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Wykaz ważniejszych oznaczeń stosowanych w pracy 
 

a  – odległość między elektrodami, 

C – pojemność kondensatorów,  

co – prędkość dźwięku w wodzie, 

E – energia udaru (rozspajania), 

Ec – moduł odkształcenia, 

Eprz – wytrzymałość elektryczna doraźna, 

Es – moduł Younga, 

f – współczynnik zwięzłości skał, 

jf  – impuls ciśnienia fali uderzeniowej, 

ms – masa próbki wysuszonej do stałej wagi, 

mw –  masa próbki nawodnionej, 

Nw – nasiąkliwość wagowa, 

Pc  – porowatość całkowita materiału, 

Pz  – porowatość zamknięta materiału, 

Po  – porowatość otwarta materiału, 

Pkap  – podciąganie kapilarne, 

pf – ciśnienie czoła fali, 

po – ciśnienie w ośrodku nie zaburzonym,  

R – odległość od kanału iskrowego do punktu pomiaru ciśnienia, 

ro  – promień otworu strzałowego, 

rp  – początkowy promień przewodnika, 

rsp – średni promień porów, 

Rc – wytrzymałość na ściskanie, 

Rco – hipotetyczna wytrzymałość na ściskanie materiału bezporowatego, 

Rr – wytrzymałość na rozciąganie, 

Rt – wytrzymałość na ścinanie, 

t – czas przejścia czoła fali uderzeniowej, 

U – napięcie na kondensatorach,  

Uprz – napięcie przebicia, 

uf – prędkość przemieszczania się czoła fali uderzeniowej, 

V – objętość próbki, 

vf – prędkość przepływu ośrodka za czołem fali, 
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W/C – wskaźnik zaczynu cementowego, 

κ  – wykładnik izentropy i adiabaty, 

αo – prędkość dźwięku za czołem fali, 

ρo – gęstość ośrodka nie zaburzonego (wody), 

σ – naprężenie normalne, 

σr – naprężenie promieniowe, 

σsk – naprężenie wywołane skurczem, 

τ – naprężenie styczne, 

σw – napięcie powierzchniowe wody, 

ε – odkształcenie liniowe, 

γ  – kąt odkształcenia postaciowego, 

λc – przewodność cieplna, 

ν – liczba Poissona, 
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1. Wstęp. 

Wzrastające w ostatnich latach zapotrzebowanie na surowce skalne dla 

potrzeb drogownictwa i budownictwa, przy równoczesnych ograniczeniach 

w stosowaniu tradycyjnych metod w eksploatacji, prowadzi do poszukiwania nowych 

technik urabiania i rozdzielania skał. Rola jaką w gospodarce odgrywają surowce 

mineralne wynika z ogromnej różnorodności występujących w naturze skał 

i minerałów, a co za tym idzie sposobów ich wykorzystania. Podstawową tendencją 

rozwoju cywilizacji jest stały wzrost  zapotrzebowania na surowce mineralne i to 

zarówno w zakresie ilościowym jak i jakościowym. Eksploatacja skał zwięzłych, 

pomimo że z zasady prowadzona jest metodami odkrywkowymi, należy do 

najtrudniejszych procesów wydobywczych. Proces ten jest bowiem wieloetapowy 

i bardzo zróżnicowany technologicznie, a jego skuteczność zależy od zaplecza 

technicznego, czyli od zespołu maszyn i urządzeń realizujących proces urabiania 

i przeróbki najbardziej twardych i zwięzłych, odpornych na ścieranie surowców 

zawartych w skorupie ziemskiej. jakimi są skały. Podstawową metodą urabiania skał 

w górnictwie odkrywkowym jest metoda strzałowa, która jednak może być stosowana 

przy pewnych uwarunkowaniach. 

Ograniczenia w stosowaniu tej metody w kamieniołomach do urabiania skał 

zwięzłych tj. strzelania z zastosowaniem materiałów wybuchowych spowodowane są 

po pierwsze względami ochrony środowiska naturalnego, a po drugie lokalizacją 

wielu zakładów górniczych na terenach zurbanizowanych, lub też w ich pobliżu. 

Towarzyszące strzelaniu z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, 

powstawanie gazów powybuchowych, rozrzut odłamków, duże natężenie hałasu 

stwarzają zagrożenie dla ludności i istniejącej infrastruktury [40, 64]. O ile trudno 

sobie wyobrazić na obecnym poziomie techniki metodę, która mogła by zastąpić 

urabianie, czyli oddzielanie skał od masywu dla celów drogownictwa, metodą inną 

niż strzelanie, o tyle w pozostałych operacjach technologicznych jest to możliwe 

i coraz częściej stosowane. Mowa tu o problemie rozpajania bloków o wymiarach nie 

pozwalających na ich transport i przeróbkę. Chodzi tu o niebagatelną ilość bloków, 

ponadwymiarowych, bo sięgającą czasami aż 80% odstrzelonego urobku. Problem 

ten rozwiązywany jest do dzisiaj poprzez tzw. „strzelanie wtórne” [16], wgłębne lub 

nasadkowe, któremu towarzyszy duży rozrzut odłamków skalnych, hałas itp. 
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Uciążliwości te powodują, że obok strzelania wtórnego wprowadza się nowe 

technologie, a w szczególności wykorzystuje młoty hydrauliczne, technologie 

wysokociśnieniowe, z użyciem strumieni abrazyjnych, metody chemiczne, termiczne, 

itp. [16, 56, 62]. Każda z wymienionych metod ma określone zalety i wady ale 

niestety żadna z nich nie jest idealnym rozwiązaniem. Stąd też wynika potrzeba 

poszukiwania nowych metod i stąd też wynikają próby aplikacji dla celów górniczych 

metody elektrohydraulicznej będącej tematem niniejszej pracy. 

Potrzeba poszukiwania nowych metod urabiania i rozpajania wynika także 

z szerokiego zakresu potrzeb jak np.: starzenie się istniejącej infrastruktury na 

terenach zurbanizowanych wymagającej niejednokrotnie wykonania prac 

rozbiórkowych i wyburzeniowych. 

W tym zakresie konieczność i możliwości w stosowaniu alternatywnych metod 

dla materiałów wybuchowych są olbrzymie. Stąd też wynika geneza poszukiwania 

rozwiązań wykorzystujących m.in. metodę elektrohydrauliczną, nad którą są 

prowadzone badania a praktyczne jej zastosowania stanowią między innymi istotę 

przedstawionej pracy. 

2. Cel, zakres i teza pracy. 

Jak już wspomniano we wstępie do niniejszej pracy, specyfika prac 

eksploatacji w górnictwie skalnym należy do bardzo trudnych operacji górniczych ze 

względu na fakt, że jest to proces wieloetapowy i zróżnicowany technologicznie 

a tym samym uzależniony od wielu maszyn i urządzeń realizujących eksploatację 

surowców skalnych. Eksploatacja surowców skalnych przynosi obok pożądanego 

produktu finalnego jakim jest urobek o założonych gabarytach gwarantujących 

możliwość dalszej realizacji procesu technologicznego, także poważną część urobku 

o wymiarach wymagających dalszej przeróbki. 

Optymalny dobór techniki urabiania jest niezmiernie ważnym zagadnieniem, 

jeżeli uwzględni się fakt, że wydobycie kamienia budowlanego jak i drogowego 

począwszy od 1994 roku stale rośnie [5]. Stawia to olbrzymie problemy przed procesem 

przeróbki, który wymaga surowca skalnego o limitowanych gabarytach ograniczonych 

możliwościami maszyn kruszących, ładujących i transportowych. Problem ten jest 

rozwiązywany w górnictwie skalnym rozmaicie, ale należy stwierdzić, że w ostatnich 

latach coraz bardziej pomocnymi do rozwiązywania tego problemu stają się różnego 

rodzaju młoty górnicze o coraz doskonalszych konstrukcjach [9, 44]. 
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Rozwój i doskonalenie konstrukcji młotów doprowadziło do sytuacji, w której 

stały się one konkurencyjne dla stosowanej techniki strzałowej; (mowa tu oczywiście 

o technice tzw. strzelania wtórnego nazywanego również rozszczepkowym). 

Stosowane w górnictwie młoty różnią się strukturą zespołu roboczego, 

w którym generowane jest wymuszenie udarowe. Ogólnie rzecz biorąc można 

wyróżnić dwie grupy młotów [44]: 

- młoty bezbijakowe o energiach uderzenia 13 ÷ 20 kJ, 

- młoty bijakowe o energiach uderzenia 5 ÷ 7 kJ. 

Obok technologii roozspajania skał przy pomocy młotów hydraulicznych 

obserwuje się również rozwój szeregu innych technik bezwybuchowych, 

a mianowicie rozspajanie brył skalnych przy pomocy generatorów promieniowania 

podczerwonego, wykorzystywanie przepływu prądu o wysokich napięciach 

elektrycznych, metod chemicznych z zastosowaniem tzw. proszków rosnących, 

metod termicznych, itp. [56, 59, 61]. 

Obok wspomnianych już metod należy wymienić również metodę 

elektrohydrauliczną, która to metoda stanowi istotę niniejszej pracy. W praktyce 

potwierdzono już przydatność metody elektrohydraulicznej w procesie rozkruszania 

skalnych bloków ponadwymiarowych. W literaturze można również spotkać 

wzmianki o próbach zastosowania metody elektrohydraulicznej do urabiania 

masywu skalnego [31, 42, 43]. 

Olbrzymie moce chwilowe, jakie uzyskuje się w efekcie wyładowania 

wysokonapięciowego w cieczy, pozwalają na wykorzystywanie tej metody do celów 

górniczych i nie tylko. Można ją stosować w pracach zaliczanych do szeroko pojętej 

inżynierii lądowej, takich jak wyburzanie budowli, zrywanie nawierzchni drogowych, 

wykonywanie wykopów fundamentowych w podłożu skalnym, wykonywanie studni, 

różnego rodzaju przekopów itp. 

Co prawda metoda elektrohydrauliczna została już teoretycznie opisana [63, 

67, 68] i częściowo został określony zakres jej praktycznego stosowania, ale do 

pełnego opisania aplikacji tej metody jak również efektów stosowania metody, 

szczególnie dla celów górnictwa odkrywkowego, wiele jeszcze brakuje. 

Uwzględniając wszystkie wymienione wyżej aspekty, autor zdecydował się 

na podjęcie w niniejszej pracy próby przebadania i oceny zależności 

energetycznych rządzących procesem rozpajania betonów i skał metodą 

elektrohydrauliczną w zależności od wybranych właściwości fizyko-mechanicznych 
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badanego materiału. Takie podejście do testowanej metody stanowiące istotną 

nowość, powinno, według autora, określić i uściślić zakres i skuteczność 

stosowania metody oraz wskazać jak wybrane właściwości fizyko-mechaniczne 

betonów i skał wpływają na wartość energii niezbędnej do ich rozdzielania. 

Właściwe ustalenie zakresu pracy było bardzo trudnym zadaniem. Badania 

i praktyka wykazują, że właściwości fizyko-mechaniczne poszczególnych rodzajów 

skał są niezwykle zróżnicowane (na co wskazują przytoczone w aneksie do pracy 

wartości. podstawowych parametrów wytrzymałościowych). Analizując właściwości 

fizyko-mechaniczne tej samej skały należy stwierdzić, że zmieniają się one wraz 

z głębokością zalegania. skały. Stąd też niezwykle starannie dokonano wyboru skał 

celem badania możliwości ich rozdzielania metodą elektrohydrauliczną. 

Mając również na uwadze aspekty praktyczne oraz niewątpliwie łatwiejszą, 

a tym samym bardziej obiektywną ocenę rezultatów aplikacji metody 

elektrohydraulicznej, jako materiału badawczego użyto, obok wybranych skał, 

różnego rodzaju betonów. Uwzględniając wszystkie wymienione uwarunkowania, 

sformułowano cel pracy, który zróżnicowano na naukowy, określany jako 

poznawczy i cel utylitarny. 

Cel poznawczy pracy. 

Podstawowym celem poznawczym, a tym samym naukowym pracy jest 

poszerzenie zakresu wiedzy o metodzie elektrohydraulicznej w zastosowaniach 

górniczych Celowi temu służyć powinien cykl badań eksperymentalnych 

przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Również 

zachowanie się skał o bardzo zróżnicowanych właściwościach fizycznych, 

mechanicznych i chemicznych poddawanych olbrzymim energiom wyzwalanym 

w trakcie generacji efektu elektrohydraulicznego, to bardzo interesująca od strony 

naukowej problematyka. 

Cel utylitarny pracy. 

Jak już uprzednio wspomniano, w procesie urabiania materiałów skalnych 

mamy do czynienia z wytrzymałością na ściskanie niejednokrotnie przekraczającą 

możliwości stosowania do urabiania narzędzi mechanicznych. Próba zastosowania 

do tego celu metody elektrohydraulicznej powinna wzbogacić przyszłościowe 
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możliwości eksploatacji tych trudno urabialnych materiałów. Określenie możliwości 

i skuteczności stosowania metody dla betonów powinno dać odpowiedź na pytanie 

o możliwościach stosowania wzmiankowanej metody w pracach na terenach 

zurbanizowanych. 

Teza pracy. 

Badania rozspajania skał metodą elektrohydrauliczną były już tematem wielu 

prac naukowych prowadzonych w jedynym w Polsce ośrodku zajmującym się tym 

zagadnieniem, tj. w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych 

Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Nigdy jednak nie ujmowano 

wzajemnych relacji skała - metoda elektrohydrauliczna, pod kątem wpływu 

właściwości fizyko-mechanicznych badanej skały na skuteczność tej metody. W tym 

kontekście postawiono następującą tezę pracy:  

Skuteczność rozpajania bloków skalnych i betonów pozostaje 

w ścisłym związku z ich wybranymi właściwościami fizyko-

chemicznymi i mechanicznymi. 

Tak sformułowana teza pracy, pomimo że wydaje się być oczywistą, obejmuje jednak 

swoją istotą anomalne, w wielu przypadkach, zachowania się skał w procesie 

urabiania. Na potwierdzenie tych słów wystarczy tu wspomnieć np. taką cechę jak 

anomalna rozszerzalność cieplna porfiru, powodująca nieprzewidywalny wzrost 

naprężeń w procesie urabiania. 
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3. Zjawisko elektrohydrauliczne jako źródło fali udarowej, niszczącej 

strukturę skały, a metoda eksplozji z wykorzystaniem materiału 

wybuchowego 

3.1. Czynniki geologiczne.  

Rozkruszanie skał przy pomocy materiałów wybuchowych jest zazwyczaj 

pierwszym etapem prac wydobywczych, a także jednym z podstawowych elementów 

procesu wydobywczego w sektorze produkcji surowców skalnych i rudy metali. Zakres 

i sposób wykorzystania do celów urabiania materiałów wybuchowych determinują 

czynniki geologiczne. 

Czynniki geologiczne mające najbardziej istotne znaczenie dla procesu 

rozkruszania skał to: skład mineralny, struktura skały oraz cechy struktury w skali 

mikro i makro (obecność uskoków, ciosów, rozszczepień oraz struktura płaszczyzn 

uławicenia). Skład mineralny oraz struktura skały zależą od jej pochodzenia 

i sposobu występowania, zaś takie cechy strukturalne jak: uskoki, ociosy 

i rozszczepienia powstają przeważnie w wyniku ruchów tektonicznych górotworu. 

Charakterystyki skały zależą głównie od właściwości dominujących składników 

mineralnych wchodzących w jej skład. Rozszczepienia skał i płaszczyzny poślizgu, 

struktura skały (np. tekstura blokująca skał magmowych,) rodzaj i ilość spoiwa 

zawartego w skałach osadowych, budowa łupkowa skał metamorficznych oraz takie 

czynniki jak obecność płaszczyzn o zmniejszonej zwięzłości, uwarstwienie, uskoki, 

i ciosy są szczególnie znaczące w procesie rozpajania i rozdrabniania skał [24, 60]. 

Wietrzenie skał i spowodowane tym procesem zmiany powodują dalsze 

zmiany charakterystyki procesu kruszenia z uwagi na porowatość i obecność 

płaszczyzn o zmniejszonej zwięzłości.  

Współczesne prace z zakresu wpływu właściwości fizyko-chemicznych, składu 

mineralnego oraz struktury skał podkreślają, że nieciągłości geologiczne mają 

większe znaczenie dla procesu rozkruszania skał niż same materiały wybuchowe. 

Nie tylko nieciągłości struktury skały, lecz także inne cechy geologiczne – litologia, 

tekstura skały, mikrostruktura, skład mineralny oraz przebieg procesów wietrzenia 

skał mają ogromny wpływ na proces rozspajania skał. 

Obecnie istnieje szerokie pole dla badań laboratoryjnych procesu rozspajania 

skał o podobnym składzie, lecz o innej teksturze i odwrotnie. W wyniku 
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przeprowadzonych badań stwierdzono, że przebieg procesu rozspajania skał nie 

zależy wyłącznie od użytych materiałów wybuchowych, lecz w procesie tym 

podstawową rolę odgrywają czynniki geologiczne o których już uprzednio 

wspomniano [24, 34]. 

3.2. Wybuch przewodu jako źródło fali uderzeniowej. 

Wybuch jest zjawiskiem szybkiej, fizycznej, chemicznej lub jądrowej 

przemiany układu, której towarzyszy zamiana energii potencjalnej w pracę 

mechaniczną. Badanie zjawiska wybuchu stanowi część interdyscyplinarnej 

dziedziny wiedzy zwanej fizyką wysokich energii [48], a stanowiącej fuzję fizyki 

teoretycznej, doświadczalnej oraz chemii fizycznej. 

Jednym z przedmiotów zainteresowań wspomnianej dziedziny jest badanie 

eksplozji przewodu (zaliczanej do grupy wybuchów fizycznych) jako źródła 

powstawania fali uderzeniowej. 

Zwykle pod pojęciem eksplozji przewodu rozumie się zespół zjawisk 

związanych z przepływem prądu o wysokiej gęstości, rzędu 10 ÷ 104 kA/mm2, przez 

cienki przewód (o przekroju mniejszym od 1 mm2). W wyniku przepływu tego prądu, 

w bardzo krótkim czasie (10-8 ÷ 10-4 s) przewód ulega rozpadowi, któremu 

towarzyszą zjawiska analogiczne jak dla klasycznej eksplozji, a więc błysk 

i uderzeniowa fala akustyczna. Rozpad przewodu następuje wówczas, gdy 

doprowadzona do niego energia jest większa od energii oddawanej do otaczającego 

środowiska. Rozpad ma charakter eksplozji, jeżeli energia elektryczna 

doprowadzona do przewodu do momentu rozpadu jest większa od pewnej wartości 

progowej, zależnej głównie od rodzaju przewodnika [1, 2, 74]. 

Teoretycznych podstaw do opisu eksplozji przewodu dostarcza teoria 

wybuchu skupionego, inaczej nazywanego w literaturze wybuchem punktowym [3]. 

Opisuje ona zjawiska występujące w ośrodkach ciągłych przy wybuchu w nich 

ładunku o małej objętości i dużej energii [75]. 

3.3. Ogólna charakterystyka eksplodujących przewodów. 

Ze względu na rodzaj przewodnika wyróżniamy dwie klasy metali 

charakteryzujące się: 

1. Niską temperaturą wrzenia i niewielkim ciepłem parowania: (Cu, Ag, Al., Sn, 

Zn, Cd, Pb); 
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2. Wysoką temperaturą topnienia i dużym ciepłem parowania: (W, Mo, Ni, Fe). 

Do ważniejszych cech eksplodujących przewodów zależnych od szybkości 

dostarczania do nich energii należą: 

− charakter rozpadu i postać produktu rozpadu, 

− przebieg napięcia i natężenia prądu elektrycznego w funkcji czasu, 

− amplituda generowanej fali ciśnienia, 

− występowanie lub brak wyładowania łukowego, czyli tzw. pauzy prądu. 

Jako miarę szybkości rozpadających się przewodów najczęściej przyjmuje się 

maksymalną gęstość natężenia prądu, natomiast miarą ilości energii doprowadzonej 

do rozpadających się przewodów jest entalpia właściwa metalu [8]. 

W czasie eksplozji przewód rozpada się w kierunku podłużnym i poprzecznym 

w stosunku do kierunku przepływu prądu [45]. Rozpad podłużny jest na ogół 

nierównomierny, przy czym najczęściej nierównomierność ta jest w przybliżeniu 

periodyczna wzdłuż osi przewodu. Stwierdzono, że cech periodyczności nie wykazują 

przewody wyżarzone [2] oraz przewody poddane bardzo szybkim eksplozjom [74]. 

Rozpad poprzeczny związany jest ze zjawiskiem naskórkowości, w wyniku którego 

następuje przegrzanie warstwy powierzchniowej przewodu i eksplozyjne jej zrywanie. 

Rdzeń przewodu przez znaczną część trwania procesu pozostaje w fazie stałej. 

3.4. Klasyfikacja i wstępny opis eksplozji przewodów. 

Ogólną klasyfikację eksplozji przewodów opracował Chace [11]. Według tej 

klasyfikacji charakter rozpadu przewodu zależy od maksymalnej gęstości natężenia 

prądu, ilości doprowadzonej do przewodu energii, oraz w mniejszym stopniu takich 

parametrów jak przekrój przewodu, rodzaj otaczającego środowiska, itd. Klasyfikacja 

Chace’a, która oparta jest na relacji czasów charakterystycznych dla różnych 

mechanizmów rozpadu do czasu niezbędnego do odparowania przewodu, wyróżnia 

cztery klasy wybuchów podanych poniżej. 

Topnienie. 

Doprowadzona energia jest mniejsza od całkowitej energii parowania 

i przewód nie wyparowuje, a tylko rozpada się na krople i segmenty (bezpieczniki 

topikowe). Ze względu na małą ilość dostarczonej energii rozpady te nie mogą być 

określone jako eksplozje [12]. 
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Powolny wybuch. 

Czas konieczny na wyparowanie przewodnika jest duży w porównaniu 

z czasem rozwoju różnego rodzaju niestabilności. Jeżeli założyć, że średnica 

przewodnika jest mała w porównaniu z głębokością przenikania prądu, a straty 

energetyczne też dostatecznie małe, to na skutek przepływu prądu, we wszystkich 

punktach przekroju poprzecznego przewodu wydzielą się jednakowe ilości ciepła 

(pomijamy zjawisko naskórkowości). Ponieważ doprowadzenie energii jest powolne, 

ciało ulega rozszerzeniu przy stałym ciśnieniu zewnętrznym, a temperatura wzrasta 

do punktu topnienia. Dalej następuje izotermiczne stopienie, po którym – w miarę 

zbliżania się temperatury cieczy do punktu wrzenia – zachodzi dalsze rozszerzanie 

się i wreszcie, po osiągnięciu temperatury wrzenia izotermiczne wyparowanie. Jeżeli 

zewnętrzny obwód elektryczny (o dużej indukcyjności) ogranicza narastanie 

natężenia prądu do kilku μs, zmiany kształtu są istotne. Należy, bowiem pamiętać, że 

materiał roztopionego przewodnika jest podtrzymywany głównie siłami bezwładności. 

Przejściu z fazy ciekłej w parę towarzyszy nagły wzrost oporu elektrycznego 

przy jednoczesnym zmniejszaniu się natężenia prądu. Następuje przerwa 

w przepływie prądu elektrycznego. Przerwa ta powoduje powstanie dużego napięcia 

samoindukcji i właśnie ten moment uważa się za początek wybuchu. Olbrzymia 

gęstość pary nie pozwala na natychmiastową, wtórną jonizację lawinową, a mały 

prąd płynący w układzie jest podtrzymywany jedynie przez elektrony i jony, będące 

wynikiem termicznej jonizacji. Powstały cylinder gazu rozszerza się, a jego gęstość 

maleje. Gdy średnia droga swobodna osiągnie wartość krytyczną dla powstania 

lawiny, na powierzchni słupa gazu zapala się łuk elektryczny, wyczerpując całkowicie 

pozostałą w kondensatorach energię elektryczną. Następuje powtórne uderzenie 

prądu. W powolnym wybuchu zmiany gęstości w zależności od temperatury osiągają 

duże wartości, a wpływ ośrodka otaczającego przewód jest minimalny [13]. 

Szybki wybuch (model naddźwiękowy i ablacyjny). 

Czas parowania jest mały w porównaniu ze stałą niestabilności. Proces 

wybuchu odbywa się tak szybko, że istotne zmiany w kształcie eksplodującego 

przewodnika nie zdążą się rozwinąć. W procesie tym, oprócz wspomnianych 

parametrów (wybuch powolny), dużą rolę odgrywa materiał przewodu oraz 

otaczający ośrodek. Zwiększenie gęstości otaczającego ośrodka jest równoznaczne 

ze zwiększeniem się sił bezwładności działających na cząstki eksplodującego 
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przewodnika. Rozszerzalność materiału przewodu jest w ten sposób wyraźnie 

ograniczona [46, 47, 63]. Zmiany gęstości są zaniżone w porównaniu z powolnym 

wybuchem i średnia gęstość materiału przewodu jest większa. Jak wiadomo, opór 

przewodnika jest funkcją temperatury i gęstości, przy czym zależność od gęstości 

jest o wiele silniejsza. W rezultacie opór elektryczny wybuchającego przewodu 

będzie mniejszy dla gęstego otaczającego ośrodka (np. woda) i po odprowadzeniu 

całkowitej energii parowania przez dłuższy czas zachowa swą wartość [14]. 

Dla wyjaśnienia mechanizmu szybkiego wybuchu przewodów należących do 

I klasy metali można wykorzystać tzw. naddźwiękowy model opisany przez 

Keilhackera [33, 63]. Zakładamy, podobnie jak poprzednio, że badany przewód jest 

dostatecznie cienki, a charakterystyczny czas dynamicznego obrazu wybuchu jest 

większy od średniego czasu upływającego pomiędzy zderzeniami elektronu 

z atomem lub elektronu z jonem. Prawdopodobnie w tym wypadku temperatura 

jonowa i elektronowa są w przybliżeniu równe. Przy szybkich wybuchach, aż do 

momentu wyparowania, gęstość prądu w całym przekroju poprzecznym jest 

jednakowa. Dzieje się to z następujących powodów: w momencie włączenia 

podstawowymi nośnikami prądu są elektrony, które przez zderzenia przekazują 

energię sieci krystalicznej metalu. Jednorodny prąd początkowy (cienki przewód) 

powoduje równomierne nagrzanie całej sieci krystalicznej materiału przewodnika, 

jednak ze wzrostem temperatury rośnie także ciśnienie. Jednocześnie działa też 

mechanizm obniżający ciśnienie – radialne rozszerzanie się sieci krystalicznej 

metalu. Ponieważ maksymalna prędkość rozszerzania jest uwarunkowana 

prędkością dźwięku w danym ośrodku, w rezultacie tylko część ciśnienia bierze 

udział w procesie rozszerzania. Dodatkowym czynnikiem hamującym jest ciśnienie 

magnetyczne ze strony przepływającego prądu. Wewnątrz przewodnika rozwijają się 

olbrzymie ciśnienia rzędu 103 ÷ 104 MPa. Dla miedzi ze wzrostem ciśnienia maleje 

opór właściwy i w głębszych partiach przewodu należy się spodziewać wzrostu 

gęstości prądu [14]. 

Silniejsze nagrzanie przewodu powoduje z kolei wzrost oporu właściwego, 

w rezultacie w całym przekroju poprzecznym ustala się jednakowa gęstość natężenia 

prądu, a czynnikiem normującym jest właśnie opór właściwy. Po osiągnięciu 

odpowiedniej temperatury przewód zaczyna parować. Istniejące zewnętrzne 

ciśnienie ze strony pola magnetycznego może podnieść punkt wrzenia, ale ponieważ 
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bardzo szybko dominujące staje się ciśnienie kinetyczne, następuje intensywne 

parowanie [14]. 

Jeśli doprowadzenie energii jest dostatecznie szybkie, to czas nagromadzenia 

całkowitej energii parowania może być mniejszy od czasu, jaki zużywa fala 

dźwiękowa na przebycie odległości od powierzchni przewodnika do jego osi 

i z powrotem. Zgromadzona dodatkowo energia doprowadza do bardzo silnych 

lokalnych przegrzewów. Rzeczywiście, powstała na początku parowania fala 

rozrzedzenia zaczyna przesuwać się w głąb przewodu z lokalną prędkością dźwięku. 

Głębsze warstwy, do których fala rozrzedzenia jeszcze nie dotarła, stanowią tak 

zwane „jądro”. W jądrze tym, ze względu na dużą gęstość płynie bardzo silny prąd 

mimo wyraźnego zmniejszania się przekroju poprzecznego oraz wzrostu oporu 

właściwego. Przewodnictwo elektryczne rozszerzającej się pary jest minimalne 

i praktycznie równa się zeru gdy gęstość pary spadnie do 0,1 gęstości ciała stałego. 

Całkowity prąd płynący w tym czasie przez przewód zaczyna maleć [46, 47]. 

Gdy jądro ulegnie przegrzaniu, jego opór właściwy szybko wzrasta i przerwa prądu 

zostaje osiągnięta, w przybliżeniu w czasie potrzebnym na przejście fali rozrzedzenia do 

osi przewodnika i z powrotem. Powracająca fala zagęszczenia odprowadza parę 

przewodu do otoczenia. Jeśli między zaciskami przewodu istnieje jeszcze dostatecznie 

silne pole elektryczne, to w momencie, kiedy fala rozrzedzenia osiągnie powierzchnię 

cylindra rozszerzającej się pary, możliwe jest wtórne przebicie [6, 7, 66]. 

Dla wyjaśnienia mechanizmu wybuchu przewodów należących do II klasy 

metali stosuje się model ablacyjny (ablacja – chłodzenie następujące na skutek 

odparowania). Czas parowania jest mały w porównaniu z czasem potrzebnym na 

przeniknięcie temperatury wrzenia na głębokość rp/e, gdzie rp – początkowy promień 

przewodnika, e – podstawa logarytmów naturalnych. Model eksplozyjnej ablacji jako 

wyjaśnienie poprzecznego rozpadu przewodu, zaproponowano dla bardzo wielkich 

gęstości prądu (większych od 1 MA/mm2). 

Superszybki wybuch. 

Ten rodzaj wybuchu ma miejsce przy bardzo szybkim doprowadzeniu dużych 

ilości energii, znacznie przekraczających poziom energetyczny szybkich wybuchów 

[6, 7, 69]. Zjawisko to pod wieloma względami przypomina „pinch effect” (ang. skurcz 

plazmy). Już we wczesnym stadium przewód ulega nagrzaniu i przekształca się 

w parę bez istotnej zmiany rozmiarów. Płynący prąd jest tak wielki, że ciśnienie 
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magnetyczne nie pozwala parze rozszerzyć się. Stan ten trwa aż do momentu 

powstania całkowicie, lub prawie całkowicie, zjonizowanej plazmy, o olbrzymiej 

koncentracji elektronów. Do tego czasu para jest optycznie gęsta i obserwowane 

promieniowanie ma charakter powierzchniowy. Z chwilą powstania plazmy, ośrodek 

staje się optycznie rzadki i promieniowanie słupa gazu składa się z promieniowania 

hamowania i promieniowania cyklotronowego elektronów. Fakt ten wykorzystuje się 

dla określenia momentu powstania plazmy. 

Otrzymana plazma może być opisana prawami gazowymi, ponieważ parcjalne 

ciśnienie jonów jest stosunkowo małe. Przy tak dużych gęstościach nagrzewanie 

elektronowo-jonowe jest kontynuowane i plazma może osiągnąć temperaturę nawet 

kilku milionów stopni. Jeśli ciśnienie magnetyczne jest dostatecznie duże, powoduje 

ono ściśnięcie słupa plazmy i może nastąpić pinch effect. Ale to zależy od tego, czy 

zdążą się rozwinąć różnego rodzaju niestabilności. Obserwowana poprzednio 

przerwa prądu, przy superszybkich wybuchach nie występuje. W tym przypadku 

rozpad przewodu jest jednorodny. W sytuacji wybuchu wolnego i wybuchu szybkiego 

przewód ulega rozpadowi prążkowemu [11]. 

3.5. Powstawanie fali uderzeniowej jako efekt wysokonapięciowego 
wyładowania w cieczy. 

Podczas wybuchów przewodów w cieczy energia wyzwala się w ciągu kilku 

milisekund. Do takich wybuchów zaliczamy również wysokonapięciowe wyładowanie 

w cieczy. Energia wyzwolona podczas wybuchu przewodu w wodzie przekazywana 

jest za pośrednictwem fal uderzeniowych. Część energii zostaje przeniesiona wraz 

z pierwszą falą uderzeniową, a pozostała część zużytkowana jest na rozszerzenie 

kanału gazowego. W wyniku zachodzących procesów pulsacji kanału wybuchowego 

otrzymuje się dodatkowo fale uderzeniowe. Teoretyczny przebieg tych fal 

przedstawiono na rys. 3.1 [21, 25]. 

Aby uzyskać falę uderzeniową, czoło fali musi przemieszczać się z prędkością 

ponaddźwiękową. Fala uderzeniowa składa się z dwóch obszarów – obszaru 

zagęszczenia o bardzo dużym ciśnieniu i obszaru rozrzedzenia o ciśnieniu 

mniejszym od ciśnienia hydrostatycznego rys. 3.2 [21, 25]. 

W cieczy nieograniczonej energia i ciśnienia na czole fali maleją wraz ze 

wzrostem odległości od punktu wybuchu rys. 3.3 [10, 25, 65]. Spadek ten jest 

znacznie mniejszy w kanale ograniczonym. Po przejściu pierwszej fali uderzeniowej 
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mamy do czynienia z tzw. przepływem wybuchowym, który regulowany jest pulsacjami 

kanału wybuchowego, zjawiskami powierzchniowymi, następnymi falami 

uderzeniowymi, działaniem sił lepkości itd. [32, 65]. 
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Rys. 3.1 Teoretyczny przebieg fali uderzeniowej [21, 63]. 

Rys. 3.2 Obszary fali uderzeniowej [21, 63]. 

 

t 
→

U – wektor prędkości przemieszczania się fali uderzeniowej, Po – ciśnienie hydrostatyczne 

t – czas przemieszczania się fali uderzeniowej, P – ciśnienie  
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Rys. 3.3 Spadek ciśnienia na czole fali uderzeniowej [32, 65]. 

R – odległość czoła fali od punktu wybuchu, P – ciśnienie na czole fali uderzeniowej, 

Po – ciśnienie hydrostatyczne 

Wartość energii elektrycznej doprowadzonej z baterii kondensatorów do 

przewodu można wyznaczyć z zależności  
25,0 CUE =      [kJ]                                           (3.1) 

gdzie: 

C – pojemność kondensatorów, [μF] 

U – napięcie na kondensatorach, [kV] 

Przetwarzana jest ona bezpośrednio w czasie wyładowania kondensatorów 

w energię mechaniczną, tj. w energię fali uderzeniowej określoną zależnością 
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π

       (3.2) 

gdzie: 

R – odległość od kanału iskrowego do punktu pomiaru ciśnienia, [cm] 

ρo – gęstość ośrodka nie zaburzonego (wody), [g/m3] 

co – prędkość dźwięku w wodzie,[m/s] 

t – czas trwania procesu, [s] 

p(t) – ciśnienie w przedniej części fali uderzeniowej mierzone w odległości R 

od kanału w chwili t>0, przy czym do obliczeń wartość tego ciśnienia 

przyjmuje się wg Patraszewa [25, 41] z zależności (3.3) lub (3.4):  
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)exp()( 1

Θ
−Δ=
tptp f , przy Θ<1t     (3.3) 

gdzie: 

fpΔ - ciśnienie czoła fali uderzeniowej w chwili t=0 

t
ptp f

Θ
Δ=

368,0)(  dla st μ)205(1 ÷<<Θ   (3.4) 

gdzie: 

Θ  - stała wykładnicza równa chwili, podczas której ciśnienie fali uderzeniowej 

zmniejsza się od  do p(t)=0,360fpΔ fpΔ  

t - czas, który liczy się od momentu przejścia czoła fali z danego punktu cieczy 

do rozpatrywanego punktu fali uderzeniowej. 

Dla materiałów wybuchowych wartości Δpf zostały określone wzorami 

empirycznymi. Według Patraszewa, z warunków dynamicznych spójności wynika, że 

ciśnienie na czole fali uderzeniowej określa zależność (3.5) [31, 57,]: 

 
ff uvptp 00)( ρ=−                                             (3.5) 

gdzie:  

uf – prędkość przemieszczania się czoła fali uderzeniowej, [m/s] 

vf – prędkość przepływu ośrodka za czołem fali, [m/s] 

ρo – gęstość początkowa ośrodka nie zaburzonego, [kg/m3] 

po – ciśnienie w ośrodku niezaburzonym, [MPa] 

Parametry określające ciśnieniową falę uderzeniową wg Patraszewa to [31]: 
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po, ρo – ciśnienie i gęstość w ośrodku niezaburzonym, [MPa] i [kg/m3] 

pf – ciśnienie czoła fali, [MPa] 

κ – wykładnik izentropy i adiabaty, 

p* – stała adiabaty dla wody, zależna od entropii: Dla p > 30x102 MPa, 

p* = 425 MPa, n = 6,29; dla p < 30x102 MPa, p* = 304 MPa, n = 7,15. 

Prędkość dźwięku αo za czołem fali określić można jako: 

f

t pppa
ρ

*0
0

−−
=       (3.8) 

gdzie: 

0pppt −=              (3.9) 

Dynamiczne obciążenie ścianek otworu przy urabianiu metodą 

elektrohydrauliczną ma charakter impulsowy, ponieważ czas działania wysokich 

ciśnień w fali uderzeniowej jest mniejszy od czasu trwania odkształcenia materiału. 

Dlatego też w obliczeniach wykorzystuje się nie ciśnienie fali uderzeniowej, lecz 

impuls tego ciśnienia opisany następującym równaniem: 

∫=
t

f dttpj
0

)(       (3.10) 

 

3.6. Istota rozkruszania skał przy użyciu materiałów wybuchowych. 

W celu zrozumienia procesu rozkruszania skał oraz przeprowadzenia go 

w sposób bezpieczny i efektywny należy zapoznać się z istotą działania materiałów 

wybuchowych. W przeciągu jednej tysięcznej części sekundy, po inicjacji wybuchu, 

w otworze strzałowym załadowanym materiałem wybuchowym, zachodzi szereg 

procesów które ze względu na ich gwałtowny przebieg, przyrównać można do 

niewielu procesów technologii współczesnej cywilizacji. W ułamku sekundy zostaje 

wyzwolona energia chemiczna materiału wybuchowego i ściśnięty materiał 

wybuchowy staje się ognistym gazem o ogromnym ciśnieniu, które może osiągnąć 

lub nawet przekroczyć wartość 104 MPa w ściśle upakowanym otworze. Ilość 

wytworzonej energii przypadającej na jednostkę czasu stanowi wielkość rzędu 

25 000 MW, nawet w niewielkim otworze wywierconym ręcznie. Innymi słowy, moc ta 

przekracza moc generowaną przez największe elektrownie świata. Dzieje się tak nie 

dlatego, że energia zmagazynowana w materiale wybuchowym jest niezwykle duża, 

lecz dzięki temu że reakcja ta przebiega niezwykle gwałtownie przy prędkości 
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rozchodzenia się czoła fali z prędkością rzędu 2500 ÷ 6000 m/s. Główną cechą 

charakterystyczną dla materiałów wybuchowych jako narzędzia stosowanego 

w górnictwie skalnym, jest zdolność generowania skoncentrowanej mocy 

w ograniczonej części skały [34].  

Wysokie ciśnienie, któremu poddana jest skała kruszy jej cześć w pobliżu otworu 

strzałowego oraz wystawia powierzchnię znajdującą się z tyłu otworu na działanie 

naprężeń stycznych i odkształceń o dużej wartości. Procesy te mają miejsce pod 

wpływem fali uderzeniowej przemieszczającej się w skale z prędkością 3000 ÷ 

5000 m/s. Wokół otworu o średnicy 40 mm, wykonanego w skale pierwotnej, grubość 

strefy kruszenia jest w taka sama lub nieco mniejsza od średnicy otworu. Układ 

promieniowych pęknięć rozchodzących się od środka otworu, powstałych w wyniku 

naprężeń stycznych, przemieszcza się znacznie dalej. W rezultacie pierwsze pęknięcia 

(rys. 3.4) powstają w czasie równym ułamkowi milisekundy [15, 73]. 

 

 
 
Rys. 3.4. Czoło fali uderzeniowej (świetliste koło) z walcowatego ładunku przemieszczające się 

              ze znacznie większą prędkością niż rozchodzące się promieniowo pęknięcia 
                (ciemniejsza część w środku) [15]. 

Przezroczysta płyta z otworem środkowym i źródłem światła od tyłu, naświetlone w czasie 15 μs od 

momentu detonacji przy czasie ekspozycji 0,03 μs 
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Jak wykazał Selberg w początkowej fazie rozchodzenia się fali uderzeniowej 

ciśnienie boczne jest dodatnie, a następnie gwałtownie się obniża i spada do 

wartości ujemnych (rys. 3.5). Oznacza to przejście z fazy sprężania do fazy 

rozciągania. W pobliżu krawędzi otworu (r=ro i r=2ro) siły rozciągające są nawet 

większe niż siły pochodzące od sprężania na czole fali uderzeniowej. Zatem 

pierwotne pęknięcia pojawiać się będą głównie pod wpływem działania sił 

rozciągających i stąd też w efekcie obserwować będziemy znaczne pęknięcia 

promieniowe. W wyniku obliczeń wykazano, że odkształcenia pochodzące od sił 

rozciągających działają także w kierunku promieniowym na większych odległościach 

od krawędzi otworu. Zjawisko to dotyczy ośrodków idealnie jednorodnych 

i elastycznych i nie ma żadnego praktycznego znaczenia [15].   

 

 

 

+ τ

τ 

 - τ

 

Rys. 3.5. Naprężenia w fali uderzeniowej od cylindrycznego otworu o promieniu r0: 
a) naprężenia styczne przed odbiciem fali 

b) naprężenia promieniowe fali 
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W czasie pierwszej fazy pękania praktycznie nie następuje kruszenie skały. 

Jeżeli otwór strzałowy, w którym umieszczony jest ładunek biegnie prosto w głąb 

skały, bez żadnych sąsiednich powierzchni równoległych do otworu, to fala 

uderzeniowa szybko zaniknie nie powodując żadnych poważniejszych skutków. 

Pozostałe ciśnienie, od gazów w otworze, spowoduje nieznaczne poszerzenie 

pęknięć, lecz jeśli zbadamy otoczenie skały po pracach strzałowych, np. na poziomie 

kilkudziesięciu centymetrów poniżej najwyżej położonej powierzchni skały, to pod 

kątem prostym do otworu znajdziemy jedynie pęknięcia promieniowe. Otwór 

strzałowy zostanie nieznacznie poszerzony, powiększając swą średnicę co najwyżej 

dwukrotnie wskutek kruszenia i odkształcenia plastycznego skały. W tym przypadku 

pęknięcia po wybuchu są nadal skoncentrowane i mogą być trudno zauważalne 

gołym okiem. Łatwo da się je zauważyć, jeśli część skały w pobliżu otworu zostanie 

usunięta i przemieszczona w innym kierunku. W badaniach modelowych 

wykonanych z użyciem przeźroczystego materiału (np. pleksiglas), można badać 

pełny obraz pęknięć [15]. 

Przy pracach strzałowych zazwyczaj mamy do czynienia z wolną frontową 

częścią ściany, równoległą do wierconego otworu. Gdy sprężone fale odbijają się od 

powierzchni ścian, powodować będą powstawanie naprężeń rozciągających, które 

mogą z kolei prowadzić do tak zwanego „ociosywania” części skały w pobliżu otworu. 

Mechanizm odbicia fal został dokładnie zbadany przez Fischera, Broberga, 

Petterssona, Rhineharta, Duvalla. Proces ten przebiega w taki sam sposób jak 

wtedy, gdy z jednego końca popchniemy rząd kul bilardowych a impet przechodzi 

z kuli na kulę, aż ostatnia z nich zostanie wprawiona w ruch z pełną siłą. To samo 

zjawisko wystąpi, gdy kule będą ze sobą w delikatny sposób połączone. Przy 

pracach strzałowych „ociosywanie” ma zazwyczaj drugorzędne znaczenie. 

W skałach granitowych, charakteryzujących się stosunkowo wysoką wytrzymałością 

na rozciąganie, ma ono pewne znaczenie jedynie wtedy, gdy wielkość ładunku 

znacznie przekracza 1 kg/m3. W typowych procesach strzałowych, gdzie wybierane są 

kolejne ławy, zużycie materiałów wybuchowych jest znacznie niższe: 0,15 ÷ 0,60 kg/m3. 

W skałach mniej zwięzłych (sypkich) odsłonięta powierzchnia może zostać 

porysowana. Nawet wtedy jednak ociosywanie ma dużo mniejsze znaczenie 

w stosunku do całkowitej objętości wydobytej skały. Jeżeli powierzchnia zostanie 

w całości poprzerywana, to odbędzie się to w przeciągu około jednej milisekundy od 

momentu odpalenia ładunku. W przypadku prac strzałowych prowadzonych we 
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wrębach kraterowych, wykonanych i opisywanych przez Hino gdzie ilość ładunku 

wynosi około 5 kg/m3, rozluźnienie struktury skały spowodowane jest przez odbite 

fale uderzeniowe [15]. 

W trakcie tych dwóch pierwszych etapów procesu rozluźniania struktury skały, 

pęknięcia promieniowe i ociosywanie, jeżeli mają miejsce, to są one skutkiem 

działania fali uderzeniowej. W przypadku prac strzałowych z użyciem prochu, fala 

uderzeniowa nie jest wystarczająco silna by spowodować pęknięcia promieniowe. 

W tym przypadku główna część energii niezbędnej do całkowitego rozluźnienia 

struktury skały nie pochodzi od fali uderzeniowej. W przypadku prac strzałowych 

z użyciem materiałów wybuchowych o dużej mocy, energia fali uderzeniowej jest 

kilka razy większa niż przy strzelaniu z użyciem prochu. Według obliczeń 

teoretycznych, w przypadku materiałów wybuchowych o dużej mocy, energia fali 

uderzeniowej najprawdopodobniej osiągnie zaledwie 5 ÷ 15% całkowitej energii 

ładunku. Forgelson i inni mierzyli intensywność fali uderzeniowej w pobliżu otworu 

strzałowego i na podstawie eksperymentów doszli do wniosku, że energia fali 

uderzeniowej osiągała ok. 9% całkowitej energii wyzwolonej przez ładunek 

wybuchowy dużej mocy. Ponieważ fala uderzeniowa rozkłada się w całym ładunku, 

co najmniej 2/3 jej energii zniknie nie powodując pękania w otworze pod kątem 

mniejszym niż 120o. Oznacza to, że jedynie 3% całkowitej energii materiału 

wybuchowego przenoszone jest przez falę uderzeniową w obrębie kąta pękania. 

Potwierdza to wnioski przytoczone wcześniej a mianowicie, że fala uderzeniowa nie 

powoduje faktycznego pękania skały, lecz jedynie stwarza podstawowe warunki do 

powstania tego procesu. 

Według Johansona, trzeci i ostatni etap procesu pękania skał przebiega 

znacznie wolniej. Pod wpływem ciśnienia gazów pochodzących od eksplozji 

materiału wybuchowego, pierwotne pęknięcia rozchodzące się promieniście 

rozszerzają się, a wolna powierzchnia skały przed otworem strzałowym ustępuje 

i przemieszczana jest do przodu. Proces ten można określić jako pół-stacjonarny, 

a poziom naprężeń w danym momencie decyduje o postępie rozszerzania się 

szczelin, tak jak ma to miejsce w przypadku obciążeń statycznych. Gdy czołowa 

powierzchnia skały przemieszcza się do przodu, ciśnienie jest uwalniane 

a naprężenie wzrasta w pierwotnych szczelinach nachylonych do przodu. Jeżeli 

masa brył nie jest zbyt duża, niektóre z tych szczelin postępują dalej dochodząc do 

odsłoniętej powierzchni i następuje całkowite rozluźnienie struktury skały. 
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W konsekwencji część skały odrywa się, a maksymalny efekt dla danego otworu 

i określonej ilości materiału wybuchowego można uzyskać, jeśli cała masa odrywanej 

skały może swobodnie przemieszczać się do przodu w momencie detonacji. 

Uwzględnienie tego faktu jest ważne przy opracowywaniu planu prac wiertniczych 

i strzałowych. 

Powstawanie pęknięć, przy strzałach w jednym lub więcej rzędach otworów, 

zależy w dużej mierze od stosunku między obciążeniem strzału i odległością 

pomiędzy otworami oraz od tego czy zapłon materiału wybuchowego w otworach 

odbywa się jednocześnie czy z pewnym opóźnieniem. Przy strzelaniu 

z jednoczesnym zapłonem działające ciśnienie gazu w kilku otworach położonych 

blisko siebie przepycha skały do przodu, w miarę jak ustępuje odsłonięta 

płaszczyzna ociosu. Jeżeli odstępy pomiędzy otworami są stosunkowo niewielkie, 

odsłonięta płaszczyzna ociosu przemieszcza się do przodu bez większych 

odkształceń, a wystąpienie niewielkich naprężeń ścinających, zginających 

i rozciągających wewnątrz skały jest możliwe, oczywiście za wyjątkiem linii łączącej 

otwory, gdzie działają wysokie naprężenia rozciągające. Procesy kruszenia skał 

poprzez strzelanie z niewielką zwłoką zostały znacznie udoskonalone. Możliwe jest 

wygenerowanie większych naprężeń ścinających i odkształceń w eksploatowanej 

części skały poprzez zwiększenie odległości pomiędzy otworami w stosunku do 

wielkości obciążenia strzału.  
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4. Analiza mechaniki procesu kruszenia skał. 

4.1. Uwagi ogólne. 

Zaobserwowano, że górotwór obciążony statycznie, wykazuje chwilowe 

odkształcenie sprężyste i odkształcenie zależne od czasu, które jest częściowo 

elastyczne i częściowo plastyczne [23]. Wciąż otwarte pozostaje pytanie, czy skały 

poddane nagłym obciążeniom zachowywać się będą w sposób idealnie sprężysty, 

a jeżeli tak, to czy ich zachowanie można przewidywać w oparciu o obliczenia 

matematyczne dla materiałów sprężystych. Jeżeli chodzi o odkształcenia skał, to 

zazwyczaj łamią się lub pękają po osiągnięciu granicy sprężystości lub powyżej tej 

granicy, tj. w pobliżu wyraźnej granicy plastyczności. Zachowania te określane są 

mianem właściwości kruchych. Cechą charakterystyczną skał jest to, że ulegają 

pęknięciom kruchym, jeżeli pękają bez uprzednich odkształceń plastycznych. 

Z drugiej strony, pękanie skały można określić jako plastyczne, jeżeli przed 

pęknięciem skała podlega znacznym odkształceniom. Zaś po odkształceniach 

plastycznych skały ulegają pęknięciu plastycznemu. W przypadku materiałów 

plastycznych (ciągliwych) nie mamy do czynienia z pękaniem kruchym. W zakresie 

normalnych temperatur i ciśnień większość skał wykazuje tendencje do pękania 

kruchego [17-20]. 

4.2. Krzywe wykresu rozciągania dla skał. 

Na rys. 4.1 przedstawiono kilka poglądowych wykresów rozciągania dla skał. 

Z przytoczonych rysunków wyraźnie widać, że strefa plastyczności skał, ich 

odkształcenia plastyczne i stopień plastyczności są stosunkowo nieznaczne, 

ponieważ większość skał wykazuje właściwości kruche. W przypadku większości skał 

wykres rozciągania jest liniowy, tak jak w przypadku ciał doskonale sprężystych 

gdzie naprężenie jest proporcjonalne do odkształcenia. Nie występuje granica 

podatności plastycznej, po czym następuje gwałtowne pękanie (rys. 4.1a). Jeżeli do 

materiałów tych dokładnie stosuje się prawo Hooke’a, to są one określane mianem 

liniowo-sprężystych. Skały magmowe i osadowe pod wpływem prostych obciążeń 

ściskających odkształcają się bardzo nieznacznie przed pęknięciem [36, 37, 38]. 

Na rys. 4.1b przedstawiono wykres rozciągania dla skał quasi-sprężystych, wg 

nazewnictwa Farmera. Skały te w przybliżeniu zachowują się tak jak materiały 

kruche, a wykres naprężeń w zależności od odkształceń pozostaje liniowy prawie do 
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momentu wystąpienia pęknięć. Do tej kategorii skał zaliczyć można nieuszkodzone, 

gęste, drobnoziarniste, wylewne skały magmowe i drobnoziarniste skały 

metamorficzne. 

Na rys. 4.1c nachylenie krzywej wykresu zmniejsza się wraz ze wzrostem 

naprężenia. Skały pół-sprężyste zgodnie z nomenklaturą Farmera to skały mniej 

sprężyste, grubiej uziarnione skały magmowe i drobnoziarniste zagęszczone skały 

osadowe o niskiej porowatości, o stosunkowo niewielkiej kohezji. 

Na rys. 4.1d przedstawiono wykres naprężeń w zależności od odkształceń dla 

materiału idealnie sprężystego. Ze względu na naturę materiału, uwzględnić należy 

trzy moduły sprężystości podłużnej: 

− Esi - moduł styczny początkowy, 

− Est - moduł styczny w danym punkcie P na wykresie rozciągania dla danego 

naprężenia, 

− Ess - moduł sieczny dla danego punktu T. 

Dla skał podaje się zazwyczaj początkowy moduł styczny Esi, ponieważ daje 

się go najdokładniej wyznaczyć drogą badań. Na rys. 4.1e przedstawiono wykres 

zmiennej zależności naprężeń od odkształceń dla materiałów niesprężystych, takich 

jak mniej spójne i słabsze skały osadowe, w których znajdują się niewypełnione 

przestrzenie. Nie trzeba nawet dodawać, że przy zastosowaniu odmiennych metod 

badania, uzyskać możemy zupełnie inne wykresy zależności naprężeń od 

odkształceń dla tych samych skał. 

4.3. Wytrzymałość skał. 

Zgodnie z zasadami wytrzymałości materiałów, właściwości wytrzymałościowe 

skał zazwyczaj określane są w trakcie eksperymentów w warunkach laboratoryjnych, 

poprzez testy statyczne. Z drugiej strony badania wytrzymałościowe skał 

prowadzone in situ są bardziej korzystne, ponieważ w skale wystąpić może szereg 

nieprzewidzianych defektów i płaszczyzn poślizgu. Przebieg procesu pękania skał 

zależy od ich własności fizycznych a także od rodzaju i kierunku przyłożenia 

obciążeń. Przeważnie niektóre parametry tj.: wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie 

i ścinanie określa się w warunkach laboratoryjnych, tak jak dla wszystkich typowych 

materiałów [58]. 
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Rys. 4.1 Wykresy rozciągania dla skał [36, 37]. 

Niektóre stałe dla skał tj.: moduł Younga i liczba Poissona określa się przy 

pomocy testów statycznych lub w oparciu o metody dynamiczne gdzie dokonuje się 

pomiarów prędkości przemieszczającej się energii fali. Oprócz tych metod, 

w warunkach laboratoryjnych oblicza się także wytrzymałość na zginanie, pełzanie, 

naprężenia i odkształcenia termiczne, właściwości plastyczne i zmęczeniowe. 

Poprzez proste testy, a następnie w oparciu o koło Mohra i równanie Coulomba 

określające wytrzymałość na ścinanie można otrzymać związek pomiędzy 

naprężeniem stycznym a naprężeniem normalnym. W badaniu mechanizmu pękania 

skał istotne znaczenie ma także tarcie. Współczynnik tarcia obliczyć można także 

z naprężenia głównego (Mohra). Następnie oblicza się naprężenie normalne 

 29



efektywne i naprężenie ścinające na płaszczyźnie pękania a także inne parametry 

jak: kąt tarcia i kohezję jako funkcję kąta pęknięcia próbki skalnej. Testy statyczne 

przeprowadzane w krótkich okresach czasu i przy stosunkowo niewielkich 

obciążeniach (0,07 ÷ 0,7 MPa) uważane są za niezależne od czasu w odróżnieniu od 

testów zależnych od czasu – czyli testów badających procesy pełzania prowadzone 

w warunkach dużych i długotrwałych obciążeń. Dla zobrazowania charakteru 

materiału, z jakim mamy do czynienia, w tabeli 4.1 podano główne parametry 

wytrzymałościowe typowych skał spotykanych na terenie Polski. 

Tabela 4.1. Główne parametry wytrzymałościowe typowych skał spotykanych na terenie Polski 

Rodzaj 

skały 

Moduł 
Younga 

Es, 
[GPa] 

Liczba 
Poissona 
ν (wartość 
średnia) 

Wytrzymałość 
na ściskanie 

Rc, [MPa] 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Rr, [MPa] 

Wytrzymałość 
na ścinanie 

Rt, [MPa] 

Współczynnik 
tarcia 

statycznego 

Bazalt 20-100 0.14-0.25 80-420 6-12 5-13 1.11-1.19 

Diabaz 30-90 0.125-
0.25 120-250 6-13 6-10 1.19-1.43 

Gabro 60-110 0.125-
0.25 150-200 5-8 4-8 1.18-0.60 

Granit 26-70 0.125-
0.25 120-280 4-8 5-10 1.48-1.60 

Dolomit 20-84 0.08-0.20 15-120 2-6 2,5-7 0.40 

Wapień 10-80 0.10-0.20 4-200 1-7 1,5-7 0.70-1.20 

Piaskowiec 5-86 0.066-
0.125 60-100 2 3 0.51-0.68 

Gnejs - - 80-250 4-7 3-7 0.60-0.70 

Marmur - - 50-180 5-8 3,5-8 0.62-0.75 

Kwarcyt - - 87-360 3-5 - 0.48-1.73 

Z powyższej tabeli wynika, że w skałach naprężenia rozciągające są znacznie 

niższe niż naprężenia ściskające, jednakże badanie obydwu parametrów okazuje się 

niezbędne, gdy badamy procesy pękania skał pod wpływem rozciągania oraz 

wytrzymałość i stabilność stropów w kopalniach w strefie naprężeń rozciągających, 

a także przy opracowywaniu planów prac wiertniczych i strzałowych. 
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4.4. Pękanie skał i rozchodzenie się fali naprężeniowej. 

Oprócz pękania wskutek oddziaływania naprężenia ścinającego, 

zaobserwowano dwa inne procesy pękania górotworu: pękanie kruche 

i odkształcenia lepko-plastyczne. Górotwór uznać można za jednorodną izotropową 

półprzestrzeń, masę skalną poprzecinaną szczelinami, lub też za nagromadzenie 

niezależnych sprężystych bloków skalnych. Pękanie kruche następuje zawsze wtedy, 

gdy naprężenie główne równe jest wartości granicznej wytrzymałości na jednoosiowe 

naprężenia rozciągające. Odkształcenia lepko-plastyczne mają miejsce we 

wszystkich innych przypadkach zaś im wyższe naprężenia ściskające trójosiowe 

σo=(σ1+σ2+σ3)/3 w stosunku do rozrzutu naprężeń od wartości średniej (σ1-σo), 

(σ2-σo) oraz (σ3-σo), tym większe znaczenie mieć będą mikropęknięcia i tym większe 

powstaną odkształcenia. Teorię krzywych wewnętrznych można z powodzeniem 

zastosować do pęknięć lepko-plastycznych. W opinii wielu badaczy kruche pękanie 

w górotworze występuje zazwyczaj w warstwach kryształów, gdzie trójosiowe, 

izotropowe naprężenia ściskające są najmniej intensywne. Ze względu na sztywność 

górotworu, oprócz wiązań kohezyjnych nie ma dodatkowych licznych 

hiperstatycznych połączeń i wiązania kohezyjne pękają gwałtownie, gdy tylko 

przekroczone zostają granice odkształcenia sprężystego [23, 36, 37]. 

Jeżeli na powierzchnię górotworu lub w jego wnętrzu działa obciążenie 

impulsowe, fale uderzeniowe rozchodzić się będą we wszystkich kierunkach od 

źródła impulsów. W związku z powyższym można zaobserwować kilka rodzajów fal: 

fale dylatacyjne, podłużne lub sprężeniowe poruszające się z większą prędkością 

oraz fale poprzeczne lub fale przesunięcia poruszające się z mniejszymi 

prędkościami. Fale dylatacyjne poruszają się z czterokrotnie wyższą prędkością niż 

fale odkształcające i są one jedynymi falami, które uwzględnia się przy analizie 

destrukcyjnych skutków fal sprężeniowych, ponieważ wywołują oddziaływanie sił 

ściskania i rozciągania. Warto nadmienić, że prędkość poruszania się fali zależy 

jedynie od wartości stałych sprężystych. Fale dylatacyjne wywołują zmiany objętości 

materiału, przez który przechodzą a prędkość cząstek ma kierunek zgodny 

z kierunkiem przemieszczania się fali. Z drugiej strony, fale odkształcające nie mają 

żadnego wpływu na objętość materiału, a kierunek prędkości cząstek jest 

prostopadły do kierunku ruchu fali [10]. 
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Gdy fala sprężeniowa przechodzi przez dany materiał wytraca ona energię na dwa 

sposoby: poprzez tłumienie sferyczne i poprzez tarcie. Tłumienie sferyczne fali 

sprężeniowej jest naturalną konsekwencją stałego wzrostu powierzchni fali w miarę jak 

przenika w głąb materiału. Płaskie fale sprężeniowe (w prętach lub walcach) nie podlegają 

tłumieniu sferycznemu, ponieważ rozchodzą się tylko w jednym kierunku. Tłumienie fali 

sprężeniowej poprzez tarcie odbywa się poprzez naturalny opór materiału i gwałtowne 

zmiany poziomu naprężeń. Jest to jedna z form histerezy naprężeń, gdzie energia tracona 

przez fale zamienia się w ciepło. Nie ma żadnych opublikowanych prac poświęconych 

zagadnieniu tłumienia fal rozchodzących się w górotworze poprzez tarcie. 

Teoretycznie, gdy fala sprężeniowa napotyka na przegrodę to ulega odbiciu 

i w zależności od gęstości względnej oraz stałych parametrów sprężystości materiału po 

obydwu stronach przegrody powraca jako fala naprężenia ściskającego lub 

rozciągającego. Gdy fale sprężeniowe przecinają się lub ze sobą krzyżują w danym 

punkcie, można wykazać, że naprężenie w tym punkcie jest sumą wektorową naprężeń 

przenoszonych przez każdą z fal. Sposób propagacji fali sprężeniowej będzie zupełnie 

inny w przypadku obciążeń stopniowych, jak ma to miejsce przy testach laboratoryjnych 

i obciążeń uderzeniowych, występujących w czasie prac strzałowych. Wielu badaczy 

doszło do wniosku, że skoro tak wielka energia wymagana jest do skruszenia materiału 

będącego w kontakcie z ładunkiem wybuchowym, to fala gwałtownie przechodzić będzie 

w falę plastyczną, a w końcu w falę sprężystą. Przypuszcza się, że w górotworze fala 

plastyczna nie będzie występować z uwagi na właściwości kruche materiału i w tym 

wypadku nastąpi przejście od fali uderzeniowej do fali sprężystej. 

4.5. Matematyczne wspomaganie analizy procesu pękania skał. 

Gdy siła działająca na górotwór generuje naprężenie o wartości 

przekraczającej wartość graniczną naprężenia skały, następuje wówczas pękanie 

górotworu. Symulacje matematyczne są niezwykle pomocne przy obliczaniu 

optymalnej wartości i rodzaju siły niezbędnej do spowodowania pęknięcia górotworu, 

a także do prowadzenia pełnej analizy naprężeń i odkształceń w górotworze. Poniżej 

przedstawiono kilka znanych modeli matematycznych: 

a) Rozprzestrzenianie się naprężeń w postaci fal cylindrycznych. 

W przybliżaniu procesu pękania skał, prawie w rzeczywistych warunkach 

rozpatrujemy górotwór in situ, natomiast w warunkach laboratoryjnych jako cylinder 
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o ściśle określonych średnicach wewnętrznych i zewnętrznych [15]. Przy założeniu, 

że (r, θ, Z) oznaczają współrzędne cylindryczne punktu wewnątrz górotworu, którego 

wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie opisano wzorami r1 = a, r2 = b, zaś h = b - a 

oznacza grubość. Oś Z biegnie wzdłuż osi cylindra. Niech rozchodzenie się fali 

naprężeniowej po cylindrycznej powierzchni będzie symetryczne względem osi Z. 

Równanie ruchu, z pominięciem sił masowych i z uwzględnieniem współrzędnych 

cylindrycznych będzie miało zatem postać [15]: 
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λ i μ - stałe Lamego;  

ρ - gęstość ośrodka skalnego,  

ur, uθ, uz - składowe przemieszczenia.  
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Przyjmując odpowiednie warunki brzegowe, powyższe równanie ruchu rozwiązać 

można ze względu na zmienne w czasie odkształcenia, na podstawie których 

obliczyć można naprężenia i odkształcenia a także ustalić dokładną drogę przejścia 

fali. W przypadku ciał lepko-sprężystych w równaniu pojawią się także człony 

związane z tarciem jako μ’ oraz λ’, natomiast stała μ zostanie zastąpione przez 

wyrażenie - 
tδ

δμμ '+ , a stałą λ przez wyrażenie - 
tδ

δλλ '+  [15]. 

b) Metoda elementów skończonych. 

Równania różniczkowe cząstkowe, w których występują pochodne więcej niż 

jednej zmiennej niezależnej służą do opisu zjawisk fizycznych, stanowiąc 

matematyczne modele wykorzystywane w badaniach analitycznych na przykład przy 

wyznaczaniu stanów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w ośrodkach ciągłych. 

W zagadnieniach technicznych na poziomie nauk inżynierskich najczęściej 

wykorzystuje się równania różniczkowe pierwszego i drugiego rzędu. Rozwiązaniem 

równania różniczkowego w obszarze Ω ograniczonym brzegiem Γ jest 

różniczkowalna funkcja, spełniająca w ogólnym przypadku określone warunki 

graniczne, która po wstawieniu wraz ze swymi pochodnymi do równania zmienia go 

w tożsamość. W szczególnym przypadku warunkami granicznymi są warunki 

początkowe, narzucane poszukiwanej funkcji w określonym momencie czasu t = t0 

oraz warunki brzegowe, które muszą być spełnione przez funkcję w punktach P, 

leżących na brzegu. Rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych uzyskuje się 

na drodze obliczeń analitycznych lub numerycznych. 

Obliczenia analityczne wykonuje się wykorzystując dwie grupy metod: całkowe 

i wariacyjne. W grupie metod całkowych dokładne rozwiązanie jest otrzymywane 

poprzez całkowanie równań po dokonaniu uprzednio odpowiednich przekształceń 

występujących w nich wyrażeń. Można tu wymienić między innymi metody: 

rozdzielenia zmiennych, Greena, operatorową. Wykorzystanie metod wariacyjnych 

(między innymi Ritza, Kantorowicza) polega na utworzeniu całki zwanej funkcjonałem 

i wyznaczeniu funkcji podcałkowych, spełniających warunki brzegowe, dla których 

funkcjonał zależny od tych funkcji i ich pochodnych przyjmuje wartość ekstremalną. 

Uzyskanie analitycznego, dokładnego rozwiązywania cząstkowych równań 

różniczkowych szczegółowo opisujących złożone zagadnienia fizyczne jeśli w ogóle jest 

możliwe, to często napotyka na duże trudności. W związku z tym konieczne jest 
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wprowadzanie znacznych uproszczeń w modelu fizycznym rozpatrywanego zjawiska 

i w opisującym go modelu matematycznym, co wprawdzie umożliwia znalezienie 

rozwiązania, ale będzie ono grubym przybliżeniem opisywanej rzeczywistości. W opisie 

zagadnień wytrzymałościowych zastosowania metod analitycznych ograniczone są do 

określonych modeli: materiału, jego kształtu i sposobu obciążenia [4]. 

Metody numeryczne pozwalają na przybliżone rozwiązywanie równań 

różniczkowych cząstkowych, opisujących rozbudowane modele fizyczne dobrze 

odwzorowujące rzeczywiste zjawiska fizyczne na przykład w warunkach 

występowania anizotropii, nieliniowości, zmian wartości stałych materiałowych. 

Polegają one na przekształceniu równań różniczkowych cząstkowych w równania 

algebraiczne rozwiązywane komputerowo z użyciem odpowiedniego 

oprogramowania. Jedną ze starszych metod numerycznych jest metoda różnic 

skończonych, zaś obecnie najbardziej popularną stała się metoda elementów 

skończonych (MES) wyposażona w komputerowe procedury obliczeniowe.  

Metodę elementów skończonych wprowadzono gdy poszukiwano sposobu 

aproksymacji z zastosowaniem elementów trójkątnych przy minimalizacji funkcjonału 

zaproponowanego przez Couranta. Zakres interpretacyjny metody został znacznie 

poszerzony w wyniku prac Zienkiewicza [76-78], dotyczących możliwości jej 

stosowania przy rozwiązywaniu problemów, które mogą być opisane 

z wykorzystaniem zagadnień wariacyjnych. 

W najogólniejszym przypadku, gdy mamy do czynienia z materiałem 

trójwymiarowym, sprężystym i anizotropowym, wzajemne związki pomiędzy 

sześcioma składowymi naprężeń i sześcioma składowymi odkształceń określa się 

przy pomocy macierzy współczynników o wymiarach 6 x 6. We współrzędnych 

kartezjańskich przyjmuje ona postać: 
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Macierz ta, jest symetryczna i dlatego 21 stałych sprężystości wystarczy do 

określenia zachowania każdego materiału. W przypadku materiałów izotropowych, 

liczba stałych spada do dwóch: ε oraz γ. Gdy rozważamy kwestie naprężenia w ujęciu 

dwuwymiarowym, powyższą macierz można przekształcić do postaci [76]: 
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W przypadku liniowej lepko-sprężystości macierz [D] stanie się jednym 

z operatorów różniczkowych lub całkowych. Istotną zaletą MES ułatwiającą analizę 

uzyskanych wyników, jest wizualizacja uzyskanych rozwiązań w przestrzeni 

trójwymiarowej gdzie mogą one być przedstawiane jako na przykład linie: naprężeń, 

odkształceń, przemieszczeń. Istotną zaletą stosowania technik komputerowych jest 

również możliwość prowadzenia symulacji wpływu zmian wartości określonych 

parametrów modeli na otrzymane rozwiązania. Uzyskane w ten sposób efekty 

porównywane z wynikami badań eksperymentalnych pozwalają na weryfikację 

modeli, a także ułatwiają ocenę spodziewanych skutków modyfikacji tych modeli 

w odniesieniu do rzeczywistych obiektów. 

W niniejszej pracy (patrz rozdział 7) podjęto próbę wykorzystania metody 

elementów skończonych do analizy rozspajania skał metodą elektrohydrauliczną.  
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5. Idea i urządzenie EHD-2 do generacji efektu elektrohydraulicznego. 

Prace nad skonstruowaniem urządzenia do generacji efektu 

elektrohydraulicznego rozpoczęto w Instytucie Maszyn Górniczych, Przeróbczych 

i Automatyki AGH w Krakowie w latach 70-tych po kierunkiem prof. Zygmunta 

Kaweckiego. W efekcie tych prac skonstruowane zostały pierwsze urządzenia 

służące do rozkruszania bloków skalnych metodą elektrohydrauliczną. Idea generacji 

efektu elektrohydraulicznego pozostała do dzisiaj nie zmieniona i schematycznie 

została przedstawiona na rysunku 5.1.  

1 2 3
4 

5 

6 

220 [V] 

50 [Hz] 

 
Rys. 5.1 Idea rozkruszania bloków metodą elektrohydrauliczną. 

1. Układ sterowania.  
2. Układ ładowania kondensatorów impulsowych.         
3. Zespół kondensatorów (układ mocy wysokiego napięcia).                         
4. Kabel koncentryczny.  
5. Przetwornik elektrohydrauliczny.                                   
6. Rozspajany obiekt. 

Zgodnie z przeprowadzonymi i przedstawionymi uprzednio w rozdziale 3 

rozważaniami teoretycznymi, niszczenie struktury bloku ponadgabarytowego (rys. 5.1, poz. 

6) następuje na skutek gwałtownego wzrostu ciśnienia w otworze wykonanym w bloku 

betonowym lub skalnym. Możliwe jest to tylko wówczas, kiedy zostanie przekroczona 

wytrzymałość na ściskanie rozspajanego bloku. Pozwalające na wykonanie wstępnych 

badań nad zjawiskiem i metodą urządzenie było konsekwentnie modernizowane, zaś 

parametry pracy i osiągane energie przekroczyły wielokrotnie parametry urządzeń 

prototypowych.  
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Generowanie efektu elektrohydraulicznego możliwe jest na skutek 

rozładowania baterii kondensatorów impulsowych stanowiących integralną część 

stanowiska badawczego. W skład urządzenia doświadczalnego do generacji efektu 

elektrohydraulicznego, które użyte zostało do badań wchodzi bateria 20 

kondensatorów impulsowych połączonych równolegle, przy czym są to kondensatory 

o pojemności 2 x 50 µF i napięciu U = 10 kV. Oznacza to, że podając napięcie na 

bieguny skrajne, baterię można ładować do 20 kV lub przy wspólnym biegunie 

środkowym do napięcia 2 x 10 kV. Na rysunkach 5.2 ÷ 5.5 przedstawione zostały 

kolejno, odpowiadające pozycjom 1, 2 i 3 schematu ideowego stanowiska (rys. 5.1). 

podstawowe podzespoły wchodzące w skład urządzenia eksperymentalnego EHD-2. 

Przewoźne urządzenie generatora EHD zostało umieszczone na przyczepie 

umożliwiającej łatwe przemieszczanie urządzenia. W skład generatora wchodzi:  

• bateria 20 sztuk kondensatorów impulsowych typ: KI 10/2x50 μF,  

• transformator wysokonapięciowy typ: T1XI P 4/3,5 EN, 

• stycznik próżniowy typ: HSV-7M,  

• stycznik rozładowujący typ: SU-122, 

• szafka sterownicza typ: FK060435 ze sterownikiem Mitsubishi - typ MELSEC 

Fxo - 14 MR-ES.  

Podstawowe parametry pracy urządzenia zamieszczono poniżej, natomiast 

widok urządzenia przygotowanego do badań przedstawiono na rysunkach 5.6 i 5.7. 

♦ Maksymalne napięcie wyładowania - 20 kV, 

♦ Maksymalna energia wyładowania - 100 kJ, 

♦ Napięcie zasilające -220 V/AC, 

♦ Moc pobierana przy ładowaniu - mniejsza od 3 kW, 

♦ Czas ładowania układu do pełnej energii – 3 min, 

♦ Układ posiada zadajnik maksymalnej wartości prądu ładowania, 

♦ Układ posiada zadajnik maksymalnej wartości napięcia impulsu, 

♦ Wymiary urządzenia: dł. - 4060 mm, szer. - 1870 mm, wys. - 1390 mm, 

♦ Masa generatora - 1600 kg, 

♦ Napięcie próbne pomiędzy zasilaniem i obwodem wysokiego napięcia - 

   20kV. 
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Po realizacji wyładowania układ samoczynnie odłącza napięcie zasilające, po 

upływie 1s, samoczynnie rozładowując ewentualną energię resztkową baterii 

kondensatorów. 

 
 

Rys. 5.2 Układ sterowania. 
 

WM1 i WM2 – wzmacniacze magnetyczne, Tr1 – transformator, R12 i R22 – potencjometry stabilizacji 
prądu ładowania, R11 i R21 – potencjometry z opornikami, 5, 6 – uzwojenia sterujące umożliwiające 
realizację blokady ładowania po uzyskaniu napięć naładowania kondensatorów impulsowych na 
nastawionym poziomie w układzie pomiarów napięć oraz sterowania ładowaniem, 8, 7, 9, 10 – 
uzwojenia sterujące WM podawanych sygnałów napięciowych proporcjonalnych do prądu ładowania, 
11, 12 – uzwojenia sterujące WM powodujące blokadę ładowania przy zamkniętych stycznikach SZ 
w zespole mocy wysokiego napięcia,  
 
 
 

 39



 
 

 
 

Rys. 5.3 Układ ładowania kondensatorów impulsowych, wersja jednoelektrodowa. 
 

TP1 i TP2 – przekładniki napięciowe zasilane przez WM1 i WM2 układu sterowania, CP101, RP101 
do CP140, RP140 oraz CP201, RP201 do CP240, RP240 – zespoły diod prostowniczych napięcia, 
RD110 do RD111 oraz RD210 do RD211 – oporniki dzielników napięć, PD1 oraz PD2 – 
potencjometry do dokładnej regulacji napięć z dzielników doprowadzonych do układu pomiarów 
napięć oraz układu sterowania ładowaniem. 
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Rys. 5.6 Ogólny widok stanowiska badawczego EHD 
 

 
 

Rys. 5.7 Widok stanowiska badawczego (baterie kondensatorów) 
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Integralną częścią urządzenia EHD, której zadaniem jest zamiana 

w maksymalnym stopniu impulsu prądowego, jaki przekazany zostaje przez zespół 

kabli koncentrycznych (rys. 5.1) z baterii kondensatorów impulsowych na energię 

ciśnieniowej fali udarowej, jest przetwornik elektrohydrauliczny. Zadaniem 

przedstawionego schematycznie na rysunku 5.8 przetwornika elektrohydraulicznego 

jest, jak już wspomniano wytworzenie fali udarowej i spowodowanie w otworze bloku 

nadgabarytowego lub masywu skalnego, ciśnienia o wartości przekraczającej 

wytrzymałość skały na rozciąganie. Możliwe jest to, dzięki powstaniu na skutek 

wyparowania przewodu inicjującego łączącego poszczególne elementy przetwornika, 

kanału plazmowego, Kanał ten zwiększając swoją objętość powoduje gwałtowny 

wzrost ciśnienia i powstanie fali udarowej, która poprzez medium, jakim wypełniony 

jest otwór, transmitowana jest na jego ściany. 

Skuteczność działania przetwornika, jak łatwo przewidzieć, związana będzie 

z zapewnieniem szczelności w otworze skalnym i niedopuszczeniu do wysuwania się 

przetwornika z otworu skalnego, Zgodnie z rysunkiem 5.8 zasada działania przetwornika 

elektrohydraulicznego, jako narzędzia urabiającego jest następująca: 

Napięcie zostaje podane kablem koncentrycznym lub symetrycznym do 

elektrody zewnętrznej (3) i elektrody środkowej (1), wzajemnie izolowanych izolacją 

teflonową lub gumową (2). Prawidłowe mocowanie w otworze oraz szczelność 

zapewnia stożkowa część przetwornika (9). Przetwornik jest osadzany w otworze 

w bloku nadgabarytowym lub masywie skalnym, przy czym otwór wypełniony jest 

wodą lub innym medium umożliwiającym transmisję impulsu na ściany otworu. 

Elektroda wewnętrzna (1) połączona jest z elektrodą zewnętrzną (3) 

miedzianym przewodem inicjującym, który po podaniu impulsu o odpowiednim 

napięciu, odparowuje (patrz rozdział 3.4.), powodując powstanie w medium, które 

wypełnia otwór, kanału plazmowego, gwałtownie rozprzestrzeniającego się 

i generującego falę uderzeniową. 

Rozprzestrzenianiu kanału plazmowego towarzyszy wzrost ciśnienia 

w otworze, aż do wartości niszczącej strukturę materiału. Warunkiem uzyskania 

właściwego efektu, tj. rozspajania bloku skalnego lub urabiania jest jak najlepsza 

szczelność mocowania przetwornika w otworze skalnym. Stosowane do tej pory 

przetworniki pokazano na rysunku 5.9. Ich konstrukcja, dla zapewnienia szczelności 

i pewności mocowania, wymagała zastosowania dodatkowego obciążnika o masie 

około 10 kg. 
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Przykładowe mocowanie przetwornika w bloku betonowym pokazano na 

rysunku 5.10. 

 
Rys. 5.8 Schemat przetwornika EHD [31] 

1 – elektroda środkowa (wewnętrzna), 2 – izolacja teflonowa lub gumowa, 3 – elektroda zewnętrzna,  
4 – trzymak, 5 – koszyczek, 6 – przewód inicjujący, 7 – podtoczenia elektrody zewnętrznej,                 
8 – kołnierze elektrody zewnętrznej, 9 – stożkowa, uszczelniająca część przetwornika EHD. 
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Rys. 5.9. Widok przetworników elektrohydraulicznych stosowanych w urządzeniu EHD-2 

 

 
 

Rys. 5.10. Widok przetwornika elektrohydraulicznego, zasilanego przewodem symetrycznym 
i mocowanego w bloku betonowym z obciążnikiem o masie 10 kg 
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6. Wybór materiału badawczego 

Do przeprowadzenia badań rozspajania użyto, zgodnie z tematem pracy, jako 

testowanego materiału: betonu oraz podstawowych skał eksploatowanych w Polsce 

tj. piaskowca, dolomitu i granitu. 

Zanim jednak dokonano wyboru materiału do badań, przeprowadzono szeroką 

analizę, której efektem był dla betonów wybór klas, zaś dla skał taki ich dobór, aby 

były one najbardziej reprezentatywne dla polskich kopalń surowców skalnych 

i mineralnych. jak również stanowiłyby istotny składnik górotworu i budowy kopalni 

podziemnej. 

Za takie skały jak już wspomniano uprzednio uznano dolomit, piaskowiec 

i granit. W górnictwie podziemnym znajomość charakteru petrograficznego 

i litologicznego skał oraz  ich właściwości fizycznych i cieplnych ma istotne znaczenie 

dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i odpowiedniej wentylacji tym 

bardziej, że przyszłościowo eksploatacja odbywać się będzie na coraz to większych 

głębokościach. Rozwiązanie tego problemu będzie łatwiejsze jeżeli dysponuje się 

dokładną wiedzą i znajomością petrografii w przekroju całego górotworu 

tj. wszystkich jego własności i sposobów zachowania się poszczególnych rodzajów 

skał podczas prowadzenia w nich robót górniczych [26-29]. Odnosi się to głównie do 

mechaniki górotworu, gdzie właściwości fizyko-mechaniczne skał rzutują na przebieg 

oraz charakter odkształcenia i przemieszczania się skał w procesie eksploatacji. 

Dotyczy to oczywiście wszystkich skał zalegających w stropie i spągu, ale 

podstawowymi, tworzącymi je skałami, jest dolomit i piaskowiec. Można by brać 

jeszcze pod uwagę takie skały jak wapienie, marmury czy też porfiry ale ilości 

w jakich się je w Polsce eksploatuje są zbyt małe, aby stanowiły one przedmiot 

badań [30].  

O ile użycie betonu jako materiału badawczego (którego własności są regulowane 

w procesie jego przygotowania) wynikało wprost z tematu pracy, o tyle wybór: 

- granitu i piaskowca jako materiału testowanego podyktowany został faktem, 

że są to skały najczęściej występujące na terenach Polski i mające 

najczęstsze zastosowanie przemysłowe, 

- piaskowca (w tym także piaskowca czerwonego spągowego) i dolomitu był 

istotny z uwagi na występowanie tych skał w Legnicko - Głogowskim Okręgu 

Miedziowym (co zostało pokazane w aneksie do niniejszej pracy) [36-38] 
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Ponadto zaleganie piaskowca, dolomitu i granitu w różnych warunkach 

pozwala na porównanie możliwości urabiania metodą elektrohydrauliczną tych 

samych skał, ale o innych właściwościach fizyko-mechanicznych (patrz aneks). 

6.1. Charakterystyka i analiza różnych rodzajów betonów 

6.1.1 Beton jako ciało kapilarno-porowate 

Podobnie jak większość mineralnych materiałów budowlanych, także i beton jest 

materiałem porowatym, składającym się ze szkieletu i występujących w nich porów. Pod 

pojęciem porów w materiale rozumieć należy wszelkie pustki i nieciągłości bez względu 

na ich rodzaj, kształt, wielkość, pochodzenie oraz stopień wzajemnego kontaktu. 

Względny udział objętości wszystkich porów w jednostce objętości materiału nazywamy 

porowatością całkowitą. Dla materiałów składających się z jednorodnego szkieletu 

i porów określić ją można znając gęstość substancji, z której zbudowany jest szkielet ρ 

oraz gęstość pozorną materiału ρo . Porowatość całkowitą oblicza się według wzoru [49]: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−=

ρ

ρ

o

cP 1         (6.1) 

W ramach porowatości całkowitej należy rozróżnić jeszcze tzw. porowatość 

zamkniętą Pz, na którą składa się objętość wszystkich porów nie posiadających 

wzajemnych połączeń (porów zamkniętych) oraz tzw. porowatość otwartą Po, którą 

tworzą wszystkie pory mające wzajemne kontakty (pory otwarte). 

ozc PPP +=         (6.2) 

Z wystarczającą jednak dokładnością porowatość otwartą można utożsamiać 

z nasiąkliwością objętościową materiału, to znaczy ze względnym udziałem objętości 

wody, jaką materiał jest w stanie wchłonąć w standardowych warunkach badania tej 

cechy. Należy zaznaczyć, że tak określona zawartość porów otwartych oszacowana 

będzie zazwyczaj z niedomiarem, bowiem podczas nasycania materiału wodą nie 

wszystkie jego pory otwarte wypełniają się nią całkowicie. 

Jak istotnie obecność porów wpływa na wytrzymałość Rc realnych materiałów 

porowatych, w tym i betonu cementowego, świadczy ogólna zależność podana przez 

Kingery'ego dla tworzyw ceramicznych [49]: 
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( )61 ccoc PRR −=          (6.3) 

gdzie: 

Rco - hipotetyczna wytrzymałość materiału bezporowatego, szacowana dla 

          materiałów o szkielecie mineralnym na około 840 MPa, 

Pc - porowatość całkowita materiału. 

Z równania wynika, iż obniżenie porowatości materiału średnio o 10% jest 

równoznaczne z około dwukrotnym wzrostem jego wytrzymałości na ściskanie. Fakt 

ten oczywiście musi być i jest pośrednio uwzględniany przy komponowaniu 

i wykonywaniu betonów cementowych. 

6.1.2 Wiązanie 

Rolą stwardniałego zaczynu jest wypełnienie wszystkich jam między ziarnami 

kruszywa, otulenie ziaren i zespolenie ich w jedną monolityczną całość o zadanych 

właściwościach technicznych. Nie wnikając w skomplikowany mechanizm przemian 

zachodzących w zaczynie cementowym należy podkreślić, że jedynie część zawartej 

w nim wody zarobowej jest zużywana do procesów hydratacji i zatrzymywana w postaci 

wody związanej chemicznie. Pozostała część wody, którą dodano w doraźnym celu 

uzyskania odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej, w zależności od warunków 

zewnętrznych albo pozostaje w zaczynie zajmując w nim pewną objętość, albo z niego 

wyparowuje pozostawiając po sobie pustki. Podkreślić należy, że pustki pozostałe po 

tym nadmiarze wody zarobowej są pustkami otwartymi o wymiarach kapilarnych. 

Oznacza to, że stwardniały zaczyn cementowy, będzie zawsze materiałem kapilarno-

porowatym. Jest rzeczą oczywistą, że udział tego typu porów w stwardniałym zaczynie 

cementowym (porowatość otwarta) będzie tym większy, im większy będzie wspomniany 

naddatek wody zarobowej w stosunku do ilości wody niezbędnej do uwodnienia 

cementu. Ilość wody niezbędnej do pełnej hydratacji cementu zależy od szeregu 

czynników, między innymi od składu mineralogicznego cementu, od stopnia jego 

rozdrobnienia, itp. Z wystarczającą jednak dokładnością można przyjąć, że ilość ta 

wynosi przeciętnie 25 ÷ 30% masy cementu. Oznacza to, że w przypadku betonu, gdy 

wskaźnik W/C charakteryzujący zaczyn jest większy od 0,25 ÷ 0,30; a w praktyce 

wykonywania zwykłych betonów cementowych ma to miejsce prawie zawsze, 

stwardniały zaczyn cementowy, w którym cement w pełni przereagował z wodą, będzie 

porowaty. Wpływ wielkości wskaźnika W/C na ilość i rozkład zawartych w nim otwartych 

porów kapilarnych oraz wpływ tych porów na porowatość betonu ilustruje rys. 6.1 [49]. 
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Im wyższy jest wskaźnik W/C tym większa jest porowatość zaczynu i tym więcej jest 

porów kapilarnych powstałych w wyniku odparowania nadmiaru wody zarobowej. 

Warto tu także zwrócić uwagę na, bardzo interesujące z punktu widzenia 

porowatej struktury betonu i jego trwałości, zjawisko polegające na utracie ciągłości 

porów kapilarnych zawartych w twardniejącym lub stwardniałym już zaczynie. Zjawisko 

to związane jest bezpośrednio ze stopniem zaawansowania procesu hydratacji 

cementu. Miarą postępu tego procesu jest tzw. stopień hydratacji, podający jaka część 

masy dozowanego cementu przereagowała z wodą zarobową. Do pewnego momentu, 

licząc od chwili połączenia cementu z wodą, produkty hydratacji tworzą połączenia 

między ziarnami cementu. Zaczyn cementowy stopniowo nabywa dzięki temu 

właściwości ciała stałego. Przy odpowiednim zaawansowaniu postępu hydratacji (przy 

pewnym stopniu hydratacji cementu), jej produkty zaczynają się lokować także 

i w porach kapilarnych. W efekcie pory te tracą dotychczasową ciągłość i stają się 

porami zamkniętymi. Zmniejszeniu ulega, więc porowatość otwarta materiału, dzięki 

czemu jego struktura staje się trudniej dostępna dla mediów zewnętrznych. 

 
Rys. 6.1 Orientacyjny wpływ wielkości wskaźnika W/C na porowatość 28 dniowego zaczynu 

cementowego i wykonanego z niego betonu (zawartość zaczynu w betonie wynosi 350 dm3/m3) [49]. 

Ponieważ średnie odległości między ziarnami cementu zależą wprost od 

wielkości wskaźnika W/C, od wskaźnika tego zależeć będzie także stopień hydratacji, 

przy którym produkty hydratacji zaczną zatykać pory kapilarne. Oczywiście im większy 
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będzie wskaźnik W/C tym ilość ciągłych porów kapilarnych będzie większa, a więc 

i więcej potrzeba będzie produktów hydratacji dla ich uniedrożnienia. Na rysunku 6.2 

przedstawiono podaną przez Powersa zależność stopnia hydratacji cementu, przy 

którym pory kapilarne tracą ciągłość od wielkości wskaźnika W/C [49]. 

Z opisanym zjawiskiem związane jest także zjawisko tak zwanego 

samouszczelniania się dojrzałego już betonu. Samouszczelnienie to wystąpić może 

jedynie w odpowiednich, sprzyjających warunkach, w których istnieje dostęp wilgoci do 

betonu, czyli przy właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu. Wilgoć ta umożliwia 

bowiem, opóźnioną hydratację zawartego w betonie i niezhydratyzowanego dotychczas 

cementu. Ponieważ w określonych warunkach wilgotnościowych stopień hydratacji 

cementu związać można z czasem dojrzewania, poniżej w tabeli 6.1 podano 

szacunkowy czas dojrzewania w warunkach wilgotnych, po którym, w zależności od 

wskaźnika W/C, pory kapilarne zaczną tracić swą ciągłość. Wartości te korespondują 

z podanym na rysunku 6.2 koniecznym stopniem hydratacji cementu. 

Warto podkreślić, że istnieje graniczna wartość wskaźnika W/C, powyżej której przerwanie 

ciągłych porów kapilarnych dzięki opisanemu wyżej zjawisku nie jest już możliwe. Wartość 

ta wynosi 0,70. W przypadku zaczynu o wskaźniku W/C > 0,70 odległości między 

ziarnami cementu są bowiem tak duże i ciągłych porów kapilarnych jest tak wiele, że 

nawet przy pełnej, 100% hydratacji cementu, ilość powstających produktów jest zbyt mała 

aby możliwe było lokalne zatkanie porów kapilarnych [49]. 

Tabela 6.1. Orientacyjny czas dojrzewania betonu w warunkach wilgotnych, niezbędny dla 
przerwania ciągłości porów kapilarnych. 

Wskaźnik W/C Czas dojrzewania 
 

0,40 

0,45 

0,50 

0,60 

0,70 

> 0,70 

 

3 dni 

7 dni 

14 dni 

6 miesięcy 

1 rok 

brak możliwości przerwania ciągłości 
porów kapilarnych 
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Rys. 6.2 Zależność niezbędnego stopnia hydratacji cementu, przy którym następuje 

 przerwanie porów kapilarnych od wielkości wskaźnika W/C (wg Powersa) [49]. 

6.1.3 Hydratacja zaczynu i jej znaczenie 

Sam proces hydratacji cementu, a więc i jego wiązania, jest procesem 

charakteryzującym się zmienną kinetyką. W początkowym okresie przebiega on bardzo 

intensywnie, po czym intensywność ta wyraźnie maleje. Można szacować, że 

w przeciętnym betonie dojrzewającym 28 dni w normalnych warunkach 

wilgotnościowych ilość cementu uwodnionego sięga około 50 ÷ 60%. Pozostała część 

cementu, występująca w postaci tzw. rdzeni nieuwodnionych lub inaczej reliktów ziaren 

cementu, to materiał, który nigdy nie znalazł się w kontakcie z wodą. W sprzyjających 

warunkach, to znaczy w takich, w których istnieje możliwość dopływu wilgoci w głąb 

betonu, ma miejsce stały, lecz bardzo powolny proces dalszej hydratacji. Z procesem 

tym wiąże się, bardzo powolny, lecz stały przyrost wytrzymałości betonu (rys. 6.3) [49]. 
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Rys. 6.3 Charakter przebiegu intensywności procesu hydratacji cementu zilustrowany rozwojem 
przyrostu wytrzymałości tworzywa cementowego w czasie. Pod wykresem pokazano schematycznie 

zmiany w strukturze zaczynu cementowego w początkowym okresie dojrzewania. 

Wynika stąd bardzo ważny wniosek, iż jedną z głównych dróg prowadzących 

do uzyskania trwałego betonu jest minimalizacja jego porowatości oraz takie jej 

kształtowanie, aby udział otwartych porów kapilarnych był możliwie jak najmniejszy. 

W ogólności istnieją trzy drogi, jakimi media z otaczającego środowiska mogą wnikać 

do betonu: 

− przez sieć otwartych porów zawartych w stwardniałym zaczynie, 

− przez sieć otwartych porów w ziarnach kruszywa, 

− przez otwarte pory występujące na granicy między zaczynem i kruszywem. 

Transport do wnętrza betonu może się to odbywać poprzez: 

− migrację - przepływ roztworu do wnętrza betonu pod ciśnieniem 

(przepuszczalność), lub w wyniku podciągania kapilarnego (sorpcja), 

− dyfuzję w wyniku gradientu stężeń w różnych jego obszarach.  

Pierwszy mechanizm daje znacznie większą szybkość transportową. 

Natomiast mechanizm dyfuzyjny jest znacznie wolniejszy [49]. 

Sorpcja natomiast związana jest z podciąganiem cieczy przez pory kapilarne. 

W związku z tym ruch cieczy może jedynie odbywać się w betonie, w którym są pory 
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powietrzne nie zawierające fazy ciekłej. Podciąganie kapilarne uzależnione jest 

przede wszystkim od średnicy porów i napięcia powierzchniowego roztworu 

wodnego. Zależność tę przedstawia następujący wzór 

sp

w
kap r

P σ2
=   [Pa]       (6.4) 

przy czym:  

σw - napięcie powierzchniowe wody, [N/m] 

rsp - średni promień porów, [m] 

Największe znaczenie mają tutaj pory o promieniu 2 ÷ 50 nm (małe pory 

kapilarne). Sorpcyjność określa się jako szybkość adsorpcji roztworu wodnego przez 

beton wskutek podciągania kapilarnego. Natomiast proces dyfuzji uzależniony jest 

przede wszystkim od różnicy stężeń, dotyczy on zarówno gazów, jak i cieczy. Miarą 

dyfuzji jest współczynnik dyfuzji, który określany jest z prawa Ficka. 

Istotną rolę w procesie dyfuzji odgrywa pielęgnacja betonu - przy niewłaściwej 

współczynnik dyfuzji może ulec zwiększeniu o jeden rząd wielkości [49]. Kolejny więc 

raz pojawia się wymóg minimalizowania wartości W/C w mieszance betonowej 

(rys. 6.4) poprzez stosowanie domieszek chemicznych i odpowiednich metod 

zagęszczania. Bardzo często niedoceniane są też warunki pielęgnacji betonu, które 

w sposób istotny wpływają na porowatość kapilarną, szczególnie powierzchniowych 

warstw betonu. Badania efektywnych współczynników dyfuzji jako funkcji struktury 

porów potwierdzają opinię, że zmiana porowatości w wyniku zwiększenia ilości 

małych porów żelowych (do 2 nm), a tym samym zmniejszenie udziału dużych porów 

kapilarnych, wywołuje zmniejszenie efektywnych współczynników dyfuzji [49]. 

Innymi słowy mówiąc, im więcej wody zarobowej zwiąże się chemicznie 

z cementem, tym większą uzyskuje się wytrzymałość betonu. Nie można więc 

dopuszczać do utraty wody zarobowej, która znajduje się w betonie. Najlepszym 

sposobem ochrony przed parowaniem wody zarobowej z betonu jest przetrzymywanie 

betonu w środowisku wilgotnym, o wilgotności względnej co najmniej 90%. Im dłużej 

przetrzymuje się beton w wilgoci, tym wyższą uzyska on wytrzymałość końcową, co 

obrazuje przykładowo rysunek 6.5. Szczególny wpływ na rozwój wytrzymałości wywiera 

również utrzymanie betonu w wilgoci w pierwszych dniach, począwszy od wykonania 

betonu. Wtedy to zachodzi najszybszy wzrost wytrzymałości. 
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W/C 

Rys. 6.4 Zależność pomiędzy wskaźnikiem W/C a przepuszczalnością zaczynu 
cementowego [49] 

 

 
Rys. 6.5 Wpływ wilgoci na wzrost wytrzymałości betonu (z cementu portlandzkiego) [49]. 

1 - stale dojrzewający w wilgoci, 2 - dojrzewający w wilgoci do 28 dni  
 

Uwodnione warstwy powierzchniowe ziaren cementu są jeszcze na tyle cienkie, 

że woda łatwo penetruje przez nie w głąb ziaren. Aby wywołać parcie wody potrzebne 

do jej wnikania w ziarna cementu, beton powinien być stale nasycony wodą. 

Można przyjąć, że po trzech miesiącach - w zależności od długości okresu 

pełnego nawilżania - betony klas do B25 uzyskają następujące wytrzymałości: 

• przez pierwsze 14 dni - 100%, 

• przez pierwsze 7 dni - 95%, 

• przez pierwsze 2 dni - 85%, 

• suche powietrze cały czas - 50% [43]. 
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6.1.4 Badania wytrzymałościowe 

Jeśli chodzi o sam proces przeprowadzania badania wytrzymałości na ściskanie, to 

badanie może być wykonywane w różnym stanie zawilgocenia próbki (oczywiście 

w celach badawczych – normy przedmiotowe określają ściśle sposób przygotowania 

próbek do badań). W stanie suchym badanie zwykle prowadzi do uzyskiwania wyższej 

wytrzymałości. Sugerowano, że skurcz przy wysychaniu, występujący w pobliżu 

powierzchni, powoduje dwuosiowe ściskanie rdzenia próbki, tzn. w kierunku 

przykładanego obciążenia.  

Jednakże próby wykazały, że poddane dobrej pielęgnacji próbki betonowe po 

pełnym wysuszeniu, miały wytrzymałość na ściskanie wyższą, niż gdy były badane 

w stanie wilgotnym. W próbkach tych nie występowały różnice skurczu tak, że nie 

powstawał układ naprężeń dwuosiowych. Opisane powyżej zachowanie próbek jest 

zgodne z sugestią, że utrata wytrzymałości na ściskanie w wyniku nawilżania próbek, 

spowodowana jest pęcznieniem żelu cementowego skutkiem obecności 

zaabsorbowanej wody: siły kohezji cząstek stałych ulegają wówczas zmniejszeniu. 

Przeciwnie, gdy podczas suszenia ustaje rozklinowujące działanie wody, obserwowany 

jest pozorny wzrost wytrzymałości próbki [49]. 

Działanie wody nie jest tylko powierzchniowe, ponieważ samo zamoczenie 

próbek w wodzie ma znacznie mniejszy wpływ na wytrzymałość niż ich nasycenie 

wodą. Z drugiej strony nasycenie betonu benzenem i parafiną, o których wiadomo, że 

nie są adsorbowane przez żel cementowy, nie wpływa na wytrzymałość. Ponowne 

nasycenie wodą próbek wysuszonych w piecu obniża ich wytrzymałość do wartości 

takiej, jak w przypadku próbek pielęgnowanych w wodzie w sposób ciągły, pod 

warunkiem, że zachowany został ten sam stopień hydratacji. Ilościowo wpływ 

wysychania kształtuje się różnie. Jednakże zmiany te uzależnione są od wielu 

czynników, między innymi: 

− wieku betonu – im młodszy beton tym stopień hydratacji zaczynu cementowego 

 jest niższy, co powoduje, że suszenie takiego betonu w podwyższonej 

 temperaturze przyspiesza procesy hydratacji tym samym zwiększając jego 

 wytrzymałość w odniesieniu do analogicznego betonu nasyconego wodą.  

− rodzaju cementu – cementy różnego rodzaju mają odmienną 

 charakterystykę przebiegu procesu hydratacji. W tym przypadku suszenie 

 może wpływać niejednoznacznie na wytrzymałość betonu. 
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− temperatury suszenia – może mieć też duży wpływ na kształtowanie się 

 wytrzymałości elementu betonowego, wpływając na przyspieszenie 

 procesu hydratacji. 

− wilgotności powietrza – w jakich przeprowadzane jest badanie i czasu 

 ekspozycji kostki betonowej przed badaniem. 

Powyższe czynniki w znacznie mniejszym stopniu wpływają na różnice 

w wytrzymałości pomiędzy betonami badanymi w stanie wysuszonym i wilgotnym, 

jeżeli mamy do czynienia z betonami o ukształtowanej już strukturze, czyli po 

odpowiednio długim okresie dojrzewania i pielęgnacji [49].  

Istotnym parametrem jest także wytrzymałość betonu na rozciąganie, która 

wynosi zaledwie ok. 6 ÷ 15% wytrzymałości na ściskanie. Zależy ona w zasadzie od 

tych samych parametrów, co wytrzymałość na ściskanie, choć często 

nieproporcjonalnie. Stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na 

ściskanie Rr/Rc nazywa się stopniem kruchości betonu i wynosi on zwykle około 0,06 

÷ 0,15. Im wyższe Rc tym niższa wartość kruchości. Mimo że wytrzymałość betonu 

na rozciąganie jest bardzo mała i przy projektowaniu konstrukcji zbroi się zwykle 

prętami stalowymi rozciągane partie betonu, to jednak jest to istotna cecha w wielu 

praktycznych zastosowaniach betonu, np. tam, gdzie naprężenia rozciągające nie są 

duże (płyty na sprężystym podłożu - pokrycia jezdni). W wielu przypadkach - mimo 

zbrojenia - nie można dopuścić do przekroczenia wytrzymałości betonu na 

rozciąganie, aby nie powstały pęknięcia (względy użytkowe - np. zbiorniki na ciecze). 

Wyższą wytrzymałość na rozciąganie osiągają betony: 

− na kruszywach łamanych (o około 25 ÷ 35%), 

− o mniejszym wskaźniku W/C, 

− nie zawierające pyłów przynajmniej do 0,05 mm, 

− dłużej (min. 14 dni) pielęgnowane w wilgoci od momentu wykonania (przy 

  suchym przetrzymywaniu Rr spada o 50 ÷ 70%), 

− o mniejszej tendencji do skurczu. Jeśli element nie może się odkształcać, 

  to wytrzymałość na rozciąganie maleje o tyle, ile wynoszą naprężenia 

  wywołane skurczem σsk i wynosi [49]: 

skrr RR σ−='
         (6.5) 
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Belki próbne badane na zginanie wykazują zachowanie przeciwne niż 

w przypadku próbek na ściskanie: belki, którym pozwolono wyschnąć przed badaniem 

mają niższą wytrzymałość na zginanie, niż podobne próbki badane w stanie wilgotnym. 

Różnica spowodowana jest naprężeniami rozciągającymi, wywołanymi skutkiem 

ograniczonego (nieswobodnego) skurczu przed przyłożeniem obciążenia, który 

powoduje rozciąganie w skrajnym włóknie belki. Wielkość pozornej utraty 

wytrzymałości zależy od prędkości, z jaką woda paruje z powierzchni próbki. Należy 

podkreślić, że efekt ten jest odmienny od wpływu pielęgnacji na wytrzymałość. 

Podobne zjawisko występuje, gdy między dwoma szybami znajduje się cienka 

warstwa wody; wtedy szyby z trudem dają się od siebie oderwać. Ogólnie można 

stwierdzić, że wzrost Rr przebiega mniej więcej proporcjonalnie do wzrostu 

wytrzymałości na ściskanie, o ile próbki dojrzewają do 28 dni w wilgoci, np. dla 

betonu na cemencie portlandzkim klasy 32,5. Jednak brak pielęgnacji wilgotnej 

w początkowym okresie znacznie bardziej obniża wytrzymałość na rozciąganie niż 

ściskanie (o wspomniane 50 ÷ 70%).  

6.1.5 Pielęgnacja i jej wpływ na właściwości betonu 

Pielęgnacja oznacza zabiegi podejmowane od momentu ułożenia 

i zagęszczenia mieszanki betonowej, mające na celu zapewnienie poprawnego 

przebiegu procesów fizykochemicznych wiązania cementu i tworzenia się struktury 

wewnętrznej betonu. Zadaniem pielęgnacji jest zapewnienie właściwej temperatury 

i wilgotności oraz ochrona przed szkodliwie działającymi czynnikami, takimi jak: 

wstrząsy i strugi wody czy deszcz, które wypłukują cement ze świeżo zagęszczonej 

mieszanki oraz młodego betonu. 

Brak właściwej pielęgnacji prowadzi z reguły do zaniżenia wytrzymałości 

końcowej, do kruchości betonu oraz nadmiernych odkształceń i spękań. 

Skuteczność zabiegów pielęgnacji jest wyższa, jeśli nie dopuści się do zbyt 

dużych różnic wilgotności i temperatury w elemencie pielęgnowanym. Duże różnice 

prowadzą do migracji wody (sieć porów otwartych) i do gradientów naprężeń 

wewnętrznych (temperaturowych i skurczowych).  

Ogólnie można powiedzieć, że im dłużej beton utrzymuje się w wilgoci, tym jest to 

korzystniejsze dla wszystkich jego właściwości. Najczęściej stosowane okresy wynoszą: 

− 3 dni dla każdego betonu, 

 58



− 7 dni dla odkrytych dużych powierzchni, gdy beton jest z cementu  

 portlandzkiego, 

− 14 dni dla odkrytych dużych powierzchni, gdy beton wykonany jest 

 z cementu CEM II ÷ CEM IV, 

− 14 dni dla betonów wodoszczelnych (zbiorniki, kanały, kolektory). 

6.2 Ogólna charakterystyka piaskowców. 

6.2.1 Właściwości fizyczne. 

Gęstość objętościowa. 

Gęstość objętościowa oznaczona została metodą bezpośrednich pomiarów na 

próbce zgodnie z normą [50]. Metoda ta polega na obliczeniu objętości próbek 

walcowych na podstawie wymiarów geometrycznych oraz na pomiarze ich mas na 

wadze laboratoryjnej z dokładnością do 0,01 g. Próbki do badań gęstości podlegają 

wysuszeniu w temperaturze 105°C do stałej masy. 

Gęstość objętościową obliczano z zależności: 

                         V
ms

o =ρ   [kg/dm3]  (6.6) 

gdzie:    

 ms - masa próbki wysuszonej do stałej wagi [kg], 

 V - objętość próbki walcowej [dm3]. 

Nasiąkliwość wagowa. 

         Nasiąkliwość wagową określono ilością wody jaką może wchłaniać próbka 

skalna przez wypełnienie wolnych, dostępnych przestrzeni. Próbki zgodnie z normą 

[51] nawadniane były w naczyniach wypełnionych wodą z sieci wodociągowej 

w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury (0,1 MPa, 18°C). Proces 

nawadniania został prześledzony na przestrzeni czasu obejmującym 192 godziny 

nasiąkania próbek wodą. Stało się to podstawą określenia minimalnego czasu 

trwania procesu nawadniania piaskowców dla uzyskania maksymalnej zawartości 

wody [35, 72]. Dla ujednolicenia metodyki nawadniania próbek piaskowcowych 

i podniesienia stopnia dokładności badań przyjęto w oparciu o przebieg procesu 

nasiąkania wodą czas trwania nawadniania wynoszący 12 godzin. 

Nasiąkliwość wagową określono ze wzoru 6.7: 
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W m

mmN     [%] (6.7) 

gdzie:    

 ms - masa próbki wysuszonej do stałej wagi [kg], 

 mw - masa próbki nawodnionej [kg]. 

6.2.2 Charakterystyka fizyko-mechanicznych właściwości piaskowców. 

Analiza mechanicznych właściwości piaskowców została przeprowadzona dla 

poszczególnych odmian, zwracając szczególną uwagę na wpływ nawodnienia na 

zmianę wartości parametrów wytrzymałościowych i deformacyjnych. 

W pierwszej kolejności rozstrzygnięto zmiany nasiąkliwości piaskowców 

w zależności od czasu nawadniania. Stwierdzono znaczne różnice nasiąkliwości 

w poszczególnych odmianach piaskowców oraz określono czas nawadniania 

decydujący o wartości nasiąkliwości wagowej [35]. 

W zależności od wartości nasiąkliwości piaskowce można usystematyzować 

w następujący sposób: 

- piaskowce o spoiwie anhydrytowym 

w
zr

os
t 

na
si
ąk

liw
oś

ci
 

- piaskowce o spoiwie węglanowym  

- piaskowce o spoiwie mieszanym z przewagą węglanowego 

- piaskowce o spoiwie mieszanym z przewagą ilastego 

- piaskowce o spoiwie ilastym 

- piaskowce o spoiwie ilasto-żelazistym 

Określono, że w warunkach ciśnienia atmosferycznego po 12 godzinach 

nawodnienie uzyskuje wartości zbliżone do maksymalnych i dalsze nawadnianie 

w nieznaczny sposób zwiększa nasiąkliwość wagową. Znacząca stabilizacja 

nasiąkliwości piaskowców we wszystkich odmianach zachodzi po około 8 godzinach 

nawadniania . 

Zwiększenie nasiąkliwości skał piaskowcowych można uzyskać w procesie 

nawadniania przez stosowanie pod ciśnieniem cieczy wodnych o zwiększonej 

aktywności nawilżania, np. z dodatkiem alfenolu 0,1% [35]. 
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6.2.3 Piaskowce zwięzłe. 

Piaskowce anhydrytowe (PA). 

Charakteryzują się wysoką zwięzłością i wytrzymałością mechaniczną. 

Uzyskane wyniki są zgodne z wcześniej wykonanymi badaniami. Odnosi się to tak do 

własności fizycznych, jak i mechanicznych. Piaskowce anhydrytowe wykazują 

gęstość objętościową w granicach 2,62 ÷ 2,75 kg/dm3 oraz nieznaczną 

nasiąkliwością wagową od 0,34 do 0,81% [17-20] i tym wyróżniają się od innych 

odmian piaskowców. Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno - suchym waha 

się od 120,8 do 159,7 MPa, średnio 135,6 MPa. Nawodnienie 

w stosunkowo niewielkim stopniu obniża wytrzymałość na ściskanie [35]. Średnia 

wartość Rc w stanie nawodnionym wynosi 110,6 MPa co oznacza obniżenie 

wytrzymałości o 18,4% [35]. 

Analiza wyników badań innych parametrów pozwala stwierdzić, że piaskowce 

anhydrytowe wyraźnie wyodrębniają się wśród innych odmian piaskowców. Dotyczy to 

zwłaszcza znacznie wyższych wartości parametrów wytrzymałościowych i sprężystych 

oraz niewielkiego ich obniżenia w wyniku nawadniania. W przypadku modułu 

sprężystości podłużnej, a także modułu  odkształcenia uzyskane wyniki (Es w granicach 

46,6 ÷ 54,5 GPa) są porównywalne z modułem zwięzłych skał dolomitowych. Po 

nawodnieniu moduł ten obniża się średnio o 22% i waha w granicach 33,4 ÷ 42,5 GPa. 

Wpływ nawodnienia zaznacza się również w wynikach badań trójosiowych, 

które dają podstawy do wyznaczenia kryterium wytrzymałościowego. W miarę 

wzrostu ciśnienia bocznego w stanie powietrzno-suchym, jak i po nawodnieniu 

wytrzymałość piaskowców rośnie, jednakże nawodnienie obniża wytrzymałość 

różnicową na ściskanie oraz kohezję i kąt tarcia wewnętrznego. Równocześnie 

obserwuje się po nawodnieniu zjawisko wzrostu deformacji, przy której następuje 

zniszczenie próbki przy równoczesnym obniżeniu modułu deformacji w stosunku do 

stanu powietrzno – suchego. Ogólnie można powiedzieć, że zwięzłe i masywne 

piaskowce anhydrytowe po nawodnieniu w niewielkim zakresie zmieniają swe 

charakterystyki mechaniczne. Obniżenie poszczególnych parametrów 

mechanicznych kształtuje się na poziomie od 15 do 25%. 

Piaskowce o spoiwie węglanowym (PW). 

Odznaczają się podwyższoną zwięzłością i wytrzymałością mechaniczną. tło 
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skalne czyli szkielet ziarnowy stanowi od 60 do 75%, spoiwo w granicach 20 ÷ 35%, 

a drobna masa wypełniająca /matrix/ około 8%. Dominuje tu spoiwo  węglanowe, 

podrzędnie siarczkowe, tlenki żelaza i spoiwo ilaste. Gęstość objętościowa 

piaskowców wynosi przeciętnie 2,53 kg/dm3, nasiąkliwość  wagowa 1,35% [17-20]. 

W stanie powietrzno - suchym piaskowce o spoiwie węglanowym wykazują 

wytrzymałość na ściskanie w granicach 77,3 ÷ 89,6 MPa, na rozciąganie od 4,5 do 

5,60 MPa, a moduł sprężystości od 26,9 do 32,0 MPa. 

Nawodnienie piaskowców powoduje wyraźne obniżenie parametrów 

wytrzymałości i sprężystości w granicach 21 ÷ 32%. Stosunkowo w niewielkim 

stopniu obniżeniu ulega wytrzymałość na ściskanie (o 22,9 %)  

Najbardziej istotne zmiany zachodzą w przypadku wytrzymałości na 

rozciąganie (31,7%), modułu sprężystości (28,5%) i modułu odkształcenia (29,6 %). 

Zwraca uwagę fakt, że wytrzymałość obniża się w miarę wzrostu nasiąkliwości 

wagowej piaskowców. 

W stanie trójosiowego ściskania ze wzrostem ciśnienia bocznego wzrasta 

wytrzymałość na ściskanie tak próbek suchych, jak i nawodnionych. Najbardziej 

wydatnie wytrzymałość zróżnicowana zwiększa się już przy pierwszym z zadanych 

ciśnieniach bocznych (2 ÷ 2,5 razy). W stanie suchym kohezja w piaskowcach 

węglanowych kształtuje się na poziomie 10 ÷ 12 MPa, a kąt tarcia wewnętrznego 

w granicach 62 ÷ 64°. Po nawodnieniu następuje obniżenie obu tych parametrów, 

kohezji do poziomu 5 ÷ 7,5 MPa, a kąta tarcia wewnętrznego do wartości 59°. 

Z wykresu obwiedni Mohra można odczytać takie kryterium wytrzymałościowe 

dla stanu trójosiowego. W tym przypadku wydatnie wzrasta wartość kohezji do 

poziomu 32 ÷ 46 MPa, obniża się natomiast kąt tarcia wewnętrznego do wartości 

30 ÷ 39°. Również w tym przypadku nawodnienie obniża kryterium 

wytrzymałościowe. 

Piaskowce o spoiwie mieszanym, w którym przeważa ilościowo spoiwo 

węglanowe (PMW). 

W tym przypadku zawartość spoiwa waha się w poszczególnych próbkach od 

15 do 25% lokalnie do 3%, a ilość matrix wynosi od 5 do 10%. Spoiwo węglanowe, 

głównie grubokrystaliczne spoiwo kalcytowe przeważa, jednakże około 3% spoiwa 

stanowią  inne składniki jak: minerały rudne, tlenki żelaza, substancja ilasta, a także 
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gips i sporadycznie krzemionka [17-20]. Podstawowe parametry wytrzymałościowe 

tej odmiany piaskowców kształtują się następująco: 

- wytrzymałość na ściskanie od 52,9 do 68 MPa, 

- wytrzymałość na  rozciąganie od 2,2 do 3,9 MPa, 

- moduł sprężystości Es od 14,2 do 19,6 GPa, 

- moduł odkształcenia  Ec od 9,7 do 15,0 GPa, 

Nawodnienie piaskowców o spoiwie mieszanym z przewagą węglanowego 

bardzo wyraźnie obniża parametry wytrzymałości. 

Wiąże się to ze wzrostem nasiąkliwości wagowej, a także zwiększoną 

porowatością i zróżnicowanym składem spoiwa. Obniżenie parametrów 

mechanicznych waha się od 27,6 do 50% i wynosi: dla rozciągania 50,3%, dla 

ściskania 41,9%, dla modułu sprężystości 38,8%  

Omawiane piaskowce stanowią ogniowo pośrednie miedzy bardzo zwięzłymi 

skałami piaskowcowymi o spoiwie anhydrytowym i węglanowym, a innymi odmianami 

piaskowców z kopalń rud miedzi. Odnosi się to także, do kryterium 

wytrzymałościowego, które określa się na podstawie badań trójosiowych. 

Podstawowe parametry tego kryterium: kohezja i kąt tarcia wewnętrznego obniżają 

swoje wartości w stosunku do piaskowców anhydrytowych i węglanowych, 

a nawodnienie powoduje dalsze zmiany. Można stwierdzić, że po nawodnieniu 

w stanie jednoosiowym wartość kohezji wynosi 4,0 ÷ 6,5 MPa przy kącie tarcia 

wewnętrznego 52 ÷ 58°, natomiast w stanie trójosiowym wartość kohezji wynosi  

21,8 ÷ 26,5 MPa a kąt tarcia wewnętrznego 27 ÷ 30°. 

6.2.4 Piaskowce o niskiej zwięzłości. 

Piaskowce o spoiwie mieszanym z przewagą ilastego PMI). 

Skały te wykazują obniżoną gęstość objętościową (2,26 kg/dm3) 

i podwyższoną nasiąkliwość wagową (4,39%). Zawartość spoiwa w tej odmianie 

piaskowców wynosi od 5 do 25%, a drobnej masy wypełniającej (matrix) od 5 do 5%. 

Szkielet ziarnowy występuje w ilości 65 ÷ 80%. Wśród spoiwa przeważa ilaste 

a około 30 ÷ 40 % stanowi domieszka innych składników głównie węglanów, tlenków 

żelaza, gipsu i siarczków [17-20]. Podstawowe parametry mechaniczne w stanie 

suchym przedstawiają się następująco: 

- wytrzymałość na ściskanie od 35,7 do 48,4 MPa, 
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- wytrzymałość na rozciąganie od 1,7 do 2,4 MPa,  

- moduł  odkształcenia od 6,6 do 9,1 GPa, 

- moduł  sprężystości od 9,2 do 12,8 GPa, 

W tej odmianie piaskowców zaznacza się bardzo wyraźnie wpływ nawodnienia 

na wartość poszczególnych parametrów. Po nawodnieniu parametry deformacyjne 

obniżają się w granicach 39,7 ÷ 44%, wytrzymałość na ściskanie o 49,2%, a na 

rozciąganie o 59,1%. Zmienia się także moduł odkształcenia w pozniszczeniowej części 

charakterystyki mechanicznej o około 39%. Wyraźniej niż w innych odmianach 

piaskowców ma miejsce wzrost wartości odkształcenia przy którym następuje 

przekroczenie wytrzymałości skały. 

Kryterium wytrzymałościowe, które charakteryzuje obwiednia Mohra dla 

omawianej odmiany piaskowców odznacza się znacznie obniżoną wartością kohezji tak 

w próbkach suchych, jak i nawodnionych. Dla części obwiedni charakteryzującej stan 

jednoosiowy wartość kohezji wynosi od 4,5 do 6,5 MPa, a w części typowej dla stanu 

trójosiowego od 14 do 21,5 MPa. Po nawodnieniu odpowiednie wartości kohezji 

kształtują się na poziomie niższym o około 20 ÷ 30 %. Niewielkie zmiany obserwuje się 

dla obu stanów w zakresie wartości  kąta tarcia wewnętrznego. Wartość ta zmienia się 

także w różnych punktach obwiedni Mohra i zależy od zadanego ciśnienia bocznego. 

6.2.5 Piaskowce kruche. 

Piaskowce o spoiwie ilastym (PI). 

Wykazują niską gęstość objętościową w granicach 2,03 ÷ 2,11 kg/dm3, 

podwyższoną nasiąkliwość wagową w granicach od 6 do 8% i także wysoką 

porowatością. Zawartość spoiwa wynosi od 10 do 25%. Oprócz przeważającego 

spoiwa ilastego jako podrzędne składniki można stwierdzić spoiwo gipsowe, tlenki 

żelaza lokalnie węglany. Spoiwo zazwyczaj ma charakter porowego, kontaktowego 

lub błonkowego [17-20]. 

Piaskowce o spoiwie ilasto-żelazistym (PC). 

Wykazują bardzo zbliżone cechy, a wydzielono je w odrębną grupę, ze względu na 

czerwone zabarwienie wyraźnie odróżniające tę odmianę od innych piaskowców oraz ze 

względu na przynależność stratygraficzną do czerwonego spągowca. Piaskowce te 

wykazują bardzo wysoką porowatość, niską gęstość objętościową w przedziale od 1,99 

do 2,04 kg/dm3 i wyższą niż w innych  odmianach nasiąkliwość wagową w granicach od 
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9,3 do 11%. Zawartość spoiwa wynosi od 15 do 30%, a jego głównymi składnikami są 

minerały ilaste i tlenki żelaza. Lokalnie stwierdzono niewielką domieszkę spoiwa 

węglanowego lub krzemionki. Spoiwo ma charakter porowaty z przewagą porów 

kontaktowych typowych dla skał gruboziarnistych pochodzenia osadowego [17-20]. 

Piaskowce ilaste oraz ilasto - żelaziste odznaczają się bardzo niskimi wartościami 

parametrów mechanicznych. Średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi 7,65 MPa dla 

piaskowców ilastych i 5,30 MPa dla ilasto-żelazistych, moduł sprężystości odpowiednio 

8,55 GPa i 6,2 GPa, a wskaźnik skłonności do tąpań 0,66 i 0,51. Oznacza to, że 

w stanie powietrzno - suchym piaskowce te nie wykazują żadnych predyspozycji do 

występowania zjawisk eksplozywnych, a ich, rozpad w procesie zniszczenia przebiega 

łagodnie. Nawodnienie w omawianych skałach w sposób zasadniczy obniża parametry 

wytrzymałościowe i deformacyjne w granicach 50 - 66% w przypadku piaskowców 

ilastych, oraz w granicach 54 - 66% w piaskowcach ilasto -żelazistych. Podobnie, jak 

w innych odmianach piaskowców obniżenie wartości parametrów mechanicznych jest 

związane z nasiąkliwością wagową. W pierwszej fazie nawadniania obserwuje się 

największe zmiany w wytrzymałości piaskowców, a dalszy wzrost nawodnienia 

powoduje asymptotyczny spadek wytrzymałości.  

W warunkach trójosiowego ściskania reakcja tych odmian piaskowców jest 

zbliżona do omówionych poprzednio. Wzrost ciśnienia bocznego powoduje wzrost 

wytrzymałości różnicowej, jednak wartości te kształtują się na znacznie niższym 

poziomie. Zaznacza się także, bardzo wyraźnie kilkukrotny wzrost wytrzymałości przy 

pierwszym z zadanego ciśnienia bocznego, które przyjęto na poziomie 15 MPa. 

Wytrzymałość ta różni się 3 ÷ 5 - krotnie w stosunku do stanu jednoosiowego, przy 

dalszym wzroście ciśnienia bocznego do 45 MPa różnica jest już znacznie niższa. 

W stosunku do bardziej wytrzymałych piaskowców odmiany o spoiwie ilastym 

i ilasto - żelazistym charakteryzują się bardziej łagodnym przebiegiem obwiedni Mohra, 

a podstawowe parametry kryterium wytrzymałościowego kształtują się na niskim 

poziomie typowym dla skał. Piaskowce o spoiwie ilasto - żelazistym (PC) z reguły 

występują w spągu złoża, nie są okruszcowane siarczkami miedzi, stąd nie pojawiają się 

w wyrobiskach eksploatacyjnych. Z punktu widzenia rozwiązywanego tematu, 

wyróżnione grupy skał  charakteryzują, się zróżnicowanym wpływem nawodnienia na 

ich parametry mechaniczne. Stosunkowo niewielki wpływ nawodnienia stwierdzono 

w zwięzłych i wytrzymałych piaskowcach. Dotyczy to głównie piaskowców o spoiwie 

anhydrytowym i węglanowym. 
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6.3. Ogólna charakterystyka dolomitów. 

W niektórych zagłębiach górniczych, a szczególnie w zagłębiach rud metali 

nieżelaznych zasadniczy górotwór tworzą skały węglanowe posiadające swoistą 

budowę petrograficzną. Do skał tych należą dolomity, czyli skały osadowe w skład 

których wchodzi głównie minerał dolomit CaMg(CO3)2. Jako pospolite domieszki 

występują w nich kalcyt, kwarc, minerały ilaste. 

Odmiany zawierające 10 ÷ 15% kalcytu noszą nazwę dolomitów wapiennych., 

lub wapnistych. Skały triasu górnośląskiego zawierające wtrącenia rud cynkowo 

ołowiowych nazywane są dolomitami kruszconośnymi. Inną odmianą są dolomity 

margliste zawierające od 5 do 50% ziaren frakcji ilastych, głównie minerałów ilastych. 

Należy tu wspomnieć także o dolomitach piaszczystych zawierających w swojej 

strukturze od 5 do 50% ziaren kwarcu, glaukomitu i skaleni. 

6.3.1 Podstawowe właściwości dolomitu.  

W zależności od zawartości pierwiastków  wchodzących w skład dolomitu 

może on przybierać barwę kremowo żółtą, rzadziej szarą aż do czarnej. Właściwości 

fizyczne dolomitu zmieniają się w bardzo szerokim zakresie ale generalnie dla 

dolomitów występujących na terenie Polski kształtują się one następująco: 

Wytrzymałość na ściskanie   98,1 ÷ 257,3 MPa 
Ścieralność na tarczy Boehmego   0,3 ÷2,1 cm 
Ścieralność w bębnie Devalla   3,0 ÷ 4,5 % 
Nasiąkliwość      0,28 ÷ 0,39% 
Ciężar objętościowy    2,65 ÷ 2,75 kg/dm3 

Gęstość masowa     2,69 ÷ 2,8 kg/dm3 

Porowatość względna, (bezwzględna)  0,008 ÷ 1,2 %, (1,4 ÷ 1,8 %) 
Moduł Younga     19 ÷ 28 GPa 
Średnie ciepło właściwe    0,84 x 103 J /kg x deg 
Współczynnik przewodzenia ciepła  2,08 ÷ 5,23 W/m x deg 
Współczynnik przewodzenia temperatury         0,93 ÷ 2,25 x 10-6 m2 /s  

Kompletne dane o właściwościach fizycznych i mechanicznych dolomitu 

przytoczono w aneksie do pracy. 

Czynnikiem który zadecydował o wyborze dolomitu jako materiału 

badawczego, obok faktu, że jego zastosowanie jest bardzo szerokie (budownictwo 

drogowe, kamień łamany, grysy do produkcji mas mineralnych, otrzymywanie 

magnezu metalicznego, topnik w produkcji hutniczej itp.) jest jego zaleganie 
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w stropach kopalń Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego, gdzie 

w przyszłości przewiduje się aplikację metody elektrohydraulicznej na skalę 

przemysłową. 

6.4. Granit jako materiał rozspajany.  

Granit, jako trzecia ze skał została  wybrana do przetestowania procesu 

rozpajania bloków metodą elektrohydrauliczną. O wyborze granitu jako materiału 

testowane o zadecydowała powszechność jego występowania na terenie Polski, 

szczególności w paśmie Strzelińsko – Strzegomskim, w masywach Strzelin – 

Otmuchów i Strzegom – Sobótka. .Granit jest skałą magmową zawierającą w swojej 

strukturze kwarc i skaleń potasowy (w mniejszych ilościach biotyt i muskowit oraz 

rzadziej amfibole i piroksen) Występuje w postaci drobno i gruboziarnistej, co 

decyduje o powszechności jego zastosowań. Posiada płaszczyzny naturalnej 

podzielności co zadecydowało o przetestowaniu rozpajania bloków granitowych 

metodą elektrohydrauliczną, poszukując na tej drodze możliwości rozpajania skał 

w płaszczyznach niezgodnych z płaszczyznami podziału naturalnego. 

6.4.1. Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne granitu. 

Szczegółowe parametry granitu przytoczono w aneksie do niniejszej pracy. 

W tej części pracy wskazano tylko najistotniejsze właściwości granitu mające 

bezpośredni wpływ na dobór techniki urabiania skały, 

Ciężar objętościowy    2,61 ÷ 2,68  kg/dm3 

Gęstość masowa     2,64 ÷ 2,81 kg/dm3 

Porowatość względna, (bezwzględna)  0,07 ÷ 2,41 %, (1,1 ÷ 4,7 %)  
Nasiąkliwość      0,02 ÷ 0,35 % 
Wytrzymałość na ściskanie   132,4 ÷ 313,9 MPa 
Moduł Younga     24 ÷ 35 GPa 
Ścieralność na tarczy Boehmego   0,04 ÷ 8,4 cm 
Ścieralność w bębnie Devalla   4,1 ÷ 4,9 % 
Średnie ciepło właściwe    0,815 x 103 J/kg x deg 
Współczynnik przewodzenia ciepła  2,23 ÷ 3,61 W/m x deg 
Współczynnik przewodzenia temperatury         1,05 ÷ 1,65 x 10-6 m2 /s  

Uwzględnienie granitu jako skały trudno-urabialnej obok piaskowca i dolomitu 

praktycznie wyczerpuje listę istotnych, eksploatowanych na dużą skalę skał 

zwięzłych zalegających na terenie Polski.  
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7. Analiza stanu betonu i skał poddanych rozspajaniu metodą EHD 

7.1. Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy procesu rozkruszania 

Metody numeryczne pozwalają na przybliżone rozwiązywanie równań 

różniczkowych cząstkowych, opisujących rozbudowane modele fizyczne, dobrze 

odwzorowujące rzeczywiste zjawiska fizyczne w warunkach na przykład występowania 

anizotropii, nieliniowości, zmian wartości stałych materiałowych. Polegają one na 

przekształceniu równań różniczkowych cząstkowych w równania algebraiczne 

rozwiązywane komputerowo z użyciem odpowiedniego oprogramowania [4]. 

Dominujące obecnie komputerowe techniki obliczeniowe pomagając rozwiązywać 

układy równań o bardzo dużym stopniu złożoności, pozwalają równocześnie na 

znaczne ograniczenie czasu wykonywania obliczeń, zapewniając wymaganą ich 

dokładność. Jedną ze starszych metod numerycznych jest metoda różnic 

skończonych, zaś od momentu gdy wytwarzane są komputery o dużej mocy 

obliczeniowej, najbardziej popularną i intensywnie rozwijaną stała się metoda 

elementów skończonych (MES), posiadająca aplikacje dla wielu dziedzin techniki 

i wyposażona w uniwersalne, komputerowe procedury obliczeniowe. Istotną zaletą 

MES ułatwiającą analizę uzyskanych wyników, jest wizualizacja uzyskanych rozwiązań 

w przestrzeni trójwymiarowej gdzie mogą one być przedstawiane jako na przykład 

linie: pól, konturów, przepływów, naprężeń, odkształceń, przemieszczeń. Istotną zaletą 

stosowania technik komputerowych jest również możliwość prowadzenia symulacji 

wpływu zmian wartości określonych parametrów modeli na uzyskiwane rozwiązania. 

Uzyskane w ten sposób efekty, porównywane z wynikami badań eksperymentalnych 

pozwalają na weryfikację modeli, a także ułatwiają ocenę spodziewanych skutków 

modyfikacji tych modeli w odniesieniu do rzeczywistych obiektów. 

Metoda elementów skończonych jest numeryczną metodą analizy, stosowaną 

do wyznaczania przybliżonego rozwiązania w wielu problemach inżynierskich. 

Pierwsze wzmianki o zastosowaniu metody elementów skończonych pojawiły się na 

początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia gdy inżynierowie zainteresowali się 

sposobem aproksymacji z zastosowaniem elementów trójkątnych przy minimalizacji 

funkcjonału zaproponowanego przez Couranta w 1943 roku. W wyniku 

prowadzonych przez Zienkiewicza prac [76-78] dotyczących możliwości stosowania 

metody elementów skończonych przy rozwiązywaniu problemów, które mogą być 
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opisane z wykorzystaniem zagadnień wariacyjnych, od roku 1965 został znacznie 

poszerzony jej zakres interpretacyjny. 

Algorytm wykorzystania metody elementów skończonych do analizy stanu betonu 

i skał poddanych rozspajaniu metodą EHD składał się z następujących kroków: 

− przyporządkowanie całki I (funkcjonału) w zagadnieniu wariacyjnym 

warunkom brzegowym, wynikającym z brzegu Γ ograniczającego obszar Ω, 

w którym poszukiwane jest rozwiązanie (funkcja ϕ minimalizująca funkcjonał), 

− podział obszaru Ω na podobszary (elementy skończone), 

− aproksymacja funkcji podcałkowej ϕ wielomianami wewnątrz elementów 

skończonych, 

− wyznaczenie funkcji ϕ  w całym obszarze Ω, minimalizującej funkcjonał. 

Funkcjonałem nazywana jest całka I, która może być wyrażona wzorem: 

( )∫∫
Ω

= dxdyyxuuuFI yx ,,,,

( )yx,

          (7.1)  

Całka ta, określona dla stanu płaskiego dla przemieszczeń (odkształceń 

względnych), opisuje kombinacje pewnych niewiadomych funkcji u  oraz ich 

pochodnych w taki sposób aby jej wartość przybrała wielkość ekstremalną. 

Zasada metody elementów skończonych, w odniesieniu do badanego układu, 

polegała na dyskretyzacji i aproksymacji zajmowanego przez ten układ ciągłego 

obszaru, określoną liczbą elementów skończonych. Elementy te łączono ze sobą 

w pewnej liczbie punktów, traktowanych jako węzłowe, które znajdują się na 

krawędziach, a w szczególnych przypadkach również wewnątrz elementów 

aproksymujących obszar. W obrębie każdego elementu opisano stan przemieszczeń, 

wykorzystując proste funkcje, które muszą spełniać warunki ciągłości w węzłach. 

Następnie minimalizując energię całego układu, którą można przedstawić jako 

funkcję przemieszczeń węzłów wyznaczono wartości przemieszczeń i reakcji 

w węzłach swobodnych i unieruchomionych. Znając przemieszczenia węzłów 

z uwzględnieniem warunków początkowych oraz konstytutywne własności 

materiałów wyznaczono stany: odkształcenia i naprężenia wewnątrz i na 

krawędziach elementów. Następnie wyznaczono układ sił skoncentrowanych 

w węzłach, które równoważą naprężenia brzegowe oraz przyłożone siły zewnętrzne, 

otrzymując na ich podstawie związki sztywności opisane w postaci równania: 
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 { } [ ] { } { } { }F K F Fe e e
p
e

o
e= + +δ ε          (7.2)  

gdzie: 

{F}e – siły skoncentrowane w węzłach, 

[K]e – macierz sztywności, 

{δ}e – zbiór przemieszczeń węzłów dla omawianego elementu, 

{F}e
p – siły węzłowe niezbędne do zrównoważenia każdego obciążenia 

zewnętrznego działającego na element, 

{F}e
εo – siły węzłowe wywołane odkształceniami początkowymi, 

e  – kolejny numer węzła w elemencie skończonym. 

Jak wspomniano wcześniej obszar, w którym przeprowadzana jest analiza 

metodą elementów skończonych został pokryty zdyskretyzowaną siatką elementów 

skończonych. Aby w pełni odwzorować kształt analizowanej powierzchni lub objętości 

dążono do przeprowadzenia możliwie jak najdokładniejszej jej aproksymacji. 

Wykorzystując dwuwymiarową zmienną polową ( )yx,ϕ , dokonano odcinkowej 

aproksymacji ograniczonego obszaru, wykazując, że wartości węzłowe jednoznacznie 

określają tę zmienną na całym rozważanym obszarze w płaszczyźnie xy.  

Jeżeli przyjmiemy, że obszar Ω  o brzegu Γ  przedstawiony na rysunku 7.1 

został podzielony na elementy trójkątne z węzłami w wierzchołkach trójkąta, to ten 

typ dyskretyzacji obszaru prowadzi do liniowej zależności ( yx, )ϕ  w granicach 

każdego elementu, przedstawionego na rysunku 7.2. 

 

 

 
Rys. 7.1 Podział dwuwymiarowego obszaru Ω na elementy trójkątne 
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Rys. 7.2 Podział obszaru Ω wraz z fragmentem liniowego rozwiązania 

Płaszczyznę przechodzącą przez trzy wartości węzłowe, związane 

z elementem (e) opisuje wówczas równanie: 

( ) yxe
321 βββϕ ++=        (7.3) 

Stałe 321 ,, βββ  można wyrazić poprzez współrzędne węzłów e-tego elementu 

oraz wartości węzłowe ϕ, podstawiając do wyrażenia (7.3) wartości współrzędnych 

poszczególnych węzłów. W związku z czym otrzymujemy następujący układ równań: 
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W wyniku rozwiązania układu równań (7.4) otrzymamy: 
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gdzie:  

kk

jj

ii

yx
yx
yx

1
1
1

2 =Δ  

Δ  - pole powierzchni elementu trójkątnego o węzłach i, j, k. 

Jeżeli do równania (7.3), opisującego płaszczyznę przechodzącą przez trzy 

punkty węzłowe podstawić wartości stałych opisanych przez układ równań (7.5), 

otrzymuje się równanie płaszczyzny w postaci: 

 k
kkk

j
jjj

i
iiie ycxbaycxbaycxba

ϕϕϕϕ
Δ

++
+

Δ

++
+

Δ
++

=
222

)(       (7.6 

gdzie: 

jkkji yxyxa −=  kiikj yxyxa −=  ijjik yxyxa −=  

kji yyb −=   ikj yyb −=   jik yyb −=  

jki xxc −=   kij xxc −=   ijk xxc −=  

Po wprowadzeniu oznaczeń: 

Δ
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=
2

ycxba
N nnn
n        kjin ,,=          (7.7) 

oraz 
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równanie (7.6) można zapisać w postaci: 

kkjjii
e NNN ϕϕϕϕ ++== (ε)ϕTN)(         (7.9) 

Funkcje N nazywane są funkcjami kształtu, bazowymi lub funkcjami 

interpolacyjnymi dla trójwęzłowego elementu trójkątnego. Znając wartości węzłowe ϕ 

jesteśmy w stanie przedstawić całkowitą powierzchnię rozwiązania ϕ(x, y) jako 

szereg połączonych ze sobą płaszczyzn określonych poprzez kształty 

zastosowanego w analizie elementu skończonego. Taka powierzchnia nie ma 

nieciągłości lub szczelin pomiędzy brzegami elementów, ponieważ wartość 
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potencjału w każdym z dwóch węzłów definiujących brzeg elementu, jednoznacznie 

określa jej liniową zmianę wzdłuż tego brzegu. 

Procedura formowania równań dla danego elementu, a następnie tworzenie 

układów równań dla wszystkich elementów pokrywających cały obszar wynikają 

z założenia, że funkcje bazowe N spełniają określone warunki.  

Z matematycznych warunków zbieżności wynika, że sposób zagęszczania 

siatki elementów stosowany w celu zwiększenia dokładności obliczeń powinien 

uwzględniać następujące wymagania: 

- elementy muszą być zmniejszane w taki sposób, aby każdy punkt rozważanego 

obszaru znajdował się wewnątrz elementu, niezależnie od jego wymiarów, 

- wszystkie poprzednie siatki muszą być zawarte w siatce zagęszczonej, 

- postać funkcji bazowych musi pozostać nie zmieniona w trakcie procesu 

zagęszczania siatki. 

Należy zauważyć, że kiedy elementy z brzegami prostoliniowymi są użyte do 

modelowania obszaru z brzegami krzywoliniowymi, wtedy pierwsze dwa warunki nie 

są spełnione i warunek zbieżności może nie być spełniony. Pomimo tych ograniczeń, 

wiele zastosowań metody elementów skończonych do zagadnień w obszarach nie 

będących wielokątami prowadzi do dostatecznie dobrych rozwiązań inżynierskich. 

Aby zagwarantować opisaną wcześniej monotoniczną zbieżność oraz żeby 

zgromadzić równania poszczególnych elementów wymagane jest aby funkcje 

bazowe N spełniały dwa warunki [39]: 

- zgodności, mówiący że, na brzegach elementu zmienna polowa ϕ  i każda 

z jej pochodnych aż do rzędu o jeden mniejszego od najwyższego rzędu 

pochodnych pojawiających się w funkcjonale I(ϕ) , muszą być ciągłe, 

- kompletności, gdzie, niewiadoma i jej pochodne cząstkowe aż do 

najwyższego rzędu pojawiającego się w funkcjonale I(ϕ), powinny mieć 

reprezentację w ϕ(e), kiedy na granicy wymiary elementu dążą do zera. 

7.2. Analiza numeryczna procesu rozspajania betonu i skał z wykorzystaniem 
efektu elektrohydraulicznego 

W przeprowadzonej analizie rozspajania betonu i skał metodą EHD 

wykorzystano oprogramowanie MES w postaci pakietu MSC.Marc/Mentat. W pakiecie 

tym zaimplementowano wcześniej opisane równania (7.1) do (7.9), jak również 

wykorzystano wzory opisane w rozdziale 4. Założono, że obliczenia wykonane zostaną 
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dla prób w postaci bloku sześciennego o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m, którego wykonany 

w pakiecie MSC.Marc/Mentat model przedstawiono na rysunku 7.3. W bloku tym 

zamodelowano otwór strzałowy o średnicy 38 mm oraz głębokości odpowiadającej 1/3 

wysokości rozkruszanego bloku. W całej objętości analizowanej bryły wygenerowano 

siatkę elementów skończonych o kształcie czterowęzłowych czworościanów z węzłami 

znajdującymi się na wierzchołkach elementów. W celu dokładniejszego określenia 

momentu pojawiania się pierwszych pęknięć, w analizowanej bryle zagęszczono siatkę 

wokół otworu strzałowego. 

 

Rys. 7.3 Model bloku betonowego, zamodelowanego w pakiecie MSC.Marc/Mentat, poddawanego 

rozkruszaniu metodą elektrohydrauliczną (EHD), z naniesionymi warunkami brzegowymi 

Do opisu złożonych zjawisk mechanicznych, występujących podczas 

rozspajania bloku skalnego metoda EHD, przyjęto szereg założeń upraszczających, 

podanych poniżej: 

- propagacja ciśnienia generowanego efektem EHD jest prostoliniowa 

a jej wartość narasta liniowo w poszczególnych punktach węzłowych, 

- podczas wyładowania elektrohydraulicznego nie ma strat ciśnienia przy 

wylocie otwory strzałowego, 

- materiał, z którego wykonany jest rozspajany blok skalny ma strukturę 

jednorodną (izotropową), 
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- blok spoczywa swobodnie na powierzchni bazowej, działa na niego tylko 

siła grawitacji, nie ma naprężeń pierwotnych oraz obciążeń wstępnych, 

- zgodnie z informacjami [71], jako wymagane parametry fizyko-mechaniczne 

rozspajanych bloków skalnych przyjęto ich wytrzymałość na ściskanie Rc, 

przewodność cieplną λ oraz gęstość właściwą ρo. 

Zawarta w pakiecie MSC.Marc/Mentat opcja Crack Data pozwoliła na 

przewidzenie momentu inicjacji pękania materiałów oraz symulację związanego 

z tym zjawiskiem spadku wytrzymałości. Przy symulacji przeprowadzanej dla bloków 

betonowych wykorzystano istniejące w ww. pakiecie modele, natomiast dla symulacji 

w przypadku bloków wykonanych ze skał naturalnych opracowano unikalne, 

autorskie modele. Zastosowane procedury analityczne dokładnie określające stany 

odkształceń i naprężeń w konstrukcjach wykonanych z materiałów o niskich 

parametrach wytrzymałościowych (np. beton, skały) są równocześnie komplikowane 

przez różnego rodzaju czynniki takie jak: 

- niska wytrzymałość materiałów kruchych skutkującą pojawianiem się 

postępujących pęknięć w trakcie wzrostu obciążenia, 

- nieliniowa odpowiedź układu obciążenia – odkształcenie w trakcie 

wielowymiarowego ściskania materiałów kruchych. 

Na podstawie przeprowadzonej, z wykorzystaniem zaimplementowanych lub 

opracowanych modeli bloków betonowych względnie skalnych, możliwe jest 

uzyskanie uogólnionych rozkładów naprężeń oraz przemieszczeń dla rozspajanego 

bloku jak również uzyskanie rozkładu odkształceń związanych z pojawieniem się 

pierwszych pęknięć w rozpatrywanym bloku. Szczególnie uzyskanie rozkładu 

odkształceń jest bardzo pomocne dla określenia w którym miejscu pojawią się 

pierwsze pęknięcia i jak dalej będzie postępowało rozspajanie bloku.  

Symulacja rozspajania bloku skalnego z wykorzystaniem efektu 

elektrohydraulicznego została przeprowadzona dla czterech bloków betonowych 

wykonanych z betonów kolejno klasy B7, B15, B25 i B35 oraz dla bloków skalnych 

wykonanych z piaskowca, dolomitu oraz granitu. Przy symulacji założono, że wartość 

ciśnienia będzie narastała od wartości 0 do wartości przekraczającej wytrzymałość 

bloku na jednoosiowe ściskanie. Obliczenia będą przerywane w momencie 

wystąpienia w obrębie otworu strzałowego pierwszych pęknięć.  
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Dla analizowanych bloków betonowych przyjęto wartość wytrzymałości na 

jednoosiowe ściskanie Rc równą wytrzymałości gwarantowanej tzn dla betonu klasy B7 - 

Rc = 7 MPa, dla betonu klasy B15 - Rc = 15 MPa, dla betonu klasy B25 - Rc = 25 MPa i dla 

betonu klasy B35 - Rc = 35 MPa. Przewodność cieplna λc dla wszystkich bloków wynosiła 

0,16 W/m x deg natomiast gęstość właściwa ρo = 1,6 kg/dm3. Natomiast dla bloków 

wykonanych z naturalnych skał przyjęto, według zamieszczonych w aneksie tabel nr 9, 15 

i 19, średnie wartości wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, przewodności cieplnej 

i gęstości właściwej odpowiednio: dla piaskowca - Rc = 85 MPa, λc= 1,78 W/m x deg 

i ρo = 2,55 kg/dm3, dla dolomitu - Rc = 130 MPa, λc = 2,32 W/m x deg i ρo = 2,6 kg/dm3, 

dla granitu - Rc = 215 MPa, λc = 2,8 W/m x deg i ρo = 2,7 kg/dm3. 

Na rysunku 7.4 przedstawiony został uogólniony (według hipotezy Hubera - 

Misesa) rozkład naprężeń wywołanych w pierwszym analizowanym bloku 

betonowym, wykonanym z betonu klasy B7 na skutek oddziaływania ciśnienia 

wytworzonego w otworze strzałowym. Koncentryczne ułożenie rozkładu naprężeń 

pokrywa się z powstającą na skutek wyładowania falą uderzeniową poruszająca się 

w materiale. Uogólniony rozkład przemieszczeń dla ww. bloku i dla tej samej chwili 

symulacji przedstawiono na rysunku 7.5. 

 

 
  

Rys. 7.4 Uogólniony rozkład naprężeń dla bloku betonowego 
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Rys. 7.5 Uogólniony rozkład przemieszczeń dla bloku betonowego 

 

Jak już nadmieniono, najcenniejszą informacją uzyskaną podczas symulacji 

rozspajania bloku skalnego z wykorzystaniem efektu elektrohydraulicznego, jest 

uzyskanie rozkładu odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć. 

Na rysunkach 7.6 ÷ 7.12 przedstawione zostały rozkłady odkształceń związanych 

z pojawiającymi się pierwszymi pęknięciami w rozspajanych blokach wykonanych 

z czterech wybranych rodzajów betonu: klasy B7, B15, B25 i B35 oraz skał 

naturalnych - granitu, dolomitu i piaskowca. 

Jak można zauważyć w większości przypadków pęknięcia powstają wzdłuż 

linii prostopadłych do bocznych krawędzi bryły, przechodzących przez środek otworu 

strzałowego. Zgodnie z obserwacjami przeprowadzonymi podczas wcześniej 

przeprowadzonych prób rozspajania i kruszenia brył i bloków skalnych metodą 

elektrohydrauliczną, linie te przecinają się względem siebie pod kątami zbliżonymi do 

90 stopni. Widać to szczególnie dobrze na rysunku 7.10, przedstawiającym wyniki 

analizy przeprowadzonej dla bloku wykonanego z piaskowca.  

Przeprowadzona w ramach niniejszego rozdziału analiza numeryczna 

pozwoliła również na wyznaczenie minimalnych wartości ciśnień działających na 

otwór strzałowy, przy których pojawiają się pierwsze pęknięcia w układzie. Wartości 

tych ciśnień przedstawione zostały w tabeli 7.1. 
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Rys. 7.6. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 
dla bloku wykonanego z betonu B7 

 

 
 

Rys. 7.7. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 
dla bloku wykonanego z betonu B15 
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Rys. 7.8. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 
dla bloku wykonanego z betonu B25 

 

 
 

Rys. 7.9. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 
dla bloku wykonanego z betonu B35 
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Rys. 7.10. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 
dla bloku wykonanego z piaskowca 

 

 
 

Rys. 7.11. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 
dla bloku wykonanego z dolomitu 
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Rys. 7.12. Rozkład odkształceń związanych z pojawieniem się pierwszych pęknięć 

dla bloku wykonanego z granitu 

 
Tab. 7.1. Wartości ciśnień w otworze strzałowym, przy których rozpoczyna się proces pękania. 

 

Materiał bloku Ciśnienie [MPa] 

B 7 17 

B 15 34 

B 25 56 

 

Beton  

 
B 35 75 

Granit 35 

Dolomit 15 

Piaskowiec 11 
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8. Badania rozspajania bloków betonowych. 

W rozdziale 7 zaproponowano zastosowanie metody elementów skończonych 

do analizy procesu rozspajania bloków betonowych oraz skalnych. Przedstawione 

zostały również wyznaczone analitycznie rozkłady naprężeń działających na bloki 

wykonane z wybranych materiałów skalnych i betonów oraz struktur pękania 

wspomnianych bloków podczas ich rozspajania z wykorzystaniem metody EHD. 

Uzyskane wyniki są efektem rozwiązywania modeli matematycznych, 

zaimplementowanych w pakiecie obliczeniowym, bazującym na metodzie elementów 

skończonych, w których do opisu złożonych zjawisk mechanicznych występujących 

podczas rozspajania bloku przyjęto szereg założeń upraszczających. Dla 

zweryfikowania rezultatów uzyskanych na drodze analitycznej przeprowadzono cykl 

badań doświadczalnych, których celem było: 

• uzyskanie rzeczywistego rozkładu pęknięć badanych bloków, 

• wykonanie serii badań porównawczych rozspajania próbek betonowych oraz 

skalnych metodą EHD. 

8.1. Metodyka badań. 

W pierwszym etapie badań przeprowadzono szereg prób na blokach 

betonowych o różnych objętościach i parametrach fizyko-mechanicznych. Badane 

bloki betonowe, ze względu na swoją jednorodną strukturę, zapewniały uzyskanie 

porównywalnych warunków dla poszczególnych serii badań. 

W celu uzyskania jak największej liczby informacji z przeprowadzonych prób 

rozspajania, zaplanowano wykonanie trzech kompletów bloków skalnych po 4 sztuki 

o zróżnicowanych własnościach fizykomechanicznych i wymiarach 0,60x0,60x0,60 m, co 

odpowiadało objętości bloku 0,216 m3, 4 sztuki o wymiarach 0,85x0,85x0,85 m, co 

odpowiadało objętości 0,614 m3, oraz 4 sztuki o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m, co 

odpowiadało objętości 1 m3. Analizując uprzednio przedstawione właściwości fizyko-

mechaniczne betonów uznano, że najbardziej reprezentatywne są następujące 

właściwości: 

- wytrzymałość na ściskanie, 

- wytrzymałość na rozciąganie, 

- wskaźnik W/C, 

- czas dojrzewania, 
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- warunki dojrzewania. 
Dla każdej z serii bloków o danej objętości zaplanowano wykonanie jej z betonów 

o  wytrzymałościach na ściskanie od najniższej w granicach 6 ÷ 10 MPa, a następnie, 

dla każdej następnej partii zwiększanej o około 6 ÷ 10 MPa, aż do wartości najwyższej 

w granicach 35 ÷ 40 MPa. Zaplanowano wykonanie dwóch kompletów próbek 

betonowych o tych samych gabarytach i wytrzymałościach na ściskanie. Dla pierwszego 

kompletu przyjęto okres dojrzewania betonu 28 dni, natomiast dla drugiego kompletu 

przyjęto okres dojrzewania betonu 14 dni. Oba komplety bloków betonowych powinny 

dojrzewać w tych samych warunkach zewnętrznych, przy porównywalnej temperaturze, 

wilgotności i przepływie powietrza, ponadto beton do wykonania tych próbek powinien 

pochodzić od tego samego producenta. 

Bloki do badań zostały przygotowane przez nawiercenie w nich pionowych 

otworów o średnicy 38 mm w środku powierzchni górnej bloku. Przyjęto, na podstawie 

doświadczeń i wyników wcześniejszych prac, że optymalną jest głębokość otworu 

strzałowego wynosząca 30 ÷ 40% wysokości rozkruszanego bloku [41-43]. Po 

przekroczeniu tej głębokości mogą wystąpić niekorzystne dla procesu rozkruszania 

zjawiska, takie jak wyrwanie dolnej części bloku, któremu nie towarzyszy rozpadnięcie 

się bloku. Również otwory płytsze nie są korzystne. We wcześniejszych badaniach 

stwierdzono, że przy głębokości otworu mniejszej od 30% wysokości bloku, następuje 

tylko jego powierzchniowe spękanie, bez skutku w postaci rozkruszenia bloku. 

Po wykonaniu otworów strzałowych, zostały w nich umieszczone odpowiadające im 

ze względu na długość przetworniki elektrohydrauliczne. Przetworniki, przed 

umieszczeniem w otworze, zostały uzbrojone pomiędzy katodą i anodą cienkim drutem 

miedzianym o średnicy 0,1 mm, będącym inicjatorem zjawiska elektrohydraulicznego. 

Przetwornik był stabilizowany w otworze za pomocą obciążnika o masie około 10 kg, który 

zapobiegał wypadnięciu elektrody w czasie rozładowania.  

Wartość napięcia ładowania baterii kondensatorów założono w funkcji gabarytów 

i wytrzymałości rozkruszanych bloków. Dla bloków betonowych dojrzewających 28 dni, 

o najniższej wytrzymałości na ściskanie i najmniejszych gabarytowo, przyjęto napięcie 

około 6 kV, dla bloków o objętości 0,512 m3 odpowiednio napięcie 6,5 kV, a dla bloków 

największych wartość napięcia około 8 kV. Wraz ze wzrostem wartości wytrzymałości na 

ściskanie wartość napięcia ładowania będzie obniżana każdorazowo o 0,2 ÷ 0,3 kV. 

Natomiast dla bloków skalnych, dojrzewających 14 dni założono zwiększenie napięcia 
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ładowania w przypadku próbek o mniejszej wytrzymałości o około 1 kV, a dla próbek 

mocniejszych o około 0,5 kV.  

Podczas badań rozspajania rejestrowano dla każdej próby, wartość napięcia 

ładowania baterii kondensatorów. Na podstawie wzorów przedstawionych 

w rozdziale 4 i zarejestrowanej wartości napięcia ładowania, obliczano wartość 

energii elektrycznej udaru, powstałej na skutej odparowania przewodu inicjującego.  

Dla każdej próby, jako rezultat efektu elektrohydraulicznego, sprawdzano 

rozspojenie względnie spękanie bloku betonowego. Przy rozspojeniu bloku mierzony 

był promień rozrzutu odspojonych odłamów bloku betonowego. Wyniki prób dla 

poszczególnych bloków zebrane zostały w tabelach oraz przedstawione na 

wykresach wartości napięcia ładowania i energii elektrycznej udaru w funkcji 

wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie i objętości bloków oraz wskaźnika zaczynu 

W/C i porowatości tych bloków.  

Podobną metodykę badań zaproponowano również dla prób rozspajania 

bloków skały naturalnej. O ile ustalenie zależności energetycznych dla betonów jest 

stosunkowo proste, o tyle badanie skał, a w szczególności piaskowca stwarza pewne 

problemy, chociażby ze względu na kształt brył. Dlatego zaproponowano użycie do 

badań co najmniej trzech różnych rodzajów skał, których próbki dobierano tak aby 

ich gabaryty i kształty były do siebie zbliżone. Ze względu na możliwości pozyskania 

bloków skalnych do badań wybrano materiał skalny w postaci granitu, dolomitu oraz 

piaskowca. Miejsca pozyskania bloków skalnych oraz jego koszty spowodowały, że 

tylko część badań przeprowadzona została w Laboratorium Katedry Maszyn 

Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, pozostała część zaś na placu 

szybowym Zakładów Górniczych Polkowice - Sieroszowice oraz w Kopalni Surowców 

Skalnych Wisła - Obłaziec. 

W tabelach 1 - 7 zamieszczonych w aneksie do niniejszej pracy, 

przedstawiono nieco inne podejście do omówienia parametrów skał, tak aby jak 

najszerzej przedstawić ich właściwości. Za podstawowe właściwości skał, które 

w najbardziej spektakularny sposób obrazują efekty rozkruszania metodą 

elektrohydrauliczną uznano zwięzłość, nasiąkliwość i gęstość właściwą oraz 

parametry odkształceniowe takie jak współczynnik Poissona i moduł Younga. 

Do prób zaproponowano przygotowanie z każdego rodzaju materiału skalnego 

co najmniej trzech bloków o różnych objętościach (od najmniejszego: objętość około 

0,25 ÷ 0,3 m3, do największego: objętość około 1,0 m3).  
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W każdym z bloków zostały wywiercone, tak jak dla bloków betonowych, 

w środku powierzchni górnej bloku, pionowe otwory o średnicy 38 mm i głębokości 

wynoszącej 30 ÷ 40% wysokości rozkruszanego bloku.  

W wykonanych otworach strzałowych, zostały umieszczone, odpowiadające im ze 

względu na długość, przetworniki elektrohydrauliczne. Przed umieszczeniem w otworze, 

katodę i anodę przetworników połączono cienkim drutem miedzianym o średnicy 0,1 mm, 

będącym inicjatorem zjawiska elektrohydraulicznego. Przetwornik stabilizowano w otworze 

za pomocą obciążnika o masie około 10 kg, który zapobiegał wypadnięciu elektrody 

z otworu w czasie rozładowania.  

Wartość napięcia ładowania baterii kondensatorów założono w funkcji gabarytów 

i zwięzłości rozkruszanych bloków skalnych. Dla bloków skalnych o najmniejszych 

gabarytach i największej zwięzłości (bloki granitowe) przyjęto wyjściową wartość napięcia 

około 5 kV. Dla pozostałych bloków o większej objętości oraz bloków z innego materiału 

skalnego wartość napięcia ładowania byłą dobierana dynamicznie, na podstawie efektów 

przeprowadzanych eksperymentów. Szacuje się na podstawie wyników uzyskanych 

z obliczeń przeprowadzonych w rozdziale 7, że wartość napięcia dla bloków 

o najmniejszej objętości, wykonanych z dolomitu powinna być większa o około 1,0 kV, 

natomiast dla bloków wykonanych z piaskowca o około 2,5 kV.  

Podczas badań rozspajania rejestrowano dla każdej próby, podobnie jak dla 

bloków betonowych, wartość napięcia ładowania baterii kondensatorów. Na 

podstawie wzorów przedstawionych w rozdziale 4 i zarejestrowanej wartości napięcia 

ładowania, obliczano wartość energii elektrycznej udaru, doprowadzonej z baterii 

kondensatorów do przewodu inicjującego.  

Dla każdej próby, jako rezultat efektu elektrohydraulicznego, sprawdzano 

rozspojenie względnie spękanie bloku skalnego. Przy rozspojeniu bloku mierzono 

promień rozrzutu odspojonych odłamów bloku skalnego. Wyniki prób dla 

poszczególnych bloków zebrano w tabelach oraz przedstawiono na wykresach 

wartości napięcia ładowania i energii elektrycznej udaru w funkcji wartości zwięzłości, 

współczynnika Poissona i objętości bloków. 

Dodatkowo dla jednego rodzaju materiału skalnego (ze względu na dogodne 

właściwości fizyko-mechaniczne wybrano piaskowiec czerwony), przeprowadzono próby 

rozspajania bloków o porównywalnych objętościach i kształtach, ale o różnym stopniu 

nawodnienia. Dla prób, ze względu na konieczność nawodnienia, zaproponowano 

pobranie bloków o najmniejszej objętości około 0,25 ÷ 0,3 m3. Bloki skalne (minimum 
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5 sztuk), po nawierceniu otworów strzałowych zgodnie z przedstawioną powyżej 

metodyką, zostały nawodnione. Przy nawodnieniu piaskowca największe zmiany 

nasiąkliwości występują w przedziale 1 ÷ 12 godzin, dlatego też zaproponowano 

rozspajanie bloków nawilżanych po 1, 2, 4, 8 i 12 godzin. Dla bloku nienawodnionego 

została przeprowadzona próba rozspajania celem wyznaczenia wartości napięcia 

ładowania. Dla bloków nawodnionych, wartość napięcia ładowania była zwiększana 

o 0,3 ÷ 0,5 kV w funkcji nasiąkliwości bloków.  

Dla każdej próby, jako rezultat efektu elektrohydraulicznego, sprawdzano 

rozspojenie względnie spękanie bloku skalnego. Wyniki prób dla poszczególnych 

bloków zebrano w tabelach oraz przedstawiono na wykresach wartości napięcia 

ładowania i energii elektrycznej udaru w funkcji nasiąkliwości. 

8.2 Badania porównawcze rozspajania bloków betonowych o zróżnicowanej 
objętości i wytrzymałości na ściskanie. 

Badania porównawcze rozspajania bloków skalnych przygotowano 

i przeprowadzono zgodnie z opisaną powyżej metodyką. Badania te przeprowadzono na 

terenie laboratorium Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH. 

Dla potrzeb badań wykonano trzy komplety bloków betonowych po 4 sztuki 

o zróżnicowanych własnościach fizykomechanicznych i wymiarach 0,6x0,6x0,6 m, co 

odpowiadało objętości 0,216 m3, o wymiarach 0,85x0,85x0,85 m, co odpowiadało 

objętości 0,614 m3, oraz o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m, co odpowiadało objętości 1 m3. Do 

wykonania bloków użyto betonu wykonanego na bazie cementu portlandzkiego 32,5R. 

Maksymalny dodatek popiołów lotnych wynosił 20%, zaś udział piasku rzecznego 

eksploatowanego w kopalni w Brzegu, o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm oraz 

kruszywa M20 wynosił do 42%. Mieszanka betonowa pochodziła od jednego 

producenta. Widok przygotowywania jednej z partii bloków betonowych przedstawiono 

na rysunku 8.1. Do badań wykonano, dla każdej z serii bloków o danej objętości, 

próbki z betonów o następujących, gwarantowanych przez producenta 

wytrzymałościach na ściskanie: 

1. typ B7    Rc  = 7 MPa, 

2. typ B15    Rc  = 15 MPa, 

3. typ B25    Rc  = 25 MPa, 

4. typ B35   Rc  = 35 MPa. 
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Rys. 8.1. Widok przygotowywania jednej z partii bloków betonowych z betonu B15 

Dla pierwszego kompletu wykonanych bloków przyjęto okres dojrzewania betonu 

28 dni, natomiast drugi komplet leżakował o połowę krócej  tj. 14 dni. Wszystkie komplety 

bloków betonowych dojrzewały w tych samych warunkach zewnętrznych, przy 

porównywalnej temperaturze, wilgotności i przepływie powietrza.  

Z każdej partii betonu wykonano, zgodnie z normą [52], co najmniej po 10 

próbek sześciennych o wymiarach 100x100x100 mm, dla których wyznaczono 

wartość wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc, zgodnie z procedurą 

zamieszczoną w normie [53]. Badania wytrzymałości dla połowy próbek wykonano 

po 14 dniach dojrzewania betonu, a dla drugiej połowy próbek po 28 dniach 

dojrzewania betonu. Dla ww. betonów określono również, zgodnie z informacjami 

przedstawionymi w rozdziale 6.1, wartość wskaźnika W/C. Wartość wskaźnika W/C 

oraz wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc po 14 i 28 dniach dojrzewania 

betonu przedstawiono w tabeli nr 8.1. 

Bloki do prób zostały, zgodnie z przedstawioną metodyką, przygotowane 

przez nawiercenie w nich otworów strzałowych o średnicy 38 mm na głębokość 

otworu wynoszącą około 30 % wysokości rozspajanego bloku. W tak 

przygotowanych sztucznych blokach skalnych umieszczano przetworniki. 
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Tabela 8.1. Wartości wytrzymałości próbek betonowych na jednoosiowe ściskanie Rc po 14 i 28 
dniach dojrzewania oraz wskaźnika W/C 

Typ betonu B7 B15 B25 B35

Wytrzymałość 
na ściskanie po 
14 / 28 dniach 

[MPa] 

6,87 / 7,76 15,12 / 16,48 24,72 / 26,36 35,05 / 37,23 

Wskaźnik W/C 0,85 0,65 0,48 0,39 
 

Przetwornik, po uzbrojeniu go drutem miedzianym i włożeniu do wypełnionego 

wodą otworu, był obciążany ciężarem o masie około 10 kg, zapobiegającym wypadnięciu 

przetwornika z otworu, po jego odpaleniu. Po zamocowaniu przetwornika, podłączano do 

jego elektrod kable doprowadzające energię. Widok przetwornika w otworze, obciążonego 

ciężarem i z podłączonymi przewodami przedstawiono na rysunku 8.2.  

Rys. 8.2 Widok przetwornika elektrohydraulicznego umieszczonego w otworze strzałowym, 
obciążonego ciężarem i z podłączonymi przewodami,  
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Po wykonaniu wyżej opisanych operacji następowało ładowanie baterii 

kondensatorów do uzyskania zadanej wartości napięcia ładowania. Wartość tego 

napięcia była zależna od wymiarów bloku skalnego oraz jego wytrzymałości na 

ściskanie. Dla najmniejszych gabarytowo i o najniższej wytrzymałości na ściskanie 

bloków skalnych po 28 dniowym dojrzewaniu założono wartość napięcia ładowania 

około 6 kV, dla bloków o objętości 0,512 m3 odpowiednio napięcie 6,5 kV, a dla 

bloków największych wartość napięcia około 8 kV. Wraz ze wzrostem wartości 

wytrzymałości na ściskanie obniżano wartość napięcia ładowania o 0,2 ÷ 0,3 kV.  

W pierwszej kolejności próby rozspajania przeprowadzono jednak dla bloków 

betonowych po 14 dniowym dojrzewaniu. W przypadku tych prób założono wartość 

wyjściową napięcia ładowania o około 0,5 kV większą i podobnie jak dla poprzednich 

prób obniżano ją o 0,2 ÷ 0,3 kV, wraz ze wzrostem nominalnej wartości 

wytrzymałości na ściskanie.  

Widok wybranych bloków betonowych przygotowanych do badań porównawczych 

oraz rezultat kilku z przeprowadzonych prób rozspajania przedstawiono na rysunkach 

8.3 ÷ 8.8. W większości prób uzyskano wyniki pozytywne – rozspojenie lub spękanie 

bloków. W tabeli 8.2 oraz na wykresach (rys. 8.9 i 8.10) przedstawiono wyniki 

z przeprowadzonego rozspajania metodą elektrohydrauliczną bloków betonowych po 

28-dniowym dojrzewaniu, a w tabeli 8.3 i na wykresach (rys.8.11 i 8.12) wyniki 

z rozkruszania bloków betonowych po 14-dniowym dojrzewaniu. Oznaczenie przy 

wartości napięcia ładowania - brak efektu oznacza, że nie zaobserwowano po 

wyładowaniu na powierzchni bloku jakichkolwiek widocznych spękań. Na wykresach 

zastosowano następujące oznaczenia: I – krzywa dla bloków o objętości 0,216 m3, 

II - krzywa dla bloków o objętości 0,512 m3, III – krzywa dla bloków o objętości 1,0 m3.  

Przeprowadzone badania rozspajania miały charakter porównawczy. Próby 

wykonano na blokach o bardzo zbliżonych wymiarach i objętościach, z wykorzystaniem 

takich samych urządzeń oraz z zachowaniem takich samych warunków tzn. średnica 

i długość otworu w danym bloku betonowym oraz jego usytuowanie i kierunek 

(centralnie na powierzchni górnej bloku i skierowany pionowo w dół na długość równą 

około 30 % wysokości bloku). Zmienne były tylko klasa betonu, z jakiego wykonane były 

próbki oraz czas dojrzewania betonu. W funkcji wymiarów poszczególnych bloków 

betonowych dobierano napięcie ładowania baterii kondensatorów odpowiednio większe 
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dla bloków o większych gabarytach. Również wyższą wartość napięcia ładowania 

założono dla bloków o krótszym czasie dojrzewania. 

 

Rys. 8.3. Widok bloku z betonu B25 o objętości 1m3 po 14 dniach wiązania, gotowego do prób 

 

 

Rys. 8.4. Widok wyniku próby rozspajania bloku z betonu B25 o objętości 1 m3 po 14 dniach wiązania  

 90



 

 

Rys. 8.5. Widok bloku z betonu B25 o objętości 0,6 m3 po 14 dniach wiązania, gotowego do prób 

 

 

Rys. 8.6. Widok wyniku próby rozspajania bloku z betonu B25 o objętości 0,6 m3 po 14 dniach wiązania 
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Rys. 8.7. Widok wyniku próby rozspajania bloku z betonu B15 o objętości 1 m3 po 28 dniach wiązania 

 

 

Rys. 8.8. Widok wyniku próby rozspajania bloku z betonu B35 o objętości 1 m3 po 28 dniach wiązania 
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Tabela 8.2. Wyniki rozspajania bloków betonowych po 28-dniowym dojrzewaniu 

Nr 
próby 

Wymiary 
próby 

[m] 

Objętość 
próby 
[m3] 

Typ betonu wg 
wytrzymałości 
na ściskanie 

Napięcie 
niezbędne do 
rozspojenia 

[kV] 

Energia 
udaru 
[kJ] 

1 B 7 5,8 18,5 

2 B 15 5,5 16,6 

3 B 25 5,4 16,0 

4 

0,6x0,6x0,6 0,216 

B 35 5,1 14,3 

1 B 7 6,4 22,5 

2 B 15 6,2 21,4 

3 B 25 6,0 19,8 

4 

0,8x0,8x0,8 0,512 

B 35 5,9 19,1 

1 B 7 8,0 35,2 

2 B 15 7,7 32,6 

3 B 25 7,5 30,9 

4 

1,0x1,0x1,0 1,0 

B 35 7,3 29,3 
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Rys. 8.9. Zależność wartości napięcia ładowania, niezbędnego do rozspojenia bloku 
betonowego w funkcji wytrzymałości na ściskanie (beton 28 dniowy) 

 93



 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Wytrzymałość Rc [MPa]

III

II

I

En
er

gi
a 

E 
[k

J]

Rys. 8.10. Zależność wartości energii, niezbędnej do rozspojenia bloku betonowego w funkcji 
wytrzymałości na ściskanie (beton 28 dniowy) 

Tabela 8.3. Wyniki rozspajania bloków betonowych po 14-dniowym dojrzewaniu 

Nr 
próby 

Wymiary 
próby 

[m] 

Objętość 
próby 
[m3] 

Typ betonu wg 
wytrzymałości 
na ściskanie 

Napięcie 
niezbędne do 
rozspojenia 

[kV] 

Energia 
udaru 
[kJ] 

1 B 7 6,7 / brak efektu 

2 B 15 6,3 21,8 

3 B 25 6,0 19,8 

4 

0,6x0,6x0,6 0,216 

B 35 5,8 18,5 

1 B 7 7,3 / brak efektu 

2 B 15 6,9 29,8 

3 B 25 6,6 23,9 

4 

0,8x0,8x0,8 0,512 

B 35 6,3 21,8 

1 B 7 9,0 / brak efektu 

2 B 15 8,5 39,7 

3 B 25 8,0 35,2 

4 

1,0x1,0x1,0 1,0 

B 35 7,8 33,5 
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Rys. 8.11. Zależność wartości napięcia ładowania, niezbędnego do rozspojenia bloku 

betonowego w funkcji wytrzymałości na ściskanie (beton 14 dniowy) 
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Rys. 8.12. Zależność wartości energii, niezbędnej do rozspojenia bloku betonowego w funkcji 

wytrzymałości na ściskanie (beton 14 dniowy) 
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Rozspojenie uzyskano dla większości bloków betonu po 28 dniach wiązania. 

W przypadku bloków wykonanych z betonów klasy B25 i B35 oraz bloków o objętości 

0,512 m3 wykonanych z betonu klasy B15, bloki te rozpadły się na mniejsze odłamy. 

Promień rozrzutu w żadnym przypadku nie przekraczał 1 m. Dla bloków po 14 dniach 

wiązania, wykonanych z betonu klasy B7, nie zaobserwowano żadnych widocznych 

śladów spękań. Dla pozostałych bloków o objętości 1,0 m3 oraz bloków o objętości 

0,512 m3 wykonanych z betonu klasy B15 zaobserwowano pęknięcia i rozspojenia bez 

rozpadnięcia bloku. W przypadku pozostałych bloków o mniejszej objętości, 

wykonanych z betonów klasy B25 i B35, bloki te rozpadły się na mniejsze odłamy. 

Promień rozrzutu w żadnym przypadku nie przekraczał 1 m.  

Jak już wcześniej opisano, drugim parametrem decydującym o podatności betonu 

na rozspajanie metodą elektrohydrauliczną, jest wskaźnik W/C. Wskaźnik ten wpływa na 

wielkość porów w betonie. Dlatego wykonano dodatkowo cztery bloki betonowe 

o wymiarach 0,8x0,8x0,8 m (objętość 0,512 m3), o zróżnicowanym wskaźniku W/C. 

Zawartość i skład zaczynu betonowego dobierano tak, aby zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w rozdziale 6, uzyskać minimalną wartość wskaźnika W/C 0,4 a dla 

następnych bloków zwiększano tę wartość co 0,1. Maksymalna zawartość zaczynu 

w betonach wynosiła 350 dm3/m3. Bloki betonowe dojrzewały 28 dni. Przyjmując, że bloki 

wykonane były z 28-dniowego zaczynu cementowego i wykonanego z niego betonu, ich 

porowatość zgodnie z rysunkiem 6.3, kształtuje się tak jak podano w tabeli 8.4. 

Tabela 8.4. Porowatość bloków betonowych w funkcji wartości wskaźnika W/C 

Numer bloku 1 2 3 4 

Wskaźnik W/C 0,4 0,5 0,6 0,7 

Porowatość  
[%] 9,0 14,5 15,0 16,5 

 

Po przygotowaniu bloków betonowych do prób, zgodnie z podaną wcześniej 

metodyką, przez wywiercenie centralnie w górnej powierzchni otworów strzałowych 

o średnicy 38 mm na głębokość otworu wynoszącą około 30 % wysokości bloku 

betonowego, przeprowadzono próby ich rozspajania. Dla bloku o najmniejszej 

porowatości założono wartość napięcia ładowania około 6,0 kV, natomiast dla bloków 

o większej porowatości zwiększano wartość tego napięcia o około 0,5 kV. We 

wszystkich próbach uzyskano rozspojenie bloków betonowych bez ich rozpadnięcia, 
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z tym że dla bloków o większej porowatości zaobserwowano głównie tylko ich spękanie 

na całej wysokości. Uzyskane wyniki rozspajania bloków o różnych wartościach 

wskaźnika W/C i porowatości zamieszczono w tabeli 8.5 a zależności wartości napięcia 

ładowania i energii elektrycznej udaru w funkcji wartości wskaźnika W/C i porowatości 

przedstawiono na wykresach na rysunkach 8.13 ÷ 8.16.  

Tabela 8.5 Wyniki rozspajania bloków betonowych po 28-dniowym dojrzewaniu dla różnych 
wartości wskaźnika zaczynu cementowego W/C i porowatości. 

Nr 
próby 

Objętość 
próby 
[m3] 

Wskaźnik 
W/C 

Porowatość 
[%]  

Napięcie 
niezbędne do 
rozspojenia 

[kV] 

Energia 
udaru 
[kJ] 

1 0,512 0,4 9,0 6,15 20,80 

2 0,512 0,5 12,5 6,80 25,40 

3 0,512 0,6 15,0 7,20 28,51 

4 0,512 0,7 16,5 7,70 32,60 
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Rys. 8.13. Zależność wartości energii niezbędnej do rozspajania od wartości wskaźnika 
zaczynu W/C bloków betonowych 
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Rys. 8.14. Zależność wartości napięcia ładowania niezbędnego do rozspajania od wartości 
wskaźnika zaczynu W/C bloków betonowych 
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Rys. 8.15. Zależność wartości energii niezbędnej do rozspajania od wartości porowatości 
bloków betonowych 
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Rys. 8.16. Zależność wartości napięcia ładowania niezbędnego do rozspajania od wartości 
porowatości bloków betonowych 

W oparciu o uzyskane wyniki prób rozspajania bloków betonowych porównano 

efekty rzeczywistego wykorzystania efektu elektrohydraulicznego z wynikami badań 

symulacyjnych, wykonanych metodą elementów skończonych, przedstawionymi 

w rozdziale 7 na rysunkach 7.6 ÷ 7.9. Dla wszystkich wyników przeprowadzonych 

symulacji efektów rozspajania z wykorzystaniem efektu elektrohydraulicznego 

bloków betonowych o objętości 1 m3, wykonanych z betonów klasy B7, B15, B25 

i B35 można zauważyć dużą zgodność propagacji pęknięć w analizowanym bloku 

z rezultatami rzeczywistymi. Na rysunku 8.17 przykładowo porównano wynik 

symulacji przeprowadzonej dla bloku betonowego wykonanego z betonu B25 

z efektem rzeczywistym. Na porównaniu tym widoczna jest, zaznaczona białymi 

strzałkami, oznaczonymi literami A, B i C, bardzo wysoka zgodność propagacji 

pęknięć w analizowanym bloku.  
Powyższe badania przeprowadzane były na próbach o regularnych kształtach 

geometrycznych. Ciekawym problemem, który może zostać podjęty w dalszych 

pracach nad tematem rozkruszania brył skalnych jest rozkruszanie brył 

o nieregularnych kształtach. 
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Rys. 8.17 Porównanie rzeczywistego efektu rozspojenia bloku betonowego (objętość 1,0 m3, 
beton klasy B25, 28-dniowy) z wynikiem symulacji z wykorzystaniem metody elementów 

skończonych (rys. 7.8) 
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9. Badania rozspajania brył skalnych dolomitu, piaskowca i granitu 

o zróżnicowanych gabarytach. 

Według metodyki badań zaproponowanej w poprzednim rozdziale 

przeprowadzono również próby rozspajania bloków naturalnej skały. Zgodnie 

z metodyką do badań zaproponowano użycie co najmniej trzech różnych rodzajów 

skał, których próbki dobierano tak aby ich gabaryty i kształty były do siebie zbliżone. 

Ze względu na możliwości pozyskania bloków skalnych do badań wybrano materiał 

skalny w postaci granitu, dolomitu i piaskowca. Za podstawowe właściwości skał 

uznano zwięzłość, nasiąkliwość i gęstość właściwą oraz parametry odkształceniowe 

takie jak współczynnik Poissona i moduł Younga. Miejsca pozyskania bloków 

skalnych oraz jego koszty spowodowały, że tylko część badań przeprowadzona 

została w Laboratorium Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych 

AGH, pozostała część zaś na placu szybowym Zakładów Górniczych Polkowice -

Sieroszowice oraz w Kopalni Surowców Skalnych Wisła - Obłaziec. 

Do prób przygotowano z każdego rodzaju materiału skalnego po cztery bloki 

o różnych objętościach. Ze względu na trudności z pozyskaniem bloków o objętościach 

zbliżonych do bloków betonowych, jako bazowe gabaryty dla bloków skalnych przyjęto 

wymiary bloków z granitu znajdujących się na terenie Laboratorium Katedry Maszyn 

Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH. Wszystkie bloki miały kształty 

zbliżone do nieregularnych sześcianów lub prostopadłościanów. Najmniejszy blok miał 

objętość około 0,3 m3, następny około 0,8 m3, kolejny około 1,0 m3 a największy około 

1,2 m3. Dla bloków z piaskowca (pozyskane z Zakładów Górniczych Polkowice –

Sieroszowice) oraz dolomitu (pozyskane z Kopalni Surowców Skalnych Wisła - 

Obłaziec) starano się zachować podobne kształty oraz objętości. W każdym z bloków 

wywiercono, w środku powierzchni górnej bloku, pionowe otwory o średnicy 38 mm 

i na głębokość wynoszącą 30 ÷ 40% wysokości rozkruszanego bloku. Widok dwóch 

z wybranych bloków – piaskowca o objętości około 0,3 m3 i dolomitu o objętości około 

1,2 m3, przygotowanych do prób przedstawiono na rysunkach 9.1 i 9.2.   

Po wykonaniu otworów strzałowych, w blokach umieszczono odpowiadające im ze 

względu na długość przetworniki elektrohydrauliczne. Przetworniki, przed umieszczeniem 

w otworze, zostały uzbrojone pomiędzy katodą i anodą cienkim drutem miedzianym 

o średnicy 0,1 mm, oraz stabilizowane w otworze za pomocą ciężaru o masie około 10 kg, 

zapobiegającemu wypadnięciu elektrody w czasie rozładowania. 
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Rys. 9.1. Widok bloku piaskowca o objętości około 0,3 m3 , przygotowanego 

do prób rozspajania 
 

 
 

Rys. 9.2. Widok bloku dolomitu o objętości około 1,2 m3, przygotowanego 
do prób rozspajania 

Wartość napięcia ładowania baterii kondensatorów, zgodnie z metodyką, 

założono w funkcji gabarytów i zwięzłości rozkruszanych bloków skalnych. Dla 

najmniejszego bloku granitowego o objętości około 0,3 m3 przyjęto wyjściową wartość 

napięcia około 5 kV. Dla bloku o porównywalnej objętości wykonanego z dolomitu 

wartość napięcia ładowania zwiększano o około 1,0 kV, natomiast dla bloku 

wykonanego z piaskowca o około 2,5 kV. Dla bloków o większej objętości wartość 
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napięcia ładowania dobierano na podstawie efektów przeprowadzanych eksperymentów 

dla mniejszych bloków. Dla bloków granitu i dolomitu napięcie zwiększano kolejno 

o około 2 kV, 1 kV i 0,5 kV. Natomiast w przypadku bloków piaskowca po wstępnym 

zwiększeniu napięcia o około 2 kV dla bloku o objętości około 0,8 m3 i stwierdzeniu 

tylko spękania jego powierzchni, dla bloku o objętości około 1,0 m3 zwiększono 

wartość napięcia o około 2,5 kV a dla bloku największego o kolejne 2 kV.  

Poza blokiem piaskowca o objętości około 0,8 m3, w którym stwierdzono tylko 

spękania jego powierzchni, pozostałe bloki uległy rozspojeniu lub wręcz, 

w przypadku bloków o najmniejszej objętości, rozkruszeniu. Promień rozrzutu 

w każdym przypadku nie przekraczał 1 m. Widok jednego z takich rozkruszonych 

bloków dolomitu po próbie pokazano na rysunku 9.3. Natomiast na rysunkach 

9.4 ÷ 9.6 przedstawiono wyniki prób rozspajania bloków o objętości około 1,0 m3 

wykonanych kolejno z piaskowca, dolomitu oraz granitu. Na rysunkach tych 

zamieszczono również porównawczo wyniki przeprowadzonej w rozdziale 

7 symulacji z wykorzystaniem MES. Wyniki prób rozspajania różnorodnych bloków 

skalnych (wartość napięcia ładowania i energii elektrycznej udaru) w funkcji ich objętości 

zamieszczono w tabeli 9.1. Na ich podstawie sporządzono wykresy zależności wartości 

napięcia ładowania i energii elektrycznej udaru, niezbędnych do rozspojenia bloków 

w funkcji ich objętości. Wykresy te przedstawiono na rysunkach 9.7 i 9.8.  
 

Tabela 9.1. Wyniki rozspajania bloków ze skał naturalnych w funkcji ich objętości 

Rodzaj skały / Współczynnik Poissona ν 
Granit / 0,22 Dolomit / 0,19 Piaskowiec / 0,13 

Wartość napięcia ładowania i energii elektrycznej  

Objętość 
bryły 
[m3] 

U [kV] E [kJ] U [kV] E [kJ] U [kV] E [kJ] 

~ 0,30  5,3 11,2 5,8 13,5 7,6 22,5 

~ 0,80 7,1 20,1 7,7 23,0 9,4 33,4 

~ 1,00 8,1 26,2 8,8 31,0 12,0 57,6 

~ 1,20 8,8 31,0 9,3 35,0 13,8 76,2 
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Rys. 9.3. Widok bloku dolomitu o objętości około 0,3 m3, rozspojonego podczas prób 

 

Rys. 9.4. Widok bloku piaskowca o objętości około 1,0 m3, rozspojonego podczas prób 
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Rys. 9.5. Widok bloku dolomitu o objętości około 1,0 m3, rozspojonego podczas prób 

 

Rys. 9.6. Widok bloku granitu o objętości około 1,0 m3, rozspojonego podczas prób 
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Rys. 9.7. Zależność wartości napięcia ładowania, niezbędnego do rozspojenia bloku skalnego 

w funkcji jego objętości 
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Rys. 9.8. Zależność wartości energii, niezbędnej do rozspojenia bloku skalnego w funkcji jego objętości 
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Z analizy powyższych wyników oraz własności odkształceniowych 

badanych skał, a w szczególności wartości współczynników Poissona, które maleją 

wraz z gęstością ww. skał (zamieszczono je w tabelach w aneksie), wynika 

zależność wartości energii potrzebnej do rozspajania badanych skał od wartości tego 

współczynnika. Zależność między poziomem energii E potrzebnej do rozspojenia brył 

skalnych z piaskowca, dolomitu i granitu o podobnej objętości, a wartością 

współczynnika Poissona ν tych skał (który określa stosunek właściwego 

odkształcenia poprzecznego do właściwego odkształcenia podłużnego przy 

jednoosiowym ściskaniu) przedstawiono w tabeli 9.2 i na rysunku. 9.9. 

Tabela 9.2. Wartość energii potrzebnej do rozspajania badanych brył skał w funkcji wartości 
współczynnika Poissona 

Objętość bryły skalnej V [m3] 

~ 0,3 ~ 0,8 ~ 1,0 ~ 1,2 Rodzaj 
skały 

Współczynnik 
Poissona ν 

Poziom energii do rozkruszania E [kJ] 

piaskowiec 0,13 22,5 33,4 57,6 76,2 

dolomit 0,19 13,5 23,0 31,0 35,0 

granit 0,22 11,2 20,1 26,2 31,0 
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Rys. 9.8. Zależność wartości energii w funkcji wartości współczynnika Poissona 
dla badanych brył skalnych 
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Jak już nadmieniono w rozdziale VI, jedną z najbardziej znanych metod klasyfikacji 

skał jest przyporządkowanie im tzw. współczynnika Protodiakonowa czyli wskaźnika 

zwięzłości „f”, różnicującego skały na 15 kategorii w zależności od jej twardości. 

Protodiakonow przyporządkowuje skałom wskaźnik zwięzłości „f”, którego wartość wynosi 

od 0,2 dla skał ciekłych aż do 20 dla skał określanych jako „skały w wysokim stopniu 

twarde”. Poprzednie próby przeprowadzono dla skał których wartość współczynnika 

Protodiakonowa wynosiła od 6 do 10. Dla pełnego rozeznania wykorzystania metody 

elektrohydraulicznej do rozspajania najtwardszych skał tj. zaproponowano 

przeprowadzenie badań w przedziale odpowiadającym wskaźnikowi zwięzłości od 6 ÷ 20. 

W przedziale tym, poza wcześniej wykorzystanymi skałami, wytypowano dodatkowo bloki 

z kwarcytu i porfiru kwarcowego. Poniżej wymieniono skały, z których wykonano bloki 

skalne wraz z odpowiadającymi im wartościami współczynnika Protodiakonowa: 

• kwarcyt – 20, 

• porfir kwarcowy – 15, 

• granit drobnoziarnisty – 10, 

• dolomit – 8, 

• piaskowiec zwykły – 6. 

Do prób rozspajania brył skalnych o zróżnicowanych wartościach 

współczynnika Protodiakonowa wykonano bloki o objętości około 0,3 m3. Wartości 

napięcia ładowania oraz energii rozspajania, niezbędnych do rozspojenia tych 

bloków przedstawionych w tabeli 9.3. Natomiast zależności wartości napięcia 

ładowania oraz energii rozspajania w funkcji wartości współczynnika Protodiakonowa 

przedstawiono na wykresach na rysunkach 9.9 i 9.10.  

Tabela 9.3. Wartość napięcia ładowania oraz energii rozspajania w funkcji wartości 
współczynnika Protodiakonowa 

Rodzaj skały Współczynnik 
Protodiakonowa U [kV] E [kJ] 

Kwarcyt 20 5,0 10,0 

Porfir 15 5,2 10,8 

Granit drobnoziarnisty 10 5,3 11,2 

Dolomit 8 5,8 13,5 

Piaskowiec zwykły 6 7,6 22,5 
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Rys. 9.9. Zależność napięcia ładowania niezbędnego do rozspajania brył skalnych w funkcji 
wartości współczynnika Protodiakonowa „f” 
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Rys. 9.10. Zależność napięcia energii niezbędnej do rozspajania brył skalnych w funkcji 

wartości współczynnika Protodiakonowa „f” 
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Poprzednio opisane próby rozspajania wykonano na bryłach nie narażonych 

na działanie czynników atmosferycznych, głównie opadów deszczu. Zgodnie 

z metodyką przedstawioną w rozdziale 8, wykonano również próby na blokach 

skalnych o różnym stopniu nawodnienia (nasiąkliwości względnej).  

Do przeprowadzenia testów użyto czerwonego piaskowca o spoiwie ilasto-

żelazistym zalegającego w spągu O/ZG Polkowice - Sieroszowice,. Piaskowiec ten 

charakteryzują parametry przytoczone w tabelach 2 ÷ 5 zamieszczonych w aneksie 

do niniejszej pracy. 

Użyte do badań rozspajania bryły piaskowca miały objętość około 0,25 m3, co 

odpowiadało masie około 500 kg. Bloki zostały przygotowane do prób zgodnie 

z opisaną wcześniej metodyką. Nasiąkliwość czerwonego piaskowca spągowego 

o podłożu ilasto-żelazistym kształtowała się tak jak pokazano w tabeli 

2 zamieszczonej w aneksie do niniejszej pracy. 

Nawodnieniu poddano 5 brył skalnych ograniczając ilość prób rozkruszania, 

ze względów ekonomicznych. Przy nawodnieniu piaskowca największe zmiany 

nasiąkliwości występują w przedziale 1 ÷ 12 godzin, dlatego też zdecydowano się na 

rozkruszanie prób nawilżanych w czasach podanych w tabeli 9.4. Według badań 

(aneks, tabela 2) maksymalna nasiąkliwość względna dla czerwonego piaskowca 

spągowego wynosi 8,06 ÷ 12,06 %. Uznano zatem, że okres odpowiadający 12-stu 

godzinom nawilżania do osiągnięcie nasiąkliwości około 9,82 % jest 

reprezentatywny. 
 
Tabela 9.4. Wartość nasiąkliwości względnej bloków z piaskowca czerwonego w funkcji czasu 

nawodnienia 

Czas 
nawodnienia 1 godz. 2 godz. 4 godz. 8 godz. 12 godz. 

Nasiąkliwość względna Nw [%] Czerwony 
piaskowiec 
spągowy 7,26 8,03 8,95 9,60 9,82 

 

Pomimo znacznie mniejszej objętości bloków w stosunku do najmniejszych 

bloków skalnych z piaskowca, wykorzystanych w poprzednich próbach, minimalna 

wartość napięcia, niezbędne do rozspojenia bloku po 1 godzinie nawodnienia, 

wynosiła 7,1 kV, co odpowiadało energii 20,1 kJ. Rozspajanie przy niższych 

napięciach nie dawało rezultatów. 
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Wartości napięcia ładowania i energii niezbędnej do rozspajania bloków 

w funkcji nasiąkliwości  względnej dla czerwonego piaskowca spągowego 

przedstawiono w tabeli 9.5 natomiast zależności graficzne pokazano na 

rysunkach 9.11 i 9.12. 

Poszerzenie zakresu badań nad rozspajaniem elektrohydraulicznym na inne 

skały oraz pod innym kątem, pomimo że niewątpliwie poszerzyłoby stan wiedzy, nie 

było możliwe ze względów finansowych. Natomiast w ramach prowadzonych badań 

wykonano dodatkowo w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych 

i Transportowych AGH próby rozspajania bloku granitowego o objętości powyżej 

2,0 m3 oraz w KSS Wisła - Obłaziec próby odspajania od skalnej calizny dolomitowej.  

Tabela 9.5. Wartości napięcia ładowania i energii niezbędnej do rozspajania bloków w funkcji 
nasiąkliwości  względnej dla czerwonego piaskowca spągowego. 

Nasiąkliwość Nw [%] 7,26 8,03 8,95 9,60 9,87 

Napięcie rozspajania U [kV] 7,10 7,50 8,00 8,30 8,70 

Energia rozspajania E [kJ] 20,16 22,50 25,60 27,55 30,27
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Rys. 9.11. Zależność wartości napięcia ładowania niezbędnego do rozspajania czerwonego 

piaskowca w funkcji jego nasiąkliwości względnej 

 111



19

21

23

25

27

29

31

6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Nasiąkliwość Nw [%]

E 
[k

J]
E

ne
rg

ia
 [k

J]

 
Rys. 9.12. Zależność wartości energii niezbędnej do rozspajania czerwonego piaskowca 

w funkcji jego nasiąkliwości względnej 

Do prób rozspajania wykorzystano będący w posiadaniu Katedry Maszyn 

Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH blok granitu o objętości około 2,65 

m3 (dł. 1,6 m, szer. 1,2 m, wys. 1,4 m). Na bloku tym wcześniej prowadzono próby 

wiercenia.  

W bloku wykonano, zgodnie z metodyką, otwory strzałowe. Jednak 

w odróżnieniu od mniejszych objętościowo bloków, wywiercono nie jeden a trzy 

otwory. Pierwszy otwór wywiercono w osi podłużnej bloku, w odległości około 

40 cm od jego krawędzi, w płaszczyźnie oznaczonej literą A na rysunku 9.12. Drugi 

otwór został wywiercono 20 cm dalej w płaszczyźnie oznaczonej literą B. Ostatni 

otwór został wywiercony w odległości około 30 cm od drugiej krawędzi bloku, 

w płaszczyźnie oznaczonej literą C. Otwory odpalano kolejno od A do C. Napięcie 

ładowania dla każdej próby wynosiło około 8,5 kV (wartość napięcia jak dla bloku 

o objętości około 1,0 m3). Dla wszystkich prób uzyskano rozspojenie bloku granitu. 

Uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 9.12. Przy odpalaniu otworów A i B 

blok rozspoił się na całej swojej szerokości i wysokości, jednak masa bloku nie 

pozwoliła na jego rozpadnięcie. W przypadku otworu C, po wyładowaniu 

zaobserwowano odpadnięcie od głównego bloku mniejszego fragmentu. Pozostałe 

fragmenty bloku po podważeniu łomem również rozpadły się na boki.  
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Rys. 9.12. Widok przygotowanego i rozspojonego bloku granitu o objętości około 2,65 m3 
po odpaleniu kolejno trzech otworów A, B i C, wartość napięcia ładowania 

dla pojedynczego wyładowania 8,5 kV 

 113



 

Podsumowaniem adaptacji metody elektrohydraulicznej dla celów górniczych 

były badania odspajania złoża dolomitu w KSS Wisła – Obłaziec. Badania te należy 

uznać jako wstępne, zaś uzyskane wyniki urabiania złoża można potraktować tylko jako 

potwierdzenie możliwości zastosowania metody elektrohydraulicznej do celów urabiania 

i odspajania calizny skalnej. Do prób urabiania i odspajania calizny skalnej wykorzystano 

urządzenie EHD-3, zabudowane na wozie samojezdnym. W skład urządzenia EHD-3 

wchodzi zestaw 9 kondensatorów impulsowych firmy Maxwell, umożliwiający uzyskanie 

całkowitej wartości energii wyładowania do 450 kJ oraz jednoczesne odpalanie trzech 

przetworników. Widok tego urządzenia, zabudowanego na wozie samojezdnym 

i przygotowanego do prób przedstawiono na rysunku 9.13.  

 

Rys. 9.13. Widok wozu EHD-3 wykorzystanego do prób odspajania bloków skał 
naturalnych w KSS Wisła – Obłaziec 

W przypadku prób urabiania i odspajania bloków od calizny skalnej zastosowanie 

jednego przetwornika nie dawało pożądanego rezultatu. Dlatego wiercono co najmniej 

trzy otwory strzałowe w linii równoległej do krawędzi calizny skalnej, w odległości do 

35 cm. Po umieszczeniu w nich elektrod i naładowaniu baterii kondensatorów, 

następowało jednoczesne odpalenie wszystkich trzech przetworników. Widok 

przetworników, umieszczonych w otworach strzałowych i gotowych do odpalenia 

pokazano na rysunku 9.14. Efekt odpalenia przedstawiono na rysunku 9.15. Uzyskano 

wielokrotnie pozytywny rezultat urabiania i odspajania calizny skalnej, jednak wydajność 
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urabiania jest na dzień dzisiejszy niezadowalająca i nieporównywalna z urabianiem MW. 

Jest natomiast alternatywą do odspajania i rozspajania bloków skalnych.  

 
Rys. 9.14. Widok trzech przetworników, umieszczonych w otworach strzałowych, gotowych do 

prób odspajania bloków skał naturalnych w KSS Wisła – Obłaziec 

 
Rys. 9.13. Widok efektu odpalenia trzech przetworników podczas prób odspajania bloków 

skał naturalnych w KSS Wisła – Obłaziec 
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Podsumowując wyniki otrzymane na drodze analitycznej i eksperymentalnej 

należy stwierdzić, że znając wymiary geometryczne rozkruszanej skały i bloku oraz jej 

własności materiałowe można wyznaczyć analitycznie kierunki propagacji pęknięć 

w materiale.  
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10. Badania narzędzia urabiającego – przetwornika elektrohydraulicznego 

Do prób rozspajania bloków betonowych oraz brył skalnych dolomitu, 

piaskowca i granitu o zróżnicowanych gabarytach, przedstawionych w rozdziałach 

8 i 9, wykorzystano dostępne, starego typu, przetworniki elektrohydrauliczne. 

Rozwiązanie konstrukcyjne takiego przetwornika (oznaczone numerem 1) 

przedstawiono na rysunku 10.1.  

Rys. 10.1. Rozwiązanie konstrukcyjne 1 przetwornika elektrohydraulicznego zastosowanego 
podczas prób

Przedstawiony przetwornik składa się z elektrody zewnętrznej 1, elektrody 

wewnętrznej 2, warstwy izolacji gumowej 3, oddzielającej obydwie elektrody, tulei 4 

doprowadzającej napięcie do elektrody zewnętrznej oraz koszyczka 5, nasadzanego na 

elektrodę zewnętrzną, umożliwiającego zamocowanie pomiędzy elektrodami przewodu 

inicjującego 6. Elektroda zewnętrzna posiada w swojej środkowej części stożkowe 

poszerzenie, pozwalające na osadzenie jej i uszczelnienie w otworze strzałowym, 

wywierconym w bloku skalnym. Jako materiał na elektrodę zewnętrzną wykorzystano stal 

konstrukcyjną St5S lub St6S, natomiast na elektrodę wewnętrzną najkorzystniejszym jest 

zastosowanie pręta wykonanego z miedzi lub mosiądzu. Jako izolator zastosowano tuleję 

wykonaną z gumy dielektrycznej, odpornej na przebicia prądem o wysokim napięciu. 

Koszyczek wykonany jest z blachy miedzianej a jako przewód inicjujący wykorzystano 

cienki drut miedziany o średnicy nie przekraczającej 0,1 mm.  
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W rozwiązaniu tym najważniejszym jest zapewnienie docisku części stożkowej 

do wylotu otworu strzałowego. Pozwala to na zachowanie szczelności w otworze 

wypełnionym wodą podczas wyładowania. W tym celu na górną, walcową część 

elektrody zewnętrznej zakłada się obciążnik o dużej masie. Pozwala to ponadto na 

unieruchomienie przetwornika i zabezpieczenie go przed wyrzuceniem z otworu. 

Widok takiego przetwornika stabilizowanego obciążnikiem pokazano na rysunku 

5.10. Jednak podczas przeprowadzonych prób wielokrotnie zaobserwowano 

wystąpienie pomiędzy elektrodą wewnętrzną i wewnętrzną przebicia, objawiającego 

się iskrzeniem, niejednokrotnie intensywnym. Przykład takiego przebicia 

zaobserwowano podczas analizy poklatkowej filmów rejestrowanych podczas prób 

kamera video. Przedstawiono to na rysunkach 10.2 i 10.3.   

Wystąpienie przebicia w przetworniku podczas rozładowania baterii 

kondensatorów znacznym stopniu ograniczało efekt rozspajania lub w niektórych 

przypadkach wręcz je uniemożliwiało. Dlatego podjęto próbę opracowania nowego 

rozwiązania przetwornika, który spełniał by wymagane funkcje (zapewnienie 

szczelności w otworze podczas rozładowania) bez występowania niekontrolowanego 

przebicia pomiędzy elektrodami. 

 

Rys. 10.2. Widok przebicia w postaci iskier, występującego podczas rozładowania baterii 
           kondensatorów z wykorzystaniem przetwornika elektrohydraulicznego starego typu          

(rozw. konstr. nr 1) 
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Rys. 10.3. Widok przebicia w postaci łuku elektrycznego, występującego podczas rozładowania 
baterii kondensatorów z wykorzystaniem starego typu przetwornika elektrohydraulicznego 

10.1. Opracowanie koncepcji i projektów wstępnych nowych rozwiązań 
przetworników elektrohydraulicznych 

Dla dalszego rozważania zaproponowano kilka rozwiązań konstrukcyjnych 

przetworników elektrohydraulicznych. W rozwiązaniu nr 2 przedstawionym na 

rysunku 10.4. przetwornik składa się z elektrody zewnętrznej 1, elektrody 

wewnętrznej 2, warstwy izolacji gumowej 3, oddzielającej obydwie elektrody oraz 

koszyczka 6, nasadzanego na elektrodę zewnętrzną, umożliwiającego zamocowanie 

pomiędzy elektrodami przewodu inicjującego 7. Dodatkowo w dolnej części elektrody 

zewnętrznej wykonano dwa szerokie podtoczenia, w których umieszczono tuleje 

gumowe uszczelniające 4, natomiast za stożkowym poszerzeniem 8 tej elektrody 

wykonano podtoczenie, w którym umieszczono pierścień uszczelniający 5.  
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Rys. 10.4. Rozwiązanie konstrukcyjne nr 2 przetwornika elektrohydraulicznego  

W rozwiązaniu tym jednak w dalszym ciągu wymagane jest użycie obciążnika dla 

zapewnienia pewności mocowania przetwornika w otworze podczas strzału. Dlatego 

zaproponowano rozwiązanie nr 3 przedstawione na rysunku 10.5. W rozwiązaniu tym 

elektroda zewnętrzna 1 nie posiada w środkowej części stożkowego poszerzenia tylko 

kołnierz, na którym opiera się gumowa tuleja rozprężna 3. Tuleja ta jest wraz z elektrodą 

umieszczana w otworze i przez dokręcanie od góry nakrętki dociskowej 5 jest 

rozpierana o ścianki otworu, powodując stabilizację przetwornika w otworze. Pozostałe 

elementy to elektroda wewnętrzna 3, warstwy izolacji gumowej 4, oddzielająca obydwie 

elektrody oraz koszyczek 6, nasadzany na elektrodę zewnętrzną, umożliwiający 

zamocowanie pomiędzy elektrodami przewodu inicjującego 7. 

Zaprezentowane powyżej rozwiązania posiadają pewne zalety oraz wady. 

Rozwiązanie 2 powinno zapewniać zdecydowanie lepszą szczelność, jednak 

w dalszym ciągu wymaga zastosowania obciążnika do zastabilizowania przetwornika 

a dodatkowo należy wykonać podtoczenia w korpusie elektrody zewnętrznej dla 

umieszczenia gumowych tulei uszczelniających. Z kolei rozwiązanie 3 jest prostsze 

w wykonaniu i nie wymaga zastosowania obciążnika do zastabilizowania 

przetwornika w otworze. Jednak zastosowana w jego miejsce gumowa tuleja 

rozprężna musi być rozpierana w otworze dodatkową nakrętką dociskową i może też 

nie zapewnić wystarczającej szczelności w otworze strzałowym.  
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Rys. 10.5. Rozwiązanie konstrukcyjne 3 przetwornika elektrohydraulicznego 

Dlatego doskonaląc budowę przetwornika zaproponowano dwie koncepcje 

techniczne (nr 1 i nr 2) przetwornika oparte na połączeniu ww. rozwiązań 

konstrukcyjnych. W koncepcji nr 1, pokazanej na rysunku 10.6, zastosowano 

w dolnej części elektrody zewnętrznej 1 dwa podtoczenia wraz z dwiema gumowymi 

tulejkami uszczelniającymi 4, natomiast w górnej części wykonano podtoczenie, 

w którym umieszczono gumową tuleję rozprężną 5. Tuleja ta jest ściskana nakrętką 

dociskową 8. Elektroda wewnętrzna 2 umieszczona centrycznie izolowana jest 

dielektryczną tuleją gumową 3. W dolnej części elektrody zewnętrznej nasadzany 

jest koszyczek 6 z przewodem inicjującym 7 połączonym z elektrodą wewnętrzną. 

Napięcie do elektrody wewnętrznej doprowadzane jest przez nasadkę 

doprowadzającą 10, natomiast do elektrody zewnętrznej przez drugą nasadkę 10 

wkręcaną w tuleje doprowadzającą 9, kontrującą nakrętkę dociskową.  

Po umieszczeniu przetwornika w otworze, tuleje gumowe 4 uszczelniają 

otwór, natomiast tuleja gumowa 5 umieszczona w górnej części otworu jest ściskana 

przez nakrętkę dociskową aż do momentu jej rozparcia o ścianki otworu 

i zastabilizowania przetwornika w otworze. Nakrętka jest kontrowana tuleją 

doprowadzającą. Po zamocowaniu nasadek podłączane są do nich przewody 

zasilające. 

W koncepcji nr 2, przedstawionej na rysunku 10.7, różnica wynika ze zmiany 

konstrukcji górnej części elektrody zewnętrznej 1, polegającej na wykonaniu kołnierza 

oporowego dla obciążnika 5, stabilizującego przetwornik w otworze. 
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Rys. 10.6. Koncepcja nr 1 przetwornika elektrohydraulicznego 

Dolna część elektrody zewnętrznej z dwiema tulejami uszczelniającymi 4, 

elektroda wewnętrzna 2 izolowana tuleją z gumy dielektrycznej 3, koszyczek 9 

z przewodem inicjującym 10, nasadki doprowadzające 8, tuleja doprowadzająca 7 

i nakrętka dociskowa 6 są takie same jak w poprzedniej koncepcji. 

Rys. 10.7. Koncepcja nr 2 przetwornika elektrohydraulicznego 

 121



Przetwornik wg koncepcji nr 2 po umieszczeniu w otworze, uszczelniany jest 

za pomocą tulejek, natomiast stabilizowany jest przez obciążnik, który 

unieruchamiany jest za pomocą tulei doprowadzającej i w miarę potrzeby, nakrętki 

dociskowej. Przewody doprowadzające napięcie, mocowane są do elektrod podobnie 

jak w poprzedniej koncepcji przez nasadki doprowadzające.  

Na podstawie koncepcji przedstawionych na rysunkach 10.6 i 10.7 zostały 

wykonane rysunki wykonawcze nowych rozwiązań przetworników. Rozwiązanie 

konstrukcyjne przetwornika wg koncepcji nr 1 przedstawione zostało na rysunku 

złożeniowym pt. Przetwornik WI nr EHD-06-01. Natomiast rozwiązanie konstrukcyjne 

przetwornika wg koncepcji nr 2 przedstawione zostało na rysunku złożeniowym pt. 

Przetwornik WII nr EHD-06-02. Rysunki te zostały umieszczone w Załączniku nr 1 

dołączonym na końcu niniejszej rozprawy. Rozwiązanie nowej konstrukcji przetwornika 

elektrohydraulicznego, której autor niniejszej rozprawy jest współtwórcą, zostało 

zgłoszone do Urzędu Patentowego RP [70]. 

Obie opracowane koncepcje przetwornika elektrohydraulicznego po 

wykonaniu powinny zostać kompleksowo przebadane dla sprawdzenia ich 

efektywności i przydatności do rozspajania bloków skalnych z wykorzystaniem efektu 

EHD. Badania takie przeprowadzone zostaną w następnym etapie prac podczas 

realizacji niniejszej rozprawy. Natomiast dobór i przeprowadzenie badania 

podstawowych parametrów materiału – mieszanki gumowej dielektrycznej na tuleje 

zewnętrzne oraz rdzenie izolacyjne został opisany w następnym rozdziale.  

10.2. Dobór mieszanki gumowej na rdzenie izolacyjne i tuleje zewnętrzne 
nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych 

Dla opracowanych nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych 

niezbędnym było dobranie lub opracowanie specjalnych mieszanek gumowych, które 

można byłoby zastosować na rdzenie izolacyjne i tuleje zewnętrzne. Mieszanka na 

rdzenie izolacyjne musi posiadać, poza odpowiednimi parametrami 

fizykomechanicznymi, również wymagane własności dielektryczne – odporność na 

przebicia. Po przeprowadzeniu analizy, zaproponowano dla nowych rozwiązań 

przetworników elektrohydraulicznych dwie mieszanki, które zostały opracowane i są 

stosowane w FTT Stomil S.A. w Wolbromiu.  

W pierwszej kolejności przedstawiono mieszankę gumową oznaczoną 

symbolem MK, która może zostać wykorzystana na tuleje zewnętrzne nowych 
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rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych. Jest to guma dielektryczna, której 

skład chemiczny został szczegółowo przedstawiony w tabeli 10.1. Guma ta została 

dopuszczona przez Wyższy Urząd Górniczy, do stosowania w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych, decyzją L.dz. GEM 4740/0015/03/07635/P1, 

(cecha dopuszczenia GM-142/03). Jest ona stosowana miedzy innymi do produkcji  

taśm w przenośnikach taśmowych.  

Tab. 10.1. Skład chemiczny gumy dielektrycznej) oznaczonej symbolem MK, wybranej na tuleje 
zewnętrzne dla nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych 

Lp. Składnik gumy Udział procentowy [%]   

l. Kauczuk BR 9,1 

2. Kauczuk CR 36,2 

3. Kwas stearynowy 0,5 

4. Tlenek cynkowy 2,3 

5. Sadza 18,1 

6. Antypiryny 17,6 

7. Chloroparafina 11,3 

8. Tlenek magnezu 1,4 

9. Zmiękczacz 1,8 

10. Środek antystarzeniowy 0,9 

11. Siarka 0,5 

12. Przyspieszacz 0,5 

100,0 Razem
 

Wybrane parametry fizyko-mechaniczne gumy dielektrycznej oznaczonej 

symbolem MK, wybranej na tuleje zewnętrzne dla nowych rozwiązań przetworników 

elektrohydraulicznych przedstawiono poniżej: 

− wytrzymałość na rozciąganie - min. 15 [MPa] 

− wydłużenie przy zerwaniu - min. 350 [%] 

− twardość - 60 ÷ 75 [°Sh] 

− ścieralność - max. 200 [mm3] 

Guma przewidziana do zastosowania na tuleje zewnętrzne dla nowych 

rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych musi być przede wszystkim sprężysta 
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oraz odpowiednio wytrzymała. na rozciąganie. Natomiast guma, która będzie 

wykorzystana na rdzenie izolacyjne musi zagwarantować odpowiednie parametry 

dielektryczne czyli odporność na przebicia. Dlatego zaproponowano mieszankę 

specjalną opracowaną przez FTT Stomil S.A. w Wolbromiu oznaczoną symbolem 

AGH. Jest to guma dielektryczna, której skład chemiczny został szczegółowo 

przedstawiony w tabeli 10.2.  

Tab. 10.2. Skład chemiczny gumy dielektrycznej (barwa szara) oznaczonej symbolem AGH, 
wybranej na rdzenie izolacyjne dla nowych rozwiązań przetworników 
elektrohydraulicznych 

Lp. Składnik gumy Udział procentowy [%] 

1. Kauczuk NR 16,7 

2. Kauczuki z grupy SBR 23,1 

3. Kwas stearynowy 0,4 

4. Tlenek cynkowy 1,2 

5. Wosk mikrokrystaliczny 0,4 

6. Środek przeciwstarzeniowy 1,0 

7. Napełniacze 55,8 

8. Przyspieszacze 1,4 

 Razem 100,0 
 

Wybrane parametry fizyko-mechaniczne gumy dielektrycznej (barwa szara) 

oznaczonej symbolem AGH, wybranej na rdzenie izolacyjne dla nowych rozwiązań 

przetworników elektrohydraulicznych przedstawiono poniżej: 

− wytrzymałość na rozciąganie - min. 5 [MPa] 

− wydłużenie przy zerwaniu - min. 350 [%] 

− twardość - 65 ÷ 75 [°Sh] 

− guma dielektryczna 

Ze względu na brak odpowiednich dopuszczeń i certyfikatów stwierdzających 

przydatność takiej gumy jako materiału dielektrycznego na izolatory w nowych 

rozwiązaniach przetworników elektrohydraulicznych, wymagane było 

przeprowadzenie prób mających na celu pomiary wytrzymałości elektrycznej czyli 

określenie wartości napięcia przebicia próbek wykonanych z przedmiotowej 

mieszanki. Przebieg i wyniki pomiarów przedstawiono w dalszej części pracy. 
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10.3. Pomiary wytrzymałości elektrycznej próbek mieszanki gumowej 

Dla sprawdzenia przydatności próbek z gumy dielektrycznej wybranej na 

rdzenie izolacyjne dla nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych, 

opracowanej i opisanej z poprzednim rozdziale, koniecznym było wykonanie 

pomiarów jej wytrzymałości elektrycznej czyli określenie wartości napięcia przebicia. 

W pierwszej części niniejszego rozdziału podano podstawowe wymagania 

i parametry dotyczące układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego 

napięcia. W następnej opisano sposób przeprowadzenia pomiarów, układ pomiarowy 

oraz wyniki uzyskanych pomiarów.  

Podstawowe wymaganie dla układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych 

wysokiego napięcia dotyczy ich odporności na narażenia eksploatacyjne, w tym 

przede wszystkim na narażenia wynikające z warunków znamionowych w czasie pracy 

urządzenia. Narażenia eksploatacyjne w warunkach znamionowych stanowią [55]: 

1) pole elektryczne w układzie izolacyjnym urządzenia przy jego napięciu 

znamionowym U  lub najwyższym dopuszczalnym napięciu Un m, stanowiące 

narażenie elektryczne, 

2) podwyższona temperatura, której głównym źródłem są straty mocy 

w elementach przewodzących urządzenia, występujące przy prądzie 

znamionowym I ,stanowiące narażenie cieplne.  n 

Przyczyną dodatkowych narażeń elektrycznych w warunkach pracy 

urządzenia są zakłócenia, w tym chwilowe zwyżki napięcia, posiadające przebieg 

impulsowy. Są to tzw. przepięcia ze względu na pochodzenie należące do przepięć 

wewnętrznych lub zewnętrznych. 

Materiały w układach izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia 

powinny posiadać wystarczającą odporność na działanie narażeń elektrycznych, 

w tym znamionowych przy napięciu U  oraz zakłóceniowych przy przepięciach Un p. 

Jest to odporność na działanie pola elektrycznego o określonym natężeniu 

i przebiegu w czasie. Miarą tej odporności jest wytrzymałość elektryczna - graniczna 

wartość natężenia pola elektrycznego, przy której następuje zniszczenie własności 

izolacyjnych danego materiału tzn.: [55]. 

• w materiałach stałych - przebicie elektryczne, 

• w gazach i cieczach - przeskok. 
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Przebicie elektryczne i przeskok stanowią wyładowanie zupełne, które jeśli 

wystąpi w układzie izolacyjnym urządzenia, oznacza dla niego zwarcie elektryczne. 

Następstwem przebicia elektrycznego jest trwała utrata własności izolacyjnych 

materiału stałego, natomiast po przeskoku - gaz lub dielektryk ciekły odzyskują 

pierwotne własności izolacyjne. 

Napięcie, przy którym występuje przebicie elektryczne w materiale stałym 

w znormalizowanych warunkach badania jest to tzw. napięcie przebicia, natomiast 

napięcie przy którym występuje wyładowanie zupełne w gazie – jest to napięcie 

przeskoku. Wytrzymałość elektryczną doraźną Eprz można wyrazić następującą 

zależnością:  

E
U

aprz
prz=  [kV/mm]     (10.1) 

gdzie: Uprz - napięcie przebicia lub przeskoku, [kV] 

 a - odstęp między elementami przewodzącymi do których doprowadzone 

                jest napięcie w znormalizowanych warunkach badania (grubość 

                materiału stałego lub odległość między elektrodami w gazie lub 

                w cieczy), [mm] 

Warunki znormalizowane badań wytrzymałości elektrycznej to: 

− układ elektrod zapewniający jednostajny rozkład natężenia pola 

elektrycznego w badanym materiale , 

− częstotliwość napięcia w zakresie od 48 Hz do 62 Hz 
5− normalne warunki atmosferyczne (temperatura 293K, ciśnienie 1,013⋅10  

N/m2 3=1013 hPa, wilgotność względna 17,3 g/m  w temp. 293 K) 

W zależności od rodzaju napięcia (przemiennego lub udarowego) rozróżnia się 

następujące rodzaje wytrzymałości elektrycznej: 

a) wytrzymałość elektryczną doraźną tj. wytrzymałość przy napięciu 

przemiennym,  

b) wytrzymałość udarową tj. wytrzymałość przy napięciu udarowym 

piorunowym o kształcie znormalizowanym 1,2 μs/50μs. 

Czas działania napięcia wpływa na rozwój zjawisk, które prowadzą do 

wyładowania zupełnego. Czas ten przy działaniu napięcia przemiennego jest rzędu 

μs, natomiast przy napięciu udarowym jest znacznie krótszy (rys.10.8). 
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Z tego powodu wytrzymałość elektryczna przy napięciu udarowym 

piorunowym jest większa od wytrzymałości statycznej czyli 

>  U    (10.2)   Uprz udar prz 50Hz  

Warunkiem niezawodnej pracy urządzenia jest taki dobór materiałów do 

układów izolacyjnych aby wytrzymywały długotrwale działające napięcie robocze 

i krótkotrwałe przepięcia. 

 

      a)          b)  
                         U                                                           U 

wartość szczytowa 
          [kV] wartość szczytowa 

           [MV] 

t     czas 0,1 ms5 ms t  czas 

 

 

 

 

 

Rys. 10.8. Przebieg napięcia: a) napięcie przemienne, b) udar napięciowy. 

Wymaganie dotyczące wytrzymałości elektrycznej jest podstawowym dla układów 

izolacyjnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia. Wymagania przy doborze 

materiałów izolacyjnych dotyczą: 

− w urządzeniach niskiego napięcia (U<1 kV) ich wytrzymałości cieplnej 

i mechanicznej, 

− w urządzeniach wysokiego napięcia (U>1 kV) wytrzymałości elektrycznej, 

cieplnej i mechanicznej. 

Materiały izolacyjne stałe o idealnej strukturze wewnętrznej (np. posiadające 

idealne sieci krystaliczne bez defektów , bez domieszek i zanieczyszczeń), 

charakteryzuje największa wartość natężenia przebicia czyli tzw. wytrzymałość 

istotna Ei . Jest to wytrzymałość, wynikająca z czysto elektrycznego mechanizmu 

przebicia (przebicie związane jest z utratą stabilności energetycznej elektronów).  

Materiały izolacyjne techniczne, stosowane w układach izolacyjnych przy 

napięciu o częstotliwości 50 Hz, charakteryzuje wytrzymałość elektryczna techniczna 

Eprz która jest zwykle, z powodu wad i zanieczyszczeń w procesie technologicznym, 

o jeden rząd mniejsza od wytrzymałości istotnej Ei  [55]. 
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Należy zauważyć, że wytrzymałość elektryczna materiałów stałych jest co 

najmniej o jeden rząd większa od wytrzymałości elektrycznej powietrza. Do 

czynników, które mogą wpływać na wartość wytrzymałości elektrycznej materiałów 

stałych należą: 

− prędkość podnoszenia napięcia i czas jego przyłożenia, 

− grubość i jednorodność struktury materiału (np. uwarstwienie), 

− wcześniejsze narażenia próbek, w tym procesy suszenia i nasycania, 

− temperatura otoczenia, ciśnienie i wilgotność, 

− obecność inkluzji gazowych, wilgoci i zanieczyszczeń. 

Sposób wykonania pomiaru 

Pomiar wytrzymałości elektrycznej na próbkach materiałów stałych wykonuje 

się w powietrzu. Jeżeli osiągnięcie napięcia przebicia jest niemożliwe z powodu 

wyładowań powierzchniowych - pomiar należy wykonać w ośrodku o wyższej 

przenikalności elektrycznej np. w oleju transformatorowym (przenikalność 

elektryczna względna powietrza ε =1, oleju εp o=2,2). Napięcie probiercze należy 

podnosić w sposób ciągły z jednakową prędkością od zera do napięcia przebicia. 

Jest to czas 10 ÷ 20 s od chwili rozpoczęcia pomiaru. Najczęściej stosowana jest 

prędkość 500V/s. 

Kryterium przebicia elektrycznego jest wzrost prądu w obwodzie oraz 

obniżenie napięcia na próbce. Wzrost prądu może spowodować samoczynne 

zadziałanie wyłącznika lub stopienie bezpiecznika. Należy obliczyć wartość średnią 

wytrzymałości elektrycznej: 

E
n

U
aprz
przi

ii

n

=
=

∑1

1
        [kV/mm]          (10.3) 

gdzie: n - liczba pomiarów napięcia przebicia, 

 U  oraz a  - jak we wzorze 10.1 iprzi

Przy badaniach większej liczby próbek i znacznym rozrzucie wyników należy 

obliczyć odchylenie standardowe: 

( )
σ =

−

−
=

∑ E E

n

prz przi
i

n
2

1

1   [kV/mm]  (10.4) 
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Do pomiaru wytrzymałości elektrycznej materiałów stałych wymagany jest 

znormalizowany układ elektrod pomiarowych, zapewniający jednostajny rozkład pola 

elektrycznego. Elektrody powinny stanowić dwa metalowe walce o brzegach 

zaokrąglonych tak, by promień krzywizny wynosił co najmniej 3 mm. 

W znormalizowanym układzie elektrod (rys. 10.9a) jedna elektroda powinna mieć 

średnicę 25 mm ± 1 mm i wysokość około 25 mm, natomiast druga elektroda 

powinna mieć średnicę 75 mm ± 1 mm i wysokość około 15 mm. Można stosować 

elektrody o jednakowych średnicach (rys. 10.9b). 

W obydwu przypadkach konieczne jest ustawienie współosiowe elektrod 

górnej i dolnej. W badaniach materiałów izolacyjnych w postaci taśm, folii, rur 

giętkich i sztywnych, lakierów izolacyjnych, należy stosować specjalne układy 

elektrod według zaleceń normy [54]. Układy elektrod, dla najczęściej wykonywanych 

pomiarów wytrzymałości elektrycznej materiałów w postaci próbek płaskich, 

przedstawia rysunek 10.9. 
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Rys.10.9. Układy elektrod przy badaniach próbek płaskich: 
 a) elektrody o niejednakowych średnicach, b) elektrody o jednakowych średnicach. 

Układ pomiarowy 

Schemat układu do pomiaru wytrzymałości elektrycznej, wykorzystanego 

w przeprowadzonych pomiarach przedstawia rysunek 10.10. Napięcie wysokie jest 

wytwarzane przez transformator probierczy TP zasilany z niskonapięciowego źródła 

napięcia sinusoidalnego. Stosunek wartości maksymalnej do wartości skutecznej 

napięcia probierczego powinien wynosić 2  ±5%. Moc znamionowa transformatora 

probierczego powinna być wystarczająca do spowodowania przebicia - oznacza to 
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doprowadzenie do próbki prądu o wartości co najmniej 40 mA w całym zakresie napięć 

probierczych. Moc znamionowa podczas badań przy napięciach do 10 kV powinna 

wynosić około 0,5 kVA, natomiast przy napięciach do 100 kV do 5 kVA. 

 

kV 
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Ro 

Trr TP 

Pr 

 

 

 

 

 

 

Rys. 10.10. Schemat układu do pomiaru wytrzymałości elektrycznej: 
Trr - transformator regulacyjny, TP - transformator probierczy, Ro - opornik ograniczający, 

P  - próbka materiału w układzie elektrod. r

Regulowane źródło niskiego napięcia Trr powinno umożliwiać zmianę napięcia 

probierczego w sposób płynny, bez przeregulowań, i posiadać moc znamionową nie 

mniejszą niż 75% mocy znamionowej transformatora probierczego. Dla ograniczenia 

prądu zwarcia w obwodzie wysokiego napięcia stosuje się opornik ochronny R ,o  

włączony szeregowo z elektrodami. Jego rezystancja powinna wynosić 0,2 ÷1 Ω na 

każdy 1 V górnego napięcia transformatora probierczego oraz obciążalność co 

najmniej 100 W. 

W chwili przebicia próbki powinno nastąpić wyłączenie niskiego napięcia przez 

wyłącznik automatyczny. Pomiar napięcia probierczego należy wykonywać po stronie 

wysokiego napięcia transformatora probierczego za pomocą woltomierza 

elektrostatycznego, przekładnika napięciowego lub dzielnika napięcia. 

Wytrzymałość elektryczna materiałów izolacyjnych zmienia się w zależności od 

temperatury oraz wilgotności. Jeżeli są takie zalecenia to przed pomiarami próbki 

materiałów należy poddać stabilizowaniu wstępnemu w czasie nie krótszym niż 24 h, 

w temperaturze 23oC ± 2oC, przy wilgotności względnej 50% ± 5% t.j. w normalnych 

warunkach atmosferycznych. 

Przebieg i wyniki pomiarów 

Pomiary wytrzymałości elektrycznej przeprowadzono na trzech próbkach 

materiału izolacyjnego stałego (guma dielektryczna szara, której skład i parametry 
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mechaniczne zostały szczegółowo opisane w poprzednim rozdziale), wykonanego 

w kształcie płytek o następujących wymiarach – powierzchnia 295 x 295 mm, 

grubość 6 mm. Próbki oznaczono numerami 1, 2 i 3. Wykonane one zostały przez 

FTT Stomil S.A. w Wolbromiu. Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z metodyką 

pomiarową i z wykorzystaniem układu pomiarowego opisanego powyżej.  

Napięcie probiercze podczas prób podnoszono skokowo co 5 kV, od wartości 

10 kV do wartości 60 kV. Na każdym stopniu wartość napięcia probierczego utrzymywano 

przez czas 20 sekund. Dla każdej próbki pomiary wytrzymałości elektrycznej 

przeprowadzano w 3 różnych miejscach powierzchni. Dla wszystkich trzech próbek 

wyniki przeprowadzonych pomiarów wytrzymałości elektrycznej były bardzo zbliżone: 

− dla żadnej próbki nie nastąpiło przebicie aż do wartości napięcia probierczego 60 kV, 

− dla wszystkich próbek począwszy od napięcia probierczego ok. 30 kV 

występowały wyładowania ślizgowe początkowo pojedyncze, w miarę 

podnoszenia skokowo napięcia probierczego coraz bardziej intensywne, aż do 

bardzo intensywnych wyładowań ślizgowych przy napięciu probierczym ok. 60 kV.  

Wyniki pomiarów ujęto w tabeli 10.3. Opis zaobserwowanych objawów to: 

brak wył. – brak wyładowań, poj. wył. ślizgowe – wystąpienie pojedynczych 

wyładowań ślizgowych, wielokr. wył. śl. - wystąpienie wielokrotnych wyładowań 

ślizgowych, narastaj. wył. śl. - wystąpienie narastających wyładowań ślizgowych, 

inten. wył. śl. – wystąpienie bardzo intensywnych wyładowań ślizgowych.  

W przypadku konieczności określenia napięcia przebicia badanych próbek, 

należało badane próbki zanurzyć w naczyniu z cieczą elektroizolacyjną (olejem 

izolacyjnym) i zwiększać napięcie probiercze aż do uzyskania napięcia przebicia. 

W przypadku badanych próbek nie było takiej konieczności. 

Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów wytrzymałości elektrycznej 

badanych próbek wykonanych z gumy dielektrycznej szarej typ AGH można 

stwierdzić, że zaproponowany materiał na tuleje na rdzenie izolacyjne 

projektowanych nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych posiada 

wystarczające parametry izolacyjne. Wystąpienie pojedynczych wyładowań 

ślizgowych zaobserwowano dopiero przy wartości napięcia probierczego około 

30 kV. Jest to wartość napięcia co najmniej 2,5 razy większa od maksymalnych 

wartości napięcia ładowania baterii kondensatorów podczas rozkruszania bloków 

skalnych z wykorzystaniem efektu EHD. 
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Tab. 10.3. Wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej badanych próbek wykonanych z gumy 
dielektrycznej szarej 

napięcie probiercze w kV 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

zaobserwowane objawy 
Próbka 1 

poj.wył. 
ślizgowe 

poj.wył. 
ślizgowe 

wielokr.
wył. śl. 

wielokr.
wył. śl. 

narastaj.
wył. śl. 

narastaj.
wył. śl. 

inten. 
wył.śl. 

brak wył brak wył brak wył brak wył 

napięcie probiercze w kV 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

zaobserwowane objawy 
Próbka 2 

poj.wył. 

ślizgowe 

poj.wył. 

ślizgowe 

wielokr.

wył. śl. 

wielokr.

wył. śl. 

narastaj.

wył. śl. 

narastaj.

wył. śl. 

inten. 

wył.śl. 
brak wył brak wył brak wył brak wył 

napięcie probiercze w kV 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

zaobserwowane objawy 
Próbka 3 

poj.wył. 
ślizgowe 

poj.wył. 
ślizgowe 

wielokr.
wył. śl. 

wielokr.
wył. śl. 

narastaj.
wył. śl. 

narastaj.
wył. śl. 

inten. 
wył.śl. 

brak wył brak wył brak wył brak wył 

 

10.4. Wykonanie nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych 

Na podstawie rysunków wykonawczych (zamieszczonych w Załączniku nr 2), 

w ZTT Stomil S.A. w Wolbromiu wykonano po dwa egzemplarze nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych przetworników elektrohydraulicznych. Tuleje uszczelniające 

i rozprężne wykonano z gumy dielektrycznej (barwa czarna) oznaczonej symbolem 

MK Również w tych zakładach wykonano specjalną mieszankę z gumy dielektrycznej 

(barwa szara) oznaczonej symbolem AGH, wybranej na rdzenie izolacyjne dla 

nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych. Mieszankę tę 

zawulkanizowano na gorąco zgodnie z rysunkami wykonawczymi, tworząc rdzenie 

izolacyjne pomiędzy elektrodami wewnętrznymi i wewnętrznymi.  

Widok gotowych przetworników elektrohydraulicznych, nowej konstrukcji, 

przedstawiono na rysunku 10.11. Przetwornik górny został wykonany zgodnie 

z koncepcją nr 2 a przetwornik dolny zgodnie z koncepcją nr 1.  
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a) 

b) 

 

Rys. 10.11. Widok wykonanych w metalu nowych rozwiązań przetworników elektrohydraulicznych:  
a) przetwornik wykonany zgodnie z koncepcją nr 2, b) przetwornik wykonany zgodnie z koncepcją nr 1 

10.5. Badania uzupełniające z wykorzystaniem nowych rozwiązań 
przetworników elektrohydraulicznych 

Przetworniki nowego typu poddano próbom mającym na celu stwierdzenie, 

czy ich konstrukcja oraz zastosowana jako izolator nowa mieszanka dielektryczna 

poprawiły ich efektywność działania. Próby wykonano na stanowisku badawczym 

w Laboratorium Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH 

przy wykorzystaniu urządzenia do generacji efektu elektrohydraulicznego 

opisanego w rozdziale 5 i zastosowanego podczas prób przedstawionych 

w rozdziałach 8 i 9. Próby wykonano jako porównawcze dla poprzedniego 

rozwiązania przetwornika starego typu. Do prób wykorzystano bloki betonowe 

wykonane z betonu B35 po 28-dniowym dojrzewaniu. W pierwszej kolejności 

w próbach zastosowano przetwornik wykonany zgodnie z koncepcją nr 2, 

i z wykorzystaniem dodatkowego obciążnika. Pierwsza próba oraz kolejne nie powiodły 

się. Brak stożka w miejscu osadzenia przetwornika w otworze powodował brak 

szczelności i wyrzucenie, podczas rozładowania baterii kondensatorów, cieczy 

wypełniającej otwór na zewnątrz. Widok jednej z takich prób pokazano na rysunku 

10.12.  
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Rys. 10.12. Widok nowego rozwiązania przetwornika wykonanego zgodnie z koncepcją nr 2, 
podczas przeprowadzania jednej z prób stanowiskowych 

Zdecydowanie korzystniej wypadły próby z rozwiązaniem przetwornika 

wykonanego zgodnie z koncepcją nr 1, z rozpieraną w otworze tuleją gumową. mimo iż 

pierwsza próba spowodowała wyrzucenie przetwornika z otworu, co przedstawiono na 

rysunku 10.13. Było to wynikiem zbyt małego sprężenia tulei gumowej w otworze. Po 

zastosowaniu pośredniego pierścienia pomiędzy tuleją gumową a pierścieniem 

dociskowym, następne próby były już zakończone pozytywnym rezultatem. Widok 

przetwornika po modyfikacjach, podczas mocowania w otworze, przedstawiono na 

rysunku 10.14.  
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Rys. 10.13. Widok nowego rozwiązania przetwornika wykonanego zgodnie z koncepcją nr 1, 
podczas przeprowadzania pierwszej próby stanowiskowej 

 

Rys. 10.14. Widok nowego rozwiązania przetwornika wykonanego zgodnie z koncepcją nr 1, 
mocowanego w otworze, po wykonanych modyfikacjach 
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Próby z nowym rozwiązaniem przetwornika wykonano na trzech blokach 

betonowych o wymiarach 0,6x0,6x0,6 m, oraz na czterech blokach betonowych 

o wymiarach 1,0x1,0x1,0 m. Jako wartość początkową napięcia ładowania przyjęto 

wartości zastosowane podczas prób ze starym rozwiązaniem przetwornika. Dla bloków 

o mniejszej objętości była to wartość napięcia około 5,1 kV, a dla bloków większych 

około 7,3 kV. Po zaobserwowaniu pozytywnych rezultatów prób, wartość napięcia 

ładowania obniżano dla każdej kolejnej próby o około 0,1 kV. Wartości napięcia 

ładowania energii udaru dla poszczególnych prób, dla obydwu rodzajów bloków, 

przedstawiono w tabeli 10.4. W tabeli tej, w ostatniej kolumnie zamieszczono również 

uzyskany rezultat. Dla bloków o objętości 0,216 m3, każdym przypadku otrzymano 

rozspojenie bloku na mniejsze odłamy. Natomiast dla bloków o objętości 1,0 m3 przy 

wartości napięcia ładowania mniejszej o około 4 ÷ 5,5%, zaobserwowano spękanie 

bloku na całej wysokości, bez wyraźnego rozpadnięcia się na mniejsze bloki. Widok 

efektów kilku z przeprowadzonych prób pokazano na rysunkach 10.15 - 10.17.  
 

Tabela 10.4. Wyniki rozkruszania sztucznych bloków skalnych wykonanych z betonu B35 po 28-
dniowym dojrzewaniu, z wykorzystaniem nowego rozwiązania przetwornika 
elektrohydraulicznego 

Napięcie 
niezbędne do 
rozkruszenia 

Wymiary 
próby 

Objętość 
próby 

Energia 
udaru Nr 

próby Uzyskany rezultat 
[m] [m3] [kJ] [kV] 

1 5,0 13,7 rozspojenie bloku na 
mniejsze odłamki 

2 4,9 13,2 rozspojenie bloku na 
mniejsze odłamki 0,6x0,6x0,6 0,216 

3 4,8 12,7 rozspojenie bloku na 
mniejsze odłamki 

1 7,3 29,3 rozspojenie bloku na 
mniejsze odłamki 

2 7,1 27,7 rozspojenie bloku na 
mniejsze odłamki 

3 7,0 26.9 spękania bloku na 
całej wysokości 

1,0x1,0x1,0 1,0 

4 6,9 26,2 spękania bloku na 
całej wysokości 
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Rys. 10.15. Widok efektu wyładowania elektrohydrodynamicznego z wykorzystaniem nowego 
rozwiązania przetwornika dla bloku o objętości 0,216 m3

 

Rys. 10.16. Widok efektu wyładowania elektrohydrodynamicznego z wykorzystaniem nowego 
rozwiązania przetwornika dla bloku o objętości 1,0 m3, przy napięciu ładowania 7,3 kV 
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Rys. 10.17. Widok efektu wyładowania elektrohydrodynamicznego z wykorzystaniem nowego 
rozwiązania przetwornika dla bloku o objętości 1,0 m3, przy napięciu ładowania 6,9 kV 

Porównując efekty uzyskane podczas prób ze starym i nowym rozwiązaniem 

przetwornika można stwierdzić, że nowa konstrukcja jest w pełni efektywna. Nie 

zaobserwowano żadnych przebić pomiędzy elektrodami, zarówno w postaci łuku 

elektrycznego jak też iskry. Rezultat wyładowania, przy takich samych wartościach 

napięcia ładowania, był bardziej korzystny dla nowego rozwiązania przetwornika (rozpad 

bloków na mniejsze odłamki lub spękanie bloku na całej wysokości). Natomiast 

porównywalny efekt, w porównaniu do starego rozwiązania przetwornika, uzyskiwany 

był dla nowej konstrukcji przy napięciach ładowania o 0,2 ÷ 0,4 kV mniejszych.  
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11. Uwagi i wnioski końcowe 

Przedstawiona rozprawa doktorska w moim mniemaniu stanowi  znaczny 

krok w rozwoju i aplikacji (w szczególności dla zastosowań górniczych) zjawiska, 

i opartej na nim elektrohydraulicznej metody rozspajania skał i betonów, 

o podwyższonych własnościach  wytrzymałościowych. 

Co prawda do pełnego opisania metody wiele jeszcze brakuje, szczególnie 

jeśli mowa o jej zastosowaniach praktycznych w górnictwie skalnym, gdzie mamy do 

czynienia z niezwykle zróżnicowanym materiałem badawczym jakim są skały, to 

przeprowadzone w trakcie realizacji pracy rozważania teoretyczne oraz cykl 

eksperymentów, znacznie wzbogacają  wiedzę o opisywanej metodzie.  

Pomimo zatem, jak już wspomniano, że do pełnego opisu zjawisk wiele 

jeszcze  brakuje, to jednak przedstawiona praca pozwala na wyciągnięcie szeregu 

wniosków przedstawionych poniżej.  

Zakres badań jaki został przez autora pracy zaprezentowany, dla pełnego 

ustalenia wpływu i oceny wzajemnych relacji skała - metoda elektrohydrauliczna  nie 

jest kompletny, ale biorąc pod uwagę rozmaitość materiału który można by testować 

nie było to możliwym w trakcie jednej rozprawy. 

 

1. Przeprowadzone w pracy rozważania teoretyczne oraz cykl eksperymentów 

i analiz z wykorzystaniem metody elementów skończonych, wskazuje 

i potwierdza dotychczasowe badania o możliwościach zastosowania metody 

elektrohydraulicznej dla  celów górniczych i częściowo w budownictwie. 

 

2. Przeprowadzone przez autora badania eksperymentalne po raz pierwszy 

pozwoliły na ustalenie i opis zależności pomiędzy właściwościami skał takimi 

jak ich wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość, porowatość,  itd. 

a  wartościami energii generowanej na drodze wyładowania 

wysokonapięciowego. 

 

3. Badania wykazały istnienie anomalnych zależności pomiędzy wybranymi 

własnościami skał i niezbędną do ich rozspajania energią (dla przykładu można 

tu przytoczyć fakt, że do rozspojenia bloków betonowych o dużej wytrzymałości 

na ściskanie potrzeba znacznie mniejszych wartości energii niż dla bloków 
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o niższej wytrzymałości – ta sama sytuacja ma miejsce przy porównaniu 

wartości energii rozspajania piaskowca i dolomitu). Zjawisko to wg autora 

należy tłumaczyć na drodze występowania amortyzacji efektu wyładowania 

wysokonapięciowego na skutek większej porowatości skały i co za tym idzie 

powierzchniowego zgniotu powierzchni otworu. Im większa porowatość 

rozspajanych bloków skalnych, tym  większa wartość energii niezbędnej do ich 

podziału. 

 

4. Potwierdzony  został fakt możliwości rozspajania skał całkowicie bez rozrzutu 

odłamków skalnych, pod warunkiem dobrania odpowiednich dla danego 

gabarytu i rodzaju skały parametrów energetycznych eksplozji. Fakt ten daje 

możliwości poszerzenia aplikacji metody np. dla celów ratownictwa górniczego. 

 

5. W trakcie badań stwierdzono jednoznacznie, że niezwykle krótki czas trwania 

efektu i występujące podczas eksplozji olbrzymie moce chwilowe pozwalają na 

oddziaływanie na skałę i jej rozspajanie  w sposób niezgodny z naturą skały tj. jej 

destrukcję zgodnie z naturalnymi płaszczyznami podziału. Inne metody nie dają 

takiego efektu. Jednakże doprowadzenie do opisywanej sytuacji wymaga dość 

ścisłego określenia energii rozspajania, a biorąc pod uwagę zróżnicowanie 

własności skał, możliwe jest praktycznie tylko na drodze eksperymentalnej. 

 

6. Badania wykazały olbrzymi wpływ konstrukcji narzędzia urabiającego jakim 

jest przetwornik elektrohydrauliczny na efekty rozspajania. Analiza konstrukcji 

narzędzia (starego typu) i jego wad, stała się przyczynkiem do skonstruowania 

i opatentowania przy współudziale autora pracy, nowego, znacznie bardziej 

efektywnego narzędzia. urabiającego. 

 

7. Przeprowadzone badania potwierdzają fakt minimalizacji negatywnych 

oddziaływań metody na środowisko naturalne. Brak rozrzutu odłamków, 

całkowity brak gazów powybuchowych, minimalne natężenie hałasu 

towarzyszące eksplozji to w porównaniu z innymi górniczymi metodami 

czynniki potwierdzające tę tezę. 
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8. Uzyskiwane przez autora wyniki rozspajania skał metodą elektrohydrauliczną 

nie wskazują (w zakresie mocy i energii jakimi dysponował autor 

przygotowując niniejszą rozprawę) na konkurencyjność tej metody np. dla 

materiałów kruszących. Inny jest jednak przewidywany zakres i cel aplikacyjny 

metody elaktrohydraulicznej. 

 

9.  Skuteczność rozspajania bloków skalnych i betonowych jest bardzo ściśle, (co 

jest potwierdzeniem tezy pracy), powiązana z parametrami związanymi 

z generacją impulsu, a zatem przede wszystkim z napięciem ładowania  baterii 

kondensatorów impulsowych. Nieodpowiedni ich dobór powoduje 

nieskuteczność, lub tylko częściowy skutek rozspajania, zaś powtarzanie efektu 

przy utracie szczelności otworów jest kłopotliwe, a niejednokrotnie niemożliwe. 

 

10. Biorąc pod uwagę fakt, że podstawową operacją górniczą jest urabianie, czyli 

oddzielanie części skał od masywu, jako ostatni eksperyment potraktowano 

testowanie metody elektrohydraulicznej w warunkach naturalnych decydując 

się na trudno-urabialny piaskowiec godulski eksploatowany w Kopalni 

Surowców Skalnych Wisła - Obłaziec. Badania zakończyły się częściowym 

sukcesem i co prawda nie można mówić na tym etapie prac o efektywności 

procesu, ale eksperyment potwierdził fakt, że w przypadku większych mocy 

chwilowych nie należy wykluczać i tej aplikacji metody elaktrohydraulicznej. 
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Tabela 1. Objaśnienia parametrów fizyko-mechanicznych własności skał 
                 (wyszczególnionych w tabelach 2-7) 
 
 
L.p. Symbol Objaśnienie symbolu wg przyjętej systematyki 

1. [ρw] 
 Gęstość objętościowa 

2. [ρo] 
 Gęstość właściwa 

3. [Nw] 
 Nasiąkliwość wagowa 

4. [P] Porowatość 

5. [Rc] 
 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 

6. [Rcw] 
 Wytrzymałość na ściskanie w stanie nawodnionym 

7. [Rr] 
 Wytrzymałość na rozciąganie 

8. [Rg] 
 Wytrzymałość na zginanie 

9. [Rt] 
 Wytrzymałość na ścinanie 

10. [Eo] 
 Moduł odkształcenia 

11. [Es] 
 Moduł sprężystości Younga 

12. [ν] 
 Współczynnik rozszerzalności Poissona 

13. [Wet] 
 Energetyczny wskaźnik skłonności do tąpań 

14. [Rs
c] 

 Wytrzymałość na ściskanie przy obciążeniu statycznym (vs=10º μm/s) 

15. [Es
o] 

 
Moduł odkształcenia w stanie przedzniszczeniowym przy obciążeniu statycznym 
(vs=10º μm/s) 

16. [Ms
o] 

 
Moduł odkształcenia w stanie przedzniszczeniowym przy obciążeniu statycznym 
(vs=10º μm/s) 

17. [εs
kr] 
 

Odkształcenia krytyczne w stanie przedzniszczeniowym przy obciążeniu 
statycznym (vs=10º μm/s) 

18. [Rrs
c] 

 
Wytrzymałość resztkowa na ściskanie przy obciążeniu statycznym   
 (vs=10º μm/s) 

19. [Rd
c] 

 Wytrzymałość na ściskanie przy obciążeniu dynamicznym (vs=10º μm/s) 

20. [Ed
o] 

 
Moduł odkształcenia w stanie pozniszczeniowym przy obciążeniu dynamicznym 
(vs=10º μm/s) 

21. [Md
o] 

 
Moduł odkształcenia w stanie pozniszczeniowym przy obciążeniu dynamicznym 
(vs=10º μm/s) 

22. [εd
kr] 
 

Odkształcenia krytyczne w stanie pozniszczeniowym przy obciążeniu 
dynamicznym (vs=10º μm/s) 

23. [R0
cz] 
 

Wytrzymałość różnicowa na ściskanie w trójosiowym stanie naprężenia   
(p=0 MPa) 

24. [R60
cz] 

 
Wytrzymałość różnicowa na ściskanie w trójosiowym stanie naprężenia 
(p=60 MPa) 

25. [C1] 
 Kohezja w jednoosiowym stanie naprężenia 

26. [φ1] 
 Kąt tarcia wewnętrznego w jednoosiowym stanie naprężenia 

27. [C2] 
 Kohezja w jednoosiowym stanie naprężenia 

28. [φ2] 
 Kąt tarcia wewnętrznego w trójosiowym stanie naprężenia 

 148



 

            

  

            

            

   

 
          

 
 
 

SKAŁY SIARCZANOWE

ANHYDRYTY

KRYSTALICZNE MASYWNE 
AKM 

LAMINOWANE GIPSEM I 
SUBSTANCJĄ ILASTĄ 

ALZ 

GIPSOANHYDRYTY 
GA 

SKAŁY WĘGLANOWE 

 
DOLOMITY WAPNISTE PRZEKRYSTALIZOWANE 

WAPIENIE DOLOMITYCZNE 
MIKROKRYSTALICZNE 

 
MASYWNE 
WDMM 

 
ZGIPSOWANE 

WDMZ 

 
POROWATE I 
KAWERNISTE

WDMP 

 
MASYWNE
DWPM

 
ZGIPSOWAME 

WDMZ 

 
SPĘKANE 
DWPS 

 
POROWATE I 
KAWERNISTE

DWPP 

DOLOMITY WAPNISTE ZIARNISTE DOLOMITY 

 
MASYWNE 
DWZM 

 
ZGIPSOWANE 

DWZZ 

 
POROWATE I 
KAWERNISTE 

DWZP 

 
SMUGOWANY 

DS 

 
MARGLISTY (ILASTY) 

DM 

ŁUPKI MIEDZIONOŚNE

DOLOMITYCZNE 
ŁD

DOLOMITYCZNO – ILASTE
ŁDI

ILASTE
ŁI

PIASKOWCE KWARCOWE

SILNIE ZWIĘZŁE I ZWIĘZŁE O SPOIWIE ŚREDNIO ZWIĘZŁE O SPOIWIE

 
ANHYDRYTOWYM 

PA 

 
WĘGLANOWYM 

PW 

 
WĘGLANOWO- 
SIARCZKOWYM 

PWS 

 
MIESZANYM 

PM 

SŁABO ZWIĘZŁE O SPOIWIE

ILASTYM 
PI 

ILASTO – ŻELAZISTYM (CZERWONE) 
PC 
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Tabela 2. Wartości parametrów fizycznych własności skał 
 

wartości średnie arytmetyczne 
                   

wartość min. – wartość max. 
 

Rodzaj skał 
(symbole) 

ρw
[kg/dm3] 

ρo
[kg/dm3] 

Nw
[%] 

P 
[%] 

2,93 2,93 0,02 0,006 
AKM 

2,90-2,96 2,89-2,96 0,00-0,03 0,003-0,010 

2,86 2,82 0,54 1,39 
ALZ 

2,812,88 2,77-2,84 0,42-0,67 1,08-1,72 

2,46 2,30 2,90 6,50 
GA 

2,43-2,49 2,27-2,33 276-3,53 6,19-7,91 

2,72 2,67 0,74 1,84 
WDMM 

2,69-2,74 2,64-2,68 0,54-0,88 1,34-2,19 

2,70 2,60 1,45 3,70 
WDMZ 

2,66-2,73 2,56-2,63 1,05-2,00 2,68-4,60 

2,76 2,47 4,28 10,51 
WDMP 

2,72-2,80 2,44-2,51 3,31-5,51 8,22-13,33 

2,71 2,68 0,43 1,10 
DWPM 

2,68-2,71 2,65-2,73 0,30-0,55 0,86-1,36 

2,69 2,51 2,68 6,69 
DWPZ 

2,65-2,72 2,47-2,52 1,96-3,20 4,99-7,90 

2,75 2,63 1,73 4,36 
DWPS 

2,72-2,77 2,60-2,65 1,46-2,20 3,77-5,44 

2,72 2,53 2,78 6,98 
DWPP 

2,68-2,75 2,50-2,55 1,92-3,36 4,92-8,40 

2,71 2,66 0,56 1,48 
DWZM 

2,67-2,74 2,63-2,70 0,43-0,68 1,13-1,70 

2,70 2,48 3,32 8,15 
DWZZ 

2,63-2,72 2,41-2,50 2,15-4,33 5,67-10,12 

2,73 2,38 5,68 13,45 
DWZP 

2,70-2,79 2,35-2,42 4,23-6,34 10,16-15,01 

2,75 2,65 1,04 3,64 
DS 

2,72-2,77 2,63-2,67 0,83-1,47 2,91-4,81 

2,78 2,66 1,75 4,67 
DM 

2,74-2,82 2,64-2,67 1,32-2,11 3,52-5,63 

2,71 2,64 1,02 2,58 
ŁD 

2,65-2,73 2,61-2,66 0,90-1,25 2,20-2,93 

2,67 2,56 1,67 4,12 
ŁDI 

2,62-2,70 2,53-2,57 1,36-1,88 3,77-4,33 

2,64 2,48 2,46 6,06 
ŁI 

2,60-2,68 2,45-2,51 2,21-2,70 5,78-6,25 

2,77 2,73 0,58 1,44 
PA 

2,72-2,82 2,68-2,78 0,40-0,71 1,00-1,72 
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Tabela 2. c.d. 
 
 

Rodzaj skał 
(symbole) 

ρw
[kg/dm3] 

ρo
[kg/dm3] 

Nw
[%] 

P 
[%] 

2,66 2,57 1,25 3,38 
PW 

2,63-2,69 2,54-,60 0,98-1,52 2,68-4,05 

2,68 2,52 2,40 5,97 
PWS 

2,65-2,72 2,50-2,56 1,90-3,02 4,78-7,31 

2,65 2,40 3,92 9,43 
PM 

2,57-2,69 2,32-2,45 3,02-5,01 7,77-11,85 

2,44 2,08 7,15 14,82 
PI 

2,37-2,48 2,02-2,12 5,52-8,80 11,54-17,83 

2,41 1,98 9,07 17,84 
PC 

2,35-2,48 1,93-2,05 8,06-12,06 15,15-22,15 
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Tabela 3. Wartości parametrów wytrzymałościowych własności skał 
 

wartości średnie arytmetyczne 
                   

wartość min. – wartość max. 
 
 

Rodzaj skał 
(symbole) 

Rc
[MPa] 

Rcw
[MPa] 

Rr
[MPa] 

Rg
[MPa] 

Rt
[MPa] 

124,1 118,4 7,6 14,1 19,9 
AKM 

100,0-140,8 105,2-132,2 6,8-8,1 12,8-16,0 18,3-22,5 

79,7 64,9 5,3 8,2 15,3 
ALZ 

54,8-91,6 53,3-75,0 4,4-6,1 7,0-10,3 13,4-17,2 

28,7 20,5 2,7 5,6 9,3 
GA 

26,2-33,6 18,2-23,6 2,5-3,2 4,6-6,3 8,8-10,1 

144,4 127,3 7,7 15,9 21,8 
WDMM 

120,4-186,2 103,3-161,8 6,5-8,4 13,1-18,7 18,7-24,3 

65,9 48,5 3,9 8,5 14,7 
WDMZ 

47,8-85,5 34,9-56,9 2,7-5,0 7,2-10,0 12,6-16,3 

78,6 63,8 4,1 8,8 15,4 
WDMP 

53,3-104,6 55,2-83,4 3,1-4,9 7,7-10,5 13,0-17,7 

182,9 163,9 9,1 17,3 25,9 
DWPM 

151,3-224,0 121,8-213,2 8,0-10,8 15,3-19,2 22,5-28,2 

68,7 51,3 4,6 8,1 15,3 
DWPZ 

56,5-89,4 41,9-64,9 3,9-5,5 6,8-8,8 13,2-16,6 

91,9 71,9 6,1 13,4 20,2 
DWPS 

70,8-111,0 58,8-88,8 5,4-6,8 11,6-14,8 17,6-23,3 

74,3 53,1 5,0 10,3 15,4 
DWPP 

56,6-98,5 42,9-66,4 4,4-5,8 8,4-11,6 12,1-18,2 

143,7 127,8 7,4 15,3 22,1 
DWZM 

120,9-166,4 105,6-152,6 6,1-8,4 12,1-16,9 20,7-24,7 

55,8 45,0 3,8 7,8 13,0 
DWZZ 

35,0-78,6 36,5-62,1 3,1-4,8 6,6-9,6 11,0-16,2 

64,2 45,4 3,7 7,5 12,3 
DWZP 

43,3-91,6 38,1-61,1 3,5-4,5 6,6-8,8 10,6-14,1 

115,5 91,8 5,4 13,2 19,8 
DS 

100,5-138,9 83,5-102,6 5,2-6,0 12,6-16,0 17,8-22,0 

82,1 59,9 4,2 12,1 18,9 
DM 

56,8-96,4 46,3-73,3 3,7-4,9 11,3-13,7 16,6-21,8 

115,1 86,0 7,8 12,9 19,2 
ŁD 

92,6-130,2 66,7-98,8 5,9-8,7 11,8-14,0 17,9-22,2 

79,1 55,4 6,3 10,8 16,2 
ŁDI 

61,5-91,6 41,1-66,7 5,2-8,1 8,6-12,1 14,3-17,8 

35,1 25,0 3,2 5,3 8,5 
ŁI 

26,6-48,8 22,2-30,4 2,6-4,1 4,1-6,8 7,2-9,6 

103,2 85,0 5,5 12,1 21,2 
PA 

70,8-141,5 68,8-102,6 4,4-6,2 9,6-14,2 18,2-23,7 
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Tabela 3. c.d. 
 
 

Rodzaj skał 
(symbole) 

Rc
[MPa] 

Rcw
[MPa] 

Rr
[MPa] 

Rg
[MPa] 

Rt
[MPa] 

69,7 56,1 3,9 7,5 13,5 
PW 

53,5-93,7 40,4-69,8 3,1-4,8 6,5-9,0 11,0-15,0 

43,7 33,4 2,6 5,1 9,8 
PWS 

33,5-60,7 24,2-42,1 2,1-3,1 4,5-6,5 7,8-12,4 

35,7 17,6 1,7 4,2 7,4 
PM 

30,8-46,9 12,3-23,3 1,2-2,3 3,3-4,8 5,3-8,2 

18,9 8,7 1,1 2,3 4,1 
PI 

13,2-27,7 6,6-11,3 0,8-1,5 1,7-2,8 3,0-4,6 

15,1 6,6 0,7 1,8 3,0 
PC 

11,0-21,4 4,7-8,1 0,6-1,0 1,3-2,3 2,2-3,5 
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Tabela 4. Wartości parametrów deformacyjnych własności skał 
 

wartości średnie arytmetyczne 
                   

wartość min. – wartość max. 
 

Rodzaj skał 
(symbole) 

Eo
[Gpa] 

Es
[Gpa] 

ν 
- 

Wet
- 

54,2 57,6 0,26 5,05 
AKM 

44,8-70,9 47,8-74,3 0,19-0,33 4,40-5,79 

36,1 40,8 0,22 3,27 
ALZ 

20,8-409 25,2-49,5 0,17-0,29 2,38-4,12 

8,9 13,0 0,21 1,06 
GA 

7,0-9,9 9,7-15,4 0,19-0,27 0,89-1,16 

68,4 72,3 0,24 6,16 
WDMM 

59,2-77,5 63,3-81,8 0,16-0,29 4,77-7,03 

27,6 32,2 0,22 2,41 
WDMZ 

20,6-38,7 24,0-45,2 0,17-0,28 1,87-3,01 

30,3 33,7 0,23 2,65 
WDMP 

25,6-42,6 25,6-46,8 0,18-0,31 2,01-3,75 

83,8 86,0 0,25 7,56 
DWPM 

68,3-101,5 70,0-102,7 0,19-0,32 6,23-10,12 

32,8 37,8 0,23 2,52 
DWPZ 

24,3-40,5 29,8-47,6 0,17-0,30 1,96-3,49 

48,4 54,6 0,22 4,14 
DWPS 

39,5-55,2 43,3-64,3 0,18-0,32 3,12-4,79 

29,2 32,6 0,23 2,66 
DWPP 

23,8-37,5 22,8-42,5 0,17-0,31 2,04-3,22 

59,5 63,1 0,24 5,63 
DWZM 

42,3-72,0 43,8-75,6 0,19-0,28 4,85-6,37 

30,3 35,8 0,22 2,48 
DWZZ 

24,3-38,6 27,7-47,2 0,16-0,30 1,82-3,10 

21,5 25,3 0,22 2,46 
DWZP 

17,3-29,7 19,8-33,2 0,19-0,28 1,65-3,03 

44,5 47,1 0,23 4,33 
DS 

38,4-53,6 39,5-54,2 0,17-0,28 3,86-5,06 

29,6 33,5 0,21 3,01 
DM 

25,5-31,5 29,2-35,4 0,16-0,27 2,67-3,02 

35,1 42,1 0,23 3,84 
ŁD 

26,6-42,1 36,6-48,7 0,18-0,28 3,11-4,46 

21,7 28,2 0,21 2,82 
ŁDI 

17,6-27,6 21,2-33,6 0,16-0,28 2,32-3,67 

13,3 18,5 0,22 1,81 
ŁI 

10,2-15,4 12,6-22,1 0,17-0,27 1,25-1,96 

42,9 48,6 0,22 3,79 
PA 

29,2-56,4 33,8-59,8 0,16-0,25 2,50-4,36 
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Tabela 4. c.d. 
 
 

Rodzaj skał 
(symbole) 

Eo
[Gpa] 

Es
[Gpa] 

ν 
- 

Wet
- 

16,1 21,5 0,20 2,51 
PW 

12,9-24,5 17,8-28,2 0,16-0,24 1,96-2,93 

9,7 13,9 0,16 1,55 
PWS 

7,3-12,1 12,0-16,8 0,13-0,20 1,30-1,92 

8,4 12,6 0,14 1,31 
PM 

7,2-11,7 10,9-14,7 0,12-0,21 1,20-1,47 

4,3 7,8 0,13 0,92 
PI 

3,3-5,3 6,6-8,6 0,11-0,20 0,64-1,12 

3,8 6,6 0,12 0,71 
PC 

2,7-5,5 5,9-8,2 0,10-0,20 0,42-1,04 
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Tabela 5. Wartości parametrów mechanicznych własności skał w stanach 
                przed i pozniszczeniowych w warunkach obciążeń statycznych 

 
wartości średnie arytmetyczne 

                   
wartość min. – wartość max. 

 
Rodzaj skał 
(symbole) 

Rs
c

[MPa] 
Es

o
[Gpa] 

Ms
o

[Gpa] 
εs

kr
[‰] 

Rrs
c

[MPa] 
132,1 60,2 87,7 2,78 6,6 

AKM 
125,3-161,2 48,9-96,6 79,3-96,6 2,56-2,90 5,8-8,0 

81,0 38,8 72,7 2,64 4,5 
ALZ 

70,2-91,3 29,5-44,2 54,2-81,8 2,40-2,70 3,9-5,2 

141,1 60,0 111,2 2,38 7,1 
WDMM 

121,6-160,2 53,3-66,5 101,3-121,0 2,20-2,50 6,2-8,1 

70,7 26,3 62,9 2,46 4,6 
WDMZ 

60,4-80,9 23,3-30,3 51,3-70,8 2,38-2,55 3,9-5,3 

79,6 32,8 90,2 2,55 5,0 
WDMP 

68,3-92,4 28,6-37,6 88,4-102,2 2,44-2,66 4,2-5,8 

204,7 89,1 178,9 2,36 11,0 
DWPM 

175,4-220,4 76,6-100,4 160,8-200,2 2,18-2,54 9,4-12,0 

72,4 28,3 80,7 2,56 5,1 
DWPZ 

60,8-87,4 26,0-29,3 78,4-82,0 2,35-2,76 4,2-6,2 

87,5 39,6 106,6 2,41 4,9 
DWPS 

70,3-100,1 38,8-40,3 100,7-111,4 2,31-2,53 3,9-5,6 

68,2 27,4 71,2 2,48 4,8 
DWPP 

60,4-80,9 26,4-30,0 64,2-78,0 2,33-2,62 4,2-5,7 

133,1 52,7 130,0 2,42 6,7 
DWZM 

112,2-151,4 49,6-56,8 115,3-140,4 2,31-2,55 5,7-7,6 

62,4 26,0 67,5 2,58 5,0 
DWZZ 

55,5-71,4 23,2-28,6 60,3-73,3 2,33-2,63 4,4-5,7 

67,7 27,2 66,9 2,55 5,7 
DWZP 

60,5-77,4 25,0-28,8 63,3-72,0 2,42-2,70 5,1-6,5 

121,9 46,6 71,4 2,87 6,8 
DS 

108,4-135,2 44,9-48,3 66,4-74,5 2,75-3,03 6,1-7,4 

100,4 36,0 69,3 2,92 5,2 
DM 

90,2-111,4 30,6-40,4 55,6-78,2 2,77-3,06 4,7-5,8 

98,2 42,6 74,0 2,67 5,6 
PA 

84,7-115,9 30,5-55,9 53,8-94,8 2,56-2,73 4,8-6,5 

58,6 15,8 31,6 5,07 4,7 
PW 

50,0-68,3 13,8-18,4 26,1-38,6 4,86-5,32 4,0-5,2 

42,2 9,8 22,6 5,45 4,1 
PWS 

37,9-47,2 8,8-12,1 20,4-26,6 5,15-5,80 3,7-4,6 

35,4 8,4 20,0 5,67 3,8 
PM 

31,9-40,9 7,4-10,2 16,3-21,0 5,30-5,95 3,4-4,4 

18,8 4,0 9,4 6,50 2,0 
PI 

16,8-22,0 3,3-4,8 8,4-11,3 6,15-6,80 1,7-2,3 

15,1 3,6 8,7 6,97 1,8 
PC 

11,0-18,3 3,0-3,9 8,2-9,9 6,45-7,20 1,4-2,1 
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Tabela 6. Wartości parametrów mechanicznych własności skał w stanach 
                 przed i pozniszczeniowych w warunkach obciążeń dynamicznych 

 
wartości średnie arytmetyczne 

                   
wartość min. – wartość max. 

 
Rodzaj skał 
(symbole) 

Rd
c

[MPa] 
Ed

o
[Gpa] 

Md
o

[Gpa] 
εd

kr
[‰] 

165,5 65,6 148,0 3,39 
AKM 

1156,6-170,8 62,4-71,2 144,2-153,7 3,18-3,76 

106,6 49,7 127,7 3,12 
ALZ 

91,3-118,8 40,2-58,0 115,6-136,6 3,05-3,21 

169,1 70,9 147,1 2,73 
WDMM 

159,2-177,0 63,4-78,5 129,7-166,4 2,66-2,84 

91,7 35,2 93,9 2,94 
WDMZ 

85,0-99,8 30,3-41,0 84,8-103,3 2,81-3,11 

106,4 43,3 113,5 3,02 
WDMP 

95,0-111,2 35,6-50,4 106,5-120,2 2,91-3,11 

234,2 101,0 210,5 2,78 
DWPM 

222,0-249,1 94,0-112,6 190,4-226,7 2,57-2,90 

94,2 35,6 107,6 2,80 
DWPZ 

88,4-100,4 34,0-38,1 105,6-110,7 2,66-2,91 

109,6 49,8 147,2 2,68 
DWPS 

102,7-116,0 48,6-50,8 140,6-152,2 2,62-2,74 

88,7 36,5 106,4 3,00 
DWPP 

77,7-96,0 33,8-37,7 100,2-112,0 2,90-3,12 

158,4 64,0 159,7 2,92 
DWZM 

146,1-167,2 59,1-70,4 140,3-174,4 2,86-3,00 

82,5 35,2 94,8 2,91 
DWZZ 

75,0-92,7 32,0-38,4 89,6-101,4 2,81-3,02 

90,3 37,0 103,5 2,95 
DWZP 

83,2-94,0 34,5-36,3 94,3-112,8 2,84-3,11 

152,2 57,8 179,5 3,36 
DS 

134,5-158,8 48,8-59,2 163,3-191,0 3,19-3,52 

126,2 46,1 116,1 3,39 
DM 

116,2-141,1 40,0-50,2 100,0-130,2 3,12-3,62 

119,1 48,4 84,6 3,35 
PA 

105,4-140,0 37,8-58,0 71,9-104,4 3,06-3,48 

76,5 20,0 42,8 5,33 
PW 

73,6-80,9 17,5-23,0 37,4-46,7 5,11-5,58 

54,5 12,2 30,8 5,81 
PWS 

48,8-63,4 10,3-15,5 22,4-37,8 5,67-6,03 

47,1 11,5 28,5 6,18 
PM 

42,9-52,2 9,8-14,2 20,9-35,4 5,90-6,40 

28,5 5,4 14,5 7,29 
PI 

26,0-33,5 5,0-6,1 12,8-17,1 7,02-7,20 

23,7 4,5 12,7 7,58 
PC 

18,1-27,5 4,0-5,1 10,8-14,3 7,12-7,70 
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Tabela 7. Wartości parametrów mechanicznych własności skał 
                 w trójosiowym stanie naprężeń 

 
wartości średnie arytmetyczne 

                   
wartość min. – wartość max. 

 
Rodzaj skał 
(symbole) 

R0
cz

[MPa] 
R60

cz
[MPa] 

C1
[MPa] 

φ1
[º] 

C2
[MPa] 

φ2
[º] 

125,3 297,02 17,3 63 51,8 29 
AKM 

100,9-150,8 283,5-310,5 15,8-18,8 61-65 50,0-53,5 27-31 

81,6 226,1 12,8 62 39,0 27 
ALZ 

70,0-88,2 210,4-241,8 11,2-13,6 60-64 38,0-40,0 24-29 

147,3 335,6 18,4 66 59,3 30 
WDMM 

122,9-162,5 320,4-354,8 17,5-19,5 63-68 53,5-65,0 28-32 

66,0 186,8 10,2 61 32,8 24 
WDMZ 

52,0-78,6 161,5-196,4 8,8-11,8 59-63 30,0-35,0 21-26 

73,6 195,1 10,5 61 36,2 23 
WDMP 

60,5-88,8 180,8-210,0 9,5-11,2 58-62 31,2-38,5 20-25 

165,2 347,3 20,3 67 73,2 28 
DWPM 

148,2-182,4 320,5-372,0 18,0-22,5 64-69 70,0-76,0 26-30 

81,9 220,0 11,5 61 41,3 24 
DWPZ 

68,4-88,4 215,1-224,9 10,5-12,5 58-63 39,0-43,0 23-26 

96,7 250,0 14,0 65 48,0 26 
DWPS 

77,4-116,8 236,2-260,3 12,5-16,0 62-66 45,5-50,0 23-28 

68,5 210,1 9,7 60 35,5 24 
DWPP 

52,2-84,8 193,8-226,3 8,0-10,5 58-64 33,5-37,0 22-26 

146,4 338,3 18,3 66 59,8 30 
DWZM 

123,9-166,4 322,2-355,4 16,0-19,8 63-69 55,5-62,0 27-33 

60,5 185,0 9,5 60 33,8 24 
DWZZ 

48,8-73,4 160,0-209,6 8,0-10,8 58-62 30,0-37,5 22-25 

67,5 189,2 9,8 60 36,3 22 
DWZP 

50,8-84,1 160,8-216,0 8,2-11,5 57-62 29,5-43,0 19-24 

110,3 273,2 14,2 63 48,5 27 
DS 

100,5-120,0 264,2-282,2 12,5-16,0 61-65 45,5-51,5 26-29 

87,3 220,1 11,3 62 44,3 24 
DM 

82,2-92,4 214,1-226,1 10,0-12,5 60-64 41,0-46,5 22-25 

128,1 377,5 19,0 65 44,5 39 
PA 

113,5-130,4 350,4-404,6 17,5-20,5 64-67 40,0-51,0 37-40 

67,5 307,4 11,5 61 28,8 36 
PW 

61,2-73,7 290,0-324,9 10,0-12,5 60-63 27,5-30,0 35-39 

43,2 260,3 6,0 59 24,0 34 
PWS 

40,3-45,3 250,1-271,4 5,0-6,5 57-61 23,0-26,0 33-37 

36,1 229,4 5,0 56 20,5 32 
PM 

34,2-39,2 220,0-238,3 4,5-6,0 54-57 19,0-22,0 30-34 

20,7 133,9* 4,0 51 15,3 31 
PI 

19,3-22,3 113,4-155,0 3,5-4,5 50-53 14,0-16,5 30-33 

14,8 125,7* 3,2 47 12,5 29 
PC 

12,3-16,5 120,0-131,5 3,0-3,8 45-48 12,0-13,5 27-30 
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Tabela 8. Wartości parametrów geologiczno-inżynierskich utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w obszarze 
                 LGOM (skały zwięzłe) 
 

Czwartorzęd Trzeciorzęd 
Parametry Symbol Jednostka 

Żwiry i 
pospółki 

Piaski 
średnie 
i grube 

Piaski 
drobne 
i pyliste 

Gliny Piaski Iły Iły 
zwęglone 

Węgiel 
brunatny 

Gęstość objętościowa ρ0 [kg/dm3] 1,87 – 1,95 1,80 – 1,92 1,72 1,80 – 2,16 1,90 – 2,0 1,92 – 2,43 1,63 – 1,81 1,14 – 1,53 

Gęstość właściwa ρw [kg/dm3] 2,60 – 2,63 2,60 – 2,83 2,65 – 2,72 2,63 – 2,80 - 1,22 – 1,74 

Wilgotność naturalna Wn % - - - 8,6 – 29,4 - 13,7 – 45,5 24,0 – 41,4 30 – 71 

Granica płynności Wp % - - - 14,9 – 56,4 - 48,5 – 119 56,1 – 98,0 - 

Stopień plastyczności lp - - - - 0,0 – 0,53 - 0,00 – 0,35 0,0 – 0,15 - 

Moduł ściśliwości M [MPa] 130 – 145 70 – 100 48 – 68 23 – 73 55 – 80 20 – 82 - - 

Kąt tarcia wewnętrznego φ [º] 37 – 39 32 – 34 26 – 30 12 – 24 28 – 31 6 – 17 2 – 21 15 -31 

Kohezja c [kPa] 37 – 39 - - 25 – 115 - 8 – 196 40 – 127 305 – 650 

Wytrzymałość na ściskanie 
w stanie zamrożonym Rcm [MPa] 1,7 – 7,0 6,5 – 12,0 2,4 – 5,4 2,4 – 5,4 6,5 – 12,0 1,0 – 6,8 3,5 – 8,8 5,0 – 12,1 
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Tabela 9. Wartości parametrów geologiczno-inżynierskich skał otaczających złoże rud miedzi w LGOM (skały zwięzłe) 
 

Pstry piaskowiec Cechsztyn Czerwony spągowiec 

Parametry Symbol Jednostka
Piaskowce Hołupki 

Ł4 
Anhydryty 
A1, A2, A3 

Sól 
kamienna 

Na1 
w anhydrycie 

A1 

Dolomity 
i wapienie 

Ca1 

Piaskowce 
część 

stropowa 

Piaskowce 
część 

spągowa 

Gęstość objętościowa  ρ0 [kg/dm3] 2,0 – 2,7 2,1 – 2,8 2,7 – 3,0  2,0 – 2,1 2,2 – 2,7 1,9 – 2,7 1,8 – 2,4 

Gęstość właściwa  ρw [kg/dm3] 2,3 – 3,2 2,3 – 3,0 2,9 – 3,1 2,1 – 2,2 2,4 – 3,1 2,4 – 3,1 2,4 – 2,8 

Porowatość  P [%] 5,0 – 22,7 3,3 – 13,5 0,5 – 3,1 - 0,8 – 15,2 2,5 – 22,5 16,0 – 26,6 

Nasiąkliwość wagowa  Nw [%] 1,1 – 11,4 1,2 – 8,3 0,0 – 0,7 - 1,0 – 6,8 0,9 – 8,8 8,9 – 12,1 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym  Rc [MPa] 30 – 123 20 – 58  54 – 144  18 – 41 45 – 224 13 – 141 10 – 22 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
nawodnionym Rcw [MPa] 18 – 97 12 – 33  45 – 132  - 35 – 213 7 – 103 5 – 9 

Wytrzymałość na rozciąganie Rr [MPa] 1,1 – 6,0 0,9 – 2,5 4,4 – 8,1 1,2 – 1,7 3,1 – 12,0 0,8 – 6,2 0,6 – 1,1 

Wytrzymałość na zginanie Rg [MPa] 2,9 – 14,4 2,1 – 3,5 6,8 – 16,0  2,1 – 2,8 7,7 – 19,2 1,6 – 15,9 1,3 – 2,5 

Wytrzymałość na ścinanie Rt [MPa] 6,8 – 20,9 3,2 – 6,3 13,4 – 22,5 3,5 – 4,8 12,6 – 28,2 3,0 – 25,7 2,1 – 3,5 

Dynamiczny wskaźnik zwięzłości fd - 0,6 – 3,8 0,9 – 2,4 1,7 – 5,1 0,9 – 1,4 7,1 – 15,3 0,6 – 3,4 0,3 – 1,0 

Wskaźnik skłonności do tąpań Wst - 1,2 – 3,5 0,8 – 1,9 1,9 – 5,8 0,3 – 0,5 1,7 – 9,1 0,6 – 4,0 0,4 – 1,2 

Kąt tarcia wewnętrznego φ [º] 62 – 65  58 – 63  63 – 65 56 – 60 59 – 68 52 – 66 45 – 48 

Kohezja c [MPa] 13 – 16  5 – 8  14 – 19 4 -6 12 – 21 5 – 20 3 – 5 

Moduł sprężystości Younga Es [Gpa] 4 - 36 8 – 19  37 – 74 4 – 7 24 – 100 7 - 50 5 – 8 

Współczynnik rozszerzalności Poissona ν - 0,12 – 0,18 0,16 – 0,21 0,21 – 0,3 0,25 – 0,31 0,17 – 0,34 0,11 – 0,23 0,10 – 0,18 
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Tabela 10. Podstawowe parametry mechaniczne niektórych skał 
                  (wg J. W. Bakłaszowa i innych). 
 
 
 

Rodzaj skały 
Wytrzymałość 
na ściskanie 

Rc [MPa] 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Rr [MPa] 

Moduł 
sprężystości 
podłużnej E 

104 [MPa] 

Liczba 
Poisson’a 

υ 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

[º] 

Bazalt 150 - 300 10 - 80 6 - 10 - 50 - 55 

Dolomit 80 - 250 15 - 25 5 0,15 - 

Gabro 180 - 300 15 - 30 - - - 

Granit 180 - 300 3 - 25 4 - 11 0,18 - 0,22 45 - 60 

Grunt ilasty 1,5 - 7,0 - 0,0016 - 0,005 0,3 5 - 30 

Kwarcyt 160 - 360 10 - 30 5 - 15 0,12 - 0,14 34 

Łupek ilasty 14 - 58 2 - 4 1 - 4 0,22 15 - 30 

Łupek 
piaszczysty 35 - 83 2 - 7 1 - 3 0,15 - 0,4 - 

Marmur 30 - 260 7 - 20 2 - 5 0,2 - 0,25 - 

Mułowiec 38 -110 4-7 1 - 4,5 0,17 - 0,25 30 

Piaskowiec 
drobnoziarnisty 40 - 100 8 - 12 1 - 3 0,2 - 0,3 30 

Piaskowiec 
średnio 

i gruboziarnisty 
72 - 100 9 - 12 0,2 - 0,4 0,1 - 0,3 38 

Sól kamienna 20 - 40 1 - 3 2,4 0,44 39 - 43 

Wapień 120 - 250 9 - 15 0,4 - 0,8 0,27 27 

Węgiel 
kamienny 6 - 50 2 - 5 0,06 - 0,1 0,10 29 - 37 
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 Tabela 11. Względne spadki parametrów wytrzymałościowych i deformacyjnych skał 
 
 

Gęstość Nasiąkliwość 
wagowa 

Spadek 
wytrzymałości 
na ściskanie 

Spadek 
wytrzymałości na 

rozciąganie 

Spadek modułu 
sprężystości 

Young’a 

ρ Nw Rc Rr Es

Rodzaj skały 

kg/dm3 % % % % 

Piaskowiec o spoiwie 
anhydrytowym-PA 2,7 0,56 18,41 25,22 22,76 

Piaskowiec o spoiwie 
weglanowym-PW 2,53 1,35 22,91 31,76 28,47 

Piaskowiec o spoiwie 
mieszanym z przewagą 

weglanowego-PMW 
2,34 2,75 41,86 50,33 38,76 

Piaskowiec o spoiwie 
mieszanym z przewagą 

ilastego-PMI 
2,26 4,39 49,29 59,11 43,99 

Piaskowiec o spoiwie ilastym-
PI 2,07 7,09 56,53 66,08 50,86 

Piaskowiec czerwonego 
spągowca o spoiwie ilasto-

żelazistym-PC 
1,02 10,33 60,65 66,15 60,82 
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Tabela 12. Wyniki badań nasiąkliwości piaskowców w zależności od czasu nawadniania. 
 
 

30 min. 1 godz. 2 godz. 4 godz. 8 godz. 12 godz. 24 godz. 48 godz. 96 godz. 144 godz. 192 godz. 
NwRodzaj skały 
% 

Piaskowiec         
o spoiwie 

anhydrytowym-PA 
0,16 0,2 0,23 0,3 0,41 0,48 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 

Piaskowiec         
o spoiwie 

weglanowym-PW 
0,82 0,91 1,0 1,06 1,25 1,33 1,4 1,42 1,42 1,43 1,44 

Piaskowiec 
o spoiwie 

mieszanym 
z przewagą 

weglanowego-
PMW 

2,02 2,11 2,28 2,63 2,76 2,88 3,0 3,02 3,07 3,11 3,12 

Piaskowiec        
o spoiwie 

mieszanym         
z przewagą 
ilastego-PMI 

3,55 3,79 4,02 4,23 4,4 4,43 4,5 4,52 4,45 4,51 4,53 

Piaskowiec         
o spoiwie ilastym-PI 4,82 5,15 5,44 5,3 6,17 6,28 6,43 6,48 6,5 6,5 6,52 

Piaskowiec 
czerwonego 
spągowca          

o spoiwie ilasto-
żelazistym-PC 

6,74 7,26 8,03 8,95 9,6 9,82 10,04 9,06 10,05 10,08 10,10 
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Tabela 13. Wyniki badań wytrzymałości piaskowców w zależności od ich 
                  nasiąkliwości. 
 
 

Nasiąkliwość 
wagowa 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

Nw Rc

Rodzaj skały 

% MPa 

Uwagi 

Piaskowiec o spoiwie 
anhydrytowym-PA 

0 
0,25 
0,34 
0,48 

128,5 
112,4 
109,0 
105,5 

Piaskowiec o spoiwie 
weglanowym-PW 

0 
0,55 
1,0 
1,41 

83,1 
72,3 
67,7 
64,3 

Piaskowiec o spoiwie mieszanym 
z przewagą weglanowego-PMW 

0 
0,95 
1,8 
2,95 

56,9 
45,0 
39,1 
32,8 

Piaskowiec o spoiwie mieszanym 
z przewagą ilastego-PMI 

0 
1,4 
3,01 
4,42 

42,1 
35,2 
23,8 
20,0 

Piaskowiec o spoiwie 
ilastym-PI 

0 
1,45 
3,56 
7,04 

18,6 
13,2 
10,5 
6,9 

Piaskowiec czerwonego 
spągowca o spoiwie ilasto-

żelazistym-PC 

0 
2,25 
6,0 
9,28 

13,9 
8,7 
6,5 
5,4 

Próby 
z otworów 

oraz 
próby z brył 
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Tabela 14. Badania deformacyjnych własności skał. 
 
 

Rodzaj skał Nasiąkliwość Wytrzymałość 
na ściskanie 

Moduł 
odkształcenia

Moduł 
sprężystości 

Współczynnik 
Poissona 

Nw Rc Eo Es 
% kg/dm3 GPa GPa 

ν 

Piaskowiec 
o spoiwie 

anhydrytowym-PA
0,36÷0,7 96,8÷74,1 37,8÷30,4 42,0÷33,4 0,23÷0,19 

Piaskowiec 
o spoiwie 

weglanowym-PW
1,3÷1,52 65,4÷55,8 20,7÷13,7 25,2÷16,7 0,2÷0,17 

Piaskowiec 
o spoiwie 

mieszanym 
z przewagą 

weglanowego-
PMW 

2,11÷2,95 24,4÷20,6 7,9÷6,1 10,3÷7,9 0,22÷0,17 

Piaskowiec 
o spoiwie 

mieszanym 
z przewagą 
ilastego-PMI 

3,78÷4,76 22,8÷15,4 5,1÷3,1 7,8÷4,3 0,26÷0,16 

Piaskowiec 
o spoiwie ilastym-

PI 
6,84÷7,42 7,3÷5,2 3,0÷2,1 6,3÷4,6 0,27÷0,19 

Piaskowiec 
czerwonego 
spągowca 

o spoiwie ilasto-
żelazistym-PC 

10,61÷12,02 5,1÷4,4 1,6÷0,9 3,2÷1,9 0,28÷0,21 
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             Tabela 15. Wytrzymałość w jednoosiowym stanie naprężenia. 
 
 

Rodzaj skał Gęstość 
objętościowa Nasiąkliwość Wytrzymałość na 

ściskanie 
Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Nw Rc Rr kg/dm3

% MPa MPa 

Piaskowiec o spoiwie anhydrytowym-
PA 2,62÷2,75 0,34÷0,81 94,5÷159,7 4,0÷6,8 

Piaskowiec o spoiwie węglanowym-PW 2,48÷2,55 1,22÷1,53 60,8÷89,7 3,2÷5,6 

Piaskowiec o spoiwie mieszanym 
z przewagą węglanowego-PMW 2,29÷2,40 2,87÷3,53 27,6÷67,2 1,2÷3,9 

Piaskowiec o spoiwie mieszanym 
z przewagą ilastego-PMI 2,29÷2,40 3,31÷5,02 17,8÷46,7 0,62÷2,4 

Piaskowiec o spoiwie ilastym-PI 2,03÷2,11 6,01÷7,5 6,4÷21,5 0,36÷1,3 

Piaskowiec czerwonego spągowca 
o spoiwie ilasto-żelazistym-PC 1,99÷2,04 9,66÷12,22 4,8÷16 0,2÷0,73 
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Tabela 16. Parametry fizyko-mechaniczne w trójosiowym stanie naprężenia. 
 

Rodzaj skał Nasiąkliwość Naprężenia 
poziome 

Naprężenia 
pionowe 

niszczące 

Wytrzymałość 
różnicowa na 
ściskanie 

Kohezja 
Stan jednoosiowy 
Stan trójosiowy 

Kąt 
tarcia 

wewnętrznego 

Nw σ2 = σ3 σ1 Rcz
c  1
c2

ϕ  1 
ϕ2 

% MPa MPa MPa MPa deg 

Piaskowiec o spoiwie 
anhydrytowym-PA 

0 
 
 

0,41÷0,81 

0 ÷ 60 

128,5÷438,6 
 
 

105,5÷378,2 

128,5÷378,6 
 
 

105,5÷318,2 

17÷19 
54÷78 

12,5÷16 
37,5÷46 

65÷66 
33÷30 
65÷66 

32÷32,5 

Piaskowiec o spoiwie 
węglanowym-PW 

0 
 
 

1,22÷1,53 

0 ÷ 60 

80,4÷391,6 
 
 

60,8÷309,9 

80,4÷331,6 
 
 

66,3÷249,9 

10÷12 
32÷46 
5÷7,5 
20÷30 

62÷64 
35,5÷39,5 

65÷66 
33,5÷34 

Piaskowiec o spoiwie 
mieszanym z przewagą 

węglanowego-PMW 

0 
 

 
2,87÷3,53 

0 ÷ 60 

52,9÷290,0 
 
 

32,2÷242,8 

52,9÷248,9 
 
 

32,2÷188,9 

7÷8,5 
31÷32,5 

3÷4,5 
14÷18 

56,5÷61 
29,5÷34,5 

52÷58 
27,5÷30,5 

Piaskowiec o spoiwie 
mieszanym z przewagą ilastego-

PMI 

0 
 
 

3,31÷5,02 

0 ÷ 60 

35,7÷276,6 
 
 

19,5÷247,5 

35,7÷216,6 
 
 

19,5÷187,5 

4,5÷6,5 
19÷23 
3÷4,5 
14÷18 

56÷58,5 
30÷33,5 
52÷54,6 
27÷31 

Piaskowiec o spoiwie 
ilastym-PI 

0 
 
 

6,01÷7,5 

0 ÷ 45 

16,,3÷159,7 
 
 

6,5÷130,3 

16,3÷114,7 
 
 

6,5÷117,6 

3÷4 
10÷15 
1,5÷2 
5,5÷8 

55÷56 
26÷29 

51,5÷53 
20÷27 

Piaskowiec czerwonego 
spągowca o spoiwie ilasto-

żelazistym-PC 

0 
 
 

9,66÷12,22 

0 ÷ 45 

11,7÷129,5 
 
 

4,8÷93,4 

11,7÷99,5 
 
 

4,8÷48,4 

2÷3 
8÷9,5 
1÷2 
6÷7 

50÷52,5 
20÷21,5 
46÷47 
14÷18 
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Tabela 17. Anizotropia własności mechanicznych skał osadowych. 

 

Moduł sprężystości 
podłużnej E  
 x 1010 [Pa] 

Liczba Poisson’a 
ν 

Wytrzymałość na 
ściskanie Rc  

x 105 [Pa] 

Wytrzymałość na 
rozciąganie Rr  

x 105 [Pa] Rodzaj skały 

 
EII

 
E┴

 
νII

 
ν┴

 
RcII

 
Rc┴

 
RrII

 
Rr┴

Łupek piaszczysty 3,03 2,42 0,15 - 0,40 0,28 - 0,34 350 - 830 550 - 1150 - - 

Łupek ilasty - - 0,22 - 140 - 570 215 - 770 29,0 9,0 

Łupek piaszczysto – ilasty - - - - 126 250 30,0 15,0 

Piaskowiec drobnoziarnisty 2,67 1,72 0,25 0,29 506 675 - - 

Piaskowiec średnioziarnisty 3,83 2,64 0,20 0,19 1360 - 2400 1330 - 2260 83,0 72,5 

Piaskowiec gruboziarnisty 1,93 1,73 0,45 0,36 1185 1423 74,3 52,5 

Wapień  8,36 7,25 0,28 0,30 1140 - 1700 1040 - 2020 - - 

Antracyt  0,33 - 0,60 0,25 - 0,54 - 0,13 105 160 - - 

Węgiel brunatny - - - - 65 - 172 110 - 172 28,5 20,5 

Węgiel koksujący 0,04 - 0,8 0,06 - - - - - - 
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Tabela 18. Wskaźniki zwięzłości dla różnych skał (wg Protodiakonowa) 

 
 

Kategoria 
Stopień 

twardości 
skały 

Skała 
Wskaźnik 
zwięzłości 

skały 
f 

I 
Skały w 
wysokim 

stopniu twarde 

Najbardziej twarde, zwięzłe i zwarte kwarcyty, skały 
wyjątkowe, co do zwięzłości 20 

II Skały bardzo 
twarde 

Bardzo twarde skały granitowe, porfir kwarcowy, bardzo 
zwarte granity, łupki krzemieniste, mniej zwarte 
kwarcyty, najbardziej trwałe piaskowce i wapienie, 
bardzo trwałe rudy żelaza 

15 

III Skały twarde 
Granity (rumosz) i skały granitowe, bardzo zwarte 
piaskowce i wapienie, żyły rudne kwarcowe, mocne 
konglomeraty, mało zwarte kwarcyty, twarde rudy żelaza 

10 

III a Skały twarde Wapienie (zbite), granity nietrwałe, zwarte piaskowce, 
zwięzłe marmury, dolomity 8 

IV Skały dość 
twarde 

Kwarcyty ze szczelinami, zwykłe piaskowce, rudy żelaza 
o zwięzłości przeciętnej 6 

IV a Skały dość 
twarde Łupki piaszczyste, piaskowce łupkowe 5 

V Skały średnio 
twarde 

Zwarte gliniaste łupki, nietrwałe piaskowce i wapienie, 
miękkie konglomeraty 4 

V a Skały średnio 
twarde 

Różnorodne łupki (nietrwałe), ścisłe margle 
(szczelinowate i spękane kwarcyty), nietrwałe rudy 
żelaza 

3 

VI Skały dość 
miękkie 

Łupki miękkie, wapienie bardzo miękkie, kreda, sól 
kamienna, gips, zmarzły grunt, antracyt, zwykły margiel, 
rozkruszony piaskowiec, scementowane otoczaki i grunt 
kamienisty 

2 

VI a Skały dość 
miękkie 

Grunt żwirowy, łupek rozkruszony, łupek, otoczaki 
zleżałe i żwir, twardy węgiel kamienny, stwardniała 
glina, słaby kwarcyt, miękka mokra ruda żelaza 

1,5 

VII Skały miękkie Gliny zbite, miękki węgiel kamienny, aluwium, grunt 
gliniasty 1,0 

VII a Skały miękkie Miękka glina piaszczysta, less, bardzo słaby kwarcyt, 
miękka sucha ruda żelaza 0,8 

VIII Skały ziemiste Ziemia roślinna, torf lekki, grunt gliniasty, piasek 
wilgotny 0,6 

IX Skały sypkie Piasek, osypiska, drobny żwir, ziemia nasypana, węgiel 
wydobyty 0,5 

X Skały ciekłe Kurzawki, grunt błotnisty, less rozrzedzony i inne grunty 
rozrzedzone 0,2 
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Tabela 19. Kategorie skał i ich charakterystyka (wg BN-73/0434-04). 

 
K

at
eg

or
ia

 w
g 

Pr
ot

od
ia

ko
no

w
a 

Stopień 
twardości 

skały 
Skała 

C
ię
ża

r 
ob

ję
to
śc

io
w

y 
γ 

[k
g/

dm
3 ] 

W
yt

rz
ym

ał
oś
ć 

na
 

śc
is

ka
ni

e 
R

c 
[M

Pa
] 

W
sk

aź
ni

k 
zw

ię
zł

oś
ci

 
f 

Po
zo

rn
y 

ką
t t

ar
ci

a 
w

ew
nę

tr
zn

eg
o 

Ψ
 [º

] 

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
ro

z.
 

bo
cz

ne
go

 
λ r

I 

Skały w 
wysokim 
stopniu 
twarde 

Kwarcyty, bazalty 2,5 – 2,64 200 20 87 0,0006 

II 

S
ka
ły

 w
 w

ys
ok

im
 s

to
pn

iu
 tw

ar
de

 

Skały 
bardzo 
twarde 

 
Granity b. twarde 
Porfir kwarcowy 

Anhydryty 
Łupki kwarcowe 

Piaskowce kwarcytowe 
Najtwardsze 
piaskowce 

 

2,4 – 2,77 
2,4 – 2,61 

2,90 
2,2 – 2,7 

2,36 – 2,64 
 

2,2 – 2,87 

150 15 86 0,001 

III Skały twarde 

Granity (rumosz) 
Piaskowce b. zwarte 
Wapienie b. zwarte 
Twarde rudy żelaza 

2,0 – 2,5 
2,34 – 2,64 

2,2 – 2,8 
3,7 – 3,9 

100 10 84 0,002 

III a Skały twarde 

Wapienie (zbite) 
Granity nietrwałe 
Zwarte piaskowce 
Zwięzłe marmury 

Dolomity 

2,0 – 2,5 
2,2 – 2,6 
2,3 – 2,6 

2,67 – 2,7 
2,38 – 2,87 

80 8 83 0,004 

IV Skały dosyć 
twarde 

Kwarcyty ze 
szczelinami 

Zwykłe piaskowce 
Rudy żelaza 

Mułowce syderytowe 

 
1,9 – 2,2 
2,1 – 2,6 
2,5 – 3,8 

2,69 – 2,93 

60 6 81 0,007 

IV a 

S
ka
ły

 z
w

ię
zł

e 

Skały dosyć 
twarde 

 
Łupki piaszczyste 

Sole kamienne 
Wapienie piaszczyste 
Piaskowce średnio i 

gruboziarniste 
Łupki żelaziste 
Iły sapropelowe 

 

2,15 – 2,70 
1,25 – 2,3 
2,3 – 2,5 

 
2,3 – 2,6 

2,6 – 2,83 
1,4 – 1,9 

50 5 79 0,01 

V 
Skały 
średnio 
twarde 

Zwarte łupki gliniaste 
Nietrwałe piaskowce 
Nietrwałe wapienie 
Łupki węglowe 

2,2 – 2,6 
1,8 – 2,5 
1,3 – 2,2 
1,5 – 1,7 

40 4 76 0,015 

V a 

S
ka
ły

 z
w

ię
zł

e 

Skały 
średnio 
twarde 

Łupki ilasto-
piaszczyste 

Łupki kaolinowe 
Nietrwałe rudy żelaza 

 
2,2 – 2,6 
2,2 – 2,5 
3,5 – 3,8 

30 3 72 0,026 
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Tabela 19. (c. d.) 
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λ r

VI Skały dosyć 
miękkie 

 
Twardy węgiel 

Margle wapienne 
Łupki plastyczne 

Kreda 
Gips rozkruszony 

Piaskowiec  
 

1,3 – 1,45 
1,8 – 2,5 
2,2 – 2,6 
1,8 – 2,5 
1,9 – 2,6 
1,8 – 2,4 

20 2 63 0,056 

VI a 

S
ka
ły

 z
w

ię
zł

e 

Skały dosyć 
miękkie 

Twardy węgiel 
Iły węglowe  

Łupek rozkruszony 
Grunt żwirowy 

1,3 – 1,4 
1,9 – 2,2 
2,0 – 2,3 
1,5 – 1,7 

15 1,5 56 0,091 

VII Skały 
miękkie 

Miękki węgiel 
Grunt gliniasty 

Gliny zbite 

1,3 – 1,4 
1,65 – 1,85 

1,8 – 2,6 
- 1,0 45 0,172 

VII a 

S
ka
ły

 s
po

is
te

 

Skały 
miękkie 

Miękka glina 
piaszczysta 

Less 
Bardzo słaby kwarcyt 
Miękka sucha ruda 

 
1,5 – 1,7 

1,6 
1,8 – 2,1 
3,5 – 3,8 

- 0,8 39 0,231 

VIII Skały 
ziemiste 

Ziemia roślina 
Grunt gliniasty 
Piasek wilgotny 

1,7 
1,8 

1,9 – 2,1 
- 0,6 31 0,320 

IX 

S
ka
ły

 m
ał

o 
sp

oi
st

e 

Skały sypkie Piasek 
Żwir  

1,2 – 1,5 
1,4 – 1,7 - 0,5 27 0,382 

X 

S
ka
ły

 m
ał

o 
sp

oi
st

e 

Skały ciekłe 
Kurzawka 

Granit błotnisty 
Less rozrzedzony 

1,5 – 1,8 
1,5 – 1,7 
1,4 – 1,6 

- 0,2 11 0,627 
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Tabela 20. Mechaniczne własności skał karbońskich w Górnośląskim 
                    Zagłębiu Węglowym (wg A. Kidybyńskiego) 

 
 

Rodzaj skały 
Wytrzymałość 
na ściskanie 

Rc [MPa] 

Wytrzymałość 
na 

rozciąganie 
Rr [MPa] 

Wytrzymałość 
na zginanie 

Rg [MPa] 
Spójność 
c [MPa] 

Kąt tarcia 
wewnętrznego 

[º] 

Zlepieńce 2,0 - 82,0 - 1,0 - 6,0 - - 

Piaskowce 
gruboziarniste 9,0 - 96,0 2,8 - 9,0 1,7 - 13,5 - 33 - 35 

Piaskowce 
średnioziarniste 5,0 - 140,0 3,5 - 10,8 2,0 - 16,0 2,5 - 20,0 30 - 32 

Piaskowce 
drobnoziarniste 10,0 - 166,0 3,5 - 10,8 3,5 - 22,0 - - 

Łupki 
piaszczyste 9,0 - 108,0 2,0 - 8,1 1,8 - 17,5 - 26 - 29 

Łupki ilaste, 
iłowce 8,0 - 62,0 1,8 - 6,2 1,5 - 11,2 1,0 - 15,0 23 - 27 

Węgle 
kamienne 4,0 - 46,0 0,4 - 1,7 0,8 - 5,6 0,5 - 0,8 21 - 24 
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