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KATASTROFA BUDOWLANA  
W TUNELU CZERNICKIM 

 

1. Historia budowy tunelu 

Tunel Czernicki od chwili swojego wybudowania wzbudzał zainteresowanie specja-
listów i miłośników budownictwa podziemnego. Literatura dotycząca jego budowy, eksplo-
atacji i historii jest bardzo bogata [1, 2, 5, 8–12]. Pierwsze publikacje na jego temat ukazały 
się już w rok po jego uruchomieniu. Franz Rziha w artykule pod tytułem Der Sohlenauftrieb 
im Cžernitzer Tunnel zamieszczonym w Organ für Fortschritte des Eisenbahnwessens z 1857 
roku, opisuje dokładnie przebieg awarii budowlanej w tunelu, polegającej na wyciśnięciu 
spągu i zniszczeniu jego obudowy. Do tego tematu F. Rziha wracał wielokrotnie w swoich 
publikacjach [10–12], zawsze podkreślając złożoność warunków geotechnicznych, jakie wy-
stępowały w trakcie jego budowy. Również podkreślał, że „[...] łatwiej jest tak postępować, 
by minimalizować ciśnienie górotworu jakie może wystąpić w trakcie drążenia tunelu niż 
z nim walczyć poprzez stawianie coraz to mocniejszych konstrukcji obudowy”. W jego ro-
zumieniu zasada ta sprowadzała się do właściwego doboru metody drążenia wyrobiska tu-
nelowego, uwzględniającego zmienność warunków geotechnicznych. 

2. Pierwsze symptomy zagrożenia 

Skały, w jakich przyszło budowniczym drążyć Czernicki tunel, zostały przez F. Rzihę 
zakwalifikowane do klasy V–VII w siedmiostopniowej klasyfikacji skał, czyli mild, rolling 
i schwimmend (tab. 1). Wzgórza rydułtowskie, które przecina tunel zbudowane są z ut-
worów pleistoceńskich wykształconych w postaci piasków cienko- i gruboziarnistych oraz 
glin i żwirów. Warstwy te charakteryzują się znacznym zawodnieniem. Są one podścielone 
utworami mioceńskimi zbudowanymi z warstw iłów szarych, iłów gipsowych, gipsów zbi-
tych i krystalicznych oraz margli. Warstwy te zalegają na utworach kulmu [3]. 
                                                           
  * Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice 
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TABELA 1 
Klasyfikacja skał górotworu według F. Rzihy [11] 

Nr klasy I II III IV V VI VII 

Gebirgs 
klasse 

Sehr 
schwer 

schiessbar 

Schwer-
schiessbar

Leicht 
schiessbar Gebrach Mild Rollig Schwim-

mend 

Klasa 
górotworu 

bardzo 
trudno 

urabialne 
MW 

trudno 
urabialne 

MW 

łatwo 
urabialne 

MW 
kruche miękkie sypkie płynne 

 
Należy zaznaczyć, że warstwy gipsów i gipsów zailonych, o których pisał w swoich 

książkach F. Rziha, w otworach badawczych wykonanych w 1989 r. nie zostały stwierdzo-
ne! (rys. 1 i 2). 

Tunel zaprojektowano i wykonano jako dwutorowy o wymiarach w świetle obudowy: 

— wysokość — 2 Pr. Ruthen 7 dez. fuss (10,17 m) 
— szerokość — 2 Pr. Ruthen 7 dez. fuss  (10,17 m) 
— promień sklepienia stropowego — 1 Pr. Ruten 3,5 dez. fuss  (5,08 m) 
— promień sklepienia spągowego — 3 Pr. Ruten 1 dez. fuss  (13,16 m). 

Uwaga: Pruskie jednostki miar długości (drogowe, rolne) stosowane w latach 1817–
1872 [4]. 

 1 Prussicher Ruthe = 10 Dezimalfuss = 100 Dezimalzoll = 3,766242 m. 

F. Rziha w swoich publikacjach tyczących się Czernickiego tunelu posługuje się ukła-
dem dziesiętnym, chociaż obowiązywał jeszcze wtedy układ dwunastkowy, w którym 

 1 Prussicher Ruthe = 12 Fuss = 144 Zoll = 3,766 m. 

~ 723 m

Wylot od 
strony 
Rydułtów

 
Rys. 1. Przekrój przez tunel wraz z naniesionymi otworami badawczymi [8, 9] 
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1,9 glina piaszczysta 

   domieszką żwiru

2,0 iłołupek 
    

0,7 iłołupek 
   z domieszką wapieni

4,0 ił  szary

1,2 pospółka gliniasta 
   szara

2,0 glina pylasta 
   przewarstwiona  
   pyłem

 szary

1,7 glina pylasta
   zwięzła

1,8 glina piaszczysta
   z domieszką żwiru     

1,8 glina piaszczysta zwięzła
   z domieszką żwiru

0,9 glina pias. zwięzła

1.9 glina piaszczysta
   zwięzła szara

5,0 ił  szary

 szary

 szary

2,5 piasek pylasty
    przewarstwiony pyłem

1,2 glina zwięzła
   szarożółta

3,4 glina pylasta 
   zwięzła szarożółta

2,5 nasyp
   niekontrolowany 
   kamień, żużel

2,2 nasyp
   niekontrolowany
   kamień, żużel

 
Rys. 2. Profile otworów geotechnicznych z rejonu tunelu, 

badania z 1989 r. — na podstawie [6] 

Przekrój przez obudowę tunelu według [12], przed wykonaniem prac rekonstrukcyjnych 
w 1857 roku, z uwzględnieniem metrycznego układu miar długości, przedstawiono na ry-
sunku 3. Mury ociosowe wykonano z bloków kamiennych, natomiast sklepienie stropowe 
i spągowe wykonano z cegły klinkierowej. 

Już w trakcie drążenia tunelu wystąpiły duże trudności z utrzymaniem rdzenia skal-
nego, na którym wspierała się obudowa tymczasowa. Obciążenie ze strony skał otaczają-
cych, przekazywane poprzez stojaki obudowy podporowej na rdzeń skalny, powodowało 
jego rozgniatanie. Zagadnienie to zostało opisane w pracach [8–11]. 
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Rys. 3. Przekrój przez obudowę tunelu przed jej rekonstrukcją, na podstawie [12] — wymiary w [m] 

3. Pechowy maj roku 1857  

Według zapisków kronikarzy wiosna 1857 roku była bardzo deszczowa. Silne opady 
atmosferyczne spowodowały nasiąknięcie mało spoistych skał budujących górotwór, w któ-
rym wykonano tunel Czernicki (w polskiej literaturze używana jest nazwa Rydułtowski lub 
tunel w Rydułtowach). 

Pierwsze objawy zaciskania obudowy zaobserwowano z końcem kwietnia 1857 roku. 
Na początku maja tego samego roku stwierdzono wyciskanie warstw spągowych tunelu 
i zaciskanie murów ociosowych. Jednocześnie zaobserwowano spękania w stropie obudowy 
tunelu. Zarząd Kolei Wilhelma niezwłocznie podjął działania zmierzające do ograniczenia 
zasięgu i skutków katastrofy. Z pobliskich kopalń wezwano górników, którzy przystąpili do 
prac mających na celu zabezpieczenie walącej się obudowy [5]. Prace polegały na zabudowie 
rozporowej obudowy drewnianej, zbliżonej w swojej konstrukcji do obudowy poligonowej. 

Jednocześnie z Wiednia wezwano F. Rzihę, który w tych czasach cieszył się opinią 
jednego z najlepszych specjalistów w zakresie budowy tuneli. On też pokierował dalszymi 
pracami remontowymi. 

Interesujący jest sam przebieg katastrofy. Na podstawie dostępnych źródeł literaturo-
wych jesteśmy w stanie dość dokładnie opisać przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce 
w maju roku 1857. 

Warstwy iłu szarego, występujące w przyspągowej strefie tunelu (rys. 2), pod wpły-
wem infiltracji wód z opadów atmosferycznych uległy upłynnieniu i zaczęły wywierać du-
że obciążenie na sklepienie spągowe (sklepienie spągowe, zgodnie z standardami przyję-
tymi dla Pruskich Kolei Państwowych, posiadało grubość 0,56 m i wykonane zostało z ce-
gły klinkierowej). Mury ociosowe obudowy tunelu, których grubość w strefie posadowienia 
sklepienia stropowego wynosiła 1,13 m, zaś w strefie posadowienia fundamentów prawie 
2,50 m, wykonane z klińców, również zostały poddane zwiększonemu obciążeniu od strony 
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upłynnionych warstw iłu szarego. Początkowo proces zaciskania obudowy tunelu przebie-
gał wolno. W oparciu o opublikowane przez F. Rzihę, w pracach [10, 11], pomiary można 
stwierdzić, że w dniach pomiędzy 3 a 5 maja roku 1857 średnia prędkość przemieszczeń 
punktów zastabilizowanych na ociosach i sklepieniu spągowym wynosiła odpowiednio 8,4 
mm/dobę i 36,7 mm/dobę. Należy zaznaczyć, że punkty ociosowe były rozmieszczone na 
wysokości posadowienia strzałki sklepienia stropowego, tj. w miejscu największej szero-
kości tunelu. Przemieszczeniom tym towarzyszyły stosunkowo wolne przemieszczenia punk-
tów stropowych, wynoszące około 1,9 mm/dobę.  

W fazie drugiej pomiędzy 5 a 7 maja zarejestrowano wzrost prędkości przemieszczeń 
punktów pomiarowych. Największy przyrost zanotowano dla punktów zlokalizowanych 
w spągu obudowy. Przyrost wynosił prawie 74%, a dla punktów ociosowych 73%. Prawdo-
podobnie w tym czasie nastąpiło całkowite zniszczenie sklepienia spągowego. Mury ocio-
sowe, naciskane przez upłynnione warstwy iłu szarego, pozbawione rozparcia, jakie im da-
wało sklepienie spągowe, zaczęły przemieszczać się w swojej części przyspągowej w stro-
nę środka wyrobiska. W rejonie wezgłowia, tj. posadowienia sklepienia stropowego, na sku-
tek przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla muru ociosowego, wytworzył się przegub 
plastyczny i mur uległ złamaniu. W tym czasie prędkość przemieszczeń punktów w stropie 
tunelu wzrosła prawie o 300%, osiągając wartość 7,78 mm/dobę. 

W fazie trzeciej, w dniach pomiędzy 7 a 10 maja, pozbawione podparcia ze strony mu-
rów ociosowych sklepienie stropowe ulega bardzo dużym przemieszczeniom do wyrobiska. 
Wynoszą one około 1,8 m. Punkty pomiarowe w spągu wyrobiska w tym okresie ulegają 
przemieszczeniu o wartości 5,1 m. Prędkość przemieszczeń w okresie pomiędzy 7 a 10 
maja wynosiła dla punktów w stropie tunelu 50,7 mm/dobę, zaś dla punktów w spągu tu-
nelu 140,1 mm/dobę. Końcowa konwergencja pionowa wyniosła 6863 mm, zaś konwergen-
cja pozioma mierzona na wysokości wezgłowia obudowy wyniosła 1255 mm. Na tym etapie 
deformacji można stwierdzić, że obudowa tunelu z fazy pracy w zakresie statecznym przeszła 
w „mechanizm”, tym samym tracąc całkowicie swoje cechy użytkowe. Wartości przemiesz-
czeń w poszczególnych fazach deformacji obudowy tunelu przedstawiono na rysunku 4 i 5. 

 
Rys. 4. Wykres przemieszczeń obudowy tunelu na podstawie [11] — wymiary w [m] 
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Rys. 5. Wykres przemieszczeń punktów pomiarowych (p.p.) 

zastabilizowanych w stropie, ociosach i spągu tunelu 

Źródło: opracowanie własne 

4. Prace remontowe w tunelu 

Dzięki pomocy górników z pobliskich kopalń szybko przystąpiono do prac zabezpie-
czających i wzmacniających zdeformowaną obudowę. Górnicy w bardzo trudnych warun-
kach zabudowali dodatkową obudowę drewnianą, która przejęła nacisk górotworu i pow-
strzymała dalszy proces destrukcji obudowy tunelu. Po zakończeniu etapu wzmacniania 
obudowy przystąpiono do usuwania skały, która wdarła się do przestrzeni tunelu. Płynną 
skałę wybierano za pomocą wiader. Jak pisze D. Keler na podstawie zachowanych mate-
riałów archiwalnych, rozrzedzony ił szary był tak płynny, że lampa górnicza, która upadła 
na spąg, topiła się [5]. 

Prace prowadzono odcinkami o długości około 2 m. Najpierw zabudowywano w częś-
ci przyspągowej, w czole przodka, szczelną tamę z desek i bali, która miała za zadanie po-
wstrzymywać wdzieranie się płynnej skały do przestrzeni roboczej. Następnie, wiadrami, 
wybierano płynne skały i zabudowywano sklepienie spągowe mające rozeprzeć mury ocio-
sowe i zabezpieczyć przed wdzieraniem się płynnej skały od strony spągu. Po zamknięciu 
obudowy od strony spągu murowano drugą warstwę, tym razem już z klińców kamiennych, 
która stanowiła obudowę ostateczną. Sklepienie spągowe przechodziło w mury ociosowe, 
które opierały się na zniszczonej obudowie pierwotnej. W miejscach, gdzie obudowa była 
bardzo spękana i nie nadawała się do wykorzystania, usuwano ją, a na jej miejsce wzno-
szono nową obudowę. Prace rekonstrukcyjne prowadzone w tunelu spowodowały zmianę 
pierwotnej geometrii przekroju tunelu. Z obudowy sklepionej opartej na murach prostych 
ze sklepieniem spągowym uzyskano obudowę o przekroju owalnym w świetle obudowy. 
Taki sposób przebudowy pociągnął za sobą znaczne zmniejszenie powierzchni przekroju 
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poprzecznego tunelu. I tak tunel pierwotnie przystosowany do zabudowy dwóch torów po 
rekonstrukcji stał się tunelem jednotorowym. Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono sposób wzmoc-
nienia „połamanej” obudowy tunelu oraz sposób prowadzenia prac związanych z jej rekon-
strukcją. 

 
Rys. 6. Zniszczona obudowa tunelu na etapie rekonstrukcji [11] 

 
Rys. 7. Sposób rekonstrukcji tunelu Czernickiego [11] 
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5. Podsumowanie 

Tunel Czernicki, jak nazywają go XIX-wieczni autorzy książek z dziedziny budownic-
twa podziemnego (obecnie od pobliskiej stacji kolejowej noszący nazwę Rydułtowski), jest 
najstarszym tunelem kolejowym wzniesionym na ziemiach polskich. Jest jednym z naj-
ciekawszych zabytków budownictwa podziemnego. Przebudowany po zniszczeniach wo-
jennych i zrekonstruowany w latach 70. XX wieku zatracił zupełnie swój historyczny cha-
rakter. O jego unikatowości świadczą nie tyle zachowane ślady materialne, co jego burz-
liwe dzieje. Stał się on poligonem doświadczalnym dla pokoleń inżynierów kolejowych, 
którzy na jego przykładzie mogli się uczyć, jak prowadzić prace związane z podziemną 
infrastrukturą transportową w trudnych warunkach geotechnicznych. Franz Rziha, autor 
koncepcji, a zarazem nadzorca prac związanych z rekonstrukcją jego obudowy, przytacza 
go w swoich książkach jako przykład jednej z najtrudniejszych realizacji inżynierskich. Jest 
on również dowodem na to, jak niewłaściwie dobrana technologia drążenia wyrobiska 
i niewłaściwie dobrana obudowa może przyczynić się do zaistnienia katastrofy budowlanej. 
Zastosowana w tych warunkach geotechnicznych metoda rdzeniowa (tzw. niemiecka) drą-
żenia tunelu nie rokowała pomyślnego przebiegu całej inwestycji. Dodatkowo zaprojek-
towana obudowa dla tunelu była zbyt szeroka. Późniejsze przepisy dla Niemieckich Kolei 
Państwowych w przypadku tuneli dwutorowych zalecają minimalną szerokość około 8 m. 
Trudno jest dzisiaj powiedzieć, czym kierowali się projektanci tunelu Czernickiego, dobie-
rając dla niego szerokość prawie o 2 m większą niż zalecana. 

W pierwszej połowie XIX wieku wiedza inżyniera na temat budownictwa podziemne-
go była raczej skromna. Wynikała ona przede wszystkim z osobistego doświadczenia i prak-
tyki nabytej trakcie realizacji różnych inwestycji. Z tych właśnie negatywnych doświadczeń 
wynikło zapewne to, że prawie dwadzieścia lat później Zarząd Austriackich Kolei Państwo-
wych, ogłaszając warunki przetargu na budowę Kolei Transsylwańskiej w Karpatach, za-
strzegał, że wszystkie obiekty tunelowe na trasie kolei muszą mieć obudowę wykonaną 
z klińców murowanych na zaprawie cementowej. Cegła klinkierowa, nawet w najlepszym 
gatunku, została odgórnie wykluczona jako materiał konstrukcyjny. Prawdopodobnie w przy-
padku Kolei Transwersalnej, budowanej w utworach fliszu karpackiego, spodziewano się 
podobnych trudności jak w przypadku tunelu Czernickiego. 
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