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1.

WPROWADZENIE

W kopalniach wykonuje siê otwory wiertnicze dla przeprowadzenia ró¿norodnych
operacji technologicznych np. mro¿enia górotworu w celu wybudowania szybu czy mo¿liwoci lepszej wentylacji wyrobisk górniczych. Jedn¹ z istotnych grup stanowi¹ otwory podsadzkowe, przez które ³atwo i szybko mo¿na podaæ z powierzchni terenu materia³
do okrelonej komory lub chodnika w kopalni. Najczêciej przesy³a siê piasek do podsadzania wyeksploatowanych wyrobisk górniczych, ale tak¿e coraz czêciej wykorzystuje
siê je do lokowania okrelonych odpadów pod ziemi¹. Po wype³nieniu takich pustek otwory
te powinny byæ w krótkim czasie zlikwidowane [5], aby nie stwarza³y zagro¿enia dla kopalni. Szczególnie jest to wa¿ne w kopalniach soli, dla których woda stanowi powa¿ne zagro¿enie.
2.

OTWORY PODSADZKOWE W KOPALNI SOLI WIELICZKA S.A.

Na przestrzeni wielu lat dzia³alnoci górniczej Kopalni Soli Wieliczka S.A. wywiercono wiele otworów podsadzkowych, które nie zawsze po spe³nieniu swych funkcji by³y
likwidowane. Przy dok³adnej analizie wycieków w kopalni okaza³o siê, ¿e niektóre z nich
stanowi¹ drogi dop³ywu do wyrobisk górniczych. Jest to g³ownie zwi¹zane z nisk¹ jakoci¹
uszczelnienia przestrzeni piercieniowej otworów, os³abieniem, a nawet przetarciem kolumn rur ok³adzinowych w wyniku niekorzystnego oddzia³ywania podawanego przez nie
piasku z solank¹.
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Kopalnia Soli Wieliczka S.A.
*** Praca wykonana w ramach badañ statutowych nr 11.11.190.01

293

Po szczegó³owej analizie wszystkich otworów podsadzkowych i warunków hydrogeologicznych podjêto decyzjê o szybkiej likwidacji 28 otworów podsadzkowych [3]. Z tego
wzglêdu, i¿ wiele otworów wywiercono kilkadziesi¹t lat temu, ich stan na powierzchni terenu by³ ró¿ny. Dlatego pierwsz¹ czynnoci¹ by³a dok³adna ich inwentaryzacja na powierzchni i okrelenie ich stanu technicznego. Z drugiej strony nale¿a³o przeanalizowaæ ich wyloty
w wyrobiskach górniczych siêgaj¹c do materia³ów archiwalnych, a tam gdzie by³o mo¿liwe
do przeprowadzenia wizji lokalnej. Ponadto autorzy analizowali mo¿liwoæ pozostawienia
koñcówek otworów podsadzkowych do dalszego wykorzystania jako otwory miêdzypoziomowe. Na inn¹ trudnoæ natrafiono przy otworach podsadzkowych TP-10, TP-15, TP-19
i TP-23, których wyloty po³o¿one s¹ nad szybikami miêdzypoziomowymi i dostêp do nich
jest znacznie utrudniony. Znaczna liczba otworów podsadzkowych by³a stosowana do wype³niania komór i po ich podsadzeniu nie ma do nich dostêpu. Dotyczy to 16 otworów sporód ww. 28 otworów przeznaczonych do pilnej likwidacji. Kolejn¹ grupê otworów stanowi¹ tzw. otwory popio³owe, które zosta³y zlikwidowane w 1987 roku i obecnie wymagaj¹
doszczelnienia. Pierwszym otworem zlikwidowanym w tej grupie by³ otwór TP-17 [4], który potwierdzi³ celowoæ tych dzia³añ, gdy¿ po wykonanych w nim pracach usta³ przez niego
dop³yw wody do komory Labzeltern, do której jest dostêp z wyrobisk podziemnych. Ponadto czêæ otworu TP-17 zostanie wykorzystana jako otwór miêdzypoziomowy.
Zupe³nie inna sytuacja na dole kopalni wyst¹pi³a przy otworze TP-24, którego wylot
usytuowany by³ w stropie komory Sanguszko na IV poziomie. Po jej podsadzeniu piaskiem,
zlikwidowano do niej dostêp.

3.

TECHNOLOGIA LIKWIDACJI OTWORU PODSADZKOWEGO TP-24

Otwór TP-24 odwiercono w 1977 roku do g³êbokoci 145,0 m [3]. Posiada³ nastêpuj¹c¹ konstrukcjê:
 rury ok³adzinowe φ 1020/1000 mm w g³êbokoci 0,0÷12,0 m,
 rury ok³adzinowe φ 620/600 mm w g³êbokoci 0,0÷86,0 m,
 rury ok³adzinowe φ 20'' w g³êbokoci 0,0÷145,0 m.
Wszystkie ww. kolumny rur zosta³y zacemntowane na ca³ej d³ugoci do powierzchni
terenu.
Likwidacjê otworu przeprowadzono od 07.12.2007 r. do 09.01.2008 r., a wykonawc¹
by³o l¹skie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z Radzionkowa.
Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych na powierzchni terenu zapuszczono do otworu przewód wiertniczy w celu stwierdzenia jego dro¿noci i g³êbokoci zalegania piasku w komorze Sanguszko. Okaza³o siê, ¿e do otworu nale¿a³o najpierw wsypaæ
piasek w celu utworzenia korka w otworze. Po przeprowadzeniu tej operacji utworzy³ siê
korek piaskowy do g³êbokoci 139,0 m. W dalszej kolejnoci mo¿na by³o przyst¹piæ do
szczelnego wype³nienia kolumny rur ok³adzinowych otworu zaczynem cementowym. Ze
wzglêdów technologicznych zaczyn by³ sporz¹dzony na pe³nonasyconej solance i podawany do otworu porcjami o objêtociach 1,5 m3, 1,7 m3 i 13,0 m3. Zat³aczanie przeprowadzo294

no przez przewód wiertniczy zapuszczony do g³êbokoci odpowiadaj¹cej stropowi korka
piaskowego lub utworzonego korka cementowego. Po pierwszym etapie zat³aczania zaczynu stwierdzono strop korka na g³êbokoci 54,2 m [1], a wiêc powy¿ej strefy z³o¿owej kopalni. Dlatego w drugim etapie likwidacji otworu zastosowano wodê s³odk¹ jako ciecz zarobow¹ dla zaczynu uszczelniaj¹cego sporz¹dzonego z cementu CEM III/B 32,5R [2]. Po
wt³oczeniu 10 m3 zaczynu do otworu stwierdzono strop korka na g³êbokoci 2,5 m i przyst¹piono do doszczelnienia górotworu wokó³ otworu. Zaprojektowano wykonanie otworowego ekranu [7] sk³adaj¹cego siê po 4 otwory w ka¿dym rzêdzie. Pierwszy ekran by³ usytuowany na okrêgu o rodku w osi likwidowanego otworu o rednicy 1,5 m, a drugi ekran
na okrêgu o rednicy 1,7 m. W koñcowym okrêgu s¹siednie otwory by³y przesuniête o 90o,
a w s¹siednim okrêgu przesuniête o 45o. Oznacza to, ¿e w ka¿dym okrêgu wywiercono po
4 otwory oznaczone W-1, W-2, W-3 i W-4 dla okrêgu wewnêtrznego i Z-1, Z-2, Z-3 i Z-4
dla okrêgu zewnêtrznego. W ka¿dym otworze wciskano rury wstêpne o rednicy zewnêtrznej 114 mm do g³êbokoci 3,5 m, a nastêpnie wiercono widrem spiralnym o rednicy
95 mm do g³êbokoci 12,0 m. Ta wielkoæ wynika³a z budowy geologicznej kopalni i panuj¹cych warunków hydrogeologicznych. Dla osi¹gniêcia za³o¿onego celu przyjêto 4 strefy
iniekcyjne o d³ugoci po 3,0 m ka¿da. Iniekcje zalecano realizowaæ metod¹ wstêpuj¹c¹ tzn.
z do³u do góry z zastosowaniem pakera i z wyró¿nieniem otworów pierwszej i drugiej kolejnoci wykonania. Zaczyn sporz¹dzono z cementu CEM III/B 32,5R na wodzie s³odkiej
o ró¿nych wspó³czynnikach wodno-cementowych. O koñcu zat³aczania zaczynu w dan¹
strefê decydowa³o utrzymanie przez 30 minut na g³owicy otworu cinieñ:
0,15 MPa  dla pierwszej strefy iniekcji, licz¹c od spodu otworu;
0,12 MPa  dla drugiej strefy iniekcji, licz¹c od spodu otworu;
0,08 MPa  dla trzeciej strefy iniekcji, licz¹c od spodu otworu, lub wt³oczenie 0,4 m3
zaczynu w przeliczeniu na ka¿dy metr d³ugoci iniekowanej strefy otworu.
Bardzo wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na efektywnoæ metod iniekcji otworowej
jest kolejnoæ wykonywania prac. Dlatego w pierwszej kolejnoci by³y realizowane prace
w otworach zlokalizowanych na okrêgu o mniejszej rednicy, a póniej na okrêgu wiêkszym. Dodatkowo najpierw zalecono wykonanie prac w otworach usytuowanych po przeciwnych stronach otworu podsadzkowego, a póniej w dwóch pozosta³ych otworach na danym okrêgu. Otrzymane wyniki prac iniekcyjnych w poszczególnych otworach podano
w tabeli 1 [1].
O efektywnoci doszczelnienia danej strefy iniekcyjnej decyduje tak¿e zastosowanie
pakerów umo¿liwiaj¹cych odizolowanie okrelonej strefy górotworu i utrzymanie cinienia
wt³aczania zaczynu. Ogólnie rozró¿nia siê pakery rozprê¿ane mechanicznie, hydraulicznie
i pneumatycznie [6]. Przy likwidacji otworu podsadzkowego TP-24 by³ stosowany paker
typu CSP firmy Comdrill [6], która produkuje szerok¹ gamê pakerów o rednicach od 24 do
340 mm (rys. 1).
U¿yty paker CSP72/160 charakteryzowa³ siê d³ugoci¹ uszczelki 1,0 m i ca³kowit¹
d³ugoci¹ 1,65 m. Do jego rozparcia nale¿a³o wywrzeæ odpowiednie cinienie, aby uzyskaæ
okrelon¹ rednicê w otworze i doszczelnienie do górotworu. Dok³adne parametry przedstawiono na rysunku 2 [6].
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Tabela 1

i³y pstre z rumoszem p-ca (utwory fliszowe)

Zestawienie objêtoci zaczynów zat³oczonych
do otworów uszczelniaj¹cych wokó³ otworu TP-24

Kolejnym etapem prac by³a przypowierzchniowa likwidacja otworu TP-24 obejmuj¹ca:
 wykonanie wykopu wokó³ niego na g³êbokoci 2,5 m i obciêcie rur o rednicy 620/600
mm i 20" na wysokoci rzêdnej 260,0 m n.p.m. tj. 1,5 m poni¿ej odtwarzanej powierzchni terenu,
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dope³nienie zaczynem cementowym przestrzeni piercieniowych i otworu,
zadeklowanie blach¹ o gruboci 10 mm kolumn rur ok³adzinowych,
wykonanie nad otworem p³ytki betonowej o wymiarach 1,2×1,2×0,2 m,
zasypanie wykopu nad zlikwidowanym otworem,
przeprowadzenie rekultywacji terenu dzia³ki i przekazanie jej w³acicielowi.

W wyniku opracowanej i wdro¿onej technologii likwidacji otworów podsadzkowych
zmniejszy³a siê ich liczba otworów podsadzkowych w Kopalni Soli Wieliczka, a tym samym i zagro¿enie wodne.

rednica zastosowania; mm

Rys. 1. Parametry pakerów typu CSP

Rys. 2. Zale¿noæ rednicy rozparcia pakera CSP72/160 od cinienia
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4.

WNIOSKI

1) Otwory podsadzkowe bezporednio po spe³nieniu swych funkcji powinny byæ skutecznie likwidowane, gdy¿ w przeciwnym przypadku pogarsza siê ich stan techniczny
i stanowi¹ one potencjalne drogi dop³ywu wody do kopalni, co jest szczególnie grone
dla kopalni soli.
2) Likwidacja starych otworów podsadzkowych w kopalniach soli wymaga ich wype³nienia pod cinieniem w³aciwie dobranym zaczynem uszczelniaj¹cym oraz efektywnego
doszczelnienia otaczaj¹cego je górotwór.
3) Ze wzglêdu na brak dostêpu do wylotu otworu TP-24 w kopalni konieczne by³o etapowe jego likwidowanie, na które z³o¿y³o siê wykonanie korka z piasku, trzech korków
z zaczynu cementowego sporz¹dzonego na pe³nonasyconej solance i jednego korka
uszczelniaj¹cego sporz¹dzonego na wodzie s³odkiej.
4) Dla uszczelnienia bezporedniego otoczenia otworu TP-24 zaprojektowano dwurzêdowy ekran przeciwfiltracyjny sk³adaj¹cy siê z omiu otworów wywierconych do izolacyjnej otuliny i³owo-gipsowej chroni¹cej z³o¿e soli.
5) Otwory doszczelniaj¹ce ró¿ni³y siê odleg³ociami od osi otworu podsadzkowego, kolejnoci¹ wykonania prac iniekcyjnych, parametrami technologicznymi zaczynu
uszczelniaj¹cego i cinieniami zat³aczania zaczynu w poszczególne strefy iniekcyjne.
6) Zrealizowane prace uszczelniaj¹ce metod¹ wstêpuj¹c¹ z zastosowaniem pakera samorozprê¿nego typu CSP72/160 potwierdzi³y sw¹ skutecznoæ i przyczyni³y siê do ograniczenia zagro¿enia wodnego kopalni, a zarazem do poprawy rodowiska poprzez zrekultywowanie powierzchni terenu i przekazanie nieruchomoci w³acicielowi.
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