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I.

CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Cel i zakres opracowania.
Celem

opracowania

jest

przedstawienie

Zamawiającemu

„Dokumentacji

technicznej modernizacji układu głównego odwadniania KWK "Centrum" (branża
górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrogeologiczna) wraz z kosztorysem
inwestorskim dla SRK S.A.”.
W branży górniczej zakres opracowania obejmuje:
 adaptację wyrobisk na poz. 250m,
 projekt techniczny tamy wodnej na poz. 250m,
 adaptację oraz wykonanie nowych wyrobisk na poz. 774m,
 adaptację rury szybowej szybu „Budryk” poniżej poz. 774m dla potrzeb
przepompowni pomocniczej.
Uwaga: niniejsze opracowanie nie obejmuje zabezpieczenie poz. 525m przed
zagrożeniem wodnym (tama wodna).
2. Podstawa prawna opracowania.
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S. A.,
ul. Strzelców Bytomskich 207, 41 – 914 Bytom, a Wykonawcą: CARBOSPEC –
43-190 Mikołów, ul. Darwina 8.
3. Zastosowane normy i przepisy.
PN-G-05026:2000 Główne odwadnianie podziemnych zakładów górniczych.
Zasady projektowania.
PN–G–05019:1997 Kopalniane tamy wodne pełne. Zasady projektowania
i wykonania.
PN-H-93215:1982

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-G-05013:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach
górniczych. Zasady projektowania wzajemnego usytuowania torów,
ścieków i posadowień obudowy.
PN-G-14002:1997 Górnictwo. Betonity do obudowy wyrobisk górniczych.
Wymagania i badania.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-G-06009:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach
górniczych. Odstępy ruchowe i wymiary przejścia dla ludzi.
PN-73/G- 60005 Tamy bezpieczeństwa. Zasady projektowania i wykonania.
PN-73/G-60101 Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Tamy wentylacyjne.
Zasady projektowania i wykonania.
PN-G-5024:1999 Górnictwo. Przewietrzanie podziemnych wyrobisk górniczych.
Wytyczne obliczania niezbędnej ilości powietrza.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – (tekst jedn.:
Dz. U. z 2015r. poz.196 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118) wraz z załącznikami.
4. Założenia projektowe.
– Mapy poziomów.
– Przekroje geologiczne.
– Dane odnośnie wielkości dopływów naturalnych wody.
– Schemat odwadniania.
– Schemat wentylacji.
– Założenia od branży mechanicznej i elektrycznej.
– Uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego.
– Wizje lokalne na dole kopalni w dniach:
13.07.2017r.
07.09.2017r.
15.09.2017r.
22.09.2017r.
5. Warunki geologiczne i zagrożenia naturalne.
Warunki geologiczne przedstawione zostały na przekrojach przez wyrobiska
górnicze wchodzące w zakres niniejszego opracowania – załączniki 4.1 do 4.9 oraz
na profilu szybu „Budryk” – zał. nr 3.
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Na podstawie informacji Zamawiającego w omawianym rejonie występuje
I stopień zagrożenia wodnego. Innych zagrożeń naturalnych nie wykazano.

II.

CZĘŚĆ TECHNICZNA.

1. ISTNIEJĄCE WYROBISKA UKŁADU GŁÓWNEGO ODWADNIANIA.
1.1. Poziom 250m.
Na poziomie 250m zlokalizowane są następujące wyrobiska:
 Przekop objazdowy do szybu „Budryk”,
 Chodnik wodny dopływowy,
 Osadnik 1,
 Osadnik 2,
 Chodnik do komory pomp,
 Zajezdnia lokomotyw,
 Chodnik do Zajezdni,
 Rozdzielnia,
 Przekop materiałowy do pokładu 405,
 Przekop materiałowy pochyły do pokładu 405.
Stan techniczny w/w wyrobisk jest dobry i mogą być wykorzystane dla potrzeb
odwadniania na poz. 250m.
Lokalizację wyrobisk na poz. 250m przedstawiono na mapie poz. 250m (zał. nr 1) oraz
na rys. nr CM – G – 01.
2.2. Poziom 774m.
Na poziomie 774m zlokalizowane są następujące wyrobiska związane z systemem
głównego odwadniania:
 Komora rozdzielni z chodnikiem dojściowym,
 Komora pompowni z chodnikiem wyjściowym,
 Szybik żerdziowy,
 Chodnik wodny,
 Chodnik spływowy północny,
 Chodnik spływowy południowy,
 Chodnik przelewowy,
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 Chodnik wodny północny,
 Chodnik wodny południowy,
 Chodnik podosadnikowy,
 Przekop wodny,
 Osadnik 1,
 Osadnik 2,
 Osadnik 5.
W trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych na poz. 774m stwierdzono zły stan
większości wymienionych wyrobisk (zaawansowana korozja) oraz zawężone
przekroje w stopniu uniemożliwiającym pomieszczenie w nich przewidywanego
dopływu wody. Projektuje się całkowitą przebudowę w/w wyrobisk (za wyjątkiem
Szybika żerdziowego oraz obecnej komory pomp, gdzie tylko końcowy jej odcinek
poddany zostanie przebudowie).
Dla dróg transportu przewiduje się wykorzystanie następujących wyrobisk na poz.
774m:
 Przekopu odstawczego,
 Upadowej do szybu „Budryk”,
 Odcinka Przekopu wyładowczego od skrzyżowania z Upadową do szybu
„Budryk” do skrzyżowania z Przekopem środkowym poz. 774m,
 Przekopu środkowego poz. 774m,
 Chodnika dojściowego do obecnej Komory rozdzielni.
Obudowa Przekopu odstawczego oraz Upadowej do szybu „Budryk” jest w bardzo
złym stanie, odrzwia obudowy są w znacznym stopniu skorodowane, miejscami brak
jest okładzin żelbetowych opinki lub są one uszkodzone. Obecnie wyrobiska te nie
posiadają także odpowiednich przekrojów aby prowadzić nimi transport kolejką
spalinową podwieszaną czy zabudować w nich przewidywane rurociągi wodne. Także
gabaryty Chodnika dojściowego do obecnej Komory rozdzielni są niewystarczające
dla funkcji jaka ma pełnić po modernizacji pompowni na poz. 774m.
Niezbędna jest całkowita przebudowa w/w wyrobisk.
Lokalizację wyrobisk na poz. 774m przedstawiono na zał. nr 2 oraz rys. nr CM-G-02.
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2. ISTNIEJĄCA I WYMAGANA POJEMNOŚĆ WODNA WYROBISK
UKŁADU GŁÓWNEGO ODWADNIANIA.
2.1. Poziom 250m.
Pompownia na poziomie 250m pracuje obecnie z wykorzystaniem dwóch istniejących
zbiorników wodnych oznaczonych na mapie poz. 250m jako: osadnik 1 i osadnik 2.
Łączna pojemność wodna tych osadników wynosi 500 m3 a aktualny dopływ wody
wynosi 5,0÷5,5 m3/min.
Zakładany przypływ wody do pompowni na poz. 250m wynosił będzie 5,5 m3/min.
Pompownia na poziomie 250m pracować będzie w oparciu o retencję wody
spiętrzonej za projektowaną tamą wodną w Przekopie materiałowym do pokładu 405.
W/w tama wodna wyposażona zostanie w system rurociągów wodnych wraz
z oprzyrządowaniem umożliwiającym odbiór wody zza tamy oraz regulację
i monitoring ciśnienia i dopływu wody do pompowni na poz. 250m oraz pompę, która
będzie tłoczyła wodę zza tamy wodnej do chodników wodnych na poz. 250m,
zapewniając w ten sposób odpowiednią ilość wody dla pomp głównych
zlokalizowanych w komorze pomp.
2.2. Poziom 774m.
Pompownia na poz. 774m pełnić będzie funkcję komory pomp głównego odwadniania
i w związku z tym zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118), § 528 pkt. 3:
"W rejonie komory pomp głównego odwadniania znajdują się nie mniej niż dwa
niezależne zbiorniki lub chodniki wodne oraz pkt. 5: "Pojemność czynnych
zbiorników lub chodników wodnych zapewnia zgromadzenie wody pochodzącej z nie
mniej niż 12 - godzinnego dopływu naturalnego i podsadzki".
Pompownia na poziomie 774m pracuje obecnie z wykorzystaniem istniejących
chodników wodnych których łączna pojemność wynosi 2740 m3.
Zakładany przypływ wody do pompowni na poz. 774m wynosił będzie:


max. dopływ wody do pompowni: 21600 m3/dobę, tj. 15,0 m3/min,

 dopływ 12 - godzinny: 10800 m3/12 godz.
Zgodnie z w/w § 528 pkt. 5 pojemność czynnych zbiorników lub chodników wodnych
w rozpatrywanym systemie odwadniania powinna wynosić co najmniej 10800 m3.
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Zgodnie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego pojemność wodna
poszczególnych wyrobisk na poz. 774m jest następująca:
 Chodnik spływowy północny = 200 m3,
 Chodnik spływowy południowy = 200 m3,
 Chodnik wodny północny = 1240 m3,
 Chodnik wodny południowy = 1100 m3,
 Osadnik 1 = 1800 m3,
 Osadnik 2 = 1800 m3,
 Osadnik 3 (nieczynny),
 Osadnik 4 (nieczynny),
 Osadnik 5 = 1800 m3.
Suma pojemności wynosi 8140 m3, wobec czego:
8140 m3 < 10800 m3
wymóg przepisu (§ 528 pkt. 5) nie jest spełniony.
Brakująca pojemność wynosi 2660 m3.
Uzupełnienie brakującej pojemności można osiągnąć poprzez przebudowę Osadników
1, 2 i 5 do dużego formatu obudowy ŁP12, gdzie czynna powierzchnia wodna wynosi
min. 20 m2 co przy długości osadników równej 135m daje pojemność 8100 m3.
Wobec czego:
8100 m3 + 2740 m3 = 10840 m3 > 10800 m3
wymóg przepisu (§ 528 pkt. 5) jest spełniony.
2.3. Poziom 930m.
Wyrobiska na poziomie 930m będą stanowiły zbiornik wodny przewidziany do
magazynowania wód spływowych pochodzących ze zlikwidowanych zakładów
górniczych („Grodziec”, „Jowisz”, „Rozbark”, „Szombierki”). Aktualny dopływ wody
do poziomu 930m wynosi 1,6÷1,9 m3/min. a przewidywany dopływ wynosił będzie do
13,0 m3/min.
Woda z tego zbiornika wodnego pompowana będzie do pompowni na poz. 774m przy
pomocy pompowni pomocniczej wyposażonej w pompy zatapialne zabudowane
w szybie „Budryk”. Szczegóły pompowni pomocniczej przedstawiono w branży
mechanicznej niniejszego opracowania.
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3. PROJEKTOWANY ZAKRES ADAPTACJI I WYKONANIA NOWYCH
WYROBISK

DLA

MODERNIZACJI

UKŁADU

GŁÓWNEGO

ODWADNIANIA.
3.1. Poziom 250m.
Pompownia na poziomie 250m zlokalizowana jest w Chodniku wodnym dopływowym
i pracuje obecnie z wykorzystaniem dwóch istniejących osadników wodnych
zlokalizowanych

pomiędzy

Przekopem

objazdowym

do

szybu

„Budryk”

a Chodnikiem wodnym dopływowym. Łączna pojemność wodna w/w osadników
wynosi 500 m3.
Nie przewiduje się robót górniczych dla zwiększenia pojemności istniejących
osadników wodnych 1 i 2 a także budowy nowych chodników czy zbiorników
wodnych na poz. 250m.
Komora pomp.
Komora pompo pozostanie w dotychczasowej lokalizacji czyli w Chodniku wodnym
dopływowym.
Zgodnie z branżą mechaniczną opracowania pompownia na poz. 250m wyposażona
zostanie w nowe pompy i silniki elektryczne, projektuje się także nową ich lokalizację.
W związku z powyższych zaprojektowane zostaną dla nich 3 nowe fundamenty
o następujących wymiarach: długość każdego fundamentu wynosi 4,0m, szerokość
1,6m a głębokość 1,1m. Fundamenty należy wykonać ze zbrojonego betonu klasy
C20/25. Pręty zbrojeniowe ze stali A – IIIN, BSt500S, średnica prętów ø = 16mm szczegóły fundamentów na rys. CM-G-09.
Obecny kanał spływowy pełnił będzie funkcje ścieku dla zbierania obcieków
z odcinka Przekopu materiałowego na odcinku od tamy wodnej do wlotu do
pompowni. Istniejące fundamenty dla pomp hydraulicznych należy zlikwidować
a przegrodę z blachy zdemontować.
Szczegóły przedstawiono na rys. nr CM-G-04 i CM-G-05.
Komora rozdzielni 6 kV.
Komora rozdzielni 6 kV na poz. 250m zlokalizowana została w dawnej Komorze
zajezdni. Dojście i dojazd do Komory rozdzielni możliwe są z dwóch stron: od strony
Przekopu objazdowego do szybu „Budryk” poprzez Chodnik do komory rozdzielni
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oraz z Przekopu materiałowego do pokładu 405. Długość Komory rozdzielni wynosi
26,0m pomiędzy murowymi tamami bezpieczeństwa z drzwiami stalowymi. Odrzwia
obudowy stalowej komory rozdzielni należy pokryć warstwą betonu natryskowego
(torkretu) o grubości około 5 cm, klasa betonu C20/25.
W stropie komory rozdzielni projektuje się szynę jezdną z dwuteownika HEB 120 dla
zabudowy wózka transportowego przeznaczonego do przemieszczania wyposażenia
rozdzielni. Szynę jezdną należy zabudować na całej długości 20m.
Obecnie w Komorze zajezdni zlokalizowane są w jej spągu dwa kanały wodne do
których dopływa woda od strony obecnej rozdzielni. Kanały te należy zlikwidować po
uprzednim ujęciu dopływającej wody do rurociągu i wyprowadzeniu go do Objazdu
szybu „Budryk”. Likwidację kanałów wodnych należy wykonać poprzez wypełnienie
ich gruzem skalnym i przelaniem „chudym” betonem. Następnie należy uzupełnić
wylewkę spągu wyrobiska do istniejącego poziomu.
W spągu rozdzielni na odcinku o długości 5,0m zaprojektowano tor z szyn S24
w rozstawie 470mm zakończony zaporą torową. Tor umożliwi przeładunek
wyposażenia rozdzielni na wózek transportowy.
Pola rozdzielcze zostaną posadowione zostaną na podeście stalowym (wydanym
w branży elektrycznym opracowania). Wejście i zejście z podestu po schodach.
W połowie podestu zaprojektowano gródź ogniową.
Szczegóły przedstawiono na rys. nr CM-G-06 i 07. Wyposażenie rozdzielni
przedstawiono w branży elektrycznej opracowania.
Tama wentylacyjna śluzowa.
Dla uzyskania prawidłowego obiegu powietrz na poz. 250m zaprojektowano tamę
wentylacyjną śluzową z przejściem dla ludzi. Tamę zlokalizowano w Przekopie
objazdowym do szybu „Budryk” w pobliży skrzyżowania z Przekopem materiałowym
do pokładu 405. Korpus tam oraz wnęki dla przejścia ludzi z betonitów BP-C-20,
pozostałe szczegóły na rys. nr CM-G-08.
Tama wodna.
Dla lokalizacji wynikającej z Ekspertyzy hydrogeologicznej zaprojektowana została
w Przekopie materiałowym do pokładu 405 tama wodna pełna zgodnie normą PN-G05019 z wyposażeniem pozwalającym na regulację dopływu wód spływowych do
pompowni na poziomie 250m.
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Tamę wodną zaprojektowano w początkowym odcinku Przekopu materiałowego do
pokładu 405 w odległości 25,0m od rozwidlenia tegoż przekopu z chodnikiem
dojazdowym do obecnych komór zajezdni i rozdzielni.
Ponieważ Kopalnia nie dostarczyła żadnych danych dotyczących geologicznoinżynierskich parametrów skał karbońskich dla poziomu 250m oraz ze względu na
brak

parametrów

górotworu

w

tym

rejonie

pochodzącego

z

badań

spektrometrycznych, dokonano korelacji rzędnych Przekopu materiałowego i szybu
„Budryk” (dla warstw skalnych które przecina szyb „Budryk” określone zostały przez
GIG wartości wytrzymałości skał na ściskanie Rc) i przyjęto je dla miejsca lokalizacji
tamy wodnej. Wobec powyższego do obliczeń sprawdzających grubość tamy wodnej
przyjęto, że została ona zlokalizowana w warstwie piaskowca jasnoszarego
o wytrzymałości na ściskanie Rc = 27,4 MPa.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia robotami górniczymi (w trakcie wykonywania wyłomu dla
zawrębienia korpusu tamy) warunków górniczo – geologicznych odmiennych
(gorszych) niż te, które zostały przyjęte powyżej, należy wykonać badania
wytrzymałości skał górotworu i dokonać przeliczenia grubości tamy wodnej.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w Ekspertyzie hydrogeologicznej, biorąc pod
uwagę połączenia wyrobisk za tamą wodną z czynnymi wyrobiskami kopalni przyjęto,
że maksymalne ciśnienie wody jakie może wystąpić na tamę wodną zabudowaną
w Przekopie materiałowy do pokł. 405 może wynosić wynosi 0,50 MPa (spiętrzenie
wód do 50m słupa wody).
Dla tej wielkości ciśnienia na tamę wodną uwzględniając 50% zapas grubości dla
zwiększenia pewności budowli wodnej grubość korpusu tamy wodnej wyliczono
(zgodnie z w/w normą) na 2,25m.
Obliczenia dla tamy wodnej na poz. 250m znajdują się w archiwum firmy
CARBOSPEC S.A.
Zgodnie normą PN-G-05019: Górnictwo. Kopalniane tamy wodne pełne. Zasady
projektowania i wykonania, tama wodna zostanie osadzona we wrębach oporowych
wykonanych w ociosach, stropie i spągu wyrobiska aż do zdrowej calizny, możliwie
bez użycia materiału wybuchowego, w celu niedopuszczenia do spękania górotworu.
W celu wzmocnienia i uszczelnienia obudowy przed i za tamą wodną projektuje się:
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a) na odcinku Przekopu materiałowego do pokładu 405od strony wodnej tamy
o długości 5,0 m:
 Zabudowę siatki stalowej zbrojeniowej od wewnątrz i na zewnątrz odrzwi
obudowy,
 Pokrycie odrzwi obudowy betonem natryskowym klasy C20/25 – grubość
warstwy ~0,20 m,
 Doszczelnienie obudowy torkretowej poprzez:
o Otwory iniekcyjne (przewierty przez obudowę torkretową) po
ociosach i w stropie w ilości 9 sztuk po obwodzie co 1,0 m oraz co
1,0 m po długości wyrobiska, w sumie 5 x 9 = 45 przewiertów,
o Doszczelnienie poprzez otwory iniekcyjne mleczkiem cementowym
w ilości zależnej od spękań górotworu.
 Wylewkę spągu wyrobiska betonem C20/25 o grubości min. 5,0 cm
Cementacja (doszczelnienie spągu) zaczynem cementowym:
o Otwory iniekcyjne (przewierty przez wylewkę) co 1,0 m wzdłuż i na
szerokości wyrobiska, w sumie 5 x 5 = 25 przewiertów,
o Doszczelnienie poprzez otwory iniekcyjne mleczkiem cementowym
w ilości zależnej od spękań górotworu.
b) na odcinku Przekopu od strony powietrznej tamy o długości 10,0 m roboty tak
jak powyżej.
Dla tamy wodnej właściwej na długości 5,75 m (wraz z przedsionkami) przewidziano
następujące prace:
 Demontaż istniejącej obudowy na odcinku około 6,0 m – 6 kpl.
Obudowy ŁP10 z okładzinami żelbetowymi
 Wykonanie wyłomu do gabarytów tamy wodnej bez użycia MW,
 Obudowa wstępna: kotwie wklejane stalowe typu POK 36c -22g, klej
LOKSET, dł. kotwi 2,2 m na ociosach, 3,1 m w stropie ilość kotwi 54
szt. + siatka stalowa okładzinowa w ilości 350 m2
 Cementacja wzmacniająca górotworu:
 otwory iniekcyjne o średnicy 28 – 50 mm o długości 2,0 m do
4,0 m w ilości 128 szt.
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o Iniekcja mleczkiem cementowym za pomocą pompy cementacyjnej z
wężami wysokociśnieniowymi np. typ PD-3W8 firmy PLEIGER na
podstawie receptury, zaczynem cementowym o gęstości 1,6 – 1,7
g/cm3 ciśnieniem nie przekraczającym 0,2 MPa. W przypadku
stwierdzenia bardzo dużych chłonności górotworu, zagęścić zaczyn
cementowy, względnie iniekować na przemian porcjami zaczyn
cementowy i szkło wodne.
 Wykonanie korpusu tamy wodnej:
 beton klasy C20/25 o stopniu wodoszczelności W10.
 Zabudowa w czasie betonacji w korpusie tamy rurociągów
z odpowiednim uszczelnieniem.
 Zabudowa 2 rurek manometrycznych o średnicy 30 mm
i długości 2,7 m z trójdzielnym zaworem.
 Zabudowa rur cementacyjnych o średnicy 30 mm i dł. = 3,1 m
w rozstawie co 1,0 m w ilości 10 szt.
o Powiązanie korpusu tamy z górotworem: wypełnienie szczelin poza
obudową (korpusem tamy) zaczynem cementowym. Ilość zaczynu
ustalona zostanie w trakcie cementacji w zależności od spękania
górotworu poza korpusem tamy.
Szczegóły wyposażenia tamy wodnej przedstawione zostaną branży mechanicznej
opracowania.

3.2. Poziom 774m.
Dla spełnienia wymagań Rozporządzenia określonych w pkt. 3.2 niniejszego
opracowania przeprowadzono analizę wyrobisk na poziomie 774m pod kątem ich
wykorzystania dla zapewnienia wymaganej retencji oraz funkcjonowania pompowni
głównego odwadniania na poz. 774m. W jej wyniku przyjęto następujący sposób
odwadniania na poz. 774m.
Odwadnianie prowadzone będzie z zachowaniem dotychczasowego sposobu
pompowania wody z zastosowaniem pompowni przewałowej.
Rozwiązanie to pozwala wykorzystać pojemność wszystkich chodników i osadników
wodnych zapewniając (po wykonaniu określonych przebudów) retencję wody
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pochodzącej z nie mniej niż 12 - godzinnego dopływu (wyliczenie pojemności
przedstawiono w pkt. 2.3). Ponadto sposób odwadniania za pomocą pompowni
przewałowej umożliwia odwadnianie (pracę pomp) nawet przy całkowitym zatopieniu
poziomu.
Poniżej przedstawiono projektowany zakres adaptacji i wykonania nowych wyrobisk
dla modernizacji układu głównego odwadniania na poz. 774m.
Pompownia Głównego odwadniania poz. 774m.
Obecny chodnik dojazdowy do rozdzielni zostanie przebudowany do formatu
ŁP9/V29 na długości 17,5m łącznie z przejściem na format ŁP9/V29/III. W spągu
chodnika wylewka betonowa z torem na ściągach stalowych. Na wlocie tama
bezpieczeństwa z drzwiami stalowymi.
Ze względu na wyposażenie komory pomp w agregaty pompowe o dużej wydajności
zasilane dwoma silnikami elektrycznymi i konieczność pomieszczenia pięciu
zestawów w istniejących wyrobiskach rozdzielni i komory pomp rozwiązanie to
będzie to wymagało całkowitej przebudowy obecnej komory rozdzielni na długości
28 m na obudowę ŁP9/V29/III. Odrzwia obudowy stalowej należy pokryć warstwą
betonu natryskowego (torkretu) o grubości około 5 cm, klasa betonu C20/25, wylewka
spągu z betonu klasy C20/25 o grubości 0,15m. W spągu komory projektuje się tor
z szyn S24.
Odwadnianie na poz. 774m prowadzone będzie przy pomocy pięciu agregatów
pompowych za pośrednictwem pięciu studni ssawnych i pięciu kanałów wodnych.
Agregaty pompowe rozmieszczone są szeregowo: dwa w dawnej komorze rozdzielni
(oznaczone jako A1 i A2) oraz trzy w komorze pomp (oznaczone jako A3, A4 i A5).
Do każdego agregatu przypisana jest jedna studnia ssawna (oznaczone od S1 do S5)
a do każdej studni dochodzą z obu stron kanały wodne.
Przewiduje się wykorzystanie 2 istniejących studni S3 i S4 mających wystarczające
gabaryty.
Nowe studnie ssawne (S1, S2 i S5) projektuje się wykonać z betonu klasy C20/25
o wymiarach: 1,75m x 2,60m głębokość 4,40m, grubość obudowy studni 0,30m.
Przebudowy (powiększenia) wymaga końcowy odcinek komory pomp w miejscu
lokalizacji studni S5.
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Zgodnie z branżą mechaniczną opracowania pompownia na poz. 774m wyposażona
zostanie w nowe pompy i silniki elektryczne, projektuje się także nową ich lokalizację.
W związku z powyższych zaprojektowane zostaną dla nich 5 nowych fundamentów
o następujących wymiarach: długość każdego fundamentu wynosi 7,0m, szerokość
1,6m a głębokość 1,6m. Fundamenty należy wykonać ze zbrojonego betonu klasy
C20/25. Pręty zbrojeniowe ze stali A – IIIN, BSt500S, średnica prętów ø = 16mm.
Szczegóły i wymiary w/w wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-11 i -12 oraz CMG-13.
Komora rozdzielni 6 kV.
Komora rozdzielni 6 kV z której zasilane będą urządzenia głównego odwadniania na
poz. 774m zlokalizowana została w Przekopie materiałowym z komór na południowy wschód od chodnika dojściowego do obecnej komory rozdzielni. Długość Komory
rozdzielni wyniesie 35,50 m pomiędzy murowymi tamami bezpieczeństwa
z drzwiami stalowymi. Projektuje się wylewkę spągu z betonu klasy C20/25
o grubości 0,10m. Odrzwia obudowy stalowej komory rozdzielni należy pokryć
warstwą betonu natryskowego (torkretu) o grubości około 5 cm, klasa betonu C20/25.
W stropie komory rozdzielni projektuje się szynę jezdną z dwuteownika HEB 120 dla
zabudowy wózka transportowego przeznaczonego do przemieszczania wyposażenia
rozdzielni. Szynę jezdną należy zabudować na całej długości 29m.
W spągu rozdzielni na odcinku o długości 5,0m zaprojektowano tor z szyn S24
w rozstawie 470mm zakończony zaporą torową. Tor umożliwi przeładunek
wyposażenia rozdzielni na wózek transportowy.
Pola rozdzielcze zostaną posadowione zostaną na podeście stalowym (wydanym
w branży elektrycznym opracowania). Wejście i zejście z podestu po schodach.
W odległości 7,20 m od siebie zaprojektowano dwie grodzie ogniowe.
Szczegóły przedstawiono na rys. nr CM-G-15. Wyposażenie rozdzielni przedstawiono
w branży elektrycznej opracowania.
Szczegóły wyposażenia rozdzielni w branży elektrycznej opracowania.
Chodnik rurowy.
Nowe wyrobisko o długości 18,8m (w osi wyrobiska) łączące Komorę Głównego
odwadniania

z

Przekopem

środkowym
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w rozstawie co 1,0m. W spągu chodnika wylewka z betonu klasy C20/25 o grubości
0,05m i tor z szyn stalowych S24.
Szczegóły na rys. nr CM-G-16.
Chodniki spływowe płd. i płn.
Chodnik spływowy płd. przebudowa na długości 41,50m na obudowę ŁP1/V25
w rozstawie co 1,0m oraz wydłużenie chodnika spływowego płd. (nowe wyrobisko) na
długości 25,0m na obudowę ŁP1/V25 w rozstawie co 1,0m. Odrzwia obudowy
pokryte zostaną betonem natryskowym (torkretem) klasy C20/25 o grubości około 5
cm. Wylewka spągu, z betonu C20/25. Tor z szyn S24 zabetonowany w spągu. W
spągu zaprojektowano także studzienki szlamowe o wymiarach: 1,0m x 1,0 m x 1,0 m,
wykonane w obudowie z betonu klasy C20/25. Przewiduje się wykonanie 3 studzienek
w odległości około 20m od siebie.
Początkowy odcinek Chodnika spływowego płd. (patrząc od strony Przekopu
obiegowego) o długości w rzucie z góry równej ~ 7,9m, zaprojektowano
z nachyleniem 280. Należy zabudować na nim schody z betonu klasy C12/15 i poręcz
stalową (rura stalowa  = 48.2x5 mm). W połowie nachylenia należy zabudować łapak
wozów a na początku nachylenia zaporę torową otwieraną.
Szczegóły na rys. nr CM-G-12.
Chodnik spływowy płn. przebudowa na dł. 48,5m na obudowę ŁP1/V25
w rozstawie co 1,0m oraz wydłużenie chodnika spływowego płn. (nowe wyrobisko) na
długości 24,20m na obudowę ŁP1/V25 w rozstawie co 1,0m.
Odrzwia obudowy pokryte zostaną betonem natryskowym (torkretem) klasy C20/25
o grubości około 5 cm. Wylewka spągu, z betonu C20/25. Tor z szyn S24
zabetonowany w spągu. W spągu zaprojektowano także studzienki szlamowe o
wymiarach; 1,0m x 1,0 m x 1,0 m, wykonane w obudowie z betonu klasy C20/25.
Przewiduje się wykonanie 3 studzienek w odległości około 20m od siebie.
Początkowy odcinek Chodnika spływowego płd. (patrząc od strony Przekopu
obiegowego) o długości w rzucie z góry równej ~ 7,9m, zaprojektowano
z nachyleniem 180. Należy zabudować na nim schody z betonu klasy C12/15 i poręcz
stalową (rura stalowa  = 48.2x5 mm). W połowie nachylenia należy zabudować łapak
wozów a na początku nachylenia zaporę torową otwieraną.
Szczegóły na rys. nr CM-G-12.
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Kanały wodne.
Zaprojektowano przebudowę 4 kanałów wodnych: K3płn, K3płd i K4płn, K4płd na dł.
całkowitej 42,0m na obudowę ŁP1/V25 oraz wykonanie 6 nowych kanałów wodnych:
K1płn, K1płd, K2płn, K2płd oraz K5płn i K5płd o długości całkowitej 61,0 m
w obudowie ŁP1/V25 w rozstawie co 1,0m.
Poszczególne kanały zaprojektowano o następujących długościach i rodzajach
obudowy:
Kanał 1 płn. o dł. = 9,5 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 1 płn. o dł. = 1,0 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 1 płd. o dł. = 8,14 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 1 płd. o dł. = 3,1 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 2 płn. o dł. = 9,15 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Zabezpieczenie kanału na odcinku likwidowanej pochylni wentylacyjnej: ściany
murowe z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12 – szczegóły na rys. CM-G-11 oraz
CM-G-12, przekrój 10’ – 10’.
Kanał 2 płn. o dł. = 1,0 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
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Kanał 2 płd. o dł. = 8,14 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 2 płd. o dł. = 3,1 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 3 płn. o dł. = 9,15 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 3 płn. o dł. = 1,0 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 3 płd. o dł. = 7,6 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 3 płd. o dł. = 3,6 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 4 płn. o dł. = 9,15 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 4 płn. o dł. = 1,0 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 4 płd. o dł. = 7,6 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
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Kanał 4 płd. o dł. = 3,6 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 5 płn. o dł. = 9,2 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 5 płn. o dł. = 1,0 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Kanał 5 płd. o dł. = 9,1 m:
Obudowa ŁP1/V25 co 1,0m, beton natryskowy (torkret) C20/25, wylewka spągu
z betonu C20/25.
Kanał 5 płd. o dł. = 3,1 m:
Obudowa murowo-stalowa: mur z betonitów BP-C-20 na zaprawie M12, wylewka
spągu z betonu C20/25. W stropie dwuteownik I 160 dł. = 1,6 m zabetonowany
betonem C20/25.
Wszystkie szczegóły i wymiary kanałów wodnych przedstawiono na rys. nr CM-G-11,
CM-G-12 oraz CM-G-14.
Chodnik wodny
Przebudowę Chodnika wodnego zaprojektowano w dwóch formatach obudowy.
Odcinek pierwszy przebudowy o długości 20,0m przebiega od Chodnika
wentylacyjnego do skrzyżowania z Pochylnia wentylacyjną (przeznaczoną do
likwidacji). Na odcinku tym projektuje się przebudowę do formatu ŁP9/V29
w rozstawie co 0,75m ze stopniowym przejściem na obudowę ŁP6/V29.
Zasadniczy odcinek

Chodnika

wodnego

o

długości

168m

zaprojektowano

przebudować do formatu obudowy ŁP6/V29 w rozstawie co 1,0m.
Na obu odcinkach Chodnika wodnego projektuje się wykonać w jego spągu podsypkę
z dolomitu na której należy zabudować podkłady drewniane, impregnowane typu OI
o długości 1,15 m (9 podkładów na 6 mb pary szyn). Na podkładach tor z szyn S24.
Szczegóły i wymiary wyrobisk na rys. nr CM-G-24.
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Przekop wodny.
Zasadnicza część Przekopu wodnego o długości ~230m przebudowana zostanie do
formatu obudowy ŁP6/V29 w rozstawie co 1,0m. Dotyczy to odcinka od
skrzyżowania z Chodnikiem wodnym do początku Przecinki z Przekopu wsch. do
Przekopu wodnego. Na odcinku tym projektuje się wylewką spągu z betonu C20/25
oraz tor z szyn S24 zabetonowany w spągu a także ściek prefabrykowany z nakrywą
wg PN-G-14001-R-50 i PN-G-14001-NA-50. Wylewka spągu i ściek zakończone
zostaną na wysokości Osadnika 1. Na pozostałym odcinku Przekopu wodnego
w obudowie ŁP1/V29 o długości 25,6m zaprojektowano w jego spągu podsypkę
z dolomitu na której należy zabudować podkłady drewniane, impregnowane typu OI
o długości 1,15 m (9 podkładów na 6 mb pary szyn). Na podkładach tor z szyn S24.
Na odcinku tym nie przewiduje się ścieku.
Przebudowa odcinka Przekopu wodnego na długości ~81m (od Przekopu wsch. poz.
774m do skrzyżowania z Chodnikiem wodnym) zaprojektowano na obudowę
ŁP9/V29 w rozstawie co 0,75m. W spągu podsypka dolomitowa, tor z szyn S24 na
podkładach drewnianych, podkłady drewniane, impregnowane typu OI, dł. 1,15 m
(9 podkładów na 6 mb pary szyn), bez ścieku.
W zakres robót dla Przekopu wodnego wchodzi także przebudowa odcinka Chodnika
wodnego na długości 10m w obudowie ŁP6/V29 w rozstawie 1,0m. Projektuje się
w spągu podsypkę dolomitową, tor z szyn S24 na podkładach drewnianych, podkłady
drewniane, impregnowane typu OI, dł. 1,15 m (9 podkładów na 6 mb pary szyn), bez
ścieku.
Kolejnym etapem przebudowy Przekopu wodnego będzie przebudowa Przecinki
z Przekopu wschodniego do Przekopu wodnego na dł. 55,0m w obudowie ŁP9/V29
w rozstawie 0,75m. Projektuje się w spągu podsypkę dolomitową, tor z szyn S24 na
podkładach drewnianych, podkłady drewniane, impregnowane typu OI, dł. 1,15 m
(9 podkładów na 6 mb pary szyn) oraz ściek prefabrykowany z nakrywą wg PN-G14001-R-50 i PN-G-14001-NA-50.
W zakres robót dla Przekopu wodnego wchodzi także przebudowa odcinka Przekopu
wsch. poz. 774m na dł. 10m w obudowie ŁP9/V29 w rozstawie 0,75m. Podobnie jak
poprzednio projektuje się w spągu podsypkę dolomitową, tor z szyn S24 na
podkładach drewnianych, podkłady drewniane, impregnowane typu OI, dł. 1,15 m
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(9 podkładów na 6 mb pary szyn) oraz ściek prefabrykowany z nakrywą wg PN-G14001-R-50 i PN-G-14001-NA-50.
W zakres robót przy przebudowie Przekopu wodnego wchodzi także przebudowa
3 odcinków łączących Przekop wodny z Osadnikami. Są to wyrobiska o dużym
nachyleniu i długości 6,5m każde.
Odcinek łączący Przekop wodny z Osadnikiem 1 (wyrobisko nachylone pod kątem
350) dł. ~ 6,75 m (po upadzie):
Odrzwia pośrednie co ~ 1,0 m:
ŁP6/V29 – 2 kpl.
ŁP7/V29 – 1 kpl.
ŁP8/V29 – 1 kpl.
ŁP9/V29 – 1 kpl.
ŁP10/V29 – 1 kpl.
ŁP11/V29 – 1 kpl.
Wyposażenie odcinka łączącego: wylewka spągu z betonu C20/25, tor z szyn S24
zabetonowany w spągu, schody na odcinku pochyłym z betonu C12/15, poręcz – rura
stalowa  = 48.2x5 mm oraz zapora otwierana na początku odcinka pochyłego i łapak
wozów zabudowany w połowie odcinka pochyłego.
Odcinek łączący Przekop wodny z Osadnikiem 2 (wyrobisko nachylone pod kątem
350) dł. ~ 6,7 m (po upadzie) – pozostałe wyposażenie jak wyżej.
Odcinek łączący Przekop wodny z Osadnikiem 3 (wyrobisko nachylone pod kątem
360) dł. ~ 6,8 m (po upadzie) – pozostałe wyposażenie jak wyżej.
Szczegóły i wymiary wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-25.
Chodniki wodne płd. i płn.
Przebudowa chodnika wodnego płd. na długości 190,0m na obudowę ŁP6/V29
w rozstawie co 1,0m. Odrzwia obudowy pokryte zostaną betonem natryskowym
(torkretem) klasy C20/25 o grubości około 5 cm. Wylewka spągu, z betonu C20/25.
Tor z szyn S24 zabetonowany w spągu. W spągu zaprojektowano także studzienki
szlamowe o wymiarach; 1,0m x 1,0 m x 1,0 m, wykonane w obudowie z betonu klasy
C20/25. Przewiduje się wykonanie 4 studzienek w odległości około 30m od siebie.
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Początkowy odcinek Chodnika wodnego płd. (patrząc od strony wschodniej)
o długości w rzucie z góry równej 42,0m, zaprojektowano z nachyleniem 40.
Szczegóły na rys. nr CM-G-26.
Przebudowa chodnika wodnego płn. na długości 150,0m na obudowę ŁP6/V29
w rozstawie co 1,0m. Odrzwia obudowy pokryte zostaną betonem natryskowym
(torkretem) klasy C20/25 o grubości około 5 cm. Wylewka spągu, z betonu C20/25.
Tor z szyn S24 zabetonowany w spągu. W spągu zaprojektowano także studzienki
szlamowe o wymiarach; 1,0m x 1,0 m x 1,0 m, wykonane w obudowie z betonu klasy
C20/25. Przewiduje się wykonanie 4 studzienek w odległości około 30m od siebie.
Początkowy odcinek Chodnika wodnego płn. (patrząc od strony wschodniej)
o długości w rzucie z góry równej 20,0m, zaprojektowano z nachyleniem 80.
W części nachylonej chodnika należy zabudować 3 łapaki wozów w odległości 5,0m
od siebie a na początku nachylenia zaporę torową otwieraną.
Szczegóły na rys. nr CM-G-26.
Przebudowa odcinka łączącego Chodnik wodny płd. z Chodnikiem podosadnikowym
na długości 13,5m w obudowie ŁP6/V29 w rozstawie co 1,0m. Projektuje się wylewkę
spągu z betonu C20/25 oraz tor z szyn S24 zabetonowany w spągu a także ściek
prefabrykowany z nakrywą wg PN-G-14001-R-50 i PN-G-14001-NA-50.
Szczegóły i wymiary wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-26.
Chodnik przelewowy
Projektuje się przebudowę Chodnika przelewowego na długości ~26,0m na obudowę
ŁP6/V29 w rozstawie co 1,0m. Odrzwia obudowy pokryte zostaną betonem
natryskowym (torkretem) klasy C20/25 o grubości około 5 cm. Wylewka spągu,
z betonu C20/25. Tor z szyn S24 zabetonowany w spągu. W spągu zaprojektowano
także studzienki szlamowe o wymiarach; 1,0m x 1,0 m x 1,0 m, wykonane
w obudowie z betonu klasy C20/25. Przewiduje się wykonanie 2 studzienek po 1 po
obu stronach szybika żerdziowego.
Szczegóły i wymiary wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-26.
Chodnik podosadnikowy.
Chodnik podosadnikowy projektuje się przebudować na całej jego długości czyli
172,0m na obudowę ŁP6/V29 w rozstawie co 1,0m.
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Na

odcinku

od

skrzyżowania

z

Chodnikiem

wodnym

do

skrzyżowania

z Osadnikiem 1 na długości 19,5m projektuje się następujące jego wyposażenie:
podsypka dolomitowa, tor z szyn S24 na podkładach drewnianych impregnowanych
typu OI, dł. 1,15 m (9 podkładów na 6 mb pary szyn).
Przebudowa odcinka Chodnika podosadnikowego od skrzyżowania z Osadnikiem 1 do
końca Chodnika podosadnikowego na długości 152,5m obejmować będzie wykonanie
wylewki spągu z betonu C20/25, zabudowę toru z szyn S24 zabetonowanego w spągu
chodnika oraz wykonanie ścieku prefabrykowanego z nakrywą wg PN-G-14001-R-50
i PN-G-14001-NA-50.
W zakres robót przy przebudowie Chodnika podosadnikowego wchodzi także
przebudowa 3 odcinków łączących go z Osadnikami. Są to wyrobiska długości 6,5m
każde.
Odcinek łączący Chodnik podosadnikowy z Osadnikiem 1, 2 i 5 o dł. ~ 6,5 m każdy:
Odrzwia pośrednie co ~ 0,75 m:
ŁP7/V29 – 1 kpl.
ŁP8/V29 – 1 kpl.
ŁP9/V29 – 1 kpl.
ŁP10/V29 – 1 kpl.
ŁP11/V29 – 1 kpl.
Wyposażenie każdego odcinka łączącego: wylewka spągu z betonu C20/25, ściek
prefabrykowany z nakrywą wg PN-G-14001-R-50 i PN-G-14001-NA-50 = 6,5mb
ścieku.
Należy wykonać 3 odcinki łączące. Szczegóły i wymiary wyrobisk przedstawiono na
rys. nr CM-G-24.
Osadniki 1, 2 i 5.
Dla uzyskania wymaganej pojemności wodnej na poz. 774m konieczna jest
przebudowa Osadników wodnych. Projektuje się przebudowę każdego osadnika na
długości 135,0m każdy na obudowę ŁP12/V29/4 w rozstawie co 0,75m.
Dla każdego osadnika projektuje się pokrycie odrzwi betonem natryskowym (torkret)
klasy C20/25 o grubości około 5 cm, wylewkę spągu z betonu C20/25 tor z szyn S24
zabetonowany w spągu oraz 5 studzienek szlamowych wykonanych w odległości
~30,0m od siebie. Osadniki zakończone są Przegrodą wodną zaprojektowaną z betonu
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C20/25 o wodoszczelności W10 zazbrojoną stalową siatką zbrojeniową. Szczegóły i
wymiary wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-23.
Przekop odstawczy.
Projektowana przebudowa na długości 106,5m na obudowę ŁP9/V29 w rozstawie co
0,75m. W spągu wyrobiska podsypka dolomitowa, tor z szyn S24 na podkładach
drewnianych, podkłady drewniane, impregnowane typu OI, dł. 1,15 m, 9 podkładów
na 6 mb pary szyn. W wyrobisku zabudowano zostanie kolejka spalinowa
podwieszana. Szczegóły i wymiary wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-27.
Upadowa do szybu „Budryk”.
Projektowana przebudowa na długości 65,5m na obudowę ŁP9/V29 w rozstawie co
0,75m - odcinek nachylony równy 44,50m. W spągu wyrobiska podsypka dolomitowa,
tor z szyn S24 na podkładach drewnianych, podkłady drewniane, impregnowane typu
OI, dł. 1,15 m, 9 podkładów na 6 mb pary szyn. W wyrobisku zabudowano zostanie
kolejka spalinowa podwieszana. Ze względu na nachylenie wyrobiska (190) należy
zabudować w nim schody z betonu klasy C20/25 i poręcz stalową (rura stalowa  =
48.2x5 mm). Na odcinku nachylonym należy w torowisku zabudować łapaki wozów 7 łapaków co 5,0m.
Szczegóły i wymiary wyrobisk przedstawiono na rys. nr CM-G-28.
Likwidacja pochylni wentylacyjnej.
Pochylnia wentylacyjna zlokalizowana jest pomiędzy Pompownią Głównego
odwadniania

poz.

774m

a

Chodnikiem

wodnym.

Jej

przebieg

koliduje

z projektowanym Kanałem wodnym 1 północnym i z tego powodu musi zostać
zlikwidowana. W tym celu projektuje się podsadzenie jej na całej długości skałą
płonną przelaną materiałem samozestalającym. Podsadzka po zestaleniu musi
charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie minimum 25 MPa.
Jako skałę płonną można wykorzystać urobek z przebudowy wyrobisk na poz. 774m.
Wymagana frakcja – minimum 50mm.
Jako środek samozestalający proponuje się Minotor NP 1. Wydajność proponowanego
materiału wynosi około 0,6 m3 z tony. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału
samozestalającego do zatłaczania, który zapewni wytrzymałość na ściskanie podsadzki
minimum 25 MPa.
Kolejność robót:
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1) Na skrzyżowaniu Pochylni wentylacyjnej z Chodnikiem wodnym projektuje się
przegrodę wodną z betonu C16/20 o stopniu wodoszczelności W10. Grubość korpusu
przegrody wynosi 1,3m. Wręby przegrody należy osadzić w górotworze na głębokość
min. 0,50m.
2) Po wykonaniu przegrody wodnej przestrzeń Pochylni wentylacyjnej należy
sukcesywnie wypełniać skałą płoną, warstwami grubości około 1m (z dołu do góry)
przelewając je środkiem samozestalającym. Przelewanie kolejnej warstwy można
prowadzić dopiero po zestaleniu warstwy poprzedniej.
3) Podsadzanie Pochylni wentylacyjnej należy przerwać po osiągnięciu wysokości
Kanału wodnego 1 północnego gdzie należy wykonać 2 mury izolacyjne opisane
poprzednio.
4) Po wykonaniu w/w murów należy kontynuować podsadzanie aż do osiągnięcia
Pompowni Głównego odwadniania poz. 774m.
5) Końcowym etapem prac będzie zamurowanie wlotu do Pochylni wentylacyjnej
znajdującego się w Pompowni Głównego odwadniania poz. 774m (na wysokości
Szybika żerdziowego). Wlot należy zamurować betonitami prostopadłościennymi
BP-C-20 na zaprawie cementowej M12, grubość muru 0,38m.
Skrzyżowania.
Dla połączenia między sobą opisanych powyżej wyrobisk na poz. 774m
zaprojektowano przebudowę lub wykonanie nowych następujących skrzyżowań:
1) przebudowa skrzyżowania Przekopu mat. z komór z Komorą Głównego
odwadniania na poz. 774m oraz z Chodnikiem rurowym na dł. = 5,0m,
2) skrzyżowanie jednostronne Komory Głównego odwadniania na poz. 774m z
Przekopem obiegowym - przebudowa,
3) skrzyżowanie jednostronne Chodnika rurowego z Przekopem środkowym poz.
774m - przebudowa,
4) dziesięć skrzyżowań jednostronnych Chodników spływowych z Kanałami wodnymi
w formacie ŁP1 na ŁP1 - 4 przebudowy skrzyżowań istniejących oraz 6 nowych
skrzyżowań,
5) dwa skrzyżowania jednostronne Chodników spływowych z Przekopem obiegowym
- przebudowa,
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6) skrzyżowanie jednostronne Chodnika wodnego z Chodnikiem podosadnikowym
w formacie ŁP6 na ŁP6 - przebudowa,
7) przebudowa skrzyżowania Przekopu wodnego z Chodnikiem wodnym,
8) przebudowa 3 skrzyżowań Przekopu wodnego z Osadnikami 1, 2 i 5 ,
9) przebudowa skrzyżowania Przekopu wschodniego z Przecinką do Przekopu
wschodniego,
10) przebudowa skrzyżowania 4 – ro stronnego Chodnika wodnego płd.
z Chodnikiem wodnym płn. i chodnikiem do Chodnika podosadnikowego oraz wnęką
w obudowie ŁP6,
11)

przebudowa

2

skrzyżowań

jednostronnych

Chodnika

przelewowego

z Chodnikami wodnymi płd. i płn. w formacie ŁP6 na ŁP6,
12) przebudowa 3 skrzyżowań Chodnika podosadnikowego z Osadnikami 1, 2 i 5,
13) przebudowa skrzyżowania Chodnika podosadnikowego z chodnikiem do
Chodnika wodnego płn. w formacie ŁP6 na ŁP6.
Sposób wykonania w/w skrzyżowań podano poniżej.
4. OBUDOWA WYROBISK I SKRZYŻOWAŃ.
Obudowa wyrobisk.
Doboru obudowy wyrobisk na poz. 774m dokonano w zależności od funkcji jaką mają
pełnić oraz warunków geologiczno - górniczych na poz. 774m.
Dla

wszystkich

wyrobisk

przeznaczonych

do

przebudowy

oraz

dla

nowoprojektowanych wyrobisk kopalnia dostarczyła profile geologiczne które
stanowią zał. nr od 4.1 do 4.9. Z w/w profili wynika że wyrobiska będące
przedmiotem projektu zlokalizowane zostały, patrząc od stropu w następujących
warstwach górotworu: pokładzie węgla 501, łupka piaszczystego i piaskowca.
Oczywiście różne wyrobiska w różnym stopniu przecinają wymienione warstwy
górotworu, co jak już wspomniano znajduje odzwierciedlenie w załączonych profilach
i zostało uwzględnione w obliczeniach obudowy tych wyrobisk. W przeważającej
części wyrobiska na poz. 774m zlokalizowane są w warstwie piaskowca.
Ponieważ Kopalnia nie dostarczyła żadnych danych dotyczących geologicznoinżynierskich parametrów skał karbońskich dla poziomu 774m oraz ze względu na
brak

parametrów

górotworu

w

tym
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spektrometrycznych, dokonano korelacji rzędnych wyrobisk na poz. 774m i szybu
„Budryk” (dla warstw skalnych które przecina szyb „Budryk” określone zostały przez
GIG wartości wytrzymałości skał na ściskanie Rc) i przyjęto do obliczeń obudowy
poszczególnych wyrobisk następujące wartości wytrzymałości na ściskanie:
- dla pokładu węgla 501 Rc = 17,7 MPa,
- dla łupka piaszczystego Rc = 25,5 MPa,
- dla piaskowca Rc = 27,4 MPa.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia robotami górniczymi w trakcie drążenia nowych wyrobisk
oraz przy wykonywaniu przybierki stropu i ociosów przy przebudowie wyrobisk,
warunków górniczo – geologicznych odmiennych (gorszych) niż te, które zostały
przyjęte powyżej, należy wykonać badania wytrzymałości skał górotworu i dokonać
przeliczenia obudowy wyrobisk.
Obliczenia obudowy wykonano zgodnie z "Zasadami doboru i projektowania
obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny” - wydanymi przez Katedrę Geomechaniki,
Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Wydziału Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Obliczenia dla wyrobisk na poziomie 774m znajdują się w archiwum firmy
CARBOSPEC S.A.
Uwzględniając funkcje wyrobisk oraz obliczenia przyjęto dla wyrobisk na poz. 774m
następujące formaty i rozstaw obudowy:
- ŁP1/V25 w rozstawie co 1,0m,
- ŁP6/V29 w rozstawie co 1,0m,
- ŁP9/V29 w rozstawie co 0,75m,
- ŁP9/V29/III w rozstawie co 0,75m,
- ŁP12/V29/4 w rozstawie co 0,75m.
Dla stopniowania obudowy wykorzystano także odrzwia formatów od ŁP7/V29 do
ŁP10/V29.
Gabaryty obudowy projektowanych i przebudowywanych wyrobisk przyjęto zgodnie
z „Katalogiem wyrobisk dla górnictwa 2017” Huty Łabędy w Gliwicach.
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Odrzwia obudowy należy posadowić na stalowych stopach podporowych SPW – 1 dla
obudowy z kształtownika v25 oraz na stopach SPW – 2 dla V29 – wg normy PN88/G-15000/06.
Każde odrzwia obudowy należy łączyć miedzy sobą rozporami stalowymi
dwustronnego działania o nieregulowanej długości (N), jednoelementowe (J), średnie
do współpracy z kształtownikami typu V25 i V29 – wg normy PN-G-15024.
Opinka odrzwi obudowy okładzinami żelbetowymi na pełno, na płask. Okładzina typu
A „lekka” o długości 1,20m (dla rozstawu odrzwi obudowy równej 1,00m)
i kształtownika typu V25 oraz typu B „ciężka” o długości 1,25m (dla rozstawu odrzwi
obudowy równej 1,00m) i kształtownika typu V29 a także typu B „ciężka” o długości
1,00m (dla rozstawu odrzwi obudowy równej 0,75m) i kształtownika typu V29 – wg
normy PN-G-06021.
Dla obudowy pokrytej betonem natryskowym projektuje się opinkę odrzwi z siatki
stalowej zgrzewanej. Dla formatów obudowy ŁP1 i ŁP6 siatki okładzinowe
zaczepowe (Z) lekkie oraz dla obudowy ŁP9, ŁP podwyższonej i ŁP12 siatki ciężkie –
wg normy PN-G-15050.
Obudowa skrzyżowań.
Dla doboru obudowy skrzyżowań wyrobisk na poz. 774m zastosowano takie same
kryteria i zasady jak dla wyrobisk.
Dla ujednolicenia wykonania skrzyżowań przyjęto zasadę takiej przebudowy wyrobisk
i wykonywania nowych aby uzyskać następujące połączenia wyrobisk:
- ŁP1 na ŁP1,
- ŁP6 na ŁP6,
- ŁP9 na ŁP9,
- ŁP6 na obudowę istniejącą.
Konstrukcja skrzyżowań oparta jest na tzw. odrzwiach prostokątnych - rys. nr CM-G19. Odrzwia prostokątne wykonane będą ze stojaków ciernych SV 29 lub profili V29
na których wsparta będzie pozioma stropnica z profilu V29. Stojaki łączone będą ze
sobą strzemionami SDD 25/29 i SDG 25/29. Na wlocie każdego skrzyżowania
zabudowane będą 2 odrzwia prostokątne zabudowane nad dwoma pierwszymi
wlotowymi odrzwiami obudowy ŁP. Wysokość odrzwi prostokątnych każdorazowo
dostosowana będzie do wysokości obudowy ŁP. Dalsza konstrukcja skrzyżowań jest
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następująca: z wyrobiska prostopadłego do skrzyżowania należy wypiąć łuki ociosowe
a na ich miejsce zabudować stropnice proste skrzyżowania wsparte z jednej strony na
półodrzwiach a z drugiej na stropnicach odrzwi prostokątnych. Przed wypięciem
łuków ociosowych należy w stropie wyrobiska zabudować podciągi wzmacniające
skrzyżowanie na całej jego długości i co najmniej na długości obejmującej dwa pełne
odrzwia obudowy z każdej strony skrzyżowania.

Podciągi z podwójnego

kształtownika V29 na całej długości połączone zostaną z każdymi odrzwiami
obudowy przekopu za pomocą złącz obudowy.
Długości

stropnic

prostych

skrzyżowań

oraz

długości

podciągów

zostały

zaprojektowane indywidualnie do każdego skrzyżowania i są przedstawione na
poszczególnych rysunkach skrzyżowań.

5. WENTYLACJA WYROBISK.
5.1. Poziom 250m.
Komora pomp na poz. 250m przewietrzana jest i będzie niezależnym prądem
powietrza. Powietrze doprowadzane jest z szybu wdechowego „Budryk” poprzez
Przekop objazdowy do szybu „Budryk” do Chodnika do komory pomp i nim do
pompowni. Po przewietrzeniu komory pomp powietrze odprowadzane jest do
Przekopu materiałowego pochyłego do pokładu 405 i dalej drogami wentylacyjnymi
kopalni do szybu wentylacyjnego „Staszic”.
Na wlocie do Chodnika do komory pomp zabudowane są śluzowe tamy wentylacyjne
regulacyjne z drzwiami, wykonane z materiałów niepalnych i stanowiące jednocześnie
wlotowe tamy bezpieczeństwa. Na wylocie z pompowni zabudowana jest tama
wylotowa tama bezpieczeństwa (wraz z drzwiami) wykonana z materiałów
niepalnych. Szczegóły na schemacie przewietrzania – rys nr CM-G-17.
Wymagana ilość powietrza obiegowego wynosi:
- ze względu na min. prędkość powietrza = 2,6 m3/s,
- ze względu na odprowadzenie wydzielonego ciepła = 2,6 m3/s.
Na wlocie i wylocie z pompowni należy zabudować czujniki pomiaru:
- temperatury,
- tlenu,
- tlenku węgla,
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- prędkości powietrza.
Komora rozdzielni 6 kV także przewietrzana będzie niezależnym prądem powietrza.
Analogicznie jak w przypadku pompowni powietrze doprowadzane będzie z szybu
wdechowego „Budryk” poprzez Przekop objazdowy do szybu „Budryk” do Komory
rozdzielni po przewietrzeniu której, powietrze odprowadzane będzie do Przekopu
materiałowego pochyłego do pokładu 405 i dalej drogami wentylacyjnymi kopalni do
szybu wentylacyjnego „Staszic”. Na wlocie i wylocie z rozdzielni zabudowane są
murowe tamy bezpieczeństwa z drzwiami stalowymi.
Dla regulacji ilości i prędkości powietrza zaprojektowano w Przekopie objazdowym
do szybu „Budryk” na odcinku między wlotem do Chodnika do komory rozdzielni
a skrzyżowaniem Przekopu objazdowego z Przekopem materiałowym do pokładu 405
tamy wentylacyjne śluzowe z osobnym przejściem dla ludzi.
Szczegóły na schemacie przewietrzania – rys nr CM-G-17.
Tama wodna.
Tama wodna zlokalizowana została w początkowym odcinku Przekopu materiałowego
do pokładu 405 w odległości 25,0m od rozwidlenia tegoż przekopu z chodnikiem
dojazdowym do obecnych komór zajezdni i rozdzielni. Ze względu na tę odległość
rejon tamy wodnej nie może być przewietrzany przez dyfuzję. Projektuje się
wentylację lutniową tłoczącą przy pomocy wentylatora lutniowego np. WLK505A1/SK oraz lutniociągu elastycznego np. TESECO o średnicy 0,60m i długości
około 90,0m. Wentylator należy zabudować w świeżym prądzie powietrza –
w Przekopie objazdowym do szybu „Budryk”, przed tamami wentylacyjnymi
śluzowymi. Szczegóły na schemacie przewietrzania – rys nr CM-G-17.
5.2. Poziom 774m.
Pompownia Głównego odwadniania poz. 774m przewietrzana będzie niezależnym
prądem powietrza. Powietrze doprowadzane będzie z szybu wdechowego „Budryk”
poprzez Przekop odstawczy, Upadową do szybu „Budryk”, Odcinek Przekopu
wyładowczego od skrzyżowania z Upadową do szybu „Budryk” do skrzyżowania
z Przekopem środkowym poz. 774m, Przekopem środkowym poz. 774m do
Pompownia

Głównego

odwadniania

poz.

774m.

Z

Pompowni

powietrze

odprowadzane będzie do Przekopu wentylacyjnego i nim do szybu wentylacyjnego
„Staszic”.
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Na wlocie i wylocie z Pompowni zaprojektowano murowe tamy bezpieczeństwa
z drzwiami stalowymi.
Wymagana ilość powietrza obiegowego wynosi:
- ze względu na min. prędkość powietrza = 3,3 m3/s,
- ze względu na odprowadzenie wydzielonego ciepła = 4,7 m3/s.
Na wlocie i wylocie z pompowni należy zabudować czujniki pomiaru:
- temperatury,
- tlenu,
- tlenku węgla,
- prędkości powietrza.
Komora rozdzielni 6 kV także przewietrzana będzie niezależnym prądem powietrza.
Analogicznie jak w przypadku pompowni powietrze doprowadzane będzie z szybu
wdechowego „Budryk” tymi samymi wyrobiskami do Przekopu materiałowego
z komór w którym zlokalizowana została rozdzielnia. Po przewietrzeniu Komory
rozdzielni powietrze odprowadzane będzie do Przekopu wentylacyjnego i nim do
szybu wentylacyjnego „Staszic”.
Na wlocie i wylocie z rozdzielni zabudowane będą murowe tamy bezpieczeństwa
z drzwiami stalowymi.
Kierunki przepływu powietrza doprowadzanego i odprowadzanego do poszczególnych
wyrobisk na poz. 774m przedstawiono na schemacie wentylacji - rys. nr CM-G-18.
6. TRANSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ.
6.1. Poziom 250m.
Na poziomie 250m do transportu maszyn i urządzeń wykorzystana zostanie istniejąca
infrastruktura transportowa: torowiska i kolejki podwieszane. Materiały i urządzenia
opuszczane będą szybem "Budryk" na poz. 250m skąd transportowane będą
Przekopem objazdowym do szybu "Budryk" do pompowni i rozdzielni. Pompownia
wyposażona jest w torowisko a do komory rozdzielni jest zabudowane torowisko od
strony Przekopu objazdowego do szybu „Budryk” poprzez Chodnik do komory
rozdzielni oraz z Przekopu materiałowego do pokładu 405.
Projektuje się przedłużenie torowiska do komory rozdzielni i przeprowadzenie go
przez tamę bezpieczeństwa (nowe drzwi i odrzwia wg rys. nr CM-G-15/1 i 15/2). Tor
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należy zabudować na odcinku 5,0m od tamy bezpieczeństwa i zakończyć zaporą
torową (wg rys. nr CM-G-20). W stropie rozdzielni zbudowana zostanie belka jezdna
dwuteownika HEB 120 która na końcowym odcinku pokrywać się będzie
z torowiskiem co umożliwi przeładunek materiałów z wozu na wózek jezdny
zabudowany na belce jezdnej.
6.2. Poziom 774m.
Materiały i urządzenia opuszczane będą szybem "Budryk" na poz. 774m skąd
transportowane będą Przekopem odstawczym do Upadowej do szybu „Budryk” i od
skrzyżowania Upadowej z odcinkiem Przekopu wydobywczego do skrzyżowania
z Przekopem środkowym poz.774m i dalej tymże Przekopem środkowym poz. 774m
do Przekopu materiałowego z komór skąd bezpośrednio do komory rozdzielni 6 kV
i Pompowni Głównego odwadniania poz. 774m.
Transport materiałów na w/w trasie prowadzony będzie przy pomocy kolejki
spalinowej podwieszanej. Transport wewnątrz Pompowni Głównego odwadniania poz.
774m odbywał się będzie po zabudowanym w jej spągu torowisku z szynS24.
W przypadku komory rozdzielni 6 kV projektuje się przeprowadzenie torowiska przez
tamę bezpieczeństwa (drzwi i odrzwia wg rys. nr CM-G-15/1 i 15/2). Tor należy
zabudować na odcinku 5,0m od tamy bezpieczeństwa i zakończyć zaporą torową (wg
rys. nr CM-G-20). W stropie rozdzielni zbudowana zostanie belka jezdna
dwuteownika HEB 120 która na końcowym odcinku pokrywać się będzie
z torowiskiem co umożliwi przeładunek materiałów z wozu na wózek jezdny
zabudowany na belce jezdnej.
We wszystkich pozostałych wyrobiskach na poz. 774m (za wyjątkiem kanałów
wodnych) zaprojektowano w ich spągu tor z szyn S24 o prześwicie 470mm który
służył będzie do transportu potrzebnego wyposażenia.
7. ADAPTACJA RURY SZYBOWEJ SZYBU „BUDRYK” PONIŻEJ POZ.
774m DLA POTRZEB PRZEPOMPOWNI POMOCNICZEJ.
Jak już zaznaczono wcześniej wyrobiska na poziomie 930m będą stanowiły zbiornik
wodny przewidziany do magazynowania wód spływowych pochodzących ze
zlikwidowanych zakładów górniczych. Woda z tego zbiornika wodnego pompowana
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będzie do pompowni na poz. 774m przy pomocy pompowni pomocniczej
wyposażonej w pompy zatapialne zabudowane w szybie „Budryk”.
Przewiduje się że zalanie szybu „Budryk” nastąpi max. do rzędnej -585m n.p.m. czyli
48,50m od spągu podszybia na poz. 830m.
W tym celu przewiduje się adaptację rury szybowej szybu „Budryk” dla potrzeb
pompowni pomocniczej na warunkach przedstawionych poniżej.
Przy opracowywaniu niniejszego rozdziału korzystano z materiałów dostarczonych
przez Zamawiającego (mapy i przekroje geologiczne) oraz z dokumentacji: „Badanie
i ocena obudowy szybowej szybu „Budryk” KWK „Bobrek – Centrum” Ruch
„Centrum” wykonanej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w listopadzie
2012 roku.
Aktualny stan techniczny obudowy szybu „Budryk”.
Zgodnie z opracowaniem "Badanie i ocena obudowy szybowej szybu "Budryk" KWK
"Bobrek-Centrum" Ruch "Centrum" wykonanego w roku 2012 przez Główny Instytut
Górnictwa z Katowic wynika, że obudowa szybu na całej długości wykazuje duże
zużycie na skutek długotrwałej pracy w trudnych warunkach górniczo geologicznych.
Dla potrzeb niniejszego opracowania w dniu 22 września 2017 roku przeprowadzono
wizję lokalną stanu technicznego obmurza szybu „Budryk” na odcinku od poz. 774m
do poz. 930m.
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono:
 ogólny stan techniczny obudowy na w/w odcinku jest zadawalający,
z zastrzeżeniami podanymi poniżej,
 obmurze szybu jest mokre, lokalnie na całym obwodzie,
 rynienki okapowe są wypełnione przepadem a przez to niedrożne,
 generalnie korozja obmurza nie jest zaawansowana w stopniu mogącym
w znaczący sposób obniżać wytrzymałość obudowy szybu,
 powyższe nie dotyczy złączy technologicznych gdzie korozja jest duża
i głęboka i jej zasięg postępuje w górę i w dół złączy technologicznych,
 lokalnie występują narosty i naloty solne.
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Stan obudowy szybu „Budryk” na odcinku od poz. 774m do poz. 930m kwalifikuje się
do zlokalizowania w nim pompowni pomocniczej po wykonani napraw i zabezpieczeń
obudowy szybu podanych poniżej.
Projektowane zabezpieczenie i wzmocnienie obudowy szybu „Budryk”.
W celu przystosowania szybu „Budryk” do pełnienia funkcji pompowni pomocniczej
należy na odcinku szybu od poz. 774m do poz. 930m wykonać następujące prace
związane z jego naprawą, zabezpieczeniem i wzmocnieniem jego obudowy:
1) Wyczyścić i udrożnić rynienki okapowe a w miejscach gdzie ich brakuje
zabudować dodatkowe.
2) Usunąć narosty i naloty solne.
3) Dokonać naprawy i uzupełnienia obudowy w złączach technologicznych
w celu zatrzymania procesów korozji betonu oraz ograniczenia przesączeń
wody przez obudowę szybu.
4) Dla osiągnięcia powyższego celu proponuje się nałożenie na obudowę szybu
na odcinku obejmującym złącza technologiczne oraz około 1,0m pod i nad
złączem

cienkopowłokowej

warstwy

fibrobetonu

modyfikowanego

polimerami (np. system naprawczy CT – 95 składający się z warstwy sczepnej
CT – S o grubości około 1mm oraz warstwy naprawczej CT – 2 o grubości
około 5mm).
5) Na odcinkach szybu gdzie występują poziomy wodonośne a mianowicie:
 na głębokości 856,0m do 866,0m w piaskowcach stropowych pokładu 507,
 na głębokości 883,0m do 891,0m w piaskowcach stropowych pokładu 510.
Proponuje się zabezpieczenie obmurza szybu poprzez nałożenie warstwy
mineralnego torkretu górniczego np. FT – 30 o grubości około 5mm.
6) Powyższy sposób zabezpieczenia obmurza szybu proponuje się zastosować
na odcinku szybu na którym poziom wody będzie ulegał wahaniom, co
zostanie ustalone w branży mechanicznej opracowania.
7) Jak wynika z obliczeń przeprowadzonych prze GIG w wymienionym
uprzednio opracowaniu wartość współczynnika pewności przeniesienia
naprężeń dla 7 warstw górotworu zalegających pomiędzy poz. 774m a poz.
930m jest mniejsza od 0,75 co oznacza III stopień zagrożenia obudowy, tzn.,
że stan obudowy jest niebezpieczny.
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8) Są to warstwy węgla o dużej miąższości zalegające na następujących
głębokościach:
 801,60m do 804,70m,
 808,5m do 812,70m,
 838,8 do 839,40m,
 847,05m do 848,0m,
 872,70m do 876,80m,
 876,80m do 882,30m,
 892,30m do 901,80m.
9) Proponuje wzmocnienie obudowy szybu na w w/w odcinkach poprzez
zabudowę pierścieni stalowych kotwionych do obmurza szybu po całym jego
obwodzie.
10) Należy zabudować pierścienie z ceownika [ 200mm po obwodzie szybu
(rozstaw w pionie co 1,0m). Każda segment pierścienia zakotwić do obudowy
szybu 3 kotwiami klinowymi M1 o długości 0,32m każda. Pierścienie
zastabilizować pomiędzy sobą pionowymi słupkami z ceownika [120
w rozstawie: na każdym segmencie pierścienia 2 słupki. Słupki budować
w jednej linii. Segmenty pierścieni pomiędzy sobą oraz z słupkami połączyć
połączeniami śrubowymi.
11) Tak

wykonaną

konstrukcje

wzmocnienia

obudowy

zabezpieczyć

antykorozyjnie przed działaniem słonych wód poprze pokrycie elementów
stalowych odpowiednią warstwą zabezpieczającą.
Przepompownia pomocnicza w szybie „Budryk.
Po wykonaniu prac zabezpieczających oraz naprawczych w szybie „Budryk” można
będzie prowadzić roboty związane z zabudową urządzeń i konstrukcji dla pompowni
pomocniczej dla odprowadzenia wód dołowych z poz. 930m na poz. 774m.
Poziom wód ma być utrzymywany w szybie Budryk około 48,5m nad poz. 930m.
W związku z tym proponuje się zabudowę pod poz. 774 (na poz. piwnic) pomostu
roboczego, na którym podwieszone zostaną pompy głębinowe (3 lub 4 szt. – szczegóły
w branży mechanicznej opracowania). Pompy zabudowane zostaną kaskadowo
w szybie Budryk” i będą tłoczyć wodę z poz. 930m na poz. 774m. Poniżej pomostu
roboczego w odległości 8,0m zabudowany zostanie pomost operacyjny.
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Parametry pracy pompowni pomocniczej takie jak:
 rzędna max. (krytyczna),
 poziom załączenia pomp,
 poziom wyłączenia pomp,
 poziom zapuszczenia pomp,
oraz infrastruktura całej pompowni pomocniczej przedstawiona zostanie w branży
mechanicznej opracowania.
Wentylacja pompowni pomocniczej.
Wentylacja odcinka szybu „Budryk” poniżej poz. 774m prowadzona będzie przy
pomocy wentylacji odrębnej. Wentylator lutniowy projektuje się zabudować na poz.
774m we wlocie po stronie północnej tarczy szybowej na ociosie zachodnim.
Projektuje się lutniociąg elastyczny o średnicy 800mm który zabudowany zostanie od
wentylatora lutniowego do szybu i przy pomocy kolana wprowadzony zostanie do
szybu „Budryk” i przeprowadzony przez

blachowanie pomostu roboczego

i operacyjnego.
Dalszy przebieg lutniociągu w szybie uzależniony jest od projektu przebudowy
urządzenia wyciągowego w szybie „Budryk” oraz na jaką głębokość docierał będzie
ewentualny wyciąg awaryjny.
Dla średnicy szybu "Budryk" = 7,6m oraz przyjętego powyżej max. poziomu lustra
wody wyliczono parametry wentylacji lutniowej dla których przyjęto WLE804AM/1/CZ oraz lutniociąg elastyczny z lutni szybowych np. TESSECO, średnica
lutni  = 0,80 m, odcinki w szybie długości = 10, m.
Wentylator WLE-804AM/1/CZ to wentylator osiowy jednostopniowy z napędem
elektrycznym. Posiada wykonanie przeciwwybuchowe. Należy do urządzeń grupy
I kategorii M2. Na życzenie zamawiającego może być wyposażony w tłumik hałasu.


Wydajność nominalna [V,m3/s] 6,8



Spiętrzenie całkowite [ΔPc,Pa] 2256



Średnica lutniociągu [D,mm] 600 lub 800



Napięcie zasilania [U,V] 500



Moc silnika elektrycznego [Ns,kW] 22



Prędkość obrotowa [n,obr/s] 49
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Sprawność zespołu [μa] 0,67



Oznaczenie



Certyfikat FTZU 05 ATEX 0129

IM2 c EExdI

Przed zjazdem

pracowników do poziomu pomp głębinowych (po dłuższej

przerwie w pracy wentylatora) należy dokonać przewietrzenia odcinka szybu poniżej
poz. 774m.
Czas pracy wentylatora przed wejściem do szybu obliczono (zakładając 5-ciokrotną
wymianę powietrza) wg zależności:

t

k V
Q

gdzie:
t – czas pracy wentylatora przed wejściem do szybu, min
Q – wydatek powietrza określany na wylocie z lutni, m3/min
V – objętość powietrza w szybie, m3
k – ilość wymian powietrza w szybie

t  5 x ( 456.,83660x120)  66min
Czas pracy wentylatora przed wejściem do rząpia szybu przyjęto na min. 66 minut.
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