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LIKWIDACJA WYROBISK GÓRNICZYCH ORAZ PODZIEMNYCH 
PUSTEK NATURALNYCH, ZWŁASZCZA WYPEŁNIONYCH 

PŁYNNYM MEDIUM 
 
Abstract: The method of liquidation underground structures and headings which was filled 
with liquid medium has been presented in the paper. This method has been described on the 
example of liquidation in 2000. The structures of old tube which was flooded in the fifties in 
Warsaw which was liquidated has been showed.  
 
1. Wstęp 

Rozbudowa miast oraz budowa w nich nowoczesnych Centrów Handlowo – 
Usługowych i Biznesowych wymusza konieczność zabezpieczenia tych obiektów przed 
nierównomiernym ich osiadaniem ze względu na występujące warunki gruntowe [1]. 
Zabezpieczenie takie wykonuje się poprzez budowę odpowiednich fundamentów lub poprzez 
modyfikację istniejących warunków gruntowych zapewniających stabilność budowanych 
obiektów. 

Dość często spotyka się w ośrodkach gruntowych lub masywach skalnych zalegających 
pod planowaną budowlą podziemne wyrobiska takie jak.: tunele, kanały ciągów 
kanalizacyjnych oraz płytko zalegające pustki poeksploatacyjne po eksploatacji takich kopalin 
jak węgiel kamienny, rudy żelaza, cynku, ołowiu, srebra, barytu oraz  siarki i soli 
eksploatowanych metodą ługowania. Wymienione wyżej wyrobiska występują jako puste lub 
wypełnione różnego rodzaju cieczami. 

Mając na uwadze ochronę powierzchni oraz znajdujących się na niej budowli 
istniejących lub przewidzianych do wykonania występujące w górotworze wyrobiska 
powinny być właściwie zabezpieczone (zlikwidowane) poprzez szczelne ich wypełnienie 
tworzywem zapewniającym jego długoletnią trwałość.  

Likwidacja wyrobisk pustych nie nastręcza większych trudności i jest bardzo dobrze 
opanowana.  

Dotychczas likwidację stwierdzonych podziemnych wyrobisk prowadzono poprzez 
uprzednio odwiercone otwory wiertnicze, którymi wtłaczano grawitacyjnie lub pod 
ciśnieniem mieszaniny lub zaczyny sporządzone z odpowiednich do tego celu materiałów. 
Metoda ta nie gwarantowała dokładnego wypełnienia podziemnych wyrobisk w szczególności 
w przypadku wypełnienia ich całkowicie lub częściowo płynnymi mediami. 

Duże trudności występują w trakcie likwidacji w/w wyrobisk wypełnionych płynnymi 
mediami. W trakcie likwidacji płynnych wyrobisk podziemnych wypełnionych płynnymi 
mediami z reguły nie ma możliwości całkowitego wypompowania płynnego z uwagi na 
bardzo duże niebezpieczeństwo występowania deformacji nieciągłych, co ma bezpośredni 
wpływ na powierzchnię terenu oraz obiekty znajdujące się na danym terenie. 

Do najczęściej spotykanych płynnych mediów wypełniających podziemne wyrobiska 
należą: wody gruntowe, wody zasolone, cieki kanalizacyjne, wody zasiarczone, wody z 
zawartością związków ropopochodnych, wody zawierające związki (środki) powierzchniowo 
czynne. 

 



 

2. Technika i technologia prac likwidacyjnych podziemnych wyrobisk i obiektów 
wypełnionych płynnymi mediami 

W praktyce istnieją różne metody likwidacji podziemnych obiektów i wyrobisk 
wypełnionych płynnymi mediami. 
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie metoda wiertnicza likwidacji (szczelnego 
wypełnienia) podziemnych obiektów i wyrobisk wiążącymi zaczynami. Jest to metoda 
pozwalająca na szybkie zrealizowanie przedsięwzięcia i dająca pewność, że podziemne 
wyrobiska lub podziemne obiekty zostaną w całości wypełnione tworzywem gwarantującym 
ich długoletnią trwałość. 
 
2.1. Badania laboratoryjne 

W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych, których wyniki sprawdzono i 
potwierdzono na skalę techniczną w warunkach terenowych zaobserwowano fakt, że przy 
odpowiedniej różnicy pomiędzy gęstością wtłaczanego zaczynu i gęstością medium płynnego 
wypełniającego wyrobisko górnicze lub podziemną pustkę zachodzi pełne wyparcie medium 
wypełniającego przez zatłaczany zaczyn bez zauważalnego mieszania się tych dwóch 
substancji. 

Stwierdzono również, że dla prawidłowego przebiegu całej operacji szczelnego 
wypełniania likwidowanego wyrobiska lub podziemnego obiektu duże znaczenie odgrywa 
utrzymanie stałej określonej odległości końca rury służącej do zatłaczania zaczynu wiążącego 
od spągu likwidowanego wyrobiska. 

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych symulujących procesy zachodzące w 
trakcie podsadzania podziemnych wyrobisk przedstawiono na fot.1 i 2.  

 

 
 
Fot. 1. Symulacja rozlewności zaczynu pod-
sadzkowego w środowisku wodnym w warunkach 
laboratoryjnych 

 
Fot. 2. Porównanie rozlewności i czasu wiązania 
w środowisku wodnym zaczynów o różnym 
składzie 

 

W trakcie przeprowadzonych na dużą skalę badań laboratoryjnych oraz prac 
terenowych stwierdzono, że korzystne wypełnienie wyrobiska uzyskuje się, gdy przewidziany 
do zatłoczenia wiążący zaczyn ma gęstość powyżej 0,5 g/cm3 większą od gęstości płynnego 
medium wypełniającego likwidowane wyrobisko. 

Drugim czynnikiem, który bardzo korzystnie wpływa na szczelne wypełnienie 
likwidowanego podziemnego wyrobiska jest szybkość zatłaczania wiążącego zaczynu do 
likwidowanego wyrobiska, która nie może przekraczać ok. 20 m3/godz. 

 
 



 

2.2. Metoda likwidacji podziemnych wyrobisk wypełnionych płynnym medium 
Przedstawiona w artykule metoda likwidacji (szczelnego wypełnienia) podziemnych 

wyrobisk wypełnionych płynnymi mediami [4] polega na odwierceniu otworów wiertniczych 
udostępniających likwidowane wyrobiska i odpowiednim ich uzbrojeniu oraz odwierceniu 
otworu odprężającego. 

Poprzez otwór wiertniczy do likwidowanego wyrobiska podziemnego wypełnionego 
płynnym medium zatłacza się grawitacyjnie wiążący zaczyn o gęstości przynajmniej 0,5 
g/cm3 wyższej od gęstości medium płynnego, zachowując równowagę pomiędzy objętością 
wtłaczanego zaczynu wiążącego, a objętością wypieranego przez otwór odprężający medium 
płynnego. 

W momencie rozpoczęcia operacji likwidacji końcówkę rury, która służy do zatłaczania 
grawitacyjnego zaczynu wiążącego należy umieścić ponad dnem likwidowanego 
podziemnego wyrobiska w odległości nie mniejszej niż trzykrotna średnica rury służącej do 
zatłaczania zaczynu. Rurę służącą do grawitacyjnego zatłaczania zaczynu należy 
systematycznie podnosić w zależności od poziomu powierzchni podnoszącego się lustra 
wiążącego zaczynu, utrzymując go w stałej odległości od końcówki rury. Schemat 
podstawowych instalacji służących do sporządzania i zatłaczania wiążących zaczynów 
przeznaczonych do likwidacji podziemnych wyrobisk wypełnionych płynnym medium 
przedstawiono na rys. 1. 

 
 

Rys. 1. Schemat instalacji do sporządzania i zatłaczania zaczynu popiołowo-cementowego. 

 



 

3. Likwidacja zatopionych podziemnych obiektów metra w Warszawie 
Technologia budowy metra głębokiego w latach pięćdziesiątych spowodowała 

naruszenie stabilności gruntów nadległych oraz zmiany ich parametrów geotechnicznych. 
Posadowienie fundamentów nowobudowanego Centrum Handlowo – Usługowego w rejonie 
dworca PKP Warszawa Wileńska nad istniejącymi podziemnymi wyrobiskami metra [2] 
mogło spowodować przekroczenie dopuszczalnych osiadań, co miałoby wpływ na 
konstrukcję obiektu i jego wystrój architektoniczny [3]. 
 
3.1. Charakterystyka podziemnego metra 

W skład wyrobisk podziemnych metra, wypełnionych zanieczyszczoną wodą o gęstości 
1,08 g/m3, wchodziły następujące wyrobiska przedstawione schematycznie na rys. 2: 

 
Rys. 2. Lokalizacja obiektów podziemnych metra wraz z projektowaną lokalizacją otworów 

wiertniczych 
 

– S – szyb o średnicy wewnętrznej φ 5,60 m i głębokości 40,85 m, 
– Sz-1 – dwutorowe sztolnie o wymiarach w świetle obudowy betonowej 2,72×2,66 m  

i długościach: zachodnia 64,5 m, wschodnia 82,0 m, 
– Sz-2 – jednotorowa sztolnia o wymiarach w świetle obudowy 1,96×2,00 m  

i długości 18 m 
– Kw – komora wentylacyjna o wymiarach 4,50×4,40 m i długości 25 m. 
3.2. Koncepcja likwidacji podziemnych obiektów metra 

W świetle określonych warunków środowiskowych oraz istniejącego zagrożenia 
powierzchni, a zwłaszcza nowo powstającego Centrum, ze strony podziemnych obiektów 
metra, przyjęto następujące zasady likwidacji tego zagrożenia: 
- obiekty podziemne metra: S – szyb, Sz–1 – dwutorowe sztolnie, Sz-2 – jednotorową 

sztolnię oraz Kw – komorę wentylacyjną, wypełnić szczelnie odpowiednio dobranym 
materiałem, zapewniającym odpowiednią jego wytrzymałość oraz długoletnią trwałość. 
Objętość w/w obiektów przeznaczonych do likwidacji wynosiła 3200 m3, 

- likwidacja w/w obiektów wykonana zostanie poprzez otwory wiertnicze odwiercone 
pionowo z powierzchni oraz odpowiednio uzbrojone i przygotowane do zatłaczania 



 

wiążącego zaczynu, 
- w celu wyeliminowania mieszania się zatłaczanego zaczynu z wypełniającą likwidowane 

wyrobiska wodą zastosować zaczyny o odpowiedniej gęstości i charakteryzujące się niską 
rozlewnością i odstojem wody, 

- dla zapewnienia szczelnego i równomiernego wypełnienia likwidowanych obiektów, w 
trakcie zatłaczania wiążących zaczynów, równocześnie odpompowywać z nich wodę, z 
wydajnością zbliżoną do ilości zatłaczanego zaczynu, 

- proces likwidacji podziemnych obiektów metra kontrolować w sposób ciągły w zakresie 
jakości parametrów technologicznych stosowanych zaczynów jak i osiągniętych efektów 
ich rozpływu oraz wiązania w warunkach podziemnych w obecności wody. 

 
3.3. Prace wiertnicze. 

Miejsca wierceń zostały wyznaczone w oparciu o mapę lokalizacji obiektów 
podziemnych metra i zaznaczone na rys. 2.  Całość prac wiertniczych wykonana została 
urządzeniem wiertniczym WIRTH B-1A. 
 
3.4. Technologia likwidacji podziemnych obiektów metra. 

Podstawowym zadaniem materiałów i surowców, z których sporządzano wiążące 
zaczyny, przeznaczone do likwidacji płytko zalegających wyrobisk metodą iniekcji 
otworowej, było szczelne i trwałe wypełnienie tych obiektów eliminujące i zapobiegające ich 
ujemnemu wpływowi na powierzchnię i nowo budowane obiekty Centrum Handlowego. 

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych wytypowano podstawowe surowce do 
sporządzenia wiążących zaczynów przeznaczonych do likwidacji podziemnych obiektów 
metra głębokiego takie jak: 
– popiół lotny z Elektrociepłowni  SIEKIERKI, 
– cement portlandzki CEMI 32.5 R, 
– woda zarobowa pobierana z likwidowanych wyrobisk, 
oraz ustalono następujące parametry techniczne sporządzanych zaczynów: 
– stosunek w/p+c – 0,45-0,48, 
– gęstość w granicach  1,56-1,60 g/cm3, 
– odstój wody  1,5-2,0 % objętości 
– wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach minimum 3,20 MPa. 
 
3.5. Technologia sporządzania i zatłaczania wiążących zaczynów do podziemnych wyrobisk 

metra. 
Cykl przygotowawczy i sporządzanie wiążącego zaczynu przebiegało w następujący 

sposób: 
– mieszanie popiołu lotnego z cementem w stosunku 9 części wagowych popiołu i 1 część 

wagowa cementu odbywało się w polowej stacji mieszania przy pomocy urządzenia 
dozująco – mieszającego, 

– otrzymaną mieszaninę popiołowo – cementową przetłaczano do cementosamochodów i 
transportowano do miejsca przeznaczenia, 

– sporządzanie wiążącego zaczynu odbywało się przy pomocy głowicy pneumatyczno– 
hydraulicznej ustawionej bezpośrednio nad odwierconym otworem wiertniczym, 

– przetłaczanie suchej mieszaniny popiołowo – cementowej do głowicy odbywało się przy 
pomocy sprężonego powietrza pod ciśnieniem 0,15 MPa, 

– podawanie wody zarobowej do głowicy w celu jej wymieszania z mieszaniną  popiołowo 
– cementową odbywało się pod ciśnieniem 0,6 MPa i wydajności strumienia objętości od 
400-450 dcm3/min, 

– proces mieszania mieszaniny popiołowo – cementowej z wodą zarobową odbywał się w 



 

komorze mieszalniczej głowicy pneumatyczno – hydraulicznej [5], 
– w trakcie sporządzania zaczynu do podsadzania kontrolowano jego gęstość i rozlewność. 

Ponieważ wszystkie przewidziane do likwidacji podziemne wyrobiska metra 
wypełnione były wodą, w trakcie ich wypełniania zaczynem wypompowywana była również 
z nich woda, z takim strumieniem objętości z jakim zatłaczany  był zaczyn. Z równoczesnym 
podnoszeniem się poziomu zatłaczanego zaczynu w wyrobisku, systematycznie podnoszono 
rurę do zatłaczania z PCV tak, aby zachować odpowiedni odstęp od poziomu podnoszącego 
się zaczynu do ujścia rury. 

W trakcie prowadzenia robót kontrolowano następujące parametry zarówno świeżego 
jak i stwardniałego zaczynu: 
– gęstość za pomocą wagi Baroida, 
– rozlewność, 
– odstój wody, 
– czas wiązania, 
– pobierano próbki do badań wytrzymałości po sporządzeniu zaczyny z głowicy oraz z 

wyrobiska. 
Przed przystąpieniem do zatłaczania w następnym dniu wykonywane były pomiary 

sprawdzające wysokość poziomu wypełnienia komór w poszczególnych odwiertach.  
 
3.6. Zabiegi dotłaczające pod ciśnieniem 

Zatłaczanie zaczynu metodą grawitacyjną kończono po stwierdzeniu podniesienia się 
słupa zaczynu w wyrobisku do poziomu od 10 do 15 cm poniżej stropu wyrobiska. Następnie 
wyjmowano kolumnę rur PCV a w rurach stalowych montowano uszczelkę typu PACKER i 
kontynuowano zatłaczanie zaczynu pod ciśnieniem max 1,5 MPa. 
 
3.7. Kontrola efektów prac likwidacyjnych 

Do podstawowych czynności decydujących o skuteczności prac likwidacyjno-
podsadzających podziemne wyrobisko należy zaliczyć [6]: 
– stopień wypełnienia likwidowanego wyrobiska,  
– parametry wytrzymałościowe stwardniałego zaczynu wypełniającego,  
– stopień mieszania się wypełniającego zaczynu z wodą wypełniającą likwidowane 

wyrobisko, 
– zasięg rozpływu ( penetracji ) zatłaczanych zaczynów, odporność związanego zaczynu na 

działanie wód gruntowych. 
Mając powyższe na uwadze ocenę skuteczności i efektywności wypełnienia 

podziemnych wyrobisk przeprowadzono dwoma metodami: geofizyczną i wiertniczą. 
Pomiary geofizyczne mające na celu ocenę stopnia wypełnienia podziemnych wyrobisk 

wykonano metodą mikrograwimetrii przy użyciu mikrograwimetru CG-3 produkcji 
kanadyjskiej firmy Scintex. Uzyskane wyniki wykluczyły występowanie obszarów o 
zaniżonej gęstości, co pozwalało na stwierdzenie, że podziemne wyrobiska zostały całkowicie 
i skutecznie wypełnione. 

Po wykonaniu  zabiegów dotłaczających pod ciśnieniem 1,5 MPa zostały odwiercone 
dwa otwory kontrolno-pomiarowe, które osiągnęły spąg wyrobiska. Ze strefy likwidowanego 
wyrobiska w trakcie wiercenia pobrano rdzeń i wykonano badania wytrzymałości, które 
potwierdziły trafność zastosowanego składu oraz zastosowanej własnej technologii prac 
likwidacyjnych. 

 
4. Podsumowanie  
1. Przedstawiona w niniejszym artykule technologia wykonywania prac likwidacyjnych 

podziemnych obiektów i pustek wypełnionych mediami płynnymi została sprawdzona w 



 

praktyce i zdała egzamin. 
2. W zależności od rodzaju oraz własności chemicznych medium wypełniającego podziemne 

wyrobiska należy każdorazowo projektować (dostosować) skład zaczynu przeznaczonego 
do podziemnego wyrobiska. 

3. Kontrolę efektywności prac likwidacyjnych, związanych z likwidacją podziemnych 
wyrobisk, należy przeprowadzać metodą geofizyczną i metodą wiertniczą. 

4. Metoda przedstawiona w niniejszym artykule została zgłoszona w Urzędzie Patentowym 
w Polsce jako wzór użytkowy. 
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