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REKONSTRUKCJA  USZKODZONEJ  BETONOWEJ 
OBUDOWY SZYBU 

 
1. Wprowadzenie 

 
Uszkodzenia obudowy szybów stanowią niezwykle niebezpieczne zdarzenia, które mogą 

zagrozić istnieniu kopalni. Z tego względu prowadzenie profilaktyki związanej z 
utrzymaniem stateczności obudowy szybu jest podstawowym zadaniem odpowiednich służb 
technicznych kopalni. 

Określenie warunków współpracy lokalnie uszkodzonej obudowy szybu z górotworem 
posiada szczególne znaczenie w przypadku szybów, których obudowa ulega uszkodzeniom w 
wyniku wpływów eksploatacji górniczej. 

Występujące lokalnie uszkodzenia obudowy szybów powodują zmiany warunków 
współpracy obudowy z górotworem, a potrzeba oceny nośności takiej obudowy posiada 
podstawowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznych warunków użytkowania szybu. 

W referacie przedstawiono przyczyny uszkodzenia obudowy betonowej szybu oraz zakres 
i sposób jej rekonstrukcji. 

 
2. Charakterystyka uszkodzeń obudowy szybu oraz warunki geologiczno – górnicze 

 
Szyb V został zgłębiony do 632,05 m w dwóch etapach. W pierwszym etapie tj. w latach 

1972-1973 szyb zgłębiono do 326,5 m. W okresie między rokiem 1973-1983 szyb poddany 
został wpływom eksploatacji, w wyniku czego jego oś pionowa została wychylona o ok. 
0,36m w kierunku północno-zachodnim, a obudowa uległa licznym uszkodzeniom między 
głębokością 50 m, a 300 m.  

W roku 1983 przed rozpoczęciem pogłębiania szybu, uszkodzenia obudowy zostały 
naprawione. W latach 1994 - 1995 stwierdzono kolejne uszkodzenia obudowy w przedziale 
między głębokością 210 m a 250 m, a na głębokości 50 m a 70 m wystąpiły w tym czasie 
złuszczenia obudowy. We wrześniu roku 1997 stwierdzono wystąpienie uszkodzeń obudowy 
szybu w przedziale między głębokością 60 m a 120 m, w tym wyłamania obudowy betonowej 
na całą grubość poniżej złącza technologicznego na głębokości 63 m, o wymiarach ok. 4 m x 
0,4 m. 

Wraz z uszkodzeniami obudowy szybu wystąpiły przemieszczenia skośnej części lunety 
wentylacyjnej wzdłuż dylatacji na połączeniu z poziomą częścią kanału wentylacyjnego oraz 
na połączeniu z szybem, dochodzące do 5 cm. 

Na powierzchni terenu w rejonie szybu, powstały deformacje nieciągłe, których zrzuty na 
progach (w odległości ok. 400-500 m na SW od szybu) dochodziły do 0,8 m (rys. 1). 

 
Szyb zgłębiony został w górotworze bardzo silnie zaburzonym tektonicznie podczas 

waryscyjskich oraz alpejskich ruchów górotwórczych. Na odcinku w utworach karbońskich 
szyb zlokalizowany jest w partii osiowej synkliny fałdu knurowskiego powstałego podczas 
fałdowań waryscyjskich. Poza zafałdowaniem górotwór karboński wykazuje w rejonie szybu 
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liczne spękania i drobne uskoki o zrzutach (przeważnie) do 5 m i upadach od 28° - 80° 
biegnących równolegle do osi fałdu. 

Uskoki te i spękania powstały w okresie fałdowań waryscyjskich i zostały odnowione w 
okresie późniejszych fałdowań alpejskich, gdyż przecinają utwory trzeciorzędowe ułożone 
prawie poziomo na łagodnie pochylonym stropie karbonu. 

Wpływy wielopokładowej eksploatacji górniczej nierównomiernie rozłożonej wokół filara 
ochronnego szybu i dodatkowo nakładające się na strukturę tektoniczną (fałdowo-uskokową) 
górotworu spowodowały powstanie na powierzchni terenu stref zwiększonych odkształceń 
rozciągających, w wyniku czego wystąpiły deformacje nieciągłe głównie w postaci progów o 
wysokości do około 0.8 m oraz znaczne zwiększenie zasięgu oddziaływania wpływów, w 
wyniku wykorzystania do osiadania licznych powierzchni istniejących spękań i drobnych 
uskoków. 

W profilu szybu występują: 
− od głębokości 0 - 18,4 m - utwory czwartorzędowe, 
− 18,4 m - 165 m - utwory trzeciorzędowe, 
− 165 m - 632,05 m - utwory karbońskie. 

 
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady dyluwialne, które wykształcone są 

jako gliny piaszczyste z przerostami zawodnionego piasku. W obrębie obszaru górniczego 
tektonika jest silnie rozwinięta. W miejscu lokalizacji szybu V, utwory czwartorzędowe 
zalegają łagodnie na utworach trzeciorzędowych. 

Podczas głębienia szybu V stwierdzono jednak, że utwory trzeciorzędowe wykazują liczne 
zlustrowania w przedziale między głębokością od 46 m do 73 m i od 102 do 120 m, w tym 
szczególnie gęste (co 0,2 - 0,3 m) na głębokości ok. 118 m, których zapadanie skierowane jest 
na SW, pod kątem ok. 60°. 

Utwory karbońskie reprezentowane są przez warstwy orzeskie w przedziale od pokładu 
352/1 do pokładu 364 oraz przez warstwy rudzkie w przedziale od pokładu 401 do pokładu 
407/2. Utwory karbońskie wykształcone są jako naprzemianległe warstwy łupku ilastego, 
łupku piaszczystego oraz piaskowca, między którymi występują liczne pokłady węgla 
kamiennego. 

Utwory karbońskie są bardzo mocno zaburzone tektonicznie, generalnie warstwy 
karbońskie zapadają monoklinalnie z łagodnym pofałdowaniem w kierunku południowo-
wschodnim pod kątem ok. 12-18°. Po stronie zachodniej obszaru górniczego górotwór 
karboński przecięty jest nasunięciem orłowskim, a pochylenie powierzchni nasunięcia wynosi 
ok. 65° w kierunku zachodnim. 

W miejscu lokalizacji szybu V przebiega fałd knurowski, który jest drugorzędną strukturą 
na przedpolu nasunięcia orłowskiego. Fałd knurowski biegnie z NNE na SSW, a oś jego 
zapada na SSW pod falującym kątem między 3° do 20°. 

Szyb V zlokalizowany jest w osi synkliny, w miejscu gdzie w kierunku północnym ulega 
ona rozdwojeniu. Antyklina fałdu knurowskiego znajduje się po strome wschodniej synkliny i 
jest pocięta licznymi drobnymi uskokami o rzutach 0,4 - 5 m na E i W pod zmiennymi kątami 
ok. 25° do 80° przebiegającymi wiązką w kierunku zbliżonym do przebiegu osi fałdu. 

Wskutek występowania licznych zaburzeń tektonicznych przecinających utwory 
karbońskie oraz utwory nadkładu, osiadanie warstw w rejonie na SW i S od szybu V 
spowodowane eksploatacją pokładów, następuje z wykorzystaniem powierzchni tych 
zaburzeń, co sprzyja powstawaniu na powierzchni terenu deformacji nieciągłych. 
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Rys. 1. Lokalizacja szybu V wraz z przebiegiem deformacji nieciągłych 

na powierzchni terenu 
 
 
3. Sposób rekonstrukcji obudowy szybu w warunkach wpływów eksploatacji górniczej 
 

Aktualnie obudowa szybu V posiada znaczące uszkodzenia na odcinku głębokości od 
około 50 - 68 m. Uszkodzenia te stanowią bardzo duże zagrożenie dla dalszego 
funkcjonowania szybu. 

Z tego względu niezbędnym jest wykonanie rekonstrukcji i zabezpieczenia odcinka 
obudowy. W oparciu przeprowadzoną analizę i obliczenia symulacyjne (które zostaną 
przedstawione w czasie seminarium) określono następujące możliwe sposoby rekonstrukcji 
obudowy, a mianowicie: 

− zabudowa tubingów żeliwnych, 
− zabudowa pierścieni stalowych, zakotwionych poprzez obudowę do górotworu z 

siatkami stalowymi w alternatywie likwidacji ubytków poprzez zastosowanie 
obudowy murowej lub likwidacji ubytków przez wypełnienie tworzywem. 

 
Zabezpieczenia obudowy szybu można dokonać przez zabudowę krążyn stalowych 

rozpartych stężeniami oraz siatek MM dla uniemożliwienia wypadania odspojonych 
fragmentów obudowy. Przed zabudową krążyn i siatek, uszkodzone miejsca obudowy na 
całym odcinku szybu, na głębokość większą od 10 cm należy wyremontować przez 
wymurowanie. 
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Proponuje się zastosować sposób zabezpieczenia (rys. 2 i 3) polegający na zabudowie w 
szybie krążyn stalowych z ceownika [ 240 w odstępach co l m, rozpartych po obwodzie 6 
słupami z ceownika [ 240 i zakotwionych do obudowy wraz siatkami. 

Dla upodatnienia obudowy należy wykonać dylatacje poprzez wycięcie obudowy na całym 
obwodzie szybu i wypełnienie szczeliny dylatacyjnej geomateriałem. 
 

rozpory z ceownika 240

siatka

kotwie

wypełnienie pustek 
tworzywem ekspansywnym

 
Rys. 2. Schemat zabezpieczenia obudowy szybu 

 
 

rozpory z ceownika 240

siatka

kotwie

wkładka upodatniająca

Rys. 3. Widok zabezpieczonej obudowy szybu wraz z zabudowaną wkładką upodatniającą 
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4. Podsumowanie 
 

Przedstawiony sposób rekonstrukcji uszkodzonej betonowej obudowy szybu uwzględnia 
zarówno potrzebę zabezpieczenia stateczności szybu na tym odcinku, ale również zabezpiecza 
obudowę na dalsze deformacje górotworu powodowane wpływami eksploatacji, 
potęgowanymi niekorzystnymi warunkami geologiczno-tektonicznymi. 

Szczególne znaczenie w omawianym przypadku stanowi potrzeba zastosowania 
odpowiednich materiałów uzupełniających ubytki w obudowie betonowej oraz zastosowanie 
odpowiednich materiałów upodatniających obudowę na dalsze wpływy eksploatacji 
górniczej. 
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