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Ludwik Fiutka*, Bronisław Powrosło*  

MODERNIZACJA SZYBU „ZYGMUNT” 
W KWK „MURCKI” 

 

1. Historia szybu i stan aktualny 

Szyb „Zygmunt” powstał w latach 1983−1990 r. jako szyb peryferyjny wentylacyjno- 
-materiałowy o przekroju kołowym i średnicy Ø7,5 m w świetle obudowy szybu (rys. 1). 
Jest wykonany w obudowie betonowej o głębokości docelowej 659,0 m z podszybiami na 
poziomach 242, 326, 411 i 600 m. Na poziomie 620 m miała znajdować się komora pomp. 

 

Rys. 1. Wieża szybu „Zygmunt” 
                                                           
  * Kopex ⎯ Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, Bytom 
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W grudniu 1990 r. przerwano zbrojenie szybu zachowując jedynie jego funkcję wenty-
lacyjną. 

Szyb aktualnie pełni rolę szybu wentylacyjnego wydechowego. Posiada on wlot jedno-
stronny na poziomie 242 m, dwustronny na poziomie 326 m, dwustronny na poziomie 411 m, 
dwustronny na poziomie 582 m i jednostronny na poziomie 611 m, natomiast połączenie 
z wyrobiskami kopalnianymi ma tylko jednostronne na poz. 326 i 411 m. 

Od poziomu 411 m jako wyrobisko ślepe przewietrzany jest wentylacją odrębną tło-
czącą. Na poziomie 611 m zlokalizowana jest tymczasowa komora pomp, do której istnieje 
dojście przedziałem drabinowym. Szyb jest szybem ze zbrojeniem sztywnym o podziałce zbro-
jenia 4,5 m, przewidzianym do zabudowy klatki wielkogabarytowej i przeciwwagi zamkniętym 
od góry pomostami (bezpieczeństwa i zrębowym) z lunetą wentylacyjną na poz. 18,8 m. Zrąb 
szybu znajduje się na rzędnej +297,0 m n.p.m. (tarcze szybu pokazano na rys. 2). 

 

Rys. 2. Tarcza szybu 

2. Zakres robót koniecznych dla uruchomienia szybu 

W związku z dużymi trudnościami i zwiększającymi się potrzebami w opuszczaniu 
materiałów postanowiono przeprowadzić modernizację szybu i przywrócenie mu wcześniej 
planowanej funkcji.  
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Zastosowanie dwupiętrowej klatki wielkogabarytowej o wymiarach 6386 × 2280 × 
9350 mm (wysokość piętra 3700 mm i maksymalne obciążenie piętra dolnego 200 kN, 
a pomostu pośredniego 75 kN) pozwoliłoby na usprawnienie możliwości transportu piono-
wego, odciążenie szybów głównych oraz umożliwienie opuszczania dużych elementów i ma-
szyn bez konieczności ich demontażu przed opuszczeniem i ponownego montażu na dole 
kopalni. 

W tym celu konieczne było: 

— wykonanie kompleksowe wyrobisk przyszybowych na poziomie 411 i 416 m; 
— modernizację zbrojenia szybu i wieży szybowej; 
— zabudowę kół linowych , lin, przeciwwagi i klatki; 
— zabudowę zbrojenia rząpia szybu; 
— wykonania odwadniania szybu; 
— wykonania modernizacji maszyny wyciągowej; 
— zazbrojenie placu wokół szybu, 
— wykonanie podszybia na poziomie 411 m; 
— kompletną zabudowę wyposażenia podszybia na poziomie 411 m; 
— wykonanie i wyposażenie rozdzielni 500 V; 
— zabudowy urządzeń przyszybowych na zrębie szybu i na poziomie 411 m; 
— zabudowę sygnalizacji szybowej; 
— wykonania remontu budynku nadszybia; 
— kompleksowe wyposażenie wraz z zabudową dodatkowych obiektów na poz. 416 m tj. 

zajezdni lokomotyw, składu paliw i olejów, stacji przeładunkowej dla kolejek podwie-
szanych, dworca osobowego; 

— wykonanie zewnętrznych sieci na terenie szybu „Zygmunt” wraz z wyposażeniem. 

3 Prace w szybie 

W celu rozpoczęcia robót w szybie konieczne było przygotowanie placu budowy na 
powierzchni. W tym celu po przeprowadzeniu oceny stanu budynku nadszybia i wieży przy-
stąpiono do remontu budynku. Remont budynku nadszybia obejmował jego uszczelnienie, 
wykonanie śluz dla przejścia ludzi i transportu materiałów, montaż oblachowania trzonu 
wieży, zabudowę urządzeń suwnicowych, kołowrotów i urządzeń przyszybowych. W tym 
samym czasie wykonywano modernizację maszyny wyciągowej, przygotowywanie placu 
i dróg transportu, zaplecza socjalnego na terenie wokół szybu „Zygmunt” oraz roboty gór-
nicze na poziomie 411 m. 

Dla wstępnego określenia zakresu robót w szybie przeprowadzono ocenę stanu tech-
nicznego konstrukcji zbrojenia szybowego i przedziału drabinowego oraz ocenę stanu obu-
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dowy szybowej na podstawie analizy zapisu filmowego z rewizji szybu wykonanej przy 
pomocy urządzenia z kamerami wideo. Rejestracja rewizji szybu prowadzona była sześcio-
ma kamerami ustawionymi w poziomie i jedną kamerą ustawioną pionowo w dół. 

Dla robót w szybie zabudowano poza wieżą kołowrót EWP-35 na istniejącym fun-
damencie windy EPR, przeznaczony do zawieszenia pomostu wiszącego oraz w budynku 
nadszybia kołowrót kablowy ESW 5T z kablem samonośnym dla sygnalizacji szybowej 
i oświetlenia (rys. 3). 

 

Rys. 3. Kołowrót EWP-35 

Z racji kumulacji robót w szybie, w budynku nadszybia i na wieży, podjęto decyzję 
o pozostawieniu pomostów zamykających szyb jak najdłużej i zabudowie pomostu wiszą-
cego na poziomie 411 m. W tym celu zabudowano na dolnym pomoście kół linowych na wie-
ży zestaw kół kierunkowych Ø800 mm przez które przeprowadzono linę Ø40 mm zawie-
szenia pomostu. Asekurując jej bieg z przedziału drabinowego opuszczono do poz. 411 m, 
gdzie przystąpiono do zabudowy pomostu wiszącego, którego elementy opuszczono na poz. 
411 m szybami głównymi KWK. Do robót w szybie zastosowano dwupodestowy pomost 
wiszący z pomostami uchylnymi i prowadzeniem rolkowym na istniejącym zbrojeniu szy-
bowym. 

Po jego zabudowie przystąpiono do: 

— wykonania pełnej, dokładnej rewizji szybu na całej jego długości; 
— zabudowy nowego ciągu lutni dla przewietrzania odcinka szybu poniżej poz. 411 m 

wraz z zabudową dostarczonej baterii wentylatorów; 
— przeprowadzono pełną inwentaryzację zbrojenia szybu wraz z operatem mierniczym. 

Wyniki operatu wskazały konieczność przeprowadzenia korekcji ustawienia prowadni-
ków oraz poprawy ich mocowania; 
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— przeprowadzenie pełnego remontu przedziału drabinowego wraz z opierzeniem i do-
prowadzenie go do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz normami; 

— likwidacja prowadzeń kątowych i prowadników zgrubionych na nieczynnych poziomach 
242 i 326 m zastępując je prowadnikami uchylnymi w celu uniknięcia ograniczania 
prędkości przejazdu klatki w rejonie tych podszybi; 

— zabudowa nowych elementów osiatkowania wraz z wrotami w krzesłach szybowych na 
kolejnych poziomach; 

— usuwanie nieprawidłowości w zawieszeniu kabli i przewodów wraz z likwidacją nie-
potrzebnych i pozostałych po wcześniej wykonywanych pracach; 

— demontaż starych oraz uszkodzonych rurociągów o średnicach 50, 100, 159, 200 
i 250 mm; 

— nowych rurociągów Ø159 dla sieci odwadniania i doprowadzenia sprężonego powietrza 
wraz z osprzętem i wyprowadzeniami; 

— montaż i zabudowa stacji nawrotu i pomostu rewizji; 
— montaż ażurowego uchylnego pomostu rewizji liny wyrównawczej w krześle szybowym 

na poz. 411 m wraz z kołowrotkami do jego podnoszenia i układem rolek kierunkowych. 

Przy pracach prowadzonych w szybie wykorzystywano jako kołowrót pomocniczy ko-
łowrót KCH-9 zabudowany na zrębie szybu oraz kołowrót KUBA-5 zabudowany na pod-
szybiu na poz. 411 m. Całość konstrukcji do wyszczególnionych robót opuszczana była szy-
bami głównymi na poz. 416 m i dostarczana  na poz. 411 m drogami przewozowymi KWK. 

Równolegle do prac prowadzonych przy rekonstrukcji zbrojenia były prowadzone ro-
boty przy montażu oblachowania i zbrojenia w trzonie wieży oraz montaż śluz.  

Po zakończeniu głównych prac remontowych w szybie i zakończeniu prac w budynku 
nadszybia, po przeprowadzeniu prób szczelności śluz w budynku depresyjnym rozpoczęto 
demontaż pomostów zamykającego i bezpieczeństwa na zrębie szybu oraz montaż zbroje-
nia trzonu wieży wraz z ażurowym pomostem kontroli liny nośnej na zrębie szybu. 

Kolejnym etapem prac było opuszczenie i wyłożenie kabli zasilających 6000V, 500V, 
teletechnicznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych w szybie od zrębu do rząpia szybu wraz 
z zabudową urządzeń sygnalizacji szybowej.  

Wszystkie prace demontażowo-montażowe prowadzone były z pomostu wiszącego 
(rys. 4). 

Po zakończeniu prac w szybie przystąpiono do demontażu pomostu wiszącego na zrę-
bie szybu, wywinięcia lin, demontażu kołowrotów, demontażu pomostu kół kierunkowych 
wraz kołami i montażu na wieży kół linowych ostatecznych Ø5000 mm po ich scaleniu. 

Po zabudowie kół linowych na wieży i przeprowadzeniu odbiorów mierniczych ich 
ustawienia przystąpiono do zakładania lin nośnej i wyrównawczej oraz naczyń w szybie (klatki 
wielkogabarytowej i przeciwwagi) przy użyciu napędów HPND i maszyny wyciągowej.  

Po uruchomieniu górniczego wyciągu szybowego przystąpiono do wymiany pomp 
OS-150AM/6 i P-3CC w rząpiu szybu. 
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4. Prace na poziomach 

4.1. Zakres rzeczowy robót górniczych obejmował 

— Drążenie i przebudowę obiegu wozów: 
• długość drążonego wyrobiska ⎯ 417 mb; 
• długość przebudowanego wyrobiska ⎯ 126 mb; 
• rodzaj obudowy ⎯ LP 10/V25/A; 
• rozstaw odrzwi ⎯ co 0,5 m; 
• wykładka stropu i ociosów ⎯ okładzina żelbetowa; 
• roboty uzupełniające w obiegu wozów to wykonanie: kanałów ściekowych, wnęki 

i stanowiska na kołowrót, stanowisk do sprzęgania i rozprzęgania wozów, wnęki na 
urządzenia elektryczne. 

— Przebudowę piwnic na poz. 411 m w obudowie żelbetowej: 
• strona południowa ⎯ 24 mb; 
• strona północna ⎯ 6 mb; 
• połączenie piwnic z rurą szybową i zabezpieczenie rury szybowej pierścieniami 

wzmacniającymi. 
— Przebudowę przekopu północno-zachodniego 

• długość przebudowanego wyrobiska ⎯ 404 mb; 
• rodzaj obudowy ⎯ ŁP 9/V25; 
• rozstaw odrzwi ⎯ co 0,5 m; 
• wykładka stropu i ociosów ⎯ okładzina żelbetowa. 

— Drążenie pochylni B-10: 
• długość drążonego wyrobiska ⎯ 164 mb; 
• rodzaj obudowy ⎯ ŁP 10/V25/II, ŁP 10/V25, ŁP 8/V25; 
• rozstaw odrzwi ⎯ co 0,5 m i 0,75 m; 
• wykładka stropu i ociosów ⎯ okładzina żelbetowa; 
• zabudowa 3 szt. tam wentylacyjnych. 

— Drążenie zajezdni lokomotyw i składu paliw i olejów: 
• długość drążonych wyrobisk ⎯ 314 mb; 
• rodzaj obudowy ⎯ ŁP 8/V25, ŁP 10/V25, ŁP 12/V25; 
• rozstaw odrzwi ⎯ co 0,5 m i co 0,75 m; 
• wykładka stropu i ociosów ⎯ okładzina żelbetowa; 
• roboty uzupełniające w zajezdni lokomotyw i składzie paliw to wykonanie: 8 szt. 

tam wentylacyjnych, kanałów ściekowych, przegrody niepalnej, kanału rewizyjnego, 
wyłożenie kostki brukowej. 

— Wykonanie 5 skrzyżowań portalowych. 

Schemat wyrobisk pokazano na rysunku 5, natomiast harmonogram realizacji zadania 
przedstawiono w tabeli 1. 
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4.2. Zagrożenia naturalne 

— metanowe ⎯ pole metanowe III kat.; 
— pyłowe ⎯ kl. A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego; 
— wodne ⎯ I stopień zagrożenia wodnego; 
— tąpaniami ⎯ nie dotyczy; 
— pożarowe ⎯ nie dotyczy; 
— stare zroby ⎯ nie dotyczy. 

4.3. Technologia i organizacja robót 

Cykl technologiczny robót składał się z następujących czynności: 

1) Wiercenie otworów strzałowych realizowane było: 
— wiertnicą BTRL 1 na zabiór 2 mb; 
— wiertarkami ręcznymi WUP 22 na zabiór od 0,5 do 1,5 mb. 

2) Roboty strzałowe wykonywane były na podstawie metryk strzałowych opracowanych 
przez służbę strzałową PBSz SA i zatwierdzonych przez Kierownika Działu Robót Gór-
niczych KWK „Murcki”. Stosowane środki strzałowe to: metanit specjalny, barbaryt, 
dynamit oraz zapalniki elektryczne 0,45 A milisekundowe i półsekundowe. Używany 
sprzęt strzałowy to: zapalarka ZK-100/0,45, wskaźnik rezystancji obwodu strzałowego 
WRZOS, omomierz strzałowy OSI-M150, linia strzałowa ⎯ typ PSY lub ONG 
(przyprzodkowy odcinek typ SY). 

3) Przewietrzanie po robotach strzałowych. Układ wentylacji odrębnej stanowił wentyla-
tor WLE 1003 B wraz z lutniami elastycznymi Ø1000 mm. Długość wyrobiska z wen-
tylacją odrębna nie przekraczała 325 mb. 

4) Rewizja przodka po robotach strzałowych wykonywana była przez górnika przodowe-
go. Wykonywał on następnie obudowę tymczasową na 6-cio metrowych podciągach 
stalowych. 

5) Wybieranie urobku realizowane było przy użyciu ładowarek bocznie sypiących ŁBT 
1200 i ŁBS 1200. Układ odstawy stanowiły przenośniki Skat E-180 oraz PTG 1000 do 
punktu załadowczego do wozów urobkowych. 

6) Obudowa ostateczna wyrobiska wykonywana była przez brygadę przodkową z łado-
warki bocznie sypiącej oraz pomostu przodkowego.  

Organizacja pracy: 

1) Prace prowadzone były w systemie czterozmianowym. 
2) Dyspozycyjny czas pracy w przodku: 300÷340 min. 
3) Obłożenie na zmianie: pracowników przodkowych ⎯ 5, pracowników pozaprzodko-

wych ⎯ 6.  
4) Postęp dobowy wynosił: 2 mb na przebudowach, 2÷4 mb przy drążeniu. 
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Po zakończeniu robót górniczych na podszybiu poz. 411 m, przystąpiono do montażu 
urządzeń przyszybowych poprzez zabudowę dźwigarów konstrukcji nośnych nad piwnica-
mi wraz z pokryciem. W dalszym toku robót przystąpiono do zabudowy pomostów waha-
dłowych, pomostów zamykających, zapychaka wraz z napędem, zapór wstecznych i zapór 
torowych wraz z napędami oraz konstrukcji pod wciągniki SWŁ-10. Następnie zabudowa-
no w wykonanych wcześniej piwnicach konstrukcje łańcuchowych kolejek przejeżdżalnych 
typu Zabrze 2, konstrukcje wyposażenia stanowisk spinania i rozpinania wozów, kołowrót  
typu CL-1 wraz z układem krążków kierujących, kabinę sygnalisty z szafami sterowniczy-
mi oraz napędy elektryczne zwrotnic torowych wraz z sygnalizatorami. 

Równocześnie wykonano sieć ostateczną rurociągów przeciwpożarowych i sprężone-
go powietrza. 

Wraz z zakończeniem robót górniczych przy drążeniu wyrobiska rozdzielni rozpoczęto 
zabudowę przegród mających na celu rozdzielenie wyrobiska na część rozdzielni i część 
dojścia do dworca osobowego oraz rozpoczęto wyposażanie rozdzielni w wyłączniki, stacje 
transformatorowe 6/0,5 kV i instalację oświetlenia. Sukcesywnie też następował montaż 
instalacji elektrycznych na podszybiu dla zasilania i sterowania zabudowanych urządzeń 
przyszybowych i podszybia oraz montaż oświetlenia.  

5. Prace na powierzchni 

Zakres prac na powierzchni obejmujący prace w budynku nadszybia obejmował wy-
konanie uszczelnienia, wykonanie zamknięcia trzonu wieży w tym zabudowę konstrukcji 
wsporczej wrót wraz z wrotami dla klatki i przeciwwagi, wykonanie i zabudowę wrót gilo-
tynowych wraz z ryglami i zasuwami oraz pomostami kontrolnymi z drabinami, zabudowę 
wciągników elektrycznych i ręcznych podnoszenia lub opuszczania pomostów, wrót gilo-
tynowych oraz suwnic, wykonanie kanałów pod urządzenia zapychające, zabudowę zapór 
i zabudowę urządzeń przyszybowych na zrębie szybu wraz z torowiskiem, zabudowę koła 
kierującego do zakładania i wymiany lin oraz zabudowę kabiny sygnalisty wraz z pulpitami 
sterowniczymi urządzeń przyszybowych, zabudowę urządzeń sygnalizacji szybowej i zabu-
dowę kołowrotu CL-1.  

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych rozpoczęto montaż okablowania i zabudo-
wy instalacji zasilających, sterowania, oświetlenia i odgromowej oraz ogrzewania budynku. 

Oprócz prac w budynku nadszybia prowadzone były równolegle prace budowlane w bu-
dynku maszyny wyciągowej, prace montażowe i modernizacyjne maszyny wyciągowej 
2L-5000/1450 oraz prace przy zewnętrznych sieciach na terenie szybu obejmujące wyko-
nanie sieci torowisk dla kolei wąskotorowej, placów składowych, sieci wodno-kanalizacyj-
nej, dróg dojazdowych wewnątrzzakładowych, sieci sprężonego powietrza, rozdzielni 20 kV, 
oświetlenia terenu, sieci teletechnicznej oraz przygotowanie zaplecza socjalnego, budynku 
zajezdni lokomotyw i budynku sprężarek wraz z wyposażeniem. 
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6. Prace elektryczne  

Zakres prac elektrycznych objętych tematem modernizacja szybu „Zygmunt” ściśle 
wynikał z zakresu prac budowlanych, górniczych i mechanicznych i był kilkukrotnie roz-
szerzany między innymi z powodu pojawienia się niespodziewanie na terenie KWK metanu 
co zaowocowało wielkimi zmianami w wykonaniu i zastosowanym osprzęcie. 

7. Podsumowanie 

Reasumując możemy śmiało stwierdzić, że przeprowadzone roboty ujęte powyżej speł-
niły swoje założone zadanie. Szyb „Zygmunt” zgodnie z założeniami zmienił swoją funkcję 
z szybu wentylacyjnego na szyb wentylacyjno-materiałowy i odciążył pozostałe szyby przej-
mując zadania przy transporcie materiałów głównie ponadgabarytowych. 
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