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#GRZEGORZ – RAPORT Z BUDOWY 
ZABUDOWA FOLII HYDROIZOLACYJNEJ

JOANNA DRABEK, KAZIMIERZ KUŹMA 
PBSz SA

PAWEŁ KAMIŃSKI 
PBSz SA, AGH w Krakowie

Budowa słynnego już szybu #Grzegorz idzie 

pełną parą. W artykule przedstawiamy kolejne 

prace, które są związane z jego powstawaniem 

– tym razem dotyczące hydroizolacji. 

Poprzednie raporty z budowy szybu zostały 

zamieszczone w „Inżynierii Górniczej” 

w numerach: 2-3/18 (s. 47-48), 4/18 (s. 60-62), 

1/19 (s. 48-52), 2-3/19 (s. 50-52). 

Raport z budowy
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S
zyb #Grzegorz jest pierwszym w historii polskiego 
górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. 
wieży szybowej ostatecznej. Będzie on wyko-
rzystany zarówno podczas głębienia szybu, jak 

i po oddaniu do użytkowania. Dzięki niemu skróci się 
droga transportu i wydłuży efektywny czas pracy.
Kolejnym etapem podczas drążenia szybu jest wyko-
nanie hydroizolacji. Na odcinku zaprojektowanego 
głębienia szybu #Grzegorz Zakład Górniczy Sobieski, 
uwzględniając uwarunkowania geologiczno-górnicze, 
przyjął do wykonania do głębokości 522 m obudowę 
dwuwarstwową z hydroizolacją zespoloną. Natomiast 
poniżej głębokości 522 m przyjęto do wykonania obu-
dowę zespoloną z drenażem i pojedynczą na odcinkach 
wlotów. 
Ze względu na zawodnienie górotworu i zastosowanie 
obudowy wodoszczelnej do głębokości 522 m zaprojek-
towano beton o podwyższonej wodoszczelności. Do głę-
bokości 90,6 m należy stosować beton charakteryzujący 
się wskaźnikiem wodoszczelności W8, natomiast poniżej 
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Rys. 2. Urządzenie do podwieszania folii

Rys. 1. Obudowa wlotu na 540 m

Fot. 1. Hydroizolacja zabudowana na obudowie panelowej Fot. 2. Hydroizolacja w stopie szybowej
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Rys. 3. Urządzenie do rozwijania folii

Fot. 3. Trasa urządzenia do rozwijania folii 

wraz z wciągnikiem PWS-3

do głębokości 522 m – beton charakteryzujący się wskaź-
nikiem wodoszczelności W12.
Na podstawie wykonanych obliczeń oraz z uwagi 
na agresywność wody dopływającej do szybu materiał 
zastosowany do wykonania obudowy szybu powinien 
mieć odpowiedni skład (cement, dodatki) i własności 
wytrzymałościowe. Ze względu na agresywność 
chemiczną wody (średnia i silna) z uwzględnieniem 
zastosowanego drenażu obudowy szybowej na odcinku 
horyzontów XII-XV, tj. poniżej głębokości 551,3 m, mini-
malna klasa zastosowanego betonu będzie wynosiła 
C35/45.
Ze względu na wysoką zawartość jonów siarczanowych 
w przebadanych próbkach wody na odcinku horyzontów 
XII-XV, tj. poniżej głębokości 551,3 m, beton wykonywany 
będzie na cemencie o wysokiej odporności na siarczany 
(HSR):
• cement pucolanowy CEM IV/A,B HSR,
• cement popiołowy CEM II/ B-V HSR,
• cement hutniczy CEM III/ A,B HSR.
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Pomiędzy kolumnami obudowy zastosowano membranę 
hydroizolacyjną Sikaplan w celu zapewnienia pełnej 
szczelności obudowy szybowej. Na każdym kolejnym 
odcinku przewidzianym do betonacji, gdzie uprzednio 
zdemontowano spinki do łączenia paneli, wykonuje się 
hydroizolację. Wszystkie puste przestrzenie występujące 
w panelach zostają wypełnione np. zaprawą murarską. 
Prace przy wykonaniu hydroizolacji („rozwijaniu folii” 
i zgrzewaniu) są prowadzone z podestu pomostu wiszą-
cego – ramy napinającej oraz alternatywnie z podestów 
zabudowanych na odeskowaniu stalowym. Montaż hydro-
izolacji jest prowadzony z zastosowaniem urządzenia 
do podwieszania foli hydroizolacyjnej zabudowanego pod 
górnym podestem pomostu wiszącego – ramy napinającej. 
W celu wykonania hydroizolacji na zawieszeniu kubłowym 
na środkowy podest pomostu wiszącego – ramy napinającej – 
opuszcza się przygotowaną na powierzchni rolkę z folią hydro-
izolacyjną. Po opuszczeniu rolki należy przepiąć ją na wciąg-
nik zabudowany na jezdni urządzenia do podwieszania folii. 
Po rozwinięciu folii na całym obwodzie rury szybowej 
wykonuje się zgrzewanie poziome rozwiniętej foli na rurze 

szybowej z folią wykonaną przy poprzedniej betonacji. 
W kolejnym kroku prowadzi się zgrzewanie pionowe 
na łączeniu jej końców. Wysokość jednocześnie zgrzewa-
nej foli wynosi około 4 m.

Urządzenie do podwieszania
folii hydroizolacyjnej
Urządzenie do podwieszania folii hydroizolacyjnej składa 
się z jezdni wykonanej z profilu walcowanego I155 pod-
wieszonej do pomostu wiszącego – ramy napinającej. 
Po jezdni przemieszczać się będzie pneumatyczny wciąg-
nik samojezdny PWS-3.
Na haku wciągnika PWS-3 umieszczona będzie rolka 
do zawieszania folii hydroizolacyjnej.
Zawieszenie jezdni do pomostu wiszącego zrealizowane 
będzie za pomocą ramy z profili walcowanych HEB 200 
wspartych na przewiązkach ośmiu słupów łączących.
Przed zabudową urządzenia do podwieszania folii hydro-
izolacyjnej pomost należy odciążyć poprzez demontaż 
zbędnego wyposażenia o równoważnej masie, np. czer-
paka ładowarki szybowej. 

folia 

z poprzedniej 

betonacji

szalunek beton z poprzedniej 

betonacji


