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Opis wzoru 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zespół dynamometryczny do pomiaru obciążenia obudowy 

łukowej w wyrobisku górniczym o profilu V lub KO/KS. 

Pomiary obciążeń obudowy wyrobisk górniczych służą do oceny współpracy pomiędzy obudo-

wą a górotworem. Pomiary takie wykonywane są praktycznie jedynie przy projektach badawczych 

jednostek naukowych, gdyż przepisy prawne dotyczące monitoringu zabezpieczeń wyrobisk podziem-

nych w kopalniach węgla i rud nie narzucają takiego sposobu kontroli. 

Dotychczas do pomiarów używane są dynamometry hydrauliczne. Mają one kształt walca 

(średnicy kilkunastu lub dwudziestu kilku centymetrów) i składają się z cylindra, zwykle stalowego 

z umieszczonym w nim tłokiem. Z cylindra odchodzi przewód ciśnieniowy zakończony manometrem. 

Płyn hydrauliczny znajdujący się w korpusie cylindra pod wpływem nacisku tłoka, uszczelnionego przy 

tłoczysku, zostaje wypychany do przewodu i powoduje zmiany wskazań manometru. Są to tzw. ele-

menty nietypowej hydrauliki siłowej, które nie są przystosowane do pomiarów w kopalniach. Praca 

takiego tradycyjnego dynamometru zależy tu bowiem ściśle od dokładnego przylegania tłoka urządze-

nia do drugiego elementu, którym w tym przypadku jest kontur wydrążonego wyrobiska. Ze względu 

na powolny lecz ciągły ruch mas skalnych wokół wyrobisk podziemnych jest to zadanie bardzo trudne. 

Pojedyncze dynamometry tłokowe umieszcza się najczęściej pod łukami ociosowymi lub w strzałce 

wyrobiska na łuku stropowym, w specjalnie w tym celu wykonanych gniazdach. Przesunięcie się 

odrzwi obudowy uniemożliwia jednak wykonanie dalszego pomiaru. 

Istotą wzoru użytkowego jest zespół dynamometryczny do pomiaru obciążenia obudowy łuko-

wej w wyrobisku górniczym, który składa się z kilku połączonych szeregowo, za pomocą przewodów 

ciśnieniowych z końcówkami szybkozłącznymi, siłowników hydraulicznych, przy czym każde tłoczysko 

siłownika wyposażone jest w wymienną, profilowaną krzywkę, dostosowaną kształtem do profilu obu-

dowy, a przewód ciśnieniowy łączący siłowniki zakończony jest manometrem. 

Każdy z siłowników posiada korpus-cylinder z gniazdem wtyczkowym. W cylindrze z cieczą hy-

drauliczną znajduje się tłok z tłoczyskiem, w górnej części wyposażonym w wymienną, profilowaną 

krzywkę, dostosowaną kształtem do profilu obudowy. Zamiast wymiany całej krzywki można wprowa-

dzić nakładki dostosowane do profili obudowy, co umożliwia pomiar dla kształtowników różnych wy-

miarów. Cylinder z tłokiem zabezpiecza nakrętka siłownika. 

Zaletą urządzenia według wzoru użytkowego jest możliwość dokonania pomiaru obciążeń na 

elemencie zakrzywionym, jakim jest łuk obudowy podporowej. Jednoczesny pomiar w kilku miejscach 

na łuku obudowy pozwala otrzymać wiarygodne wyniki i właściwą ocenę współpracy obudowy z góro-

tworem, nawet przy braku kontaktu ze skałą jednego z siłowników. Wartość ciśnienia odczytywana na 

manometrze wskazuje całkowite obciążenie obudowy skałami na dowolnym odcinku, a więc nie jest 

pomiarem punktowym. 

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia schemat urządzenia, fig. 2 - pojedynczy siłownik w przekroju wzdłużnym, a fig. 3 - roz-

mieszczenie zespołu dynamometrycznego w wyrobisku korytarzowym. 

Zespół dynamometryczny do pomiaru obciążenia obudowy łukowej w wyrobisku górniczym zło-

żony jest z czterech połączonych szeregowo za pomocą przewodów ciśnieniowych z końcówkami 

szybkozłącznymi, siłowników hydraulicznych (fig. 1). Każdy z siłowników posiada korpus-cylinder (1)  

z gniazdem wtyczkowym (2). W cylindrze z cieczą hydrauliczną (3) znajduje się tłok (4) z tłoczyskiem (5),  

w górnej części wyposażonym w wymienną, profilowaną krzywkę (6), dostosowaną kształtem do profi-

lu obudowy. Uszczelki typu o-ring (7) nie pozwalają na wypływ medium z korpusu siłownika,  

a pierścienie prowadzący (8) i zgarniający (9) umożliwiają centralną pracę tłoka (4). Cylinder (1)  

z tłokiem (4) zabezpiecza nakrętka siłownika (10). 

Przewód ciśnieniowy, łączący siłowniki zakończony jest manometrem. 

Zespół dynamometryczny należy wyskalować w laboratorium. Skalowanie polega na określeniu 

sił odpowiadających kolejnym ciśnieniom manometru. 

Zespół umieszcza się w wyrobisku podziemnym (fig. 3) pomiędzy stropem a obudową. Otacza-

jące skały powodują nacisk na tłoki siłowników i wzrost ciśnienia w zespole dynamometrycznym, co 

wskazuje manometr. Ciśnienie na skali manometru odpowiada sile, z jaką górotwór oddziaływuje  

na obudowę wyrobiska chodnikowego. 
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W ten sposób można projektować dobór obudowy oraz kontrolować miejsca o potencjalnym 

zwiększonym nacisku górotworu na obudowę, np. w rejonach uskokowych lub szczególnie zawodnio-

nych. 

W szczególnych przypadkach można, ze względu na uniwersalny typ połączenia, wykorzystać 

jednocześnie inną liczbą siłowników, w zależności od długości i krzywizny elementu zakrzywionego 

współpracującego z górotworem (np. 3, 5, 6). 

 

 

Zastrzeżenie ochronne 

Zespół dynamometryczny do pomiaru obciążenia obudowy łukowej w wyrobisku górniczym,  

w którym każdy z elementów składowych zawiera korpus, tłok z tłoczyskiem i ciecz hydrauliczną, 

znamienny tym, że składa się z kilku połączonych szeregowo, za pomocą przewodów ciśnieniowych 

z końcówkami szybkozłącznymi, siłowników hydraulicznych, przy czym każde tłoczysko siłownika 

wyposażone jest w wymienną, profilowaną krzywkę (6), dostosowaną kształtem do profilu, a przewód 

ciśnieniowy łączący siłowniki zakończony jest manometrem 

 

 

Rysunki 
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