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Warunki geologiczne



Warunki geologiczno - inżynierskie



Typy 
masywu 
fliszowego

Warstwy piaskowcowo - łupkowe, 
średnio naruszone – Typ V

Sfałdowany uwarstwiony łupek, lokalnie z łupkiem 
laminowanym i piaskowcem – Typ VI

Sfałdowane rozdzielające się warstwy 
łupkowe i piaskowcowe – TYP VIII

Intensywnie naruszony i skruszony łupek z 
lokalnymi przewarstwieniami piaskowca – TYP X



Typ XI masywu fliszowego

Typ XI – Łupki zwietrzałe/łupki naruszone tektonicznie/ośrodek gruntowy



Warunki geologiczno - inżynierskie



Warunki geologiczno - inżynierskie



Warunki geologiczno - inżynierskie



Charakterystyka masywu skalnego
 przed i po wykonaniu budowli podziemnej

DGI

PW

Reality



Skała czy grunt?



Wojciechowski i in., 2015
https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/sopo-aktualnosci/sopo-aktualnosci/9855-osuwiska-ciagle-zagrozenie.html
 

Warunki geologiczne

https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/sopo-aktualnosci/sopo-aktualnosci/9855-osuwiska-ciagle-zagrozenie.html


Analiza dla parametrów z raportu geotechnicznego



Tunel bez obudowy jest stateczny: FS=2,08

Analiza dla parametrów z raportu geotechnicznego



Obwał w dniu 15.01.2021



Obwał w dn. 06.03.2021
(Roof fall)



Zawał w dniu 25 maja 2021
(Roof fall with support failure)

Powierzchnia:
19.5 m x 36 m

Dźwigary: 138-150
około 11 m x 16 m 
(ok. 10 m zniszczonej 
obudowy)

Nadkład – 22.5 m



Obudowa w strefie zawału



Portale



Portale



Portale



Propozycja uzupełnienia klasyfikacji GSI



Nadwyłomy (Overexcavations)

Nadwyłom, czy też strefa nadwyłomu 
jest to wielkość która reprezentuje 
strefę poza minimalnym konturem 
projektowanego tunelu w której 
elementy skały w postaci bloków 
lub płyt skalnych odrywają się od 
skały macierzystej. 

Jest to miara różnicy między 
„zaprojektowanym kształtem 
tunelu” a „wykonanym kształtem 
tunelu” (Verma i in., 2016). 



Obwał stropu: Sztolnia w Świnnej Porębie

Podczas drążenia kaloty o szerokości 8.5m w wyłomie 
wystąpił niesymetryczny obwał stropu prostopadle do 
nachylenia warstw o wysokości około 7 m (90 % łupek 
ilasty).

Nadwyłomy i Obwały
(Overexcavations and roof falls)



Nadwyłomy i Obwały



Nadwyłomy i Obwały



Warstwy piaskowcowo - łupkowe, 
średnio naruszone – Typ V

Intensywnie naruszony i 
skruszony łupek z lokalnymi 

przewarstwieniami piaskowca – 
TYP X



Warstwy piaskowcowo - łupkowe, 
średnio naruszone – Typ V

Intensywnie naruszony i 
skruszony łupek z lokalnymi 

przewarstwieniami piaskowca – 
TYP X



Warstwy piaskowcowo - łupkowe, 
średnio naruszone – Typ V

Intensywnie naruszony i 
skruszony łupek z lokalnymi 

przewarstwieniami piaskowca – 
TYP X



Nadwyłomy (Overexcavations)

Strefy zniszczenia po 
strzelaniu materiałami 
wybuchowymi



Podsumowanie

• Duża zmienność warunków geologiczno-inżynierskich

• Uwarunkowania hydrogeologiczne, zmienne, nieciągłe poziomy 
wodonośne

• Wpływ procesów osuwiskowych

• Podatność na powstawanie obwałów, zawałów

• Podatność na powstawanie nadwyłomów

• I inne…



Dziękuję za uwagę


