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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób regulowania obciążenia obudowy szybowej i obudowa 

szybowa na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie do zastosowania zwłasz-

cza w szybach przechodzących przez pokłady soli w górnictwie podziemnym. 

Znana jest na przykład z polskiego opisu patentowego PL 105345 obudowa szybu przydatna  

w szybach przechodzących przez warstwy skał skłonnych do przemieszczania się w kierunku osi szy-

bu, która składa się z warstwy zewnętrznej wykonanej z granulowanego materiału o korzystnej wy-

trzymałości na ściskanie i warstwy wewnętrznej wykonanej w postaci muru i/lub betonu. Grubość war-

stwy zewnętrznej jest funkcją szybkości przemieszczania się skał w kierunku do szybu, natomiast 

grubość warstwy wewnętrznej wynika z warunków technologicznych i przeznaczenia szybu. Warstwa 

zewnętrzna pozwala na przejęcie obciążeń skierowanych ku warstwie wewnętrznej, przez co nie wy-

stępuje zmniejszenie średnicy szybu, natomiast gdyby nawet taka deformacja po jakimś czasie wystą-

piła, rekonstrukcja obudowy szybowej jest w założeniu prosta w wykonaniu. 

W innym, znanym na przykład z polskiego opisu patentowego PL 140894 rozwiązaniu obudowa 

szybowa od strony górotworu posiada warstwę upodatniającą wykonana z drążonych elementów ce-

ramicznych lub budowlanych o stosunkowo dużym stopniu ścisłości, przy czym nośność tej warstwy 

zależna jest od stopnia pęcznienia i odprężania skał, a jej graniczna wartość jest mniejsza od oblicze-

niowej nośności obudowy wstępnej lub ostatecznej. 

Przedstawione wyżej rozwiązania obudowy szybowej bazują na wykonaniu wokół obudowy 

szybu warstwy ściśliwej, która jest ściskana pod wpływem nacisku górotworu, chroniąc tym samym 

obudowę ostateczną przed bezpośrednim oddziaływaniem górotworu. W przypadku przechodzenia 

szybem przez warstwy solne o właściwościach reologicznych można się jednak spodziewać wystąpie-

nia po określonym czasie zaciskania warstwy podatnej również znacznego nacisku na obudowę za-

sadniczą, mogącego mieć dla tej obudowy skutki niszczące. Wykonywanie w takich warunkach nawet 

najbardziej wytrzymałej na ściskanie obudowy tubingowej może nie dać w rezultacie pełnego zabez-

pieczenia przed zniekształceniami lub zniszczeniem. Dla warunków przewidywanego znacznego ob-

ciążenia obudowy szybu przewidziane są pasy uelastyczniające obudowę, które mogą być wykonane 

jako pasy perforacyjne, osłonięte teleskopowo zachodzącymi na siebie cylindrycznymi stalowymi 

osłonami, co jest znane przykładowo z polskiego opisu patentowego PL 127268. Pasy uelastyczniają-

ce mogą mieć również postać obwodowej bruzdy na obudowie i promieniowo wykonanych otworów, 

jak przedstawiono w polskim opisie patentowym PL 154856. 

Dotychczasowe sposoby zabezpieczenia obudowy szybowej polegają na stworzeniu możliwości 

stosunkowo długiego w czasie przejmowania narastających obciążeń, które mają możliwość przy 

przekroczeniu granicznych wartości nawet niszczenia przeznaczonej w tym celu specjalnej strefy roz-

ładowującej naprężenia. Jak wiadomo z doświadczeń, obciążenia górotworu mogą zniszczyć każdą, 

nawet najbardziej wytrzymałą obudowę zabezpieczoną elementami upodatniającymi, co w konse-

kwencji prowadzi do skomplikowanych technologicznie robót naprawczych obudowy szybowej. 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu regulowania obciążeń i takiej konstrukcji 

obudowy szybu na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie, w których obudowa 

szybu nie będzie mogła przenosić obciążeń poprzecznych górotworu, zmierzających do ograniczenia 

jej prześwitu, względnie nawet zniszczenia. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że kontrolowany  okład skały podatnej na ługowanie 

najpierw izoluje się wgłębnie z zachowaniem szczelności ekranów izolujących od skal sąsiednich i ich 

obudowy, a następnie, po stwierdzeniu wystąpienia obciążenia górotworu przekraczającego założoną 

wartość, zwrócony w stronę obudowy płaszcz skały podatnej na ługowanie okresowo poddaje się 

ługowaniu przez czas niezbędny dla obniżenia obciążenia do założonej wartości. 

W przypadku, gdy skała podatna na ługowanie ma znaczną miąższość, korzystnie dzieli się ją 

na izolowane szczelnie od siebie wgłębnymi ekranami warstwy, a okresowemu ługowaniu poddaje się 

warstwę wybraną na podstawie uzyskanych w tym czasie pomiarów obciążenia obudowy. 

W prostym układzie technologicznym ługowaniu poddaje się płaszcz skały podatnej na ługowa-

nie na jej całym obwodzie zwróconym w kierunku obudowy szybu. 

Możliwym jest takie wykonanie sposobu, w którym ługowaniu poddaje się płaszcz skały podat-

nej na ługowanie w tym sektorze obwodu, w którym stwierdzono w danej chwili największe obciążenie 

obudowy szybu. 
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Najlepiej jest jednak, gdy ługowaniu poddaje się płaszcz skały podatnej na ługowanie w tym 

sektorze jej obwodu, w którym w danej chwili występuje największe obciążenie obudowy szybu. 

W podstawowym wykonaniu sposobu płyn ługujący doprowadza się do skały podatnej na ługo-

wanie poniżej odpowiadającego jej górnego wgłębnego ekranu, a odprowadza się do przestrzeni szy-

bu powyżej odpowiadającego jej dolnego wgłębnego ekranu. 

Najlepiej jest przy tym, gdy płyn ługujący po doprowadzeniu do skały podatnej na ługowanie 

pozostawia się w przestrzeni za obudową przez czas niezbędny dla wytworzenia roztworu nasycone-

go i dopiero wówczas odprowadza się płyn ługujący do ujęć w przestrzeni szybu. 

Dla przyspieszenia procesu ługowania celowym jest, gdy w trakcie ługowania płyn ługujący roz-

cieńcza się, podając czysty płyn ługujący poniżej górnego wgłębnego ekranu, a część roztworu odbie-

ra się powyżej dolnego wgłębnego ekranu. 

Rozcieńczania płynu ługującego można w procesie ługowania dokonywać wielokrotnie, w za-

leżności od przebiegu procesu ługowania. 

Pożądanym jest takie wykonanie wgłębnych ekranów ograniczających warstwę ługowaną, że 

tworzy się je jako obwodowy wrąb, który następnie wypełnia się nieprzepuszczalnym materiałem wią-

żącym. 

Dobry rezultat ekranowania uzyskuje się wówczas, gdy jako materiał wiążący stosuje się ela-

styczne i ekspansywne masy chemoutwardzalne. 

W praktyce korzystnym jest, gdy jako środek iniekcyjny stosuje się dwuskładnikową żywicę na 

bazie poliuretanów o składzie dobranym do charakterystyki skały podatnej na ługowanie. 

Ze względu na skuteczność i długotrwałość ekranowania wgłębne ekrany zagłębia się w głąb 

skał otaczających obudowę na głębokość nie mniejszą, niż 1,0 m. 

Jako płyn ługujący można stosować wodę bez dodatków, lub z dodatkami przyspieszającymi 

ługowanie, o składzie dobranym dla rodzaju skał ługowanych. 

Istota obudowy szybowej według wynalazku polega na tym, że ma na poziomie górnego wgłęb-

nego ekranu, oraz na poziomie dolnego wgłębnego ekranu skały podatnej na ługowanie zabudowane 

w obudowie tubingi kontrolno-technologiczne wyposażone w przepusty, a na odcinku warstwy skały 

podatnej na ługowanie, zawartym między tymi tubingami kontrolno-technologicznymi płaszcz skały 

podatnej na ługowanie oddzielony jest od zewnętrznej powierzchni obudowy warstwą z materiału 

twardego i porowatego dla przepuszczania płynu ługującego. 

Korzystnym jest, gdy warstwa pośrednia utworzona jest ze skały magmowej o dobranej granu-

lacji, zapewniającej laminarny przepływ płynu ługującego. 

W praktyce warstwa pośrednia ma grubość nie mniejszą od 0,3 m. 

W najkorzystniejszym wykonaniu tubingi kontrolno-technologiczne tworzą pierścień wystający 

na zewnątrz, poza zewnętrzny obrys obudowy wykonanej z tubingów, przy czym dolna półka każdego 

z segmentów tubingu kontrolno-technologicznego wyposażona jest w co najmniej jeden przelotowy 

otwór kontrolny, a jego pionowa ścianka zewnętrzna posiada co najmniej jeden przelotowy otwór,  

w którym montowany jest króciec odprowadzający płyn ługujący, względnie przechodzą narzędzia 

wiertnicze i/lub króćce do doszczelniania ekranu. 

Najlepiej jest, gdy przelotowe otwory kontrolne całą swą średnicą wystają poza zewnętrzny ob-

rys obudowy i są zlokalizowane w strefie warstwy pośredniej, co ułatwia zarówno obserwację zacho-

wania warstwy pośredniej, jak i jej uzupełnianie poprzez dosypywanie od góry materiału warstwy po-

średniej. 

Tubing kontrolno-pomiarowy składa się z segmentów, których pionowa ścianka zewnętrzna ma 

sześć przelotowych otworów rozmieszczonych po trzy w dwóch rzędach. 

W najkorzystniejszym wykonaniu przelotowe otwory zlokalizowane we wspólnym rzędzie mają 

jednakowe średnice, umożliwiające przejście określonego narzędzia lub przyrządu dla ewentualnego 

doszczelnienia wgłębnego ekranu. 

Zasadniczą zaletą sposobu według wynalazku jest bardzo proste obniżanie nacisku skał podat-

nych na ługowanie na obudowę szybu poprzez okresowe ługowanie zewnętrznej jej powierzchni skie-

rowanej za pośrednictwem warstwy pośredniej ku obudowie szybowej. Po zabiegu ługowania po-

wierzchnia zewnętrzna płaszcza skały podatnej na ługowanie cofa się w głąb górotworu, przez co 

ustaje jej nacisk na warstwę pośrednią i w rezultacie na obudowę szybu. Warstwa pośrednia nie sta-

nowi buforu ograniczającego bezpośrednie naciski na obudowę, lecz jej rola sprowadza się do za-

pewnienia swobodnej migracji płynu ługującego z dostępem do powierzchni skały podatnej na ługo-

wanie. Przy wyposażeniu obudowy szybu w układ monitorujący jej obciążenia miejscowe możliwym 
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jest dobór częstotliwości przeprowadzania procesu ługowania, a nawet przy spełnieniu odpowiednich 

warunków konstrukcyjnych obudowy, wybór sektora obwodu skały ługowanej, niezbędnego do obróbki 

w danej chwili. Grubość warstw ługowanych zależna jest od rodzaju skal podatnych na ługowanie 

i przy dużej grubości mierzonej w dziesiątkach metrów grubość ta może być dobierana w zależności 

od podatności na ługowanie. Podstawową zaś korzyścią z obudowy szybowej według wynalazku jest 

jej prostota umożliwiająca poprzez wbudowane w obudowę tubingi kontrolno-technologiczne zarówno 

wprowadzenie do warstwy pośredniej płynu ługującego i odbieranie zatężonego płynu po ługowaniu, 

korygowanie uszczelnianie wgłębnych ekranów izolujących, a także wizualną kontrolę oraz uzupełnia-

nie materiału w warstwie pośredniej, przepuszczającej płyn ługujący. Konstrukcja tubingów kontrolno- 

technologicznych pozwala na stworzenie zamkniętego obiegu płynu ługującego, co ma zasadniczy 

wpływ na ograniczenie korozji elementów obudowy szybu oraz uzbrojenia szybowego. 

Wynalazek został bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, gdzie fig. 1 przedsta-

wia fragment obudowy szybowej w przekroju pionowym, fig. 2 – tubing kontrolno-technologiczny zabudo-

wany na pierścieniu obudowy tubingowej w widoku przestrzennym, fig. 3 – segment tubingu kontrolno-

technologicznego w widoku przestrzennym, a fig. 4 – segment tubingu kontrolno-technologicznego w wi-

doku z góry z częściowym wyrwaniem górnej półki. 

Szyb 1 ma obudowę ostateczną 2 wykonaną z tubingów żeliwnych, skręcanych śrubami 3 osa-

dzonymi w otworach 4 na uszczelkach z taśmy ołowiowej. W trakcie wykonywania szybu 1 powyżej 

i poniżej warstwy solnej 5 z soli podatnej na ługowanie wykonuje się wieńce podstawowe 6 dla obu-

dowy ostatecznej 2, między którymi – w zależności od miąższości warstwy solnej 5 – wykonuje się 

przystosowaną do ługowania obudowę szybową 7. Warstwę solną 5, przy miąższości większej od  

15 m, dzieli się na odcinki 8a, 8b o wysokości h1, h2 10 ÷ 15 m każda. Dla każdego odcinka 8a, 8b 

obudowa szybowa 7 ma ograniczające je od góry i od dołu pierścienie tubingów kontrolno-

technologicznych 9, uszczelnione od strony warstwy solnej 5 ekranami 10 nie przepuszczającymi 

płynów. Pomiędzy każdą parą tubingów kontrolno-technologicznych 9, za połączonymi z nimi tubin-

gami 11 obudowy szybowej 7, wykonana jest przepuszczalna dla płynów warstwa pośrednia 12  

z kruszywa mineralnego twardego, przykładowo ze skał magmowych o grubości b1 nie mniejszej od 

0,3 m, przylegająca na całej wysokości h1, h2 odcinka 8a, 8b do ociosu 13 warstwy solnej 5. Tubingi 

kontrolno-technologiczne 9 tworzą pierścień 9a wystający na zewnątrz poza zewnętrzny obrys tubin-

gów 11, przy czym każda dolna półka 9b segmentu 9' wyposażona jest w przelotowe otwory kontrolne 

9c, a jego pionowa ścianka zewnętrzna 9d posiada sześć przelotowych otworów 9e rozmieszczonych 

po trzy w dwóch rzędach. Przelotowe otwory 9e zlokalizowane we wspólnym rzędzie mają średnice 

jednakowe i tak dobrane, aby mogło przez nie przejść narzędzie wiertnicze i/lub końcówka przewodu 

podającego materiał uszczelniający dla doszczelnienia ekranów 10. Przelotowe otwory kontrolne 9c 

służą do kontroli warstwy pośredniej 12 i do jej ewentualnego uzupełniania kruszywem w miarę ługo-

wania ociosu 13 warstwy solnej 5. Kruszywo to ma granulację tak dobraną, aby wykonana z niego 

warstwa pośrednia 12 umożliwiała laminarny przepływ płynu ługującego. W każdym z odcinków 8a, 8b 

tubingi 11 wyposażone są w czujniki 14, przykładowo sensorowe, wskazujące na aktualne obciążenie 

tubingów 11 pochodzące od nacisku warstwy solnej 5. 

W przypadku stwierdzenia za pomocą czujników 14 wystąpienia nacisków wyższych od założo-

nych, przez otwory kontrolne 9c segmentów 9' do warstwy pośredniej 12 podaje się płyn ługujący, 

przy czym zasadniczo płyn ługujący wprowadza się przez górny dla danego odcinka 8a, 8b tubing 

kontrolno-technologiczny 9. Płyn ługujący może być podawany na całym obwodzie tubingu kontrolno- 

technologicznego 9, lub na wybranym sektorze tego obwodu. Po niezbędnym okresie ługowania, 

uwzględniającym możliwość kilkakrotnego upuszczenia przez przelotowe otwory 9e dolnego dla od-

cinka 8a, 8b tubingu kontrolno-technologicznego 9 zatężonego płynu ługującego z jednoczesnym 

uzupełnianiem od góry czystym płynem ługującym. Ługowanie trwa do czasu wykazania przez odpo-

wiednie czujniki 14 obniżenia się nacisku na tubingi 11, które wcześniej były obciążone ponad przyjętą 

wielkość. W trakcie ługowania warstwy solnej 5 kontroluje się szczelność ekranów 10 rozdzielających 

poszczególne odcinki 8a, 8b i w przypadku potrzeby wykonuje się doszczelnienia przez przelotowe 

otwory 9e, wprowadzając masę wiążącą chemoutwardzalną, przykładowo na bazie poliuretanów,  

w sąsiedztwie obwodowego wrębu 10a, którego zagłębienie L w ocios 13 jest nie mniejsze od 1,0 m. 

Ługowanie warstwy solnej 5 realizowane może być przez długi okres czasu i to wielokrotnie, 

przy czym modyfikacji może podlegać kierunek jego wprowadzenia na przykładowo od dołu odcinka 

8a, 8b ku jego górze, jak również częstotliwość wymiany płynu ługującego w cyklu ługowania i ewen-

tualna sektorowość prowadzenia ługowania. 
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Przedstawiony przykład wykonania sposobu regulowania obciążenia oraz obudowy szybowej 

dla jego stosowania nie wyczerpuje wszystkich możliwości wynikających z zastrzeżeń patentowych 

i może być modyfikowany w granicach tych zastrzeżeń. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

  1. Sposób regulowania obciążenia obudowy szybowej na odcinkach przechodzących przez 

skały podatne na ługowanie, w którym obudowę szybu, zwłaszcza z tubingów, posadawia się powyżej 

i poniżej takich warstw i wyposaża się ją w czujniki obciążenia pochodzącego od górotworu znamien-

ny tym, że kontrolowany pokład skały (5) podatnej na ługowanie najpierw izoluje się wgłębnie z za-

chowaniem szczelności ekranów (10) izolujących od skał sąsiednich i ich obudowy (7), a następnie po 

stwierdzeniu wystąpienia obciążenia górotworu przekraczającego założoną wartość, zwrócony w stro-

nę obudowy (7) płaszcz skały (13) podatnej na ługowanie okresowo poddaje się ługowaniu przez czas 

niezbędny dla obniżenia obciążenia do założonej wartości. 

  2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że pokład skały (5) podatnej na ługowanie dzieli 

się na izolowane szczelnie od siebie wgłębnymi ekranami (10) warstwy (8a, 8b) a okresowemu ługo-

waniu poddaje się w określonym czasie warstwę (8a, 8b) wybraną na podstawie uzyskanych w tym 

czasie pomiarów obciążenia obudowy (7). 

  3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że ługowaniu poddaje się płaszcz skały 

(13) podatnej na ługowanie na całym obwodzie zwróconym w kierunku obudowy (7) szybu (1). 

  4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że ługowaniu poddaje się płaszcz skały 

(13) podatnej na ługowanie w tym sektorze jej obwodu, w którym występuje w danej chwili największe 

obciążenie obudowy (7) szybu (1). 

  5. Sposób według jednego z zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że płyn ługujący doprowadza się 

do skały /5/ podatnej na ługowanie poniżej odpowiadającego jej górnego wgłębnego ekranu /10/,  

a odprowadza się do przestrzeni szybu (1) powyżej odpowiadającego jej dolnego wgłębnego 

ekranu (10). 

  6. Sposób według zastrz. 5, znamienny tym, że płyn ługujący po doprowadzeniu do skały (5) 

podatnej na ługowanie pozostawia się w przestrzeni za obudową (7) przez czas niezbędny dla wytwo-

rzenia roztworu nasyconego i dopiero wówczas odprowadza się płyn ługujący do ujęć w przestrzeni 

szybu (1). 

  7. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że w trakcie ługowania płyn ługujący rozcieńcza 

się, podając czysty płyn ługujący poniżej górnego wgłębnego ekranu (10). 

  8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że rozcieńczenia płynu ługującego dokonuje się 

wielokrotnie. 

  9. Sposób według jednego z zastrz. 1 do 8, znamienny tym, że wgłębne ekrany (10) wykonu-

je się jako obwodowy wrąb (10a), który wypełnia się nieprzepuszczalnym materiałem wiążącym. 

10. Sposób według zastrz. 9 znamienny tym, że jako materiał wiążący stosuje się elastyczne 

i ekspansywne masy chemoutwardzalne. 

11. Sposób według zastrz. 10, znamienny tym, że jako środek iniekcyjny stosuje się dwu-

składnikową żywicę na bazie poliuretanów o składzie dobranym do charakterystyki skały (5) podatnej 

na ługowanie. 

12. Sposób według zastrz. 11, znamienny tym, że wgłębne ekrany (10) zagłębia się w głąb 

skał (5) otaczających obudowę na głębokość (L) nie mniejszą niż 1,0 m. 

13. Sposób według zastrz. 1 do 4, znamienny tym, że jako płyn ługujący stosuje się wodę 

z dodatkami lub bez dodatków przyspieszających ługowanie, o składzie dobranym do skał (5) ługowa-

nych. 

14. Obudowa szybowa na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie, wy-

konana z łączonych segmentów tubingowych posadowionych na wieńcach podstawowych zlokalizo-

wanych powyżej i poniżej skał podatnych na ługowanie, za którymi wykonana jest warstwa pośrednia, 

wyposażona w rozmieszczone według zadanej siatki rozmieszczenia czujniki obciążenia górotworu 

i posiadająca rurociągi i ujęcia wodne, znamienna tym, że ma na poziomie górnego wgłębnego ekra-

nu (10) oraz na poziomie dolnego wgłębnego ekranu (10) skały (5) podatnej na ługowanie zabudowa-

ne w obudowie (7) tubingi kontrolno-technologiczne (9) wyposażone w przepusty (9c), a na odcinku 

warstwy (8a, 8b) skały (5) podatnej na ługowanie zawartym między tymi tubingami kontrolno-
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technologicznymi (9) płaszcz (13) skały podatnej na ługowanie oddzielony jest od zewnętrznej powierzchni 

obudowy (7) warstwą pośrednią (12) z materiału twardego przepuszczającego płyn ługujący. 

15. Obudowa według zastrz. 13, znamienna tym, że warstwa pośrednia (12) utworzona jest ze 

skały magmowej o dobranej granulacji, zapewniającej laminarny przepływ płynu ługującego. 

16. Obudowa według zastrz. 13 albo 14, znamienna tym, że warstwa pośrednia ma grubość 

(b1) nie mniejszą niż 0,3 m. 

17. Obudowa według zastrz. 15, znamienna tym, że tubingi kontrolno-technologiczne (9) two-

rzą pierścień (9a) wystający na zewnątrz poza zewnętrzny obrys obudowy (7) tworzonej przez tubingi 

(11), przy czym dolna półka każdego z segmentów (9') tubingu kontrolno-technologicznego (9) wypo-

sażona jest w co najmniej jeden przelotowy otwór kontrolny (9c), a jego pionowa ścianka zewnętrzna 

(9d) posiada co najmniej jeden przelotowy otwór (9e). 

18. Obudowa według zastrz. 16, znamienna tym, że przelotowe otwory kontrolne (9c) na całej 

swej średnicy wystają poza zewnętrzny obrys tubingów (11) obudowy i są zlokalizowane w strefie 

warstwy pośredniej (12). 

19. Obudowa według zastrz. 16 albo 17, znamienna tym, że pionowa ścianka zewnętrzna każ-

dego z segmentów (9') tubingu kontrolno-technologicznego (9) posiada sześć przelotowych otworów 

(9e) rozmieszczonych po trzy w dwóch rzędach. 

20. Obudowa według zastrz. 18, znamienna tym, że przelotowe otwory (9d) zlokalizowane we 

wspólnym rzędzie mają średnicę jednakową, umożliwiającą przejście narzędzia i/lub przyrządu dla 

wykonania ewentualnego doszczelnienia wgłębnego ekranu (10). 
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