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ZAGROŻENIA POWSTAŁE W WYNIKU
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Artyku nawi!zuje do bezprecedensowego zdarzenia uszkodzenia lunety wentylacyjnej szybu V w KWK „Pniówek”,
stwierdzonego w dniu 05 grudnia 2007 r., które zapocz!tkowa o utworzenie zapadliska w obr"bie przedmiotowego szybu
oraz powstanie szeregu zagro#e$ dla ruchu zak adu górniczego.
W artykule przedstawiono rozwój wypadków od czasu zaobserwowania awarii w lunecie wentylacyjnej szybu V KWK
Pniówek, tj. od pocz!tku grudnia ubieg ego roku do ko$ca lutego 2008 r. Okre%lono prawdopodobne przyczyny wyst!pienia
awarii, przedstawiono dzia ania oraz dokonano oceny dotychczasowego post"powania prewencyjnego, jak równie# okre%lono
priorytety w dalszych pracach zapobiegawczych. Oceniono stan zagro#e$ jakie wyst!pi y w zwi!zku z zaistnia ym zdarzeniem.
Niestety, pomimo podj"tych dzia a$ ratunkowych, nie uda o si" utrzyma& funkcji lunety wentylacyjnej, co spowodowao konieczno%& zabudowy na powierzchni nowych betonowych kana ów wentylacyjnych !cz!cych rur" szybow! ze stacj!
wentylatorów g ównych.
1. Wst!p
Kopalnia W"gla Kamiennego „Pniówek” jest jedn!
z sze%ciu kopal$ wchodz!cych w sk ad Jastrz"bskiej Spó ki
W"glowej S.A. Administracyjnie kopalnia dzia a na obszarze

Rys. 1.1. Po o#enie administracyjne Kopalni W"gla Kamiennego
„Pniówek”
Fig. 1.1. Administrative location of „Pniowek” Coal Mine

powiatu pszczy$skiego w gminie Paw owice (rys. 1). Obszar
koncesyjny pokrywa si" z obszarem górniczym „Krzy#owice
III”, powierzchnia obszaru górniczego wynosi 28,5 km2.
Z o#e w"gla kamiennego kopalni „Pniówek” jest usytuowane geologicznie w po udniowo-zachodniej cz"%ci Górno%l!skiego Zag "bia W"glowego na po udniowym sk onie
Niecki G ównej (na wschód od siod a Jastrz"bia).
W budowie geologicznej z o#a bior! udzia warstwy
czwartorz"dowe (6 - 80 m), trzeciorz"dowe (210 - 850 m)
i karbo$skie. Karbon reprezentuj! warstwy orzeskie (grupa
300) oraz warstwy rudzkie (grupa 400), w których aktualnie
prowadzona jest eksploatacja.
Kopalnia „Pniówek” eksploatuje pok ady na znacznej
g "boko%ci pod powierzchni! ziemi (obecna g "boko%& eksploatacji wynosi 830 m), charakteryzuj!ce si" bardzo du#ym
zagro#eniem metanowym oraz wysok! temperatur! pierwotn! górotworu. Nale#y ona do kopal$ o du#ym zagro#eniu
klimatycznym oraz o najwi"kszym zagro#eniu metanowym
w Polsce. Wszystkie pok ady zaliczone s! do IV kategorii
zagro#enia metanowego.
Z o#e udost"pnione jest pi"cioma szybami, z których trzy
pe ni! funkcj" szybów wentylacyjnych wydechowych.
Kopalnia posiada trzy czynne poziomy, w tym poziom
wentylacyjny 580 m oraz dwa poziomy wydobywcze 705 m
i 830 m. Aktualnie realizowane s! przedsi"wzi"cia inwestycyjne zwi!zane z budow! poziomu 1000 m.
Dla wydobywania z ó# kopalni u#ytecznych systemem
podziemnym konieczne jest wykonanie i utrzymywanie wyrobisk udost"pniaj!cych i przygotowawczych.
Podstawowymi wyrobiskami udost"pniaj!cymi s! m.in.
szyby wentylacyjne, zjazdowo-wydobywcze i inne. W KWK
„Pniówek” szyb V jest szybem wentylacyjnym, który tak jak
inne szyby musi by& wykorzystywany w systemie ci!g ym
!cznie z lunet! wentylacyjn! oraz stacj! wentylatorów. Dla
bezpiecznego u#ytkowania szybu zgodnie z jego przezna-
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czeniem, górotwór w jego otoczeniu, a tak#e w otoczeniu
przyleg ych wyrobisk podziemnych (luneta wentylacyjna,
szybik) oraz obiektów powierzchniowych (budynek wentylatorów) winien by& stabilny, tzn. nie powinien podlega&
deformacjom ci!g ym, a szczególnie deformacjom nieci!g ym.
W KWK „Pniówek” wskutek zaistnienia wymienionych deformacji górotworu i powierzchni terenu wytworzy y si" warunki
zagro#enia w a%ciwego i bezpiecznego u#ytkowania systemu
wentylacyjnego, tj. szybu i lunety wentylacyjnej a tak#e budynku wentylatorów [2].
Zapocz!tkowanie powy#szego procesu deformacji górotworu by o przyczyn! zdarzenia uszkodzenia lunety wentylacyjnej, a w konsekwencji jej ca kowitej utraty oraz powstania
szeregu zagro#e$ dla ruchu zak adu górniczego.
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Rys. 1.2. Deformacje nieci!g e przy szybie V (stan na 13.12.2007 r.)
Fig. 1.2. Non–continuous deformations within the ventilation
shaft no. V (state for 2008.12.13)

W dniu 5 grudnia 2007 roku zaobserwowano w rejonie rzutu
osi pod u#nej lunety na powierzchni" odkszta cenia o charakterze
osiada$. By y one pocz!tkiem serii pó'niejszych deformacji
powierzchni terenu w rejonie szybu maj!cych charakter osiadania zapadliskowego. Przyrost deformacji by du#y i obj! teren
o kszta cie zbli#onym do po ówki elipsy o wymiarach osi 25 x 15
m. D u#sza o% deformacji pokrywa a si" z rzutem osi pod u#nej
lunety na powierzchni" terenu. G "boko%& leja zapadliskowego
by a zmienna a w najg "bszym miejscu wynosi a 4,6 m. Kubatur"
powsta ego leja mo#na oszacowa& na oko o 750 m3 (rys. 1.2.).
Przeprowadzona wizja w lunecie (która by a jaki% czas dost"pna od strony szybika) wykaza a, #e jej konstrukcja uleg a

Rys. 1.3. Miejsca p"kni"& i uszkodze$ obudowy lunety
wentylacyjnej szybu V
Fig. 1.3. Points of shakes and damages of underground fan-drift’s
lining of shaft no. V

równie# odkszta ceniom. Mia y one charakter p"kni"& przez
które do jej wn"trza wycieka a woda. P"kni"cia powsta y
w odleg o%ciach 8,7; 18,0; 27,3 i 39,3 m od szybika (rys. 1.3).
Pi!te p"kni"cie powsta o na przerwie dylatacyjnej pomi"dzy
lunet! a wlotem lunety do szybu (okno szybowe). Podzieli y
one lunet" na kilka elementów o ró#nej d ugo%ci. Jednocze%nie
w %rodkowej cz"%ci konstrukcja lunety uleg a konwergencji.
W miejscu o najwi"kszej konwergencji zmniejszenie %rednicy
by o rz"du 0,7 m. W okresie pó'niejszym dost"p do lunety
od %rodka sta si" niemo#liwy. Jej fragmenty oddzieli y si" od
szybu i zanurzy y w warstwach gruntowych (kurzawki), co
zosta o stwierdzone od strony obmurza szybowego.
Z chwil! ujawnienia si" odkszta ce$ powierzchni Dyrektor kopalni Pniówek powo a dwa zespo y sk adaj!ce si"
z pracowników kopalni oraz zaproszonych ekspertów do
kierowania akcj! ratunkow! oraz zapewnienia u#ytkowania
szybu i bezpiecze$stwa. Prace tych zespo ów dokumentuj!
notatki s u#bowe sporz!dzane w czasie posiedze$ (do wgl!du
m.in. w dziale mierniczo-geologicznym kopalni). Zespo y te
podj" y szereg ustale$ dotycz!cych podejmowanych dzia a$
w zakresie przeciwdzia ania deformacjom zapadliskowym
oraz powsta ym zagro#eniom dla ruchu zak adu górniczego.
Dwukrotnie, tj. w dniach 27.12.2007 r. i 11.02.2008 r.,
odby y si" posiedzenia Zespo u poszerzonego o przedstawicieli
Urz"du Górniczego do Bada$ Kontrolnych Urz!dze$ Energomechanicznych i Wy#szego Urz"du Górniczego w Katowicach,
Okr"gowego Urz"du Górniczego w Rybniku, Przedsi"biorcy
i Pracowników Firm Specjalistycznych w sprawie „Oceny dziaa$ technicznych i dalszych decyzji dotycz!cych szybu wentylacyjnego nr V i lunety wentylacyjnej w KWK „Pniówek”.
W trakcie prowadzenia akcji pojawia y si" ró#ne koncepcje na temat przyczyn zaistnia ych deformacji oraz sposobów
przeciwdzia ania ich skutkom. Jednak zlecone i wykonane
dopiero wtedy badania geologiczne i geoÞzyczne dostarczy y
danych do oceny stanu górotworu i zagro#enia terenów przyszybowych. Szybko zachodz!cy proces odkszta ce$ powierzchni
spowodowa , #e ju# na pocz!tku prowadzenia akcji jasnym
sta o si", #e utrzymanie funkcjonalno%ci lunety jest niemo#liwe
i konieczne jest wykonanie zast"pczego po !czenia szybu ze
stacj! wentylatorów w wariancie powierzchniowym.
2. Charakterystyka warunków
geologiczno-in ynierskich w rejonie szybu V
2.1. Geomorfologia i hydrograÞa
Pod wzgl"dem ÞzjograÞcznym dokumentowany obszar
po o#ony jest w po udniowo-zachodniej cz"%ci Wy#yny
(l!skiej, na P askowy#u Rybnickim, który wchodzi w sk ad
wi"kszej jednostki morfologicznej zwanej Kotlin! Raciborsko-O%wi"cimsk!. Powierzchnia terenu w granicach terenu
górniczego KWK „Pniówek” (dalej TG) charakteryzuje si"
deniwelacjami si"gaj!cymi 25 m, które wahaj! si" w granicach
rz"dnych 255 - 282 m n.p.m.
Generalnie powierzchnia terenu nachylona jest w kierunku
doliny rzeki Pszczynki oraz innych cieków powierzchniowych.
Tereny po o#one w bezpo%rednim s!siedztwie szybu V
(pomi"dzy szlakiem kolejowym Orzesze - Wodzislaw na
zachodzie, potokiem nr 12 na pó nocy, potokiem Paw ówka
na po udniu, a# po wschodni! granic" TG) zawieraj! si" w
zakresie rz"dnych 259 - 270 m n.p.m. Obszar bezpo%rednio
przyleg y do terenu wydzielonego dla szybu V wraz z infrastruktur! (luneta wentylacyjna, szybik i dyfuzory) po o#ony
jest w zakresie rz"dnych 262 - 266 m n.p.m.

Teren ten ukszta towany jest niemal p asko, z niewielkim
nachyleniem w kierunku wschodnim i po udniowo-wschodnim, w tym w kierunku potoku Paw ówka (prawobrze#ny
dop yw rzeki Pszczynki). Potok ten p ynie w bezpo%rednim
s!siedztwie szybu V. Jego koryto po o#one jest oko o 350 m
na SE od szybu V, lunety i szybika wentylacyjnego. Dolina
Paw ówki wci"ta jest na oko o 2 - 3 m wzgl"dem otoczenia,
a dno koryta cieku (258 m n.p.m.) przypuszczalnie po o#one
jest oko o 1,0 - 3,0 m ponad stropem utworów I poziomu wodono%nego (I p.w.). Generalnie, potok Paw ówka na odcinku
po o#onym w pobli#u szybu V zasilany jest przez pobliskie
rowy, które sprowadzaj! wody wzd u# ulicy szybowej (na E
i SE od szybu), potok bez nazwy (na SW od szybu) i potok IX
(na S i SE od szybu). Sp yw wód powierzchniowych w rejonie
szybu generalnie nast"puje w kierunku wschodnim. Wzd u#
potoku Paw ówka wyst"puje szereg sztucznych zbiorników
wodnych (stawów rybnych), o znacznej powierzchni. Zbiorniki te po o#one s! na kierunku sp ywu wód powierzchniowych
i podziemnych ku wschodowi i raczej s! zasilane przez wody
powierzchniowe i podziemne sp ywaj!ce z wy#ej usytuowanych terenów s!siaduj!cych z terenem kopalni przy szybie
V. Potok Paw ówka i jego dop ywy uznawane s! za cieki
o charakterze drenuj!cym, cho& potwierdzenia tego faktu
nale#a oby szuka& w bilansie wodnym opartym na równoczasowych pomiarach hydrometrycznych oraz analizie po o#enia
wód podziemnych [1].
2.2. Charakterystyka utworów nadk adu serii z o!owej
Utwory czwartorz"dowe zalegaj! na ca ym obszarze kopalni.
Ich mi!#szo%& jest zmienna i waha si" od 6 do oko o 80 m. Osady
czwartorz"dowe reprezentowane s! przez holoce$skie osady
aluwialne oraz plejstoce$skie utwory pochodzenia wodno-lodowcowego. Utwory aluwialne reprezentowane s! g ównie przez
drobno i %rednioziarniste piaski oraz mady holocenu, wyst"puj!ce
w dolinach rzecznych. Utwory plejstocenu reprezentowane s!
przez gliny zwa owe i piaski ze #wirami. Zarówno w pionie, jak
i w poziomie charakteryzuje je du#a zmienno%& wyst"powania,
a utwory przepuszczalne cz"sto wyst"puj! w postaci soczew
pozostaj!cych ze sob! w kontaktach hydraulicznych.
W rejonie szybu V utwory czwartorz"dowe osi!gaj! mi!#szo%& 48,6 m i wype niaj! rozleg e obni#enie morfologiczne w
stropie trzeciorz"du, które po o#one jest tu# poza wschodni!
granic! OG. Wed ug proÞlu szybowego od powierzchni terenu
do g "boko%ci 16,5m si"ga warstwa glin zwa owych z przedzielaj!c! je cienk! (oko o 0,5 m) warstw! piasków %rednioziarnistych ze #wirem. W pod o#u pakietu glin wyst"puje cienka
warstwa py u ilastego (1,10 - 1,50 m) stanowi!ca jednocze%nie
strop warstwy piasków ró#noziarnistych przechodz!cych w kierunku sp!gu warstwy w piaski pylaste. )!czna grubo%& warstwy
piaszczystej si"ga 6,5 - 7,0 m. Warstwa ta jest przedzielona
cienk! (0,25 m) wk adk! glin zwa owych. Pod o#e warstwy
piaszczystej stanowi warstwa glin pylastych o grubo%ci 7,0 m.
Poni#ej wyst"puj! g ównie py y piaszczyste i piaski drobnoziarniste z warstw! rozdzielaj!cych te utwory glin pylastych.
Rozprzestrzenienie poziome i pionowe przepuszczalnych
osadów czwartorz"du sugeruje znaczn! zasobno%& tego pi"tra
wodono%nego. Jego mi!#szo%& waha si" najcz"%ciej od oko o
5,0 m do 20,0 m osi!gaj!c niekiedy ponad 52,0 m (centralna
cz"%& obszaru górniczego oraz pradolina rzeki Pszczynki).
Z tego poziomu ujmuj! wod" liczne studnie gospodarskie oraz
kilka studni wierconych. W bezpo%rednim s!siedztwie szybu
V brak jest punktów stwierdze$ po o#enia zwierciad a wody.
W czasie akcji ratowania szybu V, w otworze nr 7 zlokalizo-

wanym w zachodniej stronie szybu V, w dniu 20.12.2007 r.
zwierciad o wody wyst"powa o na g "boko%ci 3,7 m poni#ej
powierzchni terenu. W oparciu o prowadzone pomiary po o#enia zwierciad a wody w 'ród ach, reperowych studniach
kopanych, w piezometrach i studniach wierconych, w ramach
dokumentacji hydrogeologicznej, kopalnia wykona a map"
hydroizohips I-go czwartorz"dowego poziomu wodono%nego.
Generalnie sp yw wód odbywa si" w kierunku dolin cieków
powierzchniowych, co mo#e %wiadczy& o ich drenuj!cym
charakterze. Zwierciad o wody czwartorz"dowego pi"tra
wodono%nego cz"sto jest napi"te i stabilizuje si" na g "boko%ci od 1,0 m do 20,0 m ppt. W rejonach dolin rzek i potoków
zwierciad o ma najcz"%ciej charakter swobodny.
Pod o#e utworów czwartorz"dowych stanowi gruby
pakiet utworów trzeciorz"du (paleogenu), który wyst"puje
na ca ym obszarze kopalni. Mi!#szo%& tej serii jest zmienna
i waha si" od oko o 150 m na pó nocy i zachodzie do oko o
850 m na po udniowym-wschodzie O.G. Utwory te to g ównie
i y margliste barwy szarej i szarozielonej, przewarstwione
piaskami pylastymi, rzadziej piaskami drobno- i %rednioziarnistymi oraz cienkimi wk adkami tufów. W rejonie szybu
V osi!gaj! przesz o 220 m.
3. Charakterystyka techniczna szybu V i lunety
wentylacyjnej wraz z technologiami ich wykonania.
3.1. Charakterystyka techniczna i wykonanie szybu V
Szyb V jest peryferyjnym szybem wentylacyjnym kopalni
KWK „Pniówek zlokalizowanym w Paw owicach, le#!cym w
odleg o%ci oko o 3,5 km od szybów centralnych. Szyb zosta
zg "biony w latach 1974–1980 przez Przedsi"biorstwo Budowy Szybów w Bytomiu. Do g "boko%ci 285 m ppt g "bienie
prowadzono metod! mro#eniow!, a poni#ej sposobem zwyk ym. Zamro#enie górotworu przeprowadzono za pomoc! 51
otworów mro#eniowych odwierconych w odst"pach co 1m
na kr"gu o %rednicy 14,5 m tj. w odleg o%ci 2,25 m od stopy 1
i w odleg o%ci 1,85 m dla stopy 2.
G "boko%& szybu V wraz z rz!piem wynosi 1017,5 m.
Zr!b szybu o %rednicy 7,5 m w %wietle obudowy za o#ono na
rz"dnej +264,79 m.
Szyb do g "boko%ci 285,4 m ppt posiada obudow" murow!
z ceg y o grubo%ci zmieniaj!cej si" w przedziale 0,6-1,65 m w
zale#no%ci od g "boko%ci. Na g "boko%ci oko o 285 m (stopa
szybowa nr 4) grubo%& obudowy dochodzi do 2m. Za wyj!tkiem pierwszych 3 m od powierzchni i do 285m ppt obudowa
jest dwuwarstwowa, tj. za obudow! zewn"trzn! znajduje si"
jeszcze warstwa wyrównawcza z zaprawy lub betonu. Poni#ej
tej g "boko%ci obudowa sk ada si" z jednej warstwy betonu
(obudowa segmentowa) o grubo%ci 0,35 - 0,9 m. W interwale
g "boko%ci 760 - 1017,5 m obudow" pogrubiono na odcinkach
wyst"powania pok adów w"gla.
Szyb V posiada nast"puj!ce czynne wloty: jednostronny
do lunety wentylacyjnej na g "boko%ci 17,2 m o przekroju
ko owym i %rednicy 6,5 m, dwustronny do poziomu 705 m
na g "boko%ci 680,4 m, jednostronny do poziomu 830m na
g "boko%ci 781,4 m oraz jednostronny do poziomu 1000 m
na g "boko%ci 1001,2 m. Do roku 1990 szyb posiada jednostronny wlot na poziomie 580 m (g . 553,4 m), który zosta
odci"ty korkiem zamykaj!cym.
Szyb posiada zbrojenia i instalacje jedynie w formie pomostów: zr"bowego, na poziomie g owicy szybu, na poziomie
830m a tak#e ruroci!gu odwadniaj!cego rz!pie wyprowadzonego do zbiornika chodnika W-7a w pok adzie 360/1 na
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poziomie 1000 m. Wszystkie wloty szybu zabezpieczone s!
kratami odcinaj!cymi.
W roku 1978, po rozmro#eniu górotworu, z !czami
technologicznymi (betonacyjnymi) na g "boko%ciach oko o
46 m, oko o 180 m i oko o 250 m (3-ci, 7-my i 9-ty horyzont
wodono%ny) zacz" a wyp ywa& woda w ilo%ci 0,2 m3/min, nie
wynosz!ca sta ych substancji mineralnych. Brak informacji
w sprawie likwidacji tych dop ywów. Ca kowity dop yw
wody do szybu w ci!gu ostatnich 5 lat waha si" w granicach
0,04–0,06 m3/min.
Wed ug oceny GIG Katowice z roku 2005 [2] woda
wyp ywa a g ównie na z !czach technologicznych (betonacyjnych). Stan obudowy szybu oceniany wizualnie przez
odpowiednie s u#by kopalni w ci!gu ostatnich dwóch lat nie
wykazywa zastrze#e$. Równie# badania obudowy szybu
przeprowadzone przez GIG Katowice w 2005 r. wykaza y, #e
jest ona w dobrym stanie i nie wykazuje uszkodze$, a funkcjonalno%& szybu nie budzi zastrze#e$.
3.2. Charakterystyka techniczna
i wykonanie lunety wentylacyjnej
Lunet" wentylacyjn! ze wzgl"du na niekorzystne warunki
hydrogeologiczne i geologiczno in#ynierskie wyst"puj!ce w
utworach czwartorz"dowych (do g "boko%ci 49,8 m) zaprojektowano najpierw na powierzchni terenu, uwzgl"dniaj!c ju#
w g owicy szybu kana wentylacyjny [2]. Potem lokalizacj"
lunety zmieniano (zmiana koncepcji budowy kopal$ w ROW)
i ostatecznie zaprojektowano j! w przedziale mi"dzy g "boko%ci! od 17,2 m do 10,7 m przy oknie do szybu, a od 15,2 m
do 9,4 m przy oknie szybika wentylacyjnego. Wprowadzenie
istotnych zmian w realizacji projektu budowy lunety wentylacyjnej poprzez zmian" rz"dnej wysoko%ciowej (zaproponowano podniesienie lunety wentylacyjnej (równolegle) do projektu
o oko o 8,0 m) by o wynikiem trudno%ci technicznych, które
wyst!pi y przy zamra#aniu górotworu.
D ugo%& lunety wynosi 48,25 m, licz!c od g ównej osi
pionowej szybu do g ównej osi pionowej szybika, a 38,8 m
na odcinku mi"dzy dylatacjami z szybem i szybikiem (odleg o%& mi"dzy obmurzem szybu V a szybikiem wynosi 41,25).
Luneta wykonana zosta a w przekroju ko owym o %rednicy
6,5 m w %wietle obudowy. Nachylenie lunety w kierunku szybu
wynosi oko o 6 ‰.
Lunet" wykonano w obudowie wewn"trznej z uków
KSKO-21, w odst"pach co 0,75 m z ok adzin! #elbetow! w
uk adzie a#urowym. Obudow" ostateczn! wykonano z betonu
Rw 200 (C16/20) z dodatkiem %rodków uszczelniaj!cych z hydrobetu (zamiast folii pe) tylko ze zbrojeniem wewn"trznym,
drug! zewn"trzn! warstw" zbrojenia mia a spe nia& obudowa
z uków stalowych (zmiana w projekcie obudowy lunety
wentylacyjnej wprowadzona notatk! z dnia 27.11.1979 r.).
Luneta zosta a zaprojektowana ju# po zg "bieniu szybu
do poziomu 830 m (oko o 1979 r.) i dlatego dla jej wykonania
trzeba by o w obudowie rury szybowej wybi& okno wlotowe.
Okno to oraz lunet" i szybik wentylacyjny wykonano po
uprzednim zamro#eniu górotworu, najprawdopodobniej za
pomoc! dwóch rz"dów otworów mro#eniowych (po 12 otworów w rz"dzie) odwierconych sko%nie do siebie z powierzchni
pod k!tem oko o 60°, w odleg o%ci wzajemnej oko o 3 m.
Ze wzgl"du na brak pe nej dokumentacji nie ma jednak
pewno%ci jak dok adnie zamro#ony zosta górotwór wzd u#
lunety wentylacyjnej. Zachowa a si" karta dodatkowych
informacji prawdopodobnie z dnia 01.10.1979 r. mówi!ca
o odwierceniu 242 otworów mro#eniowych wzd u# lunety

(o nieokre%lonej g "boko%ci), co mog oby wskazywa& o wykonaniu kilku rz"dów otworów pionowych.
Zamra#anie górotworu dla lunety i szybika zako$czono
w sierpniu 1980 r.
Konstrukcja obudowy oraz technologia jej wykonania
(pozostawiaj!c! liczne z !cza) nie zapewnia y lunecie zachowanie dostatecznej szczelno%ci. Po rozmro#eniu górotworu
stwierdzono liczne wycieki wody, które likwidowano przez
uci!#liw! i d ugotrwa ! cementacj" przestrzeni poza obudow!.
Ponadto w roku 1980 podczas zbijania lunety z szybem okaza o si", #e górotwór nie by ca kowicie zamro#ony i podczas
wykonywania po !czenia lunety z szybem nast!pi wyp yw
wody w ilo%ci 0,03 - 0,05 m3/min z g"st! zawiesin! mineraln!. W ci!gu 1½ miesi!ca (od 21.06.1989 do 31.07.1980 r.)
do szybu wraz z wod! nap yn" o oko o 130 m3 rozmok ych
ska naruszaj!c stateczno%& gruntu. W odleg o%ci 12 m od osi
szybu V w kierunku SW na powierzchni powsta o obni#enie
terenu w kszta cie niecki o %rednicy 10 m i obj"to%ci 80 m3.
Zmusi o to wykonawc" na du#! skal" do podsadzania pustek i przeprowadzania doszczelniania obudowy. Obni#enie
zosta o wype nione ska ! p onn! w ilo%ci 70 m3. Nie stwierdzono wyst"powania pustek za obudow! szybu i lunety. Od
23.07.1980 r. do 04.08.1980 r. wt oczono 40 m3 mleczka
cementowego ze %rodkami przy%pieszaj!cymi wi!zanie. W
trakcie cementacji nast!pi zanik punktowego wyp ywu wody
spoza obudowy. Po w !czeniu wentylatorów zauwa#ono
zasysanie powietrza przy otworach mro#eniowych w rejonie
szybika i szybu, które zlikwidowano w roku 1986.
Kontrole obudowy lunety wykonywane w odst"pach pó rocznych i kwartalnych w roku 2006 do 29.09.2007 r. przez
odpowiedzialnych pracowników KWK „Pniówek” wykazywa y, #e stan obudowy lunety i jej po !czenia z szybem nie
budz! zastrze#e$ w zakresie funkcjonalno%ci [2].
4. Ogólne informacje o zdarzeniu
uszkodzenia lunety wentylacyjnej
W dniu 05.12.2007 r. o godz. 1215 pracownik Oddzia u
MPR KWK „Pniówek” w czasie kontroli metanomierza zabudowanego na budynku nadszybia szybu V zauwa#y obni#enie
terenu pomi"dzy szybem V a szybikiem wentylacyjnym na
d ugo%ci oko o 8 m, zlokalizowane bezpo%rednio nad lunet!
wentylacyjn!. Ponadto stwierdzono dwa obni#enia o charakterze lejów zapadliskowych o g "boko%ci 1,0 - 1,5 m po
po udniowo-wschodniej i pó nocno-zachodniej stronie szybu
V, pocz!tkowo w formie niewielkich ugi"& terenu, które ju# w
dniu 7.12.2007 r. posiada y %rednic" oko o 5 - 7 m ka#dy. Leje
zapadliskowe po o#one by y po obu stronach lunety wentylacyjnej (rys. 1.2 i 5.1.) w niewielkiej odleg o%ci od szybu V
(obecnie mo#na mówi& o po o#eniu zapadlisk bezpo%rednio
w otoczeniu lunety wentylacyjnej i rury szybowej szybu V).
W pierwszych tygodniach po wyst!pieniu zdarzenia nast"powa o ci!g e powi"kszanie si" zapadliska.
W wyniku ogl"dzin lunety wentylacyjnej stwierdzono, #e
na obudowie lunety wyst!pi o 5 stref p"kni"& poprzecznych do
osi lunety (rys. 1.3), z których 4 zwi!zane by y z przerwaniem
ci!g o%ci obudowy #elbetowej. Ponadto ze wszystkich sp"ka$
zaobserwowano trudnomierzalny wyp yw wody do szybu. Na
sp!gu wyrobiska stwierdzono warstw" wyci%ni"tego spoza obudowy materia u skalnego (pylastego - ilastego), prawdopodobnie
z warstwy uplastycznionych py ów przechodz!cych w gliny
pylaste, po o#onych pomi"dzy I a II p.w. Jednocze%nie z tym zjawiskiem na poziomie 1000 m stwierdzono zwi"kszony dop yw

do rz!pia szybu wody z zawiesin! piasku i py u wyst"puj!cego
w warstwach przypowierzchniowych. Woda ta pompowana by a
wraz z obciekami wody kondensacyjnej (kondensacja pary wodnej z atmosfery kopalnianej) w sposób ci!g y z dwóch ma ych
zbiorników pojemno%ciowych zlokalizowanych na poziomie
1000 m w odleg o%ci oko o 6 - 7 m od szybu V.
W wyniku ogl"dzin rejonu szybu V na powierzchni w dniu
05.12.2007 r. nie stwierdzono uszkodze$ obiektów budowlanych,
stacji wentylatorów g ównych przy szybie V, tj. powierzchniowych kana ów wentylacyjnych. Stwierdzono natomiast p"kni"cie
po !czenia budynku nadszybia szybu V (stalowego kesonu)
z g owic! szybu V, które zosta o dora'nie zabezpieczone przez
pracowników kopalni.
Po kilku dniach, skutkiem dalszych obni#e$ i pog "biania
si" zapadliska terenu uwidocznione zosta y rdzenie otworów
mro#eniowych dla g "bienia szybów i lunety wentylacyjnej,
zlikwidowanych po wykonaniu lunety z ko$cem lat 70 ubieg ego wieku (rys. 1.2.).
W dniu 11.12.2007 r. podczas kolejnych ogl"dzin stwierdzono, #e luneta wentylacyjna w znacznie wi"kszym stopniu
wype niona by a przez odspojone z obudowy fragmenty betonu zatopione w masie pó p ynnych py ów i materia ów, które
zainiekowano otworami z powierzchni. Materia y te wype nia y lunet" do oko o 1/3 wysoko%ci i wspiera y si" na kracie
zabezpieczaj!cej jej wlot do szybu. Obudowa betonowa lunety
w miejscu po !czenia z szybem by a wówczas sp"kana na
ca ym widocznym obwodzie oraz by a odspojona i ods ania a
fragmenty zbrojenia i obudowy stalowej szybu. Nat"#enie
wyp ywu wody z lunety wentylacyjnej do szybu V oceniono
na mniejszy ni# w czasie ogl"dzin z dnia 5.12.2007 r. Woda
wyp ywa a ze stropu lunety, oraz drogami wymytymi w%ród
zalegaj!cej na sp!gu lunety masy wyci%ni"tych do jej wn"trza
gruntów wymieszanych z materia em u#ytym do iniekcji.
Woda ta sp ywa a tak jak obecnie grawitacyjnie na dno szybu
do rz!pia na poziomie 1000 m.
W kolejnych dniach (stan na 20.12.2007 r.) w rejonie wlotu do szybu V stwierdzono zdyslokowanie lunety wzgl"dem
wlotu szybowego i jej przemieszczenie si" w dó (pogr!#enie
si" w utworach piaszczysto-pylastych). Przemieszczenie oszacowano na oko o 2,5 m. Wraz z pog "bianiem si" zapadlisk na
powierzchni w dnie powsta ego zag "bienia pojawi a si" woda.
Po zaistnieniu tego faktu kopalnia podj" a decyzj" o zasypaniu
powsta ego zapadliska. Od tego czasu prowadzone s! roboty
niwelacyjne.
W zwi!zku z zaistnia ym zdarzeniem Dyrektor Okr"gowego Urz"du Górniczego w Rybniku w dniu 07.12.2007 r.
wyda decyzj", w której nakaza :
1. Podj!& stosowne dzia ania dla doprowadzenia do w a%ciwego stanu technicznego:
- obudowy lunety wentylacyjnej szybu V,
- budynku nadszybia szybu V.
2. W okresach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zak adu
Górniczego prowadzi& monitoring zachowania si" terenu
w rejonie szybu V, a zw aszcza w rejonie powsta ego
zapadliska, celem obserwacji zachodz!cych zmian.
3. Ograniczy& przebywanie osób w lunecie wentylacyjnej
i szybiku wentylacyjnym jedynie w celu przeprowadzenia
niezb"dnych czynno%ci kontrolnych, do czasu zastabilizowania górotworu i terenu w rejonie szybu V, w sposób
wykluczaj!cy mo#liwo%& pog "biania si" istniej!cego
i powstawania nowych zapadlisk.
Ponadto, z uwagi na to, #e zaistnia e zjawiska wymagaj! zbadania przez uprawnionych rzeczoznawców lub kompetentne

jednostki naukowo-badawcze, wyda decyzj", w której zobowi!za Jastrz"bsk! Spó k" W"glow! S.A. m.in. do:
1) niezw ocznego sprawdzenia:
- stanu technicznego obudowy szybu V JSW S.A. KWK
„Pniówek” w Paw owicach, zw aszcza w rejonie lunety
wentylacyjnej oraz wyst"puj!cych w górotworze poziomów wodono%nych,
- stanu technicznego obudowy lunety wentylacyjnej w
aspekcie oceny: zaistnia ych uszkodze$, stateczno%ci
obudowy oraz mo#liwo%ci i sposobów jej naprawy,
2) niezw ocznego sprawdzenia stanu stateczno%ci górotworu
i gruntu w rejonie szybu V wraz z lunet! wentylacyjn!
i szybikiem, w tym przeprowadzenia bada$ geologiczno-in#ynierskich gruntu, wyst"puj!cych pustek oraz
mo#liwo%ci i sposobów ich wype nienia,
3) niezw ocznego sprawdzenia stanu zagro#enia wodnego
dla szybu V, lunety wentylacyjnej wraz z szybikiem oraz
kana ów wentylacyjnych stacji wentylatorów g ównych.
Stosownie do powy#szej decyzji Dyrektora Okr"gowego
Urz"du Górniczego w Rybniku opracowano odpowiednie
ekspertyzy oraz wykonano pomiary geoÞzyczne [1 - 8].
5. Zagro enia powsta"e w wyniku uszkodzenia
lunety wentylacyjnej szybu V oraz dzia"ania kopalni
w zakresie ich likwidacji
5.1. Rodzaje powsta ych zagro!e"
W wyniku uszkodzenia lunety wentylacyjnej szybu
V oraz powsta ego zapadliska terenu kopalnia znalaz a si" w
sytuacji powa#nego zagro#enia dalszego jej funkcjonowania
zwi!zanego z wyst!pieniem nast"puj!cych zagro#e$:
- zagro#e$ wentylacyjnych – uszkodzenie lunety wentylacyjnej !cz!cej szyb V z budynkiem stacji wentylatorów spowodowa o mo#liwo%& utraty funkcji szybu
wydechowego, a tym samym zaburze$ lub przerw w
przewietrzaniu wyrobisk znajduj!cych si" w podsieci
szybu V, jak równie# wzrostu zagro#enia metanowego
i klimatycznego,
- zagro#enia zapadliskowego – powstanie stref nieci!g ych
deformacji terenu w obr"bie szybu V oraz mo#liwo%& rozszerzenia si" obszaru tych deformacji i obj"cie przez nie
fundamentów stacji wentylatorów i powierzchniowych
kana ów wentylacyjnych prowadz!cych powietrze do
wentylatorów,
- zagro#enia utraty stateczno%ci obudowy szybowej z powodu niekorzystnych zmian warunków pracy obudowy
szybu, zw aszcza na górnym przypowierzchniowym
odcinku usytuowanym w streÞe zapadliska,
- zagro#enia wodnego – w wyniku uszkodzenia lunety wentylacyjnej, a nast"pnie jej pogr!#ania w zawodnionych
utworach piaszczystych (kurzawkowych) wyst"powa
stale zwi"kszaj!cy si" dop yw wody z zawarto%ci! cz"%ci
sta ych (piasków, i ów i gliny) do szybu, który spowodowa zalanie i podsadzenie oko o 25 m szybu oraz odci"cie
wentylacji poprzez ten szyb z poziomu 1000 m,
- ograniczenia produkcyjnego zak adu.
Maj!c na uwadze powy#sze czynniki opisu krytycznej
sytuacji powsta ych zagro#e$ kopalnia zmuszona by a
do podejmowania szeregu ró#nych, dora'nych dzia a$,
dostosowanych do rozwoju sytuacji.
Wszystkie powy#sze zagro#enia wymaga y odpowiednich zabezpiecze$. Jednak kolejno%& i szybko%& ich realizacji
dostosowywana by a do spodziewanych skutków i przebiegu
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ewentualnej awarii mog!cej wynikn!& z poszczególnego
zagro#enia.
W trybie natychmiastowym podj"to dzia ania ratunkowe
polegaj!ce na wype nieniu betonem pustki pod konstrukcj!
kana u wentylacyjnego. Odwiercono otwory kierunkowe
Ø 100 mm pod lunet" wentylacyjn!, którymi zat oczono oko o
130 m3 betonu. Nast"pnie podj"to dzia ania polegaj!ce na
wykonaniu prac iniekcyjnych zmierzaj!cych do ekranowania
obszaru wokó zapadliska. Zabieg iniekcyjny polega na wt aczaniu do zamkni"tego uszczelniaczem otworu mieszaniny i u
z domieszk! cementu, szk a wodnego i innych, które to sk adniki maj! po okresie kilkudziesi"ciu godzin doprowadzi& do
uzyskania konsystencji g"sto plastycznej nieprzepuszczalnej
dla wody.
W dniu 10.12.2007 r. w rejonie lunety odwiercono dwa
kierunkowe otwory iniekcyjne, którymi poni#ej sp!gu lunety
wt oczono !cznie oko o 165 m3 mieszaniny i owo cementowej
celem stabilizowania pod o#a lunety. Iniekcja mia a tak#e za
zadanie wype nienie stref rozlu'nionego gruntu, a jednocze%nie uszczelnienie otoczenia lunety w sp!gu. Zaprojektowano
tak#e dalsze otwory iniekcyjne dla bezpo%redniej ochrony
lunety oraz barier" hydroizolacyjn! wokó szybu V lunety
i szybika wentylacyjnego na ca ej grubo%ci warstwy wodono%nej (I i II poziom wodono%ny). Projekt powy#szy nie zosta
w pe ni zrealizowany.
Nast"pnie, w trybie awaryjnym dokonano zabezpiecze$
dora'nych umo#liwiaj!cych funkcjonowanie kopalni do czasu
zako$czenia ca o%ci prac zwi!zanych z docelowym, trwa ym
zabezpieczeniem szybu, likwidacj! zniszczonej lunety, wykonaniem nowej drogi odprowadzania powietrza z szybu V oraz

zabezpieczeniem budynku stacji wentylatorów.
Równocze%nie zlecono przeprowadzenie bada$ geora-

Rys. 5.1. Tymczasowe kana y wentylacyjne z lutni elastycznych
ss!cych Ø 1000 oraz Ø 1200 mm
Fig. 5.1. Temporary fan drifts made from elastic ducts Ø 1000
& Ø 1200 mm

darowych [7] oraz bada$ mikrograwimetrycznych [4 i 5]
dla okre%lenia stanu zag"szczenia terenu i wyst"powania
ewentualnych pustek pod powierzchni! terenu wokó szybu
i budynku stacji wentylatorów.
5.2. Zagro!enia wentylacyjne
W KWK „Pniówek” szyb V jest jednym z trzech szybów
wentylacyjnych wydechowych. Przy szybie V znajduje si"
stacja wentylatorów g ównych, w sk ad której wchodz! trzy

Rys. 5.2. Po o#enie kana ów wentylacyjnych – wykonanego po udniowego i projektowanego pó nocnego
Fig. 5.2. Draft of deÞnitive localisation of concrete fan-drifts – south side made and north side designed

jednakowe wentylatory promieniowe typu WPK-3,9 pracuj!ce
w uk adzie ss!cym.
Dane znamionowe wentylatorów WPK-3,9 zabudowanych w stacji wentylatorów g ównych przy szybie V.
- typ 3 x WPK-3,9;
- producent – Zabrza$ska Fabryka Maszyn „Powen”;
- wydajno%& znamionowa – 15 000 m3/min;
- spi"trzenie ca kowite – 4 400 Pa;
- liczba obrotów – 500/minut";
- sprawno%& ca kowita – 0,86;.
- silniki nap"dowe elektryczne - typu GAe-1512S/01
o mocy 1600 kW.
Przed awari! lunety wentylacyjnej szybem V odprowadzano
15 876 m3/min powietrza, w tym z poziomu 705–8400 m3/min,
z poziomu 830–3276 m3/min, a z poziomu 1000–4200 m3/min.
Straty zewn"trzne w stacji wentylatorów g ównych przy szybie V (wynikaj!ce z zasysania powietrza przez klapy zr"bowe
szybu V) kszta towa y si" na poziomie oko o 1 100 m3/min
powietrza, co w uj"ciu procentowym wynosi oko o 6,5%. W
podsieci wentylacyjnej szybu V wydzielono 4 rejony wentylacyjne, tj. rejony partii „C” w pok adach 363 i 401/1, „W-1”
pok ad 360/1 i „W-1 i P-1” pok ad 357/1. W w/w rejonach
wentylacyjnych podsieci wentylacyjnej szybu V prowadzone
by o wydobycie w %cianie C-3 pok ad 363 oraz W-5 pok ad
360/1 oraz prowadzono roboty likwidacyjno – zbrojeniowe
(likwidacja %ciany W-10 i zbrojenie %ciany W-8 w pok ad
357/1) i przygotowawcze:
- przekop kierunkowy wschodni/W poz. 1000;
- chodnik C-3 pok ad 401/1;
- dowierzchnia C-1 pok ad 401/1;
- chodnik C-1 pok ad 401/1;
- pochylnia W-8 pok ad 361;
- chodnik W-5 pok ad 361;
- dowierzchnia W-6/W pok ad 360/1;
- pochylnia badawcza P-2 pok ad 357/1.
Na skutek stopniowego zmniejszania si" przekroju lunety
wentylacyjnej oraz podsadzenia wlotu do rury szybowej na
poziomie 1000 m wyst!pi o znaczne ograniczenie ilo%ci powietrza odprowadzanego szybem V, w wyniku czego podj"to
nast"puj!ce dzia ania:
- dokonano przekierowania powietrza odprowadzanego
z partii „C” pok ady 363 i 401/1 do podsieci wentylacyjnych szybów III i IV;
- wyizolowano dowierzchni" W-6 pok ad 360/1 wraz
z chodnikiem W-8 pok ad 360/1;
- wyizolowano wyrobiska partii „P” pok ad 357/1;
- przeprowadzono regulacj" rozp ywu powietrza w partii
„W” pok adach 360/1 i 357/1.
W zwi!zku z tym, #e do szybu nast"powa zwi"kszony dop yw
wody z zawarto%ci! cz"%ci sta ych (piasku, i u i gliny) podj"to
decyzj" zamkni"cia wlotu (od strony szybu) do uszkodzonej
lunety wentylacyjnej !cz!cej rur" szybow! ze stacj! wentylatorów g ównych. Decyzja powy#sza wymusi a jednocze%nie
zabudow" na powierzchni (rys. 5.1.) tymczasowych kana ów
wentylacyjnych z lutni elastycznych ss!cych Ø 1000 mm (dwa
kana y) oraz Ø 1200 mm (cztery kana y). Z chwil! przyst!pienia po stronie po udniowej do budowy ostatecznego kana u
wentylacyjnego z betonu (pierwotny projekt przewidywa
konstrukcj" kana ów metalowych) kana y z lutni elastycznych
Ø 1000 mm zosta y rozebrane.
Dla utrzymania odpowiedniej ilo%ci powietrza odprowadzanego szybem V docelowo utrzymywano na powierzchni
4 nitki lutnioci!gu elastycznego ss!cego Ø 1200 !cz!ce rur"

szybow! szybu V z kana em pó nocnym szybu V. Po likwidacji lunety w/w lutnioci!gami odprowadzano z do u kopalni
oko o 5 300 m3/min powietrza. W celu zachowania bezpiecznych warunków pracy w rejonie podsieci wentylacyjnej szybu
V, kopalnia opracowa a kilka wariantów dzia a$ na wypadek
dalszego ograniczenia funkcji wentylacyjnych szybu, w tym
równie# ca kowitego zaniku przep ywu powietrza przez w/w
szyb. Ze wzgl"du na wyst"puj!ce zwi"kszone zagro#enie
metanowe i klimatyczne, wynikaj!ce ze zmniejszenia ilo%ci
powietrza p yn!cego podsieci! wentylacyjn! szybu V ograniczono wydobycie ze %ciany W-5 w pok ad 360/1, wstrzymano
uruchomienie eksploatacji nowej %ciany W-8 w pok adzie
357/1, wstrzymano dr!#enie (czasowo wyizolowano) dowierzchni" W-6/W w pok adzie 360/1.
W dniu 2.03.2008 na zm. „C” nast!pi o po !czenie nowo
wykonanego kana u wentylacyjnego po udniowego (rys. 5.2.)
z szybem V i stacj! wentylatorów g ównych przy tym szybie
oraz od !czenie 4 nitek lutnioci!gów elastycznych !cz!cych szyb
V z kana em wentylacyjnym pó nocnym. Aktualnie przy pracy
jednego wentylatora WPK 3.9 (nr 3) pracuj!cego na pe nym
otwarciu opatek kierowniczych kana em wentylacyjnym po udniowym odprowadzane jest oko o 13 000 m3/min powietrza.
W znacz!cy sposób poprawi o to warunki wentylacyjne i klimatyczne w partii „W” pok ad 360/1 oraz „W” pok ad 357/1.
Dla odtworzenia mo#liwo%ci odprowadzania powietrza
z poziomu 1000 m wydr!#ono dwa wyrobiska: przecink"
wentylacyjn! W-9 z pochylni W-9 w pok adzie 360/1 do
szybu V oraz przecink" wentylacyjn! W-8 z pochylni W-8
pok ad 361 do przekopu wznosz!cego W-10, co spowodowa o
odzyskanie mo#liwo%ci odprowadzania powietrza z poziomu
1000 m do szybu V i przywrócenie stanu przewietrzania
sprzed czasu zaistnienia awarii lunety wentylacyjnej przy
szybie V. Umo#liwi to ponadto wznowienie prac przygotowawczych i eksploatacyjnych w partiach „W” pok ady 360/1
i 357/1 oraz „P” pok ad 357/1.
5.3. Zagro!enie wodne
W pierwszych tygodniach po wyst!pieniu awarii lunety
wentylacyjnej szybu V KWK „Pniówek” obserwowano
zwi"kszaj!cy si" dop yw wody z zawarto%ci! cz"%ci sta ych
(piasków, i ów i gliny), któr! po sp yni"ciu do rz!pia szybu
(g "boko%& oko o 17 m poni#ej poziomu 1000 m) odpompowywano. Niestety w krótkim okresie czasu nast!pi przyrost
dop ywu wody i cz"%ci sta ych, znacznie utrudniaj!cy odpompowywanie rz!pia, co w rezultacie spowodowa o wype nianie
rz!pia i wydostawanie si" wody na poziom 1000 m.
W zwi!zku z mo#liwo%ci! wyst!pienia zagro#enia wodnego
(kurzawkowego) dla lunety wentylacyjnej od dnia 21.12.2007
r. rozpatrywano [1] kilka mo#liwo%ci wyst!pienia zagro#enia
wodnego tak#e dla szybu V i pompowni na poziomie 1000 m,
a tym samym zagro#enia wentylacyjnego i wodnego dla kopalni
na poziomie 1000 m. Brano pod uwag" m.in.:
• Dalsze przemieszczenie si" lunety wentylacyjnej i dalsze
up ynnianie pod o#a gruntowego wzd u# lunety, a# do
ca kowitego ods oni"cia wlotu do szybu, co nast!pi o w
miesi!cu styczniu 2008 r. Skutkiem jednak prowadzonych zabiegów doszczelniania i wzmacniania pod o#a
nie zaistnia znacz!cy wyp yw kurzawki do szybu, co
nale#y wi!za& ze sta ym odprowadzaniem wzmo#onego
dop ywu do rz!pia szybu i wytworzeniem si" depresji
ci%nienia piezometrycznego w warstwach drenowanych.
Dzi"ki przeprowadzonym dzia aniom kopalni, zamiast
otwarcia si" po !czenia lunety wentylacyjnej z szybem
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dosz o do istotnego ograniczenia mo#liwo%ci przep ywu kurzawki do szybu. Szcz"%liw! w tym przypadku
okoliczno%& stwarza fakt wyst"powania stropu warstw
kurzawkowych na sp!gu wlotu otworu lunety do szybu.
Obudowa szybu stanowi zatem skuteczn! jak dot!d
barier" dla swobodnego wyp ywu kurzawki w %wiat o
rury szybowej (dop yw móg by mie& charakter wdarcia
o katastrofalnych skutkach, zw aszcza w pocz!tkowym
okresie). Do wn"trza rury szybowej przedostawa a si"
tylko ograniczona cz"%& wód z niewielk! ilo%ci! materia u piaszczystego i wymywanym materia em u#ytym
do uszczelniania i wzmacniania gruntu wokó lunety oraz
cz"%ciowo autochtonicznym i nawiezionym materia em
gliniastym wype niaj!cym rur" lunety i zapadliska.
• Brano pod uwag" wyst!pienie zagro#enia zarówno zapadni"cia si" szybu na odcinku utworów czwartorz"du
(katastrofy), jak i wyst!pienia zagro#enia wodnego dla
pompowni na poziomie 1000 m, w której w odleg o%ci
oko o kilkunastu metrów od rz!pia szybu o pierwotnej
g "boko%ci 17,0 m, pracowa o okresowo od 2 do 10
pracowników obs ugi. St!d, w warunkach mo#liwego
wdarcia kurzawki, lub mieszaniny wody z lu'nym materia em do szybu ocenionym na podstawie dotychczasowych do%wiadcze$ w GZW na mo#liwym poziomie
od 1,0 do 10,0 m3/min (Rogo#, Posy ek 2000, Wilk red.,
2003), rozwa#ano w opinii G ównego Instytut Górnictwa
[1] wniosek o wprowadzenie nadzwyczajnych %rodków
ostro#no%ci. Istnia a, bowiem realna mo#liwo%& wype nienia najbli#szych wyrobisk podszybia szybu V w okresie
nawet do kilkunastu - kilkudziesi"ciu minut. W takim
przypadku mo#na by o mówi& o powa#nym zagro#eniu
dla ruchu zak adu górniczego i za ogi kopalni, g ównie
z powodu braku przygotowania systemu odwadniania
kopalni na tak! ewentualno%& i z powodu niemo#no%ci
odpompowania wody oraz odci"cia wentylacji dla partii
podpoziomowych dla poziomu 1000 m.
• Rozwa#ano tak#e scenariusz optymistyczny i ustabilizowanie si" dop ywu kurzawki na poziomie poni#ej
1,0 m3/min. Zak adano wówczas, #e woda wyp ukiwa&
mo#e materia skalny z otwartego otworu wlotu lunety do
szybu i b"dzie go stopniowo odk ada& w rurze szybowej
i w wyrobiskach przyszybowych. Przewidywano, #e
proces ten b"dzie przebiega& do czasu, gdy mieszanina
materia u skalnego z wod! zacznie wyp ywa&, lub by&
wyciskana do wyrobisk przyszybowych (chodnik W-7a
i W-10). Zwrócono tak#e uwag" na fakt istnienia otworów
drena#owych w rejonie skrzy#owania chodników W-7a
i W-10, co stwarza o dogodne warunki do przerwania lub
przynajmniej kontrolowania procesu zamulania podszybia
szybu V, a w dogodnych warunkach, nawet do ustabilizowania sytuacji zagro#eniowej.
Wg stanu na 21.12.2007 r., podsumowuj!c przebieg zaistniaego zdarzenia stwierdzono, #e prawdopodobn! przyczyn! wyst!pienia uszkodze$ lunety wentylacyjnej s! procesy sufozyjne
i procesy up ynnienia warstwy kurzawkowej. Nie spowodowa y
one dot!d wdarcia si" wody z lu'nym materia em skalnym do
szybu w stopniu powoduj!cym wyst!pienie zagro#enia wodnego.
Nie by znany zasi"g up ynnienia si" warstwy piasków pylastych
i wielko%& dop ywu wody do lunety i szybu. Sytuacj" (stan na
21.12.2007 r.) oceniono wówczas jako dynamiczn!.
Od czasu wyst!pienia zagro#enia wodnego dla kopalni
podj"to, w oparciu o opini" Kopalnianego Zespo u d/s Rozpoznawania i Zwalczania Zagro#enia Wodnego, szereg sku-

tecznych dzia a$ zabezpieczaj!cych, w tym m.in.:
1. Wycofano pompowni" i za og" pompowni na poziomie
1000 m z bezpo%redniego s!siedztwa z szybem.
2. Wykonano dodatkow! tam" murow! na poziomie 1000 m
(chodnik W-7a) i korek bezpiecze$stwa z materia ów
szybkowi!#!cych, pomi"dzy nowo wybudowan! tam!
w rejonie skrzy#owania z chodnikiem W-10 a tam! bezpiecze$stwa w pobli#u szybu oraz doszczelniono stref"
pomi"dzy tam! bezpiecze$stwa, przy szybie V a zasypem
szybowym.
3. Na odcinku 10 m ponad stropem wlotu chodnika W-7a
do szybu wykonano seri" kilku otworów sp ywowych dla
kontroli i drena#u strefy zasypu szybowego na poziomie
1000 m. Kopalnia znacznym nak adem si czyni a starania o utrzymanie dro#no%ci ww. otworów drena#owych.
Pomiary poziomu wody i zasypu w szybie V z poziomu
830 m by y na bie#!co monitorowane.
4. Na powierzchni i w rejonie g owicy szybu, oprócz prowadzonych bada$ pod o#a gruntowego, podj"to akcj"
zamykania w szybie wlotu lunety wentylacyjnej. Po
zako$czeniu budowy konstrukcji szalunku korka, wykonano zbrojenia pr"tami stalowymi o %rednicy Ø 30 mm,
których ko$ce umieszczono w obmurzu szybu, we wcze%niej odwierconych otworach. Po zako$czeniu zbrojenia
wykonano korek betonowy pasami wysoko%ci oko o 1 m,
kolejno po scaleniu si" danej warstwy. W dniu 5.02.2008
r. zako$czono betonowanie wlotu lunety wentylacyjnej
od strony szybu V. Pozostawione w tym korku otwory
Ø 150 mm zamkni"to w dniu 6.02.2008 r. Ca kowity,
szacunkowy dop yw wody z zawiesin! i materia em piaszczystym do szybu V, w okresie od dnia zaobserwowania
zdarzenia tj. 5.12.2007 r. do dnia uko$czenia budowy
korka #elbetowego tj. 5.02.2008 r. wyniós oko o 36 900
m3, z tego oko o 10% stanowi y cz"%ci sta e, tj. oko o
3 700 m3. Po uko$czeniu betonowania korka #elbetowego oraz zamkni"ciu otworów, przerwany zosta dop yw
wody z zawiesin! i materia em piaszczystym do szybu V.
Aktualny dop yw wody do szybu V, nie zawieraj!cej ju#
cz"%ci sta ych, wynosi oko o 122 m3/dob".
5. Po zamkni"ciu wlotu lunety wentylacyjnej wype niono
przestrze$ uszkodzonej lunety wentylacyjnej oraz szybika
poprzez zat aczanie mieszaniny odpadów elektrownianych
i cementu z wod! otworami odwierconymi z powierzchni.
W dniu 26.02.2008 r. zako$czono ostatecznie zat aczanie
w/w mieszanin. Ogó em zat oczono:
- odpady elektrowniane: 1080 t,
- cement: 88 t,
- woda: 661 m3.
5.4. Zagro!enie zapadliskowe na powierzchni
Zagro#enie zapadliskowe na powierzchni w rejonie szybu
V zwi!zane ze zniszczeniem lunety wentylacyjnej i wyp ywem wody z lu'nym materia em (kurzawki) do szybu mo#na
scharakteryzowa& nast"puj!co:
1. Ubytek wymywanej do szybu masy gruntowej powodowa
przemieszczanie pionowe gruntu od powierzchni w stron"
lunety tworz!c na powierzchni deformacje nieci!g e w
formie zapadliska.
2. Zapadlisko takie o g "boko%ci do 4,6 m i obj"to%ci oko o
760 m3 powsta o w okresie od 5 do 18 grudnia nad cz"%ci!
lunety wentylacyjnej od strony szybu V.
3. W dniu 18 grudnia przyst!piono do zasypywania glin!
zapadliska. Po zasypaniu deformacji teren wyrównano,
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5.5. Ograniczenia produkcyjne zak adu
W zwi!zku z zaistnia ! sytuacj! polegaj!c! na osiadaniu
gruntu (powstaniu zapadliska terenu) w rejonie szybu V
i uszkodzeniu lunety wentylacyjnej kopalnia podj" a decyzj"
o wstrzymaniu robót przygotowawczych w rejonach wentylacyjnych podsieci tego szybu tj.:
- w partii „P-1” pok ad 357/1 (pochylnia badawcza P-2
pok ad 357/1),
- w partii „W-1” pok ad 360/1(dowierzchnia W-6 pok ad
360/1),
- w partii „W-1” pok ad 361 (pochylnia W-8 pok ad 361).
Wstrzymanie robót przygotowawczych w w/w partiach
mo#e spowodowa& opó'nienie uruchomienia %cian: P-8 pok ad 357/1, W-3 pok ad 361, w stosunku do harmonogramu
przes anego przez kopalni" do Biura Produkcji JSW S.A.
Sytuacja wentylacyjno-metanowo-po#arowa zmusi a
równie# kopalni" do ograniczenia wydobycia w %cianie W-5
pok ad 360/1 w miesi!cu grudniu 2007 r. do oko o 887 t/d, w
miesi!cu styczniu 2008 r. do oko o 1255 t/d oraz w miesi!cu

lutym do oko o 1814 t/d.
W projekcie technicznym eksploatacji %ciany W-5 pok ad
360/1 za o#one wydobycie wynosi o 2200 t/d.
Dodatkowo w celu zapewnienia przewietrzania partii
„W-1” pok ady 360/1 i 361 podj"to decyzj" o wykonaniu
przecinki wentylacyjnej W-9 wraz z wykonaniem zbicia do
istniej!cego wlotu do szybu V na poziomie 985 od strony
po udniowej oraz w dalszej kolejno%ci wykonania przekopu
wznosz!cego W-12.
Poprzez zamulenie dolnego odcinka przekopu wznosz!cego W-10 i odcinka pochylni W-8 pok ad 361 w rejonie
skrzy#owania z tym przekopem nast!pi a cz"%ciowa utrata
funkcji wentylacyjnej wy#ej wymienionych odcinków tych
wyrobisk. Wobec zaistnia ej sytuacji kopalnia podj" a równie#
decyzj" o wykonaniu przecinki wentylacyjnej W-8.
6. Podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym artykule opis bezprecedensowego zdarzenia awarii (uszkodzenia) lunety wentylacyjnej szybu
V KWK „Pniówek” w Paw owicach uzmys awia Kierownictwu
Kopalni i Zarz!dowi Jastrz"bskiej Spó ki W"glowej S.A. jakie
zagro#enia dla ruchu zak adu górniczego niesie wyst!pienie
nieprzewidywalnego (z uwagi na dotychczasowy 27-letni okres
bezpiecznej eksploatacji szybu V) zjawiska. Wyst!pienie takiego
zdarzenia i podj"te dzia ania maj!ce na celu opanowanie i likwidacj" wyst"puj!cych zagro#e$ dla ruchu zak adu górniczego nios! za sob! olbrzymi wysi ek zespo ów ludzkich i znaczne koszty
Þnansowe. W wyniku powy#szych dzia a$ utrzymano funkcj"
szybu wentylacyjnego przez ca y okres likwidacji powsta ych
zagro#e$, a po po !czeniu „na ruchu” nowowykonanego kana u
wentylacyjnego po udniowego z szybem V i stacj! wentylatorów
g ównych przy tym szybie (w trzy miesi!ce od zaistnienia awarii)
oraz wydr!#eniu nowych wyrobisk dla odtworzenia mo#liwo%ci
odprowadzania powietrza z poziomu 1000 m, przywrócono stan
przewietrzania sprzed czasu zaistnienia awarii lunety wentylacyjnej przy szybie V.
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uzupe niaj!c co jaki% czas ubytek ziemi, zwi!zany z post"puj!cym jeszcze osiadaniem powierzchni jak i równie#
zag"szczaniem nasypanego materia u.
Przeprowadzone pomiary grawimetryczne w grudniu
2007 r. i styczniu 2008 r. wykaza y wyst"powanie w rejonie szybu i stacji wentylatorów du#ego niedoboru masy
spowodowanego g ównie procesem erozji wewn"trznej
oraz odprowadzeniem z tego rejonu du#ej ilo%ci wody
(z domieszk! substancji mineralnych).
Zagro#enie powierzchni terenu deformacjami nieci!g ymi wyst"puje wed ug bada$ mikrograwimetrycznych w
centrum anomalii ujemnych (miejsca najwi"kszego rozlu'nienia gruntu i wyst"powania ewentualnych pustek)
obejmuj!cych zasi"giem szyb V, podsadzon! ju# lunet"
wentylacyjn! wraz z szybikiem oraz cz"%ci stacji wentylatorów.
Po zasypaniu zapadliska proces obni#ania terenu przebiega mniej intensywniej. W rejonie szybu oraz nad
cz"%ci! lunety wentylacyjnej przy szybie V obserwowano
obni#enia terenu rz"du kilku do kilkunastu centymetrów
dziennie. Proces ten jednak z up ywem czasu stawa si"
coraz wolniejszy. Wyra'ne zahamowanie obni#e$ terenu
wokó szybu nast!pi o po zamurowaniu wlotu do lunety
wentylacyjnej i podsadzeniu lunety wraz z szybikiem
odpadami elektrownianymi.
W dniu 18 stycznia 2008 roku przyst!piono do pomiarów obni#e$ fundamentów wentylatorów przy szybie V.
Za o#ono 18 punktów obserwacyjnych ( po 6 na ka#dym
fundamencie). Do chwili obecnej na #adnym fundamencie
nie stwierdzono nawet minimalnych obni#e$.
Od 20 stycznia 2008 roku wykonuje si" równie# pomiary
niwelacyjne p yt fundamentowych budowanego po udniowego kana u wentylacyjnego. Do chwili obecnej sumaryczne osiadania poszczególnych p yt nie przekroczy y
warto%ci dwóch centymetrów.
W celu zapobie#enia ewentualnej ucieczce gruntu z podo#a budynku wentylatorów w kierunku, wykazanych
pomiarami mikrograwimetrycznymi, miejsc du#ego
niedoboru masy przyst!piono do wykonywania wzd u#
budynku wentylatorów i cz"%ci kana ów wentylacyjnych
bariery ochronnej z wykorzystaniem kolumn iniekcyjnych formowanych w technologii iniekcji strumieniowej
„jet grouting”
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HAZARDS RESULTING FROM THE DAMAGE

TO AN UNDERGROUND FAN DRIFT
IN JASTRZEBIE COAL COMPANY “PNIOWEK”
COAL MINE IN PAWLOWICE

ventilation shaft, underground fan drift, rock mass deformation, ventilation hazard, water hazard

The subject of this article is concerned with an unprecedented damage to an underground fan drift in shaft V in
“Pniowek” Coal Mine, which happened on 5th December
2007, which resulted in a hollow within the shaft under consideration and causing a number of hazards for the running
of the mine.
The article presents the course of events from the beginning
of the damage in an underground fan drift of shaft V in “Pniowek” Coal Mine, that is from the beginning of December last
year till the end of February 2008. The possible reasons for the
damage and actions taken were presented as well as preventive
steps taken up till now were estimated. The priorities for further
preventive work were determined, too. Hazards resulting from
the damage were also estimated.
Unfortunately, although a rescue action was taken immediately, the proper functioning of an underground fan drift could
not be maintained. Therefore it was necessary to build in on
the surface new concrete fan drifts connecting a shaft column
with a station of main fans.

