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USZCZELNIENIE  LIKWIDOWANEGO  SZYBU  DLA  

OGRANICZENIA WYPŁYWU  METANU  W ŚWIETLE  BADAŃ  
WYBRANYCH  SPOIW GÓRNICZYCH“ 

Summary 
The paper presents laboratory tests results of thermal power waste and mining binders 

aimed on their application as a sealing of a liquidated mineshaft. 
 
1. Wprowadzenie 
 
W dniu 24.06.1999 r. w likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Morcinek” w 

Kaczycach w szybie wentylacyjnym III, będącym w trakcie przygotowań do zasypywania, 
nastąpiło zapalenie, a następnie wybuch metanu. 

Po wybuchu metanu stwierdzono, że pomimo odizolowania szybu od innych rejonów 
kopalni za pomocą wykonanych w wyrobiskach łączących się z szybem korków izolacyjnych, 
dochodzi w szybie do gromadzenia się metanu o niebezpiecznych stężeniach. 

W początkowym okresie wypełniania szybu materiałem zasypowym, przed wykonaniem 
otworu wielkośrednicowego do lunety wentylacyjnej, możliwe było dostarczanie do szybu 
jedynie mieszaniny pyłu dymnicowego z wodą poprzez rurociąg podsadzkowy. 

Po odwierceniu otworu i wykonaniu na powierzchni zbiornika zasypowego oraz zsypni w 
lunecie wentylacyjnej (rys. 1), zaistniała możliwość zastosowania zasypu z innego materiału 
niż mieszanina pyłu dymnicowego z wodą. Podstawowym sposobem wykonywania zasypu 
było sypanie kamienia popłuczkowego zwilżonego wodą z równoczesnym podawaniem do 
szybu mieszaniny pyłu dymnicowego z wodą, przy czym dopuszczona była możliwość 
wypełniania szybu tylko zwilżonym kamieniem popłuczkowym w sytuacjach braku pyłu 
dymnicowego lub tylko mieszaniną pyłu dymnicowego z wodą. W dniu 6.08.1999 r. 
rozpoczęto sypanie do szybu kamienia popłuczkowego, a w dniu 28.08.1999 r. zakończono 
podawanie pyłu dymnicowego. 

 
Dodatkowym utrudnieniem w likwidacji szybu III były okresowe, duże przemieszczenia 

zasypu, oraz utrzymujący się stale nad wykonywanym zasypem słup wody o wysokości ok. 
70 m, który dodatkowo komplikował proces likwidacji szybu. 

Z tych względów koniecznym było zastosowanie optymalnej pod względem 
bezpieczeństwa technologii likwidacji górnego odcinka szybu III, biorąc pod uwagę 
występujące zagrożenia naturalne oraz ograniczenia przestrzenne związane z uszkodzeniem 
budynku nadszybia. Technologia likwidacji górnego odcinka szybu III przewidywała 
zasypanie odcinka rury szybowej od głębokości ok. 34 m do zrębu szybu kamieniem 
popłuczkowym, natomiast likwidacja kanału wentylacyjnego oraz szybika została wykonana 
przez ich podsadzeniem podsadzką samozestalającą wytworzoną na bazie mieszaniny pyłów 
dymnicowych z wodą i dodatkiem górniczego spoiwa wiążącego. 

 
 
 



2. Wyniki badań przydatności materiałów odpadowych i wybranych spoiw górniczych 
do budowy uszczelnienia likwidowanego szybu 
 
Dla opracowania technologii likwidacji górnego odcinka szybu III wykonano badania 

mieszanin zestalających opartych na bazie dostępnych popiołów lotnych oraz spoiw 
górniczych. Założono, że optymalna mieszanina zastalająca winna zapewnić uszczelnienie 
lunety wentylacyjnej, szybika i szybu III KWK „Morcinek”, minimalizując zagrożenie 
migracją metanu na powierzchnię. 

Przydatność materiałów odpadowych do budowy uszczelnienia likwidowanego szybu 
została określona na podstawie badań obejmujących określenie: 

− minimalnych proporcji masowych materiału odpadowego do wody dla jej 
całkowitego związania, 

− stopnia zestalenia materiału odpadowego w czasie, 
− nośności i wytrzymałości podsadzki wykonanej z odpadów, 
− czasu wiązania mieszanin materiałów odpadowych z dodatkiem spoiw górniczych, 
− przepuszczalności (współczynnika filtracji). 

Badania wykonano dla następujących materiałów: 
− spoiwa Utex – 5, Utex – 15, Utex – 50, 
− spoiwa Geoset i Tekblend, 
− popiół po półsuchym odsiarczaniu spalin z Elektrowni Rybnik, 
− popiół bez odsiarczania spalin z Elektrowni Rybnik, 
− popiół z kotła fluidalnego z Elektrowni Żerań i z Elektrociepłowni Czechowice. 

Badania przydatności spoiw górniczych i popiołów lotnych do związania wody 
nadmiarowej bez możliwości mieszania mają na celu określenie możliwości pozbycia wody 
nadmiarowej poprzez wchłonięcie jej przez wsypywane do wody spoiwa górnicze lub popioły 
lotne. Określano, jaką ilość cząstek stałych spoiwa górniczego lub popiołu lotnego należy 
wsypać do wody, aby całkowicie wchłonąć wodę znajdującą się w cylindrze pomiarowym o 
objętości 2 dm3. Następnie po 24 godzinach od wsypania spoiw i popiołów do wody 
określono: 

− stopień zestalenia spoiwa i popiołu,  
− nośność materiału,  
− wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie (jeżeli materiał uległ zestaleniu). 

Badanie nośności mieszanin odpadów drobnofrakcyjnych przeprowadzono za pomocą 
zmodyfikowanego aparatu Vicata, mierząc głębokości zanurzenia się penetratora o 
powierzchni 1 cm2 pod określonym obciążeniem. Za wynik pomiaru nośności przyjęto 
wielkość obciążenia, pod którym penetrator zanurzał się w badanej próbce na głębokość 
mniejszą niż 3 mm. Maksymalna wartość obciążenia wynosiła 5 kg, co odpowiadało 
naciskowi powierzchniowemu 0,5 MPa. 

Pomiaru wytrzymałości na ściskanie dokonano przy użyciu maszyny wytrzymałościowej 
LruE-2 z cyfrowym odczytem i rejestracją wyników, poddając jednoosiowemu ściskaniu 
próbki wycięte z zestalonych materiałów. 

Wyznaczenie współczynnika filtracji przeprowadzono metodą pomiarową – rurka 
Kamieńskiego. 

Badania możliwości związania wody nadmiarowej przez spoiwa górnicze i popioły lotne 
bez możliwości mieszania wykazały, że: 

− masowy udział części stałych do wody wynosił od 1,28:1 dla popiołu z 
Elektrociepłowni Czechowice do 2,41:1 dla spoiwa Utex 5, 

− po czasie 24 godzin od zasypania wody próbki wykonane ze spoiwa Utex-5 i z 
popiołu z Elektrowni Rybnik można było scharakteryzować jako mokre i 



plastyczne, próbki wykonane z popiołów lotnych z El. Żerań i z EC Czechowice 
wykazywały cechy materiału suchego i plastycznego, pozostałe próbki były 
zestalone i suche, 

− nośność niezestalonych próbek po 24 godzinach mieściła się między 0,001 MPa 
dla popiołu z Elektrowni Rybnik a 0.14 MPa dla popiołu z Elektrociepłowni 
Żerań. Dla próbek sporządzonych na bazie spoiwa górniczego Utex-5 nośność 
wynosiła 0.02, natomiast na bazie popiołu z Elektrociepłowni Czechowice 0.06 
MPa. Próbki wykonane z spoiwa Utex-15, Utex-50, Geoset oraz Tekblend 
wykazywały nośność powyżej 0.5 MPa, 

− wszystkie próbki charakteryzujące się nośnością powyżej 0.5 MPa po 24 
godzinach sezonowania wykazywały wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, 
która wynosiła od 0,55 MPa w przypadku spoiwa Utex 15 do 4,11 MPa dla spoiwa 
Tekblend. Dla próbki sporządzonej ze spoiwa górniczego Utex-50 wartość 
wytrzymałości wynosiła 1,02 MPa, a dla próbki sporządzonej ze spoiwa 
górniczego Geoset 2,03 MPa. 

−  
Tablica 1 

Minimalny stosunek masowy spoiw górniczych i popiołów do wody (c/w), przy 
którym nie występuje woda nadmiarowa w zależności od sposobu przygotowania 
mieszaniny 

rodzaj materiału min. c/w 
(z mieszaniem) 

min. c/w 
(bez 

mieszania) 
UTEX – 5 2.27 2.41 
UTEX – 15 2.17 2.29 
UTEX – 50 2.21 2.21 
GEOSET 1.52 1.61 

TEKBLEND 0.29 1.76 
Popiół Rybnik - 1.72 
Popiół Żerań - 2.04 

Popiół czechowice - 1.28 
 

Przeprowadzone badania możliwości związania wody nadmiarowej przez spoiwa górnicze 
z możliwością mieszania wykazały, że największa ilość wody możliwa jest do związania przy 
użyciu spoiwa górniczego Tekblend (stosunek części stałych do wody c:w = 0,29). Pozostałe 
spoiwa użyte do badań potrafią związać kilkakrotnie mniej wody, i tak dla spoiwa górniczego 
Geoset c:w=1,52, dla spoiwa Utex-50 c:w=2,1, natomiast dla spoiwa górniczego Utax-15 
c:w=2,17.  

Mieszanina sporządzona na bazie spoiwa górniczego Utex-5 jest w stanie związać 
najmniej wody ze wszystkich użytych do badań materiałów, a uzyskany stosunek masowy 
części stałych do wody c:w wynosi 2,27. 
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Rys. 1. Wytrzymałość badanych materiałów na ściskanie po 24 godzinach w warunkach 

wiązania wody nadmiarowej bez możliwości mieszania 
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Rys. 2. Współczynnik filtracji mieszanin popiołowo-wodnych na bazie popiołu bez 

odsiarczania spalin z elektrowni "Rybnik" w zależności od czasu sezonowania 

mieszanin i ilości dodanego cementu  
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Rys. 3. Współczynnik filtracji mieszanin popiołowo-wodnych na bazie popiołu po 

półsuchhym odsiarczaniu spalin z elektrowni "Rybnik" w zależności od czasu 

sezonowania mieszanin i ilości dodanego cementu  
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Rys. 4. Współczynnik filtracji mieszanin popiołowo-wodnych na bazie popiołu z kotła 

fluidalnego z elektrociepłowni "Czechowice" w zależności od czasu sezonowania 

mieszanin i ilości dodanego cementu  

 

Przeprowadzone wyniki badań czasu wiązania wykazały, że dla mieszanin sporządzonych 
na bazie popiołu z Elektrowni „Rybnik” z dodatkiem spoiwa górniczego Geoset proces 
wiązania był najkrótszy ze wszystkich przebadanych mieszanin i zawierał się w przedziale od 
3 do 10 dni w zależności od masowego udziału spoiwa w mieszaninie oraz rozlewności. 



Dodać należy, że zwiększenie udziału spoiwa Geoset w mieszaninie z 5 do 8% w znaczący 
sposób przyśpieszał proces wiązania. 

Wytrzymałość na ściskanie badanych mieszanin po 28 dniach sezonowania zmieniała się 
od 0,62 do 2,42 MPa. Najniższe parametry wytrzymałościowe nie przekraczające 1 MPa 
wykazywały mieszaniny z udziałem spoiwa Utex-5 i spoiwa Tekblend. 

Wyniki badań współczynnika filtracji dla mieszanin popiołowo-wodnych na bazie 
popiołów z dodatkiem cementu przedstawiają rys. 2 – 4. Z badań wynika, że współczynnik 
filtracji badanych mieszanin maleje wraz z wzrostem czasu sezonowania próbek, a jego 
wartość stabilizuje się po około 60 dobach. 

Najmniejszy współczynnik filtracji posiada wg danych producenta spoiwo Geoset, a 
mianowicie około 2,5·10-10 m/s, co pozwala przyjąć, że spoiwo to posiada cechy materiału 
nieprzepuszczalnego. 

 
3. Podsumowanie 
 

1. Przydatność materiałów odpadowych do budowy uszczelnienia w likwidowanym szybie 
może być określona na podstawie badań obejmujących określenie minimalnych proporcji 
masowych materiału odpadowego do wody dla jej całkowitego związania, ocenę stopnia 
zestalenia materiału odpadowego w czasie, określenie nośności i wytrzymałości podsadzki 
wykonanej z odpadów, określenie czasu wiązania mieszanin materiałów odpadowych z 
dodatkiem spoiw górniczych oraz przepuszczalności. 

2. Próbki wykonane z spoiw górniczych: Utex 15, Utex 50, Geoset oraz Tekblend zestaliły się 
po 24 godzinach od wsypania ich do wody i wykazywały wytrzymałość na ściskanie od 
0,55 MPa w przypadku spoiwa Utex 15 do 4,11 MPa dla spoiwa Tekblend. 

3. Największa ilość wody potrzebna do związania 1 tony materiału suchego wynosząca 3,45 
m3 zachodzi w przypadku zastosowania spoiwa górniczego Tekblend (C:W=0,29). 
Najmniejszą ilość wody 0,44 m3 w przeliczeniu na 1 tonę materiału suchego wiąże spoiwo 
górnicze Utex-5 (C:W=2,27). Pozostałe użyte do badań spoiwa górnicze potrafią związać 
objętości wody podobne do objętości wody wiązanej przez spoiwo Utex-5 (w przeliczeniu 
na 1 tonę materiału suchego - Utex-15 – 0,46 m3 wody, Utex-50 – 0,48 m3 wody, Geoset 
0,66 m3 wody). 

4. Uzyskane wyniki badań nośności mieszanin popiołowo-wodnych wykonanych na bazie 
popiołu z El. „Rybnik” z dodatkiem spoiwa górniczego Geoset w ilości 5 i 8% wykazują, 
że uzyskały one najszybciej ze wszystkich badanych mieszanin wymaganą wartość 
nośności 0,5 MPa w czasie od 1,5 do 3 dni. Dla mieszanin sporządzonych z dodatkiem 
spoiw Utex-5, Utex-15 oraz Tekblend w ilości 5 i 8% proces wzrostu nośności w czasie 
przebiegał podobnie a wymaganą wartość nośności uzyskiwały one w przedziale od 8 do 
16 dni. Mieszaniny popiołowo-wodne z dodatkiem spoiwa górniczego Utex-50 wymaganą 
wartość nośności 0,5 MPa uzyskały w przedziale 3,5 do 6 dni. 

5. Z badań współczynnika filtracji dla mieszanin popiołowo-wodnych na bazie popiołów 
wynika, że współczynnik filtracji badanych mieszanin maleje wraz z wzrostem czasu 
sezonowania próbek, a jego wartość stabilizuje się po około 60 dobach. Najmniejszy 
współczynnik filtracji posiada wg danych producenta spoiwo Geoset, a mianowicie około 
2,5·10-10 m/s, co pozwala przyjąć, że spoiwo to posiada cechy materiału 
nieprzepuszczalnego. 

6. Przeprowadzone badania pozwalają przyjąć, że wykonanie uszczelnienia zasypu w górnym 
odcinku likwidowanego szybu z podsadzki samozestalającej sporządzonej na bazie 
mieszaniny popiołowo-wodnej z dodatkiem spoiwa może zminimalizować zagrożenie 
migracją metanu przez zasyp. 
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