Projekt techniczny likwidacji szybu „Siemianowice III”
od dna do poz. 206 m

Część I

1.0

Opis

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem

opracowania

jest

projekt

techniczny

likwidacji

szybu

„Siemianowice III” od dna szybu do poziomu 206 m wraz z zamknięciem
zlikwidowanej części szybu płytą na poziomie 206 m.

Zgodnie z zakresem opracowania podanym w SWO projekt zawiera:
−

opis lokalizacji i morfologii terenu,

−

opis warunków geologiczno - górniczych Pompowni „Siemianowice”,

−

opis warunków hydrogeologicznych i geologiczno inżynierskich
w otoczeniu szybu „Siemianowice III”,

−

opis warunków i sposobów odwadniania,

−

opis zagrożeń naturalnych,

−

opis połączeń szybu „Siemianowice III” z wyrobiskami górniczymi,

−

charakterystykę techniczną szybu „Siemianowice III”,

−

projektowany sposób likwidacji szybu od dna do poziomu 206 m,

−

projektowany sposób odprowadzenia dopływu naturalnego z poziomu
206 m,

−

kryteria doboru materiału zasypowego,

−

konstrukcję kolumny zasypowej,

−

obliczenia dotyczące stateczności kolumny zasypowej,

−

obliczenia ilości materiału zasypowego,
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−

sposób zamknięcia na poziomie 206 m zabezpieczającego zlikwidowaną
część

szybu

wraz

z

projektem

technicznym

płyty

(pomostu)

zamykającego,
−

obliczenia statyczne i wytrzymałościowe płyty (pomostu) na poziomie
206 m, przykrywającej zlikwidowaną część szybu,

−

opis sposobu przygotowania szybu do likwidacji,

−

zarys technologii prowadzenia prac związanych z likwidacją szybu,

−

informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

−

przedmiar robót,

−

kosztorys inwestorski.

2.0

Podstawy formalne i merytoryczne opracowania

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa z dnia25.05.2015 r. zawarta
pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu S.A., Oddziałem
Centralnym Zakładem Odwadniania Kopalń w Czeladzi a Przedsiębiorstwem
Projektowo-Usługowym Budownictwa Górniczego „FORMAT” s. c. A. Borys,
W. Konarzewski, z siedzibą 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29.

Podstawy merytoryczne opracowania stanowią:
−

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres wraz
z uwarunkowaniami techniczno – organizacyjnymi przedstawiony
w załączniku Nr 2 do SWO.

−

Ustalenia i uzgodnienia z Działem Mierniczo-Geologicznym CZOK
w Czeladzi.

−

„Dokumentacja techniczna zabudowy ciągów pompowych z agregatami
głębinowymi w szybie „Siemianowice III”.

−

Dokumentacja mierniczo-geologiczna CZOK.
2

−

Dokumentacja górniczo-geologiczna szybu „Siemianowice III”.

−

Dok. górniczego wyciągu szybowego szybu „Siemianowice III” wraz
z dodatkami.

−

Wizja lokalna przeprowadzona na poziomie 206 m w obrębie szybu
„Siemianowice III”.

−

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

−

Zarys geotechniki. Z. Wiłun. Wydawnictwo Komunikacji. Warszawa
1987 r.

−

Zasady likwidacji szybów i wyrobisk przyszybowych w kopalniach
węgla kamiennego. GIG. Seria Instrukcje Nr.6 Katowice 1997 r.

−

Normy:
− PN-G-04210 – Szyby górnicze. Obudowy i zbrojenia szybów.
− BN-83/0434-02 – Szyby górnicze. Obudowa. Obciążenia.

3.0

Lokalizacja szybu „Siemianowice III”, morfologia terenu,

Szyb „Siemianowice III” zlokalizowany jest w obrębie miasta Siemianowice
Śląskie, przy ulicy Olimpijskiej, na terenach przemysłowych zakładu głównego
byłej kopalni „Siemianowice”, zał. nr 1.
Pod względem morfologicznym jest to fragment Wyżyny Siemianowickiej.
Teren

w

otoczeniu

szybu

jest

płaski,

280,2 ÷ 280,8 m .
Dla szybu wyznaczony był filar ochronny.
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wyrównany

do

rzędnych

4.0

Warunki geologiczno – górnicze w rejonie szybu „Siemianowice III”

4.1

Warunki geologiczne

Nadkład budują utwory czwartorzędu i triasu o sumarycznej miąższości 41,5 m.
Poniżej do głębokości 340,0 m występują osady karbońskie; warstwy rudzkie,
siodłowe i porębskie.
Od zrębu do szybu:
czwartorzęd
0,0 ÷ 17,5 m

-

iły i piaski kurzawkowe

Taki profil czwartorzędu zachował się z okresu głębienia szybu. Należy go
traktować jako archiwalny i w dużym stopniu przybliżony. Wykonane w 1979 r.
wiercenia

w

sąsiedztwie

szybu

wykazały

całkowity

brak

piasków

kurzawkowych.
Wyróżniono natomiast następujące utwory, wg otworu nr 1 odwierconego 19 m
od szybu:
0,0 m ÷ 2,4 m

-

nasyp kamienno – ceglano – żużlowy,

2,4 m ÷ 3,9 m

-

gliny piaszczyste, lokalnie pylaste zawierające
dużo okruchów dolomitu, twardoplastyczne,
zwarte,

3,9 m ÷ 17,5 m

-

utwory zwietrzelinowe, w tym do 9,5 m iły i iły
z okruchami dolomitów, do 17,5 m rumosz
dolomitów, związany gliną pylastą zwięzłą lub
iłem półzwartym.

trias
17,5 m ÷ 41,5 m

-

(strop karbonu) luźne piaski i słabozwięzłe
piaskowce pstrego piaskowca.

4

karbon
41,5 m ÷ 340,0 m

-

piaskowce dolnorudzkie z wkładkami łupków
ilastych i dwoma pokładami węgla o miąższości
0,9 i 1,1 m, warstwy siodłowe (łupki ilaste
i piaskowce w stosunku 1 ÷ 1 z pokładami węgla
501, 504, 506i 510 m) i warstwy porębskie
(łupki ilaste i piaszczyste ze zdecydowaną
przewagą tych pierwszych).

4.2

Warunki górnicze

Szyb „Siemianowice III” jest szybem pionowym wdechowym, wyposażonym
w przedział drabinowy.
Parametry szybu są następujące:
−

rzędna zrębu

-

+ 280,30 m,

−

rzędna poz. 206 m

-

+ 76,40 m,

−

rzędna poz. 321 m

-

- 37,20 m,

−

rzędna dna szybu

-

- 59,70 m,

−

głębokość

-

340,00 m (głębokość od poz. 206 m do
dna szybu 136,10 m),

−

wymiary rury szybowej -

beczkowyc4,22 m x 5,97 m - od 0,0 do
220,0 m;
Ø 5,0 m

od 220,0 m do 302,0 m;

Ø 5,5 m

od 302,0 m do 321,0 m;

Ø 5,0 m

od 321,0 m do dna szybu.

−

rok głębienia

−

okres pogłębiania (od poziomu 206 m)

-

1897 r.
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-

1964 r.

−

obudowa szybu wykonana jest z cegły na zaprawie cementowej
o grubości 620 mm.

Szyb posiada następujące połączenia z wyrobiskami poziomymi
−

na poziomie 150 m

-

jednostronne na rzędnej + 132 m,

−

na poziomie 206 m

-

dwustronne na rzędnej + 76,40 m,

−

na poziomie 321 m

-

dwustronne na rzędnej – 37,20 m.

Główne dźwigary szybowe wykonane są ze stali profilowej - ceowniki 240 mm.
Odległość pomiędzy dźwigarami wynosi 3,0 m.
W obudowie szybu do głębokości 206 m występują spękania i złuszczenia.
Poniżej stan obudowy jest nieznany.
Na całej głębokości rury szybowej zabudowany jest przedział drabinowy.
W szybie zabudowane są:
− 2 rurociągi głównego odwadniania DN 400, z poz. 321 m na
powierzchnię,
− rurociąg zrzutowy wody DN 250 z poz. 150 m do poz. 321 m,
− rurociąg sprężonego powietrza DN 80,
− rurociągi wody ociekowej z obmurza szybu DN 100,
− 5 kabli elektroenergetycznych 6 kV typu YKGYFoyn 3 x 120 mm2,
− 1 kabel elektroenergetyczny typu KFpd3 x 120 mm2,
− 7 kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych.
W szybie, do końca 2014 roku, funkcjonowała pompownia głębinowa z dwoma
pompami firmy Vogel, zabudowanymi z poziomu 206 m do głębokości 320 m.
Ich zadaniem było pompowanie wód z poziomu 206 m przy szybie
„Siemianowice III” do pompowni przy szybie „Bańgów” na tym samym
poziomie.
Obecnie w szybie pozostała jedna pompa, wyłączona z eksploatacji.
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Każdy z agregatów głębinowych podwieszony był/jest do ciągu rurowego
wykonanego z rur stalowych kołnierzowych o średnicy DN 150, o długościach
6,0 m. Ciągi pompowe z agregatami głębinowymi uchwycone zostały w płytach
montażowych dzielonych, wspartych na podporze wsporczej zabudowanej na
poziomie 206 m. Do rur ciągu pompowego mocowane są co 4,0 m, za pomocą
opasek zaciskowych, przewody zasilające

i sygnalizacyjne

agregatów

głębinowych.
Do zabudowy ciągów pompowych oraz ich obsługi, w trakcie eksploatacji,
służył wykonany w szybie „Siemianowice III” na poz. 206 m, na bazie podpory
wsporczej, pomost technologiczny.
Na poziomie 206 m zabudowana jest w szybie belka montażowa z wciągnikiem
pneumatycznym łańcuchowym typu PWŁ-10 o udźwigu 100kN.
Górniczy wyciąg szybowy szybu „Siemianowice III” został wyłączony
z eksploatacji pod koniec 2013 r. Obecnie trwa demontaż maszyny wyciągowej
tego szybu.
Wody wyciekające z obmurza, od głębokości ok. 20m, uchwycone
są w rynienki, a następnie odprowadzane rurociągiem Ø 150 na poz. 206 m do
zbiornika okapowego i dalej rurociągiem Ø 200 zabudowanym w szybie, do
poz. 321 m.
Pozostała część wycieków szybowych od poz. 206 m do 321 m, ujęta jest
również rynienkami, z których rurociągiem Ø 100spływa na poziom 321 m.

Szyb zatopiony jest od dna szybu do rzędnej ok. – 27,50 m (ok. 11,0 m nad
poziom 321 m).
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5.0

Warunki hydrogeologiczne i geologiczno inżynierskie w rejonie
szybu „Siemianowice III”

5.1

Warunki hydrogeologiczne

W profilu hydrogeologicznym Pompowni Siemianowice wydziela się trzy piętra
wodonośne:
czwartorzędowe piętro wodonośne

-

związane

jest

z

piaszczystymi

soczewkami podścielonymi nieprzepuszczalnymi iłami lub glinami.
W przypadku braku warstwy izolującej wody czwartorzędowe infiltrują
swobodnie do utworów podłoża. Czwartorzędowy poziom wodonośny ma
charakter nieciągły i występuje tylko lokalnie.
triasowe piętro wodonośne

-

dzieli się na dwa poziomy wodonośne:

− wapienia muszlowego i retu,
− środkowego i dolnego pstrego piaskowca.
Poziom wodonośny wapienia muszlowego i retu

związany jest z serią

węglanową. Obserwuje się tutaj występowanie jednego połączonego
poziomu wodonośnego o charakterze szczelinowo-krasowym i swobodnym
zwierciadle wód. Zasilanie serii węglanowej ma miejsce na obszarze
występowania

utworów

triasu

poprzez

przepuszczalne

utwory

czwartorzędowe oraz bezpośrednio na wychodniach tej serii. Poziom ten
podścielają nieprzepuszczalne iły i iłowce środkowego i dolnego pstrego
piaskowca.
Poziom wodonośny środkowego i dolnego pstrego piaskowca występuje
w piaskach, żwirach i słabo zwięzłych piaskowcach występujących w postaci
wkładek, przewarstwień i cienkich soczewek w obrębie utworów ilastych.
karbońskie piętro wodonośne -

związane jest z piaskowcami warstw

rudzkich, siodłowych i porębskich tworząc trzy poziomy wodonośne.
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Pierwszy

poziom

wodonośny

karbonu

budują

grube

ławice

drobno

i średnioziarnistych piaskowców, zalegających nad pokładem 405 i sięgających
do pokładu 419. Zasilanie tego poziomu odbywa się na wychodniach
piaskowców w stropie karbonu z zalegających poniżej niego warstw triasu
i czwartorzędu.
Drugi poziom wodonośny karbonu obejmuje drobnoziarniste piaskowce
zalegające poniżej pokładu 419, aż do stropu pokładu 510. Zasilanie poziomu
odbywa

się

w

rejonach

wychodni

piaskowców na

stropie

karbonu

a przepuszczalnymi utworami czwartorzędowymi i triasowymi.
Trzeci

poziom

wodonośny

karbonu

budują

ławice

drobno

i średnioziarnistych piaskowców warstw porębskich, zalegających między
pokładem 510 a piaskowcem stropowym pokładu 615. Miąższość piaskowców
tego poziomu waha się od 10 do 50 m. Poziom zasilany jest na wychodniach
piaskowców w stropie karbonu.

W związku z wdarciami wody zaistniałymi w 2010 roku i zatopieniem wyrobisk
na poziomie 321 m, nieznana jest dokładnie sytuacja hydrogeologiczna
górotworu w otoczeniu zatopionych wyrobisk przy szybie „Siemianowice III”.
W celu zabezpieczenia pompowni przy szybie „Bańgów” na poziomie 321 m
przed jej zatopieniem, w 2013 roku wybudowano w Przekopie głównym na
poziomie 321 m tamę wodną TW „Bańgów” na ciśnienie 0,05 MPa.
Analiza warunków hydrogeologicznych wykazała, że zabudowa tamy wodnej
TW „Bańgów” i modernizacja pompowni na poz. 321 m przy szybie „Bańgów”
zdecydowanie ograniczyły zagrożenie dla wyrobisk i pompowni „Bańgów” na
poz. 321 m.

Sumaryczny dopływ do rury szybowej szybu „Siemianowice III” przez obmurze
wynosi ok. 0,03 m3/min i składają się na niego:
− dopływy ujęte do rurociągu obciekowego,
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− przelewające się z niedrożnych rynienek obciekowych,
− nieujęte sączenia i wykroplenia, spływające do rząpia szybu.
Wszystkie wypływy zza obmurza mają swobodny charakter, zał. nr 8. Sytuację
hydrogeologiczną na poz. 150, 206 i 321 m oraz w samym szybie obrazują zał.
nr 4, 5, 6.

5.2

Warunki geologiczno inżynierskie

W profilu geologicznym szybu „Siemianowice III”, w nadkładzie do głębokości
ok. 30,0 m występują utwory czwartorzędowe i triasowe, luźne i słabozwięzłe.
Poniżej występują utwory warstw karbońskich, zbudowane ze zwięzłych skał –
iłowców, mułowców i piaskowców oraz pokładów węgla.
Według dokumentacji geologicznej średnie parametry wytrzymałościowe dla
skał warstw siodłowych i porębskich wynoszą:
− dla iłowców i mułowców:
ℎ 22,30

31,70

ℎ 34,23

45,77

− piaskowców:

Górotwór karboński generalnie jest mało spękany, z uwagi na bardzo
ograniczoną eksploatację złoża w filarze szybu. Jedynie w stropowej części
karbonu w strefie erozji oraz w strefach zaburzeń tektonicznych występują
nieliczne spękania.
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6.0

Opis warunków i sposobu odwadniania w szybie „Siemianowice III”
i w jego otoczeniu

Sumaryczny dopływ wód do wyrobisk przy szybie „Siemianowice III” oraz
samego szybu wynosi ok. 1,83 m3/min.
Dopływ ten pochodzi z trzech źródeł:
1. Z wyrobisk górniczych poz. 150 m (rzędna +132,0 m) – 0,3 m3/min.
2. Z wyrobisk górniczych poz. 206 m (rzędna +76,4 m) – 1,5 m3/min.
3. Z obcieków do rury szybowej – 0,03 m3/min.

Obecnie wszystkie wody ujęte są w rurociągi, którymi spływają szybem do
zatopionego poziomu 321 m. Na poziomie 321 m wyrobiska i szyb zatopione są
do rzędnej – 27,5 m tj. 11,0 m powyżej podszybia na tym poziomie.

Ad1. Dopływ z wyrobisk górniczych poziomu 150 m pochodzi ze zrobów
pokładu 501 i ujęty jest na tamie izolacyjnej przy zlikwidowanym szybie
„Siemianowice I”, skąd rurociągiem Ø 400 spływa poprzez tamę izolacyjną
Ti-150 do studzienki przy szybie „Siemianowice III”. Stąd spływa do rurociągu
spustowego Ø 150 zabudowanego w szybie. Rurociągiem Ø 150, a następnie
rurociągiem Ø 200 (od poziomu 206 m), wraz z wodami z poziomu 206 m
spływa do zatopionych wyrobisk poziomu 321 m, zał. nr 4.

Ad2. Dopływ z wyrobisk górniczych poziomu 206 m składa się z trzech
dopływów- od strony N, SE i SW. Największy, w ilości 1,1 m3/min wypływ zza
tamy izolacyjnej Ti - 218, zabudowanej w chodniku wentylacyjnym. Tama
znajduje się w odległości około 110 m na N od szybu Stawowego.
Szyb ten, w latach 70 ubiegłego wieku, został częściowo zlikwidowany przez
zasypanie na odcinku od powierzchni do poziomu 206 m. Obecnie łączy
poziomy 206 m i 321 m. Do roku 2010 służył do przewietrzania rozdzielni
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głównej i komory pomp przy szybie „Siemianowice III”. W wyniku wdarcia
wody na poziom 321 m w roku 2010, podszybie szybu Stawowego na poziomie
321 m i sam szyb, podobnie jak szyb „Siemianowice III” zostały zatopione do
rzędnej – 27,5 m.
Sytuacja ta spowodowała wyłączenie z użytkowania tego szybu.
Woda zza Ti-218 spływa po spągu wyrobiska, z kierunku szybu i została
nieznacznie spiętrzona i ujęta na przytamku w Przekopie głównym i skierowana
do studzienki Ø 1000 x 1,5 m. Ze studzienki kolektorem podziemnym Ø 400
spływa do kolejnej, takiej samej studzienki, zabudowanej na podszybiu
poz. 206 m przy szybie „Siemianowice III”. Ze studzienki spływa do rurociągu
spustowego Ø 200w szybie, którym odprowadzana jest na poziom 321 m
zał. nr 5.
Drugim dopływem w rejon szybu „Siemianowice III” jest spływ ściekiem
w Przekopie głównym od strony N zza tam izolacyjnych Ti - 221, Ti - 222, Ti 224 i Ti - 225, odcinających zroby pokładów 510, 506, 504 i 501 od Przekopu
głównego na poz. 206 m. Dopływ ten pochodzi głównie ze zrobów pokładu 510
a jego sumaryczna wielkość wynosi ok. 0,30 m3/min. Woda ta spływa do
studzienki nr 1 i dalej jak w przypadku pierwszym.
Trzeci dopływ do poziomu 206 m pochodzi ze zrobów pokładu 510 i wypływa
zza tamy izolacyjnej TI - 204 w ilości 0,1 m3/min, zał. nr 5.

Ad 3.

Dopływ do szybu występuje od głębokości około 22,0 m. Woda

uchwycona

rynienkami

okapowymi

spływa

rurociągiem

do

zbiornika

okapowego, zainstalowanego na pomoście przedziału drabinowego, powyżej
wlotu do poziomu 206 m. Następnie rurociągiem Ø 150, ułożonym w szybie,
spływa na poziom 321 m. Należy podkreślić, że dopływ naturalny wód do szybu
jest bardzo mały i nie przekracza 30 l/min. Skoncentrowane wypływy rzędu 2 ÷
3 l/min występują jedynie w obrębie triasu, na głębokości od 20,0 do 30,0 m
oraz około 5 l/min poniżej poziomu 206 m. Reszta to sączenia i wykroplenia.
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7.0

Zagrożenia naturalne

7.1

Zagrożenia metanowe

Pompownia „Siemianowice” jest zakładem niemetanowym i posiada zaliczenia
do niemetanowych zakładów górniczych wydane przez Okręgowy Urząd
Górniczy w Katowicach pismem z dnia 11.08.1970 r. L.Dz.XII-232/1/70 dla
wyrobisk Pompowni „Siemianowice”.

7.2

Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

W Pompowni „Siemianowice” prowadzone są tylko prace związane
z odwadnianiem, w związku z tym nie występują źródła powstawania
niebezpiecznego pyłu węglowego.
Wyrobiska utrzymywane dla funkcjonowania systemu odwadniania wykonane
są w strukturze kamiennej i nie występują w nich miejsca możliwego
zapoczątkowania wybuchu pyłu. Aktualnie w utrzymywanych wyrobiskach nie
występuje niebezpieczny pył węglowy i nie są one zagrożone wybuchem pyłu
węglowego.

7.3

Zagrożenia tąpaniami

W Pompowni „Siemianowice” nie prowadzi się robót eksploatacyjnych,
w związku z tym nie przewiduje się występowania zagrożenia tąpaniami.

7.4

Zagrożenie wodne

Decyzją

Dyrektora

Okręgowego

Urzędu

Górniczego

w

Katowicach

z dnia 23.03.2011r. L.Dz. KAT/0239/0008/11/02954/Ru wyrobiska górnicze
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w Pompowni „Siemianowice” zostały zaliczone do następujących stopni
zagrożenia wodnego:
− Do III – go stopnia zagrożenia wodnego: wyrobiska górnicze
w Pompowni „Siemianowice” na poziomie 321 m,
− Do I – go stopnia zagrożenia wodnego: pozostałe czynne wyrobiska
górnicze w Pompowni „Siemianowice”.
Odwadnianie wyrobisk dołowych odbywa się z zastosowaniem stacjonarnych
systemów odwadniania, utrzymujących lustro wody na ustalonym, bezpiecznym
poziomie, przy którym nie występuje zagrożenie wodne dla sąsiednich zakładów
górniczych.
System odwadniania Pompowni „Siemianowice”- PGO Bańgów posiada
rezerwę

wystarczającą

do

odpompowania

zwiększonych

dopływów

filtracyjnych do wyrobisk górniczych w przypadku wystąpienia długotrwałych
i obfitych opadów atmosferycznych.

7.5

Zagrożenia pożarowe

W rejonie szybu „Siemianowice III” pola pożarowe nie występują.

8.0

Połączenia szybu „Siemianowice III” z wyrobiskami górniczymi

Szyb „Siemianowice III” posiada następujące połączenia z wyrobiskami
poziomymi:
− na poziomie 150 m

-

jednostronne na rzędnej + 132,0 m,

− na poziomie 206 m

-

dwustronne na rzędnej + 76,4 m,

− na poziomie 321 m

-

dwustronne na rzędnej – 37,20 m.

Szyb zatopiony jest od dna szybu do rzędnej ok. – 27,5 m (ok. 11,0 m ponad
poziom 321 m).
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9.0

Charakterystyka techniczna szybu „Siemianowice III”

Szyb „Siemianowice III”, którego odcinek o długości 136,10 m, od dna do
poziomu 206 m, przewidywany jest do likwidacji, zlokalizowany jest na terenie
użytkowanym przez Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, położonym
w granicach miasta Siemianowice Śląskie, przy ulicy Olimpijskiej.
Jak już wspomniano wcześniej, rzędna zrębu szybu wynosi + 280,30 m . Teren
w rejonie szybu jest płaski. Położenie szybu „Siemianowice III” przedstawiono
na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej.
W okresie czynnej kopalni „Siemianowice” szyb „Siemianowice III” pełnił
funkcję szybu materiałowo – zjazdowego – wdechowego.
Nad szybem ustawiona jest wieża stalowa jednozastrzałowa, zbudowana w roku
1897 i przebudowana oraz wzmocniona w roku 1966.
Szyb „Siemianowice III” do końca 2013 r. wyposażony był w urządzenie
wyciągowe z dwoma czteropiętrowymi klatkami przystosowanymi do jazdy
ludzi i transportu materiałów. Obsługiwał wszystkie trzy poziomytj.;150, 206
i 321 m.
W chwili obecnej wyciąg ten jest zlikwidowany, a w jego miejsce, dla potrzeb
kontroli szybu i opuszczania załogi na poziom 206 m,został zakupiony
jednokońcowy wyciąg pomocniczy. Po stronie zachodniej tarczy szybu
zlokalizowany jest przedział drabinowy, wsparty na dźwigarach głównych
i pomocniczych zbrojenia szybu, wykonanych z profili stalowych [240, pokryty
blachą żebrowaną 6 + 1,2 mm i wygrodzony od strony przedziału wyciągowego
przepierzeniem z prętów stalowych. Podesty spoczynkowe rozmieszczone
są w odstępach co 6,0 m. Drabiny o długości 7,2 m wykonane są z ceowników
80 i prętów stalowych Ø 20.
Jak już podana w p. 4.2 w szybie zabudowane są:
− dwa rurociągi głównego odwadniania DN400, z poziomu 321 m na
powierzchnię,
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− rurociąg zrzutowy wody DN250 z poziomu 150 m do poziomu 321 m,
− rurociąg sprężonego powietrza DN 80,
− rurociągi wody ociekowej z obmurza DN 100,
− 5 kabli elektroenergetycznych 6 kV typu YKGYFoyn 3x120 mm2,
− 1 kabel elektroenergetyczny typu KFpd 3x120 mm2,
− 7 kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych.
Stan techniczny obudowy szybu do poz. 206 m kwalifikuje ją do
przeprowadzenia napraw. W wielu miejscach występują soczewkowate
złuszczenia oraz drobne pęknięcia. CZOK liczy się z przystąpieniem do
napraw obudowy z chwilą uruchomienia jednokońcowego wyciągu
pomocniczego, którego naczynie przystosowane jest do prowadzenia
w szybie tego typu robót.
Zbrojenie szybu natomiast jest w stanie dobrym, nie stwarzającym
zagrożenia.
Jak już wspomniano wyżej (p. 4.2) szyb do poziomu – 27,5 m, tj. około 11 m
ponad poziom 321 m, jest wypełniony wodą, co oznacza, że od poziomu 206
jest on wyrobiskiem ślepym.
Na całej długości szyb „Siemianowice III” wykonany jest w obudowie
murowej z cegły klinkierowej. Przekrój szybu od zrębu do głębokości 220 m
jest beczkowy o wymiarach 5,97 m x 4,20 m, od głębokości 220 m do 302 m
– okrągły o średnicy5,0 m, od głębokości 302 do 321 m – okrągły o średnicy
5,5 m a poniżej poziomu 321 aż do dna – o średnicy 5,0 m.
Zał. nr 10, 11 i 12
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10.0

Sposób likwidacji szybu „Siemianowice III” od dna do poziomu
206 m

Zgodnie z § 82Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.,
znowelizowanego w 2006 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych, „szyb likwiduje się przez całkowite
zasypanie (wypełnienie) materiałem dobranym odpowiednio do warunków
geologicznych, przy uwzględnieniu:
1) hydrogeologicznych i gazowych warunków występujących w obrębie
szybu,
2) zagrożenia metanowego i pożarowego,
3) sposobu zabezpieczenia poszczególnych poziomów na podszybiach,
4) sposobu likwidacji zbrojenia szybu i urządzeń szybowych,
5) rodzaju i sposobu zamknięcia (zabezpieczenia) wylotu szybu,
6) sposobu przewietrzania szybu przed rozpoczęciem jego likwidacji
i w czasie likwidacji szybu,
7) wpływu

innych

zagrożeń

występujących

po

likwidacji

szybu

w odniesieniu do powierzchni i sąsiednich zakładów górniczych.

Ze względu na bezpieczeństwo sąsiednich kopalń, wyrobiska byłej kopalni
„Siemianowice” muszą być odwadniane. W tym celu do niedawna jeszcze,
w przelocie szybu „Siemianowice III” na poziomie 206 m, zabudowana była
konstrukcja wsporcza do instalacji pomp głębinowych, które kierowały wodę do
pompowni Bańgów na tym poziomie. Zadaniem pomp głębinowych było
odciążenie pompowni głównego odwadniania przy szybie „Bańgów” na
poziomie 321 m. Jej wydajność nie spełniała zapisów §445 Rozp. MG
z 28.06.2002 r., o którym była już mowa.
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Po przeprowadzonej w ostatnim czasie modernizacji pompowni głównego
odwadniania przy szybie „Bańgów” na poziomie 321 m, w wyniku której
wymienione zostały agregaty pompowe na nowoczesne, o dużej wydajności,
zbędna stała się pompownia głębinowa w szybie „Siemianowice III” na
poziomie 206 m.
Szyb jednak, ze względu na wentylację, musi być na odcinku od zrębu do
poziomu 206 m utrzymywany.
Ślepy natomiast odcinek poniżej poziomu 206 m Zamawiający postanowił
zlikwidować i przykryć żelbetową płytą.
Spełniając

zatem

wymagania

Zamawiającego

określone

w

umowie,

zaprojektowano likwidację szybu, od dna do poziomu 206 m zgodnie
z wymaganiami § 82 Rozporządzenia Ministra Gospodarki poprzez wypełnienie
odpowiednim materiałem zasypowym oraz zamknięcie szybu na tym poziomie
odpowiednią płytą, która jak wspomniano wyżej, umożliwi dojazd załogi do
tego poziomu jednokońcowym wyciągiem pomocniczym.
Aktualnie obowiązujące przepisy wymagają, by we wszystkich wlotach do
poziomów

ustawione

były

tamy

oporowe,

skutecznie

zapobiegające

przemieszczaniu się materiału wypełniającego szyb w głąb wyrobisk, z którymi
ma on połączenie. W przypadku częściowej likwidacji szybu „Siemianowice
III” tamy takie, w normalnych warunkach ustawione powinny być
w wyrobiskach dolotowych do szybu na poziomie 321 m. Jednakże, z uwagi na
fakt zatopienia wlotów szybu III na poziomie 321, o ponad 11 m, zabudowa
jakichkolwiek tam oporowych w wyrobiskach dolotowych jest niemożliwa.
W takich sytuacjach, gdy ze względów technicznych budowanie tam oporowych
jest niewykonalne, odstępuje się od ich wznoszenia. W takiej sytuacji materiał
zasypowy skutkiem wywieranego na wlot ciśnienia poziomego

wysuwa się

na odległość, przy której następuje równowaga parcia wywieranego ciśnieniem
poziomym na pryzmę wysuwającego się materiału z siłą tarcia, jaka
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przeciwdziała dalszemu wysuwaniu się tego materiału w głąb wyrobiska
dolotowego.
Z geologiczno-inżynierskiego punktu widzenia likwidacja szybu poprzez
wypełnienie materiałem zasypowym, spełniającym określone wymagania, który
z biegiem czasu ulegnie zagęszczeniu i konsolidacji, przywraca górotworowi
w jego otoczeniu, pierwotny, trójosiowy stan naprężeń, naruszony w swoim
czasie wykonaniem tego wyrobiska. Skutki tej nierównowagi niweluje
wprawdzie jego obudowa, to jednak z biegiem czasu, wskutek naturalnych
procesów, uległaby ona zniszczeniu, tracąc swe właściwości podporowe.
O ile ma to znaczenie dla odcinków szybu w luźnych skałach nadkładu
czwartorzędowego i triasowego, to w przypadku częściowej likwidacji szybu
„Siemianowice III” likwidowanego w dolnym jego odcinku, przypadającym
w zwięzłych skałach karbonu nie ma to większego znaczenia.

11.0

Projektowany sposób odprowadzania dopływu naturalnego wody na
poziomie 206 m

Wody poziomu 206 m wraz z wodami sprowadzanymi na ten poziom
rurociągiem z poziomu 150 m, kierowane mogą być na poziom 321, przy
założeniu likwidacji szybu poniżej poziomu 206 m, w dwojaki sposób:
− Przez grawitacyjne skierowanie jej do szybu „Stawowego”, który po
częściowej likwidacji od poziomu 206 do powierzchni, łączy poziom
206 m z poziomem 321 m. Ponieważ spąg szybu ”Stawowego” położony
jest o 1,4 m wyżej niż spąg szybu „Siemianowice III”, na tym poziomie,
rozwiązanie to wymagałoby przytopienia wyrobisk w otoczeniu tego
szybu na wysokość co najmniej 1,5 m. W wyniku tego zatopienia
w otoczeniu szybu „Siemianowice III” utworzyłby się zbiornik
o objętości około 30 000 m3.
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Rozwiązanie to, w ocenie kierownictwa technicznego CZOK, nie
gwarantuje jednak w pełni tego przepływu. Woda do szybu „Stawowego”
może być kierowana tylko jednym wyrobiskiem. W tej sytuacji zatopienie
poziomu 206 na wysokość 1,4 m i skierowanie wody wybranymi
wyrobiskami korytarzowymi do szybu „Stawowego” może okazać się
niemożliwe do wykonania. Woda, bowiem w trakcie spiętrzania może
znaleźć sobie różne drogi spływu, zgodne z upadem warstw w kierunku
północnym, tj. w kierunku pompowni „Bańgów”.
Ponadto w wariancie tym, aby umożliwić dojście do szybu na poziomie
206 m, przy zatopieniu na wysokość 1,4 m powyżej spągu, należałoby
zasypać na wysokość ok. 1,5 m chodnik dojściowy od szybu
„Siemianowice III” do przekopu głównego poziomu 206 m -o długości 50
m, oraz zabudować przytamek w rejonie skrzyżowania z Przekopem
głównym poziomu 206 m.
W wariancie tym odbiór wód, kontrola spływu wód i skuteczność
odwodnienia poziomu 206 m byłaby utrudniona, niepewna i obarczona
wieloma niewiadomymi.
Ponadto powstanie w starych wyrobiskach korytarzowych i zrobach
poeksploatacyjnych niekontrolowanego zbiornika wodnego stwarzałoby
potencjalne zagrożenie wodne dla PGO „Bańgów” na poz. 321 m.
− Przez zrzut wody z poziomu 206 m na poziom 321 m otworem
spływowym. W tym wariancie przyjmuje się spływ zbiorczej wody
z poziomu 150 m, 206 m oraz wody obciekowej specjalnie w tym celu
wykonanym otworem wiertniczym.
Otwór spływowy Ø 150 mm, o głębokości około 112 m, zostałby
odwiercony z podszybia poziomu 206 m (w odległości około 8 m od
szybu „Siemianowice III”) do podszybia poziomu 321 m.
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Jest to wariant optymalny, pozwalający na kontrolowanie i skuteczne
odprowadzanie wód na poziom 321 m. Wydajność otworu o średnicy
wewnętrznej Ø 150 mm zabudowanych w nim rur spustowych,
kształtowałaby się na poziomie 10 m3/min, zał. nr 5.

Oczywiście można by do tych dwu wariantów dołożyć trzeci.
Otóż, przy odpowiednim doborze materiału zasypowego o ściśle określonym
współczynniku filtracji, wody poziomu 206 m mogłyby być sprowadzane na
poziom 321 poprzez materiał zasypowy. Nie sposób jednak określić precyzyjnie
czas, po którym przestrzeń międzyziarnowa kolumny zasypowej uległaby
kolmatacji i stała się dla wody nieprzepuszczalna. Biorąc pod uwagę ilość
przepływającej wody, jej zmineralizowanie i zawartość substancji ilastych, ten
czas byłby krótki, rzędu kilku miesięcy.

12.0

Konstrukcja kolumny zasypowej

Podstawowe

znaczenie

dla

prawidłowej

likwidacji

szybu

ma

dobór

odpowiedniego materiału zasypowego.
Z reguły jednak, w doborze tego materiału, projektujący zobligowany jest do
uwzględnienia aspektu ekonomicznego tej likwidacji. Z tego głównie względu
materiały uznawane za bardzo dobre, będące z reguły drogimi surowcami,
stosuje się na ogół tylko w tych odcinkach szybu, które odpowiadają za
stabilność kolumny zasypowej i tym samym za bezpieczną likwidację szybu. Na
pozostałych odcinkach szybu stosuje się na ogół materiały gorsze lub wręcz
odpadowe.
Generalnie materiał zasypowy, prócz wymaganych dla konkretnego przypadku
właściwości

fizykomechanicznych,

musi

spełniać

wymagania

norm

określających dopuszczalne poziomy; toksyczności, chemicznej aktywności,
radioaktywności oraz skażenia bakteriologicznego.
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Z tego względu, materiał zasypowy powinien być poddany badaniom
laboratoryjnym, uzyskując klauzulę o jego przydatności do lokowania
w podziemnych wyrobiskach kopalni, prócz oczywiście stwierdzenia, że jego
właściwości fizykomechaniczne spełniają wymagania założone w projekcie
likwidacji szybu.

13.0

Stateczność kolumny zasypowej

Stateczność kolumny zasypowej wypełniającej likwidowany szyb, w głównej
mierze, zależy od rodzaju i właściwości materiału zastosowanego na odcinkach
wlotów do wyrobisk, z którymi szyb ma połączenie i bezpośrednio nad nimi.
Materiał ten, przynajmniej na tych odcinkach powinien posiadać wysoką
wytrzymałość doraźną, znacznie przekraczającą panujące w kolumnie
zasypowej

ciśnienie

pionowe

,

być

trwałym

wobec

wody,

tzn.;

nierozmakalnym, nieuplastyczniającym się pod jej wpływem i nietworzącym
z wodą zawiesiny. Odcinek szybu, jaki w przelocie wlotów powinien być takim
materiałem wypełniony wynika z ilości materiału, jaki wniknie do wyrobisk
przyszybowych w wyniku parcia na powierzchnię wlotu, wywołanego
panującym w kolumnie zasypowej ciśnieniem

i wynika z równowagi:

=
gdzie:
-

parcie materiału zasypowego na powierzchnię wlotu.

-

tarcie pryzmy wysuwającego się z szybu materiału o spąg i ociosy
wyrobiska dolotowego (wlotu).

Odległość, przy jakiej następuje ta równowaga wylicza się ze wzoru:
=

2× ×
× ! × " + $ × μ&

gdzie:
-

ciśnienie poziome materiału zasypowego na powierzchnię wlotu,
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a

-

szerokość wyrobiska,

$

-

wysokość wyrobiska (wlotu),

-

współczynnik tarcia materiału zasypowego o ociosy i spąg

!

wyrobiska (wlotu),
'

-

współczynnik rozporu poziomego,

-

obliczeniowy ciężar objętościowy materiału zasypowego,
= 1,1 ×

(

-

(

ciężar objętościowy materiału zasypowego,

Określenie odległości, na jaką wysunie się materiał z szybu w głąb
rozpatrywanego wyrobiska dolotowego ma istotne znaczenie dla zbilansowania
ilości materiału zasypowego, niezbędnej do likwidacji szybu, w przypadku nie
wznoszenia tam oporowych.

14.0

Dobór materiału zasypowego

Kierując się względami ekonomicznymi nie sposób nie liczyć się z faktem
położenia szybu „Siemianowice III” z dala od producentów naturalnych
kruszyw mineralnych ze skał magmowych lub osadowych. Te zresztą, będąc
bardzo dobrymi surowcami w wielu innych dziedzinach gospodarki, są bardzo
drogie. Dodatkowo ich koszt zwiększa cena transportu z odległych źródeł
zaopatrzenia.
Mając powyższe na uwadze proponuje się zastosować do wypełnienia szybu
„Siemianowice III”, na odcinku od dna do poziomu 206 m, utwory
przepalonych hałd pogórniczych. Materiał ten wprawdzie, w ostatnich latach,
stał się wziętym surowcem np. do budowy dróg, to jednak na terenie Śląska jest
dostępny i w sumie znacznie tańszy od kruszyw mineralnych, których źródła
zaopatrzenia są odległe (Dolny Śląsk).
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Proponowane do wypełnienia szybu „Siemianowice III” utwory przepalonych
hałd pogórniczych są materiałem, którego właściwości fizykomechaniczne
spełniają wymagania stawiane z punktu widzenia stateczności zasypu. Jego
ocena jest niższa, gdy zachodziłaby konieczność przepływu przez ten zasyp
wody. Z uwagi bowiem na stosunkowo dużą zawartość w tym materiale frakcji
drobnoziarnistych, w tym produktów spalania węgla, dość szybko ulega on
zakolmatowaniu, wskutek ich wypłukiwania z górnych partii i osadzania
w przestrzeniach międzyziarnowych dolnych partii zasypu. Do tego dochodzi
kolmatacja fizyczna i chemiczna spowodowana filtracją zmineralizowanej
wody.
Głównymi skałami wchodzącymi w skład karbońskich odpadów pogórniczych
są iłowce, mułowce, łupki ilaste, łupki piaszczyste i piaskowce. Podstawowymi
składnikami iłów i łupków są minerały ilaste tj.; glinokrzemiany o niezwykle
zróżnicowanej budowie. Cechą charakterystyczną wszystkich minerałów
ilastych jest ich struktura, w skład której wchodzą różnie połączone ze sobą
warstwy; krzemotlenowe, glinotlenowe i wodorotlenowe.
Warstwowa budowa i obecność warstw wodorotlenowych powoduje ich
uplastycznienie, wskutek reakcji minerału ilastego z wodą. Woda, wchodząc
między pakiety, powoduje ich poślizg względem siebie, czyli obserwowaną
makroskopowo plastyczność.
Z tego też względu skały o dużej zawartości wymienionych wyżej minerałów
ilastych, w zasadzie nie nadają się do budowy kolumn zasypowych
likwidowanych szybów. Dotyczy to tych odcinków, które odpowiadają za trwałą
stateczność całej kolumny. W szczególności w szybach mokrych, z określonym
stałym dopływem wody, likwidowanych przy założeniu przepływu przez szyb
wody, z zamiarem spływu jej do systemu głównego odwadniania najniższego
poziomu. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo o dużym prawdopodobieństwie,
że z biegiem czasu zasyp taki ulegnie uplastycznieniu i wypłynie z szybu do
tych wyrobisk. Ciśnienie pionowe w takim zasypie, po jego uplastycznieniu,
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znacznie wzrasta, a co gorsze, zwiększa się znacznie współczynnik rozporu
poziomego ', dążąc do jedności, wskutek obniżenia się wartości kąta tarcia

wewnętrznego )* .
Zdecydowanie

inaczej

przedstawiają

się

właściwości

geomechaniczne

i hydrogeologiczne utworów pogórniczych z odpadów lokowanych na hałdach,
po ich przepaleniu wskutek ognisk pożarowych, powstałych w wyniku
samozapalenia się zawartego w tych odpadach węgla.
Zachowanie się minerałów ilastych wskutek działania temperatury prowadzi do
procesu dehydroksylacji. Polega to na rozbiciu pierwotnej struktury minerałów
ilastych, zaniku warstwy hydroksylowej (wodorotlenkowej) i wydzielaniu się jej
na powierzchni materiału w postaci pary wodnej. Efektem dehydroksylacji,
która ma miejsce w zakresie temperatur 400 ÷ 600℃, jest całkowite rozbicie
warstwowej struktury i jej częściowa morfizacja (słabo wykrywalne fazy
krystaliczne). Stopień zaburzenia i rozbicia struktury zależy od rodzaju minerału
ilastego, temperatury i czasu jej oddziaływania. Minerał po dehydroksylacji jest
niezdolny do odtworzenia swojej pierwotnej struktury. Nie jest zdolny do
reakcji z wodą, w sensie tworzenia nowych połączeń chemicznych, bądź
powstania właściwości plastycznych. Materiały przepalonych hałd mają także
negatywne właściwości. Mianowicie obecność zanieczyszczeń marglistych
prowadzi w procesie wypalania do powstania CaO lub MgO w temperaturze
700 ÷ 900℃, czyli tlenków mających właściwości hydratacyjne. Obecność
tlenków wapnia i magnezu w wypalonych łupkach czy glinach prowadzi do ich
reakcji z wodą, czyli powstawania wodorotlenków, co łączy się z przyrostem
objętości. To w warunkach zasypanego szybu wiąże się z uszczelnieniem
zasypu i uczynieniem go niedrożnym dla wody, niezależnie od wspomnianej
wyżej kolmatacji drobnymi frakcjami produktów spalania.
Zastosowanie do wypełnienia szybu „Siemianowice III” utworów przepalonych
hałd wymaga poddania ich badaniom laboratoryjnym, głównie w celu określenia
stopnia dehydroksylacji minerałów ilastych w procesie ich wypalania.
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Miarodajną metodą jest badanie straty prażenia w piecu o temperaturze 450℃.
Miarą stopnia dehydroksylacji jest określony stosunek wagowy próbki przed
i po prażeniu, po uprzednim suszeniu badanej próbki w temperaturze 110℃.
O pełnej dehydroksylacji dokonanej w tych utworach świadczy wynik zbliżony
do jedności. Za zadowalający stopień dehydroksylacji można uznać wynik różny
o nie więcej niż 2 % od jedności.

15.0

Sposób zamknięcia szybu na poziomie 206 m

Jak już wspomniano wyżej, szyb „Siemianowice III” ze względów
wentylacyjnych musi być utrzymywany od zrębu do poziomu 206 m. Z tego
powodu musi on być okresowo kontrolowany. Możliwe musi być również
prowadzenie robót związanych z naprawą jego obudowy, do poziomu 206m.
W tym celu w miejsce zlikwidowanego górniczego wyciągu szybowego –
klatkowego, szyb przystosowany będzie do wprowadzania jednokońcowego
wyciągu pomocniczego, którego naczynie (klatka) przystosowane będzie do
wykonywania takich robót.
Ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wnioskować można, że
Zamawiający sugeruje wykonanie zamknięcia zlikwidowanej części szybu,
w formie żelbetowej płyty wykonanej na poziomie 206 m.
Otóż wykonanie takiej płyty jest praktycznie wykluczone. Wymagałoby to
bowiem wycięcia muru obudowy szybu na całym obwodzie.
W praktyce oznaczałoby to zagrożenie oberwaniem się obudowy nad tym
wycięciem, zanim taka płyta zostałaby wykonana. W przeciwieństwie bowiem
do obudowy betonowej, która ściśle przylega do wyłomu, obudowa murowa
wznoszona odcinkami od stopy oporowej do stopy oporowej powyżej, posiada
za sobą pustą przestrzeń. Rzadko przestrzeń ta była wypełniania(przelewana)
zaprawą cementowo-piaskową lub betonem.
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Z tego względu w opracowaniu niniejszym zaprojektowano zamknięcie szybu
na poziomie 206 m stalowym pomostem z dźwigarów ⌶220, ułożonych

równolegle do istniejących dwóch dźwigarów ⌶ 500, służących do zawieszenia
pomp głębinowych Vogel w szybie „Siemianowice III”. Dźwigary zostaną
pokryte ocynkowanymi kratami pomostowymi typu „Mostostal” (Tablice do
projektowania konstrukcji metalowych W. Bogucki, M. Żyburtowicz) bądź
blachą żebrowaną 8 + 1,6 mm.
Pomost taki należy zabudować bez względu na to czy Zamawiający ostatecznie
zdecyduje się na zasypanie szybu poniżej poziomu 206 m, czy od zamiaru tego
odstąpi.

16.0

Przygotowanie szybu „Siemianowice III” do likwidacji na odcinku
od dna do poziomu 206 m

Odcinek szybu od dna do poziomu 206 m zostanie zlikwidowany bez
uprzedniego

demontażu

drabin,

blach

podestów

spoczynkowych

oraz

przepierzenia przedziału drabinowego. Demontaż ww. wyposażenia szybu
z

wykorzystaniem

wyciągu

awaryjnego

byłby

bardzo

pracochłonny,

niebezpieczny i wątpliwy jeśli chodzi o zasadność.

17.0

Założenia
z

do

technologii

wprowadzeniem

prowadzenia

materiału

zasypowego

prac

związanych

do

przestrzeni

likwidowanej części szybu.

Zwykle, przy likwidacji całych szybów od dna do zrębu, materiał
zasypowy wprowadza się bezpośrednio, z zastosowaniem samochodów
samowyładowczych i odpowiednio skonstruowanej zsuwni bądź pośrednio,
z zastosowaniem przenośnika np. zgrzebłowego.
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Materiał zasypowy, ukierunkowany odpowiednio zsuwnią, opada swobodnie
szybem.
W przypadku szybu „Siemianowice III” ten sposób nie może być zastosowany.
Opadający bowiem materiał spowodowałby uszkodzenia elementów zbrojenia
i technologicznego wyposażenia szybu; przedziału drabinowego, rurociągów,
kabli itp. czyniąc szyb niezdatnym do użytkowania.
W tej sytuacji, chcąc sprowadzić materiał z powierzchni należałoby zabudować
w szybie rurociąg o średnicy min. 300 mm na odcinku od zrębu do poziomu
206 m, o długości ok. 207 m lub opuszczać go kubłem podwieszonym do liny
wyciągu pomocniczego.
Tak w pierwszym jak i w drugim przypadku tak prowadzona likwidacja dolnego
odcinka szybu byłaby bardzo kosztowna. Koszt likwidacji z zastosowaniem
rurociągu przedstawiono w załączonym kosztorysie.
Również opuszczanie materiału zasypowego w wozach szybem „Bańgów”
i przewożenie go transportem szynowym wymagałoby bardzo kosztownych
nakładów na przywrócenie trakcji torowej do ruchu, nie mówiąc o urządzeniach
do wyładunku wozów do szybu.
W tej sytuacji należy rozważyć celowość likwidacji tej części szybu przez
zasypanie. Za tym zaniechaniem przemawia również rezygnacja z wiercenia
otworu z poziomu 206 m na poziom 321 m (w niewielkiej odległości od szybu)
do spływu wód na poziom 321 m. Obecny sposób spływu wód szybem jest
niezawodny i bezpieczny.
Jak już wspomniano wyżej, szyb wypełniony nawet materiałem o dużym
współczynniku filtracji, prędzej czy później uległby kolmatacji.
Przykrywając szyb na poziomie 206 m zaprojektowanym pomostem,
wyłączamy całkowicie z ruchu jego dolną część. Nie musi być kontrolowany,
a nadal będzie służył do spływu wody z poziomu 206 m na poziom 321 m.

28

W przyszłości, gdy odwadnianie wyrobisk byłej kopalni „Siemianowice”
przestanie być konieczne, cały szyb poddany zostanie likwidacji, po uprzednim
rozebraniu zaprojektowanego pomostu.

18.0

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

18.1

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji
poszczególnych zadań

− Zabudowa podpory głównej rurociągu DN 300 nad poziomem206 m.
− Zabudowa podpór pośrednich.
− Zabudowa konstrukcji prowadzących.
− Zabudowa rurociągu DN 300.
− Zabudowa na zrębie szybu leja zasypowego.
− Zabudowa przenośnika zasypowego.
− Zabudowa pomostu przykrywającego szyb na poziomie 206 m.
− Opuszczenie rurociągiem DN 300 materiału zasypowego.
− Kontrola poziomu materiału zasypowego w szybie.
18.2

Wskazania dotyczące zagrożeń podczas realizacji poszczególnych zadań

Roboty prowadzone w przestrzeni szybu. Istnieje ryzyko upadku w czasie ich
wykonywania. Istnieje ryzyko spadania przedmiotów.
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18.3

Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji poszczególnych robót

Roboty muszą być prowadzone na podstawie opracowanej przez wyłonionego
wykonawcę technologii zatwierdzonej przez Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą być z tą technologią zapoznani.
Każdy pracownik musi być zaznajomiony z zakresem prac, które będzie
wykonywał na danej zmianie, ze wskazaniem niebezpieczeństw, na które może
być narażony.

18.4

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót

Roboty w szybie będą wykonywane z naczynia wyciągu pomocniczego
i wykładanych z niego pomostów wychylnych.
Pracownicy zatrudnieni przy tych pracach muszą być zabezpieczeni przed
upadkiem za pomocą pasów bezpieczeństwa i wpięci linką asekuracyjną do
stałych elementów wyciągu.
Dostęp do szybu na zrębie oraz poszczególnych piętrach budynku nadszybia,
gdy prowadzone będą w nim prace, musi być uniemożliwiony dla osób
postronnych poprzez wygrodzenie np. liną z wywieszonymi tablicami
ostrzegawczymi.
Wejście do przestrzeni szybu na poziomach 150 i 206 m, gdy prowadzone będą
w nim jakiekolwiek prace, musi być uniemożliwione poprzez zamknięcie wrót
i wywieszenie tablic ostrzegawczych.
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Część II

Obliczenia

1.0

Obliczenia dotyczące stateczności kolumny zasypowej

1.1

Ciśnienie pionowe i poziome w kolumnie zasypowej

Ciśnienie pionowe w zasypie można obliczyć ze wzoru:
=

34×5×6
×
× 01 − 2 7 8
'×!

natomiast ciśnienie poziome:
=

×
!

× 01 − 2

34×5×6
7

8

gdzie:
R

-

promień hydrauliczny szybu [m]
=

9
:

gdzie:
F

-

przekrój szybu w świetle obudowy [;< ]
9 = 23,76 ;<

U

-

obwód szybu w świetle obudowy [;]
: = > × ? = > × 5,5 = 17,3 ;

Zatem:

'

23,76 ;<
=
= 1,37 ;
17,3 ;
-

współczynnik rozporu poziomego
'= @

)

-

<

)
A45 − B
2

obliczeniowa wielkość kąta tarcia wewnętrznego materiału zasypu
) = 0,9 × )*
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)*

-

wielkość kąta tarcia wewnętrznego materiału zasypu, dla utworów
przepalonej hałdy pogórniczej przyjęto:
)* = 35°

zatem:
'= @
(

-

) = 0,9 × 35° = 31,5°
< "45

− 15,75& = 0,56< = 0,31

wielkość ciężaru objętościowego materiału zasypu – przyjęto przez
analogię do tłucznia z cegły ostropalonej
(

!

= 15 [DE⁄;F ]

= 1,1 × 15 = 16,5 [DE⁄;F ]
-

współczynnik tarcia między materiałem zasypowym a murem
obudowy szybu
! = 0,43

−

! = 0,25

H D
−

ℎ

2@ I

H D

ℎI

− JH ℎK ℎ
2

Przy większych wartościach głębokości H (wysokość kolumny materiału)
zasypowego wartość:
1−2

34×5×6
7

→

dąży do zera,

zatem:
=

×
!

=

16,5 × 1,37
= 52,57 DE⁄;<
0,43

W wyniku tego ciśnienia wywieranego na powierzchnię każdego z wlotów,
materiał zasypowy wysunie się na odległość, przy której nastąpi równowaga
pomiędzy siłą parcia

wywieraną na wysuniętą z szybu pryzmę materiału

zasypowego, a siłą tarcia T tego materiału o powierzchnię spągu i ociosów
wyrobiska dolotowego:
=
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Odległość, na jaką wysunie się materiał zasypowy w wyrobisku dolotowym,
oblicza się ze wzoru:
2× ×
× ! × " + $ × μ&

=

[vide p.13]
Zatem odległość, na jaką wysunie się zawodniony materiał zasypowy do
wyrobisk dolotowych na poziomie 321 m (wloty północny i południowy są
bliźniaczo podobne do siebie) przy założeniu, że z uwagi na bardzo duże
wymiary samych wlotów 5,5 x 5,5 m, przy ich długości
= 52,57 DE⁄;<

LM

= 3,5 ;, ciśnienie:

posiada tę wartość na styku wlotu z wyrobiskiem dolotowym podszybia
o wymiarach:
= 5,5 ; ;

$ = 5,5 ;

Przy tym założeniu:
=

578,27
2 × 52,57 × 5,5
=
= 19,45 ;
29,72
16,5 × 0,25 × "5,5 + 5,5 × 0,31&

Wyliczona wg powyższego wzoru odległość nie uwzględnia wpływu
środowiska wodnego, w jakim wysuwanie się tego materiału będzie się
dokonywało oraz zmiennego przekroju wlotu.

Dlatego bardziej miarodajne będzie przyjęcie do rozważań wzoru prof. Józefa
Sztelaka na wysokość korka, odpowiedzialnego za stateczność materiału
zasypowego, w szybach zatopionych w przelocie każdego poziomu:
ℎ=

L

×

<

P

gdzie:
ℎ

-

wysokość korka mierzona od spągu wlotu [m]

L

-

wysokość słupa wody

P

-

ciężar objętościowy materiału skalnego zastosowanego do
33

wykonania korków
<

ciężar objętościowy wody [t/m3]

-

ℎ=

1.2

11 × 1,0
= 7,33 ;
1,5

Obliczenie ilości materiału zasypowego

Przy założeniu, że do wyrobisk dolotowych wysunie się materiał korka w
ilościtakiej, że poziom tego materiału nie odsłoni stropu wlotu do szybu, ilość
materiału jaka się wysunie (dla wlotu jednostronnego):
QLM

> × ?<
=
× "ℎ − $&
4

> × 5,5<
Q=
× "7,33 − 5,5&
4
Q ≅ 44 ;F

Całkowita ilość materiału, jaka wysunąć się może z szybu w obydwu kierunkach
wyniesie:
2 × Q ≅ 88 ;F
Tak więc, ogólna ilość materiału zasypowego jaka wprowadzona będzie do
szybu „Siemianowice III” z uwzględnieniem materiału, który wysunie się do
wyrobisk dolotowych na poziomie 321 m, wyniesie:

?

> × ?<
Q =
× S + 2 × QLM + 2 × Q
4
-

średnica szybu
? = 5,0 ;

pomijając krótkie odcinki tarczy beczkowej poniżej poziomu 206 m oraz
odcinek szybu w przelocie poziomu 321 m o średnicy 5,5 m.
S

-

wysokość kolumny zasypowej likwidowanej części szybu tj. od dna
do poziomu 206 m
S = 136 ;
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QLM

-

Q

-

ilość materiału zasypowego we wlocie
QLM = 87 ;F
ilość materiału zasypowego wysuniętego do wyrobiska dolotowego
Q = 44 ;F

Zatem:
> × 5,0<
Q =
× 136 + 2 × 87 + 2 × 44
4
Q = 2670 + 174 + 88 = TUVT WV

Przyjęto:
XY = TUZ[ WV
Całkowita ilość materiału niezbędna do wypełnienia szybu od dna do poziomu
206 m, z uwzględnieniem materiału we wlotach i wyrobiskach dolotowych,
wynosi TUZ[ WV
Przy gęstości usypowej utworów przepalonych hałd pogórniczych:
= 1,5 @⁄;F
do zasypania tego odcinka szybu „Siemianowice III” zużytych zostanie około
4225,0 ton.
Dla potrzeb kosztorysowych należy przyjąć 5300 t, uwzględniając 20 % błąd
szacunkowy.

2.0

Obliczenia

statyczne

stalowej

płyty

przykrywającej

szyb

„Siemianowice III” na poziomie 206 m

2.1

Założenia

Na poziomie 206 m zabudowane są w przelocie szybu dwa dźwigary ⌶ 500
osadzone w ceglanej obudowie szybu, równolegle do krótszej osi beczkowego
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kształtu jego tarczy zał. nr 11. Równolegle do tych dźwigarów zabudowane
zostaną dodatkowe dźwigary⌶ 200, w odstępach co 0,85 m.
Na poziomie górnych półek tych dźwigarów przewiduje się wykonanie podestu
zamykającego zlikwidowaną część szybu poniżej poziomu 206 m.
Zamknięcie to pozwoli na dojazd wyciągu pomocniczego do poziomu 206 m
i wyjście nań opuszczonej tym wyciągiem załogi.
Przyjęto maksymalny ciężar klatki wyciągu pomocniczego wraz z materiałami
i załogą ok. 5 T. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto obciążenia
użytkowe podestu:
= 0,5 ⁄;<
Pokrycie pomostu zaprojektowano z typowych krat pomostowych typu
„Mostostal”, które zastąpione mogą być blachą żeberkową 8 + 1,6 mm.
Z uwagi na zdecydowanie łatwiejsze mocowanie krat pomostowych, na rysunku
Nr 1 pokazano pokrycie kratami.

2.2

Tablice

Pokrycie kratami pomostowymi typu „Mostostal”

do

projektowania

konstrukcji

metalowych

W.

Bogucki,

M. Żyburtowicz, wydanie siódme z 2007 r., podają dla poszczególnych krat
wartości dopuszczalnego obciążenia "9] " w[

E⁄;< ] oraz skupionego na

powierzchni 0,2 × 0,2 ;"9_ ". Podane wartości nie uwzględniają wymaganego
dla pomostów szybowych współczynnika bezpieczeństwa

= 6.

Dla kraty pomostowej z płaskowników 30 × 3 ;; przy odległości podpór

` = 1,0 ; tablice podają wartość:

9] = 1510

E ⁄; <
q

1,0 m
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Przy ciężarze własnym:
= 0

1000 ;;
× 0,71
34,3 ;;

E ⁄; +

= 20,7 + 4,4 = 25,1

E ⁄;

b = 1963 + 27 = 1990

E ⁄;

b = 1,3 × 9] × 1 m + 1,1 ×

cd

E ⁄; 8

= 1,3 × 1510 × 1,0 + 1,1 × 25,1

b × ` < 1990 × 1,0<
=
=
= 249
8
8
ecd =

ecd

1000 ;;
× 0,222
50,8 ;;

E ⁄;

cd

S

0,3<
S = 30 × 0,003 ×
= 1,35 × 10fg ;F = 13,5 ;F
6
249 E⁄;
=
= 18 440 000
E⁄;< = hij, j klm
fg
F
1,35 × 10 ;

Przy współczynniku bezpieczeństwa

= 6 odnoszącym się do wytrzymałości

doraźnej,stal St3s:
ecd <

370

= 61,67
= 0,333 × ecd
6
Zatem dla pomostu w szybie należy wartości podane w tablicach podzielić przez
3:
9] =

1
× 9]
3

Dla kraty 30 × 3 i rozstawie podparć co 1,0 m
9] =

1
× 1510
3

E⁄;< = Z[V omp⁄WT > 500 omp⁄WT

37

2.3

Pokrycie z blach żeberkowych

Przy grubości blach gładkich 8 mm:
10 × 0,008<
S =
= 1,067 × 10fg ;F = 10,67 ;F
6
= 67,7

E ⁄; <

b = 1,3 × 500 + 1,1 × 67,7
b = 724

E ⁄;

<

724 × 1,0< × 1,0
= 90,5 E;
cd =
8
90,5 E;
ecd =
= ij, i klm > 61,67
10,67 ;F
Zatem należy przyjąć grubsze blachy lub zmniejszyć rozstaw dźwigarów.
Wg tablic, blachy żeberkowe o grubości większej od 8 mm nie są objęte
programem produkcji wyrobów walcowanych. W tej sytuacji pozostaje tylko
zmniejszenie odstępów pomiędzy dźwigarami konstrukcji nośnej.
Przy zmniejszeniu rozstawu dźwigarów do 0,85 m:

cd

724 × 0,85< × 1,0
=
= 65,4
8

E;

i wtedy:
ecd =

65,4 E;
= rhV < 616
10,67 ;F
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2.4

Belki wsporcze płyty (pomostu)

Maksymalna długość belek w świetle obudowy wynosi ` = 4,22 ;
Rozpiętość obliczeniowa:
`cd = 1,05 × 4,22 = 4,45 ;
q

`cd = 4,45 ;

Przyjęto wstępnie belki ⌶ 220

E ⁄; ;

= 31,1

S = 278 ;F

Rozstaw belek co 0,85 m
= 500

b = 1,3 ×

E⁄;< × 0,85 = 425

+ 1,1 ×

cd

E ⁄;

= 552,5 + 34,5 = 587

587 × 4,45<
=
= 1453
8

E ⁄;

E;

i wtedy:
ecd =

1453 E;
= ZT, V klm < 61,7
278 ;F

Zatem odległość pomiędzy belkami konstrukcji nośnej pomostu zakrywającego
zlikwidowaną część szybu „Siemianowice III” wynosząca 0,85 m, przy profilu
⌶ 220,spełnia wymagania przepisów tak w przypadku pokrycia kratami
pomostowymi 30 x 3 jak i blachami żeberkowymi 8 + 1,6 mm.

39

