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ZMIANY W DOP£YWIE WODY DO CENTRALNEJ POMPOWNI BOLKO W BYTOMIU

CHANGES IN THE WATER INFLOW TO THE CENTRAL PUMPING STATION BOLKO IN BYTOM

JANUSZ KROPKA1

Abstrakt. W 2008 r. minê³o 20 lat pracy centralnego systemu odwadniania wyrobisk górniczych piêciu zlikwidowanych kopalñ rud cyn-
ku i o³owiu w niecce bytomskiej. W wieloleciu 1989–2008 wydzielono szeœæ okresów, ró¿ni¹cych siê wielkoœciami dop³ywów do systemu.
Sumaryczne dop³ywy wody do pompowni waha³y siê od 19,4 m3/min (2005) do 39,0 m3/min (1997). Po okresie wysokich dop³ywów
38,6–39,0 m3/min w latach 1996–1997, a tak¿e 30,3–30,4 m3/min w latach 2001–2002, od 2003 r. obserwuje siê zdecydowanie ni¿sze
wartoœci 19,4–23,5 m3/min. Ni¿sze dop³ywy do pompowni w stosunku do wielkoœci prognozowanej, równej 36,0 m3/min, spowodowa³y
ucieczki oko³o 5,0–6,0 m3/min wody w trakcie ich przekierowania po wy³¹czeniu pompowni g³ównych w rejonie wschodnim oraz dwie
ucieczki wody z rejonu zachodniego do ni¿ej le¿¹cych wyrobisk kopalni wêglowej.

S³owa kluczowe: dop³ywy, zlikwidowane kopalnie rud Zn–Pb, centralna pompownia Bolko, niecka bytomska.

Abstract. In 2008 twenty years has passed by since the central drainage system of mine workings belonging to 5 closed zinc and lead ore
mines in the Bytom Trough had started its work. In the years 1989–2008 six periods were distinguished that differed in the amount of water
flowing into the system. Total water inflow to the pumping station ranged from 19.4 m3/min (2005) to 39.0 m3/min (1997). After the period of
high water inflow 38.6–39.0 m3/min in the years 1996–1997, and also 30.3–30.4 m3/min in the period 2001–2002, significantly lower water
inflows 19.4–23.5 m3/min have been observed since 2003. Lower water inflow to the pumping station in comparison with the expected
36.0 m3/min, led to escape of ca. 5.0–6.0 m3/min of water when its flow direction has been changed, after main pumping stations in the eastern
area had been shut down, and two water escape from western area to the mine workings of coal mine lying below.

Key words: water inflow, abandoned mines zinc-lead ore deposits, the Central Pumping Station Bolko, the Triassic Bytom Trough.

WSTÊP

Zakoñczenie eksploatacji górniczej w kopalni (rejonie)
Nowy Dwór w grudniu 1978 r., zapocz¹tkowa³o proces
zmniejszania eksploatacji górniczej w kopalniach eksploatu-
j¹cych rudy cynku i o³owiu w bytomskim rejonie z³o¿owym
(Kropka i in., 1994; fig. 1). Zaprzestanie wydobycia rud w
p³ytkich kopalniach, o maksymalnej g³êbokoœci wyrobisk do
100–110 m, by³o w kolejnoœci trzecim, po kopalni galmanu
w Jaworznie (1958) oraz Matylda (1973) w rejonie chrza-
nowskim w okresie po 1945 r. (Szuwarzyñski, 2003). W dru-

giej po³owie lat 80. XX w. kopalnie rudne by³y usytuowane
nad dziesiêcioma czynnymi kopalniami wêgla, powoduj¹c
okreœlone problemy hydrogeologiczno-górnicze dla pod-
ziemnego górnictwa rudnego i wêglowego w niecce bytom-
skiej. Przyjêta ostatecznie do realizacji koncepcja jednej
centralnej pompowni, mia³a za zadanie przejêcie ca³oœci
wody dop³ywaj¹cej z poziomu wodonoœnego wapienia
muszlowego do piêciu przewidzianych do likwidacji kopalñ
rudnych. Centralna Pompownia przy szybie Bolko (CPB)
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w Bytomiu powstawa³a pomiêdzy majem 1985 a paŸdzierni-
kiem 1991 r. Roboty górnicze polega³y na (Kropka i in.,
1994; Kropka, 2004; fig. 2):

– pog³êbieniu, istniej¹cego od 1906 r., szybu Bolko
z g³êbokoœci 100,0 do 129,3 m;

– wydr¹¿eniu przekopu wschodniego i chodnika wodne-
go wschodniego o d³ugoœci 1225 m w kierunku
wschodnim, w rejon najni¿ej po³o¿onych wyrobisk rud-
nych przy szybie Krystyn;

– wydr¹¿eniu przekopu zachodniego i chodnika wodnego
zachodniego o d³ugoœci 1100 m w kierunku zachodnim,
w rejon zbiornika wodnego W-2;

– budowie centralnej pompowni przy szybie Bolko
maj¹cej przyj¹æ przewidywany pocz¹tkowo dop³yw
22,0 m3/min, a nastêpnie rozbudowie pompowni na
przyjêcie prognozowanego ostatecznie dop³ywu wody
w iloœci 36,0 m3/min.

Pompownia przy szybie Bolko rozpoczê³a pompowanie
wody z chwil¹, gdy dr¹¿one na przewa¿aj¹cej d³ugoœci
w s³abo przepuszczalnych warstwach gogoliñskich (dolny
wapieñ muszlowy, trias œrodkowy) chodniki wodne dotar³y
w rejony najni¿ej po³o¿onych wyrobisk rudnych (przekop
8a) przy szybie Krystyn, a przede wszystkim w rejonie prze-
kopu 33 i zbiornika wodnego W-2 (fig. 2). Koniecznoœæ li-
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Fig. 1. Szkic hydrogeologiczny by³ego obszaru górniczego ZGH Orze³ Bia³y

Hydrogeological draft of the former ore field in the Mining-Metallurgical Plant (MMP) Orze³ Bia³y



kwidacji podziemnego zbiornika wodnego W-2 zlokalizo-
wanego w zrobach i górotworze triasowym (dolomity krusz-
conoœne; dolny wapieñ muszlowy) pomiêdzy szybami Irena
i Bolko spowodowa³a, ¿e pompownia rozpoczê³a pompowa-
nie wody w czerwcu 1988 r., pocz¹tkowo w iloœci 4,2
m3/min, a ju¿ w paŸdzierniku dop³yw ten osi¹gn¹³ poziom
8,0 m3/min. Od dnia 31.03.1989 rozpoczêto proces sukce-

sywnego wy³¹czania poszczególnych pompowni g³ównych,
zlokalizowanych przy szybach oraz upadowych kopalñ rud-
nych. Ka¿dorazowe wy³¹czenie pompowni g³ównej
(31.03.1989– 30.04.1990) powodowa³o, ¿e w ci¹gu nastêp-
nych jednego–piêciu miesiêcy w rejon szybu Bolko
dop³ywa³y wody z kolejnych rejonów (kopalñ), powoduj¹c
wzrost dop³ywu wody do CPB (Kropka i in., 1994).
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Fig. 2. Przekrój hydrogeologiczny (lokalizacja fig. 1)

Hydrogeological cross-section (for location see Fig. 1)



OBSERWACJE I POMIARY PROWADZONE W WYROBISKACH PODZIEMNYCH CPB
I KOPALÑ WÊGLOWYCH

Autor prowadzi obserwacje i pomiary hydrogeologiczne
w kopalniach rudnych, CPB oraz wyrobiskach górniczych
kopalñ wêgla kamiennego w obszarze niecki bytomskiej od
1985 r. Obliczenia ca³kowitego dop³ywu wody do CPB do-
konuje siê na podstawie odczytów wodomierzy zainstalowa-
nych na ruroci¹gach odprowadzaj¹cych wody z pompowni,
z równoczesn¹ analiz¹ iloœci godzin pracy pomp, które wy-
pompowuj¹ wody z rz¹pia pompowni do osadników na po-
wierzchni i do rzeki Brynicy. Szczegó³owa analiza
dop³ywów wody z rejonu zachodniego i wschodniego do
pompowni, by³a mo¿liwa tylko w oparciu o 47 serii, ³¹cznie
94 pomiary hydrometryczne, wykonane przez autora w
dwóch chodnikach wodnych w latach 1992–2008 (fig. 2).
Ni¿sze dop³ywy do CPB od oczekiwanych w trakcie 20 lat

pracy pompowni, wskazywa³y na koniecznoœæ poszukiwania
analizowanych wód, przede wszystkim w wyrobiskach gór-
niczych ni¿ej le¿¹cych kopalñ wêgla kamiennego. Autor
analizowa³ zmiany w dop³ywach naturalnych wód w wielo-
leciu 1989–2008 do 57 punktów pomiarowych, zlokalizowa-
nych w wyrobiskach górniczych w stropowych partiach gó-
rotworu karboñskiego aktualnie czynnych kopalñ Bo-
brek-Centrum i Piekary oraz zlikwidowanych Miechowice,
Andaluzja, Rozbark i Siemianowice. Analizê tê utrudnia³y:
likwidacja najp³ytszych poziomów, a tym samym tak¿e
punktów pomiarowych, przekierowanie wód w czynnych
kopalniach lub te¿ czêœciowa (np. Rozbark) lub ca³kowita
(np. Siemianowice) likwidacja kopalñ.

ZMIANY W DOP£YWACH WODY DO CPB

W trakcie wy³¹czania pompowni g³ównych likwidowa-
nych kopalñ rud cynku i o³owiu i przekierowania wody
w zrobach oraz 20 letniej (04.1989–12.2008) pracy systemu,
zarejestrowano 3 zmiany w bilansie wody dop³ywaj¹cej do
CPB. Zmiany te, a tak¿e wyraŸne wahania w dop³ywie do
pompowni, wynikaj¹ce ze zmiennego zasilania zwi¹zanego
przede wszystkim ze zró¿nicowanymi opadami atmosfe-
rycznymi, uzasadniaj¹ wydzielenie szeœciu okresów ró¿-
ni¹cych siê wielkoœciami dop³ywu wody do CPB (tab. 1;
fig. 3).

1. Okres 17 miesiêcy (04.1989–08.1990), w trakcie któ-
rego trwa³ proces sukcesywnego wy³¹czania pompowni

g³ównych i zwi¹zanych z tym szczególnie intensywnych
zmian w kierunkach przep³ywu i odp³ywu wód, niekontrolo-
wanym wype³nianiu siê niecek osiadañ wod¹ i tworzeniu siê
lokalnych zbiorników wodnych w starych zrobach i góro-
tworze triasowym. W tym okresie nastêpuje wzrost dop³ywu
do CPB z wielkoœci 8,9–10,3 m3/min w I kwartale 1989 r.
i 17,5 m3/min w kwietniu 1989 r. (po wy³¹czeniu 31.03.1989
pompowni g³ównej Krystyn i szybkim przemieszczeniu siê
wody ze likwidowanego rejonu Waryñski do szybu Bolko),
do 31,0 m3/min w sierpniu 1990 r. (po wy³¹czenie
31.03.1990 pompowni g³ównej i dotarciu wody ze likwido-
wanej kopalni D¹brówka; Kropka i in., 1994).
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Tabela 1

Dop³ywy wody do centralnej pompowni Bolko w Bytomiu

Water inflow to the Central Pumping Station Bolko in Bytom

Okres

Z rejonu
Sumaryczny do CPB

zachodniego wschodniego

m3/min %1 m3/min %1 m3/min %1

1968–19822 6,50 – 27,96 – 34,47 –

1968–19882 6,48 – 30,00 – 36,48 –

Prognozowany dop³yw 6,50 100 29,50 100 36,00 100

04.1989–08.19903 – – – – 16,1–31,0; œr. 19,7

09.1990–08.1991 6,5–8,0 100–123 20,6–27,0 70–92 27,1–34,6; œr. 31,1 75–96

09.1991–03.1996 2,1–6,1 32–94 23,5–29,8 80–101 25,6–35,9; œr. 30,9 71–100

04.1996–06.1998 2,5–10,9 38–168 25,1–45,9 85–156 27,6–56,8; œr. 38,9 77–158

07.1998–12.2002 0,6–1,5 9–23 20,3–38,2 69–129 20,9–39,7; œr. 28,2 58–110

01.2003–12.2008 0,4–1,2 6–18 16,3–26,4 55–89 16,8–27,6; œr. 21,7 46–77

1procent prognozowanego dop³ywu wody do CPB / percentage of the forecast water inflow to the CPSB;
2dop³yw wody do piêciu kopalñ w wieloleciu poprzedzaj¹cym powstanie CPB / water inflow to five mines in the year preceding starting the activity of the CPSB;
3wy³¹czanie pompowni g³ównych, przekierowanie wody w zrobach porudnych, woda kopalniana dop³ywa do CPB / turning off the main pumping stations,
changing water direction in ore working, mine water flows to the CPSB;



2. Po zakoñczeniu procesu wy³¹czania pompowni g³ów-
nych likwidowanych kopalñ i przekierowania wody w zro-
bach porudnych, nast¹pi³ 12 miesiêczny okres ustalo-
nych i wyrównanych dop³ywów do CPB. W okresie
09.1990–08.1991 w zachodnim chodniku wodnym by³y re-
jestrowane w ca³oœci wody (6,5–8,0 m3/min), które w wielo-
leciu poprzedzaj¹cym wy³¹czenie pompowni g³ównej przy
szybie Irena (31.10.1989), dop³ywa³y œrednio w iloœci oko³o
6,5 m3/min do kopalni Nowy Dwór. Ca³kowity dop³yw
wody do wschodniego chodnika wodnego, powinien wyni-
kaæ z sumowania dop³ywów do pompowni g³ównych zloka-
lizowanych do lat 1989–1990 przy szybach Krystyn, Chro-
bry, Krakus i upadowych D¹brówka. Dop³ywy wody z rejo-
nu wschodniego w drugim okresie wynosi³y 20,6–27,0
m3/min. By³y one ni¿sze od sumarycznego dop³ywu wody
do rejonu wschodniego wynosz¹cego œrednio 30,0 m3/min w
okresie 1968–1988. Po wy³¹czeniu pompowni przy szybie
Krystyn, z ogólnego bilansu wód dop³ywaj¹cych do rejonu
Waryñski uby³o oko³o 4,0–5,0 m3/min wody. Sumaryczne,
miesiêczne dop³ywy do CPB w omawianym okresie, waha³y
siê w w¹skim przedziale od 27,1 m3/min (07.1991) do
31,7 m3/min (10.1990), a jedyny wy¿szy dop³yw
34,6 m3/min (08.1991) by³ nastêpstwem wzmo¿onych opa-
dów w dwóch wczeœniejszych miesi¹cach, w czerwcu i lipcu
1991 r., odpowiednio 111 mm i 115 mm (tab. 1).

3. Pocz¹tek kolejnego, trzeciego okresu, nale¿y wi¹zaæ
z nag³ym wtargniêciem wody do podziemnego wyrobiska
górniczego w pó³nocnej czêœci obszaru kopalni wêgla ka-
miennego Bobrek-Centrum oraz równoczesn¹, drug¹ zmian¹
w bilansie wody dop³ywaj¹cej do CPB. By³o to nastêpstwem
silnych deformacji górotworu triasowego na pocz¹tku II
po³owy 1991 r., które powsta³y w wyniku intensywnej eks-
ploatacji na zawa³ pok³adu wêgla 405 w stropowej partii kar-
bonu produktywnego. Spowodowa³y one lokalne zniszcze-
nie pó³ki izolacyjnej podœcielaj¹cej wyrobiska porudne

i ucieczkê wody w iloœci 4,0–5,0 m3/min z wyrobisk rudnych
rejonu zachodniego. Wody te poprzez zawodnione i bardzo
mocno spêkane utwory dolnego triasu, dop³ynê³y do wspo-
mnianego wyrobiska kopalni na g³êbokoœci ok. 220 m p.p.t.
(fig. 2). W okresie 09.1991–03.1996 zachodnim chodnikiem
wodnym p³ynê³o ok. 2,1–6,1 m3/min wody. W omawianym
okresie dop³ywy wody z rejonu wschodniego wynosi³y od
ok. 23,5 m3/min do 29,8 m3/min. Sumaryczny dop³yw wody
do CPB waha³ siê od 25,6 m3/min (12.1994) do 35,9 m3/min
(09.1995; tab. 1), przy œredniorocznych dop³ywach od 28,3
m3/min (1994) do 32,5 m3/min (1992). Notowane, przede
wszystkim w miesi¹cach od lutego–marca do wrzeœnia–paŸ-
dziernika dop³ywy przekraczaj¹ce wielkoœæ 30,0 m3/min,
by³y wynikiem wzmo¿onego zasilania opadami atmosfe-
rycznymi, a przypadaj¹ce na lata suche 1992 i 1993 z opada-
mi 563 mm i 577 mm, œwiadcz¹ przypuszczalnie o zna-
cz¹cym zasilaniu wyrobisk porudnych wodami pochodzenia
antropogenicznego (Kropka, 2002).

4. Bardzo wyraŸny wzrost dop³ywów wody do CPB
w okresie od drugiego kwarta³u 1996 r. do koñca drugiego
kwarta³u 1998 r., by³ nastêpstwem wysokich opadów – 813
i 955 mm – odpowiednio w 1996 i 1997 r. (fig. 3). Katastro-
falnie wysokie opady w lipcu 1997 r. (328 mm), po wilgot-
nym czerwcu (104 mm; NiedŸwiedŸ i in., 1999), spowodo-
wa³y wzrost dop³ywu do wyrobisk nieczynnych kopalñ rud-
nych do nie notowanych wczeœniej wielkoœci. Pomiary hy-
drometryczne wykonane przez autora w chodnikach wod-
nych zarejestrowa³y zbli¿one do maksymalnych, chwilowe
dop³ywy wody z rejonu zachodniego 14,94 m3/min
(25.07.1997) i wschodniego 46,44 m3/min (29.08.1997),
oraz sumaryczny do CPB wynosz¹cy 60,36 m3/min
(25.07.1997). Z pomiarów hydrometrycznych wykonanych
w nastêpnych miesi¹cach w CPB wynika, ¿e dopiero po ok.
350–360 dniach, czyli pod koniec czerwca 1998 r., dop³ywy
do szybu Bolko ustabilizowa³y siê i swoimi wielkoœciami
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Fig. 3. Dop³ywy wody do centralnej pompowni Bolko w okresie od kwietnia 1989 do grudnia 2008

Water inflow to the Central Pumping Station Bolko between April 1989 and December 2008



powróci³y do stanu sprzed lipca 1997 r. Nieregularnie wyko-
nywane pomiary hydrometryczne wzmo¿onych przep³ywów
wody w chodnikach wodnych systemu w latach 1998–1999,
nie zarejestrowa³y pocz¹tku powtórnego zmniejszenia
przep³ywów w zachodnim chodniku wodnym. Bardzo ogra-
niczone dop³ywy do CPB z rejonu zachodniego zosta³y
przypuszczalnie zapocz¹tkowane w drugiej po³owie 1997 r.
lub w 1998 r., kiedy to spiêtrzone wody w zrobach porud-
nych w rejonie zachodnim wykorzysta³y intensywne spêka-
nia górotworu triasowego i rozpoczê³y przes¹czanie siê do
retu i dalej przypuszczalnie do utworów karbonu produk-
tywnego. W okresie 04.1996–06.1998 r. zachodnim chodni-
kiem wodnym p³ynê³o ok. 2,5–10,9 m3/min wody, natomiast
wschodnim 25,1–45,9 m3/min. Sumaryczny dop³yw wody
do CPB waha³ siê od 27,6 m3/min (06.1997) do 56,8 m3/min
(08.1997; tab. 1, fig. 3). W latach 1996–1997 zarejestrowano
najwy¿sze œrednioroczne dop³ywy 38,6–39,0 m3/min w
ca³ym charakteryzowanym wieloleciu 1989–2008.

5. Okres od 07.1998 r. do 12.2002 r. charakteryzowa³ siê
wzmo¿onymi opadami atmosferycznymi. Sumy roczne opa-
dów waha³y siê od 801 mm (1999) do 956 mm (2001), a œred-
nia suma opadów w omawianym okresie wynosi³a 865 mm
i by³a wy¿sza w stosunku do œredniej 717 mm dla wielolecia
1989–2008. Pomimo wysokich opadów 809 mm w 1998 r.
i 801 mm w 1999 r., w pierwszych kilkunastu miesi¹cach
omawianego okresu sumaryczne dop³ywy do CPB by³y wy-
równane, z wyraŸnie malej¹c¹ tendencj¹, od 29,0 m3/min
(07.1998) do 21,0 m3/min (12.1999). Wielkoœci te przema-
wiaj¹ za przyjêciem tezy o bardzo ograniczonym dop³ywie
wody z rejonu zachodniego do CPB od lipca 1998 r. Od dru-
giej po³owy 1998 r. do koñca 2002 r. przep³ywy wody w za-

chodnim chodniku wodnym utrzymywa³y siê przypuszczalnie
siê na poziomie 0,6–1,5 m3/min (tab. 1). Dop³ywy z rejonu
wschodniego wynosi³y 20,3–38,2 m3/min. Œrednie miesiêcz-
ne dop³ywy do CPB waha³y siê od 20,9 m3/min (01.2000) do
39,7 m3/min (09.2001), przy œredniorocznych dop³ywach od
25,9 m3/min (1999) do 30,4 m3/min (2002).

6. W ostatnim szeœcioletnim okresie (01.2003–12.2008)
roczne sumy opadów atmosferycznych wynosi³y od 555 mm
(2003) do 713 mm (2008). Œredni opad w tym okresie
651 mm by³ ni¿szy od wspomnianej œredniej 717 mm dla wie-
lolecia 1989–2008. Okres ten charakteryzuje siê wyrównany-
mi i najni¿szymi dop³ywami do systemu w ca³ym badanym
dwudziestoleciu 1989–2008. Pomiary hydrometryczne wyko-
nane przez autora w dniu 16.05.2008 r. zarejestrowa³y najni¿-
szy, chwilowy przep³yw wody 0,36 m3/min w chodniku za-
chodnim. Dop³ywy wody z rejonu zachodniego waha³y siê od
ok. 0,4 do 1,2 m3/min. Chwilowe dop³ywy wody z rejonu
wschodniego, zarejestrowane w trakcie pomiarów hydrome-
trycznych, waha³y siê od 16,80 m3/min (16.05.2008) do 27,3
m3/min (06.02.2003). Sumaryczne miesiêczne dop³ywy wody
do CPB w omawianym okresie wynosi³y od 16,8 m3/min
(01.2006) do 27,6 m3/min (05.2006), przy œredniorocznych
dop³ywach od 19,4 m3/min (2005) do 23,5 m3/min (2006).
Przy bardzo niskich i wyrównanych dop³ywach z rejonu za-
chodniego, o wahaniach (o wzroœcie) sumarycznego dop³ywu
do CPB decyduj¹ wody dop³ywaj¹ce z rejonu wschodniego.
42% wartoœci œrednich miesiêcznych dop³ywów z rejonu
wschodniego w omawianym okresie nie przekracza wielkoœci
20,0 m3/min. 33% wartoœci wy¿szych od 22,5 m3/min by³o
nastêpstwem przede wszystkim wy¿szych opadów w mie-
si¹cach jesienno-zimowych i letnich.

PODSUMOWANIE

W pracy scharakteryzowano zmiany w dop³ywach wody
do CPB w Bytomiu w trakcie 20 lat (1989–2008) pracy syste-
mu, który przej¹³ odwadnianie wyrobisk piêciu zlikwidowa-
nych kopalñ rud cynku i o³owiu w triasowej niecce bytom-
skiej. W omawianym wieloleciu stwierdzono ubytek ok.
5,0–6,0 m3/min wody po wy³¹czeniu pompowni g³ównych w
rejonie wschodnim (w tym ok. 4,0–5,0 m3/min w przypadku
pompowni Krystyn) oraz dwie ucieczki wody. Niekontrolo-
wane ucieczki wody z wyrobisk porudnych rejonu zachodnie-
go, œwiadcz¹ o wp³ywie aktywnej dzia³alnoœci górnictwa wê-
glowego (przede wszystkim czynnej kopalni Bobrek-Cen-
trum) na stan wyrobisk porudnych. Obserwuje siê wyraŸn¹
zale¿noœæ wielkoœci dop³ywu wody do rejonu wschodniego
od wysokoœci opadów atmosferycznych. Powy¿sz¹ zale¿noœæ
rejestrowano tak¿e w rejonie zachodnim, szczególnie w okre-
sie 04.1996–06.1998. Trzy zmiany w bilansie dop³ywaj¹cej
do pompowni wody oraz istotne ró¿nice w wysokoœci zasila-
nia opadami atmosferycznymi obszaru wyrobisk porudnych,
pozwoli³y na wyró¿nienie szeœciu okresów ró¿ni¹cych siê
dop³ywami do CPB. Wspomniane ubytki wody spowodo-

wa³o, ¿e w drugim okresie (09.1990–08.1991) sumaryczny
dop³yw wody do pompowni Bolko by³ ni¿szy o ok. 5,0–6,0
m3/min od œredniego dop³ywu do systemu 36,5 m3/min
w wieloleciu 1968–1988 oraz prognozowanego 36,0 m3/min.
Œrednie miesiêczne dop³ywy wody do pompowni w wielkoœci
wy¿szej od prognozowanego, zanotowano ³¹cznie w 18 mie-
si¹cach (7,6% iloœci miesiêcy w wieloleciu): 15 miesi¹cach
w trzecim (04.1996–06.1998) oraz 3 miesi¹cach w czwartym
okresie (07.1998–12.2002). Dop³ywy chwilowe zarejestrowa-
ne pomiarami hydrometrycznymi waha³y siê od 0,36 m3/min
(16.05.2008) do 14,94 m3/min (25.07.1997) w zachodnim i od
16,80 m3/min (16.05.2008) do 46,44 m3/min (29.08.1997) we
wschodnim chodniku wodnym oraz od 17,16 m3/min
(16.05.2008) do 60,36 m3/min (25.07.1997) sumarycznie do
pompowni. Sumaryczne, œrednie miesiêczne dop³ywy wody
do systemu waha³y siê od 16,8 m3/min (01.2006) do
56,8 m3/min (08.1997). Sumaryczne, œrednie roczne dop³ywy
wody waha³y siê od 19,4 m3/min (2005) do 39,0 m3/min
(1997). Œredni dop³yw w omawianym wieloleciu 04.1989–
12.2008 wynosi³ 27,6 m3/min.
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SUMMARY

In 2008 twenty years has passed by since the central dra-
inage system of mine workings belonging to 5 closed zinc and
lead ore mines in the Bytom Trough had started its work. In
the second half of the 1980s of the 20th century ore mine wor-
kings were situated above ten active coal mines. Central Pum-
ping Station Bolko (CPSB) in Bytom had been built between
May 1985 and October 1991. It consists of the Bolko shaft
129.3 m deep, two cut-throughs – western and eastern, two
water galleries – western (1100 m long) and eastern (1225 m
long), and pumping station with a sump and the set of two wa-
ter galleries with a total capacity of 15300–17500 m3.

Three changes in the balance of water flowing into
the pumping station and significant differences in the amo-
unt of precipitation supplying the area of ore mine workings,
allowed to distinguish in the years 1989–2008 six periods,
that differed in water inflow into CPSB. Escape of water
after the pumping station had been shut down in the eastern
area (first of all Krystyn pumping station) caused, that in the
second period (09.1990–08.1991) total water inflow into

Bolko pumping station was lower by ca. 5.0–6.0 m3/min in
comparison with the average water inflow 36.5 m3/min in the
years 1968–1988 and estimated water flow of 36.0 m3/min to
the system. Next two changes in the balance of inflowing
water were caused by water escape from ore mine workings
of the western area to the situated below mine workings of an
active coal mine. Temporal water inflows recorded with hy-
drometric measures in water galleries ranged from 0.36
m3/min (16.05.2008) to 14.94 m3/min (25.07.1997) in
the western and from 16.80 m3/min (16.05.2008) to 46.44
m3/min (29.08.1997) in the eastern water gallery and from
17.16 m3/min (16.05.2008) to 60.36 m3/min (25.07.1997) to
the pumping station in total.

Total average monthly water inflow to the system ranged
from 16.8 m3/min (01.2006) to 56.8 (08.1997). Total average
annual water inflow ranged from 19.4 m3/min (2005) to
39.0 m3/min (1997). Average water inflow in the discussed
period 04.1989–12.2008 was 27.6 m3/min.
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