęgla >>Eskał (Mwęgla >2Eskał) układ jest nieskłonny do 

tąpań, ponieważ skały otaczające cechują się niskimi 

parametrami mechanicznymi, a co za tym idzie słabą 
zdolnością do gromadzenia energii sprężystej i układ traci 

możliwość do przeskoku (przejścia z jednego stanu 

równowagi do innego). 

W celu porównania warunków panujących w górotworze z najprostszym układem 

modelowym, jakim w warunkach laboratoryjnych jest maszyna wytrzymałościowa  

i próbka skalna, przeanalizowano 43 układy „strop–pokład–spąg” w 28 kopalniach 
GZW położonych w rejonach, w których występują tąpnięcia, jak i w rejonach, gdzie 

nie odnotowuje się tego typu zjawisk dynamicznych (rys. 6). 

Opracowana i przedstawiona w publikacji metoda oceny skłonności górotworu do 

tąpań – na podstawie wskaźnika WTG – stanowi rozwiązanie nowatorskie z uwagi na 
jednoczesne uwzględnianie w niej własności geomechanicznych węgla (modułu 

pokrytycznego) oraz cech sprężystych górotworu otaczającego dany pokład (moduł 

sprężystości), w przedziale wysokościowym, który ma decydujące znaczenie dla 
zagrożenia tąpaniami. 
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Wskaźnik (WTG), oprócz oceny skłonności górotworu do tąpań, może być stoso-

wany w metodach oceny zagrożenia tąpaniami. Może być także wykorzystywany  

w metodzie rozeznania górniczego wchodzącego w skład metody kompleksowej, 
czego przykładem jest próba jej nowelizacji przy użyciu wskaźnika WTG dokonana 

przez Konopkę i Patyńską (2004). Może być również elementem opracowanej 

wskaźnikowej metody oceny naturalnego zagrożenia tąpaniami (Bukowska 2004). 
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Rys. 6. Szkic sytuacyjny obszarów górniczych kopalń, w których zlokalizowano poligony badawcze  
(liczba „gwiazdek” oznacza liczbę poligonów badawczych w jednej kopalni) 

Fig. 6. The location sketch of mining areas of collieries, where proof grounds were located (the number of “stars” 
means the number of proof grounds in one colliery) 

Wskaźnik energii kinetycznej górotworu WEk 
Do wyznaczania wskaźnika energii kinetycznej górotworu WEk, dla przyjętego 

modelu „strop–pokład–spąg”, w interwale 100 m nad stropem i 30 m poniżej jego 

spągu, przeanalizowano kilkadziesiąt poligonów badawczych w GZW. Wartości 
energii kinetycznej niezbędne do jej wyznaczenia (rys. 7) obliczono według wzoru 

(Bukowska 2000) 

Ek = Asp – W2 +W3 

w którym: 
A

sp
 – energia odkształcenia sprężystego na granicy wytrzymałości próbki,  

W2 – energia pokrytycznego odkształcenia próbki, 
W3 – odzyskiwalna energia odkształcenia. 
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Na podstawie energii kinetycznej górotworu i pokładu zdefiniowano wskaźnik 

energii kinetycznej górotworu WEk (Bukowska 2003), który opisuje wzór 

kp

kg

Ek
E

E
W  

gdzie: 

Ekp –  energia kinetyczna (właściwa) pokładu, kJ/m
3
; 

Ekg – energia kinetyczna (właściwa) górotworu, czyli 130-metrowego pakietu skał 
otaczających pokład, z uwzględnieniem współczynnika osłabienia struktu-

ralnego 

Ekg = (Ekg1 h1 +…+ Ekgn hn)/130 
gdzie: 

Ekgn – energia kinetyczna obliczona dla n-tej warstwy w interwale 100 m nad 

stropem i 30 m poniżej spągu pokładu, kJ/m3
; 

hn – miąższość n-tej warstwy, m. 
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Rys. 7. Energie właściwe odkształcenia do określania energii kinetycznej:  – odkształcenie,  naprężenie, E – 
moduł sprężystości podłużnej, M – moduł pokrytyczny, Asp – energia sprężysta, W2 – energia pokrytycznego 
niszczenia, W3 – odzyskiwana energia odkształcenia 

Fig. 7. Specific energies of deformation for the kinetic energy determination:  – deformation,  – stress, E – module 
of elasticity, Asp – elastic strain energy, W2 – energy of postcritical destruction, W3 – recovered energy of deformation 

Wartości wskaźnika energii kinetycznej górotworu WEk zmieniają się w szerokim 
zakresie, od setnych części jedności do kilkuset (rys. 8). Obliczenia przeprowadzone, 
z uwzględnieniem budowy strukturalnej rejonów badań (rys. 6) wykazały możliwość 
wydzielenia trzech przedziałów zmienności wskaźnika energii kinetycznej górotworu 
WEk. Granice tych przedziałów są tożsame, w sposobie ich wyznaczania, z granicami 
wskaźnika skłonności górotworu do tąpań WTG. W obu przypadkach wynikają bowiem 
z przyjętego założenia, że układ „płyty maszyny wytrzymałościowej–próbka skalna” 
jest najprostszym, przyjętym układem modelowym górotworu w ujęciu „strop–
pokład–spąg” (rys. 5). Odpowiadające sobie wartości graniczne obu wskaźników są 
następujące: 
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• WTG = 1 odpowiada WEk = 20, 

• WTG = 2 odpowiada WEk = 1, 

zatem: 
• zakresowi zmienności WTG < 1 odpowiada zakres zmienności wskaźnika WEk >20, 

• zakresowi zmienności WTG = 1–2 odpowiada zakres zmienności wskaźnika WEk =  

= 1–20, 
• zakresowi zmienności WTG > 2 odpowiada zakres zmienności wskaźnika WEk < 1. 
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Rys. 8. Zmienność wskaźnika energii kinetycznej WEk względem klasyfikacyjnych przedziałów zmienności wskaźnika 
skłonności górotworu do tąpań WTG w poligonach badawczych w obszarze GZW 

Fig. 8. The variability of the index of kinetic energy WEk in relation to the classification intervals of variability of the 
index of rock mass liability to rock – bumps WTG for proof grounds in the area of Upper Silesia Coal Basin 

Przeprowadzone obliczenia z uwzględnieniem budowy strukturalnej rejonów 

badań (kilkadziesiąt poligonów) jednoznacznie wskazują na istnienie trzech przedzia-

łów zmienności wskaźnika energii kinetycznej górotworu WEk: 

0,0 < WEk    1,0  – górotwór nieskłonny do tąpań 

1,0 < WEk  20,0  – górotwór skłonny do tąpań 
         WEk > 20,0  – górotwór nieskłonny do tąpań 

W ostatnich latach również w AGH zostały opracowane nowe wskaźniki skłon-

ności skał do tąpań, których podstawę stanowią własności przedzniszczeniowe  

i pozniszczeniowe skał. Przykładem są: 
• wskaźnik zagrożenia spowodowanego przeskokiem według Zorychty (2002), który 

wyznacza się według wzoru 
max
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gdzie: 

Esod – moduł sprężystości przy odciążaniu, 

kr < np < n – przedział odkształceń, w którym możliwy jest przeskok; 

• wskaźnik potencjalnej skłonności skały do tąpań według Tajdusia, Flisiaka  

i Klisowskiego (2003) określa wzór 

1

1

M

E
W

od

pz

ET  gdy Rcd
p

  pz  

gdzie: 

Eod – moduł sprężystości przy odciążaniu próbki w części przedzniszczeniowej, 

M – moduł pokrytyczny. 

ZAKOŃCZENIE 

Złożoność mechanizmu tąpnięcia była powodem, że do tej pory nie opracowano  

w pełni skutecznej metody prognozowania tego zjawiska. Rozwój nauki i postęp  

w rozwoju bazy sprzętowej przyczyniają się do opracowywania coraz to nowocze-
śniejszych i oryginalniejszych oraz wiarygodniejszych wskaźnikowych metod oceny 

skłonności do tąpań. Jednakże większość z tych metod ma charakter jedynie teore-

tyczny i jak dotąd nie były weryfikowane w warunkach górniczych.  

Omawiane w publikacjach wskaźniki skłonności do tąpań, wyznaczane na pod-
stawie badań w maszynie wytrzymałościowej, odnoszą się najczęściej jedynie do 

poszczególnych rodzajów skał, na przykład określa się je oddzielnie dla węgla  

a oddzielnie dla poszczególnych warstw i skał otaczających pokłady węglowe 
(piaskowców, mułowców i iłowców), podając wartości wyznaczanych wskaźników 

odrębnie. Przyjmując taki schemat postępowania nie uwzględnia się wpływu na 

zagrożenie tąpaniami układu składającego się z pokładu węgla i otaczającego go 

kompleksu skał jako zespołu wielu warstw skalnych o różnych właściwościach  
i zmiennej miąższości. 

Taki układ przyjęty jako modelowy dla warunków Górnośląskiego Zagłębia Wę-

glowego stał się podstawą do opracowania nowych wskaźników skłonności górotworu 
do tąpań. Należą do nich wskaźniki opracowane w ostatnich latach w GIG: 

• wskaźnik skłonności górotworu do tąpań WTG, 

• wskaźnik energii kinetycznej górotworu WEk. 

Prognoza skłonności górotworu do tąpań na podstawie wskaźników WTG i WEk 

została zweryfikowana w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (w ponad 

czterdziestu poligonach). 

Opracowane w GIG nowe metody oceny skłonności górotworu do tąpań znalazły 
odzwierciedlenie w znowelizowanych w 2002 roku przepisach Prawa geologicznego  

i górniczego, w zakresie zaliczania pokładów do odpowiednich stopni zagrożenia 

tąpaniami. W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
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14 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 841) pojęcie skłonności do tąpań zostało 

rozszerzone przez wprowadzenie pojęcia skłonności górotworu i skał do tąpań, 

uzależnione od całokształtu własności skał otaczających i pokładu. 
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