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IZVLEČEK
Premogovnik Velenje (PV) deluje na največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni od
najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. V lignitnih plasteh, debelih od 20 m pa tudi do
168 m, je bilo doslej odkopanega več kot 220 milijonov ton lignita. Debelina plasti in njene
relativno majhne bočne dimenzije so prednost glede na koncentracijo velikih rezerv, vendar
pa povzročajo teţave pri učinkovitosti izkopa lignita, saj je večina rudarskih del znotraj same
lignitne plasti. Kot postopek za pridobivanje premoga iz debelih slojev se je zato uveljavila
specifična in visoko produktivna Velenjska odkopna metoda (VOM). V PV je posledica
VOM z določeno geometrijo odkopavanja, globine odkopavanja, sprememb napetostnega
stanja ter lastnosti kamnin tudi inducirana potresna aktivnost. Inducirani seizmični dogodki v
PV so tako lahko povzročeni z zaruševanjem krovnine, razstreljevanjem ali hribinskimi udari.
Hribinski udari s spremljajočimi zvočnimi efekti in seizmičnim valovanjem, poleg teţav pri
odkopavanju, povzročajo tudi strah in nezadovoljstvo okoliških prebivalcev. Faktorji, ki
vplivajo na pojavljanje hribinskih udarov so geološka zgradba, globina in debelina sloja
premoga, geomehanske lastnosti hribin ter napetostno deformacijske spremembe povzročene
s postopki pridobivanja premoga. V diplomskem delu sem na podlagi literature ločila dva tipa
hribinskih udarov. Prvi tip je odvisen predvsem od eksploatacijskih pogojev in dinamike
rudarjenja ter s tem povzročenih induciranih napetosti in prerazporeditve napetostih v okolici
izkopa. Drugi tip pa je odvisen od interakcije induciranega napetostnega območja rudnika,
tektonskega napetostnega območja in moţnosti preloma. Hribinskih udarov se kljub
najsodobnejši tehnologiji in upoštevanju varnostnih ukrepov še ne da vnaprej predvideti. Ker
ţelimo ugotoviti vsaj pribliţno kje lahko hribinske udare pričakujemo, sem v diplomski
nalogi zbrala potrebne podatke o terenu in na podlagi le-teh naredila vizualizacijo situacije.
Zbrani so podatki o posegih v premogovni sloj in o premogovem sloju, nastalih površinskih
jezerih, o krovnini, talnini ter o lokacijah hribinskih udarov. Za grafični prikaz slojev sem
izvedla vrednotenje statističnih parametrov interpolacijskih metod, ki jih ima na razpolago
Surfer12. Na podlagi statističnega preverjanja sem za prikaz slojev izbrala Kriging
interpolacijsko metodo. Glede na debelino premogovega sloja in globine vzorcev odvzetih iz
vrtin sem v prikazu ločila pet plasti premogovega sloja. Slojem debeline sem na podlagi
analiz vzorcev določila vsebnost pepela in kurilno vrednost. Za 3D grafični prikaz situacije
hribinskih udarov v PV sem uporabila programske pakete Surfer12 in Voxler3.

Ključne besede: hribinski udar, mehanizmi hribinskih udarov, stebrni udar, Premogovnik
Velenje
Geografsko območje: 46°22'5,04" N 15°3'17,96" E; 46°23'16,3" N 15°3'18,04" E; 46°22'4,9"
N 15°6'29,8" E; 46°23'16,16" N 15°6'29,95" E.
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ABSTRACT
Velenje Coal Mine (VCM) is situated on the largest Slovenian coal deposit and one of the
thickest layers of coal known in the world. The lignite seam is up to 168 m thick and the
VCM’s annual production is approximately 4 million tons of coal. The thickness of the seam
and its relatively small lateral dimensions are advantage with respect to the concentration of
large reserves, but causes problems with the efficiency of extraction of lignite, since the
majority of mining operations is within the lignite seam itself. Therefore a specific and highly
productive Velenje Mining Method (VMM) was established, as an extraction method of coal
from thick layers. The selected longwall coal mining method with specific geometry, the
increasing depth of excavations, changes in stress state and naturally given geomechanical
properties of rocks induce seismic events. Induced seismic events at the VCM can thus be
caused by caving processes, blasting or rockbursts. Of these, rockbursts, with accompanying
sound effects and seismic waves, in addition to problems with extraction, cause fear and
discontent of local residents. Factors affecting the occurrence of rockbursts are geological
structure, depth and thickness of coal layer under extraction, mechanical properties of rocks
and stress-strain changes caused by the VMM. Based on the literature two types of rockbursts
were recognized. The first type occurs in close proximity to excavations and is a direct result
of the stress redistribution caused by mining conditions. The second type are rockbursts
associated with movement on major geological discontinuities and are a direct result of
mining, but on a larger scale. Despite of modern technology and new study methods,
rockbursts can not yet be foreseen. We wanted to determine the expected locations of
rockbursts, therefore the necessary data were collected and visualization of situation was
made. Collected data were of mining operations in the coal layer and properties of the coal
itself, hanging wall and footwall rock properties, subsidence of the surface and lake formation
and data of locations of rockbursts detected at the VCM. For visualization of the data, a
statistical analysis of interpolation methods of Surfer software was made. As a result of
statistical evaluation of interpolation methods, the most suitable interpolation method for the
display of layers, the Kriging method was chosen. Based on the thickness of the coal seam
and the depth of the samples taken from the boreholes, 5 layers of the coal seam were
separated. For each of the 5 layers, ash content and calorific value were determined. For 3D
visualization of rockbursts locations in the VCM software packages Surfer12 and Voxler3
were used.

Key Words: rockburst, pillar burst, rockbursts mechanisms, Velenje Colliery
Geographical Area: 46°22'5,04" N 15°3'17,96" E; 46°23'16,3" N 15°3'18,04" E; 46°22'4,9" N
15°6'29,8" E; 46°23'16,16" N 15°6'29,95" E.
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0. Uvod
Premogovnik Velenje deluje na največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni od
najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. V lignitnih plasteh, debelih tudi do 168 metrov,
je bilo doslej odkopanega več kot 220 milijonov ton lignita. Premogovnik se nahaja v t.i.
Velenjski udorini, ki je strukturno del Periadriatskega prelomnega sistema in pripada
geotektonski enoti Juţnih Alp.
Verjetno najbolj izstopajoča značilnost premogovništva v Velenjski kotlini je rudarjenje zelo
debele plasti lignita. Zaradi velike debeline premogovega sloja je večina rudarskih del znotraj
same lignitne plasti. Debelina plasti in njene relativno majhne bočne dimenzije so prednost
glede koncentracije velikih rezerv, vendar pa povzročajo teţave pri učinkovitosti izkopa
lignita. Kot postopek za pridobivanje premoga iz debelih slojev se je zato uveljavila
specifična in visoko produktivna Velenjska odkopna metoda.
Odvisno od izbrane odkopne metode, tehnologije in opreme, varnostnih ukrepov in
geomehanskih parametrov povezanih z napetostnim poljem in njegovimi spremembami,
ločimo tveganja, ki se pojavljajo pri podzemnem pridobivanju lignita. Ta tveganja so
nevarnost eksplozije premogovnega plina, moţnost spontanega vţiga in posledično
podzemnih poţarov, tveganje vdorov vode iz različnih vodonosnih plasti, nevarnost padanja
lignitnih kosov večjih mas, nenadni plinski izbruhi in izmeti premoga in hribinski udari.
Obseg in intenzivnost odkopavanja premoga ima vpliv na napetostne in deformacijske
spremembe premogovem sloju in hribinah na širšem območju odkopnega prostora. Stalnica
pridobivanja premoga so tako tudi hribinski udari. Hribinski udari nastanejo zaradi trenutne
sprostitve napetost v krovnini, talnini ali v samem odkopnem sloju, tako jih ločim na
krovninske, talninske udare in slojne stebrne udare. V diplomskem delu sem tudi na podlagi
literature ločila dva tipa hribinskih udarov. Prvi tip je odvisen predvsem od eksploatacijskih
pogojev in dinamike rudarjenja. Drugi tip pa je odvisen od interakcije induciranega
napetostnega območja rudnika, tektonskega napetostnega območja in moţnosti preloma.
Faktorji, ki vplivajo na pojavljanje hribinskih udarov so tako geološka zgradba, vključno z
naravno nagnjenostjo posameznih litoloških členov k porušitvi, globina in debelina sloja
premoga, fizikalno-mehanske lastnosti hribin in njihova sposobnost shranjevanja elastične
energije ter napetostno deformacijske spremembe povzročene s postopki pridobivanja
premoga. Hribinskih udarov se kljub najsodobnejši tehnologiji in upoštevanju varnostnih
ukrepov še ne da vnaprej predvideti. Ker ţelimo ugotoviti vsaj pribliţno kje lahko hribinske
udare pričakujemo, sem v diplomski nalogi zbrala potrebne podatke o terenu in na podlagi leteh naredila vizualizacijo situacije.
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1. Geografska umestitev Premogovnika Velenje
Premogovnik Velenje se nahaja v Šaleški dolini, ki leţi v severnem delu Slovenije in je del
severovzhodnega predalpskega sveta Slovenije. Dolino, ki se razteza v smeri severozahodjugovzhod, na zahodu obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe, na vzhodu Pohorje, na severu
Karavanke in na jugu Posavsko hribovje.
V dolini se nahajata dve večji mesti, Šoštanj in Velenje, po katerih sta dobila ime
Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje. Velenjski premogovnik deluje na
največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni najdebelejših znanih plasti premoga na
svetu, debeli tudi do 168 m. Na produkcijo velenjskega premoga je vezano delovanje
Termoelektrarne Šoštanj, kjer iz letne odkopane količine premoga pridobijo več kot eno
tretjino električne energije, ki jo porabimo v Sloveniji.
Skozi Šaleško dolino teče reka Paka s pritoki. Zaradi rudarjenja je prišlo do ugrezanja tal in
ojezeritve ugreznin. V dolini so nastala Druţmirsko, Gabrško, Škalsko in Velenjsko jezero.

Slika 1: Geografija Velenje - Šoštanj območja.
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2. Geologija Velenjskega bazena
Šaleška dolina je del intramontanega Velenjskega sedimentacijskega bazena. Glede na
premog delimo celotno skladovnico kamnin na talnino, premogov horizont in krovnino. Opis
stratigrafskih enot povzemam po Brezigarju (1987).

Slika 2: Osnovna geološka karta (Mioč & Ţnidarčič, 1976) s pribliţno lego premogovne plasti
po Veber (2007).
Legenda: P1 – spodnji perm: svetlosiv in roţnat apnenec; P3 – zgornji perm: siv apnenec in
dolomit; T1 – spodnji trias (skitij): dolomit, 2T1: siv apnenec in vijoličast peščen skrilavec; T2
– srednji trias (anizij): siv plastovit dolomit, ponekod z roţencem; (ladinij): kristalast dolomit
in apnenec; T3 – zgornji trias: norijsko-retijski dolomit; Ol2 – oligocen: sljudnat, siv peščen
lapor, smrekovške plasti – andezitni tuf, tufit, vulkanska breča, dacit; M2 – srednji miocen:
konglomerat, peščenjak, peščen lapor, peščen apnenec z litotamnijami; Pl – pliocen: glina,
pesek, premogovni sloj; Pl, Q – pliokvartar: peščena glina, glinast prod; al – kvartar: aluvij
(Mioč, 1978).

Geološko podlago Velenjskega bazena lahko razdelimo na dva dela, ki sta ločena z
Velenjskim prelomom. V severnem delu podlago gradi triasni dolomit, v osrednjem in juţnem
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delu pa oligomiocenski sedimenti, in sicer peščenjak in litotamnijski apnenec ter andezit s
tufom in brečo. Talnino zgornje srednje pliocenske starosti tvorijo bazalne plasti nastale na
kopnem in plasti neposredne talnine premoga, ki tvorijo prehod iz kopnega v močvirje.
Skupno debelino talnine cenijo na 350 do 400 m. Na podlago so odloţene bazalne plasti
zelenih peščenih meljev do peskov in nad triasnimi plastmi rdeča in siva glina. Sledi
neposredna talnina s podobnim razvojem in povečano prisotnostjo gline. Med predpliocensko
podlago in premogonosno skladovnico je tektonsko erozijska diskordanca. Prehod iz talnine
predstavlja premoška glina, premog pa je v spodnjem delu jalovinast, navzgor pa prehaja v
kvaliteten premog. Skupna debelina premogovega sloja presega 220 m.
Med premogom in krovnino je oster prehod. V krovnini premoga leţi klastična jezerska
skladovnica, ki se pri vrhu zaključuje s terestičnimi usedlinami. Krovnino nad skoraj celotnim
premogovim slojem predstavlja lapor s fosilnimi polţki, sledi glinovec s fosilnimi listi,
laminiran glinovec in masiven glinovec. Te plasti glinovcev večkrat prekinejo različno debele
plasti peskov. Plast laporja in glinovcev s prvimi peski nad premogovim slojem imenujemo
izolacijska plast oziroma zaščitna plast, saj varuje odkope pred vdori iz vodonosnikov. V
krovnini, do površine, sledijo še zelena glina in melj z vloţki peska in proda, rumeni do
oranţni peščeni melji s peskom in prodom, na površini pa so aluvialni nanosi in preperina
(Brezigar, 1987; Brezigar in sod., 1988; Veber, 2007).

Premogova plast
Klasifikacija leţišča premoga in petrografske značilnosti premoga so zbrane v Markič &
Sachsenhofer (2010). Premog velenjskega bazena glede na klasifikacijo premogov uvrščamo
med mehke rjave premoge ali lignite.
Sestava in petrograsko-strukturne značilnosti premoga odraţajo pogoje njegovega nastanka.
Na območju Velenjskega bazena so se v geološki preteklosti menjavale faze poglabljanja in
plitvenja sedimentacijskega prostora. Pogrezanje Velenjskega bazena se je vršilo od sredine
pliocena do začetka pleistocena. Oblika premogove plasti je zato prilagojena
paleomorfološkim in geološkim značilnostim ozemlja. Plast ima v vseh smereh obliko
sinklinale, ki se proti robovom tanjša in izklinja (Slika 3) (Pavc, 2005).
Udorino zapolnjujejo spodaj klastični sedimenti, ki navzgor prehajajo iz glinastih in
premogovo glinastih plasti v debel premogov sloj. Velika debelina premogovnega sloja pa
kaţe, da je bilo pogrezanje daljše časovno obdobje počasno in kontinuirano. Nastalo je
močvirje, kjer so se odlagale organske snovi. Tako nad talnino dobimo do 50 m debelo plast
jalovinskega premoga in jalovine, ki navzgor prehaja v kvalitetni premog. Debelina celotnega
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premogovnega horizonta z jalovinskimi vloţki vred presega debelino 220 m. Velenjska
premogova plast tako spada med najdebelejše posamezne premogove sloje na svetu.
Velenjska udorina se je po odloţitvi premoga hitreje pogrezala, istočasno pa so jo zasipavali
jezerski krovninski sedimenti. Na osnovi sedimentov bazena lahko sklepamo na postopen
prehod iz jezerskega v močvirsko in na koncu v kopensko sedimentacijsko okolje. Celoten
jezerski razvoj uvrščamo v pliocen, nadaljnji močvirski in kopni razvoj pri vrhu pa v
villafranckij ali spodnji pleistocen. Tako Velenjski sedimentacijski bazen zapolnjuje t.i.
velenjska premogonosna skladovnica, ki predstavlja zaokroţen kontinentalen sedimentacijski
ciklus. Gre za prehod od kopne faze pri dnu preko močvirske faze v jezersko in spet od
jezerske preko močvirske v kopno fazo, s postopnim prehodom iz pliocena v villafranckij.
Celotno skladovnico zato označujemo kot pliopleistocensko oziroma pliokvartarno in je
debela nad 1000 m (Brezigar, 1987; Brezigar in sod., 1988).

Slika 3: Pregledni geološki profil JZ – SV (Veber, 2007).
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Tektonika
Območje Šaleške doline v regionalnem tektonskem smislu pripada enoti Velenjske udorine.
Le-ta je strukturno del Periadriatskega prelomnega sistema, ki na območju Slovenije deli dve
večji tektonski enoti, Vzhodne in Juţne Alpe. Širše ozemlje pa strukturno ločimo na več
manjših tektonskih enot, ločenih z regionalnimi prelomi, in sicer: Podgorsko-vitanjski
tektonski jarek (Severne Karavanke), Osrednje Karavanke, Juţne Karavanke, Velenjska
udorina in Gorenjsko-šoštanjski blok (Savinjske Alpe) (Slika 4).
Na obravnavano območje sega le skrajni juţni del Podgorsko-vitanjskega jarka, kateri se ob
smrekovškem prelomu stika z Juţnimi Karavankami, na jugozahodu pa je v tektonskem stiku
z Osrednjimi Karavankami.
Osrednje Karavanke so skrajni vzhodni podaljšek Vzhodnih Alp in so predstavljale izvorni
pas narivnih korenov, od koder so potovali narivi proti severu na Centralne Alpe, kjer imajo
smer W-E, in proti jugu na Dinaride, kjer je smer narivov NW-SE.
Juţne Karavanke segajo od smrekovškega preloma na severu do velenjskega preloma na jugu.
Juţne Karavanke so del Juţnih Alp, ki so paleogeografsko del Dinaridov. Tako se na območju
Velenjske udorine kriţata alpski in dinarski tektonski vpliv. Juţne Karavanke tvorijo severni
rob Velenjske udorine in severni del njene podlage.

Slika 4: Geotektonske enote (Veber, 2007).
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Velenjska udorina je omejena z velenjskim prelomom na severu in s šoštanjskim prelomom
na jugu, kateri je tudi najjuţnejša veja Periadriatskega prelomnega sistema. Velenjska udorina
je neotektonskega nastanka in je nastala z razpiranjem zaradi desnozmične tektonske
aktivnosti vzdolţ šoštanjskega preloma. Juţno od šoštanjskega preloma pa se razprostira
Gorenjsko-Šoštanjski blok (Brezigar, 1987; Brezigar in sod., 1988; Vrabec, 1995; Placer,
2008; Vodušek, 2008).
Velenjska udorina, ki se je pogrezala med smrekovškim in šoštanjskim prelomom, je
prepredena z lokalnimi prelomi različnih starosti in smeri. Na obravnavanem območju
potekata preloma I. reda, smrekovški in šoštanjski prelom, s smerjo WNW-ESE. Smrekovški
prelom je subvertikalni reverzni prelom z vpadom blago proti jugu, šoštanjski prelom pa
vpada 75° proti NNE. Geomorfološka izraţenost kaţe, da gre za mlad, aktiven prelom.
Lignitna plast se odebeli v smeri proti šoštanjskemu prelomu, ob prelomu pa so plasti bazena
razkosane na bloke z vertikalnimi razmiki do 70 m. Te deformacije kaţejo na zgodnejšo
sinsedimentarno in zgornjepliocensko ali mlajšo aktivnost šoštanjskega preloma (Brezigar in
sod., 1988; Vrabec, 1995).
Za ozemlje severno od smrekovškega preloma velja, da se je dvigovalo, juţno od tega
preloma pa je ozemlje pri dvigovanju zaostajalo. Ozemlje na jugu ob šoštanjskem prelomu se
je ugrezalo, oziroma je pri orogenetskem dvigovanju zelo zaostajalo. Ugrezal se je torej del
juţno od velenjskega preloma, torej prav del Velenjske udorine tik ob šoštanjskem prelomu
(Brezigar in sod., 1988).
Analiza paleonapetosti, ki so jo podali Vrabec in sod. (1999), severno od šoštanjskega
preloma kaţe stacionarno kompresijo v smeri N-S, s pravokotno usmerjeno tenzijo. Za cono
šoštanjskega preloma in ozemlje juţno od nje pa je značilna kompresija v smeri NNW-SSE in
pravokotno usmerjena tenzija. S temi podatki se ujemajo predhodne domneve, da je nastanek
velenjskega bazena povezan s transtenzijo ob šoštanjskem prelomu.
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3. Odkopna metoda
Verjetno najbolj izstopajoča značilnost premogovništva v Velenjski kotlini je rudarjenje zelo
debele plasti lignita. Zaradi velike debeline premogovega sloja je večina rudarskih del znotraj
same lignitne plasti. Debelina plasti in njene relativno majhne bočne dimenzije so prednost
glede na koncentracijo velikih rezerv, vendar povzročajo teţave pri učinkovitosti izkopa
lignita (Markič & Sachsenhofer, 2010). Kot postopek za pridobivanje premoga iz debelih
slojev se je zato uveljavila specifična in visoko produktivna Velenjska odkopna metoda (v
nadaljevanju VOM).
VOM je širokočelna odkopna metoda, pri čemer pridobivanje premoga poteka v etaţah, ki
potekajo od krovnine proti talnini premogove plasti. Temeljni pristop pri odkopavanju z
VOM je v tem, da je območje pridobivanja premoga povečano tudi nad varovani prostor na
odkopu. Odkopna metoda pridobiva premog na širokem čelu ločeno iz podkopnega in
nadkopnega dela. Delovni proces je popolnoma mehaniziran s pridobivalno-nakladalnim
strojem, katerega sestavlja ščitno-hidravlično podporje stropa in rezalnik ter tekoči trak za
transport pridobljenega materiala. Rezalni boben pridobi premog iz podkopnega dela, s
počasnim spuščanjem stropnikov hidravličnega podporja, z rušenjem in točenjem premoga pa
pridobijo premog iz nadkopnega dela. Čelo je dolgo od 80 do 140 m. Oblikovanost
posameznega etaţnega nivoja in potek odkopa je omejeno na 10 m delovne višine etaţe.
Dovoljena odkopna višina in širina na čelu je odvisna od debeline izolacijske plasti gline nad
slojem premoga, ki ščiti odkop pred vdori tekočih peskov in vode (Blaţič in sod., 2007;
Jeromel in sod., 2010; Jeromel in sod. 2011; Likar in sod., 2012). VOM z mehaniziranim
hidravličnim podporjem stropa poleg odkopa omogoča tudi zapolnjevanje in utrjevanje
prostora za odkopom. Način podetaţnega odkopavanja premoga s hidravličnim podporjem
torej zahteva večkratne porušitve krovninskih plasti, ki so večkrat ponovno komprimirane in
nato vsaki naslednji etaţi posebej predstavljajo krovnino pri odkopavanju od zgoraj navzdol
(Ţivec, 2005; Jeromel in sod., 2010, Jeromel in sod., 2011; Likar in sod., 2012). Postopek
odkopavanja z VOM je prikazan na Sliki 5.
Odvisno od tehnologije in opreme, varnostnih ukrepov in geomehanskih parametrov
povezanih z napetostnim poljem in njegovimi spremembami, ločimo tveganja, ki se pojavljajo
pri podzemnem pridobivanju lignita:
-
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nevarnost eksplozije premogovnega plina,
moţnost spontanega vţiga in posledično podzemnih poţarov,
tveganje vdorov vode iz različnih vodonosnih plasti,
nevarnost padanja lignitnih kosov večjih mas,
nenadni plinski izbruhi in izmeti premoga,
hribinski udari (Markič & Sachsenhofer, 2010).
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Območja mehanske šibkosti, potencialne zdrsne ploskve, ter poti za prevajanje in akumulacijo
premogovnih plinov predstavljajo tektonske diskontinuitete. Poleg v poglavju Tektonika
opisanih večjih prelomov, so terenske raziskave ločile še dve vrsti strukturnih linij, in sicer
manjše prelome in razpoke, ki prehajajo v prelome (Veber, 2007). Na tektonske prelomne
strukture so vezani vdori ter izbruhi plina in premoga, ki povzročajo ekonomsko škodo in
človeške ţrtve. Potek in značilnosti prelomov in prelomnih con v odkopnem območju
določijo v premogovniku z detajlnim strukturno-geološkim kartiranjem.
Izbruhi plinov so velik problem v premogovnikih, zlasti pri pridobivanju premoga iz
debelejših slojev. V PV več kot 160 m debela plast premoga predstavlja velik rezervoar
plinov, kjer je večina ogljikovega dioksida absorbiranega v lignitu, metan pa se pojavlja
prosto v razpokah. V premogovniku imajo vzpostavljen ˝in situ˝ nadzorni sistem s
spremljajočimi laboratorijskimi analizami in numeričnim modeliranjem migracij plinov pod
vplivom napetostnih sprememb (Lazar in sod., 2012).
Posledica načina odkopavanja premoškega sloja je vpliv odkopavanja, ki sega tudi na širše
rušno območje, visoko v krovninske plasti. Eden od pomembnih dejavnikov pri širokočelnem
odkopavanju premoga je tako kontinuirano poleganje hribine za odkopom, ki je posledica
nizkih enoosnih tlačnih trdnosti premoga. Prihaja do pojava, ko se hribina deformira ţe na
razdalji 100 m in več pred odkopom. Zato mora podporje na čelu odkopa delovišče ščititi pred
padanjem kosov premoga nad in za odkopom. Pogosto se kot ukrep uporablja zapolnjevanje
starega dela z namenom zmanjšanja deformacij v krovnini. Ker morajo proge zagotavljati
funkcionalnost med vso svojo ţivljenjsko dobo je podporje etaţnih prog pogosto tudi
predimenzionirano. Za zmanjšanje konvergence etaţnih prog pa se med odkopi pušča
varnostne stebre (Blaţič in sod., 2007).
Pomanjkljivosti rudarjenja velenjskega lignita so poleg velikega geomorfološkega vpliva na
površje zaradi posedanja in ojezeritve ugreznin tudi visoki stroški transporta in gradnje prog
ter kontinuirano odvodnjavanje peskov v krovnini in triasnega dolomita v talnini (Markič &
Sachsenhofer, 2010).
Hidrogeološka problematika je v procesu pridobivanja premoga zelo močno prisotna ţe dolgo
vrsto let. Od prvih vdorov triadne vode v jamo naprej, je bilo veliko študij posvečenih prav
vodi oz. njenim nosilcem - triasnim dolomitom, pliocenskim peskom v krovnini in nekoliko
manj litotamnijskemu apnencu ter talninskim peskom. Intenzivne odvodnjevalne aktivnosti,
ki omogočajo varnejše in tehnično izvedljivo delo v jami, potekajo ţe pribliţno petintrideset
let. Odvodnjevalni proces je intenziven v triadnih dolomitih severnega obrobja, v paketu
pliocenskih peskov nad premogom in v litotamnijskem vodonosniku, v prihodnje pa bodo
odvodnjeni še pliocenski vodonosniki v sloju in pod njim (Veber, 2007).
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Kljub analizam sprememb napetosti in deformacij v prostoru v vplivnem območju
napredovanja širokočelnega odkopavanja in vzpostavitvi nadzornega sistema seizmičnih
dogodkov v premogovniku, pa groţnja varnosti pri delu ostajajo nepredvidljivi udari premoga
in okoliške hribine. Udar lahko spremljajo močni zvočni efekti, porušitev podpornega
sistema, uničenje strojev in naprav ter nastanek prašnih in zračnih valov, kar poleg dela v
rudniku vpliva tudi na kvaliteto ţivljenja prebivalcev bliţnjih vaseh.

Slika 5: Shema odkopavanja z VOM (Jeromel in sod., 2010).
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4. Seizmičnost na območju Premogovnika Velenje
Splošno seizmične dogodke ločimo glede na izvor, na tiste z naravnim seizmičnim izvorom in
na tiste z umetnim seizmičnim izvorom. Potres, kot naravni pojav, nastane, ko pride v
Zemljini notranjosti do nenadne sprostitve nakopičenih elastičnih napetosti, pri katerem se
sproščena energija razširja v obliki seizmičnega valovanja. Na ozemlju Slovenije se od
naravnih potresov dogajajo le tektonski potresi, kjer so viri potresne energije tektonske
napetosti, ki premagujejo trenja na prelomnih površinah. Za razliko od naravnih potresov,
umetni potresi nastanejo zaradi človekove aktivnosti, kot so razstreljevanje, rudarska
dejavnost, črpanje vode, itd.
Vendar pa prebivalci širšega območja Velenjske udorine ne ločijo med naravno seizmično
aktivnostjo in seizmično aktivnostjo povzročeno z podzemnim pridobivanjem premoga, zato
so bile v preteklosti na PV naslovljene številne pritoţbe glede povečanja števila dogodkov
tresenja tal (Mayer in sod., 2002; Ţivec, 2005). V PV so zato vzpostaviti digitalni jamski in
površinski sistem seizmičnih opazovalnic. Postavljen je bil mikroseizmični sistem za
spremljanje tresljajev na površini, v bliţnjih naseljih in na odkopih. Poleg tega je bil
postavljen tudi sistem za avtomatsko beleţenje podatkov o tresenju tal in objavljanje teh na
spletnih straneh PV. Celoten sistem omogoča natančno določanje lokacije izvora in jakost
seizmičnega valovanja. Namen seizmične spremljave je lociranje ţarišč seizmičnih dogodkov,
iz česar lahko ugotovijo ali je prišlo do naravnega potresa v širši okolici premogovnika ali gre
za induciran seizmični dogodek na območju premogovnika (Ţivec, 2005; Medved in sod.,
2008).
K meritvam seizmičnosti na površini PV zavezuje standard ISO 14001, ki ga je PV sprejel v
letu 2000 in predpisuje obratovalni monitoring vseh vplivov na okolje, med katerimi je tudi
povečana seizmična aktivnost. Predpisi in standardi za varno tresenje tal v slovenski regulativi
ne obstajajo, zato registriranje in vrednotenje potresne aktivnosti poteka po nemškem
standardu DIN 4150 (Mayer in sod., 2002).

Inducirana seizmičnost na območju PV
Izkop večjih volumnov hribine v globinah in posledična redistribucija napetosti lahko
povzroči začetek in napredovanje rušenja hribine ter premik hribine ob predobstoječi
tektonski diskontinuiteti. Ta proces običajno spremlja nastanek seizmičnih valov znanih kot
inducirana seizmičnost, ki jih lahko opazujemo v podzemnem rudarjenju in gradnji predorov.
Inducirane seizmične dogodke lahko po vzroku nastanka ločimo na sproţene potrese, ki so
posledica interakcije naravno obstoječih tektonskih napetosti in napetosti povzročene z
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človeško aktivnostjo, ter inducirane potrese, katerih vzroki so popolnoma antropogeni (Ţivec,
2005).
V PV je inducirana potresna aktivnost posledica izbrane odkopne metode z določeno
geometrijo odkopavanja, globine odkopavanja, sprememb napetostnega stanja ter lastnosti
kamnin. Pri VOM je hribina v neposredni okolici odkopa podvrţena spremembam napetosti
in velikim deformacijam. Ob zapolnjevanju odkopanih prostorov in pod vplivom zaruševanja,
prihaja do povečanja in akumulacije energije v okoliški neporušeni hribini, ki se kasneje
sprošča v raznih oblikah (Blaţič in sod., 2007). Inducirani seizmični dogodki v PV so tako
lahko povzročeni z zaruševanjem krovnine, razstreljevanjem ali hribinskimi udari. Hribinski
udari pa s spremljajočimi zvočnimi efekti in seizmičnim valovanjem, poleg teţav pri
odkopavanju, povzročajo tudi strah in nezadovoljstvo okoliških prebivalcev.

Spremljava inducirane seizmičnosti v PV
Ker so bile v preteklosti posledice hribinskih udarov, poleg zastoja produkcije premoga in
poškodb delovne opreme, tudi poškodbe delavcev in smrtne ţrtve, so v PV poleg rudarskih
ukrepov uvedli naslednje organizacijske ukrepe:
-

vzpostavitev sistema merjenja sprememb napetostnega stanja v hribini pred čelom
odkopa;
izvedba laboratorijskih raziskav vzorcev premoga;
izdelava in izvedba projekta vtiskanja vode v premoški sloj;
vzpostavitev sistema spremljanja posledic udarov na površini;
vzpostavitev sistema spremljanja udarov na odkopih, ki omogoča določanje lokacije
ţarišča in magnitude seizmičnega valovanja, s katerim bodo v daljšem obdobju
spremljanja ugotovili določene zakonitosti pojavljanja in mehanizme nastanka
seizmičnih dogodkov, ter ovrednotili učinkovitost preventivnih ukrepov za zmanjšanje
moţnosti nastanka udara in tako pripomogli k večji varnosti pri podzemnem
pridobivanju premoga (Mayer in sod., 2002).

Lokacije ţarišč hribinskih udarov izračunavajo v PV samo za močnejše seizmične dogodke,
ko je razmerje signal/šum dovolj dobro za analizo. Dogodke locirajo tako, da določijo prve
prihode P- in S-valov seizmičnega valovanja na vsaj petih senzorjih, ter amplitude valovanja,
kar skupaj s poznanimi koordinatami senzorjev omogoča izračun lokacije izvora seizmičnega
valovanja. Za vsako etaţo v odkopavanju je izdelan projekt seizmične spremljave, v katerem
je določena optimalna razporeditev senzorjev na odkopih, ki da ţeleno natančnost sistema. S
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pravilno razporeditvijo senzorjev lahko doseţejo natančno sistema od ±1 m do ± 10 m
(Mayer in sod., 2002; Ţivec, 2005; Viţintin & Supovec, 2013).
Na osnovi vzpostavljenega digitalnega sistema seizmičnih opazovalnic za spremljanje
hribinskih udarov na odkopih, ki omogoča natančno lociranje izvora in jakosti seizmičnega
valovanja, so v letu 2003 zabeleţili 264 seizmičnih dogodkov in v letu 2004 289 seizmičnih
dogodkov. Z jamskim in površinskim sistemom PV se je ujemalo 106 dogodkov, ki
nedvomno spadajo v območje PV (Viţintin & Supovec, 2013).

Kvantitativni opis seizmičnega dogodka
Rudarska aktivnost v okoliški hribini inducira elastične (reverzibilne) in neelastične
(irreverzibilne) deformacije. Potencialne energija, ki se akumulira med elastično deformacijo,
se lahko razbremeni ali pa se sprosti postopoma ali nenadoma med procesom neelastične
deformacije, kar povzroči širjenje seizmičnih valov (Mendecki, 1997). Tako pri naravnih kot
tudi pri umetno povzročenih potresih gre torej za širjenje seizmičnega valovanja, zato si pri
študiju induciranih seizmičnih dogodkov lahko sposodimo parametre iz študija naravnih
seizmičnih dogodkov.
Seizmični dogodek lahko torej opišemo kot nenadno neelastično deformacijo volumna
kamnin, ki povzroči širjenje seizmičnega valovanja. Kvantitativna seizmološka analiza
zabeleţenega valovanja lahko poda informacije o naslednjih parametrih značilnih za vir
seizmičnega valovanja:
-

Čas seizmičnega dogodka (𝑡);
Lokacijo seizmičnega dogodke, 𝑋 = (𝑥, 𝑦, 𝑧);
Seizmični moment, 𝑀; in tenzor seizmičnega momenta
Sproščena seizmična energija vira seizmičnega dogodka, 𝑈;
Ocena velikosti in spremembe napetosti (Mendecki, 1997).

Velikost sproščene energije v ţarišču potresa opisuje magnituda potresnega dogodka. V PV za
izračunavanje magnitude 𝑀𝐼 hribinskih udarov uporabljajo formulo po Iidi (Thoma, 1999;
Mayer in sod., 2002; Ţivec, 2005):
𝑀𝐼 = log 𝑠 𝜇𝑚 + 1,5 ∗ log 𝛥𝑡 𝑠 + 1,2

(1)
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kjer je 𝑀𝐼 magnituda po Iidi ° , 𝑠 amplituda 𝜇𝑚 , 𝛥𝑡 razlika v času prihodov P- in Svalovanja 𝑠 .
Tipične izračunane magnitude so 2-3°, maksimalne celo do 4° in 5° za najmočnejše hribinske
udare (Mayer in sod., 2002). Seizmični dogodki torej le redko preseţejo vrednost 1,5 lokalne
magnitude po Richterju. Meritve magnitud so pokazale, da ima največ dogodkov praktično
zanemarljive magnitude do 0,1. Druge najpogostejše magnitude so bile tako v letu 2003 kot v
letu 2004 med 0,5 in 0,9. Največja izračunana magnituda pa je bila leta 2003 2,4 in leta 2004
magnituda 1,6 (Viţintin & Supovec, 2013).
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Slika 6: Število dogodkov določenih magnitud za leti 2003 in 2004 (Viţintin & Supovec,
2013).
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5. Napetosti v hribini
Napetosti v hribini lahko ločimo na primarne napetosti in inducirane napetosti. Primarna ali
''in situ'' napetost je napetost, ki je bila prisotna v hribini pred posegom v hribino. Inducirana
napetost pa je napetost, ki jo povzročimo s posegom v hribino. Gledano širše, primarno
napetost sestavljajo gravitacijska napetost, strukturne, rezidualne napetosti, tektonske
napetosti in terestične napetosti. Terestične napetosti, ki so posledica gibanja planeta in
sezonskih temperaturnih sprememb navadno zanemarimo (Larsson, 2004).

Primarne napetosti
Gravitacijska napetost je rezultat lastne teţe tal na enoto površine v določeni točki hribinske
mase. Vertikalna komponenta napetosti 𝜍𝑉 je funkcija globine in je definirana kot
𝜍𝑉 = 𝜌𝑔𝑧

(2)

kjer je 𝜌 gostota hribinske mase (𝑘𝑔 𝑚3 ), 𝑔 je gravitacijski pospešek (9,81 𝑚 𝑠 2 ) in 𝑧
globina od površine. Pogosta predpostavka v mehaniki kamnin je vertikalna in horizontalna
orientacija glavnih napetosti. To pa ni vedno res, predvsem v manjših globinah, kjer površje
tal ni horizontalno, so glavne napetosti usmerjene vzporedno in pravokotno na površje. Z
večanjem globine se efekt topologije manjša in glavne napetosti prevzamejo enako
orientacijo, ki bi jo imele če bi bilo površje horizontalno (Larsson, 2004, Brady & Brown,
1985).
Horizontalna komponenta gravitacijske napetosti je premosorazmerna vertikalni napetosti in
je odvisna od lastnosti hribine. Če material smatramo kot idealen, linearno elastičen in
izotropen material ter privzamemo enoosno napetostno stanje, je povprečna horizontalna
napetost definirana kot
𝜍𝐻 =

𝜈
𝜍
1−𝜈 𝑉

(3)

kjer je 𝜈 Poissonov količnik in podaja razmerje med vzdolţno in prečno deformacijo.
Če materiala ne moremo smatrati za linearno elastičen material in se ta ne more upreti
striţnim napetostim, lahko razmerje med vertikalno in horizontalno komponento napetosti
izrazimo z izrazom
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𝜍𝐻 = 𝑘𝜍𝑉

(4)

kjer je 𝑘 sorazmernostni faktor z vrednostjo med 0 in 1 in je odvisen od lastnosti hribine
(Brady & Brown, 1985; Srpčič, 2003; Larsson, 2004). Napetostno polje ustvarjeno zaradi
gravitacije je troosno napetostno polje za anizotropne materiale in horizontalne napetosti so
lahko manjše, enake ali večje od vertikalnih napetosti.
Hribina navadno nima homogene sestave in njene mehanske lastnosti se spreminjajo od točke
do točke. Osnovna značilnost snovi, ki odločilno vpliva na njeno mehansko obnašanje, je
struktura. Od strukture materiala je v največji meri odvisno, ali se snov obnaša izotropno ali
anizotropno. Izotropija je lastnost snovi, da se obnaša enako v vseh smereh. Hribine se
praviloma obnašajo anizotropno, kar pomeni da se njihove mehanske lastnosti v različnih
smereh različne. Anizotropija je v hribinah lahko prisotna zaradi plastnatosti, stratifikacije,
razpok itd. Za metamorfne kamnine je značilna foliacija, stratifikacija pa za vulkanske in
sedimentne kamnine. Tako lahko v naravi največkrat opazujemo anizotropijo v obliki
ortotropnosti in transverzalne izotropnosti. Transverzalno izotropni materiali imajo različne
materialne lastnosti v dveh izotropnih ravninah, medtem ko imajo ortotropni materiali
materialne lastnosti, ki se spreminjajo v treh izotropnih ravninah.
Na razporeditev in velikost horizontalnih napetosti, poleg stratifikacije, plastnatosti in
trdnostnih karakteristik posameznih litoloških členov, vplivajo tudi druge prisotne geološke
strukture in heterogenosti npr. rudna telesa, sistemi razpok itd. Nekateri avtorji napetosti, ki
so prisotne zaradi anizotropij v zemeljski skorji, uvrščajo pod strukturne napetosti.
Tektonske napetosti so posledica premikanja in interakcij litosferskih plošč – trenjski vlek
plošče na bazi litosfere, vlek plošče v coni subdukcije, potisk plošče iz cone nastanja,
kolizijski stik dveh plošč, prelamljanje, narivanje in gubanje (Larsson, 2004, Brady & Brown,
1985).
Rezidualne napetosti so napetosti, ki ostanejo v kamnini tudi po prenehanju delovanja
mehanizma, ki je te napetosti povzročil (Larsson, 2004, Brady & Brown, 1985). Če je bila
kamnina v preteklosti podvrţena velikim obteţbam, se napetosti lahko 'ujamejo' in ostanejo v
kamnini čeprav se pogoji spremenijo ali se obteţba zmanjša. Sprememba pogojev je lahko
posledica erozije, taljenje snega ali temperaturna sprememba zaradi ohlajanja magme.
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Sekundarne napetosti ali inducirane napetosti
Sekundarne napetosti so rezultat prerazporeditve primarnih napetosti zaradi motnje. Motnja je
lahko naravnega izvora (sušenje, nabrekanje, konsolidacija) ali antropogenega izvora (izkop,
vrtanje). Rudarjenje zahteva več izkopov različnih oblik preko velikega območja, zato je
lahko motnja lokalnih napetosti velika. Zapletena lega in razprostiranje objektov v prostoru
ter časovno odvisno napredovanje rudarjenja lahko povzroči teţave pri določanju sekundarnih
napetosti okoli odprtin in v hribinski masi v okolici odprtin. Z večanjem rudnika se veča tudi
vplivno območje odkopavanja, na način in velikost motnje napetosti pa vpliva tudi izbrana
odkopna metoda.
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6. Hribinski udari
Inducirana seizmičnost je odziv hribinske mase na deformacije in porušitev podzemnih
struktur, tudi hribine same. Dogodki inducirane seizmičnosti, ki ustrezajo nenadni sprostitvi
elastične deformacijske energije v hribini, vključujejo premike hribine ob tektonski
diskontinuiteti zaradi interakcije tektonskih napetosti in z rudarjenjem induciranih napetosti,
ter tiste premike, ki nastanejo zaradi nenadne porušitve hribine zaradi koncentracije napetosti
v območju izkopa (Li in sod., 2007). Hribinski udari so poseben primer seizmičnega dogodka
inducirani z rudarjenjem, tako so vsi hribinski udari seizmični dogodki, vendar niso vsi
inducirani seizmični dogodki hribinski udari.
Seizmični dogodek, kot je hribinski udar, lahko opredelimo kot nenadno neelastično
deformacijo določenega volumna hribine, ki povzroči zaznavno seizmično valovanje
(Mendecki, 1997). Mehansko je hribinski udar trenutna porušitev dela sloja, povezana s
sprostitvijo velike elastične energije (Salobir, 1989).
Avtorji Li in sod. (2007), Wang & Park (2001), Holub (2007), Bukowska (2012) ter Martin in
sod. (2003) obravnavajo različne vplivne faktorje na nastanek hribinskega udara. Faktorji z
največjim vplivom na pojavljanje hribinskih udarov so tako fizikalno-mehanske lastnosti
hribine s sposobnostjo hribin shranjevanja elastične deformacijske energije, geometrija in
globina odkopavanja ter napetostno stanje območja odkopavanja (Brady & Brown, 1985;
Salobir, 1989; Larsson, 2004; Bukowska, 2012).

Izvorni mehanizmi hribinskih udarov
V poglavju bodo obravnavani različni mehanizmi nastanka hribinskih udarov po Ortlepp
(1983), Brady & Brown (1985) in Larsson (2004). Vsi avtorji podajajo definicijo hribinskega
udara, kot z rudarjenjem induciran seizmični dogodek, ki povzroči škodo na odkopu, ločimo
pa dva glavna tipa seizmičnega dogodka; seizmični dogodek povzročen s spremembami
napetostnega stanja in deformacijami hribine; seizmični dogodek povezan s premiki na
diskontinuitetah.

Seizmični dogodki povezani s spremembami napetosti in deformacijami hribine
Ti seizmični dogodki se zgodijo v bliţini odprtin in so direktna posledica prerazporeditve
napetosti v okolici odprtine. Za njih je značilno da je lokacija nastale škode enaka lokaciji
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sprostitve energije. Poznamo več tipov porušitev, trije najbolj pogosti pa so opisani v
nadaljevanju (Ortlepp, 1997; Larsson, 2004).
Napetostni udar je dogodek porušitve, ko iz sten odprtin izvrţe manjše kose hribine. Takšna
porušitev povzroči luščenje, izbočenje in izpadanje tankih, ostrih kosov hribine iz sten
odprtine. Napetostni udar je lahko le lokalna porušitev hribine in v primeru predhodno
razpokane hribine ne zajame intaktne hribine. Napetostni udar povzroči manj škode, saj je
sproščena energija ob udaru razmeroma majhna.
Čelni udar je oblika napetostnega udara, ki ga povzroči akumulacija deformacijske energije v
hribini pred čelom odkopa. Čelni udar spremljajo burni izmeti materiala iz čela v odkopni
prostor.
Stebrni udar je izraz za opis porušitve stebra in je prav tako rezultat lokalnih prerazporeditev
napetosti. Škoda nastala pri stebrnem udaru je lahko znatna, odvisno od lokacije in namena
stebra ter stanje sosednjih stebrov in okoliške hribine. Nenadna porušitev stebra povzroči
ponovno prerazporeditev dodatnih napetosti na sosednje stebre. Velikost sproščene energije
ob stebrnem udaru je veliko večja kot pri napetostnem udaru, tako seizmični valovi
povzročijo škodo v širšem območju udara.

Seizmični dogodki vezani na geološke diskontinuitete
Ti seizmični dogodki so povezani z prerazporeditvijo napetosti v regionalnem merilu. Z
večanjem pridobivalnih prostorov rudnika je vplivno območje vedno večje. Vplivno območje
z prerazporeditvijo napetosti lahko vpliva na napetostno stanje na bliţnjih prelomnih
strukturah ali pa povzroči nastanek novih prelomnih struktur v intakni hribini. Najbolj pogost
tip večjega seizmičnega dogodka je premik ob prelomu, manj pogost pa je strig intaktne
hribine.
Premik ob prelomu se zgodi, ko rudarska dejavnost vpliva na prelomno strukturo na dva
načina; lahko pride do zmanjšanja ali povečanja trenja na prelomni ploskvi. Sproščena
energija zmika na prelomni ploskvi se širi z seizmičnim valovanjem in ob kontaktu z steno
odprtine povzroči izmet kosov hribine oblike prisotnih razpok, natezno napetost ter tlačno
napetost in izmet materiala na meji odprtine.
Strig intaktne hribine brez prisotnih razpok se zgodi, ko v triosnem napetostnem stanju tlačne
napetosti pred čelom odkopa preseţejo striţno trdnost hribine.
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Definicija in klasifikacija hribinskih udarov
Poznamo različne metode kategorizacije in imenovanja hribinskih udarov. Različni avtorji
hribinske udare razvrščajo glede na velikost premika hribine in maksimalno magnitudo;
razdaljo od območja čela odkopa; velikost napetosti; mehanizem nastanka seizmičnega
dogodka (Larsson, 2004).
Ortlepp (1977) je predlagal diagram hribinskih udarov za ponazoritev povezave med
izvornimi mehanizmi in mehanizmi nastanka poškodb ob hribinskem udaru, ki je prikazan na
sliki 7 (Larsson, 2004). Ortlepp (1977) najprej opiše tipe dogodkov – napetostni udar, uklon,
čelni udar/stebrni udar, strig in zdrs ob prelomu. Nadaljuje z definicijo pomembnih
parametrov, ki opisujejo izvorni mehanizem, kot je magnituda, proces nestabilnosti, seizmični
zapis in potrebni pogoji. Procesi nestabilnosti so luščenje/uklon, Eulerjev tip nestabilnosti,
plastenje in porušitev stebra zaradi tlačnih napetosti/dilatacija in stick-slip efekt na prelomu.
Seizmični zapis opiše z reakcijo na dogodek in zadnji parameter so ostali potrebni pogoji za
kategorizacijo različnih vrst hribinskih udarov, ki je npr. za napetostni udar porušitev blizu
proste površine. Če so izpolnjeni vsi pogoji izvornega mehanizma se zgodi seizmični dogodek
(Ortlepp, 1977; Larsson, 2004). Ortlepp v nadaljevanju definira hribinski udar, kot seizmični
dogodek z mehanizmi nastanka poškodb in tipom poškodb. Mehanizmi poškodb so odvisni od
faktorjev, ki določajo intenziteto seizmičnega impulza in faktorjev, ki vplivajo na odziv
prostora. Faktorji pomembni za intenziteto seizmičnega impulza so količina energije in
stopnja prostosti energije, oddaljenost in dimenzije vira ter bliţnje geološke strukture.
Faktorji, ki vplivajo na odziv prostora so geometrija odprtin, karakteristike okoliške kamnine
(trdnost, krhkost, struktura, tekstura,…) in karakteristike podpornega sistema (dolţina,
trdnost, deformacijska sposobnost,…). Na koncu definira nekaj tipov poškodb, kot so npr.
izmet, uklon, izpad in padanje kosov kamnine iz sten odprtine (Larsson, 2004).
Glede na to, da so pridobljeni podatki iz Premogovnika Velenje zajeli le lokacije hribinskih
udarov sem izbrala klasifikacijo hribinskih udarov po Johnstonu (1988) (Preglednica 1). Po
Johnstonu (1988) je velikost hribinskih udarov proporcionalna intenziteti rudarjenja. Z
odkopom se spremeni potencialna energija sistema za produkt teţe odkopane hribine in
njegove višine. Manj kot polovica spremembe potencialne energije se lahko shrani kot
elastična energija (koncentracija napetosti) preostala pa se mora sprostiti. Potencialna
energija, ki se akumulira med deformacijo plasti, se v trenutku porušitve zaradi elastičnega
širjenja, razbremeni ali pa se sprosti postopoma ali nenadoma med procesom neelastične
deformacije (Mendecki, 1997). Ena izmed moţnih sprostitev te energije je hribinski udar.
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Slika 7: Diagram izvornih mehanizmov in mehanizmov nastanka poškodb hribinskih udarov
po Ortlepp (1977) (Larsson, 2004).
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Johnston (1988) hribinske udare loči na dva tipa. Tip I so hribinski udari neposredno povezani
z obsegom in intenziteto rudarjenja. Tip II pa so hribinski udari povzročeni zaradi interakcije
induciranega napetostnega stanja s tektonskim napetostnim območjem in moţnostjo prelomne
strukture.

Preglednica 1: Karakterizacija hribinskih udarov (Johnston, 1988).
Tip I

Tip II

Splošno je velikost funkcija rudarske
aktivnosti.

Ni dovolj podatkov za določitev povezave z
rudarsko aktivnostjo.

Lokacija je okoli 100 m znotraj odkopnega
čela ali neke ţe obstoječe cone šibkosti ali
geološke diskontinuitete blizu odkopa.

Lokacija je na neki ţe obstoječi prelomni
strukturi, ki je lahko od odkopa oddaljena
tudi do 3 km.

Hribina se lahko poruši, ko z odkopom
inducirane napetosti preseţejo striţno trdnost
materiala. Orientacija ravnin porušitev lahko
variira.

Nastanejo na ţe obstoječih in moţno ţe
prenapetih tektonskih prelomih. Rudarjenje
lahko le sproţi dogodke na prelomih z
ugodno orientacijo.

Opazni so veliki padci napetosti.

Padec napetosti je podoben naravnim
potresom.

Magnitude so nizke do srednje.

Velika verjetnost visokih magnitud.

Vpliv fizikalno-mehanskih lastnosti hribine
Lastnosti hribin v katerih izdelujejo jamske prostore in odkopavajo surovino določijo z
laboratorijskimi testi vzorcev. V številnih študijah (Salobir, 1989; Markič & Sachsenhofer,
2010) je podana klasifikacija premogovega sloja in njegovi mehanski parametri. Od vseh
dejavnikov so za proučevanje hribinskih udarov najpomembnejši deformacijski modul 𝐷,
modul elastičnosti 𝐸 in enoosna tlačna trdnost 𝜍𝐶 ter razmerje med deformacijskim modulom
𝐷 in modulom elastičnosti 𝐸, ki pove sposobnost hribine za akumulacijo elastičnega deleţa
deformacijskega dela (Brady & Brown, 1985; Salobir, 1989; Wang, 2004; Wiles, 2005; Wang
in sod., 2006; Lindin, 2013).
Pogoj za nastanek hribinskega udara oziroma naklonjenost hribin k nenadni porušitvi je
elastičnost hribine. Večji kot je deleţ elastičnih deformacij hribine napram skupni
deformaciji, večja je nagnjenost hribine k hribinskim udarom. Ker je lignit izrazito heterogen,
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so fizikalne lastnosti odvisne predvsem od vsebnosti pepela, naravne vlage in globine, na
kateri je bil vzorec konsolidiran. Vrednosti deformacijskega modula premogovega sloja,
kaţejo na zelo elastičen medij pri majhnih vsebnostih pepela – vrednost 𝐷 se bliţa vrednostim
𝐸 in s tem naklonjenosti hribine k udarom. Pri visokih vsebnostih pepela pa je lignit skoraj
plastičen medij. Povečanje naravne vlage premoga močno zmanjša nagnjenost hribine k
udarom (Salobir, 1989).

Vpliv geometrije odkopavanja
V še ne odkopanem delu sloja se hribinski udari pojavljajo z napredovanjem odkopavanja v
globino. V takšnih situacijah se je potrebno izogniti geometriji odkopavanja, ki ustvarja ostre
kote pri odkopnih oblikah širokih čel ali vzporednim odkopom, ki puščajo neodkopane dolge
in ozke stebre (Salobir, 1989).
Sam nastanek jamskega hribinskega udara pojasnjujemo s tem, da se z odkopavanjem,
vzpostavlja koncentracija napetosti v varnostnih stebrih, ki sluţijo za varovanje površinskih in
jamskih objektov ter v neodkopanih stebrih med odkopi in etaţami (Salobir, 1989). Obseg in
intenzivnost odkopavanja premoga vplivata na napetostne in deformacijske spremembe v
hribinah in v premogovnem sloju na širšem območju odkopnega prostora. Posledična
prerazporeditev napetosti privede do prenosa napetosti na stebre. Končno napetostno stanje
lahko zaradi heterogenosti sloja in okoliških plasti povzroči neravnoteţje sistema in porušitev
stebrov (Brady & Brown, 1985).
Medodkopni stebri in del odkopa nad kriţiščem odkopov, kjer se premog ne pridobiva, so
potencialna mesta, kjer lahko pride do koncentracij napetosti in do trenutnih porušitev. Ker
brez stebrov ne gre, naj bi bili ti zasnovani kot idealni stebri, kar pomeni, da bi omogočili
izdelavo etaţne proge in njeno stabilnost, po odkopu druge etaţe pa bi bili popolnoma
porušeni. Glede na dosedanje poznane vzroke pojavljanja hribinskih udarov so zelo
pomemben preventivni ukrep projektivne rešitve, kjer se načrtuje pridobivanje premoga. Pri
dimenzioniranju medodkopnih stebrov gre tako vedno za kompromis med količino premoga,
ki ostane v stebru, stabilnostjo prog in povečano moţnostjo stebrnih udarov (Blaţič in sod.,
2007; Zavšek & Lah; 1999).
Hribinski udari lahko nastanejo v krovninskem, talninskem delu ali v predelu samega sloja. V
PV so najbolj pogosti slojni udari, saj so zaradi velike debeline premogovega sloja, odkopna
dela locirana v sloju. Ker se udari pojavljajo v premogovem sloju v stebrih, ki so neodkopani
ostanek zaradi varnosti objektov ali pa so pogojeni z geometrijo odkopavanja, jih v strokovni
literaturi imenujejo tudi stebrni udari.
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Mehanika hribinskih udarov
Pri mehaniki trdnih teles poznamo sistem petnajstih osnovnih enačb, s katerimi lahko
načeloma določimo napetosti, deformacije in pomike poljubnega linearno elastičnega
izotropnega telesa pri omejenih geometrijskih spremembah, če le poznamo njegove
geometrijske in materialne lastnosti, način podpiranja ter velikost in način delovanja zunanje
obteţbe. Sistem osnovnih enačb je sestavljen iz treh parcialnih diferencialnih enačb
ravnoteţja, šestih parcialnih diferencialnih kinematičnih enačb ter šestih linearnih
algebrajskih konstitucijskih enačb. Kinematične enačbe povezujejo deformacije s pomiki;
ravnoteţne enačbe povezujejo napetosti z obteţbo; Hookov zakon 𝜍 = 𝐸 ∙ 𝜀 pa povezuje
napetosti z deformacijami. Ker je reševanje parcialnih diferencialnih enačb teţavno opravilo,
ţe pri nekoliko bolj splošnih primerih, si reševanje številnih mehanskih problemov lahko
občutno olajšamo z uporabo tako imenovanih energijskih metod, utemeljenih na fizikalnih
zakonitostih energijskega stanja telesa (Srpčič, 2003; Srpčič, 2008).

Energijske spremembe ob hribinskem udaru
Za laţje razumevanje moramo pojasniti razmerje med shranjeno energije v hribinski masi in
energijo, ki se lahko sprosti od spremembi stanja hribinske mase. To razmerje lahko
uporabimo za izračun energije, ki je na razpolago za udar (Ortlepp, 1983, Brady & Brown,
1985). Avtorji navajajo, da se hribina ob pojavu udara obnaša elastično, zato v izračunih
uporabimo enačbe linearno elastične teorije (Ortlepp, 1983; Brady & Brown, 1985; Mitri in
sod., 1999; Larsson, 2004).
Če je stanje pred izkopom stanje 𝐼, in stanje po izkopu stanje 𝐼𝐼, nas zanimajo energijske
spremembe pri prehodu iz stanja 𝐼 v stanje 𝐼𝐼. Ob izkopu je na voljo odvečna energija iz dveh
virov. Prvi je pomik okoliške hribine v odprtino, ki daje spremembo potencialne energije 𝑈𝑝𝑜𝑡
in drugi je notranja energija 𝑈𝑚 izkopanega dela hribine. Vsota teh dveh energij 𝑈𝑝𝑜𝑡 + 𝑈𝑚
predstavlja skupno energijo, ki je na voljo v prehodu iz stanja 𝐼 v stanje 𝐼𝐼. Ta energija se
lahko sprosti na dva načina. Del energije se lahko shrani kot povečanje napetosti v okoliški
hribini 𝑈𝑐 , del pa jo lahko prevzame podporni sistem, ki pri tem opravi delo 𝐷𝑠 . Če
podpornega sistema ni, ta del zanemarimo. Ker smatramo, da je hribina idealno elastično telo
se energija ne porabi za neelastične deformacije hribine, torej ne pride do iniciacije razpok,
torej je 𝑈𝑐 skupna energija, ki se lahko sprosti med izkopom odprtine.
Razvidno je, da sproščena energija 𝑈𝑐 ne more biti večja od energije, ki je v sistemu na voljo
𝑈𝑝𝑜𝑡 + 𝑈𝑚 . Upoštevati moramo tudi, da energija, ki je shranjena v delu hribine v izkopu
𝑈𝑚 , ni več na voljo sistemu, vendar je še vedno 𝑈𝑚 > 0, torej velja
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𝑈𝑝𝑜𝑡 + 𝑈𝑚 > 𝑈𝑐

(5)

Ta neenakost kaţe na obstoj preseţka energije, ki mora bit sproščen pri prehodu iz stanja 𝐼 v
stanje 𝐼𝐼. To je t.i. sproščena energija 𝑈𝑟 :
𝑈𝑟 = 𝑈𝑝𝑜𝑡 + 𝑈𝑚 − 𝑈𝑐 > 0

(6)

𝑈𝑟 ≥ 𝑈𝑚 > 0

(7)

Sproščena energija je večja od shranjene deformacijske energije v izkopanem delu hribine v
stanju 𝐼 in povzroči seizmične valovanje. Valovanje s seboj nosi kinetično energijo, katere
energijske izgube nastopijo ob nepravilnostih v strukturi hribine. Kinetična energija se širi z
dušenjem in velja (Brady & Brown, 1985; Mitri in sod., 1999; Larsson, 2004):
𝑈𝑟 = 𝑈𝑚 + 𝑈𝑘𝑖𝑛

(8)

𝑈𝑘𝑖𝑛 = 𝑈𝑝𝑜𝑡 − 𝑈𝑐 ≥ 0

(9)

Izkop odprtin pravokotnega prereza z vmesnim stebrom
Pobliţje si oglejmo energijske spremembe pri izkopu dveh odprtin z vmesnim podpornim
stebrom po Brady & Brown (1985), kjer je steber iz linearno elastičnega materiala z modulom
elastičnost 𝐸 (Slika 8). Stanje 𝐼 je stanje hribinske mase pred izkopom odprtin in stanje 𝐼𝐼 po
izkopu odprtin.

Slika 8: levo - stanje pred izkopom odprtin z enoosnim napetostnim stanjem; desno - stanje po
izkopu odprtin (Brady & Brown, 1985).
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Poenostavimo, da je pred izkopom napetostno polje enoosno in deluje vertikalno z velikostjo
𝑝𝑧𝑧 . Po izkopu odprtin ABCD in EFGH obteţbo postopoma in enakomerno prevzameta steber
in okoliška hribina. Če imata izkopani odprtini velikost 𝑠, je obteţba na vmesni podporni
steber enaka (Slika 8):
𝑃𝑧 = 𝑠 ∗ 𝑝𝑧𝑧

(10)

Predpostavimo postopen izkop odprtin ABCD in EFGH ter postopen prenos podpornih sil
izkopanega materiala na obremenitev stebra. V mehaniki trdnih teles se deformacije telesa
razvijajo v odvisnosti od delujoče zunanje obteţbe. Odziv materiala na tlačno silo 𝑃𝑧 je
enoosna, statična kompresija stebra (zaradi zmanjšanega volumna se tlak poveča) 𝑢 (= 𝑢𝑧 𝑠𝑡 )
in statična dekompresija okoliške hribine (zaradi povečanega volumna se tlak zmanjša). Oba
premika sta linearno odvisna od obremenitve stebra 𝑃𝑧 .

Slika 9: Statična obteţba stebra; diagram obteţba-premik stebra; diagram obteţba-premik mej
odprtin (Brady & Brown, 1985).

Pomik stebra 𝑢𝑧 je enak spremembi dolţine stebra in je premosorazmeren delujoči navpični
sili 𝑃𝑧 . V tem primeru torej delujoča sila 𝑃𝑧 ni konstantna, temveč se linearno spreminja od
vrednosti 0, ki ustreza nedeformiranemu stanju stebra (𝑢 = 0), do vrednosti 𝑃𝑧 , ki ustreza
končni deformirani obliki pri pomiku 𝑢𝑧 .
Ker ţelimo opisati prehajanje energije med telesi, moramo definirati delo sile 𝑃𝑧 na steber,
torej energijo, ki jo 𝑃𝑧 prenese na steber.
Če doseţeni pomik 𝑢 povečamo za infinitezimalni prirastek 𝑑𝑢 in vzamemo, da je na tem
infinitezimalno majhnem pomiku sila 𝑃𝑧 konstantna, je prirastek mehanskega dela 𝑑𝐷 =
𝑃𝑧 𝑑𝑢. Celotno mehansko delo 𝐷, ki ga opravi 𝑃𝑧 med deformiranjem stebra na intervalu
0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑧 pa dobimo z integriranjem:
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𝑢𝑧

𝐷=

𝑑𝐷 =

0

𝑢𝑧
0

𝑃𝑧 𝑑𝑢𝑧 =

1
𝑃𝑢
2 𝑧 𝑧

(11)

Zapis pove, da je mehansko delo, ki ga sila 𝑃𝑧 opravi na intervalu 0 ≤ 𝑢 ≤ 𝑢𝑧 , po vrednosti
enako ploščini trikotnika, ki ga v diagramu 𝑢 − 𝑃 določata končni vrednosti 𝑢 in 𝑃.
Ker je 𝑃𝑧 = 𝜍𝑧𝑧 𝐴 in 𝑢𝑧 = 𝜀𝑧𝑧 𝐿 dobimo:
1
1
𝐷 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧 = 𝜍𝑧𝑧 𝐴 𝜀𝑧𝑧 𝐿
2
2

(12)

Kjer je 𝜍𝑧𝑧 vzdolţna normalna napetost, 𝜀𝑧𝑧 pa specifična sprememba dolţine stebra v
vzdolţni smeri, ki sta v našem primeru enakomerni po celotni dolţini stebra. Produkt 𝑉 = 𝐴 𝐿
predstavlja prostornino stebra, tako da je
1
𝐷 = 𝜍𝑧𝑧 𝜀𝑧𝑧 𝑉
2

(13)

Če upoštevamo, da je pri linearno elastičnem materialu zveza med deformacijo 𝜀𝑧𝑧 in
napetostjo 𝜍𝑧𝑧 podana s Hookovim zakonom 𝜍𝑧𝑧 = 𝐸 𝜀𝑧𝑧 , lahko opravljeno mehansko delo
izrazimo v odvisnosti od končne doseţene vzdolţne deformacije
1
𝐷 = 𝐸 𝑉 𝜀2𝑧𝑧
2

(14)

Vloţeno mehansko delo se porabi za deformacijo stebra, zato ga imenujemo tudi
deformacijsko delo. Dobljeno zvezo lahko razumemo tudi tako, da se je vloţeno mehansko
delo naloţilo v stebru v obliki tako imenovane deformacijske energije 𝑈𝑠𝑡 . Prvi zakon
termodinamike ali zakon o ohranitvi energije določa, da je sprememba polne energije sistema
enaka vsoti dovedene ali oddane toplote 𝑄 in dovedenega ali oddanega dela 𝐴: ∆𝑈 = 𝑄 + 𝐴.
Tako je delo, ki ga sila 𝑃𝑧 opravi pri premiku 𝑢𝑧 na stebru, enako spremembi deformacijske
energije stebra Δ𝑈𝑠𝑡 :
𝐷=

𝑢𝑧

𝑑𝐷 =

0

𝑢𝑧
0

1
𝑃𝑧 𝑑𝑢𝑧 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧 = Δ𝑈𝑠𝑡
2

(15)

Dobimo, da je povečanje deformacijske energije v stebru enako
∆𝑈𝑠𝑡 =

1 2
1 2
𝜍𝑧𝑧 /𝐸 ∙ 𝐴 ∙ 𝐿 =
𝜍 𝑉
2
2𝐸 𝑧𝑧

(16)

Če vpeljemo pojem specifične deformacijske energije, to je deformacijske energije, ki se pri
deformiranju naloţi v enoti prostornine telesa, je specifična deformacijske energija:
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𝒟=

𝐷 1
𝐸
1 2
= 𝜍𝑧𝑧 𝜀𝑧𝑧 = 𝜀2𝑧𝑧 =
𝜍𝑧𝑧
𝑉 2
2
2𝐸

(17)

Torej je specifična deformacijska energija 𝒟, ki se naloţi v enoti prostornine telesa, enaka
ploščini trikotnika, ki ga v diagramu 𝜍 − 𝜀 določata končna doseţena deformacija 𝜀𝑧𝑧 in
pripadajoča napetost 𝜍𝑧𝑧 . Celotna deformacijska energija deformiranega stebra je določena z
integralom specifične deformacijske energije po prostornini stebra.
Komplementarno delu sile 𝑃𝑧 na steber je delo, ki ga izkopan del zemljine opravi s tem, ko
zmanjša podporno silo na okoliško hribino – Slika 7. Delo, ki ga na okoliško hribino opravi
izkopan del hribine, je definirano z energijo 𝑈𝑟 , ki se sprosti pri izkopu:
1
∆𝑈𝑟 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧
2

(18)

Razvidno je, da je sproščena energija enaka povečanju deformacijske energije stebra, kar
ustreza ohranitvi energije sistema.
Če namesto statične obteţbe stebra (počasen, postopen izkop odprtin) predpostavimo hipno
obteţbo stebra (dinamična obteţba), kateri bi ustrezal hiter izkop odprtin, celotna obteţba 𝑃𝑧
hipno obremeni steber, deluje s konstantno velikostjo in povzroči maksimalno aksialno
napetost 𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 in maksimalno aksialno kompresijo 𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 .

Slika 10: dinamična obteţba stebra in ustrezen diagram obteţba-pomik (Brady & Brown,
1985).

Maksimalna aksialna kompresija je podana z enačbo, kjer je 𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 maksimalna aksialna
napetost in 𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 maksimalna aksialna kompresija pri dinamični obteţbi:
𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑧𝑧 𝐿 = 𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 /𝐸 𝐿
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Povečanje deformacijske energije ∆𝑈𝑑 je enako delu, ki ga na stebru opravi hipna obteţba:
𝐷 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 = ∆𝑈𝑑

(20)

Vemo, da se pri statični sili 𝑃𝑧 na steber, steber premakne za 𝑢𝑧 . Pri hipni obremenitvi s to isto
silo 𝑃𝑧 , pa le ta povzroči pomik stebra za 𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 . Statična obteţba 𝑃𝑧 mora biti 𝑃𝑧 𝑚𝑎𝑥 , da
povzroči napetosti na meji elastičnosti 𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 .
∆𝑈𝑠𝑡,𝑃𝑧 =𝑃𝑧 𝑚𝑎𝑥 =

1
2𝐸

𝜍2𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 𝐴 𝐿

(21)

Če predpostavimo, da hipna 𝑃𝑧 opravi na stebru enako mehansko delo kot statična 𝑃𝑧 = 𝑃𝑧 𝑚𝑎𝑥
velja:
1 2
𝜍
𝐴 𝐿 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥
2𝐸 𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥

(22)

𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑧𝑧 𝐿 in 𝜀𝑧𝑧 = 𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 𝐸 , ker velja Hookov zakon, napetost ne more biti večja od
meje elastičnosti. Ko je doseţena meja elastičnosti je 𝜍𝑧𝑧 = 𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 in se povečujejo le še
deformacije.
1 2
𝜍
𝐴 𝐿 = 𝑃𝑧 𝜀𝑧𝑧 𝐿
2𝐸 𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥

(23)

1 2
𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥
𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 𝐴 𝐿 = 𝑃𝑧
𝐿
2𝐸
𝐸

(24)

𝜍𝑧𝑧 𝑚𝑎𝑥 =

2𝑃𝑧
= 2𝜍𝑧𝑧
𝐴

𝑢𝑧 𝑚𝑎𝑥 = 2𝑢𝑧 𝑠𝑡

(25)
(26)

Vidimo, da hipno nanešena obteţba 𝑃𝑧 povzroči 2x večji pomik stebra, kot statična obteţba
𝑃𝑧 .
Če primerjamo statični (počasen izkop) in dinamični sistem obteţbe stebra (hipen izkop)
vidimo, da je skupna deformacijska energija stebra:
∆𝑈𝑑 = 𝑈𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑛𝑎 + 𝑈𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖 č𝑛𝑎 + ∆𝑈𝑠𝑡

(27)

1
2𝑃𝑧 𝑢𝑧 𝑠𝑡 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧 𝑠𝑡 + 𝑈𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖 č𝑛𝑎 + 𝑃𝑧 𝑢𝑧 𝑠𝑡
2

(28)

1
𝑈𝑘𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖 č𝑛𝑎 = 𝑃𝑧 𝑢𝑧 𝑠𝑡
2

(29)
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kjer kinetična energija predstavlja preseţek energije v dinamičnem sistemu v primerjavi s
statično obteţbo in je po velikosti enaka sproščeni energiji 𝑈𝑟 (Brady & Brown, 1985;
Larsson, 2004).
Kontroliran počasen izkop dovoljuje postopno zmanjšanje podpornih sil, ki so prvotno
delovale na stene odprtine. Postopno zmanjšanje podporni sil dopušča omejene premike stene
odprtin proti novemu ravnoteţnemu stanju. Ob predpostavljenem hipnem izkopu in
neomejenih premiki sten izkopa se pojavi preseţek energije, ki predstavlja delo, ki bi ga
opravila hribina na stene odprtin. Za elastični sistem je torej preseţek energije (kinetična
energija) po velikost enak sproščeni energiji izkopane hribine (Brady & Brown, 1985).

Izkop odprtine krožnega prereza
Primer okrogle odprtine z radijem 𝑎 v kamnini s hidrostatičnim napetostnim stanjem in
velikostjo napetosti 𝑝, prikazuje slika 11.

Slika 11: Prerez izkopa okrogle odprtine v mediju s hidrostatičnim napetostnim stanjem
(Brady & Brown, 1985).
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V povezavi z obliko odprtine, s sfernimi koordinatami (𝑟, 𝜃, 𝜑) podamo končne napetosti in z
izkopom nastale pomike z enačbami, kjer je 𝐺 striţni modul 𝑀𝑃𝑎 (Brady & Brown, 1985):
𝜍𝑟𝑟 = 𝑝 1 − 𝑎3 𝑟 3

(30)

𝜍𝜃𝜃 = 𝜍𝜑𝜑 = 𝑝 1 − 𝑎3 2𝑟 3

(31)

𝜍𝑟𝜃 = 𝜍𝑟𝜑 = 𝜍𝜃𝜑 = 0

(32)

𝑢𝑟 = − 𝑝𝑎3 4𝐺𝑟 2

(33)

𝑢𝜃 = 𝑢𝜑 = 0

(34)

Za določitev energijskih sprememb nastalih z izkopom odprtine okroglega prereza moramo
določiti delo, ki ga opravijo površinske sile z induciranjem pomikov. Najprej predpostavimo
postopni izkop odprtine (statična obteţba). Na površini izkopa 𝑆𝑎 (𝑟 = 𝑎) radialni pritisk pade
iz 𝑝 na 0, medtem ko je radialni pomik površine proti notranjosti izkopa podan z enačbo
𝑢𝑟 = −𝑝𝑎/4𝐺

(35)

Delo, ki ga opravijo površinske sile oziroma površina 𝑆𝑎 je produkt povprečne radialne sile in
pomika
𝐷1 = 4𝜋𝑎2 ∙ 𝑝 2 ∙ 𝑝𝑎 4𝐺 = 𝜋 𝑝2 𝑎3 2𝐺

(36)

V vplivnem območju okoli odprtine se pomiki z oddaljenostjo od odprtine zmanjšujejo,
vendar je vplivno območje veliko. Zamislimo si okroglo površje 𝑆𝑅 v okolici izkopa, z
radijem 𝑅. V procesu izkopa radialna napetost na tem površju pade iz 𝑝 na 𝑝 1 − 𝑎3 𝑅 3 ,
kar ustreza radialnim pomikom − 𝑝𝑎3 4𝐺 𝑅 2 . Delo 𝐷2 , ki ga na površje 𝑆𝑅 opravi hribina v
okolici med pomikom, je dana kot produkt povprečne radialne sile in pomika in je za zelo
oddaljeno površje 𝑆𝑅 , ko gre 𝑅 → ∞ enako:
𝐷2 = 𝜋 𝑝2 𝑎3 𝐺

(37)

Povečanje statične deformacijske energije ∆𝑈𝑠𝑡 okoli odprtine je dano kot razlika med delom,
ki ga na hribina opravi na oddaljeno površje 𝑆𝑅 in delom, ki ga hribina opravi na površje
odprtine 𝑆𝑎 :
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∆𝑈𝑠𝑡 = 𝐷1 − 𝐷2 = 𝜋 𝑝2 𝑎3 2𝐺

(38)

Komplementarno delo, ki ga opravijo površinske sile odprtine med statičnim pomikom
površine je enako energiji, ki se sprosti z izkopom:
∆𝑈𝑟 = 𝐷1 = 𝜋 𝑝2 𝑎3 2𝐺

(39)

V primeru hipnega izkopa odprtine okroglega prereza, površina 𝑆𝑎 ne opravi dela med
radialnimi pomiki. Preseţek energije 𝑈𝑒 , ki je shranjen v okoliški hribini odprtine se izrazi kot
seizmično valovanje, ki se širi stran od odprtine, tako da so končni pogoji v hribini identični
pogojem v primeru postopnega izkopa odprtine (statične obremenitve). Torej je povečanje
deformacijske energije dano z enačbo (37) in delo 𝐷2 na oddaljeni površini 𝑆𝑅 je neodvisno
od metode izkopa odprtine. Preseţek energije, ki je prisoten v seizmičnem valovanju, je torej
dobljen iz enačb (36) in (37) in je enak:
𝑈𝑒 = 𝜋 𝑝2 𝑎3 𝐺 − 𝜋 𝑝2 𝑎3 2𝐺 = 𝜋 𝑝2 𝑎3 2𝐺

(40)

Prav tako kot v prejšnjem primeru izkopa dveh odprtin pravokotnega prereza z vmesnim
stebrom, je tudi pri izkopu odprtine okroglega prereza, preseţek energije 𝑈𝑒 pri dinamični
obremenitvi enak sproščeni energiji 𝑈𝑟 med statično obremenitvijo (Brady & Brown, 1985).

Primer o izkopu dveh odprtin pravokotnega prereza in odprtine okroglega prereza lahko
apliciramo tudi na energijske spremembe na mejah izkopnih prostorov nepravilnih oblik. Če
imamo odprtino nepravilne oblike 𝑆, bo v primeru postopnega izkopa kamninske mase znotraj
𝑆, inducirane napetosti postopoma prevzela okoliška hribina. Cona induciranih napetosti je
tako tudi cona povečane deformacijske energije. Integracija funkcije specifične deformacijske
energije v mejah induciranih napetosti nam poda povečanje statične deformacijske energije
𝛥𝑈𝑠𝑡 , ki se je shranila v okoliški hribini. Po prejšnjih enačbah je za elastični sistem 𝛥𝑈𝑠𝑡
enaka energiji, ki se sprosti z izkopom odprtine 𝑈𝑟 𝛥𝑈𝑠𝑡 = 𝑈𝑟 . Vendar pa se realno del
energije porabi za neelastično deformacijo medija z nastankom razpok 𝑈𝑓 in je 𝑈𝑟 = 𝑈𝑠𝑡 + 𝑈𝑓
(Brady & Brown, 1985).
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Stabilnost izkopov in hribinski udari
Splošna zahteva je, da v ravnoteţnem stanju kakršnakoli majhna sprememba povzročena z
obremenitvijo, v strukturi ne izzove nenadne sprostitve energije ali večje spremembe v
geometriji izkopov. Večanje globine izkopov, ki povzroči povečanje napetosti glede na
trdnost kamnine, ali potreba po povečani ekstrakciji surovine, povzročita moţnost globalne
nestabilnosti izkopov. Pod temi pogoji so bili razviti analitični pristopi za oceno potenciala
nestabilnosti izkopa in projektni koncepti za preprečitev razvoja nestabilnosti izkopa. Po
Brady in Brown (1985) je splošni pristop določanje stanja ravnoteţja sistema. Če na telo
delujejo sile 𝑃𝑖 , ki dajejo pomike 𝑈𝑖 in je delo vseh sil, ki delujejo na telo enako
𝐷 = 1 2 𝑃𝑖 𝑈𝑖 , velja da je
𝐷 > 0 stabilno ravnoteţje

(41)

𝐷 = 0 nevtralno ravnoteţje

(42)

𝐷 < 0 nestabilno ravnoteţje

(43)

Nestabilno ravnoteţje kamnine vodi v nestabilno porušitev, seizmičnega dogodka in širjenje
seizmičnega valovanja iz vira nestabilnosti. Kjer seizmični dogodek povzroči poškodbe
kamnine v okolici izkopov je imenovan hribinski udar. Poznamo pa dva tipa deformacije
kamnine, ki vodita v nestabilnosti in seizmičnost. Prvi tip je nestabilnost zaradi tlačne
porušitve kamnine, ki se navadno zgodi v stebrih ali v neposredni bliţini površine izkopov.
Drugi tip je zdrs na ravnini šibkosti v širši okolici izkopov (Brady & Brown, 1985).

Tlačna porušitev
Najpreprostejši problem nestabilnosti kamnine pri tlačni porušitvi lahko obravnavamo kot
tlačni preizkus vzorca pri enoosni laboratorijski preiskavi. Najpogostejši in standardiziran test
je preiskava enoosne tlačne trdnosti. V enoosni laboratorijski preiskavi se cilindrični vzorci
razmeroma hitro obremenijo v aksialni smeri, pri čemer je bočna totalna napetost med
preiskavo vseskozi enaka nič. Vertikalno silo 𝑃 med preiskavo povečujemo do porušitve
vzorca in pri tem merimo vertikalne in bočne deformacije. Maksimalna vertikalna napetost
(porušna napetost) je enaka enoosni tlačni trdnosti. Enoosna laboratorijska preiskava nam
torej poda enoosno tlačno trdnost in elastične konstante, modul elastičnosti 𝐸 in Poissonov
količnik 𝜈, vzorca kamnine.
Standardni testi vzorcev hribin in interpretacije rezultatov obravnavajo obnašanja vzorca do
njihove porušitve. V rudarstvu pa nas pri analizi stabilnosti kamnine zanima tudi obnašanje
kamnine po doseţeni enoosni tlačni trdnosti. Ravno obnašanje vzorca v območju porušitve,
po doseţeni enoosni tlačni trdnosti, je pomembno za oceno stabilnosti porušitve kamnine ter
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tako oceno stabilnosti stebra ter določanje potenciala hribinskega udara (Brady & Brown,
1985).
Model za tlačno porušitev vzorca oziroma stebra je prikazan na sliki 12. Vzmet s
koeficientom 𝐾 predstavlja togost okoliške hribine oziroma v laboratorijski preiskavi, togost
testnega aparata. Sila 𝑃 je obremenitev s katero hribina obremenjuje vzorec, vzorec pa
predstavlja vmesni steber med izkopanimi odprtinami.

Slika 12: Shematični model tlačne laboratorijske preiskave vzorca (Brady & Brown, 1985;
Larsson, 2004).

Za nevtralno ravnoteţje vzorca obremenjenega preko vzmeti mora biti vsota sil 𝑃𝑟 − 𝑃𝑠 = 0,
kjer je 𝑃𝑟 sila v vzorcu in 𝑃𝑠 sila v vzmeti. Za majhen pomik vzorca ∆𝑢 moramo delovati na
vzmet s silo ∆𝑃. Sila v vzorcu je pri pomiku ∆𝑢 enaka ∆𝑃𝑟 = 𝜆 ∆𝑢, kjer je 𝜆 naklon silapomik krivulje vzorca. Sila v vzmeti je ∆𝑃𝑠 = −𝐾 ∆𝑢. Sila ∆𝑃, ki povzroči pomik ∆𝑢 je torej:
∆𝑃 = ∆𝑃𝑟 − ∆𝑃𝑠 = 𝜆 ∆𝑢 − −𝐾 ∆𝑢 = 𝐾 + 𝜆 ∆𝑢

(44)

Delo, ki ga opravi sila ∆𝑃 je dano z naslednjo enačbo in mora biti za stabilno ravnoteţje > 0:
1
1
𝐷 = ∆𝑃 ∆𝑢 = 𝐾 + 𝜆 ∆𝑢2
2
2

(45)

Torej mora za stabilnost sistema vzmet-vzorec veljati:
𝐾+𝜆>0
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Stabilnost izkopov na širšem območju torej ocenimo preko stabilnosti stebrov, kjer moramo
poznati togost stebra v porušitvenem območju krivulje λ', togost stebra v elastičnem območju
krivulje λ in lokalno togost okoliške hribine 𝐾.
Predpostavka, ki jo podajo avtorji Brady & Brown (1985) je, da je togost stebra v
porušitvenem območju λ' določena z togostjo stebra v elastičnem območju krivulje λ in
geometrijo stebra. Z laboratorijskimi testi intaktne kamnine je bilo določeno da se razmerje
𝜆/𝜆′ zmanjša z naraščanjem razmerja 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟/𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 stebra, kar ustreza prehodu iz strmejše
porušitvene krivulje v porušitveno krivuljo z manjšim naklonom. Z določitvijo 𝐾, 𝜆 in 𝜆′
določimo indeks stabilnosti 𝐾 + 𝜆′. Brady in Brown (1985) ugotavljata, da v masivnih rudnih
telesih z enakimi elastičnimi parametri kot okoliška hribina, vsaka porušitev stebra lahko
povzroči lokalno nestabilnost, ne glede na stopnjo ekstrakcije in dimenzije stebrov.
V prejšnjih poglavjih je bilo prikazano, da trdna hribina z večjo enoosno tlačno trdnostjo in
večjim elastičnim modulom lahko shrani več deformacijske energije kot bolj mehka in bolj
deformabilna hribina, kar pa ni vedno res. Bolj krhke kamnine imajo ponavadi bolj strme
krivulje razbremenitve, kot mehkejše kamnine. Na grafu obteţba-pomik je tako območje pod
krivuljo pribliţno enako za krhke in bolj duktilne kamnine, kar pomeni, da oba tipa hribine
shranita enako količino deformacijske energije med procesom porušitve (Brady & Brown,
1985; Larsson, 2004). Na stabilno ali nestabilno porušitev kamnine torej vpliva še en
dejavnik, in sicer togost sistema obremenitve (togost testnega aparata) v primerjavi s togostjo
vzorca. V našem primeru obremenitev na vzorec (steber) izvaja okoliška hribina v krovnini in
talnini premogovega sloja.
Brady in Brown (1985 ter Larsson (2004) podajajo rezultate testiranja različnih togosti testnih
aparatov in vzorcev. Slika 13 prikazuje obnašanje vzorca v manj togem testnem aparatu (a) in
(b) v bolj togem testnem aparatu glede na togost vzorca.
Pri manj togem testnem aparatu (a) se razbremenitev vzorca zgodi po krivulji aparata, ker je
količina deformacijske energije (ploščina ABED), ki jo lahko sprejme vzorec manjša od
energije dovedene z obremenitvijo (ploščina AFED). Rezultat preseţene energije (ploščina
AFB = 𝑈𝑘𝑖𝑛 ), ki jo dovede aparat z obremenitvijo, je burna porušitev vzorca.
Pri bolj togem testnem aparatu (b) se razbremenitev zgodi po porušitveni krivulji vzorca
(ploščina ABED). Dovedeno energijo testnega aparata (ploščina AGED) lahko vzorec v celoti
shrani kot deformacijsko energijo in za porušitev vzorca po krivulji ABC moramo dovesti
dodatno energijo oziroma delo. Pri testiranju togega vzorca v bolj togem testnem aparatu
nastane torej neburna porušitev vzorca.
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Slika 13: Diagram obteţba-pomik za testiranje vzorcev v (a) manj togem testnem aparatu in
(b) v bolj togem testnem aparatu glede na togost testiranega vzorca (Brady & Brown, 1985).

Medved in sod. (2008) podajajo geomehanske lastnosti kamnin krovnine, talnine in
premogovega sloja (Preglednica 2). Celotna premogova formacija je mehka z nizkimi
vrednostmi geomehanskih parametrov. Krovnino premogovega sloja sestavljajo peski in
gline, talnino pa gline in laporji, ki leţijo na apnencih in dolomitih. Po predhodnih enoosnih
laboratorijskih preiskavah Ţorţ in sod. (1984) in Medved in sod. (2008) je pričakovana krhka
porušitev premoga.

Preglednica 2: Geomehanske lastnosti različnih slojev (Medved in sod., 2008).
Enoosna tlačna
trdnost 𝜍𝑐 (MPa)

Modul elastičnosti 𝐸
(MPa)

Poissonov količnik 𝜈
(/)

Krovnina (zgornji del)

0.85

140

0.35

Krovnina (spodnji del)

2.5

430

0.20

Premog (zgornji del)

8.4

480

0.25

Premog (spodnji del)

5.4

480

0.3

Premog z visoko
vsebnostjo pepela

1.6

375

0.35

Talnina

4.9

2917

0.3

sloj
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Strižna porušitev
Seizmični dogodek se torej lahko zgodi ob tlačni porušitvi kamnine ali ob zdrsu na
diskontinuiteti. Mehanizem tlačne porušitve kamnine je natančneje opisan v prejšnjih
poglavjih, tu pa bomo podali mehanizme nastanka hribinskega udara zaradi interakcije
induciranih napetosti s regionalnimi tektonskimi napetostmi in moţnostjo prisotne
diskontinuitete. Teoretično gre za naraščanje napetosti in akumulacijo deformacij, ki se
nenadno sprostijo s premikom ob prelomni ploskvi. Mehanizem lahko ponazorimo z
preprostim modelom prikazan na sliki 14, kjer je interakcija med dvema kosoma kamnine
podvrţenima striţnemu premiku, prikazana z modelom vzmeti in klade (Brady & Brown,
1985; Larsson, 2004).

Slika 14: Model zdrsa na prelomni ploskvi ali ravnini šibkosti (Brady & Brown, 1985;
Larsson, 2004).

Klada teţe 𝑚𝑔 obteţena z normalno silo 𝑁 leţi na gladki horizontalni površini. Klado nato
obremenimo s silo 𝐹, ki deluje vzporedno s površino. Sila deluje na klado preko elastične
vzmeti z koeficientom 𝐾, ki predstavlja togost okoliške hribine. Krivulja 𝜍 − 𝑢 za klado
predstavlja nelinearen odnos na ploskvi diskontinuitete (Slika 13).
Na kontaktni površini klade in horizontalne površine delujeta normalna napetost 𝜍𝑛 in striţna
napetost 𝜏. Dokler je klada v mirovanju je striţna napetost enaka 𝜏 = 𝜇𝑠 𝜍𝑛 , kjer je 𝜇𝑠 statični
koeficient trenja oziroma koeficient lepenja, ko klada na podlagi miruje. Sistem je v
ravnoteţju dokler velja 𝜇𝑠 𝜍𝑛 − 𝜏 > 0. Če silo 𝐹 povečamo postane ravnoteţje nestabilno in
je 𝜏 = 𝜇𝑠 𝜍𝑛 . Klada se bo začela premikati ţe pri manjšem povečanju sile 𝐹, kar bo
povzročilo manjše povečanje striţne sile. Premik klade bo povzročen tudi z zmanjšanjem
normalne napetosti ali koeficienta trenja. Koeficient trenja, ko se klada premika – dinamični
koeficient trenja 𝜇𝑑 je manjši od koeficienta lepenja, zato klada ob premiku dobi pospešek s
silo, ki je v začetku enaka 𝐴(𝜇𝑠 − 𝜇𝑑 )𝜍𝑛 , kjer je 𝐴 kontaktna površina med klado in podlago.
Stabilno ravnoteţje je ponovno doseţeno, ko dinamični odpor proti zdrsu na prelomni ploskvi
doseţe striţno napetost 𝜏𝑑 = 𝜇𝑑 𝜍𝑛 (Larsson, 2004).
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Veljajo enake zakonitosti kot za togost sistema obremenitve pri tlačnih napetostih. Če je
togost vzmeti 𝐾 večja od naklona krivulje obteţba-pomik za prelomno ploskev v območju
porušitve, to dovoljuje stabilno obremenitev in pomike na prelomni ploskvi (Slika 15a). Če
obremenimo klado preko manj toge, mehkejše vzmeti je ravnoteţje nestabilno in pride do
dinamične nestabilnosti (Slika 15b). Razlika med krivuljo obteţba-pomik za klado in krivuljo
togosti vzmeti predstavlja količino sproščene energije v obliki kinetične energije (Brady &
Brown, 1985).

Slika 15: Krivulja napetost-pomik za klado in krivulja togosti K vzmeti a) bolj toga vzmet, b)
manj toga, mehkejša vzmet z označeno seizmično energijo (Larsson, 2004).

Pri modelu zdrsa na prelomni ploskvi se striţna napetost povečuje do maksimalne striţne
napetosti ob kateri se sprosti seizmična energija. Gre za t.i. stick-slip efekt trenja, kjer zaradi
nihajočega gibanja telesa pri prehodu iz območja mirovanja (koeficient lepenja 𝜇𝑠 ) v območje
zdrsa (koeficient trenja 𝜇𝑑 ) pride do izrazitega zmanjšanja sile trenja. Ker je 𝜇𝑠 > 𝜇𝑑 je iznos
sile statičnega trenja večji od iznosa sile dinamičnega trenja (Larsson, 2004).

Ukrepi za ublažitev delovanja hribinskih udarov
Vzrok nastanka hribinskega udara je kombinacija toge hribine in dovolj velike napetosti, ki
preseţe trdnost hribine. Če se deformacijska energija akumulira v volumnu hribine, se
energija sprošča na površinah volumna. Potencial udara je tudi večji za homogene hribine,
medtem ko ima nehomogena hribina več moţnosti za nastanek mikrorazpok ali zmika ob
predobstoječih diskontinuitetah, kar pomeni manjšo togost hribine in boljše moţnost širjenja
energije (Larsson, 2004).
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Ukrepi za zmanjšanje moţnosti nastanka hribinskih udarov v Premogovniku Velenje so po
Salobirju (1989) in Mayerju in sod. (2002):
-

-

pravilno projektiranje in odpiranje odkopnega polja;
izbira ustrezne odkopne metode in geometrije odkopavanja;
dosledno odkopavanje premoga iz nadkopnega dela po vsej dolţini odkopa;
dodatno razstreljevanje vmesnega stebra med odkopi s katerim je zagotovljeno
njegovo rušenje;
pospešitev delovanja hribinskega udara z izvajanjem razbremenilnega razstreljevanja
20 do 30 m pred odkopom. Hribinski udar sproţimo v času ko na delovišču ni ljudi. V
sloju sproţimo potres in razbremenitev in območje kritičnih napetosti se pomakne na
večjo oddaljenost od odkopa – to je ti. predvideni hribinski udar;
vtiskanje vode pod visokim tlakom. S tem spremenimo mehanske lastnosti
premogovega sloja;
vrtanje vrtin večjih premerov pred odkop, s čimer povečamo plastičnost hribine;
testna vrtanja s katerimi določimo območja nagnjena k hribinskim udarom;
podgrajevanje pripravljalnih prostorov, jamskih prog in odkopov;
ločitev delovnih operacij rezanja, zamikanja podporja in pridobivanja nadkopnega
premoga.

Hribinske udare lahko v manjši meri napovemo s pomočjo metod za določanje napetostnega
stanja okrog jamskih prostorov (Salobir, 1989). V glavnem so uveljavljene geofizikalne
metode zasnovane na merjenju fizikalnih parametrov hribine, kot so akustične lastnosti,
električna prevodnost, magnetne in druge. Uporabljajo se predvsem seizmoakustična,
mikroseizmična, ultrazvočna in elektrokemijska geofizikalna metoda (Salobir, 1989).
Za prognozo hribinskih udarov se uporabljajo tudi ti. prognozna vrtanja ali vrtanja na jedro, s
katerimi pridobimo vzorce za raziskavo fizikalno-mehanskih lastnosti sloja.
Za ugotavljanje napetostnega stanja v neodkopani in odkopani – porušeni hribini se izdela
tudi matematični model odkopavanja. Z natančnimi geološkimi profili in jamomerskimi
podatki o odkopih ter z znanimi fizikalno-mehanskimi lastnostmi vseh hribin v profilu lahko
izvedemo simulacijo napetostnega stanja v hribini (Salobir, 1989; Zavšek & Lah, 1999;
Blaţič in sod., 2007; Jeromel in sod., 2010; Jeromel in sod., 2011; Likar in sod., 2012).
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7. Pridobitev in obdelava podatkov
Vse raziskave v Premogovniku Velenje usmerja in vodi Hidrogeološka sluţba. Dosedanje
raziskave na širšem obravnavanem območju Premogovnika Velenje so obsegale detajlno
geološko kartiranje in raziskovalno vrtanje.
Do danes je bilo z različno dinamiko po časovnih obdobjih in za različne namene izvrtanih ţe
več kot 660 vrtin iz površine, s skupno dolţino več kot 200 km, in okrog 2000 jamskih vrtin z
več kot 100 km dolţine (Veber, 2007). Ena izmed nalog Hidrogeološke sluţbe je tudi
spremljava seizmičnih vplivov na okolico pridobivalnega prostora.
Hidrogeološka sluţba Premogovnika Velenje mi je posredovala podatke o premogovnem
sloju in posegih v premogovni sloj, podatke o nastalih površinskih jezerih, o krovnini in
talnini ter podatke o lokaciji hribinskih udarov. Pridobljene podatke sem skupaj z digitalnim
modelom reliefa (DMR) uporabila za izdelavo 3D prikaza slojev ter lokacij ţe nastalih
hribinskih udarov. Za računalniško obdelavo podatkov in izdelavo kart sem uporabila
programe Surfer® 11 in Voxler® 3.
V namen izdelave 3 dimenzijskega prikaza pojavljanja hribinskih udarov v Premogovniku
Velenje je bilo uporabljenih sedem osnovnih podatkovnih slojev in njihove izpeljanke.
Podatki so bili v analizah za potrebe diplomskega dela podani v Gauss-Krügerjevem
koordinatnem sistemu z ravninskimi koordinatami (X, Y). Uporabljeni podatki so:
1. Digitalni model reliefa (DMR); to je digitalni opis oblikovanosti zemeljskega površja.
In sicer gre za kompleksno predstavitev površja, ki vsebuje višinske točke površja,
značilne točke in črte ter druge geomorfološke značilnosti. Definicija ne vsebuje le
prikaza površja samega, ampak tudi njegov opis z nakloni, ekspozicijo ter plastnicami,
padnicami, točkami vrhov ter z drugimi značilnimi črtami in točkami. Zapis podatkov
digitalnega modela reliefa je podan v ravninskih pravokotnih koordinatah (X, Y, Z)
(Podobnikar, 2003).
2. Batimetrija jezer; ali globinomerstvo je znanost o merjenju globine vseh vodnih teles
in o izdelavi kart potopljenega dna. Batimetrijske karte ponazarjajo točne in merljive
opise in vizualne prikaze potopljenega terena. Izmere globin velenjskih jezer so bile
izvedene s profesionalnim batimetričnim sonarjem. Rezultat batimetričnih izmere je
posnetek topografije dna, ki lahko sluţil za generiranje različnih vrst podatkov (DMR,
izobate, karta globin, lociranje objektov na dnu, volumni, linije presekov globin,
spremembe stanja dna). Z sonarskimi meritvami so bili pridobljeni podatki o globinah
Velenjskega, Škalskega, Druţmirskega in Gabrškega jezera v 31159 točkah.
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3. Krovnina premogovega sloja; krovnina je opredeljena z globino pojavljanja meje
krovnina-premogov sloj v vrtini, torej z spodnjo koto plasti prvih peskov. Prostorska
lega meje krovnina-premogovni sloj, je bila določena glede na globino pojavljanja v
901 raziskovalnih vrtinah.
4. Talnina premogovega sloja; pridobljene podatke za prostorsko analizo sestavljata dve
prostorski koordinati lokacije vrtine na površju in globina pojavljanja meje premogov
sloj-talnina v vrtini (X, Y, Z). Talnina je tako ponazorjena le kot ploskev talninskih
plasti, ki mejijo na zgoraj leţeči premogovni sloj. Prostorska lega meje premogov slojtalnina je bila določena glede na globino pojavljanja v 441 raziskovalnih vrtinah.
5. Debelina premogovega sloja; debelino premogovega sloja sem izračunala iz podatkov
o krovnini in talnini sloja. Debelino premogovega sloja sem ločila na 5 plasti, katere
so podane v Preglednici 3 in prikazane na Sliki 16.

Preglednica 3: Plasti debeline premogovega sloja s podanimi odstotnimi vrednostmi
debeline katere omejuje posamezna debelinska plast.
Plast debeline premogovega sloja

% debeline plasti premogovega sloja

A

0,01 – 20,00 %

B

20,01 – 40,00 %

C

40,01 – 60,00 %

D

60,01 – 80,00 %

E

80,01 – 100,00 %

Slika 16: Debelina premogovega sloja definirana z mejama krovnina/premogov sloj in
premogov sloj/talnina, razdeljena na 5 plasti A, B, C, D in E.
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6. Posegi v premogov sloj; podatki o posegih v premogovni sloj so bili pridobljeni
oktobra 2013.
7. Premogov sloj – popis in vzorčenje jeder raziskovalnih vrtin; vrtine so bile izdelane
med leti 1968 in 2002. Podatki obsegajo 6011 vzorcev premoga iz 912 vrtin. Od tega
je bilo 4309 vrtin vrtanih v jami, ostalih 1702 pa iz površja. Vzorcem je bila
laboratorijsko določena vsebnost pepela in kurilna vrednost. Iz podatkov popisa jedra
posamezne vrtine sem za vsako vrtino izračunala debelino premogovega sloja, kot
razliko vrednosti pojavljanja krovnine in talnine v vrtini. Glede na globino odvzetega
vzorca v posamezni vrtini v primerjavi s skupno debelino premogovega sloja v isti
vrtini sem premogovemu sloju določila 5 plasti, in sicer
- plast A, če je bil vzorec odvzet v 0,00 – 20,00 % debeline sloja,
- plast B, če je bil vzorec odvzet v 20,01 – 40,00 % debeline sloja,
- plast C, če je bil vzorec odvzet v 40,01 – 60,00 % debeline sloja,
- plast D, če je bil vzorec odvzet v 60,01 – 80,00 % debeline sloja in
- plast E, če je bil vzorec odvzet v 80,01 – 100,00 % debeline premogovega sloja v
posamezni vrtini.
V plasti debeline A je bilo odvzetih 170 vzorcev, v plasti B 541, v debelinski plasti
C 1472 vzorcev, v plasti D 2356 in v debelinski plasti E je bilo odvzetih 1470
vzorcev premoga, katerim so laboratorijsko določila vsebnost pepela in kurilno
vrednost.
8. Seizmični dogodek – hribinski udari; podani so podatki o lokacijah 106 udarov, ki so
bili zabeleţeni med 2003 do 2013. V debelinski plasti A se je godilo 32 udarov, 17 v
debelinski plasti B, 41 v debelinski plasti C, 12 v debelinski plasti D, 0 v plasti E
debeline premogovega sloja in 4 seizmični dogodki so se zgodili pod talnino
premogovega sloja.

Izbira optimalne metode izdelave digitalnega modela
Osnovni vir podatkov, ki se jih uporabila v diplomskem delu so bile predvsem vrtine oziroma
podatki, ki jih je mogoče iz njih pridobiti. Ob delu s podatkovnimi nizi je prihajalo do
različnih problemov, od napačnih vnosov, nedorečenih zapisov ali nepravilne interpretacije
vzorcev do napak zaradi geoloških anomalij. Pri prikazu in interpretaciji podatkov mi je
največji izziv predstavljalo dejstvo, da sem imela za digitalni model zveznih struktur na voljo
točkovne podatke. Potek struktur med točkami z znanimi podatki sem zato morala določiti s
pomočjo ustreznih matematičnih in geostatističnih postopkov.
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Pri prenosu točkovnih podatkov iz dvo-dimenzionalnega v tro-dimenzionalni prostor je
pomembna uporaba postopka, ki bo zagotovil optimalni digitalni model in bo najbolje
ustrezal stanju v naravi. Pri obdelavi podatkov je potrebno upoštevati gostoto, razporeditev in
kvaliteto podatkov. Zavedati se moramo, da lahko iz istih podatkov z različnimi metodami
obdelave podatkov, konstruiramo različne modele.
Za izdelavo enostavnega digitalnega modela iz točkovnih podatkov imamo na voljo različne
interpolacijske tehnike. Pri uporabi interpolacijskih metod zgradimo digitalni model ali grid
na osnovi vrednosti ene spremenljivke (Supovec, 1999). Za obdelavo podatkov sem imela na
voljo programski paket Surfer, ki ga uporabljajo tudi v premogovniku Velenje in omogoča
izračun s pomočjo naslednjih interpolacijskih metod: Inverse Distance to a Power - IDP,
Kriging, Minimum Curvature – MC, Modified Shepard's Method – MSM, Natural Neighbour
– NatN, Nearest Neighbour – NearN, Radial Basis Function – RBF, Polynomial Regression,
Triangulation with Linear Interpolation – TLI, Moving Average, Data Metrics in Local
Polynomial – LP.
Območje obdelave podatkov sem omejila na območje z največjim številom podatkov z
zadovoljivo gostoto in obliko mreţe podatkov. Območje obdelave ustreza območju DMR nad
območjem Premogovnika Velenje. Območje analize je omejeno z Gauss-Krügerjevimi
koordinatami 504600 – 508700 in 136000 – 138200, znotraj tega območja pa je upoštevano
še območje pojavljanja premogovega sloja.

Analiza podatkov
Za prepoznavanje prostorskih zakonitosti točkovnih podatkov se v geološki praksi uporabljajo
profil in karte plastnic. Točkovni podatki pa bodo v diplomskem delu uporabljeni za 3D
prikaz ploskev in celotne situacije na območju Premogovnika Velenje, zato sem pri
statističnem preverjanju interpolacijskih metod upoštevala ustreznost vizualizacije 3D
ploskev. Podatke za analizo kvalitete podatkov in kart sem izbrala iz dostopnih podatkov
glede na vplivne faktorje na nastanek hribinskih udarov. Glede na to, da sta vplivna faktorja
na nastanek hribinskega udara tudi globina odkopavanja in geomehanske lastnosti premoga,
sem za statistično vrednotenje interpolacijskih metod izbrala sloje, ki definirajo globino in
geomehanske lastnosti premogovega sloja. Globino oziroma debelino premogovega sloja
definirata pridobljena sloja krovnine in talnine medtem ko geomehanske lastnosti sloja dobro
opiše vsebnost pepela. Tako sem za statistično preverjanje kvalitete podatkov in kart izbrala
sloje:
-

krovnina premogovega sloja,
talnina premogovega sloja,
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-

vsebnost pepela v vzorcih debelinske plasti C.

Podatke o krovnini in talnini premogovega sloja sem izbrala, ker bom za 3D prikaz debelino
sloja izračunala kot razliko mreţ podatkov krovnine in talnine. Debelina premogovega sloja
oziroma sam premogov sloj bo nato ločen na 5 plasti znotraj katerih bodo prikazane
karakteristike vzorcev iz različnih globin odvzema iz vrtin. Debelina premogovega sloja bo
sluţila tudi kot prikaz globine odkopnih del in hribinskih udarov, na lokacije oziroma
nastanek katerih naraščanje globine vpliva neposredno z naraščanjem napetosti. Za opis
geomehanskih lastnosti sem za statistično preverjanje kvalitete karte plastnic naključno
izbrala debelinsko plast C in vzorce odvzete v 40-60 % debeline premogovega sloja. V
debelinski plasti C je bilo odvzetih 1337 vzorcev in ima lokacijo 41 seizmičnih dogodkov.
Za nivo zaupanja v izdelano karto plastnic je dobra informacija o tem, kje so podatki bolj in
kje manj zanesljivi. Zanesljivost digitalnega modela sem preverila po priporočilih Supovec &
Veber (2000; 2002), ki za primerjavo natančnosti posameznih interpolacijskih algoritmov
priporočata ameriške standarde – US Geology Survey Map Accuracy Standards (USGS,
1999) in American Society for Photogrammetry and Remote Sensing Accuracy Standards for
Large-scale Maps (ASPRS, 1990). Kontrolo kvalitete kart izvajajo tako, da na karti izberejo
vsaj 20 kontrolnih točk, za katere na terenu opravijo natančne meritve in nato izračunajo
razlike med izmerjeno vrednostjo in vrednostjo izračunano z izbrano interpolacijsko metodo –
ti. reziduali.
V diplomskem delu je celotna analiza interpolacijskih metod slonela na izračunih rezidualov
za vse merske točke in uporabo nekaterih metod, ki se uporabljajo v geodeziji za oceno
kvalitete topografskih kart (ASPRS, 1990).
USGS zahteva za vertikalno natančnost izdelanih kart:
-

Vsaj 90 % vseh testiranih vrednosti mora imeti napako manjšo od 1/2 konturnega
intervala. V primeru podatkov v diplomskem delu sem določila konturni interval 10
m. Tako je dovoljena napaka oziroma rezidual največ 10 % vseh vrednosti manjša ali
enaka 5 m.

ASPRS za ustrezno vertikalno natančnost kart pa zahteva:
-

Največja napaka ne sme biti večja kot širina konturnega intervala in
RMS (root mean square error) mora biti manjša od 1/3 konturnega intervala (v našem
primeru izbrane velikosti intervala 10 m je to 3,33 m), kjer je RMS je izračunan kot:
𝑅𝑀𝑆 =
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kjer je vsota kvadratov vertikalnih napak: 𝑣𝑣 = 𝑑1 2 + 𝑑2 2 + ⋯ + 𝑑𝑛 2 ; 𝑑 =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 − 𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑎 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 in 𝑁 število kontrolnih točk
(Supovec & Veber, 2000; 2002; USGS, 1999; ASPRS, 1990).

Po priporočilih programskega paketa Surfer za izbiro ustrezne interpolacijske metode glede na
vrsto podatkov sem v začetni fazi analize izločila interpolacijske metode Minimum Curvature,
Polynomial Regression, Nearest Neighbour, Moving Average in Data Metrics. Za preostale
interpolacijske metode sem izvedla analizo ocene kvalitete kart in podatkov z vrednotenjem
rezidualov. Rezultate sem tabelarično razvrstila in jim podala ustrezno oceno kvalitete.
Izračunani statistični parametri rezidualov izbranih interpolacijskih metod za sloj krovnine in
talnine premoga ter vsebnost pepela v vzorcih v debelinski plasti C so prikazani v Preglednici
5, 6 in Preglednici 7, kjer podane parametre označujejo naslednje oznake:

Preglednica 4: Oznake stolpcev.
Metoda

Tip interpolacije.

Interval

Velikost konturnega intervala je 10 m.

N

Število kontrolnih podatkov za izračun rezidualov.

Resmin

Najniţja vrednost rezidualov.

Resmax

Najvišja vrednost rezidualov.

Ave RES

Srednja vrednost rezidualov.

Std RES

Standardna deviacija rezidualov.

Var

Vrednost variance rezidualov.

RMS

Izračunana vrednost rms po enačbi (3), ki mora biti < od 1/3 intervala

N > ½ int

Število kontrolnih točk, kjer velikost rezidualov presega 5 m.

% > ½ int

V procentih izraţeno število kontrolnih točk, kjer velikost rezidualov presega
½ širine konturnega intervala. Mejna vrednost je 10 %.

N > int

Število kontrolnih točk, kjer velikost rezidualov presega velikost konturnega
intervala. (S tem je preseţena največja dovoljena napaka natančnosti karte).

Ocena

Ocena posamezne metode glede na prikazane statistične parametre. Niţja
ocena pomeni bolj kvalitetno interpolacijo in boljšo uvrstitev metode.
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Preglednica 5: Primerjava osnovnih statističnih parametrov rezidualov različnih
interpolacijskih metod in ocena kvalitete metode za podatke krovnine premogove plasti.
Krig

RBF

IDP

MSM

NaN

TLI

LP

N

775

775

775

775

768

768

775

Resmin

-2.2

-1.3

-2.1

-3.0

-3.8

-2.9

-57.3

Resmax

2.1

1.8

1.6

1.7

2.4

1.6

72.8

Ave Res

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.6

Std Res

0.3

0.1

0.3

0.2

0.4

0.3

12.6

Var

0.1

0.0

0.1

0.0

0.2

0.1

159.1

RMS

0.34

0.11

0.26

0.17

0.43

0.33

13.12

N > ½ int

0

0

0

0

0

0

116

% > ½ int

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.97

N > int

0

0

0

0

0

0

69

Ocena1

5

1

3

2

6

4

7

Preglednica 6: Primerjava osnovnih statističnih parametrov rezidualov različnih
interpolacijskih metod in ocena kvalitete metode za podatke talnine premogove plasti.
Krig

RBF

IDP

MSM

NatN

TLI

LP

N

317

317

317

317

317

317

317

Resmin

-9.0

-9.4

-9.8

-4.9

-13.2

-12.4

-362.3

Resmax

5.9

6.6

3.3

2.1

6.0

4.2

124.1

Ave Res

0.0

0.0

-0.1

0.0

-0.1

-0.1

-19.3

Std Res

1.4

1.1

1.2

0.5

1.7

1.5

59.4

Var

1.9

1.1

1.4

0.2

3.0

2.1

3532.7

RMS

1.38

1.05

1.17

0.49

1.73

1.46

62.49

N > ½ int

1

1

0

0

1

0

82

% > ½ int

0.32

0.32

0.00

0.00

0.32

0.00

25.87

N > int

0

0

0

0

0

0

71

Ocena2

4

2

3

1

6

5

7
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Preglednica 7: Primerjava osnovnih statističnih parametrov rezidualov različnih
interpolacijskih metod in ocena kvalitete metode za podatke o vsebnosti pepela v debelinski
plasti C.
TLI

Krig

RBF

NaN

IDP

MSM

LP

N

1299

1305

1305

1299

1305

1304

1305

Resmin

-44.2

-44.3

-45.6

-769.8

-811.4

-815.2

-115.2

Resmax

3983.1

3983.3

3982.0

3242.8

3201.2

3197.3

3920.0

Ave Res

-3.4

-3.4

-3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

Std Res

111.2

111.0

111.0

99.4

99.1

99.2

109.8

Var

12370

12314

12312

9884

9828

9835

12054

RMS

111.27

111.02

111.01

99.42

99.13

99.17

109.79

N > ½ int

97

98

101

225

231

231

272

% > ½ int

7.47

7.51

7.74

17.32

17.70

17.71

20.84

N > int

34

33

35

115

110

109

157

Ocena3

1

2

3

4

5

6

7

Preglednica 8: Skupna ocena interpolacijske metode.
Metoda

Ocena 1

Ocena 2

Ocena 3

ocena

Triangulation with Linear
Interpolation

4

5

1

10

Kriging

5

4

2

11

Radial Basis Function

1

2

3

6

Natural Neighbour

6

6

4

20

Inverse distance to a Power

3

3

5

11

Modified Shepard's Metod

2

1

6

9

Local Polynomial

7

7

7

21
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Na osnovi statističnih podatkov, prikazanih v Preglednici 5, 6 in Preglednici 7, sem
ovrednotila kvaliteto kart posameznih interpolacijskih metod (Preglednica 8). Iz statističnih
podatkov pa je razvidno, da vse izbrane interpolacijske metode generirajo karte plastnic, ki
ustrezajo standardom USGS in ASPRS za kvaliteto kart. Uporaba katerekoli omenjene
interpolacijske metode bi zadostila standardom, zato sem se poleg zahtev standardov za
zadostno kvaliteto kart osredotočila tudi na ustrezen vizualni prikaz geoloških struktur.
Za prikaz 3D slojev krovnine in talnine so se z najboljšimi statističnimi rezultati izkazale
metode MSM, RBF in IDP. Radial Basis Function proizvede podobne karte plastnic kot
interpolacijska metoda Kriging. Modified Shepard's Method in Inverse Distance to a Power
pa sem izločila zaradi generiranja velikih skokov oziroma t.i. 'bulls eye' in ekstrapolacije
vrednosti preko danih vrednosti podatkov. Triangulation with Linear Interpolation
interpolacijska metoda je bila izključena ker ne ekstrapolira podatkov izven njihovih vrednosti
in zaradi 'trikotniškega' prikaza zvezne ploskve. Veliki skoki podatkov in nezvezno
prikazovanje ploskev geoloških struktur predvsem plasti niso zaţeleni. Geološke plasti s
svojim nastajanjem oblikujejo večinoma zvezne ploskve, ki se lahko izklinjajo ali pa jih
lokalno prekinejo tektonske diskontinuitete, o katerih pa pri izdelavi prikaza nisem imela
podatkov. Za 3D prikaz zveznih geoloških struktur sem tako izbrala interpolacijsko metodo
Kriging z osnovnimi nastavitvami programa Surfer12.
Za karto plastnic vsebnosti pepela v plasti C se je statistično najbolje odrezala interpolacijska
metoda TLI, sledita ji Kriging in RBF. Ker ne ekstrapolira podatkov izven njihovih vrednosti
in z oceno vizualizacije kart plastnic sem izločila TLI. TLI tudi statistično ni bila veliko boljša
od metode Kriging, katere vizualizacija plastnic je veliko bolj ustrezna. Tudi za prikaz
vsebnosti pepela v vzorcih odvzetih iz debelinskih plasti sem tako uporabila interpolacijsko
metodo Kriging.
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8. Rezultati izdelave 3D prikaza hribinskih udarov v Premogovniku Velenje
Grafični prikaz slojev je bil izdelan v programskih paketih Surfer12 in Voxler3. V prejšnjem
poglavju je bila opisana analiza interpolacijskih metod za prikaz zveznih setov podatkov, ki jo
enostavneje izvedemo v Surferju. Surfer pa ne nudi prikaza posameznih nezveznih točkovnih
podatkov v prostoru. Zato sem za prikaz lokacij hribinskih udarov uporabila Voxler3.
V grafičnem 3D prikazu v programu Voxler3 so prikazane zvezne strukture digitalnega
modela reliefa z globinami jezer, meja krovnina-premogov sloj, premogov sloj ločen na 5
plasti glede debelino premogovega sloja in globino odvzetega vzorca z določenimi
karakteristikami vzorca premoga (vsebnost pepela in kurilna vrednost), meja talninapremogov sloj in nezvezni točkovni podatki lokacij hribinskih udarov. Sloji so omejeni z
Gauss-Krügerjevimi koordinatami na območje 504600 − 508700 in 136000 − 138200 z
upoštevanjem območja pojavljanja premogovega sloja (Slika 17). Obseg odkopnih del na
omejenem območju je prikazan na Sliki 18.

Slika 17: Območje prikaza premogovega sloja v Premogovniku Velenje.
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Slika 18: Obseg odkopnih del na obravnavanem omejenem območju.

V naslednjih prikazih odkopnih del, debelinskih plasti in hribinskih udarov je komponenta Z
poudarjena na 2-kratno vrednost za boljšo preglednost. Prikazi so orientirani v smeri od NW
(najgloblji del premogonosne kotanje z odkopnimi deli) proti SE (plitvejši del premogonosne
kotanje brez odkopnih del).
Oblika premogovega sloja, kjer je premogov sloj definiran z mejami krovnina – premogov
sloj – talnina in razdelitev premogovega sloja na 5 debelinskih plasti je prikazan na sliki 19.
Odkopna dela v premogovem sloju so prikazana na sliki 20, kjer vidimo da so odkopna dela
večinoma potekala v 0-40 % debeline premogovega sloja, zelo malo odkopnih del je seglo ţe
do globine plasti C oziroma v 60 % debeline premogovega sloja. Odkopna dela in hribinski
udari ločeni po lokacijah v debelinskih plasteh so prikazani na slikah 21 in 22.
Lokacije hribinskih udarov glede na odkopna dela in v posameznih plasteh premogovega sloja
so prikazane na slikah 23, 24, 25, 26 in 27, kjer so za posamezno plast podane vrednosti
pepela in kurilne vrednosti.
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Slika 19: Debelina premogovega sloja razdeljena na plasti A, B, C, D in E s spodnjimi
mejami plasti.

Slika 20: Odkopna dela v plasteh A in B (0 do 40 % debeline).
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Slika 21: Odkopna dela in udari razvrščeni po posameznih debelinskih plasteh.
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Slika 22: Odkopna dela in udari razvrščeni po posameznih debelinskih plasteh.
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Slika 23: Lega spodnje meje plasti A in lokacije hribinskih udarov v debelinski plasti A.
Lastnosti plasti A so podane z vsebnostjo pepela (%) in kurilno vrednostjo (MJ) vzorcev
vrtin.
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Slika 24: Lega spodnje meje plasti B in lokacije hribinskih udarov v debelinski plasti B.
Lastnosti plasti B so podane z vsebnostjo pepela (%) in kurilno vrednostjo (MJ) vzorcev vrtin.

55

Kocjančič Maja. Izdelava 3D prikaza hribinskih udarov v PV. Dipl. delo. NTF, OGR, 2015.

Slika 25: Lega spodnje meje plasti C in lokacije hribinskih udarov v debelinski plasti C.
Lastnosti plasti C so podane z vsebnostjo pepela (%) in kurilno vrednostjo (MJ) vzorcev vrtin.
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Slika 26: Lega spodnje meje plasti D in lokacije hribinskih udarov v debelinski plasti D.
Lastnosti plasti D so podane z vsebnostjo pepela (%) in kurilno vrednostjo (MJ) vzorcev
vrtin.
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Slika 27: Lega spodnje meje plasti E in lokacije hribinskih udarov v debelinski plasti E.
Lastnosti plasti E so podane z vsebnostjo pepela (%) in kurilno vrednostjo (MJ) vzorcev vrtin.
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9. Razprava
Za 3D prikaz lokacij hribinskih udarov v Premogovniku Velenje sem zbrala podatke o
krovnini, talnini, premogovem sloju in lokacijah hribinskih udarov. Podatke sem za 3D prikaz
in karte plastnic karakteristik premoga najprej statistično ovrednotila in izbrala optimalno
interpolacijsko metodo, in sicer Kriging.
Z ukrepi za ublaţitev hribinskih udarov in razbremenjevanja hribine, kot so npr. vtiskanje
vode v hribino, vrtanje vrtin večjega premera ter povečanje dovoljenje razdalje od del do
varnostnih stebrov, so v PV v zadnjih letih močno zmanjšali število hribinskih udarov.
Vendar so hribinski udari neizogiben pojav pri podzemnem pridobivanju premoga. Po
predhodnih raziskavah hribinskih udari nastanejo v hribini ob prekoračitvi trdnostnih
karakteristik materiala ob interakciji primarnih in induciranih napetosti ali na diskontinuiteti
pri prekoračitvi striţne odpornosti ploskve. Torej pri nastanku hribinskega udara lahko pride
do tlačne ali striţne porušitve hribine. Glede na podane vplivne faktorje sem se pri analizi
lokacij udarov v PV osredotočila na vplivni faktor globine odkopnih del ter na geomehanske
lastnosti premoga. Vpliv globine sem ovrednotila z debelino oziroma petimi debelinskimi
plastmi premogovega sloja, mehanske lastnosti premoga pa sem prikazala s karakteristikami
vzorcev jeder površinskih in jamskih vrtin. V prikazu sem določila območje pojavljanja
premogovega sloja v Velenjski kotlini in premogov sloj ločila na 5 debelinskih plasti. Na
prikazu so prikazana tudi odkopna dela premogovnika in tako obseg odkopanega in vplivnega
območja rudarjenja na okoliško hribino. V prikazu vidimo, da je glavnina odkopnih del
locirana v zgornjih 40 % debeline premogovega sloja.
Ker je pogoj za nastanek hribinskega udara elastičnost hribine in so fizikalne lastnosti
premoga odvisne od vsebnosti pepela in globine, na kateri je bil vzorec konsolidiran, so ob
debelinskih plasteh prikazane vrednosti vsebnosti pepela v posameznih plasteh. Manjši kot je
deleţ pepela bolj elastično se bo hribina obnašala in večja bo moţnost za akumulacijo
potencialne elastične energije in hribinskega udara.
V plasti A, ki zajema prvih zgornjih 20 % premogovega sloja, je bilo zabeleţenih 32 nastalih
hribinskih udarov. Udari so skoncentrirani na območju odkopnih del, kar ustreza hribinskim
udarom povzročenimi s spremembami napetosti in deformacijami hribine zaradi interakcije
primarnih in z rudarjenjem induciranih napetosti. V vzorcih plasti A je vsebnost pepela do 12
% kar opredeljuje premog z nizko vsebnostjo pepela in dobrimi elastičnimi lastnostmi za
nastanek hribinskega udara. Nizka vsebnost pepela daje premog z visoko kurilno vrednostjo.
V debelinski plasti B (20 – 40 % debeline premogovega sloja) se je zgodilo 17 seizmičnih
dogodkov. Udari so skoncentrirani okoli odkopnih del. Vsebnost pepela je na območju
nastalih udarov nizka, kar zadosti pogoju nastanka hribinskega udara ob ustreznih elastičnih
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lastnostih hribine in čemur dogovarja tudi dobljena visoka kurilna vrednost premoga v tej
plasti.
V globini plasti C je bilo zabeleţenih 41 seizmičnih dogodkov. V debelinsko plast C seţejo le
še najgloblja odkopna dela v osrednjem delu kotanje premogovega sloja, v vzhodnem delu
prikazanega območja na Sliki 15. Nekaj dogodkov se prav tako kot v plasteh A in B, pojavlja
na mejah odkopnih del in so pogojeni z geometrijo in globino odkopavanja. Večina dogodkov
pa je nastala v večjih globinah od odkopnih del in so najbrţ vezani na ploskve šibkosti.
Diskontinuitete z zniţanimi mehanskimi lastnosti so lahko nastale v prej intaktni hribini,
zaradi povečanja napetostnega polja ob odkopavanju višje leţečih slojev in napredovanju
odkopov v globino ali pa so bile v hribini prisotne ţe prej in so bili premiki na njih aktivirani
z odkopnimi deli. Odkopna dela v plasti C segajo v območje premoga z vsebnostjo pepela od
20 do 45 % in je višja kot v plasteh A in B.
V plast D, od 60 do 80 % debeline premogovega sloja, odkopna dela ne seţejo. V plasti je
bilo zabeleţenih 12 udarov, ki se pojavljajo na lokacijah premoga z vsebnostjo pepela od 30
do 40 % in srednje visoko kurilno vrednostjo.
V globini plasti E, od 80 do 100 % debeline premogovega sloja, ni bilo zabeleţenih hribinskih
udarov. 4 seizmični dogodki pa so bili zabeleţeni pod premogovim slojem v plasteh talnine.
Ti udari so daleč iz vplivnega območja rudarjenja, kar daje moţnost obstoja geoloških
diskontinuitet v osrednjem delu premogonosne kotanje.

Na sliki 28 in 29 je pribliţno prikazano območje pojavljanja lociranih hribinskih udarov
(D48/GK: 504766-506746; 136733-137618) na osnovni geološki karti in na splošni tektonski
karti območja Velenjske udorine Veberja (2007). Po zadnjih raziskavah naj bi med večjimi
prelomi, kot sta Velenjski in Šoštanjski prelom z generalno usmerjenostjo NW-SE, v
osrednjem delu udorine potekal vzporedni Šaleški prelom. Zaradi tektonske narave pull-apart
območij, kot je Velenjska udorina, se prečno na te prelome pojavljajo vezni prelomi npr.
Druţmirski prelom, z generalno usmerjenostjo N-S, ki vplivajo na razporeditev tektonskih
napetosti ter na lokacije pojavljanja hribinskih udarov. Potek Šaleškega preloma z generalno
usmerjenostjo NW-SE in manjših veznih prečnih prelomov z generalno usmerjenostjo N-S,
ustreza pojavljanju seizmičnih dogodkov v globinah večjih od globin odkopnih del in
njihovim lokacijam v osrednjem delu premogonosne udorine.
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Slika 28: Splošna tektonska karta Velenjske udorine z konturo pojavljanja premogovega sloja
po Veber (2007) in območjem lokacij hribinskih udarov.

Slika 29: Osnovna geološka karta Velenjske udorine z konturo pojavljanja premogovega sloja
po Veber (2007) in območjem lokacij hribinskih udarov.
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10. Zaključek
Diplomsko delo zajema povzetek nastanka in lokacij hribinskih udarov v Premogovniku
Velenje. Za 3D prikaz lokacij hribinskih udarov v Premogovniku Velenje sem zbrala podatke
o krovnini, talnini, premogovem sloju in lokacijah hribinskih udarov. Podatke sem za 3D
prikaz in karte plastnic karakteristik premoga najprej statistično ovrednotila in izbrala
optimalno interpolacijsko metodo, in sicer Kriging.
Na nastanek hribinskih udarov pomembno vplivajo fizikalno-mehanske lastnosti hribine, z
odkopavanjem inducirane napetosti in njihova interakcija s primarnim napetostni stanjem, ter
moţnost vpliva napetostnih sprememb na napetosti na tektonskih diskontinuitetah v širši
okolici odkopnega prostora premogovnika. Obseg in intenzivnost odkopavanja premoga
vplivata na napetostne in deformacijske spremembe v hribinah in v premogovnem sloju na
širšem območju odkopnega prostora.
V PV so najbolj pogosti slojni udari, saj so zaradi velike debeline premogovega sloja,
odkopna dela locirana v sloju. Ker se udari pojavljajo v premogovem sloju v stebrih, ki so
neodkopani ostanek zaradi varnosti objektov ali pa so pogojeni z geometrijo odkopavanja, jih
v strokovni literaturi imenujejo tudi stebrni udari. Z odkopavanjem se vzpostavlja večja
koncentracija napetosti v varnostnih stebrih ter v neodkopanih stebrih med odkopi in etaţami.
Posledična prerazporeditev napetosti privede do prenosa napetosti na stebre. Končno
napetostno stanje lahko zaradi heterogenosti sloja in okoliških plasti povzroči neravnoteţje
sistema in porušitev stebrov. Medodkopni stebri in del odkopa nad kriţiščem odkopov, kjer se
premog ne pridobiva, so potencialna mesta, kjer lahko pride do koncentracij napetosti in do
trenutnih porušitev.
V še ne odkopanem delu sloja se hribinski udari pojavljajo z napredovanjem odkopavanja v
globino. V takšnih situacijah se je potrebno izogniti geometriji odkopavanja, ki ustvarja ostre
kote pri odkopnih oblikah širokih čel ali vzporednim odkopom, ki puščajo neodkopane dolge
in ozke stebre.
Glede na podane vplivne faktorje sem se pri analizi lokacij udarov v PV osredotočila na
vplivni faktor globine in geomehanske lastnosti premoga. Vpliv globine sem ovrednotila z
debelino oziroma petimi debelinskimi plastmi premogovega sloja, mehanske lastnosti
premoga pa sem prikazala s karakteristikami vzorcev iz površinskih in jamskih vrtin. Za
lignit, ki je izrazito heterogen medij in katerega fizikalne lastnosti so odvisne predvsem od
vsebnosti pepela in globine, na kateri je bil vzorec konsolidiran, so v prikaze vključene tudi
karakteristike vzorcev premoga, ki so bili ločeni glede na globino odvzema iz vrtin. V prikazu
sem določila območje pojavljanja premogovega sloja v Velenjski kotlini in premogov sloj
ločila na 5 debelinskih plasti. Na prikazu so prikazana tudi odkopna dela premogovnika in
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tako obseg odkopnega in vplivnega območja rudarjenja na okoliško hribino. V prikazu
vidimo, da so glavnina odkopnih del locirana v zgornjih 40 % debeline premogovega sloja.
Ker je pogoj za nastanek hribinskega udara elastičnost hribine in so fizikalne lastnosti
premoga odvisne od vsebnosti pepela in globine, na kateri je bil vzorec konsolidiran, so ob
debelinskih plasteh prikazane vrednosti vsebnosti pepela v posameznih plasti. Manjši kot je
deleţ pepela bolj elastično se bo hribina obnašala in večja bo moţnost za akumulacijo
potencialne elastične energije in hribinskega udara.
V plasti A, ki zajema prvih zgornjih 20 % premogovega sloja, je bilo zabeleţenih 32 nastalih
hribinskih udarov. Udari so skoncentrirani na območju odkopnih del, kar ustreza hribinskim
udarom povzročenimi zaradi interakcije primarnih in z rudarjenjem induciranih napetosti. V
plasti A je vsebnost pepela nizka, kar ustreza dobrimi elastičnimi lastnostmi za nastanek
hribinskega udara in premogu z visoko kurilno vrednostjo.
V debelinski plasti B se je zgodilo 17 seizmičnih dogodkov, ki so skoncentrirani okoli
odkopnih del. Vsebnost pepela je na območju nastalih udarov nizka, kar zadosti pogoju
elastičnih lastnostih hribine in čemur dogovarja tudi dobljena visoka kurilna vrednost
premoga v tej plasti.
V globinah plasti C je bilo zabeleţenih 41 seizmičnih dogodkov. Nekaj dogodkov se pojavlja
na mejah odkopnih del in so pogojeni z geometrijo in globino odkopavanja. Večina dogodkov
pa je nastala v večjih globinah od odkopnih del in so najbrţ vezani na ploskve šibkosti.
Diskontinuitete z zniţanimi mehanskimi lastnosti so lahko nastale v prej intaktni hribini ali pa
so bile v hribini prisotne ţe prej in so bili premiki na njih aktivirani z odkopnimi deli.
Odkopna dela v plasti C segajo v območje premoga z vsebnostjo pepela od 20 do 45 %.
V plast D odkopna dela ne seţejo. V plasti je bilo zabeleţenih 12 udarov, ki se pojavljajo na
lokacijah premoga z vsebnostjo pepela od 30 do 40 % in srednje visoko kurilno vrednostjo.
V globini plasti E ni bilo zabeleţenih hribinskih udarov.
Nekaj seizmičnih dogodkov pa je bilo zabeleţenih v talninskih plasteh, kar kaţe na moţnost
obstoja geološke diskontinuitete oziroma potencialne ploskve šibkosti ugodne za nastanek
hribinskega udara, v osrednjem delu Velenjske premogonosne kotanje.
Ob pregledu celotne situacije in pogojev nastanka in pojavljanja hribinskih udarov v
Premogovniku Velenje lahko opazujemo večanje vpliva globine odkopnih del z
napredovanjem odkopnih del v globino premogovega sloja. V zgornjem delu premogovega
sloja, kjer ima premog bolj elastične lastnosti, le-te odločilno vplivajo na nastanek in lokacijo
hribinskega udara. Ob večanju globine, povečanju napetosti v hribini in napredovanju odkopa
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premoga s slabšimi elastičnimi lastnostmi, ki se pojavlja v globljih delih premogovega sloj, se
vpliv globine veča. V prikazu je lepo opazno niţanje kurilne vrednosti in višanje vsebnosti
pepela z napredovanjem v globlje dele premogovega sloja. Plast E opiše ţe jalovinast premog
nad talnino s slabimi elastičnimi lastnostmi in visoko vsebnostjo pepela v osrednjem delu
kotanje premogovega sloja.
Iz razvrščenosti seizmičnih dogodkov po debelinskih plasteh lahko vidimo, da se je večina
dogodkov zgodila v globinah večjih od globin odkopnih del. Ti seizmični dogodki so izven
neposrednega vplivnega območja odkopnega čela, kar daje moţnost obstoja geoloških
diskontinuitet v osrednjem delu premogonosne kotanje.
Na osnovni geološki karti in na splošni tektonski karti območja Velenjske udorine z
območjem lokacij seizmičnih dogodkov vidimo da je v osrednjem delu udorine moţnost
obstoja večje diskontinuitete Šaleškega preloma z generalno usmerjenostjo NW-SE in
manjših veznih prečnih prelomov z generalno usmerjenostjo N-S, ki ustrezajo pojavljanju
seizmičnih dogodkov v globinah večjih od globin odkopnih del in njihovim lokacijam v
osrednjem delu premogonosne udorine.
Pri pregledu lokacij pojavljanja hribinskih udarov v Premogovniku Velenje bi jih po
karaterizaciji hribinskih udarov po Johnstonu, opredelila kot hribinske udare tipa I. Vse
lokacije hribinskih udarov so znotraj vplivnega območja odkopnega čela ali neke ţe obstoječe
cone šibkosti ali diskontinuitete blizu odkopa. Hribina se je porušila, ko so z odkopom
inducirane napetosti od interakciji s primarnimi napetostmi v hribini, presegle trdnostne
parametre materiala. Za večji dogodek tipa II nimamo dovolj podatkov, da bi ga lahko
dokazali in natančneje locirali.
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