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Rozwój i postęp we wszystkich dziedzinach wiedzy i techniki wy- 

maga przeprowadzenia wielu badań doświadczalnych, koniecznych do 

wyjaśnienia fizycznej istoty różnych procesów potwierdzających badania 

teoretyczne oraz mających na celu ustalenie danych dla potrzeb prak- 

tycznych. Ostatnio coraz częściej znajduje zastosowanie w badaniach do- 

świadczalnych technika fotograficzna i filmowa [2, 5, 11-14, 17-21]. Przy 

szybko przebiegających procesach rejestracja filmowa należy do najbar- 

dziej efektywnych metod badawczych. Fotograficzne i filmowe rejestra- 

cje zjawisk umożliwiają zapisy statyczne oraz określanie charakterystyk 

kinematycznych i dynamicznych. Metody te ułatwiają rozszerzenie na- 
szego poznania zjawisk oraz wierną ich rejestrącję. Filmowanie wybu- 

chów, rozsadzania i rozpadu skał jest (w obecnym etapie techniki) je- 

dynym sposobem umożliwiającym przebadanie jakościowe i ilościowe 

zachędzących procesów. Rejestrowanie ich techniką zdjęć szybkich, w 

odróżnieniu od innych metod, umożliwia kompleksowe zbadanie zjawiska 
oraz rejestrację czynników, które to zjawisko warunkują [1, 3, 4, 6-10, 

14-16]. 

BADANIE SPĘKAŃ I SZCZELIN ZA POMOCĄ 

FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA 

Z powiększeniem się głębokości eksploatacji złóż rudy oraz wzmo- 

żoną ich koncentracją i intensyfikacją wydobycia zaznacza się coraz więk- 

sze oddziaływanie ciśnienia górotworu i wybuchów na masywy skalne 

w części pozaobrysowej wyrobisk górniczych. Powoduje to wzrost sej- 

smowybuchowego oddziaływania fal uderzeniowych i naprężeniowych, 
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powstałych przy wybuchu. Przejawia się to zwiększonym odwarstwie- 

niem masywów skalnych, odspajaniem łat skalnych i strzelaniem skał 
ze stropu i ociosów wyrobisk. Występuje naruszenie masywów skalnych, 

przejawiające się niekiedy w sposób nieoczekiwany i gwałtowny. Objawy 

te stanowią duże zagrożenie dla pracującej załogi. Prowadzą do nieszczę- 

śliwych wypadków, obniżają wskaźniki techniczno-ekonomiczne oraz 

utrudniają normalną eksploatację rud. W celu wyjaśnienia tych proce- 

sów, które zasadniczo wpływają na stateczność wyrobisk, należy przepro- 

wadzać badania, aby zapobiegać ujemnym skutkom robót strzelniczych. 

Dotychczasowe badania opierały się na następujących metodach sejs« 

mometrycznych, ultradźwiękowych, radiometrycznych, tensometrycz- 

nych, reometrycznych, wizualnych i fotograficznych oraz filmowych. Po 

przeanalizowaniu wszystkich tych metod zdecydowano się na zastosowa- 

nie metody wizualnej oraz fotograficznej i filmowej. Metody wizualne 

z zastosowaniem peryskopów optycznych umożliwiają badania naruszonej 

strefy wokół wyrobisk górniczych. Zapewniają one uzyskanie informacji 

jakościowych i ilościowych, dotyczących charakteru i intensywności 

zmian, występujących w masywie skalnym, oraz strefy tworzenia się 

szczelin. Ułatwia to wybór parametrów strzelania obrysowego [14, 17]. 

Łącznie z metodami wizualnymi można stosować fotografowanie i filmo- 

wanie szczelin. Stosowanie kamer do szybkich zdjęć umożliwia zbadanie 

rozpadu skał przy wybuchu oraz poznawanie i obiektywne przedstawie- 

nie mechanizmu rozpadu. 

W filmowaniu rozpadu bardzo ważnym zagadnieniem jest stosowanie 

odpowiedniego źródła światła. Światło to powinno być stabilne i zakez- 

pieczone przed odłamkami rozsadzanych skał. Zadanie to spełniają skon- 

struowane przez autora bloki oświetleniowe [12]. Dla kopalń rud bloki 

te mają masywną konstrukcję, gdyż muszą być umieszczane w odległo- 

Sci od 2 do 3 m od obiektu filmowanego. Przed blokami umieszcza się 

ponadto siatki do obudowy górniczej (rys. 1) w celu zatrzymania więk- 

szych brył skalnych. Przy filmowaniu rozpadu skał podczas wybuchu 

stosowano 6 bloków, w których umieszczano po 12 żarówek Foto PR-500 

o mocy po 500 W. Łączna moc 6 bloków oświetleniowych wynosiła 36 

kW. Z uwagi na krótkotrwałość żarówek bloki zapalano tylko przy filmo- 

waniu. Dla pomiaru i zapisu szczelinowatości opracowano nową metodykę 

badań. Niezależnie od zapisów sporządzonych na podstawie obserwacji 

wizualnych przeprowadzono również fotografowanie szczelin i spękań w 

otworze badawczym przed strzelaniem i po strzelaniu (rys. 2, 3). Na 

podstawie dokumentacji wizualnych (profili szczelinowatości) i fotogra- 
ficznych przeprowadzono interpretację szczelin i spękań powstałych po 
strzelaniu. Interpretacja ta umożliwiła orientację co do zwiększenia sta- 

teczności pozaobrysowych masywów skalnych, zmniejszenia obwałów, roz-
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Rys. 1. Bloki oświetleniowe zabezpieczone siatkami przy filmowaniu trzech włomów 

szczelinowych, odstrzeliwanych różnymi materiałami wybuchowymi 

(Fot. M. Hobler) 

warstwień i strzelań skał, które były przyczyną nieszczęśliwych wypad- 

ków wśród ludzi. 

W kopalni rud cynkowo-ołowianych w Olkuszu przeprowadzono ka- 

merą do zdjęć szybkich badania komór dla dwóch wariantów strzelania 

obrysowego: 

pierwszy — odstrzelenie otworów obrysowych, pozostałych po wybra- 

niu i oczyszczeniu komory z urobku po strzelaniu otworami włomowymi, 

pomocniczymi i urabiającymi; 

drugi — odstrzelenie szczeliny obrysowej przed właściwym i całko- 

witym odstrzeleniem komory (rys. 4). 

Należy podkreślić, że filmowanie strzelania w rudach jest bardzo 
trudne. Ma miejsce bowiem duży rozrzut skał, zapylenie i zawilgocenie 

wyrobiska oraz zadymienie przy wybuchu. Z tego też względu jakikol- 

wiek otwór, mający gorzej od innych wykonaną przybitkę, będzie źró- 

dłem dymów postrzałowych, które mogą zasłaniać obiekt filmowania. 

Bardzo pracochłonne są przygotowania do filmowania. Wymagają do- 

prowadzenia prądu elektrycznego o znacznej mocy, odpowiedniej ochro- 

ny przed uszkodzeniami kamery. W celu zabezpieczenia kamery wypró- 

bowano trzy konstrukcje: 1) zaadaptowaną z małego wozu kopalnianego,
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Rys. 2. Szczelina pusta w otworze badawczym przed strzelaniem 

(Fot. M. Hobler) 

  
Rys. 3. Szczelina pusta w otworze badawczym po strzelaniu . 

(Fot. M. Hobler)
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Rys. 4. Komora z odwierconymi i załadowanymi otworami strzałowymi dla metody 
strzelania obrysowego z uprzednim szczelinowaniem. Widok przed strzelaniem i fil- 

mowaniem kamerą do szybkich zdjęć 

(Fot. M. Hobler) 

2) specjalną, z grubościennych blach, wzmocnionych kształtownikami (rys. 
5, 6) oraz 3) osłony z grubościennego zbiornika kopalnianego. Osłona ta 
okazała się najlepsza. 

Zarówno kamera (rys. 7) jak też konstrukcja osłaniająca musiały być 
przymocowane do kotwi w stropie oraz zabezpieczone przed przemiesz- 
czeniem się po spągu. Należy przy tym liczyć się z bardzo silną (w za- 
leżności od ilości i rodzaju użytego do strzelania materiału wybuchowego) 
falą uderzeniową w powietrzu, która może przemieścić osłonę wraz z 
kamerą. Samo sterowanie kamerą oraz zapalenie i gaszenie oświetlenia 
musi być zdalne (około 100 m), zgodnie z PA dotyczącymi prze- 
prowadzania robót strzałowych. 

Badania szczelinowatości, tj. zjawiska występowania w warunkach 
naturalnych sieci mikro-, mezo- i makrospękań za pomocą metody fil- 
mowej stanowi kardzo duży postęp w stosunku do obecnie stosowanych 
rnetod badania szczelinowatości. Szczelinowatość skał wpływa w dużej 
mierze na działalność geologiczną, górniczą i budowlaną. Kształtowanie 

się szczelin wpływa na urabialność skał, stateczność masywów skalnych, 

nośność podłoża, kształtowanie urabianych bloków, wyrzuty gazów i skał,



Rys. 5. Konstrukcja osłaniająca kamerę do szybkich zdjęć — widok z zewnątrz 

(Fot. M. Hobler) 

Rys. 6. Konstrukcja osłaniająca kamerę do szybkich zdjęć — widok wnętrza 

(Fot. M. Hobler)  
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Rys. 7. Przymocowanie kamery do konstrukcji osłaniającej wykonanej z grubościen- 

nego zbiornika kopalnianego 

(Fot. M. Hobler) 

na powstawanie tąpań, pożarów, zagrożeń wodnych, na nieoczekiwanie 
obwały, dopływy ropy naftowej oraz na inne procesy związane z eks- 
ploatacją złóż, budownictwem i wiertnictwem. 

Proces rozsadzania i rozpadu skał przez wybuchy materiału wybu- 

chowego polega głównie na rozszerzeniu się istniejących naturalnych sie- 

ci mikro- mezo-i makrospękań. Rozpad skał przy wybuchu zależy głów- 

nie od budowy wewnętrznej skał, od prędkości obciążania i odkształca- 

nia ośrodka oraz od charakteru i warunków powstawania i rozprzestrze- 

niania się spękań i szczelin. Niektóre dynamiczne parametry rozsadzania 

i rozpadu skał mogą być badane kamerami do szybkich zdjęć. 

PERSPEKTYWY FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA KAMERAMI 

DO SZYBKICH ZDJĘĆ W BADANIACH PODZIEMNYCH 

Działanie dynamiczne wybuchu w skałach posiada szereg specyficz- 

nych własności, utrudniających jego badanie oraz stworzenie i zastoso- 

wanie jednolitego modelu tego procesu. Wiąże się to z naturalną niejed- 

norodnością ośrodka skalnego, z niestacjonarnym charakterem rozprze-
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strzeniania się pola naprężeń, z bardzo dużą prędkością procesu odkształ- 

ceń oraz z wysokimi naprężeniami i innymi zjawiskami utrudniającymi 
badanie działania wybuchu oraz interpretacją mechanizmu rozpadu skał. 
Dlatego też rozsadzanie skał należy rozpatrywać przede wszystkim, ba- 

zując na naturalnej szczelinowatości skał oraz na prędkości wzrostu i 

rozprzestrzeniania się szczelin, zależnej od dynamiki przejścia energii fal 
naprężeń w powierzchniową energię szczelin. Należy podkreślić, że efek- 
tywność urabiania skał zależy w dużej mierze od gęstości spękań (szcze- 
lin) oraz od odstępu między nimi. 

Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono dużą przydatność 
techniki fotograficznej i filmowej do badań naukowych i do rozwiązań 
problemów technicznych w górnictwie. Kamery do szybkich zdjęć umo- 
żliwiają przebadanie procesów dynamicznych przy rozsadzaniu skał oraz 
zbadanie urabiania mechanicznego za pomocą kombajnów i strugów. 

Dalszym etapem tych badań, z wykorzystaniem techniki filmowej, mo- 
głoby być filmowanie nagłego zawalenia się skał, wyrzutów gazów i skał, 
tąpań i innych zagrożeń, które to dane po odpowiedniej analizie i inter- 
pretacji mogłyby dać bogaty materiał dla zapobiegania i eliminowania 
tych zagrożeń. 

W celu zbadania procesu rozsadzania masywów skalnych z użyciem 
techniki fotograficznej i filmowej (kamerami do szybkich zdjęć) należy 
opracować i przebadać następujące zadania: 

1. Wyznaczyć naturalną szczelinowatość i podzielność skał, tj. sfo- 
tografować sieć istniejących spękań i szczelin. 

2. Ustalić przebieg i prędkość tworzenia się i rozprzestrzeniania szcze- 
lin i spękań w masywie skalnym oraz miejsce ich powstawania. 

3. Określić czas i charakterystykę rozpadu skał od momentu powsta- 
wania szczelin do zakończenia rozpadu. | 

4. Określić początek i przebieg przemieszczania się masywu skalnego 
dla różnych kolejnych czasów inicjacji, tj. czasów opóźnień zapalników 
elektrycznych, przyjętych dla danej metryki strzałowej. 

Należy podkreślić, że optymalny czas między kolejnymi wybuchami 
powinien być równy całkowitemu czasowi tworzenia się szczelin. Czas 
krótszy lub dłuższy od optymalnego powoduje dodatkowy wydatek ener- 
gii na tworzenie się i rozprzestrzenianie szczelin i spękań. 

W Związku Radzieckim przeprowadzono na modelach filmowanie pro- 
cesów zachodzących przy rozsadzaniu twardego ośrodka działaniem wy- 
buchu z użyciem kamer do zdjęć szybkich typu SKS-1M, SSKS-3 i SFR- 
-2M [1]. Dobór światła i prędkości filmowania zależą od rodzaju posta- 
wionego zagadnienia: 

1) proces kształtowania się pola naprężeń i prędkość rozchodzenia fal 
zachodzą z prędkością 3000-6500 m/s,
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2) proces tworzenia się szczelin przebiega z prędkością 100-2500 m/s, 

3) proces przemieszczania się powierzchni swobodnej następuje z 

prędkością 10-100 m/s. 
Dla otrzymania jakościowej i ilościowej oceny rozwoju procesu roz- 

sadzania w różnych kierunkach stosowano równocześnie filmowanie dwo- 

ma kamerami z różnymi prędkościami filmowania. Kamery ustawiano 

równolegle i prostopadle do osi ładunku materiału wybuchowego. Ba- 

dania przeprowadzono na modelach przezroczystych przy świetle prze- 

chodzącym przez model oraz na modelu nieprzezroczystym przy świetle 

odbitym. Z uwagi na niską zdolność odbicia światła od modelu nieprze- 

zroczystego należy powlekać powierzchnię modelu składnikami zwiększa- 

jącymi zdolność odbijania światła. Materiały użyte do powlekania po- 

winny dokładnie przylegać do modelu i mieć małą zwięzłość, aby nie 

powodowały opóźnienia wyjścia szczelin na powierzchnię modelu po 

przeprowadzonym wybuchu. 

Dla rozszerzenia możliwości rejestracji wybuchów podziemnych roz- 

patrzona była możliwość wykorzystania filmowania streoskopowego [5]. 

Zalety tego filmowania są szczególnie widoczne przy badaniu wybuchów 

podziemnych, gdzie filmowanie przeprowadza się w jednym kierunku 

przy skomplikowanym ukształtowaniu terenu. Charakterystyczne cechy 

stereoskopowego filmowania pod ziemią są następujące: 

1. Badany proces zachodzi w ograniczonej przestrzeni, gdzie znajduje 

się dużo budowli i urządzeń. 

2. Obiekty przeznaczone dla późniejszego odczytywania zdjęć loka- 

lizuje się zasadniczo w środku filmowanego obrazu. 

3. Rejestruje się procesy zachodzące z prędkością do 150 m/s. 

4. Czas rejestracji ograniczony jest do kilku sekund. Nie ma przy 

tym możliwości powtórzenia filmowanego procesu rozsadzania. 

5. Rejon, w którym ustawia się stereoskopową aparaturę ulega sil- 

nemu oddziaływaniu sejsmicznemu. | 
Mimo tych ograniczeń filmowanie stereoskopowe przedstawia dużą 

wartość, gdyż pozwala rozwiązać szereg ważnych zagadnień. Kamery fil- 

mujące szybko przebiegające procesy rozsadzania powinny pracować syn- 

chronicznie. Przy naruszeniu pracy synchronicznej następuje przemiesz- 

czenie w czasie poszczególnych momentów badanego procesu, co prowa- 

dzi do zniekształcenia, a nawet do zniszczenia efektu stereoskopowego. 

Wykorzystanie sieci punktów oporowych pozwala zmniejszyć wymagania 

do zewnętrznego ukierunkowania kamer przy zdjęciach stereoskopowych. 

Upraszcza to znacznie proces przeprowadzania filmowania i pomiarów 

przestrzennych w strefie wybuchu. 

Badania za pomocą techniki fotograficznej i filmowej powinny być 

stosowane łącznie z innymi metodami badawczymi i pomiarowymi dla
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otrzymania znacznie więcej danych ilościowych, charakteryzujących rze- 
czywiste środowisko skalne oraz proces rozsadzania. 

Bardzo duże perspektywy dla fotografowania i filmowania kamerami 
do szybkich zdjęć w górnictwie posiada barwny materiał filmowy i fo- 
tograficzny. Barwne obrazy umożliwiają i ułatwiają wyznaczanie budo- 
wy geologicznej węgla, rud i soli oraz zapewniają prawidłowe odczyty- 
wanie zdjęć. 
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Мечислав Хоблер 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ И ТЕХНИКИ СКОРОСТНЫХ 

хФИЛЬМОВЫХ СЪЕМОК В ИССЛЕДОВАНИЯХ ВЗРЫВАНИЯ В РУДНИКАХ 

Резюме 

В статье рассматривается разработанный и внедренный автором способ 

Фильмовых съемок взрыва и распада рудоносных скальных пород в подземных 

условиях, вызванного детонацией взрывчатых веществ. Рассматриваются ис- 

следования проведенные для изучения и правильного представления механизма 

распада скал в результате взрывных работ. 

Для анализа и оценки растрескиваний и щелей до и после взрыва был 

разработан и внедрен новый метод исследований щелинности на основе визу- 

альных наблюдений и фотографирования щелей и трещин. Интерпретация ис- 

следований позволяет принять соответствующие параметры контурных взры- 

вов и повышения стабильности выработок. 

На основании литературы и собственных исследований автора разработаны 

научные перспективы исследовательских работ при использовании техники 

скоростных съемок. Это касается исследований динамики горных пород при 

использовании фильмовой техники, дильмования процессов взрыва одновре- 

менно двумя кинокамерами, возможности стереоскопного фильмования и ис- 

пользования в исследованиях цветной кино- и фотопленки. 

Mieczysław Hobler 

APPLICATION OF PHOTOGRAPHY AND QUICK-SHOT FILM TECHNIQUE 

AT INVESTIGATION OF DETONATIONS IN ORE MINES 

Summary 

The way of filming of burstings and disintegration of ore rocks under sub- 

terranean cinditions, caused by detonation of explosives, worked out and extended 

by the author, is presented in the paper. Investigations on recognition and correct 

presentation of the mechanism of disintegration of rocks in consequence of shot 

works are discussed. 

For the analysis and estimation of burstings and cracks before and after shots, 

a new method of investigating crackiness on the basis of visual observations and
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photography of cracks and burstings has been developed and extended. The inter- 
pretation of investigations renders possible to assume appropriate parameters of 
contour shots and to increase the stability of excavations. 

On the basis of literature and author's own investigations scientific perspecti- 
ves of the investigation at application of the quick-shot film technique. It concerns 
investigations on orogen dynamics at application of the film technique, filming of © 
bursting processes simultaneously by two cameras, possibility of stereoscopic filming 
and application of coloured film and photographic material in investigations.


