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W latach 2017 – 2021 zaistniało: 
 
 
 7 ZDARZEŃ  
 związanych z utratą stateczności zboczy w wyrobiskach 

eksploatacyjnych oraz w obrębie zwałowisk 
  
 w tym 

 4 ZDARZENIA 
  w obrębie czynnych skarp eksploatacyjnych 

 
 

 
 
 



1.06.2020 r. zakład górniczy Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. 

złoże wapieni dewońskich „Kostomłoty”. 

 

5.10.2021 r. zakład górniczy Kopalnia „Piskrzyn” 

złoże dolomitów dewońskich „Piskrzyn” 

ZDARZENIA W LATACH 2020-2021 



Stan faktyczny i przyczyny zdarzenia 

w zakładzie górniczym  

Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. 

 

Złoże wapieni dewońskich „Kostomłoty” 

 



• wapienie dewońskie 
przeławicone łupkami 
 

• zaburzenia geologiczne: 
uskoki, przegięcia i 
wyciśnięcia warstw 
 

• wzrost udziału łupków     
w kierunku 
południowym 

 
• zmienny upad warstw   

30°-60° w kierunku 
północnym (do 
wyrobiska), miejscami 
do 90° oraz w kierunku 
południowym 
 

ZBOCZE WSCHODNIE 

Warunki geologiczne: 



Mapa wyrobisk górniczych wg stanu na 31.12.2019 r.  

grunty rolne 

poza wyrobiskiem 

objęte 

osuwiskiem 

Obszar objęty osuwiskiem naniesiony na  
mapę wyrobisk  wg stanu na 31.12.2019 r. 



1) złoże było zaliczone do I st. zagrożenia osuwiskowego 
 

2) wysokość zbocza wynosiła do 72 m 
 

3) zbocze zbudowane było z 6-ciu poziomów eksploatacyjnych  
(poz. III-VI – skarpy stałe, poz. VII-VIII – skarpy eksploatacyjne) 

 
4) kąty nachylenia poszczególnych skarp w zboczu wynosiły od 50o do 68o  

 
5) kąt generalny nachylenia zbocza 47o 

 
6) zwałowisko zewnętrzne o wys. 15 m zlokalizowane przy górnej krawędzi wyrobiska 

 
7) w 2018 r. likwidacja zwałowiska wewnętrznego w południowo-wschodnim rejonie 

wyrobiska 
 

8) w 2019 r. likwidacja pochylni transportowej biegnącej wzdłuż południowego zbocza, 
 

9) ostatnie roboty strzałowe 29.05.2020 r. na poz. VII i VIII w centralnym rejonie 
zbocza południowego 

 

Warunki górnicze zbocza południowego: 



ZBOCZE POŁUDNIOWE 

OSUWISKO  



Rozmiary i zasięg osuwiska 

  -  ponad 200 m odcinek zbocza  
     południowego, 
- skarpy sześciu poziomów          

eksploatacyjnych wraz z półkami 
ochronnymi  

- dolne piętro zwałowiska  
     zewnętrznego 
-  grunty rolne poza obszarem 
     górniczym 
-    powierzchnia osuwiska 16 000 m2 

 
 
 

grunty rolne 

poza wyrobiskiem 

objęte 

osuwiskiem 

Obszar objęty osuwiskiem naniesiony na  
mapę wyrobisk  wg. stanu na 31.12.2019 r. 



Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia 

Naruszenie stanu równowagi górotworu, związane z utratą stateczności 

ociosów skarp pięter 3-8 wraz z półkami ochronnymi, spowodowane: 

 

1) niedostosowaniem parametrów stateczności skarp i zboczy wyrobiska górniczego  

     do istniejących warunków geologiczno-górniczych 

2) obciążeniem zbocza zwałowiskiem zewnętrznym zlokalizowanym przy 

    górnej krawędzi wyrobiska górniczego 

3) likwidacją pochylni transportowej biegnącej przy południowym zboczu  

    wyrobiska górniczego oraz zwałowiska wewnętrznego mas ziemno-skalnych 

    w południowo-wschodnim narożniku wyrobiska 

 

 



Stan faktyczny i przyczyny zdarzenia  

w  zakładzie górniczym  

Kopalnia „Piskrzyn” 

 

Złoże dolomitów dewońskich „Piskrzyn” 

 



• złoże dolomitów 
dewońskich 

• zaburzenia geologiczne: 
ławice różnej grubości, 
pofałdowanie warstw-
amplituda fałdów  

    do kilku metrów,  
    uskoki 
• strefa uskokowa o 

przebiegu SW-NE 
• wzrost grubości nadkładu 
• występowanie w 

nadkładzie pakietów 
ilasto-łupkowych,  

• stropowa partia złoża – 
dolomity słabo zwięzłe, 
rozsypliwe 

• ławice warstw zapadały 
pod kątem 32°-60° w 
kierunku do wyrobiska 

 

Warunki geologiczne zbocza południowo-wschodniego: 



Warunki geologiczno-górnicze zbocza południowo-

wschodniego: 



Warunki górnicze: 

1) wyrobisko w części południowo-wchodniej zaliczone zostało do I st. 
zagrożenia osuwiskowego 
 

2) wysokość zbocza ~65 m 
 

3) zbocze SE zbudowane z 6-ciu poziomów eksploatacyjnych  
 

4) eksploatacja na ostatnim poziomie VI b w kierunku SE na rzędnej +200 m 
n.p.m. 
 

5) kąty nachylenia skarp eksploatacyjnych wynosiły do 75o, skarp stałych do 
65o, 
 

6) kąt generalny zbocza eksploatacyjnego do 40o , kąt generalny zbocza 
stałego do 55o,  

 

7) końcowa faza eksploatacji zbocza SE na południe od strefy uskokowej z 
postępem w kierunku południowo-wschodnim 
 

8) ostatnie roboty strzałowe 5.10.2021 r. 
 
 



                          Niestabilność zbocza  
 

marzec 2020 



Podjęte działania zmiany geometrii zbocza: 

 wstrzymanie eksploatacji poz. I i II na całej długości zbocza 

 podział poz. I na trzy podpiętra i wyprofilowanie do kąta 30°   

 poziom II na dwa podpiętra i wyprofilowanie pod kątem 17° i 40° 

 pomiędzy III i IV poziomem wydobywczym utworzono przyporę  

     z urobku pozostawionego po odstrzale 

 skarpy stałe poziomów III – VIa wyprofilowano pod kątem od 41° do 58°,   

     półki o szerokości ~5 m 

 poziom VI podzielono na dwa podpiętra z półką ochronną o szerokości 5 m 

 kąt generalny zbocza ruchomego wynosił 22°, 

 dopuszczono wydobycie na poz. III-VI 

 



Marzec 2020 

Październik 2021 

Proces osuwiskowy w części południowo-wschodniej 
zbocza (ok. 100 m od czynnego osuwiska) 



- 150 m odcinek zbocza  
    południowo-wschodniego 
- skarpy sześciu poziomów eksploatacyjnych 
    wraz z półkami ochronnymi  
-   powierzchnia osuwiska 13 164 m² 

Stan wyrobiska eksploatacyjnego 
„Piskrzyn”  
wg. stanu na 1.07.2021 r. 

Rozmiary i zasięg osuwiska 



Przekrój przez zbocze wyrobiska 
(stan na 1.07.2021 r. i 11.10.2021 r.) 



Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia 

Naruszenie stanu równowagi górotworu, związane z utratą stateczności ociosów skarp 

stałych wyrobiska (pięter 3-6b) wraz z półkami stałymi, spowodowane: 

1) występowaniem skomplikowanych warunków geologicznych w rejonie prowadzonej 

eksploatacji  charakteryzujących się:  

• niekorzystnym (lokalnie zmieniającym się) nachyleniem warstw skalnych, 

• miejscowymi zmianami rozciągłości warstw skalnych w związku z zaburzeniami 

fałdowymi  i uskokowymi, 

• zaleganiem w górnych partiach złoża dolomitów słabo zwięzłych, rozsypliwych – 

zwietrzałych  o obniżonych parametrach wytrzymałościowych 

2) niedostosowaniem parametrów stateczności skarp i zboczy wyrobiska górniczego  

     do istniejących warunków geologiczno-górniczych 

3) drgania parasejsmiczne wywołane robotami strzałowymi oraz ruchem ciężkich 

 maszyn i pojazdów. 

 



PODSUMOWANIE 

Warunki sprzyjające powstaniu osuwiska (zsuwu): 

1) upad warstw, kierunek spękań skał zgodny z kierunkiem nachylenia zbocza 

(skarp), występowanie powierzchni poślizgu 

2) przemarzanie i odmarzanie skał, procesy erozyjne powodujące zmianę 

struktury  i wytrzymałości na ścinanie skał 

3) wietrzenie, rozluźnienie skał i gruntów, niszczenie ich struktury przez 

czynniki naturalne lub w wyniku robót strzałowych (wzrost 

szczelinowatości, wodochłonności, powstanie mikrospękań) 

4) obciążenie zbocza lub terenu nad nim przez lokowanie zwałowisk 

5) niewłaściwe zaprojektowanie nachylenia skarp i zbocza 

6) podcięcie skarpy, zbocza 

 



WNIOSKI  

Działania dla zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości 

1) Objęcie szczególnym nadzorem miejsc zaliczonych do I stopnia zagrożenia 

osuwiskowego, w tym określenie zasad prowadzenia ruchu zakładu górniczego    

w warunkach występującego zagrożenia osuwiskowego; 

2) Ustalenie zakresu i częstotliwości obserwacji geologicznych w dostosowaniu  do 

zmienności i rodzaju zjawisk geologicznych; 

3) Prognozowanie rejonów zagrożeń na podstawie zarejestrowanych                        

i udokumentowanych zjawisk geologicznych; 

4) Weryfikowanie ustalonych parametrów skarp i zboczy wraz  z postępem robót 

górniczych, zmianą warunków geologiczno-górniczych, głębokością wyrobiska. 

5) Dostosowanie parametrów wiertniczo-strzałowych do warunków geologiczno-

górniczych podczas eksploatacji skarp końcowych wyrobiska. 

6) Rozważenie współpracy z ośrodkami naukowymi. 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


