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Czasowa zmienność wielkośCi dopływów wód dołowyCh 
do wyrobisk zG sobieski

streszCzenie

Zakład Górniczy Sobieski będący częścią Tauron Wydobycie S.A. zlokalizowany jest w Jaworznie, w woje-
wództwie śląskim. Należy do kopalń węgla kamiennego o największym dopływie wód podziemnych do wyrobisk, 
wynoszącym około 60 m3/min. Decyduje o tym położenie zakładu w tzw. subregionie odkrytym, gdzie występuje 
łączność hydrauliczna warstw przypowierzchnio wych z eksploatowanymi utworami karbonu. Na przestrzeni ponad 
czterdziestu lat eksploatacji zasobów złoża dopływy były wysokie, ulegając względnie niewielkim wahaniom. 
W pracy scharakteryzowano zmienność dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG Sobieski, w latach 1970–2013.

słowa kluCzowe

Wody kopalniane, odwadnianie, węgiel kamienny, hydrogeologia

* * *

wprowadzenie

Ze względu na warunki geologiczne, rzeźbę terenu i klimat z działalnością górniczą nie-
rozerwalnie związana jest woda. Jej obecność wywołuje liczne utrudnienia, które pojawiają 
się na wszystkich etapach zagospodarowania złoża (Wilk 1997). Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górni-
czych określa zagrożenie wodne jako możliwość wdarcia się wody do czynnych wyrobisk, 
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zagrażającej sprawnemu funkcjonowaniu kopalni oraz zatrudnionej załogi. Konieczność cią-
głego pompowania wody na powierzchnię w znacznym stopniu podnosi koszty wydobycia 
surowca oraz wpływa na środowisko naturalne (Bukowski 2007). Rozwiązywanie proble-
mów zawodnienia kopalń jest bardzo istotnym elementem działalności górniczej z punktu 
widzenia zarówno technicznego, jak i ekonomicznego (Wilk red. 2003). Zagadnienie to ma 
charakter złożony. Oszacowanie i prognoza dopływów do wyrobisk górniczych stanowi klu-
czowy aspekt dla oceny możliwości wydobycia surowca, ale generuje też problemy środo-
wiskowe, przede wszystkim dotyczące szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej. Racjo-
nalne gospodarowania zasobami złoża nie jest możliwe również bez racjonalnej i bieżącej 
analizy i prognozy dopływów, rozpoznania zasolenia wód i oceny możliwości zagospoda-
rowania/zutylizowania pozyskanej wody. W pracy przeanalizowano uwarunkowania hydro-
geologiczno-techniczne oraz zmienność dopływu wód do jednej z najbardziej zawodnionych 
kopalń węgla  kamiennego Polski. Analizą objęto ponad 40-letni okres czasu.

1. Charakterystyka zG sobieski

Zakład Górniczy Sobieski zlokalizowany jest na południu Polski, w województwie ślą-
skim, w miejscowości Jaworzno (rys. 1). Historia kopalni sięga 1792 roku, kiedy to rozpo-

Rys. 1. Lokalizacja ZG Sobieski (na podstawie: www.google.pl)

Fig. 1. Sobieski Coal Mine localization
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częto eksploatację, początkowo na niewielką skalę. Z biegiem czasu i rozwojem technologii 
kopalnia stopniowo rozrastała się i zwiększała wydobycie (Warwick 2010). W roku 1993 
rozpoczęto proces restrukturyzacji jaworznickich kopalń. Podjęto wtedy decyzję o całko-
witej likwidacji Ruchu II kopalni Jaworzno – dawna kopalnia Kościuszko, oraz częścio-
wej likwidacji Ruchu I – dawna kopalnia Piłsudski. Na bazie infrastruktury likwidowanych 
kopalń oraz kopalni Sobieski, powstał nowy rentowny Zakład Górniczo-Energetyczny So-
bieski-Jaworzno III. Wraz z Zakładem Górniczym Janina wszedł on w skład Południowe-
go Koncernu Węglowego, który od 2014 roku funkcjonuje jako Tauron Wydobycie S.A. 
(http://www.tauron-wydobycie.pl/spolka/zg-sobieski/historia/powstanie-zge).

ZG Sobieski prowadzi wydobycie w dwóch Rejonach (Sobieski oraz Piłsudski – rys. 2), 
połączonych ze sobą wyrobiskami pod ziemią i odwadnianych wspólnym systemem. 

Rys. 2. Granica złóż i obszarów górniczych ZG Sobieski (na podstawie materiałów Tauron Wydobycie S.A.)

Fig. 2. Mining area boudaries of the Sobieski Coal Mine (on the basis of Tauron Wydobycie S.A.)
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Eksploatacja prowadzona jest w obrębie trzech złóż: Jaworzno, Dziećkowice i Byczyna, 
które udostępnione zostały sześcioma szybami oraz upadową (Warwick 2010). Węgiel wy-
dobywany jest z poziomu 500 m, z pokładów 304/2 partii Podłęże w Rejonie Sobieski, z po-
kładów 207 i 209 w partii Wschód oraz Byczyna w Rejonie Piłsudski (Wątor 2010). W celu 
udostępnienia nowych partii złóż zakład rozpoczął prace związane z drążeniem szybu Grze-
gorz, o projektowanej głębokości 820 m, zlokalizowanego na granicy złóż Dąb i Byczyna 
(Warwick 2010).

1.1. budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Większość obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) zalega w zasięgu za-
padliska przedkarpackiego, a jego część pod nasunięciem Karpat fliszowych. W profilu geo-
logicznym dominują utwory karbonu produktywnego, których miąższość miejscami osiąga 
4,5 km. Ich strop budują osady kenozoiku oraz mezozoiku, a spąg – utwory starszego pale-
ozoiku. Wyróżnia się cztery serie litostratygraficzne: paraliczną, górnośląską serię piaskow-
cową, mułowcową oraz krakowską serię piaskowcową. Tworzą one kompleksy iłowcowo-
-mułowcowo-piaskowcowe zawierające pokłady węgla (Paczyński i Sadurski red. 2007).

Eksploatowane przez kopalnię złoża Jaworzno, Dziećkowice oraz Byczyna położone 
są we wschodniej części GZW. Są to złoża typu pokładowego, a poszczególne pokłady 
węgla zalegają monoklinalnie w blokach tworzonych przez liczne zaburzenia tektoniczne, 
które dzielą złoża na partie eksploatacyjne. W profilu geologicznym wyróżnia się utwo-
ry formacji stratygraficznych czwartorzędu, neogenu, triasu oraz karbonu produktywnego 
(Wątor 2010). 

W obrębie GZW można wyróżnić dwa subregiony hydrogeologiczne: północno-wschod-
ni (I) oraz południowo-zachodni (II) (Różkowski 1965). Złoża ZG Sobieski zalegają w ob-
rębie subregionu I, uznawanego za regionalną strefę zasilania karbońskich poziomów wo-
donośnych. Piętra wodonośne czwartorzędu oraz triasu występujące w obrębie obszarów 
górniczych ZG Sobieski są w dobrej więzi hydraulicznej z poziomami karbonu, co warun-
kuje stosunkowe duże zawodnienie kopalni (Paczyński i Sadurski red. 2007). Budowę geo-
logiczną złoża oraz schemat krążenia wód w górotworze przedstawia rysunek 3.

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z osadami piaszczystymi, rzeczny-
mi oraz rzeczno-lodowcowymi o znacznej przepuszczalności (Różkowski 2008). Utwory 
czwartorzędu występują w całym obszarze złóż ZG Sobieski, a na ponad jednej trzeciej za-
legają bezpośrednio na utworach karbonu (Wątor 2010). Zasilanie wód podziemnych nastę-
puje przez infiltrację wód opadowych. Infiltracja z cieków i zbiorników powierzchniowych 
jest niewielka, ze względu na znaczną kolmatację zachodzącą w ich dnach (Wątor 2011).

Utwory neogenu zbudowane z iłów i łupków występują jedynie w południowej i wschod-
niej części złóż, a ich powierzchnia jest niewielka (Wątor 2010). Są słabo wodonośne i two-
rzą kompleks izolujący (Różkowski 2008).

Utwory triasu zalegają w obrębie połowy obszarów górniczych ZG Sobieski (Wątor 
2010). Triasowe piętro wodonośne budują spękane i skawernowane utwory wapienia mu-
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szlowego, w których występują szczelinowo-krasowe poziomy wodonośne. Lokalnie w spą-
gu występują też poziomy wodonośne w piaskowcach (Różkowski 2008). Zasilanie piętra 
odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych na wychodniach utworów triaso-
wych lub przez utwory czwartorzędowe (Wątor 2011).

Utwory karbonu produktywnego tworzą iłowcowo-piaskowcowo-mułowcowy kompleks 
z pokładami węgla (Różkowski 2008). Eksploatacja górnicza prowadzona była w obrębie 
krakowskiej serii piaskowcowej oraz serii mułowcowej (Wątor 2010). W profilu krakow-
skiej serii piaskowcowej dominują piaskowce i zlepieńce. Podrzędnie pojawiają się mułow-
cowe i iłowcowe wkładki. Utwory serii mułowcowej zbudowane są z mułowców i iłowców 
(Różkowski 2008).

Rys. 3. Schemat krążenia wody w górotworze

Fig. 3. Diagram of water circulation in the coal mine
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Piętro wodonośne karbonu składa się z licznych poziomów wodonośnych związanych 
głównie z kompleksami piaskowców warstw łaziskich krakowskiej serii piaskowcowej oraz 
warstw orzeskich serii mułowcowej (Wątor 2011).

Piaskowce warstw łaziskich charakteryzują się dobrymi własnościami hydrogeologicz-
nymi, które pogarszają się wraz z głębokością zalegania. Przedzielane są pokładami węgla 
i skałami ilastymi, które nie zapewniają ciągłej izolacji, ze względu na wyklinowania i liczne 
zaburzenia tektoniczne (Różkowski 2008). Z tego powodu poziomy wodonośne warstw łazi-
skich traktuje się jako jeden kompleks wodonośny o naporowym charakterze, którego zasilanie 
odbywa się przez infiltrację z utworów nadkładu (Wilk red. 2003). Kompleks ten stanowi bez-
pośrednie zagrożenie dla robót górniczych prowadzonych przez ZG Sobieski (Wątor 2011).

Poziomy wodonośne serii mułowcowej związane są z piaskowcami warstw orzeskich. Ich 
miąższości są niewielkie i nie tworzą większego kompleksu. Piaskowce warstw orzeskich są 
w dobrym kontakcie hydraulicznym z piaskowcami warstw łaziskich. Ze względu na zaburze-
nia tektoniczne i prowadzoną działalność górniczą, warstwy ilaste nie wykazują ciągłości, co 
stwarza niebezpieczeństwo intensywnych, punktowych dopływów do wyrobisk (Wątor 2011).

1.2. rozmieszczenie dopływów

Dopływy wód dołowych do wyrobisk są zmienne w czasie, w zależności od rozwo-
ju prac górniczych. Z tego względu, wraz z postępem eksploatacji, zmienia się lokalizacja 
punktów pomiarowych, w których rejestrowana jest ilość oraz jakość wód dopływających 
do wyrobisk.

 — Wody dopływające do wyrobisk rejonu Piłsudski na poziomie 300 m mierzone są 
zbiorczo w pompowni głównej. Pochodzą ze starych zrobów w pokładach 203–214 
w partii Centralnej, A, C oraz ze starego poziomu 290 m (Wątor 2011).

 — Wody dopływające do wyrobisk rejonu Piłsudski na poziomie 500 m rejestrowane są 
w dwóch systemach pomiarowych (B i K). System B składa się z punktów pomiaro-
wych zlokalizowanych w zrobach w pokładach 207–302 partii A, B, C, E, Wschód, 
Byczyna. System K składa się z trzech punktów pomiarowych, w których mierzone 
są wody spływające z pokładów 301–303 w partii Centralnej (Wątor 2011).

 — Wody dopływające do rejonu Sobieski mierzone są na poziomach 120, 215 i 500 m. 
Na poziom 120 m dopływają wody z pokładów 207–209 partii B-III i są rejestrowane 
w punkcie pomiarowym zlokalizowanym na poziomie 215 m (Wątor 2011).

 — Dopływy na poziom 215 m pochodzą z pokładów 207–210 partii Centralnej, Podłęże 
oraz B III, C-III i D-III (Wątor 2011). 

 — Wody dopływające do poziomu 500 m pochodzą z pokładów: 209 w partii D-III, 214 
w partii Podłęże, 301–302 w partii Podłęże, 302 w partii Podłęże-S, 304/2 w partii 
Podłęże-N (Wątor 2011).

 — Wody zbiorcze pochodzące z zawodnionych rejonów ZG Sobieski trafiają do głównego 
systemu odwadniania. Jego pompownie zlokalizowane są na poziomach 215 m i 500 m 
w rejonie Sobieski, oraz na poziomach 300 m i 500 m w rejonie Piłsudski (Wątor 2011).
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2. Charakterystyka zawodnienia kopalni i poChodzenie dopływów

Już w latach trzydziestych XX wieku kopalnie rejonu Jaworzna notowały znaczne dopły-
wy wód dołowych wynoszące około 15 m3/min. Wraz z rozwojem eksploatacji ich wielkość 
stopniowo wzrastała i w roku 1960 osiągnęła około 7 m3/min w kopalni Sobieski oraz około 
28 m3/min w kopalni Jaworzno. W latach 1966–1988 dopływ do KWK Jaworzno przekra-
czał 70 m3/min (Wilk red. 2003).

W jaworznickich kopalniach problematyka prowadzenia robót górniczych w warun-
kach wysokiego zagrożenia wodnego była aktualna od zawsze. Eksploatację prowadzono 
tu w szczególnie niekorzystnych warunkach geologicznych. Wyrobiska drążono w rozmy-
walnych piaskowcach, w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego, w obecności 
licznych nieciągłości tektonicznych (Wilk red. 2003).

Dowodem na to jest największe wdarcie wody w historii KWK Jaworzno, które miało 
miejsce w trakcie udostępniania partii Podłęże, znajdującej się obecnie w granicach ob-
szarów górniczych ZG Sobieski. Doszło do niego w marcu 1964 roku podczas drążenia 
pochylni transportowej. Wypływ o natężeniu dochodzącym do niespotykanych w górnoślą-
skich kopalniach 70 m3/min nastąpił na niewielkim uskoku, w efekcie czego na powierzchni 
terenu utworzyło się zapadlisko o objętości 75 tys. m3, a wszystkie wyrobiska partii Podłęże 
zostały zamulone (Wilk red. 2003).

Obecnie ZG Sobieski pod względem natężenia dopływów wód dołowych zaliczany jest 
do IV klasy kopalń, o dopływach bardzo dużych (Rogoż 2004). 

Zmiany dopływu wód na przestrzeni lat 1970–2013, do kopalni sumarycznie, oraz jed-
nostkowo do rejonów Piłsudski i Sobieski przedstawiono na rysunku 4. 

Wielkość dopływu do kopalni w rozpatrywanym okresie zmieniała się w przedziale od 
50,07 m3/min (2000 r.) do 76,81 m3/min (1980 r.). Największe dopływy, rzędu 72–76 m3/min, 
notowano w latach 1976–1985. Po tym okresie dopływy zaczęły systematycznie maleć, 
a największy spadek nastąpił w latach 1991–1996. Od roku 2000 obserwuje się ponowny 
nieznaczny wzrost dopływu wód dołowych.

Wpływ na nieznaczny wzrost wielkości dopływów do kopalni od roku 2000 miały roboty 
górnicze prowadzone w pokładach 207, 209, 302 i związane z nimi udostępnianie nowych par-
tii: Podłęże-S w rejonie Sobieski, oraz Wschód i Byczyna w rejonie Piłsudski. Skutkiem tego 
nastąpiło zdrenowanie znacznej ilości zasobów statycznych karbońskiego piętra wodonośnego 
i wzrost dopływów na poziom 500 m w rejonach Piłsudski oraz Sobieski (Wątor 2011). 

Całkowity dopływ do ZG Sobieski w roku 2013 wynosił 56,67 m3/min, na co składało 
się 25,95 m3/min w rejonie Piłsudski i 30,72 m3/min w rejonie Sobieski (rys. 3). Spadek 
dopływu do kopalni w latach 2011–2013 można wiązać z niewielkimi opadami atmosfe-
rycznymi oraz ograniczonym zasilaniem karbońskiego piętra wodonośnego przez infiltrację 
(Karpiński 2016).

Dopływy zarejestrowane w rejonie Sobieski zmieniały się w czasie w przedziale 
26,30–37,74 m3/min. Wielkości dopływów w rejonie Piłsudski były bardziej zróżnicowane 
i zawierały się w zakresie 18,51–35,64 m3/min (rys. 4b).
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Na podstawie danych rejestrowanych w zakładzie górniczym i udostępnionych przez 
Tauron Wydobycie można stwierdzić, że dopływy mierzone w poszczególnych punktach 
pomiarowych kopalni utrzymują się na stabilnym poziomie. W najbliższych latach przewi-
duje się wzrost dopływów do systemu odwadniania rejonu Piłsudski. Związane będzie to 
z udostępnianiem złoża Byczyna i prowadzeniem robót górniczych w pokładach 207 i 209. 
Znaczny wzrost dopływów należy łączyć z uwalnianiem statycznych zasobów wód i będzie 
on następował wraz z rozwojem prac związanych z udostępnianiem poziomu 800 m i drąże-
niem nowego szybu Grzegorz. Szacuje się, że w latach 2020–2025 całkowity dopływ wód 
dołowych będzie wynosił około 66 m3/min (Wątor 2011).

Wpływ na zawodnienie kopalni mają czynniki naturalne, takie jak budowa geologiczna, 
tektonika złoża, wielkość opadów atmosferycznych i ich infiltracja przez warstwy nadkładu, 
jak i czynniki górniczo-techniczne. Piętra wodonośne czwartorzędu i triasu nie są ściśle izo-
lowane od siebie i mają dość dobrą więź hydrauliczną. Liczne nieciągłości w warstwach izo-

a)

b)

Rys. 4. Zmiany dopływów do ZG Sobieski w latach 1970–2013 (a) i 2000–2013 (b)

Fig. 4. Inflow changes to the Sobieski Coal Mine in the years: 1970–2013 (a) and 2000–2013 (b)
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lacyjnych między utworami karbonu a nadkładem intensyfikują proces zasilania horyzontów 
wodnych w warstwach łaziskich. Obecność deformacji tektonicznych umożliwia gwałtowny 
przepływ wód, o czym świadczą wdarcia ze stref przyuskokowych do wyrobisk dawnej 
KWK Jaworzno. Wymienione czynniki mają bardzo istotny wpływ na wysoki poziom obec-
nego zawodnienia ZG Sobieski (Wątor 2011).

Wody dopływające do wyrobisk zakładu można podzielić na związane z zasobami dyna-
micznymi oraz statycznymi. Dopływy związane z zasobami dynamicznymi pochodzą z infil-
tracji opadów atmosferycznych i wód z poziomów wodonośnych utworów czwartorzędowego 
i triasowego nakładu (Rogoż 2004). Wykazują one niską mineralizację (poniżej 3000 mg/dm3), 
a ich ilość szacuje się na około 44 m3/min (Wątor 2011), co stanowi 75% całkowitej ilo-
ści wód dopływających do wyrobisk. Strefy kontaktów hydraulicznych z czwartorzędowym 
i triasowym piętrem wodonośnym przedstawia rysunek 2.

Infiltracja wód opadowych jest bardzo zróżnicowana. Wpływa na to zmienna prze-
puszczalność utworów nadkładu oraz występowanie uprzywilejowanych stref przepływu, 
jak uskoki, spękania poeksploatacyjne czy otwory wiertnicze. Wody związane z zasobami 
nieodnawialnymi występują w głębszych poziomach wodonośnych karbonu (Rogoż 2004). 
Mają wyższą mineralizację, a wielkość ich dopływu do kopalni szacuje się na 14 m3/min 
(Wątor 2011), co stanowi około 25% całkowitego dopływu do kopalni.

Zasilanie utworów czwartorzędu i pośrednio karbonu infiltrującymi wodami z opadów 
atmosferycznych jest szczególnie intensywne w rejonie doliny Przemszy w partii Podłęże-S 
na granicy złóż Jaworzno i Dziećkowice, oraz w rejonie piaszczystego wymycia szczakow-
skiego, we wschodniej części partii Centralnej złoża Jaworzno (Wątor 2011). Największe 
chwilowe dopływy do wyrobisk rejestrowano w trakcie przekraczania większych nieciągło-
ści tektonicznych rozdzielających partie złoża w których prowadzone były wcześniej prace, 
od partii nowo udostępnianych. Okresy zwiększonego dopływu wód na skutek wdarć z za-
wodnionych uskoków były krótkotrwałe i zazwyczaj nie odnotowano ich w średniorocznych 
wielkościach dopływów do poszczególnych pokładów kopalni (Wątor 2011).

ZG Sobieski graniczy od północy ze zlikwidowaną KWK Jan Kanty, również należącą 
do najbardziej zawodnionych kopalń węgla kamiennego w Polsce, a obecnie wchodzącą 
w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń (Olszówka 2012). W Rejonie Jan Kanty utrzy-
mywany jest system odwadniania stacjonarnego, a dopływ wód dołowych utrzymuje się 
poziomie około 30 m3/min (Czapnik i in. 2009). Prowadzenie odwadniania tej nieczynnej 
kopalni wynika z konieczności zabezpieczania przed zagrożeniem wodnym ZG Sobieski 
(Gałęziowski i in. 2005) oraz ograniczenia nadmiernej infiltracji ze zbiorników wodnych 
utworzonych w zrobach (Bukowski 2007). Pomiędzy zakładami występują nieliczne kon-
takty hydrauliczne zlokalizowane w partii Centralnej oraz Podłęże złoża Jaworzno. Do-
pływ z wymienionych kontaktów wynosi poniżej 1 m3/min i jest ujmowany, a następnie 
kierowany do systemu głównego odwadniania  rejonu Sobieski na poziomie 500 m (Wątor 
2011).

W celu minimalizacji kosztów odwadniania i ograniczenia negatywnego oddziaływa-
nia na środowisko gruntowo-wodne na początku lat 90. ubiegłego wieku w KWK Ja-
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worzno zaprojektowano instalację do wtłaczania zasolonych wód dołowych otworami 
wiertniczymi ponownie do górotworu. Projekt ten kontynuował ZG Sobieski. W latach 
1997–1998 wykonano dwa otwory tłoczne z wyrobisk oraz jeden z powierzchni terenu do 
warstw chłonnych górnośląskiej serii piaskowcowej. Po przeprowadzeniu badań projekt 
zawieszono (Kuś 1995). 

podsumowanie

Odwadnianie wyrobisk górniczych stanowi jedno z najważniejszych zadań służb zakładu 
górniczego, dotyczy bowiem nie tylko kwestii ruchowych związanych z pracami geologicz-
no-górniczo-hydrogeologicznymi ale przede wszystkim ma na celu  zapewnienie bezpiecz-
nych warunków eksploatacji zasobów złoża. Zawodnienie zakładów górniczych jest różne 
i wynika z uwarunkowań geologicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych i tektoniki 
górotworu. Prognoza wielkości dopływu do wyrobisk górniczych to również wyzwanie dla 
służb ochrony środowiska. To na nich spoczywa obowiązek zapewnienia możliwości odpro-
wadzenia/zagospodarowania wód dołowych. Biorąc pod uwagę rygorystyczne cele środowi-
skowe, wynikające między innymi z krajowych, jak również wspólnotowych uwarunkowań 
prawnych, zapewnienie bezpiecznej eksploatacji zasobów złoża w zakładach o znaczącym 
poziomie zawodnienia będzie stanowiło nowe wyzwanie. 

W pracy przedstawiono zmienność w czasie dopływów wód dołowych do wyrobisk ZG 
Sobieski, najbardziej zawodnionej kopalni węgla kamiennego w Polsce. Dopływy w ostat-
nich latach utrzymują się na stabilnym poziome, rzędu 60 m3/min. Dopływające wody po-
chodzą głównie z zasobów dynamicznych – poprzez infiltrację opadów atmosferycznych 
i wód czwartorzędowych, oraz z zasobów statycznych, z drenażu nowo udostępnionych par-
tii złoża. Przewiduje się, że w kolejnych latach, wraz z udostępnianiem nowych partii złóż, 
dopływ wód do kopalni będzie stopniowo wzrastał.

Prace badawcze realizowano m.in. w ramach badań statutowych Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynier-

skiej AGH w Krakowie (11.11.140.797).
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the temporal Variability oF the water inFlow 
to the underGround sobieski Coal mine

abstraCt

The Sobieski Coal Mine is located in Jaworzno in the Sielesia Province. The water inflow is the highest among 
all hard coal mines in Poland and has reached 60 m3/min. It is determined by the location of the mine in the 
uncovered hydrogeological subregion, where there are hydraulic connections between the surface and exploited 
carbon layers are present. For more than forty years of exploitation inflows were high, yielding relatively small 
fluctuations. The paper presents the characteristic of the variability of the water inflows into Sobieski hard coal 
mine, in the years 1970–2013. 

keywords

Mining water, dewatering, coal, hydrogeology


	05
	_GoBack


