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1.

KRÓTKI OPIS SYSTEMU ODWODNIENIA KWB BE£CHATÓW

Podstawowym warunkiem prowadzenia robót górniczych w Zak³adzie Górniczym
KWB Be³chatów jest zapewnienie bezpieczeñstwa dla ludzi oraz maszyn urabiaj¹cych
i zwa³uj¹cych. Istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na bezpieczeñstwo jest niezawodny
system odwodnienia.
System odwodnienia w KWB Be³chatów opiera siê g³ównie na barierach studni przebiegaj¹cych równolegle do krawêdzi odkrywek Be³chatów i Szczerców, istniej¹cych lub te¿
planowo usytuowanych poza obrysem odkrywki. Jest to system podstawowy. W jego sk³ad
wchodz¹ studnie wielkorednicowe wiercone z powierzchni terenu o g³êbokociach siêgaj¹cych 430 m.
System podstawowy wspomagany jest systemem pomocniczym  systemem, który tworz¹ studnie znajduj¹ce siê w rejonie z³o¿a wêgla maj¹ce zadanie obni¿enie zwierciad³a wody
poni¿ej sp¹gu g³ównego pok³adu wêgla oraz odprowadzenie wód resztkowych i zawieszonych, które ze wzglêdu na skomplikowan¹ budowê geologiczn¹ nie zosta³y odprowadzone
przez podstawowy system odwadniania, a tak¿e infiltruj¹cych wód opadowych.
Odwodnienie tak du¿ej przestrzeni w górotworze jest procesem bardzo z³o¿onym i ze
wzglêdu na skomplikowan¹ budowê geologiczn¹ niemo¿liwym do zaprojektowania bez
permanentnej i obiektywnej oceny jego skutecznoci.
2.

SIEÆ OBSERWACYJNA

Otwory obserwacyjne s¹ pierwszymi urz¹dzeniami odwodnienia na wyprzedzeniu
eksploatacji górniczej. System obserwacji po³o¿enia zwierciad³a wody w rejonie eksploatacji górniczej podzielono na dwa sektory:
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1) sektor wewnêtrzny dostarczaj¹cy informacji o stopniu odwodnienia czêci górotworu
znajduj¹cej siê bezporednio przy wyrobisku;
2) sektor zewnêtrzny maj¹cy za zadanie umo¿liwienie dokonania oceny oddzia³ywania
odwodnienia na otoczenie kopalni.
Obecnie ca³a sieæ pomiarowa w KWB Be³chatów liczy ponad 750 otworów obserwacyjnych (rys. 1) podlegaj¹cych ci¹g³ej kontroli pod wzglêdem po³o¿enia zwierciad³a wody
w kolumnie obserwacyjnej.

Rys. 1. System obserwacji zwierciad³a wody KWB Be³chatów na tle zasiêgu leja depresji

Pomiarów po³o¿enia zwierciad³a wody w piezometrach dokonuje siê w zale¿noci od
usytuowania otworu z czêstotliwoci¹ od 1 doby do trzech miesiêcy. Najrzadziej  co kwarta³ mierzone s¹ piezometry zewnêtrze umieszczone promienicie od wyrobisk w kierunku
zasiêgu leja depresji. Maksymalna g³êbokoæ piezometrów to 400 m.
Oprócz ww. podzia³u piezometry dzieli siê ze wzglêdu na obserwowany poziom wodonony. Wyró¿nia siê trzy podstawowe poziomy wodonone w rejonie wyrobisk P/Be³chatów oraz P/Szczerców:
1) poziom wodonony w utworach nadk³adu  (Q, Tr);
2) poziom wodonony w utworach trzeciorzêdu podwêglowego  (Tr);
3) poziom wodonony w utworach pod³o¿a  (M).
Prawid³owo wykonany piezometr to przede wszystkim racjonalny dobór: rednicy
koñcowej wiercenia, granulacji obsypki i rodzaju filtra. S¹ to dzisiaj czynniki zakodowane
niejako na sta³e w tzw. warsztacie licz¹cego siê projektanta bran¿y hydrogeologicznej.
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Inny równie wa¿ny czynnik, nad którym ci¹gle siê pracuje to proces uaktywniania czêci czynnej piezometru. W warunkach Zak³adu Górniczego KWB Be³chatów przyk³ada siê
do niego szczególnie du¿¹ wagê.
3.

MODERNIZACJA SPOSOBU
ZABUDOWY PIEZOMETRÓW WIELOPOZIOMOWYCH

Pocz¹tkowo obserwacji po³o¿enia zwierciad³a wody dokonywano za pomoc¹ jednego
odwiertu, wewn¹trz którego umieszczano do trzech kolumn obserwacyjnych. Jednak stosowanie takiego rozwi¹zania technicznego nios³o za sob¹ bardzo du¿e ryzyko b³êdnej interpretacji po³o¿enia poziomu zwierciad³a wody. Najwiêkszym mankamentem tej metody zabudowy kolumn obserwacyjnych by³o bardzo du¿e prawdopodobieñstwo braku skutecznej
izolacji pomiêdzy obserwowanymi kompleksami wodononymi.
W celu optymalizacji pomiarów, od roku 1998 ma zastosowanie rozwi¹zanie technologiczne obserwacji wiêcej ni¿ jednego poziomu wodononego poprzez wykonywanie dla
ka¿dej kolumny obserwacyjnej osobnego otworu. Otwór podstawowy (najg³êbszy) jest
rdzeniowany w celu pozyskania informacji geologicznej niezbêdnej do prawid³owego zafiltrowania. Kolejne otwory wykonywane w bezporednim s¹siedztwie podstawowego s¹
ju¿ wiercone bezrdzeniowo, a ich zafiltrowanie ustalane jest na podstawie profilu rzeczywistego z otworu rdzeniowanego. W otworach obserwacyjnych zabudowywane s¹ kolumny
rur stalowych o rednicach 108 mm lub 114 mm oraz kolumny rur PCV o rednicy 125 mm.
4.

CZYNNIKI DOSKONAL¥CE WYKONANIE
PRAWID£OWO REAGUJ¥CEGO PIEZOMETRU

Najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wiarygodnoæ prowadzonej obserwacji
poprzez otwór obserwacyjny jest jakoæ wykonania odwiertu, przez co rozumie siê g³ównie
stopieñ uszkodzenia strefy przyodwiertowej p³uczk¹ wiertnicz¹ oraz zwiercinami, zw³aszcza ska³ zbiornikowych o niskich wspó³czynnikach przepuszczalnoci typu piaskowcowatego. Ze wzglêdu na charakterystykê budowy szkieletu warstwy wodononej nie da³o siê
w tym przypadku zastosowaæ od dawna znanej metody  kwasowania, która sprawdza siê
tylko w ska³ach wêglanowych. W wyniku badañ laboratoryjnych opracowano unikatow¹
i nowatorsk¹ metodê, która skutecznie przywraca przepuszczalnoæ stref zakolmatowanych
faz¹ ilast¹. Jest to metoda polegaj¹ca na zat³aczaniu roztworu rodka o nazwie technicznej
Dekomat. Powsta³a mieszanina zwi¹zków nieorganicznych powoduje wymianê jonow¹
w strukturze i³u, która prowadzi do jego postaci pelitycznej. Postaæ ta jest ³atwo usuwalna
przez wyp³ukanie ze strefy przyotworowej przez stworzenie w otworze silnej depresji.
Ogólne za³o¿enia technologiczne stosowania tego preparatu polegaj¹ na zat³aczaniu w strefê z³o¿ow¹ jego nasyconego roztworu wodnego ok 8% i po okresie 24 h, intensywnym
pompowaniu wody. Bardzo korzystnym zabiegiem jest równoczesne pompowanie i t³okowanie, co stwarza dynamiczny przep³yw wody w strefie zakolmatowanej i prowadzi do
uruchomienia uwiêzionej pelitycznej fazy ilastej.
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W celu sprawdzenia metody dekolmatacji przeprowadzono obserwacjê w kilku piezometrach. Na rysunku 2 przedstawiono wyniki pomiarów wzniosu wody dla jednego z piezometrów.

Rys. 2. Wp³yw zabiegu dekolmatacji przy u¿yciu dekomatu
na odbudowê zwierciad³a wody w piezometrze PW-307

Jak widaæ na wykresie, jest to metoda bardzo skuteczna, pozwalaj¹ca w nied³ugim
czasie oraz przy niewielkich nak³adach finansowych zdecydowanie usprawniæ dzia³anie
otworów obserwacyjnych. Metodê tê mo¿na stosowaæ wielokrotnie w czasie u¿ytkowania
otworu obserwacyjnego.
5.

OCENA STANU TECHNICZNEGO PIEZOMETRÓW  ETAP PRZEJCIOWY

Obecnie w KWB Be³chatów stosuje siê dwa kryteria oceny stanu technicznego piezometrów. Pierwszym kryterium jest wielkoæ zasypu w czêci podfiltrowej kolumny filtracyjnej. Drugim kryterium oceny stanu technicznego piezometru obecnie stosowanym
w KWB Be³chatów jest przeprowadzanie badania ch³onnoci otworu poprzez jego zalewanie. Kolumna obserwacyjna zalewana jest do wierzchu wod¹ i w okrelonych odstêpach
czasu mierzone jest tempo opadania zwierciad³a wody. Metody te nie daj¹ jednak stuprocentowej pewnoci przy ocenie stanu technicznego piezometrów, wskazywaæ mog¹ jedynie
na pewne nieprawid³owoci nie precyzuj¹c ich ród³a. Ponadto w przypadku zalewania
mierzy siê tylko i wy³¹cznie prêdkoæ opadania zwierciad³a w kolumnie nadfiltrowej w czasie, nie bior¹c pod uwagê parametrów hydraulicznych obserwowanej warstwy wodononej
 co ma istotny wp³yw na prêdkoæ dop³ywu lub odp³ywu wody do czêci czynnej filtra.
6.

NOWOCZESNA METODA OCENY STANU TECHNICZNEGO PARAMEX

Przystêpuj¹c do pomiaru stanu technicznego metod¹ Paramex, przyjmuje siê, ¿e znane
s¹ parametry warstwy wodononej zw³aszcza wspó³czynnik filtracji k. Na podstawie modelu matematycznego opisuj¹cego ruch zwierciad³a wody w piezometrze mo¿na obliczyæ
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krzyw¹ wzorcow¹. Porównanie obliczonej teoretycznie funkcji z zarejestrowan¹ dowiadczalnie, stanowi podstawê do oceny stanu technicznego piezometru.
Pierwsz¹ seriê pomiarów okrelenia stanu technicznego piezometrów metod¹ Paramex
w rejonie KWB Be³chatów przeprowadzono w 1991 roku. Pomiarów dokonano w 17 otworach obserwacyjnych. Z inicjatywy s³u¿b nadzoru odwodnienia KWB Be³chatów w 1996 r.
podjêto dwuetapowe badania terenowe, których celem by³o sprawdzenie mo¿liwoci metody Paramex w warunkach terenowych. W styczniu 1997 r. przeprowadzono pierwsz¹ seriê
badañ terenowych w 14 piezometrach. Drugi etap badañ terenowych zrealizowano w listopadzie 1997 r. Przedstawiono wówczas zarys koncepcji zdefiniowania i wyznaczania ilociowego wskanika stanu technicznego piezometru. Jednak najwiêksze do tej pory badania terenowe przeprowadzono w 2003 r. Dokonano wtedy oceny stanu technicznego metod¹ Paramex w 41 piezometrach wytypowanych przez kopalniê.

Rys. 3. Aparatura do badania piezometru metod¹ Paramex: 1  urz¹dzenie do uszczelniania
piezometru, 2  butla z reduktorem cinienia wype³niona sprê¿onym powietrzem,
3  sonda poziomowskazowa, 4  walizka elektroniczna, 5  akumulator

Podczas badania piezometru metod¹ Paramex (rys. 3) nale¿y zainicjowaæ ruch zwierciad³a wody poprzez sprê¿enie lub zassanie powietrza w uszczelnionej rurze nadfiltrowej.
Tempo ruchu zwierciad³a zale¿y zarówno od parametrów hydrogeologicznych warstwy
wodononej, jak i od stanu technicznego badanego piezometru. Celem pomiarów wykony281

wanych podczas badania metod¹ Paramex jest zarejestrowanie funkcji s = (t) ruchu zwierciad³a wody w piezometrze zarówno podczas sprê¿ania, jak i podczas ssania powietrza.
Na kolejnych rysunkach przedstawiono wykresy z pomiarów metod¹ Paramex, pierwszy dla piezometru niesprawnego, zakolmatowanego oraz drugi dla piezometru sprawnego
(rys. 4, 5).

Rys. 4. Krzywa pomiaru stanu technicznego metod¹ Paramex piezometru PW-388

Rys. 5. Krzywa pomiaru stanu technicznego metod¹ Paramex piezometru PD-16C

Z wykresu mo¿na zaobserwowaæ bardzo wyran¹ reakcjê zwierciad³a wody na zmiany
cinienia w kolumnie obserwacyjnej.
7.

WNIOSKI KOÑCOWE

1) Nale¿y d¹¿yæ do zapewnienia jak najlepszego stanu technicznego otworów obserwacyjnych, przez racjonalne dobieranie ich konstrukcji, zabudowy kolumn obserwacyjnych, skracanie czasu wiercenia  oraz po zafiltrowaniu dokonanie procesu oczyszczania strefy przyodwiertowej.
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2) Skutecznoæ podjêtych rodków nale¿y kontrolowaæ z uwzglêdnieniem rodowiska,
w jakim pracuje otwór obserwacyjny.
3) Tradycyjne metody oceny stanu technicznego nale¿y zastêpowaæ metodami numerycznymi, które pozwol¹ na dokonanie oceny stanu technicznego piezometru w sposób
zdecydowanie bardziej obiektywny  doskonaliæ skalê ocen.
4) Upowszechniaæ stosowanie metody Paramex jako oceny stanu technicznego piezometru z wykorzystaniem w zale¿noci od potrzeb sposobu uaktywniania filtra przez stosowanie Dekomatu.
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