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USZKODZENIA BUDYNKÓW I DEFORMACJE TERENU 
WYWO ANE EKSPLOATACJ  GÓRNICZ
W SILNIE NARUSZONYM GÓROTWORZE 
W DZIELNICY WIREK W RUDZIE L SKIEJ**

1. Wst p

Eksploatacja w gla kamiennego pod obszarem obecnej Rudy l skiej trwa od po-
nad 250 lat. Ma to ogromne konsekwencje dla stanu powierzchni i stanu zabudowy 
tego miasta. Ochrona powierzchni wi e si  w Rudzie l skiej z ochron  starej, histo-
rycznej architektury, tworz cej niepowtarzalny klimat odchodz cego ju  w przesz o
Górnego l ska.

Ochrona przed skutkami eksploatacji zwi zana jest z umiej tno ci  prognozo-
wania, a na obszarach, gdzie górotwór naruszony jest mocno przez wcze niejsze eks-
ploatacje, opracowanie odpowiedniej prognozy jest bardzo trudne. Dlatego te  istotne 
jest, aby zdoby  jak najwi ksz  ilo  informacji o rzeczywistym zachowaniu si  gó-
rotworu. Informacje te s  bardzo cenne z punktu widzenia prognozowania wp ywów 
eksploatacji projektowanych na danym terenie.

W artykule zaprezentowano wyniki analizy dotycz cej deformacji powierzchni 
terenu oraz uszkodze  zabudowy w po udniowej cz ci dzielnicy Wirek w Rudzie 

l skiej, które nast pi y w wyniku eksploatacji ciany 182/pok. 481, prowadzonej 
w latach 2005–2007. Zaprezentowane wyniki stanowi  fragment prac nad nume-
rycznym modelowaniem wp ywu eksploatacji na konstrukcje obiektów budowla-
nych. S  to studia nad rzeczywistymi wielko ciami skutków eksploatacji w tym 
rejonie, oparte o pomiary geodezyjne oraz obserwacje i dokumentacj  fotograficzn
budynków.
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2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem rozwa a  s  skutki podziemnej eksploatacji górniczej, prowadzonej w sil-
nie naruszonym górotworze, dla powierzchni terenu oraz dla istniej cej zabudowy.

Rozwa ania prowadzone by y dla eksploatacji ciany 182 w pok adzie 416, zalegaj cym
na g boko ci 710 m, która to eksploatacja przebiega a pod zabudowanym obszarem dzielni-
cy Wirek, w Rudzie l skiej, gdzie mamy do czynienia z silnym naruszeniem górotworu.

Celem prac by o zdobycie informacji na temat rzeczywistych wielko ci oddzia ywania eks-
ploatacji w tym obszarze. Informacje te wykorzystane b d  w prognozowaniu skutków kolejnych 
eksploatacji dla omawianego obszaru, wykonywanych na drodze symulacji komputerowej.

3. Opis zagadnienia

Obszar, który poddano analizie w niniejszym artykule le y w rodkowej cz ci miasta 
Ruda l ska, na po udniu dzielnicy Wirek (rys. 1).

Rys. 1. Dzielnice miasta Ruda l ska

Rys. 2. Usytuowanie ciany 182
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Eksploatacja ciany 182, której oddzia ywanie analizowano, trwa a od pa dziernika
2005 r. do lutego 2007 r. Prowadzono j  systemem „na zawa ”, z doszczelnianiem zrobów 
odpadami elektrownianymi. Szeroko ciany wynosi a 300 m, wybieg 1000 m. Pok ad 418, 
w którym prowadzono eksploatacj , zalega na g boko ci ok. 710 m. rednia grubo  wy-
bierania wynosi a 2,7 m. rednia pr dko  eksploatacji to 2,5 m/dob , jednak e okresowo 
(w drugim kwartale 2006 r.) pr dko  by a zmniejszana, nawet do 1 m/dob . Usytuowanie 
ciany 182 w odniesieniu do zabudowy pokazano na rysunku 2.

Specyfi ka rozwa anego zagadnienia, to g ównie dwa aspekty: silnie naruszony góro-
twór oraz stara, historyczna zabudowa.

3.1. Górotwór

Pierwsza eksploatacja podziemna w rejonie, który poddany zosta  analizie, mia a miej-
sce w roku 1814. W latach 1814–2005 dzisiejsza KWK „Pokój” prowadzi a tam eksploatacj
w 19 pok adach, które zalega y na g boko ciach od 20 m (pok ad 402) do 860 m (pok ad
510). Grubo  wybieranego z o a wynosi a od 1,5 m w pok adzie 506 do 3,7 m w pok adzie
416. Prace prowadzone by y w trzech systemach: na zawa , z podsadzk  hydrauliczn  lub 
z doszczelnianiem zrobów. Od roku 1966 wykonywane by y pomiary geodezyjne deforma-
cji powierzchni terenu. Obserwacje te wykonywano w cyklach rocznych, metod  niwelacji 
technicznej. Na punkcie nr 750, usytuowanym przy ul. Magdziorza (rys. 5), na przestrzeni 
ostatnich 42 lat (od 1966 do 2008), stwierdzono obni enie terenu o 14,1 m.

3.2. Zabudowa

Pocz tki dzisiejszej dzielnicy Wirek to najpierw przysió ek miejscowo ci Koch owice, 
który w roku 1743 by  ju  samodzieln  osad  o nazwie Nowa Wie  (Neudorf). W a cicielem 
okolicy by  hr. azarz Henkel von Donnersmarck, który w 1805 r. otworzy  w pó nocnym re-
jonie tych dóbr hut elaza Antonia (Antonienhotte). Znajdowa a si  ona w pobli u obecnych 
ulic Katowickiej i Zdziebkowskiej. Przy hucie powsta a osada robotnicza, na któr  rozci gni to 
nazw  Antonienhotte. W okolicy powstawa y kolejne zak ady: kopalnia „Gottessegen”, huty 
cynku „Hugo” i „Liege–Hoffnung” (Mi o –Nadzieja), a pó niej fabryka bieli cynkowej i wy-
twórnia ceg y szamotowej. Z cynkowni „Hugo” zachowa y si , unikatowe w skali Europy, hale 
pieców mufl owych (przy obecnej ul. Katowickiej). Obiekty huty „Liege–Hoffnung” (przy ul. 
Kupieckiej) zosta y niedawno rozebrane na potrzeby budowy centrum Plaza. Po kopalni „Got-
tessegen” pozosta  przepi kny budynek nadszybowy dawnego szybu „Andrzej” („Aschen-
born”) z 1870 r., w formie tzw. baszty ma achowskiej (ul. Szyb Andrzej). W kolejnych latach 
powsta o kilka nowych kolonii robotniczych: w latach 1852–53 kolonia przy obecnej ul. Ka-
towickiej, potem przy ul. 1 Maja i Bytomskiego; w 1870 r. zbudowano zachowan  do dzi
koloni  Ficinus przy ul. Kubiny, w 1873–74 koloni  przy ul. Robotniczej.

Obszar Wirka to zatem tereny o starej, historycznej zabudowie. S  to wymienione po-
wy ej unikatowe zabytki XIX wiecznej architektury przemys owej, ale równie  architektury 
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sakralnej (ko ció  p.w. w. Wawrzy ca i Antoniego, ko ció  Ewangelicko-Augsburski imie-
nia Odkupiciela) i charakterystyczne dla obszaru l ska, budynki mieszkalne, tworz ce spe-
cyfi czne dla regionu kolonie robotnicze.

W obszarze poddanym wp ywom eksploatacji ciany 182/pok. 418 (rys. 2) znalaz y si
g ównie budynki mieszkalne – charakterystyczne familoki (rys. 3), zabytkowe XIX wieczne 
kamieniczki (rys. 4), wille, budynek dawnego ratusza. Wi kszo  tej pi knej, historycznej 
zabudowy w czasie trwania eksploatacji by a w z ym stanie technicznym, co niew tpliwe
mia o wp yw na rozmiar szkód powsta ych wskutek eksploatacji.

4. Pomiary geodezyjne

Jak ju  wspomniano, na obszarze obj tym wp ywem eksploatacji ciany 182 wykony-
wane by y pomiary geodezyjne, zarówno na powierzchni terenu, jak i na budynkach. Na linii 
pomiarowej usytuowanej wzd u  ulicy 1 Maja (rys. 5) pomiary wykonywano 2 razy w roku, 
natomiast pomiary punktów rozproszonych na powierzchni, w okolicy ul. Magdziorza — 
jeden raz w roku. Prowadzono równocze nie pomiary obni e  na pojedynczych reperach 
osadzonych na budynkach, a tak e pomiary obni e  i wychyle cian dla o miu kamieni-
czek, zlokalizowanych przy ul. 1 Maja, o numerach 224–239 (rys. 6). Pomiary pojedynczych 
punktów na budynkach prowadzono w odst pach rocznych, natomiast punkty na kamienicz-
kach przy ul. 1 Maja mierzono cz ciej (nawet w odst pach miesi cznych), z uwagi na wy-
st pienie powa nych uszkodze  tych obiektów.

Rys. 3. Familok, Ruda l ska, Wirek

Rys. 4. Kamienica, Ruda l ska, Wirek
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5. Analiza wyników pomiarów i obserwacji

Wed ug prognozy skutków eksploatacji, wi kszo  rozpatrywanego obszaru znale  si
mia a w III kategorii deformacji terenu (rys. 7). Prognoza ta przewidywa a, e w wyniku 

Rys. 5. Punkty pomiarowe na linii ziemnej wzd u
ul. 1 Maja i na budynkach przy ul. Magdziorza

Rys. 6. Punkty pomiarowe na linii ziemnej wzd u
ul. 1 Maja i na budynkach przy ul. 1 Maja

gig_2010.indb 269 2010-02-21 20:20:26



270

eksploatacji prowadzonej w latach 2006–2008 warto ci wska ników deformacji w rejonie 
dzielnicy Wirek wynios : obni enia W = 2,1 m, nachylenia terenu T = 8,6 mm/m, odkszta -
cenia poziome E = –5,7 mm/m [4].

W okresie trwania eksploatacji ciany 182 na linii ziemnej biegn cej ulic  1 Maja po-
miary obni e  wykonano trzykrotnie: 20 X 2005, 5 V 2006 r. i 11 X 2006 r. Wyniki tych 
pomiarów, w odniesieniu do po o enia frontu eksploatacji, przedstawiono na rysunku 8. 
Pierwszy pomiar, z uwagi na to, e data jego wykonania jest bliska rozpocz ciu wybierania, 
przyj to jako poziom odniesienia. Na wykresach widoczne s  kszta ty niecek nieustalonych 
i odpowiadaj ce im przebiegi odkszta ce  liniowych. Kszta ty zarówno krzywych osiada ,
jak i krzywych odkszta ce  zgodne s  teoretycznymi przebiegami tych wska ników [3].

Warto ci dodatnich odkszta ce  odpowiadaj  cz ciom wypuk ym niecki obni enio-
wej, co wiadczy o rozci ganiu gruntu w tych rejonach. Podobnie ujemne odkszta cenia 
poziome zaobserwowano we wkl s ej cz ci niecki, co wskazuje na ciskanie pod o a. 
Na wykresie odkszta ce  zaobserwowa  mo na lokalne rozbie no ci, które wynika  mog
zarówno ze sposobu prowadzenia pomiaru (mierzone s  odleg o ci pomi dzy s siednimi 
punktami), jak i z rzeczywistego wyst powania lokalnych nierównomierno ci odkszta -
ce . Nierównomierno ci te bywaj  nast pstwem zarówno naturalnych ró nic w a ciwo ci 
gruntu na d ugo ci linii obserwacyjnej, jak i zaburzenia swobodnego deformowania si
powierzchni przez fakt posadowienia obiektów budowlanych. 

Rys. 7. Prognozowane kategorie deformacji powierzchni
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Dalsze pomiary na linii 1 Maja, pokazane na rysunku 9, uwidaczniaj  rozwój niecki a na-
st pnie ustabilizowanie si  przyrostów osiada , które nast pi o latem i jesieni  2008 r. Osiada-
nia osi gn y warto  ok. 2,70 m, co znacznie przekroczy o warto ci prognozowane.

Od pocz tku roku 2008 w pó nocnej cz ci linii pomiarowej widoczne jest kszta towa-
nie si  kolejnej niecki osiada , wywo anej eksploatacj ciany 174a (rys. 7).

Pomiary obni e  dla punktów osadzonych na budynkach wzd u  ulicy Magdziorza 
wykonywano raz w roku. W okresie trwania eksploatacji przeprowadzono dwie niwelacje: 
w pa dzierniku 2005 r. i w pa dzierniku 2006 r. Przedstawione na rysunku 10 wyniki po-
miarów pokazuj  obni enia reperów do roku 2009. Na wykresach zauwa y  mo na znacz
ró nic  w zachowaniu si  punktu nr 748, który obni a si  znacznie wolniej, ni  pozosta e.
Najprawdopodobniej jest to b d powsta y przy przenoszeniu danych pomiarowych do arku-
sza kalkulacyjnego. 

Rys. 8. Obni enia i odkszta cenia linii pomiarowej wzd u  ul. 1 Maja 
w odniesieniu do po o enia frontu eksploatacji ciany 182

Rys. 9. Obni enia reperów ziemnych linii pomiarowej 
usytuowanej wzd u  ul. 1 Maja
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Niestety, pomiary te nie dostarczaj adnych informacji na temat zmian stanu napr e
w samych budynkach. Zaobserwowane na nich zniszczenia (rys. 11) s  typowe dla szkód 
górniczych [3], nie spowodowa y jednak istotnych uszkodze  konstrukcji.

Rys. 10. Obni enia punktów pomiarowych na budynkach wzd u  ulicy Magdziorza

Rys. 11. Uszkodzenie w rejonie ul. Magdziorza

Rys. 12. Obni enia punktów pomiarowych na budynkach wzd u  ulicy 1 Maja
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Znacznie bardziej niebezpieczna sytuacja wyst pi a w przypadku ci gu kamieniczek, 
wzd u  ul. 1 Maja. Tan znacznym odchyleniom uleg y ciany szczytowe budynków, a w obiek-
tach zaobserwowano znaczne uszkodzenia. Ekspertyza budowlana, wykonana przez l ski od-
dzia  ITB, nakaza a wykonanie zabezpiecze cian szczytowych [2].

Z uwagi na wyst pienie du ych uszkodze  pomiary wykonywane by y w odst pach ok. 
30 dniowych. Na rysunku 12 widoczny jest du o mniejszy przyrost obni e  punktów w dru-
gim kwartale 2006 r., kiedy to nast pi o znaczne spowolnienie post pu ciany. Pomi dzy
punktami 18 i 21 nast pi y wyra ne ró nice obni e  budynków. Jak wida  na planie rozmiesz-
czenia reperów (rys. 5), efekt ten wyst pi  w przerwach pomi dzy kamieniczkami o numerach 
230 i 232 — tam te  mia y miejsce najwi kszy odchylenia cian szczytowych [1].

6. Podsumowanie

W pracy przedstawiono analiz  wp ywu eksploatacji na powierzchni  i zabudow  frag-
mentu dzielnicy Wirek w Rudzie l skiej. Analiz  oparto na wynikach pomiarów geodezyj-
nych, które prowadzone by y zarówno na reperach ziemnych, jak i na reperach osadzonych 
w cianach budynków oraz na obserwacjach i dokumentacji fotografi cznej budynków.

W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano informacj  o przebiegu rzeczywistych 
deformacji powierzchni, wywo anych eksploatacj ciany 182. Porównuj c je z prognoza-
mi dla tego obszaru, stwierdzono, e pomierzone obni enia znacznie przekraczaj  warto ci
przewidywane. Stwierdzono równocze nie znaczne zniszczenia zabudowy na badanym ob-
szarze. Dotyczy to zw aszcza zabytkowych kamieniczek wzd u  ul. 1 Maja. Kamieniczki te, 
po wykonaniu odpowiednich wzmocnie  konstrukcji, zosta y poddane rewitalizacji.

Przedstawiona w pracy analiza wykazuje, e na rozwa anym obszarze nale y si  li-
czy  z wyst powaniem szkód górniczych o rozmiarach znacz co przekraczaj cych prognozy 
oparte na powszechnie stosowanych teoriach. Jest to niew tpliwie konsekwencj  silnego na-
ruszenia górotworu przez prowadzon  od niemal 200 lat pod tym obszarem eksploatacj .

Podzi kowania dla KWK Pokój na udost pnienie dokumentacji dotycz cej eksploatacji 
i wyników pomiarów geodezyjnych, które stanowi y podstaw  niniejszego opracowania.
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