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Streszczenie 

Zjawiska gazogeodynamiczne, charakteryzujące się wyrzutami węgla, skał i gazów, są jednymi  
z najbardziej skomplikowanych zagrożeń naturalnych w górnictwie, w tym również w kopalniach węgla 
kamiennego na Górnym Śląsku. Dotychczas, mimo intensywnych badań, nie zostały w pełni rozpoznane 
przyczyny ich powstawania i możliwości prognozowania. Na podstawie wyników badań pokłady węgla  
w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”, w których zaistniały dwa silne wyrzuty, zostały ocenione jako 
nieskłonne do występowania wyrzutów gazów i skał oraz niezagrożone wyrzutami. W artykule przedsta-

wiono analizę zjawisk gazogeodynamicznych w aspekcie uwarunkowań strukturalnych, tektonicznych  
i temperaturowych. Silne zjawiska gazogeodynamiczne zaistniały w utworach karbonu na głębokości 720 m 
w zasięgu grzbietu Pawłowic w obszarach spękań i szczelin towarzyszących małym uskokom w strefach 
zakończenia ich biegu, w którym w przeszłości, po okresie karbonu, wystąpiły wysokie temperatury. 

Conditions of strong gasous-geodynamical phenomena occurred in "Pniówek" 
and "Zofiówka" mines 

Abstract 
Gaseous-geodynamical phenomena, characterising with coal, rocks and gases outbursts, are ones  

of most complicated natural hazards in mining, including also hard coal mines of Upper Silesia. Despite 

of intensive researches, the reasons of their occurrence and possibilities of their forecasting were not fully 

recognised so far. On the basis of results of investigations, the coal seams in mines "Pniówek" and 
"Zofiówka", in which there occurred two strong outbursts, were assessed as not liable to occurrence  
of gases and rocks outbursts, as well as not outburst-hazardous. In the paper, an analysis of gaseous-

geodynamical phenomena was presented in an aspect of structural, tectonic and temperature conditions. 

Strong geodynamical phenomena appeared in carboniferous formations at the depth of 720 m in the range 

of Pawłowice ridge in areas of fractures and fissures accompanying little faults in zones of end of their 

course, in which high temperatures had occurred in the past after carboniferous period. 

WPROWADZENIE 

Zjawiska gazogeodynamiczne, charakteryzujące się wyrzutami węgla, skał i ga-

zów, są jednymi z najbardziej skomplikowanych zagrożeń naturalnych w górnictwie, 
w tym również w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku. Dotychczas 
mimo intensywnych badań od pierwszego zarejestrowanego wyrzutu, który wystąpił 
w 1967 roku w kopalni „Jastrzębie” (obecnie „Jas-Mos”), nie zostały w pełni 
rozpoznane przyczyny ich powstawania i możliwości prognozowania. 

                                                           
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka”. 
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”. 
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Na podstawie rozpoznania zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach węgla 
kamiennego (np. Tarnowski 1983; Kozłowski 1991; Olajossy 1993) ustalono, że 
wskaźnikami wyrzutowości są: metanonośność pokładu węgla, intensywność 
desorpcji gazu, zwięzłość węgla, ilość zwiercin z otworów badawczych (Rozporzą-
dzenie… 2002). Niestety, wyniki badań tych wskaźników pokładów węgla, w których 
zaistniały silne wyrzuty w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”, pozwoliły na 
wcześniejszą ocenę pokładów jako nieskłonnych do występowania wyrzutów gazów  
i skał oraz niezagrożonych wyrzutami (Jakubów i inni 2003, Krause 2006). Wartości 
metanonośności oznaczone metodą obecnie stosowaną w górnictwie wykazały, że  
w pokładach 404/4+405/1 i 409/4 występowało średnie nasycenie metanem,  
a pomiary wskaźnika desorpcji metanu z tych węgli nie wykazały przekroczenia 
wartości progowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, za konieczne należy uznać dalsze intensywne 
badania nad metodami prognozowania wyrzutów węgla, skał i gazów. 

W artykule omówiono silny wyrzut gazów i skał w kopalniach „Pniówek” (23 
sierpnia 2002 r. podczas drążenia lunety rurowej na poziomie 100 m) i „Zofiówka” 
(22 listopada 2005 r. w przodku drążonego chodnika transportowego D-6 na poziomie 
900 m) w świetle rozpoznania strukturalnego, tektonicznego i temperaturowego, na 
podstawie badań genetycznych wód. 

Pracę wykonano w ramach projektu nr 4T12A03529. 

1. ZARYS WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH W REJONIE KOPALŃ 
„PNIÓWEK” I „ZOFIÓWKA” 

Kopalnie „Pniówek” i „Zofiówka” są zlokalizowane w południowo-zachodniej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i w zachodniej części zapadliska 
przedkarpackiego. 

Utwory karbonu są nachylone monoklinalnie w kierunku NE. Są zaburzone 
dwoma systemami uskoków równoległych o rozciągłościach NWW-SEE i N-S  
o zrzutach najczęściej od kilku do maksymalnie 50 m. Na południowym skraju kopalń 
„Pniówek” i „Zofiówka” wyróżnia się dużą strukturę uskokową równoleżnikową 
Bzie-Czechowice-Marcyporęba (o amplitudzie zrzutu na południe do około 600 m). 

Powierzchnia utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglo-
wego w rejonie kopalń „Pniówek” i „Zofiówka” ma wyjątkowo złożoną strukturę  
i rzeźbę zakrytą przez osady kenozoiku. Na powierzchni podmioceńskiej występuje 
pasmo grzbietowe Pawłowic nazywane też garbem, czy kulminacją. Charakteryzuje się 
ono stromymi stokami silnie rozczłonkowanymi przez wciosy. Grzbiet Pawłowic jest 
rozdzielony od strony zachodniej doliną Zofiówki i dolinami wciosowymi Bzia (I–V). 

Złoże węgla kopalni „Pniówek” jest pocięte szeregiem uskoków o kierunkach 
południkowym i równoleżnikowych oraz NW i SE o zrzutach od kilku do kilkunastu 
metrów. Uskokom tym towarzyszą mniejsze zaburzenia. Systemy uskokowe dzielą 
złoże na dwa bloki tektoniczne, które stanowią naturalne granice regionów eksploata-
cyjnych. Szczególnie intensywną tektonikę obserwuje się w rowie tektonicznym 
utworzonym przez uskoki Warszowicki i Pawłowicki I. 

Złoże węgla kopalni „Zofiówka”, podobnie jak kopalni „Pniówek”, jest również 
pocięte licznymi uskokami o zrzutach od kilku do około 50 m. Dominującym kierun-
kiem ich przebiegu jest południkowy (N-S), podrzędnym zaś kierunek równoleżnikowy 
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(NWW-SEE). Uskokom tym towarzyszą mniejsze o odmiennym kierunku zrzutu, 
mniejszych amplitudach, często nieprzekraczających grubości pokładu. 

2. LOKALIZACJA SILNYCH ZJAWISK GAZOGEODYNAMICZNYCH  

W KOPALNI „PNIÓWEK” I „ZOFIÓWKA” W ŚWIETLE  

ROZPOZNANIA STRUKTURALNEGO 

Silny wyrzut metanu i skał w kopalni „Pniówek” nastąpił w czasie drążenia lune-
ty rurowej w kierunku pogłębianego szybu II, od poziomu 830 m do poziomu 1000 m. 
W przekroju czoła przodka zalegał pokład 405/2 na wysokości 1,2 m od spągu lunety 
rurowej, natomiast w stropie pokład 404/4+405/1 o miąższości około 6 m. Zasięg 
wyrzutu był ograniczony do długości wydrążonego wyrobiska, czyli 73 m. W czasie 
wyrzutu wydzieliło się 51 448 m

3
 metanu, a masy powyrzutowe oszacowano na około 

250 m
3
 (Jakubów i inni 2003). 

Silny wyrzut metanu i skał w kopalni „Zofiówka” zaistniał w czasie drążenia 
chodnika transportowego D-6 w pokładzie 409/4 na poziomie 900 m. Chodnik ten był 
drążony w celu przygotowania części pokładu do dalszej eksploatacji złoża. Do czasu 
zdarzenia wykonano 113 m chodnika o nachyleniu 5º. W wyniku wyrzutu wydzieliło 
się 16 584 m

3
 metanu, a masy powyrzutowe oszacowano na około 350 m3

 (Sprawoz-
danie… 2006). 

Silne wyrzuty znacznych ilości skał i metanu wystąpiły w głębszym karbonie  
w kopalni „Pniówek” i „Zofiówka” w odległości około 720 m od stropu karbonu  
w rejonie grzbietu Pawłowic (rys. 1). 
 

 

Rys. 1. Lokalizacja miejsc silnych zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”  
na tle szkiców rzeźby podmioceńskiej 

Fig. 1. Location of places of strong gaseous-dynamical phenomena in "Pniówek" and "Zofiówka" mines  
on the background of drafts of sub-Miocene relief 
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3. LOKALIZACJA SILNYCH ZJAWISK GAZOGEODYNAMICZNYCH  

W ŚWIETLE ROZPOZNANIA TEKTONICZNEGO 

Wyrzut w lunecie rurowej na poziomie 1000 m w kopalni „Pniówek” wystąpił  

w czasie udostępniania pokładu 404/4+405/1 w filarze szybu II w bloku tektonicznym 

ograniczonym uskokami Krzyżanowickim I i Krzyżanowickim II, w rejonie małego 

uskoku o zrzucie ocenianym na około 1,2 m (rys. 2a). Szyby główne są umiejscowio-

ne między dwoma stosunkowo dużymi, prawie równoleżnikowymi uskokami,  

o przebiegu NW-SE, zrzucającymi w kierunku NE. Uskok Krzyżanowicki I, o zrzucie 

od około 5 do 20 m, przebiega w odległości około 170 m na SW od szybu II, 

natomiast uskok Krzyżanowicki II, o zrzucie od około 8 do 18 m, przebiega  

w odległości około 350 m na NE od szybu II. 
 

a) 

 
 

b) 

 

Rys. 2. Uproszczony przekrój przez miejsca wyrzutów w lunecie rurowej kopalni „Pniówek” (a) oraz w chodniku 
transportowym D–6 kopalni „Zofiówka” (b) 

Fig. 2. Simplified section through the places of outbursts in the section between the outlet of stowing cone  
and the landing leg pipe of stowing pipe in "Pniówek" mine (a) as well as in D-6 gate road of "Zofiówka" mine (b) 

Miejsce wyrzutu w kopalni „Zofiówka” było położone w partii D, w bloku tekto-

nicznym o wielkości 1×1 km, ograniczonym od południa uskokiem centralnym  

o przebiegu NWW-SEE i zrzucie około 10 m na NEE, a od północy szeregiem 

uskoków przeciwstawnych o biegu NWW-SEE i zmiennych zrzutach do około 5 m,  

w rejonie występowania jedynie małych uskoków (rys. 2b). Od wschodu i zachodu 
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blok jest ograniczony uskokami o biegu S-N i zrzutach około 10 m. W sąsiedztwie 

wyrzutu jest zlokalizowane miejsce zakończenia biegu uskoku południkowego 

Jastrzębskiego, który na południu kopalni osiąga zrzut około 50 m. 

Powyższe dane wskazują, że silne wyrzuty znacznych ilości skał i metanu w ko-

palniach „Pniówek” i „Zofiówka” wystąpiły w obszarze spękań i szczelin 

towarzyszących małym uskokom. Ta bardzo istotna zgodność jest zbieżna ze 

stwierdzeniami zawartymi w opracowaniu Bodzionego i innych (1997), a także pracy 

Schinohla (2003), który przedstawił wyniki „Raportu Okręgowego Urzędu Górnicze-

go w Rybniku w sprawie stanu rozpoznania zagrożenia nagłymi wyrzutami gazów  

i skał”. Zgodnie z nimi zdarzenia wyrzutowe mają miejsce w strefach uskokowych 

występujących przed przodkiem wyrobisk. Praktycznie nie dochodzi do wyrzutów  

w caliźnie niezaburzonej. Dodatkowo opisana wyżej analiza tektoniki zwraca uwagę, 

że wystąpiły one w strefach zakończenia biegu uskoków. Są to uskoki trudno 

wykrywalne ze względu na ich ograniczony zasięg i brak kontynuacji w pokładach 

leżących niżej lub wyżej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, tektoniczne pułapki występujące w spękanych, 

zeszczelinowanych strefach w sąsiedztwie małych uskoków, w szczególności  

w strefach zakończenia ich biegu, należy uznać za miejsca gromadzenia się gazów. 

Nagłe odsłonięcie uskoku lub strefy przyuskokowej powoduje zapoczątkowanie 

wyrzutu. Efekt wyrzutów był bardzo intensywny w utworach głębszego karbonu, na 

głębokości około 720 m od stropu karbonu w rejonie grzbietu Pawłowic. 

4. LOKALIZACJA SILNYCH ZJAWISK GAZOGEODYNAMICZNYCH  

W ŚWIETLE ROZPOZNANIA TEMPERATUROWEGO NA PODSTAWIE 

BADAŃ GENETYCZNYCH WÓD 

Badania wód na poziomie 1000 m w kopalni „Pniówek” i na poziomie 900 m  

w kopalni „Zofiówka” w rejonie grzbietu Pawłowic, wykazały dopływy o odmien-

nych, niespotkanych dotąd w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, wartościach składu 

izotopowego wodoru i tlenu (Pluta, Zuber 1995; Pluta 2005). Szczegółowa analiza ich 

pochodzenia wskazuje, że są to najprawdopodobniej wody występujące generalnie  

w utworach karbonu, pochodzące z opadów w okresie dolnego permu (czerwonego 

spągowca) (Pałys 1971), których skład izotopowy i chemiczny został przekształcony 

wskutek podwyższonej temperatury. Obecność tych wód wskazuje, że po okresie 

karbonu na głębokości około 720 m od stropu w rejonie grzbietu Pawłowic występo-

wała temperatura, która osiągała, jak należy przypuszczać, ponad 100ºC.  

W tych warunkach było możliwe nagromadzenie dużych ilości gazów (głównie 

metanu). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Silne wyrzuty gazów i skał zaistniały w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”  

w utworach karbonu na głębokości około 720 m od stropu w zasięgu grzbietu 

Pawłowic. W rejonach tych stwierdzono dopływ najstarszych wód występujących  
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w utworach karbonu na całym obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego,  

a pochodzących najprawdopodobniej z opadów w okresie dolnego permu (czerwone-

go spągowca), których skład izotopowy został przekształcony wskutek wysokiej 

temperatury. Proces ten, który przebiegał po okresie karbonu był, jak należy przy-

puszczać, źródłem akumulacji dużych ilości gazów. 

Silne zjawiska gazogeodynamiczne wystąpiły w obszarach spękań i szczelin to-

warzyszących małym uskokom w strefach zakończenia ich biegu. Są to uskoki trudno 

wykrywalne ze względu na ich ograniczony zasięg i brak kontynuacji w pokładach 

leżących niżej lub wyżej. 

W celu zdiagnozowania miejsc zachowania tektonicznych pułapek gazowych jest 

wskazane poszukiwanie, metodami analizy strukturalnej, stref gęstej sieci szczelin 

występujących między innymi w rejonach zaniku uskoków oraz rozpoznanie 

obszarów wysokich paleotemperatur, między innymi na podstawie badań genetycz-

nych wód. 
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