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W OBSZARZE BYŁYCH KOPALŃ W WAŁBRZYCHU 

 

1. Wprowadzenie 

Celem pracy jest przeanalizowanie wpływu wszystkich możliwych przyczyn okreso-
wego podnoszenia się zwierciadła wody w rozpatrywanym obszarze filtracji, w tym wpływ 
podnoszenia się zwierciadła wód gruntowych w wyniku zalewania nieeksploatowanych 
kopalń. Wizję lokalną w badanym obszarze przeprowadzono trzykrotnie: w październiku 2006, 
kwietniu 2007 i w lipcu 2007. Podczas wizji lokalnej w większości piwnic znajdowała się 
woda o głębokości od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Znamienne było to, że więcej 
wody znajdowało się w piwnicach budynków położonych w górnej części ulicy św. Bar-
bary, niż w budynkach położonych niżej. Wizualnie i zapachowo woda nie wykazywała za-
nieczyszczeń pochodzących z kanalizacji sanitarnej. Przeglądnięto kilka studzienek rewi-
zyjnych kanalizacji deszczowej znajdujących się pomiędzy budynkami i na zapleczu ulic 
św. Barbary i Średniej. Studzienki były niedrożne, wypełnione różnym przypadkowym ma-
teriałem. Do studzienek kanalizacyjnych nie były podpięte spusty rynnowe z odwadniania 
dachów. Stwierdzono również uszkodzenia i braki rynien. Budynki na całym tym terenie 
wykazują niewielkie spękania. Ze względu na bezpieczeństwo wiele z tych budynków 
zostało wzmocnionych za pomocą kotew (ściągów) stalowych. Z rozmowy z mieszkańcami 
domów przy ul. Średniej wynika, że przed około 30 laty w piwnicach niektórych budynków 
były zejścia do głębszych podziemi. Zejścia te zostały zamurowane. Prawdopodobnie były 
tam schody prowadzące do szybu i sztolni o nieznanej nazwie i przebiegu. Potok Sobięcin-
ka płynie po północnej granicy badanego terenu obudowanym, podziemnym kanałem. Na 
posesji sąsiadującej od strony północno-zachodniej z badanym terenem znajdują się włazy 
do studzienek rewizyjnych tego kanału. 
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Następnie podziemny przebieg tego potoku nie jest znany, jego wylot pojawia się ok. 
550 m na wschód od ulicy św. Barbary, gdzie przechodzi w odkryty kanał. Wypływając w tym 
miejscu ma kolor szarobiały i intensywny zapach ścieków sanitarnych. 

2. Badania numeryczne filtracji 

Problem stworzenia modelu numerycznego przepływu filtracyjnego w rozważanym 
obszarze podmakania piwnic budynków w okolicy budynków wymagał zebrania szcze-
gółowych danych geometrycznych [4, 5, 7], danych geologicznych i hydrogeologicznych [7] 
oraz danych archiwalnych dotyczących górnictwa [1]. Kluczową informacją do budowy nu-
merycznego modelu przepływu filtracyjnego było odnalezienie danych dotyczących okreś-
lenia w układzie x, y, z sztolni Glückhilf, która może stanowić bezpośrednią przyczynę 
zachodzących niekorzystnych zjawisk. Obliczenia przepływu wód podziemnych i kształto-
wanie się zwierciadła swobodnego w pierwszej warstwie wodonośnej wykonano drogą ob-
liczeń numerycznych metodą elementów skończonych. Obliczenia wykonano dla dwóch 
wariantów: ruchu ustalonego i nieustalonego filtracji. Porównanie wyników obliczeń symu-
lacji zwierciadła wód podziemnych uzyskano przez wygenerowanie kształtu przestrzen-
nego swobodnego zwierciadła w numerycznym modelu terenu i wykonanie przekrojów 
geologicznych dla obydwu wariantów obliczeń. 

2.1. Budowa mapy numerycznej 

Wektoryzację map przeprowadzono w środowisku Microstation [10]. Wektoryzacji 
podlegały warstwice, skarpy, drogi, punkty wysokościowe oraz budynki znajdujące się przy 
ulicach św. Barbary, Średniej oraz 1. Maja. Poszczególne dane umieszczano na osobnych 
warstwach, tak aby można je było wprowadzić do programu InRoads. 

2.2. Numeryczny model terenu i obiektów towarzyszących 

Numeryczny model terenu oraz obiektów towarzyszących (budynki, kanalizacja sani-
tarna, kanalizacja deszczowa, sztolnia Glückhilf) wykonano przy użyciu oprogramowania 
Bentley — InRoads v.08.04 [11]. Dla potrzeb niniejszej pracy wykonano przestrzenne po-
wierzchnie obiektów analizowanego obszaru badań. Są to: numeryczny model terenu, prze-
strzenny model budynków, przestrzenny model kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji desz-
czowej, przestrzenny model sztolni Glückhilf. 

Na rysunku 1 przedstawiono przestrzenną wizualizację obszaru zainteresowań w posta-
ci numerycznego modelu terenu w widoku z góry w formie klasycznej. 

Sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wprowadzono do NMT w postaci rur o okreś-
lonych na mapach średnicach. Na rysunkach przestrzennych sieci nie umieszczono studzie-
nek kontrolnych, ponieważ na mapach nie zaznaczono ich średnic i poziomu dna tych stu-
dzienek. Brak studzienek nie ma istotnego wpływu na proces obliczeniowy modelu mate-
matycznego filtracji. 
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Rys. 1. Numeryczny model rozpatrywanego terenu badań 

2.3. Przyjęty model matematyczny filtracji 

Obliczenia filtracji wykonano w oparciu o prace [8, 6] bazując na teorii Boussinesqa 
dla przepływu ustalonego i nieustalonego. 

Dla przypadku przepływu ustalonego równanie Boussinesqa sprowadza się do postaci: 

 0H Hk H k H
x x y y

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ + + ε =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂ ∂ ⎝ ∂ ⎠
 (1) 

gdzie: 
 H — wysokość hydrauliczna względem przyjętego poziomu odniesienia, 
 ε  — intensywność infiltracji. 

Dla przepływu nieustalonego równanie Boussinesqa ma postać: 

 e
H Hk H H

x x y y t
⎡ ⎤⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ + + ε = μ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂ ∂ ⎝ ∂ ⎠ ∂⎣ ⎦

 (2) 

gdzie: 
 H — wysokość hydrauliczna względem przyjętego poziomu odniesienia, 
 ε  — intensywność infiltracji, 
 eμ  — porowatość efektywna gruntu. 

Powyższe nieliniowe równania Boussinesqa są przyjętym modelem matematycznym 
do obliczeń zwierciadła swobodnego filtracji w przedmiotowym obszarze. 
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2.4. Parametry fizyczne i geometria obszaru 

W celu wykonania obliczeń numerycznych wykorzystano profesjonalny program kom-
puterowy do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych metodą elementów skoń-
czonych wykonany przez firmę PDE Solutions Inc. przy współpracy naukowców z Cambridge 
University [10]. Program umożliwia wykonanie obliczeń zagadnień jedno, dwu i trójwymia-
rowych. Zgodnie z przyjętą w nim nomenklaturą poszczególne podobszary o różnych war-
tościach parametrów efektywnych lub wyróżniające się geometrią określane są jak regiony 
lub podregiony. 

W rozpatrywanym przez nas obszarze zostały przeprowadzone badania geotechniczne 
omówione szczegółowo w pracy [2, 7]. Umożliwiają one przyjęcie średnich wartości współ-
czynnika filtracji skokowo dla  poszczególnych regionów przedstawionych na rysunku 2. 
Warstwa wodonośna została określona na podstawie wierceń geologicznych. Spąg warstwy 
wodonośnej w rozpatrywanym obszarze przyjęto na podstawie przekroi geologiczno-inży-
nierskich w postaci płaszczyzny o pochyleniu w kierunku południowym. 

 
Rys. 2. Geometria obszaru obliczeń w rzucie z góry z podziałem na regiony 

Wartości współczynnika filtracji dla poszczególnych regionów obszaru filtracji: dla re-
gionów 1, 2, 3, 6 i 7 910 m/s;k −= dla regionu 4 55 10 m/sk −= ⋅ i dla regionu 5 410 m/s.k −= . 

2.5. Wyniki obliczeń numerycznych 

Dla celu wszechstronnej analizy przeprowadzono obliczenia dla wielu przypadków 
szczególnych filtracji. Dla celu niniejszej publikacji ograniczymy się do prezentacji wyni-
ków dla przypadku przepływu nieustalonego w dwóch momentach czasowych określają-
cych wysoki i niski poziom wody w sztolni. Zwierciadło swobodne nie styka się z akwe-
nami wodnymi znajdującymi się w części południowej i północnej, występuje więc obszar 
aeracji pomiędzy zwierciadłem swobodnym wody a tymi akwenami. Infiltracja występuje 
również z potoku Sobięcinka (region 3) oraz kanału znajdującego się w południowej części 
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obszaru (region 6). Przyjęcie infiltracji z potoku i kanału wynika stąd, że w przypadku gdy 
sztolnia pełni rolę drenażu, poziom zwierciadła swobodnego znajduje się poniżej poziomu 
dna potoku i kanału. Powyższe założenia potwierdzają wyniki odwiertów, w których nie 
stwierdzono w mierzonym zakresie wód podziemnych. Proces infiltracji założono jako stały 
w czasie, a intensywność infiltracji jest maksymalna możliwa, czyli równa współczynniko-
wi filtracji w danym regionie. Założono, że kanalizacja deszczowa jest szczelna i nie mamy 
do czynienia z infiltracją wód deszczowych do gruntu. 

W odniesieniu do sztolni przyjęto następujący scenariusz warunków granicznych: 

1. Od chwili t = 0 s do czasu 91,5 10 s,t = ⋅ co odpowiada przedziałowi czasu 50 lat, poziom 
wody w sztolni wynosi 412 m n.p.m. 

2. Następnie w okresie 3 miesięcy poziom wody w sztolni podwyższa się do wysokości 
423,2 m n.p.m. Poziom ten odpowiada w przybliżeniu poziomowi wody w budynku 
znajdującym się nad sztolnią. Poziom ten odpowiada poziomowi wody w pierwszej 
warstwie wodonośnej na południe od rozpatrywanego obszaru. 

3. W okresie następnych 9 miesięcy poziom wody w sztolni obniża się do początkowego 
poziomu wody i wynosi 412 m n.p.m. 

4. Następnie sytuacja powtarza się przez kolejne 3 lata. 
5. Po 4 latach obserwujemy zwierciadło wody po 1010 s przy założeniu, że sztolnia Glückhilf 

pełni rolę drenażu i poziom wody w jej obszarze jest niezmienny i wynosi 412 m. 

 

Rys. 3. Izolinie zwierciadła wody dla maksymalnego poziomu piezometrycznej linii ciśnień w sztolni 
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Rys. 4. Izolinie zwierciadła swobodnego dla minimalnego poziomu zwierciadła wody 

Na granicach zewnętrznych obszaru filtracji założono warunek brzegowy jak dla brze-
gu nieobciążonego. Dla brzegów wewnętrznych przyjęto warunek zgodności wartości wy-
sokości hydraulicznej po obu stronach brzegów. Jedynie na brzegu ograniczającym sztolnię 
przyjęto warunek typu Dirichleta zmienny w czasie. Obliczenia wykonano dla przewidzia-
nych scenariuszem czterech przedziałów zmiany wysokości hydraulicznej w obszarze sztol-
ni. Izolinie położenia zwierciadła wody dla dwóch skrajnych poziomów stanów wody w sztol-
ni przedstawiono na rysunkach 3 i 4. 

2.6. Aproksymacja wyników obliczeń numerycznych zwierciadła wód podziemnych 
przy wykorzystaniu NMT 

W wyniku obliczeń numerycznych uzyskano kształty powierzchni swobodnej zwier-
ciadła wód filtracyjnych dla wariantu przepływu nieustalonego i ustalonego dla wszystkich 
wersji obliczeń. Powierzchnie te wizualizowano w oprogramowaniu MicroStation w odnie-
sieniu do zbudowanego uprzednio numerycznego modelu terenu. Z punktu widzenia niniej-
szej pracy postanowiono wyeksponować jedynie te powierzchnie zwierciadła wody, które 
pokazują istotny wpływ poszczególnych elementów systemu drenażowego i systemów na-
wadniających na reżim wód gruntowych w rozpatrywanym obszarze filtracji. Poniżej na 
rysunku 5 wygenerowano powierzchnię zwierciadła wody dla przypadku niskiego poziomu 
wody w sztolni. 
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Rys. 5. Numeryczny model zwierciadła swobodnego dla niskiego poziomu wody w sztolni  

Jak widać z powyższych rysunków, poziom zwierciadła swobodnego dla przypadku 
niskiego poziomu wody w sztolni w obszarze ulic jest niemal poziomy. Jedynie w okolicy 
sztolni obserwujemy wpływ drenażowej funkcji sztolni. Zwierciadło wody dla przepływu 
ustalonego dla bardzo długiego czasu filtracji (t → ∞) przedstawiono na rysunku 6. Dla tej 
wersji obliczeń wzajemne przenikanie się powierzchni gruntu i wody w NMT przedstawio-
no na rysunku 7. 

Przyjęcie przepływu ustalonego, czyli uwzględniającego proces filtracji po bardzo dłu-
gim okresie czasu, jest przyczyną znacznego podniesienia się obliczeniowego zwierciadła 
wód gruntowych na skutek oddziaływania, istniejących na hałdach na północy i południu, 
akwenów wodnych. Obszar podmakań nie jest duży, co wynika ze skutecznej działalności 
sztolni jako systemu drenującego badany obszar. Mimo wprowadzonych zastrzeżeń do tej 
wersji obliczeń, sytuacja taka może wystąpić, gdy proces osiadań będzie dalej postępował 
w przedmiotowym obszarze, przy jednoczesnym podnoszeniu się poziomu wód gruntowych 
w obydwu zidentyfikowanych warstwach wodonośnych. 

 

Rys. 6. Numeryczny model zwierciadła swobodnego dla przypadku niskiego poziomu wody w sztolni  
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Rys. 7. Zbiorczy model NMT i zwierciadła swobodnego dla niskiego poziomu wody w sztolni 

3. Wnioski wynikające z obliczeń numerycznych filtracji 

Przeprowadzone symulacje procesu przepływu wód podziemnych oraz ich wizualiza-
cja z wykorzystaniem technik NMT pozwalają wysnuć szereg sformułowań ogólnych doty-
czących przepływu wód gruntowych w interesującym nas obszarze oraz wniosków wskazu-
jących na najbardziej prawdopodobną przyczynę występującego zjawiska. 

Wyniki obliczeń procesu filtracji pozwalają stwierdzić: 

1) Przyjęta rzędna maksymalna poziomu wody w sztolni w przypadku gdy sztolnia nie 
pełni roli drenażu wód podziemnych w poszczególnych wersjach obliczeniowych jest 
określona właściwie, gdyż wykres hydroizohips dla przypadku zadania z pominięciem 
wpływu sztolni na reżim wód gruntowych jest prawie identyczny z wykresem hydro-
izohips w przypadku gdy uwzględniamy w warunkach brzegowych sztolnie i przyjmu-
jemy poziom wysokości hydraulicznej H = 423,2 m n.p.m. 

2) Przyjęta ekstremalnie duża infiltracja wody z kanalizacji deszczowej w okolicy ul. św. 
Barbary i ul. Średniej nie ma praktycznie żadnego wpływu na kształt zwierciadła swo-
bodnego. 

3) Przyjęty model matematyczny, w którym założono okresowe podnoszenie się poziomu 
piezometrycznej linii ciśnień w sztolni Glückhilf, dobrze tłumaczy przyczynę okreso-
wego podmakania budynków w rozważanym obszarze filtracji i jest naszym zdaniem 
jedynym możliwym wytłumaczeniem zachodzących w tym obszarze zjawisk. 

4) Na podstawie wizji lokalnej budynków przy ul. św. Barbary stwierdzono, że woda naj-
szybciej pokazywała się w piwnicy akumulatorowni i tam był jej najwyższy poziom. 
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W budynkach znajdujących się topograficznie niżej woda pokazywała się później i wy-
kazywała niższy poziom niż w budynku akumulatorowni. Przedstawiony opis jest 
w pełni zgodny z wynikami obliczeń ewolucji zwierciadła wód podziemnych (wersja I 
i II obliczeń). Potwierdzone zostały dwa istotne elementy obserwacji: 
— Najwyższy poziom wody znajduje się w obiektach położonych bezpośrednio nad 

sztolnią Glückhilf, 
— Woda pojawia się najpierw w obiektach w pobliżu sztolni, a potem w obiektach 

oddalonych od sztolni. 
5) Na podstawie modelowania ustalono, że infiltracja wód powierzchniowych ze zbiorni-

ków usytuowanych na hałdach północnej i południowej nie jest przyczyną okresowego 
podnoszenia się piezometrycznej linii ciśnień w sztolni i zatapiania piwnic. 
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