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UWARUNKOWANIA TECHNICZNE I GEOMECHANICZNE 
DR ENIA G ÓWNEJ KOMORY 
LABORATORIUM ASTROFIZYCZNEGO 
W GÓROTWORZE KOPALNI POLKOWICE–SIEROSZOWICE 

1. Wst p

Od roku 2008 spó ka KGHM Cuprum CBR bierze udzia  jako partner przemys owy
w europejskim projekcie — Europejskiej infrastruktury dla Wielkiego Detektora dla celów 
opracowania teorii Wielkiej Unifi kacji oraz do bada  astrofi zyki neutrin (Design of a Pan 
European Infrastructure for Large Apparatus Studying Grand Unifi cation and Neutrino 
Astrophysics, LAGUNA). Ten wieloletni projekt ma za zadanie wskaza  najdogodniejsz
lokalizacj  dla budowy wielkiego podziemnego laboratorium mieszcz cego unikalne urz -
dzenia badawcze. Jedn  z siedmiu rozpatrywanych lokalizacji przysz ego laboratorium jest 
obszar górniczy kopalni rudy miedzi Polkowice–Sieroszowice nale cej do KGHM Polska 
Mied  S.A. Ze wzgl du na bardzo niskie t o naturalnego promieniowania ska , komora solna 
lub anhydrytowa w Sieroszowicach uwa ana jest za „idealn ” lokalizacj  dla niskot owego
laboratorium fi zyki.

Obecnie projekt znajduje si  na etapie zaw ania wyboru perspektywicznych lokaliza-
cji na podstawie przygotowanych studiów wykonalno ci i wst pnych projektów ca kowicie
nowej podziemnej infrastruktury, opcjonalnie w zastosowaniu do trzech typów wielkich de-
tektorów i zwi zanych z nimi technologii: (a) wodnego detektora erenkowa (MEMPHYS), 
(b) detektora wykorzystuj cego tzw. p ynny scyntylator (LENA), oraz (c) detektora wype -
nionego 100 kt ciek ego argonu (GLACIER).

Pracownicy KGHM CUPRUM Sp. z o.o. — CBR byli zaanga owani g ównie w reali-
zacji pakietu roboczego dotycz cego podziemnej infrastruktury i aspektów in ynierskich,
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a w tym sprawdzenia stateczno ci g ównej komory laboratorium [3]. Z uwagi na ogranicze-
nia w wyst puj cych warunkach geologiczno-górniczych a tak e ze wzgl du na specyfi czne 
wymagania dotycz ce strony fi zycznej eksperymentu, wspomniane prace skoncentrowa y si
g ównie na mo liwo ciach umieszczenia detektora typu GLACIER w komorze o kszta cie
jednostronnie sp aszczonej elipsoidy obrotowej o wymiarach 79×47,5 m (patrz rys. 1).

Przy pracach nad wyborem odpowiedniej lokalizacji G ównej Komory Detektora (GKD) 
pod uwag  brano dwa rodzaje rodowiska skalnego: masyw solny oraz utwory budowane 
przez zwi z e ska y siarczanowe (anhydryty) i w glanowe (dolomity) serii Cechsztynu.

Rys. 1. Ostatecznie przyj te wymiary G ównej Komory Detektora GLACIER [3]

Rys. 2. Planowana lokalizacja oraz struktura laboratorium SUNLAB [4]
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G ównymi kryteriami w a ciwego wyboru by y: (a) mo liwo ci dost pu do lokalizacji 
(sie  istniej cych i planowanych dróg komunikacyjno–transportowych, (b) odpowiednia od-
leg o  do najbli szego szybu o funkcji transportowej, (c) lokalne z o e soli lub anhydrytu 
o mi szo ci znacznie wi kszej ni  planowana wysoko  komory, (d) obecno  z o a anhy-
drytu lub soli na g boko ci wi kszej ni  warto  minimalna wymagana dla prawid owego
funkcjonowania detektora, (e) dostatecznie du a odleg o  od obszarów wzmo onej aktyw-
no ci sejsmicznej z uwzgl dnieniem planowanych robót górniczych, oraz (f) odpowiednio 
niska temperatura ska  otaczaj cych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, e najkorzystniejsz  lokalizacj
komory detektora jest obszar po o ony w pobli u szybu P–VII kopalni Polkowice (rys. 2), 
gdzie istnieje mo liwo  posadowienia laboratorium na g boko ci 636 m ppt. w pok adzie
anhydrytu o odpowiedniej mi szo ci, w warunkach pe nego uzbrojenia technicznego.

2. Techniczne studium wykonalno ci komory detektora 

2.1. Planowane rozmieszczenie (komora g ówna i komory pomocnicze)

Preferowana lokalizacja dla detektora GLACIER znajduje si  w otoczeniu szybu wen-
tylacyjnego P–VII Kopalni „Polkowice–Sieroszowice” o rednicy 7,5 m, którego zasadnicz
funkcj  jest transport du ych maszyn u ywanych w podziemnych wyrobiskach. Lokalizacja 
w pobli u szybu P–VII jest bardzo obiecuj ca poniewa  istnieje tam du a „wyspa” nie wy-
eksploatowanej rudy, która mo e s u y , jako mocny fundament dla kompleksu laboratorium. 
Jednocze nie zak ada si , e ruda miedzi z obszaru otaczaj cego komor  b dzie wcze niej
ca kowicie wybrana, co oznacza brak aktywno ci sejsmicznej w rejonie. Problemy powo-
dowane sk adowaniem odpadów ska y p onnej mog  by  rozwi zane poprzez umieszczanie 
tych materia ów w wyrobiskach wyeksploatowanych. Wybran  lokalizacj  laboratorium na 
tle mapy mi szo ci anhydrytów przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Wybrana lokalizacja laboratorium SUNLAB w masywie anhydrytu
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2.2. Parametry geomechaniczne materia ów w wybranej lokalizacji

Podstawowe parametry ska  by y wyznaczane w oparciu o dost pne dane uzyskane pod-
czas ca ego okresu eksploatacji z o a rudy miedzi na omawianym obszarze. Wykorzystane 
dane s  przechowywane w odpowiednich dzia ach kopal  KGHM (Geologiczny, Hydroge-
ologiczny, Górniczy i in.), jak i w KGHM CUPRUM (razem z innymi wynikami bada  labo-
ratoryjnych) i zawieraj : (a) ogólne mapy budowy geologicznej, (b) przekroje geologiczne, 
(c) infrastruktur  podziemn  i powierzchniow , geometri  wyrobisk, (d) wyniki laboratoryj-
nych bada  wytrzyma o ci ska , (e) krzywe pe zania soli pobrane z rozpatrywanego obszaru, 
(f) pomiary polowe parametrów mechaniczno–wytrzyma o ciowych soli kamiennej na pod-
stawie analizy odwrotnej. 

W celu uzyskania reprezentatywnych parametrów wytrzyma o ciowych ska  w warun-
kach in situ, warto ci odpowiednich parametrów uzyskane laboratoryjnie zosta y zreduko-
wane przy wykorzystaniu podej cia Hoeka [1] (tabela 1).

Poniewa  badania laboratoryjnie wykaza y, e anhydryt zachowuje si  jak typowe cia o
spr ysto–plastyczne z os abieniem, tego wi c rodzaju model zosta  mu przypisany w osta-
tecznej analizie geomechanicznej, podczas gdy wszystkie pozosta e materia y (z wyklucze-
niem utworów trzecio– i czwartorz dowych) zosta y zamodelowane jako cia a spr ysto-
doskonale plastyczne stosuj ce si  do kryterium Coulomba–Mohra.

TABELA 1
Charakterystyka ska : redukcja parametrów zgodnie z metod  Hoeka
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Piaskowiec kwarcowy LSAN 62,1 30,1 2,12 6,43 0,06 4734 0,26 2,57
upek ilasty IL 25,3 24,7 0,62 1,47 0,003 1302 0,29 0,26

Anhydryt podstawowy A2 93,3 35,26 4,8 19,64 0,24 13270 0,24 5,19
Dolomit g ówny Ca2 157,6 47,57 14,42 72,92 1,02 47146 0,2 12,5
Anhydryt górny A1g 87,4 34,25 4,2 16,51 0,2 11260 0,24 4,65
Anhydryt dolny A1d 106,25 37,56 6,3 27,55 0,36 18329 0,23 6,45
Wapie  i Dolomit Ca1 184,1 53,31 20,0 105,0 1,49 67489 0,18 16,3
Czerwony piaskowiec RS 10,075 22,7 0,52 2,77 0,03 1983 0,3 0
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2.3. Charakterystyka tensora napr e  pierwotnych w górotworze

Podstaw  okre lenia charakterystyk tensora napr e  pierwotnych by y pomiary napr e
in situ wykonane w roku 1997 w oddziale G–11 kopalni Rudna [2] w obr bie pok adu twardego 
dolomitu Ca1. Sk adowe tensora napr e  wyra one pierwotnie we wspó rz dnych napr e
g ównych (1–2–3) zosta y przekszta cone do systemu (h–H–z) (h — kierunek najmniejszej 
sk adowej poziomej, H — kierunek najwi kszej sk adowej poziomej, z — kierunek sk adowej 
pionowej), a nast pnie brzegi prostopad o ciennej bry y modelu górotworu zosta y obci one 
równomiernym przemieszczeniem poziomym tak wyskalowanym, aby w warstwie dolomitu 
Ca1 warto ci napr e  poziomych by y równe wyliczonym (sk adowa najwi kszego napr e-
nia poziomego vH = 44,4 MPa, warto  najmniejsza vh = 19,8 MPa). Tym samym najwi ksze 
sk adowe poziome wyst puj ce w obr bie pozosta ych warstw skalnych zosta y wyskalowane 
zgodnie z relacj  pomi dzy warto ciami ich modu ów odkszta cenia.

3. Modelowanie komory detektora 
z wykorzystaniem metody ró nic sko czonych

Analiz  geomechaniczn  komory detektora GLACIER o geometrii udost pnionej przez 
fi rm  Technodyne (rys. 1) przeprowadzono wykorzystuj c program komputerowy FLAC 3D 
oparty na metodzie ró nic sko czonych. Obliczenia dla ostatecznie przyj tego kszta tu ko-
mory wykonano dla etapu 50% wykonanych prac oraz dla fi nalnego kszta tu komory (100% 
wykonanych prac górniczych). Wybrane wyniki oblicze  przedstawiono na rysunku 4.

4. Oszacowanie ogólnego wspó czynnika bezpiecze stwa

Ogólny wspó czynnik bezpiecze stwa s u cy ocenie zagro enia GKD zjawiskiem 
niestateczno ci zosta  okre lony wykorzystuj c procedur  redukcji parametrów wytrzyma-
o ciowych anhydrytu An2. Poniewa  obliczonej niestateczno ci modelu odpowiada wspó -

czynnik bezpiecze stwa równy Fp = 1,0, stanom przedzniszczeniowym mo e by  przypisany 
wspó czynnik bezpiecze stwa równy relacji aktualnych warto ci parametrów oraz warto ci
najmniejszych, którym towarzyszy przewidziana rachunkami niestateczno . Na podsta-
wie wyników oblicze , których cz  przedstawiono na rysunku 5, mo na wnioskowa , e
wspó czynnik ogólnej stateczno ci komory jest nie mniejszy ni Fp = 2,5.

5. Uwagi ko cowe

Bior c pod uwag  wyniki prezentowanej analizy technicznej i geomechanicznej wnio-
skowa  mo na, e utwory anhydrytowe w bliskiej odleg o ci od szybu P-VII s  odpowiedni
lokalizacj  dla Komory Detektora G ównego. Pomimo wielkiej kubatury projektowanego 
obiektu (oko o 150 tys. m3), jego bezpiecze stwo ogólne pozostaje w racjonalnych grani-
cach, jednak e, co tak e wskaza a przeprowadzona analiza numeryczna, mo liwe jest po-
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Rys. 4. Rozk ady si  wewn trznych i przemieszcze  G ównej Komory Detektora
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jawienie si  zjawisk p ytkiego uszczenia si  ociosów komory. Stwierdzono tak e [3], e
wp yw spodziewanych zjawisk sejsmicznych jest pomijalny.

Skala projektu powoduje, e jego ranga w nauce wiatowej jest jedn  z mo liwie naj-
wy szych i ka da instytucja z jego realizacj  zwi zana wspiera tym samym rozwój nauki na 

Rys. 5. Lokalizacja obszarów uplastycznienia w obr bie modelu GKD 
w zale no ci od przyj tych warto ci parametrów wytrzyma o ciowych anhydrytu An2



poziomie mi dzynarodowym. KGHM Polska Mied  S.A. anga uj c si  pod tym wzgl dem
w spraw  „polskiej lokalizacji” wspomnianego laboratorium, staje w gronie sponsorów Na-
uki, co z punktu widzenia presti u i sposobu postrzegania fi rmy jest warto ci  nie do prze-
cenienia.
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