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W
 celu zbadania warunków hydrogeologicz-
nych i geologiczno-inżynierskich dla głę-
bienia szybu „Grzegorz” w 2007 roku 
wykonano badawczy otwór wiertniczy G-8. 

Otwór o długości 950 m wykonano z powierzchni, w odle-
głości około 20,0 m od osi projektowanego szybu, po jego 
zachodniej stronie.
Dodatkowy otwór wiertniczy kontrolno-badawczy G-8bis 
powstał w 2014 roku. Otwór o długości 830 m wykonano 
z powierzchni w odległości około 13,0 m od osi projekto-
wanego szybu, po jego północnej stronie. 
W profi lu pionowym projektowanego szybu „Grzegorz” 
Zakładu Górniczego Sobieski na odcinku od powierzchni 
do głębokości 870 m występują cztery piętra wodonośne.

Dobór metody głębienia 
oraz przyjęta głębokość mrożenia
Przeprowadzona szczegółowa analiza warunków geolo-
gicznych wykazała występowanie w rozpatrywanym rejo-
nie głębienia szybu „Grzegorz” generalnie do głębokości 
465,33 m trudnych warunków geologicznych. Występują 
one w strefach geotechnicznych: I, III, V, VI. Na niekorzystne 
okoliczności w wymienionych wyżej strefach składa się 
szereg czynników, których współwystępowanie stwarza 
warunki uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie robót 
metodą zwykłą. Głównymi przyczynami są występowanie 
odcinków górotworu o bardzo niskiej jakości i brak odpor-
ności na rozmakanie oraz stosunkowo wysokie zawod-
nienie górotworu. Współwystępowanie bardzo słabych 
utworów i zbiornika wodnego o bardzo dużej zasobności 

Szyb „Grzegorz” będzie docelowo szybem wentylacyjno-wdechowym, zjazdowo-materiałowym. 

Będzie miał przekrój kołowy o średnicy 7,5 m w świetle obudowy szybu (powierzchnia 

przekroju poprzecznego 44,16 m2). Projektowana rzędna zrębu szybu wynosi +258,0 m n.p.m., 

natomiast głębokość − 870,0 m.

INSTALACJA MRO ENIOWA

w górotworze (horyzonty wodonośne) stwarza warunki, 
w których konieczne jest zastosowanie metody specjalnej 
głębienia szybu.
Po przeanalizowaniu możliwości technicznych dostęp-
nych na rynku pomp z uwzględnieniem wielkości prze-
badanego zawodnienia górotworu dla strefy geotech-
nicznej VI określono, że drenaż górotworu prowadzony 
z powierzchni można byłoby zastosować do głębokości 
około 300-350 m, w związku z czym obejmowałby on sto-
sunkowo niewielką część tej strefy geotechnicznej. Dre-
naż prowadzony z wyrobiska szybowego, szczególnie 
przy stosunkowo wysokim zawodnieniu i występowaniu 
słabych skał, silnie spękanych i rozsypliwych w strefach 
zaburzeń tektonicznych występujących na głębokościach 
355-375 m i 450 464 m, byłby trudny do przeprowadze-
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nia. Również efekty ewentualnie zastosowanej iniekcji 
w zawodnionych, słabych i rozsypliwych utworach byłyby 
nieznaczne. W związku z powyższym po przeprowadzeniu 
szczegółowej analizy, uwzględniając: wielkość zawodnie-
nia górotworu, zasięg występowania utworów słabych 
i rozsypliwych, strefy tektoniczne, rozmakalność oraz 
bezpieczeństwo prowadzenia robót przyjęto, że metoda 
specjalna mrożenia górotworu zastosowana zostanie rów-
nież dla strefy geotechnicznej VI, tj. do głębokości 465 m.
Począwszy od głębokości 465,33 m znacząco wzrastają 
odporność utworów na rozmakanie oraz ich parametry 
wytrzymałościowe, a silne spękanie górotworu wystę-
puje sporadycznie. Dodatkowo wyraźnie spada wielkość 
zawodnienia górotworu. W strefi e geotechnicznej VII szyb 
może być głębiony metodą zwykłą.
Podsumowując, stwierdzono, że ze względów geologicz-
nych metodę mrożeniową należy zastosować do głębo-
kości 465 m. Uwzględniając natomiast względy techno-
logiczne wykonania i uzbrojenia otworów, głębokość 
mrożenia wydłużono o 10 m, tj. do głębokości 475 m, a dłu-
gość otworów wydłużono o 20 m − do głębokości 485 m, 
ze względu na konieczność wykonania 10 m korka 
z zaczynu cementowego zamykającego otwór od dołu.
Ostateczna przyjęta głębokość mrożenia Hm = 475,0 m.

Opis metody mrożeniowej 
Dla szybu „Grzegorz” projektuje się 40 otworów mroże-
niowych o głębokości 485 m oraz 3 otwory kontrolne 
łącznie z otworem G-8bis (na wspólnej osi za kręgiem 
mrożeniowym), służące do badania kształtu i rozmiarów 
płaszcza mrożeniowego w trakcie mrożenia i rozmraża-
nia szybu. Płaszcz mrożeniowy ma zabezpieczać szyb 
przed wdarciem się wody oraz scalać odcinki, na których 
górotwór jest osłabiony, luźny, z tendencjami do lasowa-
nia. W wyniku wymiany ciepła, wokół każdego otworu 
mrożeniowego powstają walcowate słupy lodogruntu, 
które stopniowo powiększają objętość, aż do połączenia 
w szczelny pierścień.
W górotworze zróżnicowanym, pod względem parame-
trów fizycznych i cieplnych, jakim są utwory trzecio- 
i czwartorzędowe, objętość płaszcza mrożeniowego będzie 
różna dla odpowiednich warstw skalnych.
Podczas wykonywania otworów na kręgu mrożeniowym 
(łącznie z otworami kontrolno-pomiarowymi) i prowadze-
niu kontroli należy kierować się następującymi zasadami, 
które muszą być spełnione równocześnie:
• założone optymalne odległości pomiędzy otworami 

wynoszą 1,25 m (dla celów lokalizacji otworów),
• maksymalne dopuszczalne skrzywienie osi otworów 

wynosi 0,5 m,
• maksymalna dopuszczalna odległość pomiędzy otwo-

rami wynosi 1,75 m. 

Chiller amoniakalny
• Silnik 560 [kW]
• Sprężarka Sabroe
• Parownik (parowacz)
• Skraplacz

Układ ma za zadanie schłodzić solankę przesyłaną w kie-
runku szybu. Trzy chillery amoniakalne PAC SAB 283 E 
eco są zabudowane w kontenerowych obudowach chil-
lera. Współpracują one z trzema wyparnymi chłodniami 
wody model AT 18-3M14 produkcji Evapco − przezna-
czonymi do celów chłodzenia skraplacza oraz chłodnicy 
oleju w chillerze (po jednej dla każdego chillera). 

Układ rur do transportu solanki

• Poziomy oddzielacz 
cieczy

• Zbiornik oleju
• Ekonomizer
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Układ mrożenia szybu „Grzegor z” podzielono na dwa układy: 
układ pierwotny, obejmujący instalacje na płycie fundamentowej 
oraz układ wtórny, obejmujący instalację w kanale mrożeniowym 
i w piwnicy mrożeniowej.
W piwnicy mrożeniowej znajdują się: pierścień zasilający DN250 
połączony zaworem z pierścieniem odpowietrzającym DN50 oraz 
pierścień powrotny DN250.

W układzie pierwotnym, siecią 
rurociągów zaznaczoną kolorem 
zielonym, czynnik chłodniczy 
pompowany jest z trzech chille-
rów i za pomocą pomp podawany 
do zbiornika solanki, a następ-
nie dalej rurociągiem (zaznaczo-
nym kolorem niebieskim) płynie 
do układu wtórnego. Z układu wtór-
nego czynnik chłodniczy wraca 
i wpływa do zbiornika solanki, 
a następnie trafia do chillerów 
rurociągiem oznaczonym kolorem 
pomarańczowym.

Każdy z chillerów połączony jest z chłodnią 
wody systemem pomp przynależną armaturą 
oraz elementami automatyki i sterowania.

UKŁAD WTÓRNYUKŁAD 

PIERWOTNY

Wiercenie otworów 

mrożeniowych

Krąg otworów mrożeniowych ( 16 m)

KŁAD WTÓRNY

powrót

zasilanie
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