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SZYB LEON IV – POG BIANIE I WYD U ENIE 
GÓRNICZYCH WYCI GÓW SZYBOWYCH

Technologia pogłębiania
Szyb został pogłębiony metodą zwykłą z  zastosowaniem środ-

ków strzałowych oraz otworu wielkośrednicowego. Otwór 

został odwiercony z wyrobiska na poziomie 1200 m w odległo-

ści 2,2 m od osi szybu po stronie wschodniej i sięgał na głębokość 

1076,2 m (długości ok. 115 m i średnicy ok. 1,2 m). Zabezpieczony 

został koszem zawieszonym na  linie wychodzącej z  kołowrotu 

KCH-9 z napędem pneumatycznym zabudowanym na poziomie 

1067 m. Udrażnianie otworu wielkośrednicowego realizowane 

było przy pomocy liny Ø25, rozpiętej między dwoma wciągar-

kami wolnobieżnymi KUBA-5.  Schemat rozmieszczenia urzą-

dzeń pomocniczych na czas pogłębiania szybu oraz widok urzą-

dzeń na poziomie 1067 m przedstawiono na rys. 1. 

Obudowa szybu Leon IV  do  poziomu 1076,2  m  została wyko-

nana jako pojedyncza, betonowa (o  gr. 0,4-0,75  m)  konstrukcja, 

murowana z betonitów o gr. 0,56-0,74 m, jak również dwuwar-
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Szyb Leon IV, o rednicy 8,5 m, nale cy do kopalni ROW Ruch Rydu towy, g biony by  etapami 
w latach 1990-1998 do g boko ci 1076,2 m. W 2013 roku podpisana zosta a umowa pomi dzy 
 rm  KOPEX – Przedsi biorstwo Budowy Szybów S.A. a ówczesn  Kompani  W glow  S.A., 
która swoim zakresem obj a wykonanie projektu technicznego, pog bienie, uzbrojenie szybu 
i podszybi na pog bianym odcinku oraz wyd u enie górniczych wyci gów szybowych – 
podstawowego i pomocniczego. Etap pog biania szybu zako czy  si  w sierpniu 2016 roku, 
kiedy to osi gni to docelow  g boko  1210,7 m. Po zabudowie konstrukcji zbrojenia pog bionej 
cz ci szybu realizowane jest wyd u enie górniczych wyci gów szybowych odpowiednio 
do poziomu 1150 m dla wyci gu podstawowego oraz przekwali  kowanie wyci gu pomocniczego 
na wyci g ma y eksploatowany do poziomu 1200 m. 

LEON IV SHAFT – DEEPENING AND ELONGATION 
OF MINE SHAFT HOISTS 
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Prace związane z pogłębieniem i wydłużeniem górniczych 

wyciągów szybowych szybu Leon IV były pierwszą 

tego typu inwestycją dokonaną w górnictwie polskim. 

Specyfi ka prac polegała na działaniach mających na celu 

pogłębienie i zbrojenie szybu, który był wyciągiem czynnym 

i eksploatowanym do poziomu 960 m. Było to możliwe 

dzięki wykorzystaniu urządzeń zabezpieczających wyciąg 

podstawowy oraz pomocniczy. Efekty pracy, w postaci 

wydłużenia wyciągów szybowych oraz utworzenia głównego 

poziomu transportowego na poziomie 1150 m, sprzyjają 

skróceniu transportu załogi do wyrobisk eksploatacyjnych. 

Works associated with the deepening and elongation 

of mine shaft hoists of the Leon IV shaft were the fi rst 

investment of this type completed in the Polish underground 

mining industry. The specifi c nature of the works consisted 

in operations aiming at the deepening and furniture of the 

shaft, that was operating and exploited to the level of 960 m. 

It was possible due to the use of devices protecting the basic 

shaft and auxiliary ones. The effect of the works – the 

elongation of the shaft hoist and development of the main 

transportation level at 1150 m – results in the shortening 

of the transportation of workers to extraction fi elds.

streszczenie/abstract 
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stwowa o  gr. całkowitej 0,7-1,06  m,  złożona z  obudowy wstęp-

nej z  paneli betonowych lub betonitów i  ostatecznej z  betonu, 

przedzielonych warstwą hydroizolacyjną. Obudowa szybu 

na  pogłębianym odcinku została wykonana natomiast jako 

jednowarstwowa, z  zastosowaniem odeskowania stalowego 

o  wysokości 2,15  m.  Ze  względu na  przewidywane niewielkie, 

krótkotrwałe dopływy wody do  szybu oraz doświadczenia 

z  poprzednio pogłębianego odcinka szybu Leon IV  obudowę 

szybu zaprojektowano do  wykonania z  betonu klasy C30/37. 

Biorąc pod uwagę obliczenia minimalnej grubości obudowy 

szybu oraz konieczność zabudowy zbrojenia szybu po  zakoń-

czeniu pogłębiania, ostatecznie dobrano grubość obudowy 

w przedziale 0,5-0,6 m. Obudowa szybu została zaprojektowana 

z uwzględnieniem wymagań inwestora, mówiących o wykona-

niu wlotu dwustronnego na poziomie 1150 m oraz jednostron-

nego po  stronie zachodniej na  poziomie 1200 m.  Skan odcinka 

obudowy szybowej wraz z  wlotem na  poziomie 1150 m  przed-

stawiono na rys. 2. 

Uruchomienie poziomów 
1150 m oraz 1200 m 
Skrócenie drogi dojazdu załogi do wyrobisk eksploatacyjnych 

oraz transportu materiału i urządzeń było głównym powodem, 

dla którego zdecydowano się na  pogłębienie szybu Leon IV. 

Dzięki inwestycji Ruch Rydułtowy ma możliwość pozyskania 

węgla z pokładów 713/1-2 oraz 712/1-2, które są najbardziej per-

spektywicznymi złożami w  obszarach górniczych należących 

do tej części Kopalni ROW. W tym celu wykonany został dwu-

stronny wlot na poziomie 1150 m wraz z piwnicami dla urządzeń 

przyszybowych. Gabaryty wlotu przedstawiają się następująco:

− głębokość posadowienia wyrobiska – 1143,7 m,

− wysokość – 7,3 m,

− szerokość – 8,11 m W; 7,0 m E,

− głębokość piwnic – 2,30 m. 

Model wlotu na  poziomie 1150 m  oraz wstępną obudowę sta-

lową przedstawiono na rys. 3.

Ze względu na wydłużenie górniczego wyciągu szybowego pod-

stawowego do poziomu 1150 m niezbędnym elementem zbroje-

nia szybowego było wykonanie konstrukcji krzesła szybowego 

oraz urządzeń przyszybowych. Uwzględniając technologiczny 

program pracy dla tego poziomu, konstrukcję krzesła szybo-

wego wykonano dla klatki wielkogabarytowej i klatki trzypię-

trowej wyciągu podstawowego oraz dla klatki jednopiętrowej 

wyciągu pomocniczego. Urządzenia przyszybowe wykonane 

zostały z uwzględnieniem pracy na wszystkich torach wyciągu 

podstawowego oraz pomocniczego, co  pozwoliło na  transport 

materiałów oraz ludzi do  poziomu 1150 m  za  pomocą każdego 

z pracujących wyciągów w szybie Leon IV. Po zakończeniu prac 

na  poziomie 1150 m  poziom ten przejmie funkcję głównego 

poziomu transportowego. Model konstrukcji zbrojenia szybo-

wego na poziomie 1150 m wraz z urządzeniami przyszybowymi 

przedstawiono na rys. 4. 

Drugim poziomem, który będzie strategiczny dla funkcjonowa-

nia ruchu, jest poziom 1200 m, na którym zlokalizowana będzie 

Rys. 2. Skan odcinka obudowy szybu 
wraz z wykonanym wlotem na poziomie 1150 m

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomocniczych na czas pogłębiania oraz urządzeń na poziomie 1067 m

Rys. 3. Model wlotu dwustronnego na poziomie 1150 m szybu Leon IV wraz ze wstępną 
obudową stalową
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stacja głównego odwadniania. W  przypadku tego poziomu 

wykonany został jednostronny wlot po  stronie wschodniej, 

który ma  być przeznaczony do  obsługi wyciągu małego. Gaba-

ryty wlotu przedstawiają się następująco:

− głębokość posadowienia wyrobiska – 1195,7 m,

− wysokość – 4,2 m,

− szerokość – 6,1 m.

Wlot wykonany został w obudowie kotwiowo-betonowo-stalo-

wej oraz wyposażony w konstrukcje krzesła szybowego z pomo-

stem wahadłowym zabudowanym w piwnicy wlotu. 

Model konstrukcji krzesła szybowego na poziomie 1200 m 

przedstawiono na rys. 5. 

Zbrojenie szybu Leon IV 
Szyb Leon IV wyposażony jest w dwa przedziały dla wyciągu 

podstawowego i  pomocniczego. Przedział wyciągu podstawo-

wego wyposażony jest w  dwa naczynia – klatkę wielkogaba-

rytową oraz klatkę trzypiętrową. Naczynia zawieszone są na 

dwóch linach nośnych o średnicy Ø 48 mm. W celu zrówno-

ważenia mas gałęzi północnej oraz południowej pod naczyniami 

zabudowano dwie liny wyrównawcze o średnicy Ø 53 mm. 

W przypadku szybu Leon IV dla obydwu wyciągów zastosowane 

zostało prowadzenie linowe w postaci lin prowadniczych i odbo-

jowych. Liny zawieszone są na zawiesiach klinowych umieszczo-

nych powyżej belek odbojowych, zabudowanych w wieży szy-

bowej oraz obciążonych odpowiednią siłą 8 kN przypadających 

na każde 100 m głębokości szybu w postaci obciążników zabu-

dowanych w  koszach obciążnikowych. Dodatkowym elemen-

tem zbrojenia szybowego jest układ hamowania wyciągu pod-

stawowego zlokalizowany pod poziomem 1150 m oraz w wieży 

szybowej, na który składają się prowadniki zgrubione wykonane 

z drewna. Pozostałymi elementami zbrojenia szybu są:

– pomost stacji zwrotnej,

– pomost kontroli lin wyrównawczych,

– rama prowadzenia lin prowadniczych i odbojowych, pomosty 

kontrolne obciążników, pomost ochronny. 

Drugim działającym wyciągiem w  szybie Leon IV  jest wyciąg 

pomocniczy eksploatowany do poziomu 1200 m. W celu urucho-

mienia wyciągu pomocniczego należało zabudować konstrukcję 

krzeseł szybowych na poziomach 800 m, 1067 m i 1200 m oraz 

wydłużyć dwie liny prowadnicze klatki jednopiętrowej do naj-

głębszego poziomu ruchu. Kolejnym etapem inwestycji będzie 

opuszczenie dwóch dodatkowych lin prowadniczych, zabudowa 

układu hamowania w  rząpiu oraz wieży szybowej, wymiana 

klatki wyciągu i  przekwalifi kowanie wyciągu pomocniczego 

na wyciąg mały. Model zbrojenia pogłębionej części szybu Leon IV 

przedstawiono na rys. 6. 

Wydłużenie górniczych 
wyciągów szybowych 
Jednym z  ostatnich etapów robót w  szybie Leon IV  będzie 

wydłużenie górniczych wyciągów szybowych. Specyfi ką tego 

przedsięwzięcia był zapas lin opuszczony do  szybu i  składo-

wany w  istniejącym wyrobisku na  poziomie 1067 m.  Prace 

związane z  wydłużeniem GWSz rozpoczęły się od  wyciągu 

pomocniczego i  opuszczenia dwóch lin prowadniczych o  śred-

nicy Ø  32  mm  do  poziomu 1200 m.  Przed rozpoczęciem prac 

zasadniczych należało zabudować dodatkowy pomost kół lino-

wych technologicznych na wieży szybowej (rys. 7).

Prace odbywały się z wykorzystaniem wciągarki wolnobieżnej 

EWP – 35. Po wykonaniu zacisków spawanych i przejęciu cię-

żaru liny przez wciągarkę nastąpiło zdemontowanie zawieszeń 

klinowych na  wieży oraz wyciągnięcie lin w  kierunku zrębu 

w celu zbadania stanu lin przez rzeczoznawcę. Po dopuszczeniu 

lin do eksploatacji zostały one opuszczone do poziomu 1200 m, 

gdzie zostały zamontowane kosze obciążnikowe. Następnym 

etapem prac było wydłużenie lin odbojowych oraz prowad-

niczych wyciągu podstawowego zgromadzonych na poziomie 

1067 m. Po zabudowie dodatkowych konstrukcji kół linowych 

na pomoście dolnego koła linowego szybu Leon IV, których zada-

niem było nakierowanie liny technologicznej Ø 40 mm w miej-

sce zawieszenia klinowego, rozpoczęto etap prac zasadniczych 

związanych z podjęciem i opuszczeniem lin w docelowe miej-

sce. Po wykonaniu zacisków spawanych i przejęciu ciężaru przez 

wciągarkę wolnobieżną (40  t) należało wyciągnąć opuszczone 

liny w szybie w celu zbadania przez rzeczoznawcę i następnie 

opuścić do poziomu pomostu kontrolnego obciążników. Operacja 

po zmianach położenia kół linowych oraz umiejscowień wcią-

garki wolnobieżnej powtarzana była ośmiokrotnie dla lin pro-

wadniczych klatki wielkogabarytowej i trzypiętrowej oraz czte-

rokrotnie dla lin odbojowych zabudowanych pomiędzy dwoma 

pracującymi naczyniami wyciągu podstawowego. Pomosty kon-

trolne obciążników przedstawiono na rys. 8. 

Prace związane z wymianą lin nośnych oraz wyrównawczych 

wyciągu podstawowego rozpoczęły się w  sierpniu 2017 roku. 

W pierwszej kolejności wykonano szereg prac przygotowawczych 

Rys. 4. Model konstrukcji zbrojenia szybowego 
na poziomie 1150 m z zabudowanymi urządzeniami przyszybowymi Rys. 5. Model konstrukcji krzesła szybowego na poziomie 1200 m
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związanych z  zabudową fundamentu 

EPR – 1000 po  stronie północnej nad-

szybia, zabudowę konstrukcji kół kie-

rujących na  zrębie szybu czy przebu-

dowę budynku maszyny wyciągowej. 

Liny nośne zostaną opuszczone do szybu 

po  wcześniejszym podsadzeniu naczyń 

i  przejęciu ciężaru lin przez prze-

woźną windę frykcyjną EPR – 1000. 

Po  przemieszczeniu klatki wielkogaba-

rytowej do  poziomu 1150 m  i  zamon-

towaniu zawieszeń lin nośnych wydłu-

żeniu ulegną liny wyrównawcze. 

W  tym przypadku klatka wielkogaba-

rytowa, przemieszczając się z  prędkością 

V = 2 m/s do góry, ciągnęła będzie za sobą 

nowe liny wyrównawcze. Po  przemiesz-

czeniu klatki trzypiętrowej do  poziomu 

1150 m  nastąpi zabudowa nowych lin 

wyrównawczych pod stopą klatki trzy-

piętrowej. Schemat rozmieszczenia urzą-

dzeń technologicznych przy wymianie 

lin nośnych i  wyrównawczych wyciągu 

podstawowego przedstawiono na rys. 9.

Podsumowanie
Inwestycja związana z pogłębieniem oraz 

wydłużeniem górniczych wyciągów szy-

bowych szybu Leon IV jest pierwszą ope-

racją tego typu wykonywaną w  polskim 

górnictwie węgla kamiennego. Specyfi ką 

całego przedsięwzięcia było wykonywa-

nie prac pogłębiania oraz zbrojenia szybu 

na czynnym wyciągu podstawowym eks-

ploatowanym do poziomu 960 m. Prowa-

dzenie prac inwestycyjnych możliwe było 

dzięki urządzeniom zabezpieczającym 

wyciąg podstawowy oraz pomocniczy. 

„Sztuczne dno” szybu Leon IV  szczelnie 

oddzielało rejon w pełni eksploatowanego 

szybu z  miejscem prac wykonywanych 

przez wykonawcę, fi rmę KOPEX – Przed-

siębiorstwo Budowy Szybów S.A. Moder-

nizacja szybu Leon IV  była kluczowym 

elementem planu restrukturyzacji oraz 

utworzenia kopalni zespolonej ROW, 

w  skład której wchodzą Ruchy: Janko-

wice, Chwałowice, Marcel oraz Ryduł-

towy. Wydłużenie wyciągów szybowych, 

utworzenie głównego poziomu transporto-

wego na poziomie 1150 m oraz utworzenie 

głównego odwadniania ruchu na  pozio-

mie 1200 m pozwoli na znaczne skrócenie 

transportu załogi do wyrobisk eksploata-

cyjnych, co wiąże się ze znaczną poprawą 

oraz z  wydłużeniem czasu pracy załóg, 

a tym samym poprawą wyników fi nanso-

wych ruchu i całej kopalni ROW. 

Rys. 8. Model konstrukcji pomostów kontroli 
obciążników lin prowadniczych i odbojowych

Rys. 9. Rozmieszczenie urządzeń technologicznych przy wymianie lin nośnych 
i wyrównawczych wyciągu podstawowego

Rys. 6. Model zbrojenia pogłębionej 
części szybu Leon IV 

Rys. 7. Model konstrukcji pomostu kół linowych 
technologicznych dla wyciągu pomocniczego




