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Problemy hydrogeologiczno-górnicze systemu centralnego odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanych kopalñ rud cynku i o³owiu
w niecce bytomskiej
Janusz Kropka*, Janusz Respondek**
Centralna pompownia Bolko w Bytomiu umo¿liwia ci¹g³e odwadnianie wyrobisk górniczych zlikwidowanych w latach 1978–1989
kopalñ rud cynku i o³owiu w triasowej niecce bytomskiej. Deformacje górotworu i powierzchni terenu, bêd¹ce wynikiem intensywnej
— g³ównie na zawa³ — eksploatacji pok³adów wêgla kamiennego w ni¿ej le¿¹cych kopalniach, stwarzaj¹ dla centralnej pompowni
problemy natury odwodnieniowo-górniczej. Podstawowym problemem dla ci¹g³oœci pracy pompowni jest zachowanie dro¿nego i
grawitacyjnego systemu przep³ywu wody w wyrobiskach i chodnikach wodnych szybu Bolko oraz awaria rozszczelnienia ruroci¹gów
na powierzchni terenu. Opady atmosferyczne s¹ podstawowym Ÿród³em dop³ywu wody, œrednio ok. 25,0–30,0 m3/min, do
wspomnianych wyrobisk. W bilansie wód dop³ywaj¹cych do wyrobisk i pompowni znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ wody pochodzenia
antropogenicznego: infiltracja z bezodp³ywowych zlewni w górniczych nieckach obni¿eniowych, z cieków powierzchniowych oraz z
miejskich sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
S³owa kluczowe: z³o¿a Zn–Pb, trias, zlikwidowane kopalnie, odwadnianie, niecka bytomska
Janusz Kropka & Janusz Respondek — Hydrogeological and mining problems of the central dewatering system in mined-out ore
workings in The Bytom Trough (southern Poland). Prz. Geol., 48: 727–735.
S u m m a r y. The central pumping station Bolko in Bytom enables continuous dewatering of mined-out workings in lead-zinc ore mines
in the Triassic Bytom Trough, that were abandoned in 1978–1989. The rock mass and surface deformations, which are the result of
intensive, mainly roof caving exploitation of hard coal deposits in deeper situated mines, create for the central pumping stations problems of dewatering-mining nature. The basic problem to preserve work continuity in a pumping station is to maintain the efficient and
gravitational system of water flow in mined-out workings and water galleries of Bolko shaft and loosing tightness of pipelines on the
surface level. Precipitation is the main source of water inflow to the mentioned workings, ca. 25–30 m3/min on average. Water of
anthropogenic origin is of great importance in the balance of water flowing into workings and pumping stations: infiltration from basins that have no water runoff, situated in mining subsidence, from surface currents and urban plumbing systems.
Key words: zinc-lead ore deposits, Triassic, abandoned mines, dewatering, The Triassic Bytom Trough

Kopalnictwo rud cynku i o³owiu na obszarze triasowej
niecki bytomskiej by³o prowadzone przez kilkaset lat.
Pierwsze udokumentowane przekazy historyczne
pochodz¹ z pierwszej po³owy XII w. (Majorczyk, 1985).
Znaczny rozwój górnictwa rudnego nast¹pi³ po zakoñczeniu II wojny œwiatowej. W po³owie lat 70. czynnych by³o 5
kopalñ rud cynku i o³owiu: Nowy Dwór, Waryñski, Marchlewski, Orze³ Bia³y i D¹brówka (ryc. 1). Wyczerpywanie
siê przemys³owych zasobów spowodowa³o, ¿e w latach
nastêpnych koñczono eksploatacjê górnicz¹ i przyst¹piono
do likwidacji kopalñ. Okres ten trwa³ od grudnia 1978 —
kopalnia Nowy Dwór — do grudnia 1989 r. — kopalnia
D¹brówka (Kropka i in., 1994). Procesowi likwidacji
kopalñ rudnych towarzyszy³o przejêcie ca³kowitego
dop³ywu wód do poszczególnych rejonów przez centraln¹
pompowniê przy szybie Bolko. Koniecznoœæ dalszego
odwadniania wyrobisk zlikwidowanych kopalñ rudnych,
do czasu zakoñczenia eksploatacji górniczej ni¿ej le¿¹cych
pok³adów wêgla, wynika z mo¿liwoœci powstania realnego
zagro¿enia wodnego dla eksploatuj¹cych je zak³adów górniczych. W sk³ad centralnej pompowni Bolko (CPB)
wchodz¹ szyb Bolko wraz z ca³¹ towarzysz¹c¹ infrastruktur¹, 2 — zachodnie i wschodnie— odpowiednio chodniki
wodne i przekopy oraz komora pomp (ryc. 2). W pocz¹tko-
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wym okresie, tj. w latach 1989–1995, utrzymanie systemu
w nale¿ytej sprawnoœci technicznej umo¿liwiaj¹cej praktycznie na bie¿¹co wypompowywanie wód kopalnianych
nie powodowa³o wiêkszych k³opotów. Dopiero nie notowane wczeœniej dop³ywy wody do wyrobisk górniczych
zlikwidowanych kopalñ i tym samym centralnej pompowni w drugiej po³owie 1997 r. oraz intensywne osiadania
górotworu i powierzchni terenu, zintensyfikowa³y problemy natury hydrogeologiczno-górniczej dla u¿ytkownika
wspomnianej pompowni, czyli Zak³adów Górniczo-Hutniczych Orze³ Bia³y SA z siedzib¹ w Bytomiu.
W pracy na tle modelu hydrogeologicznego i warunków z³o¿owo-górniczych niecki bytomskiej, scharakteryzowano Ÿród³a dop³ywu wód oraz zagro¿enia górnicze i
wodne dla CPB. Dane dotycz¹ce iloœci dop³ywaj¹cych
wód do wyrobisk porudnych i CPB przyjmuje siê na podstawie pomiarów prowadzonych przez s³u¿by zak³adu.
By³y one okresowo weryfikowane pomiarami hydrometrycznymi w chodnikach wodnych. ród³a i wielkoœci
antropogenicznych dop³ywów do omawianych wyrobisk
uzyskano z analiz i bilansu gospodarki wodno-œciekowej w
miejskich i wojewódzkich przedsiêbiorstwach wodoci¹gowych. Powierzchnie niecek osiadañ, objêtoœci wód
zgromadzonych oraz odprowadzanych z zalewisk monitoruje Przemys³owa Spó³ka Wodna (PSW) Niecka Bytomska
z siedzib¹ w Piekarach Œl¹skich. Zagro¿enia grawitacyjnych mo¿liwoœci dop³ywu wody z odwadnianego obszaru
w rejon szybu Bolko oraz mo¿liwoœci rozszczelnienia ruroci¹gów odprowadzaj¹cych wody na powierzchni, wynikaj¹
z analizy wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych dla tych celów.
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Granice triasowej niecki bytomskiej:
Boundaries of Triassic Bytom Trough:
geologiczne
geological
hydrodynamiczne
hydrodynamic
obszary wystêpowania poziomu wodonoœnego wapienia muszlowego
areas with occurrence of Muschelkalk aquifer

projektowana w latach 80. centralna pompownia Wojciech II
the central pumping station Wojciech II designed in the 1980s

granice i nazwy by³ych obszarów górniczych ZGH Orze³ Bia³y:
M– Miechowice, P– Piekary, BM– Bytom, B– Brzeziny
boundaries and designations of mining areas in the M-MP Orze³ Bia³y
M– Miechowice, P– Piekary, BM– Bytom, B– Brzeziny

zbiorniki wodne w wyrobiskach porudnych, numer
water reservoirs in mined-out ore workings, number

przekopy i chodniki wodne centralnej pompowni Bolko (CPB)
cut-through and water galleries of the central pumping station Bolko (CPB)

linia przekroju hydrogeologicznego
hydrogeological cross-section line

kierunki przep³ywu wód w wyrobiskach porudnych
direction of water flow in the mined-out ore workings

Ryc. 1. Szkic hydrogeologiczny by³ego obszaru górniczego ZGH Orze³ Bia³y (warunki w 1999 r.)
Fig. 1. Hydrogeological draft of the former ore field in the Mining-Metallurgical Plant (M–MP) Orze³ Bia³y (state for 1999)

Zarys warunków hydrogeologicznych i z³o¿owo-górniczych centralnej czêœci niecki bytomskiej
Bytomski rejon kopalnictwa rud jest zlokalizowany w
zachodniej czêœci œl¹sko-krakowskiego obszaru wystêpowania z³ó¿ rud cynku i o³owiu (Wilk i in., 1990). W strefie
tej monoklina œl¹sko-krakowska charakteryzuje siê skomplikowan¹ budow¹ geologiczn¹ i tektonik¹ fa³dowo-blokow¹ (Kotlicki, 1980). Triasowa niecka bytomska stanowi
jedn¹ z kilku fa³dowo-blokowych struktur alpejskich ni¿szego rzêdu, s¹siaduj¹c od zachodu z zapadliskiem Pyskowic, a od pó³nocnego-zachodu z nieck¹ tarnogórsk¹.
Granice pó³nocna, pó³nocno-wschodnia i po³udniowa
niecki s¹ tektoniczno-erozyjne (ryc. 1).
Na przewa¿aj¹cym obszarze niecki bytomskiej, w
naturalnym profilu hydrogeologicznym piêtra wodonoœnego triasu, wydzielano w zasadzie trzy niezale¿ne poziomy
wodonoœne (Kropka, 1997a). G³ówne poziomy wodonoœne
wapienia muszlowego i retu, zbudowane z dolomitów i
wapieni, s¹ poziomami szczelinowo-krasowymi. Pierwszy
z nich odgrywa zasadnicze znaczenie w zawodnieniu
wyrobisk zlikwidowanych kopalñ rud Zn–Pb (ryc. 1, 2).
Poziom wodonoœny wapienia muszlowego obejmowa³
seriê wapieni dolomitycznych i dolomitów kruszconoœnych, podrzêdnie dolomitów marglistych. Seria ta jest silnie porowata, partiami zbrekcjonowana, silnie kawernista i
stwarza³a bardzo dogodne warunki do gromadzenia i przewodzenia wody. Poziom ten izoluj¹ od spodu i³y witriolowe i przede wszystkim marglisto-wapienna, górna czêœæ
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warstw gogoliñskich, traktowana w przesz³oœci jako seria
s³abo przepuszczalna lub praktycznie nieprzepuszczalna.
W warunkach naturalnych zwierciad³o wody poziomu
wapienia muszlowego wystêpowa³o na rzêdnej zbli¿onej
do zwierciad³a wody rzeki Brynicy, tj. ok. +265 m n.p.m.
(Baranowski, 1980; Pa³ys, 1968). Mi¹¿szoœæ omawianego
poziomu by³a bardzo zmienna, uwarunkowana zasiêgiem
wychodni, tektonik¹ i procesami erozyjnymi i wynosi³a od
kilku do maksymalnie ok. 55 m. W granicach triasowej
niecki bytomskiej nie prowadzono w przesz³oœci badañ
hydrogeologicznych poziomu wodonoœnego wapienia
muszlowego, a równoczeœnie brak jest wiarygodnych
informacji na temat eksploatacji tego poziomu studniami.
St¹d te¿ nie jest znana jego przepuszczalnoœæ, wodoprzewodnoœæ oraz rzeczywiste i jednostkowe wydajnoœci.
Warunki zasilania poziomu wodonoœnego wapienia
muszlowego s¹ podstawowym czynnikiem ró¿nicuj¹cym
udzia³ dop³ywu wód do nieczynnych wyrobisk górniczych
z partii zachodniej i wschodniej, odpowiednio ok. 14% i
86%. W uk³adzie naturalnego kr¹¿enia wód mo¿na by³o
wyró¿niæ 2 lokalne systemy przep³ywu, które przypuszczalnie kontaktowa³y siê ze sob¹. Wody podziemne w
obrêbie spêkanych dolomitów diploporowych i kruszconoœnych do g³êbokoœci maksymalnej 100–110 m, tworzy³y
drugi, g³êbszy system, którego podstaw¹ drena¿u by³y
wymycia erozyjne karbskie, bytomskie i D¹brówki (Kropka, 1996).
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Tab. 1. Pojemnoœæ zbiorników wodnych istniej¹cych w wyrobiskach porudnych w latach 1987–docelowo (w tys. m3)
(Kropka i in., 1995)
Pojemnoœæ w tys. m3 w latach
Numer zbiornika

1987

1990

1995

2000

2010

docelowo

W–1

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

W–2

1170,0

12,0
45,0

0,0

0,0
12,0

86,0
0,0

77,0
0,0

W–3

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

W–4

132,0

178,0

173,0

270,0

240,0

213,0

W–5

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

W–6

58,0

28,0

13,0

102,0

46,0

35,0

W–7

–

1638,0

1638,0

1638,0

1638,0

1638,0

Poziom wodonoœny retu ma obecnie najwiêksze rozprzestrzenienie w granicach niecki bytomskiej, a jego
korzystne parametry hydrogeologiczne (Kropka, 1996,
1997a) stanowi³y podstawê wydzielenia GZWP Bytom (nr
329) (Kleczkowski red., 1990). Niezbêdne korekty i modyfikacje w przebiegu jego granic (Kropka, 1996; Ró¿kowski
red., 1997) spowodowa³y, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ nieczynnych wyrobisk kopalñ rud cynku i o³owiu znalaz³a siê
poza zasiêgiem wspomnianego zbiornika. Zgodnie z przyjêt¹ regionalizacj¹ hydrogeologiczn¹ zwyk³ych wód podziemnych Polski (Paczyñski, 1995), bytomski rejon
z³o¿owy znajduje siê w rejonie bytomskim XII1C.
W utworach dolnego triasu, w œrodkowym i ni¿szym
pstrym piaskowcu, nieregularnie wystêpowa³ trzeci, porowy poziom wodonoœny charakteryzuj¹cy siê s³ab¹ wodonoœnoœci¹.
D³ugoletnia eksploatacja rud w centralnej czêœci niecki
bytomskiej spowodowa³a sczerpanie zasobów statycznych
wód omawianego poziomu oraz obni¿enie zwierciad³a

wody do poziomu wyrobisk, tj. do rzêdnej 240–170 m
n.p.m. Obecnie za wyj¹tkiem lokalnych zbiorników wodnych wype³niaj¹cych wyrobiska i caliznê górotworu, a
tworz¹cych siê w lokalnych nieckach osiadañ oraz tzw.
rowu tektonicznego, g³ównie we wschodniej i centralnej
czêœci by³ego obszaru górniczego Brzeziny (kopalnie
Orze³ Bia³y i D¹brówka), górotwór triasowy (ryc. 2) powy¿ej poziomu wyrobisk rudnych jest osuszony (Kropka,
1996).
Z³o¿a rud cynku i o³owiu na omawianym obszarze s¹
zwi¹zane z seri¹ tzw. dolomitów kruszconoœnych, przede
wszystkim œrodkowego anizyku (trias œrodkowy). Przedmiotem eksploatacji górniczej w kopalniach zlokalizowanych w granicach niecki bytomskiej, by³y zarówno z³o¿a
rud utlenionych (galmany), jak i rud siarczkowych (blenda
cynkowa i galena; Ga³kiewicz, 1980). Z³o¿e by³o typu
gniazdowego i wi¹za³o siê z okruszcowan¹ stref¹ dolomitu
kruszconoœnego o mi¹¿szoœci ok. 15 m (Baranowski,
1980). Mi¹¿szoœæ wybieranego z³o¿a wynosi³a od ok. 2,0
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Ryc. 2. Przekrój hydrogeologiczny
Fig. 2. Hydrogeological cross-section
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Problemy hydrogeologiczne na etapie likwidacji
kopalñ rud Zn-Pb
Wyczerpywanie siê przemys³owych zasobów z³ó¿ rud
Zn–Pb, a tym samym zbli¿aj¹cy siê termin likwidacji kopalñ rud Zn–Pb w niecce bytomskiej, zmusi³y do opracowania na prze³omie lat 70. i 80. harmonogramu likwidacji
podstawowych obiektów i urz¹dzeñ górniczych ZGH
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do 6,5 m, œrednio 3,0–4,0 m. W zachodniej i centralnej czêœci niecki z³o¿e wystêpowa³o przewa¿nie w jednej ³awie w
sp¹gu dolomitów kruszconoœnych, g³ównie na kontakcie z
wapieniami warstw gogoliñskich. We wschodniej czêœci
natomiast wzrasta³a liczba poziomów rudnych, znajdowa³y siê one tak¿e bli¿ej powierzchni terenu. Mimo, ¿e
cia³a rudne wystêpowa³y g³ównie w ca³ym profilu pionowym dolomitów kruszconoœnych na g³êbokoœci od kilkunastu do ok. 90–100 m, to jednak najliczniej 40–80 m p.p.t.
St¹d te¿ g³ówne poziomy wydobywcze kopalñ rudnych
znajdowa³y siê na g³êbokoœciach (od powierzchni terenu):
Nowy Dwór — 100 m, Waryñski — 100 m, Orze³ Bia³y —
64, 90, 96 m, Marchlewski — 90, 100 m, D¹brówka — 64 m.
Eksploatacja z³o¿a by³a prowadzona g³ównie systemem
zabierkowym z zawa³em stropu, lokalnie z podsadzk¹
such¹ utwardzon¹ lub hydrauliczn¹, systemem filarowo-komorowym z podsadzk¹ hydrauliczn¹ oraz systemem
komorowym. Wszystkie nieczynne obecnie kopalnie KGH
Orze³ Bia³y SA s¹ po³¹czone wyrobiskami podziemnymi.
W karbonie produktywnym, w zasiêgu eksploatacji rud
cynku i o³owiu, by³a prowadzona d³ugoletnia oraz intensywna eksploatacja pok³adów wêgla. Obecnie, wed³ug stanu na 01.09.1999 r., dzia³alnoœæ górnicz¹ prowadzi jeszcze
7 zak³adów górniczych wydzielonych z obszarów górniczych likwidowanych kopalñ wêgla kamiennego. Warunki
wystêpowania pok³adów wêgla kamiennego mia³y zasadniczy wp³yw na intensywnoœæ ich eksploatacji. Przede
wszystkim, pod obecnymi zrobami rudnymi by³y eksploatowane pok³ady warstw rudzkich, siod³owych i porêbskich, tj. pok³ady o numeracji 405–419, 501–510 oraz 615,
616 i 620, o mi¹¿szoœci w granicach 1,2–9,0 m. Eksploatacja by³a i jest obecnie prowadzona w przedziale g³êbokoœci
180–930 m p.p.t. systemem œcianowym, z zawa³em stropu i
podsadzk¹ hydrauliczn¹.

Upadowa 7

Ryc. 3. Czas dop³ywu wód kopalnianych z poszczególnych rejonów do CPB po zatrzymaniu pompowni g³ównych (w latach
1989–1990)
Fig. 3. Time of mine water flow from the mining areas to the central pumping station (CPB) after stopping main pumping stations
(1989–1990)
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Orze³ Bia³y (Kropka i in., 1995). Harmonogram ten
wskazywa³ na koniecznoœæ budowy systemu g³ównego
odwadniania wyrobisk porudnych, a nastêpnie jego utrzymania do czasu wyeksploatowania wystêpuj¹cych poni¿ej
w utworach karbonu produktywnego pok³adów wêgla.
Wstrzymanie odwadniania wyrobisk górniczych rozpocznie proces ich zatapiania i podnoszenia zwierciad³a wody
w poziomie wodonoœnym wapienia muszlowego. Wzrost
wysokoœci hydraulicznej w tym poziomie spowoduje przesi¹kanie wody przez s³abo przepuszczalne warstwy gogoliñskie do poziomu wodonoœnego retu. Konsekwencj¹ tego
procesu bêdzie wzrost wysokoœci naporu w poziomie
wodonoœnym retu, które bêdzie mia³o tendencjê do
wyrównania z po³o¿eniem zwierciad³a wody w poziomie
wodonoœnym wapienia muszlowego. Dopuszczenie do
samozatopienia zrobów rudnych i górotworu triasowego
spowodowa³oby powstanie olbrzymiego zbiornika wodnego, o pojemnoœci szacowanej wstêpnie na kilkaset milionów m3. Wody tego zbiornika wytworzy³yby na poziomie
sp¹gu wyrobisk rudnych i poziomie najwy¿ej usytuowanych wyrobisk górniczych kopalñ wêgla kamiennego
napory wynosz¹ce odpowiednio co najmniej kilkadziesi¹t
oraz sto kilkadziesi¹t metrów. Podziemny zbiornik wodny
o takiej pojemnoœci i wysokoœci naporu usytuowany nad
czynnymi wyrobiskami kopalñ wêgla kamiennego, stwarza³by powa¿ne zagro¿enia wodne dla ni¿ej le¿¹cych kopalñ wêgla kamiennego. W kopalniach wêgla kamiennego

odleg³oœæ od szybu Bolko (m)

Profil sp¹gu chodnika wodnego:
Profile of the water gallery floor:
w 1989 r.
in 1989
w paŸdzierniku 1994 r.
in October 1994
we wrzeœniu 1998 r.
in September 1998

strop chodnika wodnego we wrzeœniu 1998 r.
water gallery roof in September 1998
kierunek przep³ywu wód
direction of water flow
zbiornik wodny
water reservoir

Ryc. 4. Przekroje pod³u¿ne zachodniego i wschodniego chodników wodnych
Fig. 4. Longitudinal sections of the western and eastern water galleries

Przegl¹d Geologiczny, vol. 48, nr 8, 2000

I.91
III.91
V.91
VII.91
IX.91
XI.91
I.92
III.92
V.92
VII.92
IX.92
XI.92
I.93
III.93
V.93
VII.93
IX.93
XI.93
I.94
III.94
V.94
VII.94
IX.94
XI.94
I.95
III.95
V.95
VII.95
IX.95
XI.95
I.96
III.96
V.96
VII.96
IX.96
XI.96
I.97
III.97
V.97
VII.97
IX.97
XI.97
I.98
III.98
V.98
VII.98
IX.98
XI.98
I.99
III.99
V.99

dop³yw (m3/min)

sumy miesiczne opadu (mm)
(posterunek Zabrze-Rokitnica)

zagro¿enie wodne mog³oby siê objawiaæ wzmo¿onym, nie- zdolnoœci pompowania ok. 36,0 m3/min (Kropka i in.,
kontrolowanym dop³ywem oraz katastrofalnymi wdarcia- 1995).
mi wody do wyrobisk górniczych. Drogami migracji wód z
Likwidacja kopalñ rud cynku i o³owiu w rejonie
poziomu wodonoœnego wapienia muszlowego do retu i bytomskim odby³a siê bez przeprowadzenia szczedalej w utwory karbonu produktywnego i nieczynne oraz gó³owych badañ okreœlaj¹cych jej skutki. W prognozach i
czynne wyrobiska górnicze kopalñ wêgla kamiennego badaniach wstêpnych skoncentrowano siê g³ównie na
mog³yby byæ:
wariantowych analizach scentralizowanego odwadniania
— odpowiednio nie zabezpieczone, nieszczelne i nie kopalñ rud oraz na kompleksowej analizie wp³ywu i skutków
otamowane szyby kopalñ wêglowych, przecinaj¹cych dokonanej i planowanej eksploatacji wêgla na wyrobiska
wyrobiska rudne i utwory triasu,
rudne (Kropka i in., 1995). W tej sytuacji problematyka
— nieprawid³owo zlikwidowane otwory wiertnicze hydrogeologiczno- górnicza ograniczy³a siê do:
odwiercone w przesz³oœci z powierzchni terenu do karbonu
— rozpoznania warunków hydrogeologicznych w
górnego, a przechodz¹ce przez zroby rudne,
utworach gogoliñskich (niezawodnione) oraz okreœlenia
— intensywne spêkania górotworu triasowego, które charakteru (poziom napiêty) i g³êbokoœci wystêpowania
umo¿liwi³yby powstanie kontaktów typu antropogeniczne- wód w poziomie retu,
go, a tym samym ucieczkê wód z poziomu wodonoœnego
— analizy formowania siê podziemnych zbiorników
wapienia muszlowego do retu i dalej w utwory karbonu wodnych w porudnych wyrobiskach i otaczaj¹cych je
produktywnego,
szczelinowo — krasowych dolomitach kruszconoœnych.
— uskoki tektoniczne przecinaj¹ce utwory triasu i karIzoluj¹ca pó³ka wêglanowych utworów gogoliñskich o
bonu produktywnego (np. uskok radzionkowski).
mi¹¿szoœci dochodz¹cej do ok. 20 m (ryc. 2), stwarza³a
W listopadzie 1982 r. podjêto decyzjê o scentralizowa- dogodne warunki dla bezpiecznego dr¹¿enia w latach
niu odwadniania kopalñ rud. Generalnie — w myœl tej kon- 1986–1989 dwóch przekopów i chodników wodnych.
cepcji — wyrobiska górnicze mia³y byæ odwadniane Koñcowe metry przekopów i chodników wodnych w dolodwoma centralnymi komorami pomp, zamiast jak dotych- mitach kruszconoœnych (które mog³y byæ lokalnie zawodczas piêcioma g³ównymi i dwoma du¿ymi, lokalnymi nione), wykonano dopiero po uruchomieniu pompowni
pompowniami. Podstawow¹ rolê w tym systemie mia³ centralnej przy szybie Bolko w 1989 r.
odgrywaæ pog³êbiony do g³êbokoœci 129,3 m szyb Bolko, z
Dokumentacje hydrogeologiczne kopalñ rudnych nie
wybudowan¹ now¹ centraln¹ komor¹ pomp oraz z zajmowa³y siê w przesz³oœci problemem zasiêgu leja
wydr¹¿onymi wyrobiskami odwadniaj¹cymi w kierunkach depresji. Zasiêg odwadniania kopalñ formowa³ siê przez
zachodnim i wschodnim. Celem tych wyrobisk by³o odpro- ca³e dziesiêciolecia, a jego ostateczna wielkoœæ
wadzenie wód z rejonów odwadnianych przez pompownie ukszta³towa³a siê na pocz¹tku lat 50. po odtopieniu kopalni
g³ówne przy szybach Irena i Krystyn, odwodnienie zbior- Nowy Dwór. Eksploatacja górnicza w nowym rejonie
nika W-2 (ryc. 1) oraz niedopuszczenie do utworzenia siê D¹brówka rozpoczêta w 1967 r., by³a prowadzona w
zbiornika wodnego w zrobach rudnych, po wschodniej ca³kowicie odwodnionej partii górotworu i mog³a jedynie
stronie uskoku radzionkowskiego (ryc. 2). W 1987 r. anali- wprowadziæ niewielk¹ korektê przebiegu leja depresji w
za wp³ywu i skutków dokonanej oraz planowanej eksplo- pó³nocno-wschodniej i wschodniej czêœci z³o¿a. Na drena¿
atacji wêgla na wyrobiska rudne wykaza³a, ¿e sp¹g utworów wapienia muszlowego mia³a tak¿e poœredni
dolomitów kruszconoœnych podczas prowadzenia eksplo- wp³yw eksploatacja studniami wód z poziomu wodonoœneatacji wêgla kamiennego — w okresie od 1990 do koñca go retu oraz odwadniaj¹ca dzia³alnoœæ kopalñ wêgla
dzia³alnoœci górniczej tych kopalñ — bêdzie siê kamiennego. Nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e pod koniec lat 80.
kszta³towa³ w sposób umo¿liwiaj¹cy g³ówny sp³yw wód górnictwo rud Zn–Pb w niecce bytomskiej objê³o swoim
kopalnianych w zrobach, w kierunku centralnej pompowni drena¿em ca³¹ szerokoœæ wystêpowania dolomitów kruszprzy szybie Bolko, po³o¿onej w pó³nocnej czêœci Bytomia conoœnych od ich wychodni, zlokalizowanych na pó³noc i
(Pi¹tek i in., 1988). Równoczeœnie w drugiej po³owie 1988 r. po³udnie od centrów drena¿u górniczych. Szerokoœæ strefy
ówczesne kopalnie Siemianowice i
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Ryc. 5. Dop³ywy wody do centralnej pompowni Bolko w okresie styczeñ 1991–czerwiec
scentralizowanego systemu odwad- 1999
niania wszystkich zrobów likwido- Fig. 5. Water inflow to the central pumping station Bolko between January 1991 and June
wanych kopalñ ZGH Orze³ Bia³y, o 1999
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Ryc. 6. Schemat tworzenia siê bezodp³ywowych zlewni w górniczych nieckach obni¿eniowych:
przekopu. Z porównania uzyskaA—w zachodniej, B—w centralnej i wschodniej czêœci niecki bytomskiej
Fig. 6. Scheme of formation of the closed hydrographical basins (area) in mining subsidence nych wyników pomiarów geodezyjnych
po
9.
latach
basins: A—in western, B—in central and eastern part of the Bytom Trough
(10.1989–08.1998) wynika, ¿e
zachodni przekop i chodnik woddrena¿u górniczego waha siê od ok. 3,0 km w Bytomiu —
ny
osiada³y
w
miarê
regularnie
w przedziale wartoœci od
Karbiu do ok. 6,5 km w po³udniowo-wschodniej czêœci
0,81 do maksimum 1,49 metra (ryc. 4). Najwiêksze osiadaPiekar Œl. Zasiêg strefy drena¿u górniczego w kierunku
nia zanotowano w rejonie upadowej 5 i 6, tj. ok. 800–875 m
równole¿nikowym wynosi ok. 16 km, zaczynaj¹c siê w
od szybu Bolko. Równoczeœnie obserwacje s³u¿b kopalkierunku zachodnim ok. 1,0 km od granicy by³ego obszaru
nianych wskazuj¹, ¿e na ca³ej swojej d³ugoœci chodnik
górniczego Miechowice, a koñcz¹c na wschodzie w rejonie
wodny i przekop zachodni wykazuj¹ niewielkie wp³ywy
po³udnikowego odcinka Brynicy. Okreœlona na tej podstaeksploatacyjne.
wie powierzchnia drenuj¹cego wp³ywu kopalñ rud na
Odmienna sytuacja panuje po drugiej, wschodniej stropoziom wodonoœny wapienia muszlowego wynosi ok. 60– nie systemu. Tu w nastêpstwie zawa³owej eksploatacji
70 km2.
pok³adów wêgla przez KWK Julian, osiadania górotworu,
a co za tym idzie wschodniego przekopu i chodnika, nastêród³a dop³ywów wody i potencjalne zagro¿enia
powa³y szybciej i z ró¿nym natê¿eniem. Z porównania
wodne dla centralnej pompowni Bolko (CPB)
uzyskanych wyników pomiarów geodezyjnych wynika, ¿e
w przeci¹gu analizowanych 9. lat, najmniejsze osiadania
W 1988 r. podjê³a pracê centralna pompownia przy szyrzêdu 0,64–1,04 m mia³y miejsce pomiêdzy szybem Bolko
bie Bolko w Bytomiu, a od 31 marca 1989 r. rozpoczêto
a czwart¹ upadow¹ (ryc. 4). Ok. 900 m od szybu Bolko
proces sukcesywnego wy³¹czania poszczególnych pomugiêcie sp¹gu chodnika wodnego i przekopu przekracza
powni, zlokalizowanych przy szybach czterech nieczyn2,50 m, by 100 m dalej wzrosn¹æ na maksymaln¹ g³êbonych ju¿ wówczas kopalñ oraz w rejonie upadowych
koœæ 3,52 m. W jego wyniku podpiêtrzone wody na ³¹cznej
pracuj¹cej jeszcze kopalni D¹brówka. Przeprowadzona d³ugoœci ok. 125–150 m wype³ni³y przewa¿aj¹c¹ czêœæ
analiza wykaza³a (Kropka i in., 1994), ¿e po zatrzymaniu przekroju chodnika wodnego, powoduj¹c problemy z jego
pompowni, wody kopalniane dociera³y do szybu Bolko po prawid³ow¹ wentylacj¹. W tej sytuacji przekop wschodni
ok.: 15–30 dniach z rejonów Nowy Dwór, Waryñski i Mar- zosta³ otamowany na wysokoœci czwartej przecinki, a tym
chlewski, 30–75 dniach z rejonu Orze³ Bia³y oraz po ok. samym skrócony o ok. 600 m.
120–150 dniach z najdalej oddalonego rejonu D¹brówka
W okresie od stycznia 1990 do czerwca 1997 r. wody
do szybu Bolko (ryc. 3). Sp³yw wód kopalnianych odbywa do systemu centralnego odwadniania przy szybie Bolko w
siê g³ównie po powierzchni stropowej s³abo przepuszczal- Bytomiu dop³ywa³y w iloœci œrednio ok. 25,0– 30,0 m3/min
nych lub praktycznie nieprzepuszczalnych utworów gogo- (ryc. 5). Wody te dop³ywaj¹ do chodników wodnych (osadliñskich, które na wiêkszoœci omawianego obszaru ników g³ównych) o pojemnoœci ³¹cznej 15300–17500 m3,
pokrywaj¹ siê ze sp¹giem z³o¿a. Generalny sp³yw wód umo¿liwiaj¹cej na ich gromadzenie, przy wspomnianym
skierowany jest w zasadzie ku osi niecki, przy czym jest on dop³ywie 25,0–30,0 m3/min, przez okres 8,5–12,0 godzin.
uwarunkowany przebiegiem wyrobisk porudnych, a lokal- Po tym czasie pompy, celem niedopuszczenia do ich zatonie zaburzony i modyfikowany wp³ywami eksploatacji pienia, musz¹ zostaæ ponownie uruchomione bez wzglêdu
ni¿ej zalegaj¹cych pok³adów wêgla (ryc. 1).
na okolicznoœci na powierzchni terenu. Wody kopalniane
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po wstêpnym, mechanicznym oczyszczeniu we wspomnianych osadnikach, s¹ nastêpnie t³oczone dwoma ruroci¹gami — z których jeden jest czynny, drugi zaœ stanowi
rezerwê, ka¿dy o œrednicy 600 mm — na powierzchniê.
£¹czna przepustowoœæ ruroci¹gów wynosi 101,6 m3/min.
Dalej, na odcinku od szybu Bolko do zespo³u osadników
zlokalizowanych przy rowie odp³ywowym Orze³ Bia³y,
czyli ³¹cznie na d³ugoœci 3169 m, ruroci¹gi s¹ u³o¿one
g³ównie na powierzchni terenu. Bardzo intensywne osiadania terenu wymusi³y wyposa¿enie ruroci¹gów w specjalne
kompensatory. Odkszta³cenia œciskaj¹ce lub rozci¹gaj¹ce
mo¿liwe w okreœlonym zakresie w kompensatorach,
rekompensuj¹ odkszta³cenia poziome powstaj¹ce wzd³u¿
ruroci¹gów, w nastêpstwie tych osiadañ (Paul i in., 1998).
Kontrola wielkoœci osiadañ terenu, a tym samym poœrednio
stanu technicznego ruroci¹gów, polega m.in. na regularnych (2 razy w roku) pomiarach geodezyjnych rzêdnych
góry fundamentów, na których s¹ u³o¿one wspomniane
ruroci¹gi. Z przekroju pod³u¿nego ruroci¹gów od szybu
Bolko do wspomnianych osadników wynika, ¿e na przestrzeni szeœciu lat (08.1992–09.1998) osiadania terenu
wynios³y od 0,23 do 6,50 m. Najwiêksze osiadania od 3,38
do 6,50 m, gro¿¹ce rozszczelnieniem ruroci¹gów i wynikaj¹cymi z tego powodu dalszymi konsekwencjami, zanotowano na odcinku 1690–2200 m od osi szybu.
Przy awarii jednego ruroci¹gu uruchamiany zostanie
drugi, a wyciekaj¹ca woda z uszkodzonego ruroci¹gu nie
bêdzie stanowiæ zagro¿enia dla powierzchni terenu. W
przypadku równoczesnej awarii obu ruroci¹gów
wyp³ywaj¹ca woda zalewaæ bêdzie okoliczny teren,
tworz¹c zagro¿enia dla obiektów powierzchniowych.
Zak³ada siê (Paul i in., 1998), ¿e przy przep³ywie wody w
iloœci np. 25,0–30,0 lub 50,0 m3/min, z uszkodzonych ruroci¹gów nast¹pi ograniczony wyp³yw wody w iloœci odpowiednio ok. 7,5–9,0 i 15,0 m3/min. Skala zagro¿enia dla
powierzchni terenu ze strony wyp³ywaj¹cej wody z uszkodzonych ruroci¹gów zale¿y od tego, na którym odcinku
trasy nast¹pi³aby ewentualna ich awaria. Z analizy mo¿liwych zagro¿eñ wzd³u¿ trasy ruroci¹gów wynika, ¿e w
skrajnie niekorzystnym wariancie, awarie mog³yby spowodowaæ unieruchomienie wa¿nej pompowni i utworzenie
du¿ego zbiornika powierzchniowego o pojemnoœci kilkuset tys. m3. Wielowiekowa eksploatacja rud Zn–Pb i wielokrotna eksploatacja pok³adów wêgla kamiennego w tej
czêœci niecki bytomskiej, stwarzaj¹ doskona³e warunki do
infiltracji wód z powierzchni terenu w górotwór. W praktyce wody z uszkodzonych ruroci¹gów rozpoczê³yby natychmiast wzmo¿on¹ infiltracjê poprzez górotwór z powrotem
do wyrobisk górniczych powoduj¹c wyraŸny, ok. 30%
wzrost dop³ywu wód do centralnej pompowni przy szybie
Bolko.
Czynnikami decyduj¹cymi o wielkoœci naturalnego i
antropogenicznego dop³ywu wody do wyrobisk górniczych nieczynnych kopalñ rudnych s¹ przede wszystkim
wysokoœæ opadów atmosferycznych, a ponadto infiltracja
wody z bezodp³ywowych zlewni w górniczych nieckach
obni¿eniowych, z rzek Szarlejki i Brynicy oraz ucieczki
wody i œcieków w trakcie awarii miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej Bytomia i Piekar Œl¹skich oraz
wodoci¹gów magistralnych nale¿¹cych do GPW Katowice
(Kropka, 1997b).

Równoczesna, intensywna eksploatacja pok³adów
wêgla kamiennego i rud cynkowo-o³owiowych prowadzona systematycznie od drugiej po³owy XIX w. (od 1870 r.),
powodowa³a intensywne zmiany w ukszta³towaniu terenu
oraz w naturalnych i antropogenicznych dzia³ach wód
powierzchniowych, a tym samym w kierunkach sp³ywu
wód powierzchniowych. W zasiêgu centralnej, najbardziej
zawodnionej partii kopalñ rud, aktywnej, najczêœciej na
zawa³ eksploatacji górniczej pok³adów wêgla towarzyszy³y w przesz³oœci, a tak¿e obecnie bardzo intensywne
deformacje górotworu triasowego oraz zmiany konfiguracji powierzchni terenu, prowadz¹ce m.in. do powstania
górniczych niecek osiadañ (bezodp³ywowych zlewni) o
maksymalnej g³êbokoœci 35–40 m (Kropka, 1995). W
lokalnych nieckach osiadañ, w których wystêpuj¹ s³abo
przepuszczalne utwory na ich powierzchni, tworzy³y siê w
przesz³oœci i tworz¹ siê obecnie zbiorniki powierzchniowe
o charakterze bezodp³ywowym (ryc. 6). Postêpowi eksploatacji górniczej towarzyszy³y zmiany konfiguracji terenu,
a tym samym zalewiska ulega³y przemieszczaniu, powiêkszaniu, rzadziej pomniejszaniu. Objêtoœæ zgromadzonej
wody w bezodp³ywowych zalewiskach zale¿y przede
wszystkim od intensywnoœci opadów i parowania, wielkoœci poszczególnych zalewisk oraz wielkoœci i szybkoœci
infiltracji wody w górotwór.
Od 1959 r. odwadnianie powierzchniowych, bezodp³ywowych zalewisk wodnych nale¿y do statutowych
obowi¹zków PSW. W pierwszej kolejnoœci odwadniane
by³y i s¹ zbiorniki, które zagra¿a³y podziemnym robotom
górniczym, istniej¹cym osiedlom i budynkom mieszkalnym, terenom uprawnym (grunty orne, ogródki dzia³kowe)
i szlakom komunikacyjnym. Potencjalnie najwiêksze
zagro¿enie istnia³o ze strony zalewisk o pojemnoœci powy¿ej 250 000 m3. W latach 1961–1977 na terenie niecki
bytomskiej zlikwidowano ogó³em 73 zalewiska bezodp³ywowe i glinianki.
Wed³ug stanu na 30.11.1997 r. w obszarach górniczych
ówczesnych szeœciu zak³adów (kopalnie Bobrek–Miechowice, Powstañców Œl¹skich, Centrum–Szombierki, Julian,
Rozbark, Andaluzja) Bytomskiej Spó³ki Wêglowej SA zinwentaryzowano ³¹cznie 32 bezodp³ywowe zlewnie o
powierzchni od 4,2 do 162,0 ha (Kropka, 1997b). W bezodp³ywowych zlewniach zlokalizowanych by³o ³¹cznie 37
zalewisk i stawów o pojemnoœci od 250 m3 do 377,5 tys. m3
wody. W grudniu 1997 r., pomimo zakoñczenia eksploatacji górniczej w kopalniach rudnych, PSW Niecka Bytomska w dalszym ci¹gu odpompowywa³a wodê z szesnastu
bezodp³ywowych zalewisk (stawów) powierzchniowych.
O skali problemu œwiadczy fakt, ¿e w latach 1961–1996
wspomniana spó³ka wodna wypompowa³a z bezodp³ywowych zbiorników wodnych ³¹cznie 353 018 tys. m3 wody.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przy braku pompowni czynniki
geologiczne i hydrologiczne utrudnia³yby infiltracjê
ca³oœci cytowanej objêtoœci wód z powierzchni terenu do
wyrobisk górniczych. Przyjmuj¹c jednak z du¿ym marginesem, ¿e jedynie 25% tych wód dotrze do wyrobisk górniczych, powoduj¹c koniecznoœæ wypompowania na
powierzchniê dodatkowo ok. 4,6–4,7 m3/min wód kopalnianych.
Œrednie sumy miesiêczne opadów atmosferycznych w
granicach 100–150 mm i bêd¹ce ich konsekwencj¹ podwy¿szone dop³ywy do nieczynnych wyrobisk porudnych (ryc.
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5), nie stanowi¹ zagro¿enia dla pracy centralnej pompowni. Jednak sytuacja hydrologiczna i odwodnieniowa w
niecce bytomskiej w sposób zasadniczy skomplikowa³a siê
w drugiej po³owie 1997 r., w nastêpstwie ekstremalnie
wysokich, nie notowanych w latach 1947–1996 sumach
miesiêcznych opadów rzêdu 318–328 mm w lipcu. Opady
te spowodowa³y bardzo wysokie dop³ywy wody do bezodp³ywowych zlewni, a gwa³towny przybór wody w zalewiskach, generalnie od 1,0 do 4,0 metrów, spowodowa³
czasowe zatopienie i unieruchomienie pompowni (ryc. 6).
W tej sytuacji zaistnia³y wyj¹tkowo korzystne warunki do
wzmo¿onej infiltracji zretencjonowanych w bezodp³ywowych zlewniach wód w górotwór, a nastêpnie do wyrobisk
pogórniczych. W wyniku wzmo¿onej infiltracji opadów
atmosferycznych w górotwór, w przeci¹gu dwudziestu dni
lipca 1997 r. ca³kowity dop³yw do wyrobisk nieczynnych
kopalñ rudnych wzrós³ z 28,0 m3/min (05 i 06 lipca) do
maksymalnej wielkoœci 60,1 m3/min (26 i 27 lipca). W
kolejnych dniach (do 11 sierpnia 1997 r.) nast¹pi³a stabilizacja wielkoœci (59,4–58,8 m3/min), by w kolejnych dniach
nast¹pi³ bardzo powolny, lecz systematyczny spadek
dop³ywu (ryc. 5). Z pomiarów prowadzonych w centralnej
pompowni przy szybie Bolko wynika, ¿e dopiero po ok.
350–360 dniach, czyli pod koniec czerwca 1998 r.,
dop³ywy do szybu Bolko ustabilizowa³y siê i swoimi wielkoœciami powróci³y do stanu sprzed lipca 1997 r. (ryc. 5).
Szybkoœæ reakcji ekstremalnie wysokich dop³ywów do
chodników wodnych przy szybie Bolko na opady atmosferyczne w lipcu 1997 r., dowodz¹ wyj¹tkowej dro¿noœci
górotworu dla migruj¹cych wód z powierzchni terenu ze
wzglêdu na szczelinowatoœæ i kawernistoœæ wêglanowych
utworów triasu i jego intensywnych odkszta³ceñ wskutek
eksploatacji górniczej kopalñ rudnych i wêglowych oraz
du¿ej liczby starych szybów i szybików, którymi w
przesz³oœci eksploatowano rudy Zn–Pb. Charakterystyka
tego procesu jest obecnie trudna do iloœciowej oceny i
powinna byæ przedmiotem oddzielnych analiz i studiów.
Zwiêkszone dop³ywy wód kopalnianych stwarza³y bardzo powa¿ne problemy natury odwodnieniowo-ekonomicznej dla ZGH Orze³ Bia³y SA. Obowi¹zuj¹c¹ praktyk¹
s³u¿b odwodnieniowych zak³adu jest maksymalne ograniczenie pracy pomp w godzinach dziennych, tak aby
g³ównie w godzinach nocnych (wykorzystuj¹c fakt tzw.
taryfy nocnej) w³¹czaæ wiêksz¹ liczbê pomp i spompowywaæ nadwy¿ki wczeœniej nagromadzonej, w chodnikach
wodnych, wody. Mo¿liwoœci stosowania takich zabiegów,
w sytuacji trwaj¹cych kilkadziesi¹t dni bardzo wysokich,
rzêdu 50,0–60,0 m3/min dop³ywów wody, stawa³y siê ograniczone niewielk¹ pojemnoœci¹ chodników wodnych oraz
technicznymi mo¿liwoœciami d³ugotrwa³ej, z maksymalnymi wydajnoœciami pracy pompowni zbli¿onej do maksymalnej, sumarycznej przepustowoœci — 101,6 m3/min —
obu zabudowanych ruroci¹gów. D³ugotrwa³e t³oczenie ok.
80–100 m3/min wody wspomnianymi ruroci¹gami przez
obszar aktywnych szkód górniczych, stwarza przede
wszystkim potencjalnie wysokie zagro¿enie ich awarii.
Zbiorniki wodne w porudnych wyrobiskach górniczych oraz rzeki, potoki i rowy odp³ywowe przep³ywaj¹ce
przez obszary górnicze kopalñ rudnych stanowi³y w
przesz³oœci, do 1990 r., najwiêksze zagro¿enie wodne dla
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robót górniczych. Dokonana w przesz³oœci eksploatacja
pok³adów wêgla kamiennego ju¿ w okresie poprzedzaj¹cym 1987 r., spowodowa³a utworzenie siê co najmniej szeœciu zbiorników wodnych w wyrobiskach
porudnych i otaczaj¹cych je szczelinowo-krasowych dolomitach kruszconoœnych (tab. 1). Kolejny siódmy, najwiêkszy zbiornik W–7 powsta³ w rowie tektonicznym na
po³udnie od szybu Krakus (Kropka i in., 1994). Pomimo
prowadzenia intensywnej eksploatacji wêgla kamiennego
pod zrobami rudnymi ZGH Orze³ Bia³y SA, do chwili
obecnej nie dokonano porównania stanu faktycznego osiadañ górotworu, a tym samym wysokoœci sp¹gu wyrobisk
rudnych z prognozowanymi w 1987 r. skutkami. Obecnie
nie mo¿na wykluczyæ z jednej strony, wiêkszych deniwelacji sp¹gu wyrobisk, wzrostu pojemnoœci istniej¹cych ju¿
zbiorników wodnych i utrudnionego, grawitacyjnego
sp³ywu wód, z drugiej strony natomiast mo¿liwoœci
powstania kolejnych, nowych zbiorników. W chwili obecnej uznaje siê, ¿e sta³y drena¿ górotworu przeciwdzia³a
tworzeniu siê kolejnych, podziemnych zbiorników wodnych, które mog³yby stwarzaæ zagro¿enie wodne dla centralnej pompowni Bolko (ZGH Orze³ Bia³y SA, 1997).
Wed³ug stanu na 31.12.1997 r., na podstawie obserwacji
terenowych oraz dwóch serii pomiarów natê¿enia
przep³ywu wody wynika, ¿e infiltracja wody z rzeki Szarlejki wynosi od 1,8 do 5,6 m3/min. Problem infiltracji wód
z Brynicy, a tak¿e w sytuacji osiadania i utraty szczelnoœci
z pozosta³ych rowów w utwory œrodkowego triasu, powinien byæ przedmiotem okresowych pomiarów.
Niedostatecznie znany jest problem ucieczek wody i
œcieków w górotwór triasowy, w czasie awarii sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej miast, po³o¿onych w granicach
eksploatacji górniczej kopalñ rudnych. W zwi¹zku z tym
przedmiotem analizy dla jednego roku kalendarzowego
1996, by³a próba oszacowania wielkoœci strat wody i œcieków w rejonach miast Bytomia i Piekar Œl¹skich oraz szeœciu wodoci¹gów magistralnych przebiegaj¹cych przez
nieckê bytomsk¹. Na podstawie udokumentowanych
danych oszacowano, ¿e ³¹cznie ok. 5,0–7,0 m3/min wody
pochodz¹cej z omawianych Ÿróde³ zasila wyrobiska nieczynnych kopalñ rudnych (Kropka, 1997b).
Podsumowanie
W granicach dokonanej eksploatacji górniczej z³ó¿ rud
Zn–Pb pod zrobami nieczynnych obecnie kopalñ rudnych,
dzia³alnoœæ górnicz¹ prowadzi ³¹cznie 7 zak³adów górniczych. Na obszarze tym zlokalizowane s¹ tak¿e zlikwidowane i bêd¹ce w likwidacji kopalnie wêgla kamiennego,
które s¹ nadal odwadniane dla zabezpieczenia s¹siaduj¹cych z nimi czynnych zak³adów przed zagro¿eniem
wodnym. Dopuszczenie do samozatopienia zrobów rudnych spowodowa³oby powstanie w nich i górotworze triasowym zbiornika wodnego o przypuszczalnej pojemnoœci
kilkuset milionów metrów szeœciennych. Koniecznoœæ
odwadniania zrobów rudnych wynika zatem z warunków
bezpieczeñstwa czynnych zak³adów górniczych eksploatuj¹cych pok³ady wêgla kamiennego. Wydaje siê, ¿e
pomimo kilku spraw dyskusyjnych na etapie projektowania, uzasadnione istnienie systemu odwodnieniowego
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sprawdza siê w jego codziennej pracy. Nale¿y podkreœliæ,
¿e zarówno koncepcja, projekt jak i wykonawstwo omawianego systemu by³y oryginalnym rozwi¹zaniem polskiej
myœli górniczej, a obecnie jest on przypuszczalnie jedynym tego typu systemem odwodnieniowym w polskim
górnictwie podziemnym. Intensywne szkody górnicze
powoduj¹, ¿e utrzymywanie systemu w odpowiedniej
sprawnoœci technicznej nastrêcza niema³o trudnoœci.
Obecnie CPB realizuj¹ca koniecznoœæ nieprzerwanego
odwadniania zrobów porudnych, jest jedynym zak³adem
górniczym sensu stricto, wchodz¹cym w sk³ad ZGH Orze³
Bia³y SA. Zgodnie z art. 3. ustawy z dn. 04 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z
1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 Nr 75, poz. 472), pracami
CPB kieruje kierownik ruchu zak³adu górniczego, zgodnie
z zatwierdzonym planem ruchu. Obecnie dzia³a ona na
podstawie zatwierdzonej czêœci szczegó³owego planu
ruchu na lata 1998–2000 (Orze³ Bia³y SA, 1997). Na mapie
sytuacyjno-wysokoœciowej w skali 1:5000, bêd¹cej
za³¹cznikiem do wspomnianego planu ruchu, przedstawiono teren funkcjonalny zak³adu górniczego, który obejmuje
szyb Bolko z nadszybiem, budynek maszyny wyci¹gowej i
rozdzielnie. Z analizy dokonanej we wspomnianym planie
ruchu (pk-ty 2.19.1–2.19.5) wynika, ¿e nie przewiduje siê
mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro¿enia wodnego dla pompowni Bolko.
Doœwiadczenia zebrane w drugiej po³owie 1997 r. oraz
szczególnie aktualne niebezpieczeñstwo rozszczelnienia
siê na powierzchni ruroci¹gów, odprowadzaj¹cych wody
kopalniane do osadników, wskazuj¹ jednak na odmienn¹
sytuacjê. W opisanej sytuacji autorzy widz¹ potrzebê
sygnalizowania i przypominania o wystêpuj¹cym, potencjalnym zagro¿eniu wodnym dla CPB. Rolê tak¹ w pewnym sensie móg³by spe³niaæ obowi¹zek sporz¹dzania, na
czas wa¿noœci czêœci szczegó³owej planu ruchu, specjalnej
mapy w skali 1:10 000 lub 1:5 000 potencjalnych zagro¿eñ
wodnych, czy te¿ Ÿróde³ dop³ywu wód do nieczynnych
wyrobisk górniczych. Szczegó³owa koncepcja tej mapy
powinna byæ przedmiotem oddzielnych prac i publikacji.
Jednoznaczne okreœlenie sk³adowych antropogenicznych w bilansie wód dop³ywaj¹cych do centralnej pompowni jest spraw¹ niezwykle skomplikowan¹ i bez
specjalnych badañ niemo¿liwe do przedstawienia. Autorzy
zdaj¹ sobie sprawê z koniecznych uogólnieñ i szacunków
dokonanych w trakcie dotychczasowych obliczeñ. Wynika
z nich, ¿e dla œrednich warunków meteorologiczno-hydrologicznych, udzia³ wód pochodzenia antropogenicznego w
dop³ywie do nieczynnych wyrobisk porudnych wynosi ok.
20–40%, czyli od ok. 6,0 do ok. 12,0 m3/min. Udzia³ ten
mo¿e wzrosn¹æ z chwil¹, gdy wy¿szym ni¿ przeciêtne opady atmosferyczne bêd¹ towarzyszyæ wzmo¿ona infiltracja
wody z cieków powierzchniowych i niecek obni¿eniowych przy równoczeœnie wysokiej awaryjnoœci sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej miast. Wody pochodzenia
antropogenicznego powoduj¹ z jednej strony, w jakimœ
sensie pogorszenie jakoœci wód kopalnianych, a przede
wszystkim wzrost kosztów obs³ugi pompowni. Wzrost ten
najlepiej ilustruj¹ 3 przyk³adowe okresy obliczeniowe, tj.
01.09.1998–31.08.1999,
01.01.1999–30.06.1999
i
01.01.1997–31.12.1997, dla których jednostkowy koszt
energii elektrycznej dla wypompowania 1 m3 wody na

powierzchniê wynosi³ odpowiednio 0,1295–0,1274 i 0,169 z³.
Wzrost kosztów o ok. 32% do 0,169 z³ by³ spowodowany
koniecznoœci¹ wykorzystywania do wypompowywania
wód od lipca 1997 r. tzw. taryfy dziennej. Uszczelnie
ca³ego systemu poprzez, przede wszystkim ograniczenie
infiltracji wód z antropogenicznych Ÿróde³, a tym samym
ograniczenie dop³ywu wody do centralnej pompowni Bolko tylko o 10–15%, w stosunku do aktualnej wielkoœci,
spowoduje oszczêdnoœci w wydatkach — tylko na energiê
elektyczn¹ — o sumê 185 600–278 050 z³/rok.
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