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Co z wodami kopalnianymi w Zagłębiu Ostrawsko-
Karwińskim ?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa nadal czynnych kopalń w rejonie 
Karwińskim przed ryzykiem niekontrolowanych przelewów wód kopalnianych 
z zalanych kopalń ZOK, wdrożono system utrzymywania stałego poziomu wód 
w tych zalanych kopalniach. 

Aby spełnić ten wymóg, ZOK wyposażył w niezbędny sprzęt dwa szyby wodne -
szyb wodny Jeremenko w części powiatu ostrawskiego oraz szyb wodny 
Zofia w części petřvaldskiej, w której eksploatację prowadziła kopalnia Julius 
Fučík.
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Szyb wodny Jeremenko

Wydobycie wód kopalnianych jest niezbędne do
aktywnej ochrony części zabezpieczonego obszaru
złoża węgla kamiennego, a częściowo do
wyeliminowania negatywnych skutków
niekontrolowanego podnoszenia się temperatury.

Od zakończenia pompowania wód dołowych w
poszczególnych ostrawskich kopalniach (czerwiec
1997) zaczęto napełniać zbiornik wodny pod
Ostrawą, utworzony przez w obrębie wolnej
przestrzeni nieczynnych szybów kopalnianych.

Po napełnieniu go do określonego poziomu - 385,5
m poniżej p.m. (w odniesieniu do poziom
Adriatyku), na głębokości - 620 m, rozpoczęto
pompowanie wody z szybu Jeremenko
(październik 2001).

Poziom wody w tym obszarze jest niższy niż
poziom w czynnych kopalniach regionu, co
powoduje, że poprzez szyby kopalniane, luźne
skały, czy też warstwy róznych tworów
geologicznych, o dużej przepuszczalności, woda
przedostaje się do tego obszaru.

Stąd koniczne jest ciągłe utrzymywanie poziomu
wody wód kopalnianych w wyrobisku Jeremenko,
zapewniające poziom 371,5 m p.p.m. w zlewni
Ostrawy, aby nie został przekroczony.
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Szyb wodny Jeremenko

Aby zapewnić skuteczne wypompowywanie wód kopalnianych z zlewni Ostrawy,
muszą być odprowadzane ok. 160 l.s-1, co odpowiada objętości ok. 5200 tys. m3

rocznie, tak aby poziom wody nie przekraczał wskazanego poziomu 371,5 m p.p.m.

Podczas wypompowywania wód zapewniono ciągłość i zgodność wszystkich
procedur pracy, przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu przepisów prawnych w tym
bezpieczeństwa.

Z wyrobiska Jeremenko odprowadzane są wody o odczynie obojętnym do lekko
zasadowego, zawierające chlorek sodu i o podwyższonej zawartości radionuklidów,
pochodzące głównie z pokrywy skał węglowych, czwartorzędowych poziomów
wodonośnych oraz przepływów powierzchniowych. Po filtracji bezpośredniej przez
warstwy węglowe; wody te są odprowadzane do rzeki Ostrawicy.
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Szyb wodny Jeremenko

• Operatorem wyrobiska wodnego Jeremenko jest
zakład typu spin-off ODRA z siedzibą w Ostrawie
Vítkovice, należący do przedsiębiorstwa
państwowego DIAMO z siedzibą w Stráž pod
Ralskem.

• Odprowadzanie wód kopalnianych z szybu
Jeremenko odbywa się na podstawie decyzji
wodnoprawnej okręgu Morawsko-Śląskiego.

• Kopalnia Jeremenko zapewnia ochronę zlewni
Karwiny, czyli czynnej części ZOK. Obecnie
system Jeremenko Water Pit znajduje się na
etapie rutynowej eksploatacji. Wszystkie węzły
mechaniczne i programowe systemu są
testowane i można stwierdzić, że praca jest
stabilna.
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Szyb wodny Zofia

Po zakończeniu wydobycia, które zakończyło się w 
1995 roku, teren kopalni Zofia został przekazany 
państwowemu przedsiębiorstwu DIAMO, 
wydzielonemu zakładowi nadodrzańskiemu. 

Na terenie dawnej kopalni wybudowano 
przepompownię, która od 1999 roku chroni czynne 
kopalnie w sąsiedztwie przed dopływem wód 
kopalnianych. 

Zezwolenie na zrzut do potoku Petřvaldská stružka 
jest wydawane na podstawie decyzji wodnoprawnej 
województwa morawsko-śląskiego.
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Jednym z problemów w odprowadzaniu wód
kopalnianych do środowiska jest wysokie zasolenie
spowodowane, w rejonie ZOK, głównie obecnością
chlorków, zwłaszcza NaCl. Oprócz substancji
rozpuszczonych w wodach kopalnianych mogą
występować wyższe stężenia siarczanów, które
powodują korozję materiałów budowlanych, a podczas
wietrzenia składników pirytu i węgla może przedostać
się do nich szereg metali, w tym bardzo toksycznych np.
arsen, selen.

Najczęściej stosowanymi technologiami
oczyszczania wód kopalnianych jest strącanie soli
mlekiem wapiennym CaCO3. Sole baru służą natomiast
do zmniejszania radioaktywności, a technologia
odwróconej osmozy wykorzyrtywana jest do usuwania
rozpuszczonych substancji z wody.

Technologie te wymagają wysokich nakładów
finasowych, dlatego wody kopalniane w rejonie ZOK,
wprowadzane są pod kontrolą do cieków
powierzchniowych, których stan jest monitorowany.
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Wykorzystanie wód kopalnianych

Wykorzystanie wód kopalnianych w Republice Czeskiej reguluje akt prawny Prawo Górnicze, n.
44/1988 roku o ochronie i eksploatacji bogactw mineralnych, z póżn. zm. W § 40 tej ustawy podano
definicję wód kopalnianych.

Zatem;

1. Organizacja, w tym przypadku kopalnia, jest uprawniona do:

a) bezpłatnego korzystania z wód kopalnianych na własny użytek,

b) nieodpłatnego, na podstawie zezwolenia organu gospodarki wodnej, wykorzystania wód
kopalnianych jako zasobu zastępczego dla potrzeb osób poszkodowanych w wyniku utraty wody
spowodowanej działalnością organizacji,

c) odprowadzania wód kopalnianych, których nie potrzebuje do własnej działalności, do wód
powierzchniowych lub podziemnych oraz, w razie potrzeby, odprowadzania ich, nawet cudzymi
gruntami, w sposób i na warunkach określonych przez organ gospodarki wodnej i władze
publiczne organ ochrony zdrowia.

1. Przy korzystaniu z wód kopalnianych zgodnie z ust. 2 pkt. a) i b) organizacja jest zobowiązana do
dbania o wody kopalniane i ich ekonomicznego wykorzystywania. Wykorzystanie wód
kopalnianych do innych celów regulują przepisy szczególne.

2. Wprowadzanie innych wód do wód kopalnianych wymaga pozwolenia organu gospodarki wodnej
wydanego w porozumieniu z okręgowym urzędem górniczym.
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Wykorzystanie energii cieplnej

Dzięki istnieniu systemu pompowego VJ Jeremenko ciepło wód 
kopalnianych, zgromadzonych w głębszych partiach likwidowanych 
kopalń, wykorzystuje się jako źródło energii geotermalnej. 

Ponieważ istnieje stabilne źródło wody o temperaturze 26-28°C, od 2005 
roku ciepło odpadowe wykorzystywane jest do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej z wykorzystaniem dwuwymiennikowej pompy ciepła.
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Zastosowanie w branży SPA

Wody chlorkowe i jodkowe, stosowane w SPA (Sanus Per Aquam, zdrowy dzięki wodzie) są 
pochodzenia morskiego. 

Zostały ulokowane między nieprzepuszczalnymi warstwami osadów podczas sedymentacji. 

Jod jest równomiernie rozprowadzany w istniejącym podłożu skalnym i uwalniany z osadów 
morskich z rozkładu materii organicznej. Znajdują się one głęboko pod powierzchnią ziemi i nie 
pojawiają się na powierzchni. Odkryto je podczas poszukiwań złóż węgla kamiennego. 

Na Górnym Śląsku wody te związane są z osadami neogenu zapadliska przedkarpackiego. 

Zawiejają sole i nazywane są solankami. 

Zawartość jodu wynosi w tych wodach co najmniej 1 mg·-1. 

Całe zagłębie górnośląskie jest bogate w jod. Jego maksmalna zawartość w wodzie może 
wynosić ok. 50 mg·-1, a jeszcze wyższe wartości osiagaja wody pochodzące z Karpat i Pogórza 
Karpackiego. 

Dzięki głębokości z jakiej pobierana jest woda jest ona całkowicie czysta. 

Korzystają z nich uzdrowiska m.in. Klimkovice, Karviná - Hranice i Darkov, a w Polsce Ustroń i 
Goczałkowice-Zdrój.
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Zastosowanie w branży SPA

Najstarsze uzdrowisko wykorzystujące lecznicze działanie tych wód
działa w karwińskiej dzielnicy Darkov.

Woda tu służy wyłącznie do kąpieli, nie można jej spożywać.

Są to chemicznie przekształcone wody morskie tzw. solanki (tzw.
„złoto z Darkova”) z neogenicznych (23,03 do 2,58 mln lat) warstw
piaszczystych pokrywających utwory węglonośne z dolnego
karbonu.

Posiadają one wysoką zawartość sodu, chloru, bromu i jodu.
Zjawisko to związane jest z głębokimi zagłębieniami rzeźby karbonu
przed - trzeciorzędowego. Wody zamknięte są w soczewkowatych,
izolowanych formacjach na głębokości stu i więcej metrów, wykazują
silne nadciśnienie, które zmniejsza się nie tylko podczas wiercenia,
ale także przy stopniowym eksploataowaniu pokładów węgla
kamiennego.
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Dziękuję za uwagę!
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