
TĄPANIA 



Czy tąpniecie jest zagrożeniem naturalnym?

• Wstrząsy indukowane 
działalnością górniczą
i tąpania są zaliczane do 
górniczych zagrożeń 
naturalnych 
(wg M. Bukowska) 

• Wynikają one bezpośrednio 
z naturalnych właściwości 
środowiska geologicznego, 
a ich występowanie jest 
warunkowanie sposobem 
prowadzonych robót 
górniczych



Mining operation
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Rockburst



Zjawiska dynamiczne



Zjawiska dynamiczne w górotworze



Klasyfikacja intensywności zjawisk 
dynamicznych



Stabilność układu (wg Druckera)

• Układ stabilny = układ 
w równowadze trwałej A
• Mała zmiana reakcji pod wpływem 

małych zaburzeń warunków, w 
których znajduje się układ

• Układ w stanie równowagi 
nietrwałej B
• Mała zmiana warunków wywołuje 

dużą zmianę reakcji układu i 
dynamiczne przejście do nowego 
stanu równowagi trwałej A



Wstrząs a tąpnięcie
• Pojecie wstrząs sejsmiczny indukowany eksploatacją górniczą i tąpnięcie 

są genetycznie pojęciami tożsamymi

• Jednak tąpnięcie jest szczególnym przypadkiem wstrząsu

• Oba zachodzą na skutek zniszczenia struktury warstwy skalnej w 
określonej objętości

• W przypadku przerwania funkcjonalności wyrobiska górniczego mówimy 
o tąpnięciu



Przyczyny występowania tąpnięć

• naturalne:
• duże pierwotne naprężenia górotworu, wynikające z dużej głębokości 

prowadzonych robót górniczych,

• występowanie w stropie grubych i mocnych warstw piaskowców,

• naturalna skłonność węgla i skał otaczających do tąpań, wynikająca z 
własności fizyko- mechanicznych skał.



Przyczyny występowania tąpnięć

• organizacyjne:
• brak dostatecznego zakresu robót udostępniających i przygotowawczych,

• niedobór aparatury do oceny stanu zagrożenia,

• niedostatek obudowy i wyposażenia technicznego.



Przyczyny występowania tąpnięć

• techniczne:
• lokalne koncentracje naprężeń spowodowane działalnością górniczą poprzez 

niewłaściwe dobranie systemów eksploatacyjnych bądź zaszłościami 
eksploatacyjnymi typu resztki,

• utrudniona eksploatacja i profilaktyka tąpaniowa, wynikająca z warunków 
złoża wielopokładowego 
i zabudowy powierzchni.



Eksploatacja pokładów węgla powoduje:

• Zmiany rozkładu naprężeń

• Deformację górotworu  

• Aktywność sejsmiczną



Modele rozwoju procesu niszczenia struktury 
górotworu

• Dylatancyjny

• Poślizgowy

• Fazowy 



Model dylatancyjny

• Dylatancja to miara względnego przyrostu objętości, którego 
doznaje element dxdydz przy założeniu, że deformacje są 
małe 

• Model dylatancyjny powoduje wystąpienie tąpnięć 
pokładowych – rozwój procesu niszczenia skutkuje wzrostem 
aktywności sejsmicznej w chwili przekroczenia progu 
dylatancji, czyli wartość naprężenia, powyżej którego 
następuje zwiększenie objętości skały

• Dalszy wzrost dylatancji, wynikający z niestabilnego pękania 
kończy się wstrząsem zasadniczym o maksymalnej energii
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Model poślizgowy

• Związany z tąpaniami stropowymi

• Zjawiska mają formę poślizgów i przemieszczeń mas skalnych wzdłuż 
płaszczyzny

• Ognisko jest przestrzenią, gdzie zachodzą procesy prowadzące do 
powstania wstrząsu

• Mechanizm poślizgowy:
• Poziomy 

• Normalny

• odwrócony



Model fazowy

• Związany z niszczeniem struktur mocnych warstw stropowych

• Niszczenie składa się z faz
• Początkowa faza rozwija się wg modelu dylatancyjnego

• Końcowa wg modelu poślizgowego



Ze względu na przyczyny tąpnięć można 
wyróżnić następujące ich rodzaje:

• tąpnięcia górnicze, które zachodzą w rezultacie działalności 
górniczej,

• tąpnięcia tektoniczne, które związane są 
z aktywnymi strefami tektonicznymi  i mają charakter trzęsień 
Ziemi. 



Podział tąpnięć (Biliński)

• Naprężeniowe (pokładowe) – powolne narastanie naprężeń w 
pokładzie (nacisk stropu) prowadzi do gwałtownego uwolnienia 
energii sprężystej, wyrzut węgla do wyrobiska.

• Udarowe – nagłe przyłożenie siły powstałej w wyniku pęknięcia 
monolitycznej warstwy (w stropie lub spągu), otoczenie wyrobiska 
poddane dużym obciążeniom dynamicznym, przekroczenie 
krytycznego wytężenia, wyrzut węgla do wyrobiska 



Podział tąpań ze względu na mechanizm 
powstawania (Kidybiński)

• Tąpania pokładowe – przekroczenie wytrzymałości calizny w strefie 
dużych naprężeń

• Tąpania pokładowe – zainicjowane wstrząsem sejsmicznym 
odprężenie calizny w strefie koncentracji naprężeń

• Tąpania wstrząsowe – jako szkody 
w wyrobiskach po wstrząsie sejsmicznym



Nagromadzona energia sprężysta
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Pole powierzchni



Co można policzyć?



Fazy niszczenia (jednoosiowe ściskanie)

• Stan przedkrytyczny – podczas niszczenia wzrostowi odkształcenia 
towarzyszy wzrost odporności skały

• Stan pokrytyczny – skała ulega pokruszeniu, wzrostowi odkształcenia 
towarzyszy zmniejszenie się wytrzymałości skały



Wskaźniki (teoretyczne)

Wskaźnik osłabienia tąpnięcia
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Parametry geomechaniczne

Moduł sprężystości podłużnej E –
związany z cechami skał otaczających węgiel 
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Moduł pokrytyczny M –
związany z cechami pozniszczeniowymi węgla
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Wskaźnik skłonności 
do tąpań górotworu skal

wegla
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Metody profilaktyki tąpaniowej



Metody oceny stanu zagrożenia tąpaniami



Regionalne zróżnicowanie występowania 
zagrożenia tąpaniami w GZW (Kabiesz)

1. W przypadku małych wartości naprężeń, przy słabej aktywności 
sejsmicznej, zagrożenie tąpaniami nie występuje



Regionalne zróżnicowanie występowania 
zagrożenia tąpaniami w GZW

2.    Przy większych wartościach naprężeń i silniejszych 
wstrząsach w pokładach, w których węgiel jest skłonny do 
tąpań, zagrożenie może występować z natężeniem 
proporcjonalnym do nasilenia zagrożenia sejsmicznego i 
wytężenia górotworu (Niecka Bytomska)



Regionalne zróżnicowanie występowania 
zagrożenia tąpaniami w GZW

3. W przypadku węgli słabych, nieskłonnych do 
tąpań, zagrożenie może utrzymywać się na niskim 
poziomie nawet przy znacznym nasileniu wstrząsów



Regionalne zróżnicowanie występowania 
zagrożenia tąpaniami w GZW

4. W przypadku węgli bardzo mocnych, silnie skłonnych do 
tąpań, przy braku lub przy występowaniu 
niskoenergetycznych wstrząsów, zagrożenie tąpaniami może 
pojawić się dopiero przy krytycznych stanach wytężenia 
ociosów wyrobisk górniczych  



List of the strongest rockburst in Poland
Mine Epicenter - cities Magnitude Time

1
KGHM S.A. O/ZG 
Rudna

Polkowice - Głogów -
Lubin

4.7 19.03.2013 22:09

2 KWK Wujek "Śląsk"
Katowice - Chorzów -
Zagłębie Dąbrowskie

4.0 18.04.2015 00:16

3 KWK Rydułtowy-Anna
Rydułtowy - Radlin -

Wodzisław
3.8 13.01.2005 18:34

3 KWK Janina Libiąż - Żarki 3.8 30.09.2015 11:13

5 KWK Bobrek Bytom 3.5 03.06.2016 8:42

5 KWK Centrum
Bytom-Radzionków-

Ruda Śląska
3.5 12.12.2008 23:45

5 KWK Wujek Katowice 3.5 26.05.2014 20:42

8 KWK Marcel Wodzisław Śląski 3.4 08.03.2012 20:20

9 KWK Bobrek-Centrum Bytom 3.3 21.11.2012 5:22

9 KWK Bobrek-Centrum Bytom 3.3 19.07.2011 18:06

11 KWK Piast Bieruń 3.2 09.02.2010 20:10

11 KWK Rydułtowy-Anna Rydułtowy 3.2 30.03.2011 4:02

13 KWK Rydułtowy-Anna Rydułtowy 3.1 07.06.2013 01:12

14 KWK Wieczorek Katowice 3.0 10.03.2013 15:02

14 KWK Rydułtowy-Anna Rydułtowy 3.0 05.02.2010 12:50

16 KWK Bobrek-Centrum Bytom 2.9 19.03.2006 20:10



Underground mine gas explosion
- additional danger effects

• https://www.youtube.com/watch?v=gavc6obCTts

• https://www.youtube.com/watch?v=HyZ25k2B2iI

https://www.youtube.com/watch?v=HyZ25k2B2iI
https://www.youtube.com/watch?v=HyZ25k2B2iI

