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1. CEL I ZAKRES PRACY 

 Celem prezentacji jest szczegółowe omówienie deformacji nieciągłych. 
 
       W zakresie prezentacji jest wyjaśnienie terminu „Deformacja nieciągła” oraz 

omówienie jej typów, na która składają się: deformacja typu 
powierzchniowego i liniowego. Do deformacji typu powierzchniowego 
zaliczamy: zapadliska, fałdy i osuwiska. Natomiast do liniowych: uskoki, 
pęknięcia oraz szczeliny. Zakres prezentacji obejmuje także klasyfikacje 
wielkościową oraz przyczyny powstawania i przebieg tworzenia się deformacji 
nieciągłych na powierzchni terenu. Na końcu prezentacji przedstawione 
zostaną uszkodzenia budynków na skutek w/w deformacji  oraz zostaną 
pokazane przykładowe fotografie deformacji nieciągłych. 
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2. Deformacje nieciągłe 
 Przez deformacje nieciągłe powierzchni 
terenu rozumie się przerwanie ciągłości i 
względne przemieszczanie się cząstek 
przypowierzchniowych warstw gruntu, 
wynikające z działalności górniczej.  
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2. W POLSKICH OBSZARACH GÓRNICZYCH DEFORMACJE 
NIECIĄGŁE WYSTĘPUJĄ GŁÓWNIE  
W NASTĘPUJĄCYCH REJONACH: 

 
 w niektórych częściach GZW, gdzie deformacje te 

są zasadniczo związane ze starą płytką 
eksploatacją węgla kamiennego i rud cynkowo – 
ołowiowych, 

 Rybnickiego Okręgu Węglowego, gdzie występują 
zazwyczaj deformacje nieciągłe typu liniowego 
oraz osuwiskowego,  

 Olkusko – Bolesławskiego Zagłębia Rud Cynkowo 
– Ołowianych, gdzie występują zapadliska, nawet 
o bardzo dużych rozmiarach, spowodowane 
zawałami płytko położonych wyrobisk rudnych o 
dużych objętościach. 
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        …deformacje nieciągłe w 
stosunku do deformacji ciągłych 
różnią się następującymi cechami… 

2. Deformacje nieciągłe 
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 tworzą się szybko (gwałtownie) w czasie kilku dni, godzin, minut, 
 powodują z reguły całkowite zniszczenie powierzchni terenu nad 

taką deformacją, 
 występują w bardzo zróżnicowanym czasie od chwili zaistnienia 

przyczyny ich występowania (powstania pustki górotworze), 
 obejmują zwykłe małe powierzchnie, obok których teren nie ulega 

prawie żadnym deformacjom, 
 występowanie jest typowo losowe, tzn. nie jest determinowane 

istnieniem i zawałem pustki, w górotworze – prawdopodobieństwo 
ich występowania waha się w granicach prawdopodobieństwa P = 0 
do P = 1 (deformacje ciągłe występują z prawdopodobieństwem P = 
1 – pewności). 
 

2. Deformacje nieciągłe 
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2.1. KLASYFIKACJA I RODZAJE DEFORMACJI 
NIECIĄGŁYCH: 

 
Klasyfikacja przyczynowa 
– w tej klasyfikacji wyróżnia 
się deformacje pochodzenia 

antropogenicznego, tj.: 
związanych z    

działalnością człowieka  

naturalnego, tj. 
wywołanych siłami 

przyrody, zachodzące bez 
udziału człowieka 

 

6 



Klasyfikacja rodzajowa. 
Podstawowym kryterium zaliczania 

deformacji nieciągłej do danego 
rodzaju jest kształt deformacji. 

Wyróżnia się dwa podstawowe typy 
deformacji nieciągłych: 

deformacje typu 
powierzchniowego 

występujące na 
pewnej powierzchni o 
konturze zamkniętym 

i tę powierzchnię 
przekształcające, 

deformacje typu 
liniowego, w których 

dominuje jeden 
wymiar – długość  

       2.1 KLASYFIKACJA I RODZAJE DEFORMACJI  
NIECIĄGŁYCH 
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2.1 PRZYKŁADY DEFORMACJI 
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2.2 DEFORMACJE NIECIĄGŁE TYPU 
POWIERZCHNIOWEGO 

Podstawowymi 
wielkościami 

charakteryzującymi 
deformacje 

powierzchniowe są: 
średnica (dla 
deformacji o 

regularnym kształcie) 
lub długość i 

szerokość (gdy 
deformacja ma kształt 

nie regularny) i 
głębokość. 
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2.2 WŚRÓD DEFORMACJI TYPU POWIERZCHNIOWEGO 
WYRÓŻNIA SIĘ TRZY ZASADNICZE FORMY: 

 
zapadliska, powstałe wskutek 

zapadnięcia się powierzchni terenu w 
głąb górotworu, po linii mniej więcej 

pionowej, 

osuwiska, powstałe wskutek 
przemieszczenia się warstw 

powierzchniowych gruntu po 
płaszczyznach nachylonych do poziomu, 

wypiętrzenie terenu (fałdy), powstałe 
wskutek przemieszczenia się warstw 

przypowierzchniowych w kierunku ku górze, tj. 
niezgodnie z działaniem siły ciężkości. 
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2.2 DEFORMACJE NIECIĄGŁE TYPU 
POWIERZCHNIOWEGO 

a) zapadlisko b) lej  c) deformacje lokalne 
11 



2.2 DEFORMACJA NIECIĄGŁA- ZAPADLISKO O 
KSZTAŁCIE KOŁOWYM I O KSZTAŁCIE LEJA 

Źródło: http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M-34-62-D 
c_G_N_2.pdf 

Fot. 1 Fot. 2 
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2.2. DEFORMACJA NIECIĄGŁA- ZAPADLISKO O 
KSZTAŁCIE ELIPTYCZNYM I WALCOWYM 

http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M
-34-62-D c_G_N_2.pdf 

Fot. 3 Fot. 4 

Źródło:  
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2.2.1. ZAPADLISKA MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W 
RÓŻNYCH NIŻEJ WYMIENIONYCH ODMIANACH: 

 
Lej stożkowy, jest deformacją powierzchni terenu o 

pochyłych ścianach. W zależności od kształtu poziomej 
powierzchni leja można wyróżnić: leje stożkowe 

kołowe, leje stożkowe eliptyczne. Zarówno jedne, jak i 
drugie mogą występować jako: leje pełne(stożek 
pełny), leje ścięte, leje z otworem cylindrycznym. 

Lej cylindryczno – stożkowy, mający strome 
(pionowe) ściany przy powierzchni ziemi, a 

dalsza jego część ma kształt leja stożkowego 
(ściany pochyłe jak lej stożkowy. 

Dzwony, będące deformacjami o 
pionowych ścianach w części 

przypowierzchniowej i pochyłych w 
części dolnej, rozszerzających się ku 

dołowi. 
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2.2.1. ZAPADLISKA MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W 
RÓŻNYCH NIŻEJ WYMIENIONYCH ODMIANACH: 
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2.2.2. POŚREDNIMI FORMAMI POMIĘDZY 
OSIADAŃ A DEFORMACJAMI NIECIĄGŁYMI SĄ: 

 
Niecki osiadań o profilu nieciągłym  lub 
nieregularnym, stanowiące stosunkowo płaskie 
obniżenia terenowe, w obrębie których skupia się 
większa liczba nieciągłych deformacji typu 
liniowego, jak: pęknięć, szczelin, progów 
(powierzchnia nieciągła) lub garbów terenowych 
(powierzchnia nieregularna). Niecki takie powstają 
najczęściej na terenach podlegających w zasadzie 
deformacjom ciągłym, ale wtedy gdy wskaźniki 
deformacji (Ԑ, T, K) przekraczają wielkości IV 
kategorii terenów górniczych. 
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2.2.3. TYPY OSUWISK: 

Spełzy stanowią deformację 
charakteryzującą się bardzo 

powolnym spełzaniem 
uplastycznionej powierzchni 

lub przypowierzchniowej 
warstwy utworów zboczy bez 

wyraźnie zaznaczonych kontur, 
powodującą sfałdowanie 

powierzchni terenu. 

Złazy występują na 
stromych zboczach i 

polegają na 
obsunięciu 

przypowierzchniowej 
warstwy utworów na 

skutek dużego 
nawilgocenia zbocza. 

Zsuwy odznaczające się wyraźnie 
zaznaczoną powierzchnią ześlizgu 

stanowiącą granice między 
poruszającą się a pozostałą na 

miejscu masą skalną oraz 
krawędzią oderwania zsuniętej 
masy gruntu od masywu zbocza 

Obrywy powstające na 
stromych zboczach 

zbudowanych ze skał litych 
przez nagłe odłamanie się 

oraz spadek lub staczanie się 
po stromym zboczu 

fragmentów skalnych. 

Wypiętrzenie terenu (fałdy) 
występują często przed czołem 
przesuwających się zwałowisk 
(skały płonnej) i polegającej na 

„wyciskaniu” (wypychaniu) 
przypowierzchniowych warstw 

gruntu na skutek ich nadmiernego 
obciążenia. Wysokość wypiętrzeń 
oraz ich zasięg zależą od rodzaju 
gruntu i jego zawodnienia oraz 

wielkości obciążenia 
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2.2.4. FAŁD I JEGO RODZAJE 

  Fałd jest to wygięcie warstw bez przerwania ich 
ciągłości, jest to takie wygięcie, które składa sie z dwu 
sąsiadujących ze sobą form fałdowych: antykliny i 
synkliny. Antyklina, czyli siodło zawiera warstwy 
najstarsze w części wewnętrznej, czyli w jądrze i kolejno 
coraz to młodsze ku częściom zewnętrznym, czyli 
skrzydłom. W swym normalnym położeniu antyklina jest 
wygięta ku górze. W wyniku procesów erozyjnych 
wypukłość antykliny i wklęsłość synkliny mogą sie nie 
zaznaczyć i dojść może do odwrócenia rzeźby (inwersji) - 
na miejscu antykliny powstaje obniżenie a wzniesienie 
na miejscu synkliny. Synklina, czyli łęk zawiera w jądrze 
warstwy najmłodsze, ku skrzydłom zaś kolejno coraz 
starsze. 
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2.2.4.  FAŁD I JEGO RODZAJE 

Budowa fałdu 
19 



2.2.4.  FAŁD I JEGO RODZAJE 

Elementy fałdu 
 amplituda fałdu - różnica wysokości miedzy przegubem antykliny a 

przegubem sąsiedniej synkliny 
 przegub czyli skręt ( synkliny lub antykliny) - miejsce przegięcia 

warstw na szczycie antykliny lub na dnie synkliny 
 os antykliny (synkliny ) - linia położona na powierzchni warstwy w 

miejscu przegubu antykliny (synkliny),os nie musi być linia prosta 
ani też pozioma 

 promień fałdu - odległość miedzy powierzchnia osiowa antykliny a 
powierzchnia osiowa synkliny mierzona w płaszczyźnie poziomej 

 obwiednia fałdu - dwie powierzchnie, miedzy którymi zawierają sie 
wygięcia stropu lub spągu jednej z ławic sfałdowanych 

 jadro antykliny - zawiera warstwy najstarsze 
 jadro synkliny - zawiera warstwy najmłodsze 
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2.2.4.  FAŁD I JEGO RODZAJE 

21 



2.2.4.  FAŁD I JEGO RODZAJE 

Rodzaje: 
 stojący gdy powierzchnia osiowa jest pionowa    

 
 

 
 
 

 pochylony gdy powierzchnia osiowa jest nieco wychylona od pionu 
(kat z płaszczyzna pozioma 90° - 45°) 
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2.2.4.  FAŁD I JEGO RODZAJE 
Rodzaje: 
 obalony gdy powierzchnia osiowa jest mocno wychylona (kat z 

płaszczyzna pozioma <45°) 
 
 
 

 leżący gdy powierzchnia osiowa jest pozioma 
 
 

 przewalony gdy powierzchnia osiowa tworzy z poziomem kat większy od 
180 ° 
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2.2.4.  FAŁD I JEGO RODZAJE 

     Pod względem symetryczności wykształcenia 
skrzydeł po obu stronach powierzchni osiowych 

fałdy mogą być symetryczne i asymetryczne. 
Antyklinę w obrębie której występuje szereg 

drobnych antyklin i synklin nazywamy 
antyklinorium. 

Synklinę w obrębie której występuje szereg 
drobnych antyklin i synklin nazywamy 

synklinorium. 
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3. DEFORMACJE NIECIĄGŁE TYPU LINIOWEGO 

Cechami charakterystycznymi deformacji liniowych są 
długość, kierunek przebiegu, regularność, szerokość i 
głębokość (szczeliny, pęknięcia), wysokość i nachylenie 
(progi) oraz gęstość deformacji  

25 



3.1. FORMY DEFORMACJI TYPU 
LINIOWEGO 

Pęknięcia, stanowiące przerwanie 
ciągłości powierzchni terenu o wielkości 

przesunięcia w poziomie nie większej niż 1 
cm bez przesunięcia w pionie  

Szczeliny, stanowiące przerwanie ciągłości 
powierzchni ziemi, gdy brzegi zostają 

przesunięte w poziomie o wielkość większą 
od 1 cm, lecz bez przesunięcia w pionie  

Progi (uskoki-stopnie) terenowe, gdy 
występuje przesunięcie w pionie brzegów 

powstałej szczeliny  
26 



3.1. FORMY DEFORMACJI TYPU 
LINIOWEGO 

a) rowy, b) pęknięcia (szczeliny), c) progi, d) pęknięcia i progi występujące jednocześnie 

27 



3.1. DEFORMACJE NIECIĄGŁE TYPU LINIOWEGO W 
POSTACI SZCZELIN 

Fot. 5 

Fot. 6 

http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/niecia
gle/docs/M-34-62-D c_G_N_2.pdf 

Źródło:  
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3.1. DEFORMACJE NIECIĄGŁE TYPU LINIOWEGO W 
POSTACI SZCZELIN   

Fot. 7 Fot. 8 

http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/niecia
gle/docs/M-34-62-D c_G_N_2.pdf 

Źródło:  
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3.1.1. USKOK I JEGO RODZAJE 

Uskok jest to przerwanie ciągłości warstw i przesuniecie ich 
wzdłuż_ pewnej płaszczyzny. 

 Elementy uskoku: 
  skrzydło wiszące jest to część terenu w stosunku do której 

reszta została obniżona 
  skrzydło zrzucone jest to część terenu zapadnięta 
  ślizg jest to przemieszczenie rzeczywiste skrzydeł uskoku 

mierzone wzdłuż  powierzchni uskokowej 
  amplituda jest to odległość miedzy tym samym elementem 

warstwy (stropu lub spągu) w skrzydle wiszącym i zrzuconym 
mierzona prostopadle do stropu lub spągu warstw 

  zrzut uskoku jest to składowa pionowa wzajemnego 
przemieszczenia skrzydeł uskoku 
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3.1.1. USKOK I JEGO RODZAJE 

Budowa uskoku 31 



3.1.1. USKOK I JEGO RODZAJE 
  W zależności od położenia powierzchni uskokowej względem 
kierunku przemieszczenia wyróżniamy następujące rodzaje 
uskoków: 
a) uskok normalny – gdy powierzchnia uskoku nachylona w kierunku 
skrzydła zrzuconego 
b) uskok odwrócony – gdy powierzchnia uskokowa zapada w 
kierunku skrzydła wiszącego 
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3.1.1. USKOK I JEGO RODZAJE 

a) uskok zawiasowy  b) uskok nożycowy 
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4. KLASYFIKACJA WIELKOŚCIOWA 

 Klasyfikacja wielkościowa. Podstawą tej 
klasyfikacji jest wielkość deformacji w 

dostosowaniu do orientacyjnego stopnia 
zagrożenia obiektów inżynierskich wskutek 

występowania deformacji nieciągłych o 
podanych wielkościach. Stopień zagrożenia 

określono na podstawie doświadczeń 
praktycznych w terenach podległych 

deformacjom nieciągłym. 
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• małe – Nm 
• średnie – Nś 
• duże – Nd 
• bardzo duże – Nbd 

Cztery klasy 
wielkości 

deformacji: 

• deformacja typu 
powierzchniowego – 
maksymalny wymiar liniowy 
rzutu poziomego deformacji –d 
(np. średnia leja), 

• dla deformacji typu liniowego – 
szerokość szczeliny s i wysokość 
progu terenowego h. 

Podstawą 
zaliczenia 

deformacji 
do danej 
klasy jest: 

4.1. CZTERY KLASY WIELKOŚCI DEFORMACJI  
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4.1. CZTERY KLASY WIELKOŚCI DEFORMACJI  
 

Klasyfikacja wielkościowa deformacji nieciągłych powierzchni terenu 

Tabela 7.2 
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4.1. CZTERY KLASY WIELKOŚCI DEFORMACJI  
 

Odpowiednie wielkości wymienionych elementów dla 
poszczególnych klas deformacji podano w tablicy. Na 

podstawie obserwacji terenów występowania deformacji 
nieciągłych podano w niej również stopień zagrożenia 

zabudowy powierzchni o konstrukcji tradycyjnej, 
wynikający z poszczególnych klas wielkościowych 

deformacji nieciągłych. Stopień zagrożenia zabudowy 
powierzchni określony dla odpowiednich klas 

wielkościowych należy traktować jako orientacyjny, 
wymagający dalszych badań i uściśleń szczególnie w 
odniesieniu do obiektów czułych na odkształcenia 
pionowe, np. układów ramowych, budownictwa 

wielkopłytowego itp. 
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4.1. CZTERY KLASY WIELKOŚCI DEFORMACJI 
Tabela 1  
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5. PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH I PRZEBIEG 
ICH TWORZENIA SIĘ NA POWIERZCHNI 

TERENU 
  Na podstawie obserwacji obszarów zagrożonych zapadliskami oraz analizy ich 
powstawania można ustalić bezpośrednie przyczyny ich tworzenia się na powierzchni 
terenu. Są nimi: 
 eksploatacja złóż zalegających na małych głębokościach, zwłaszcza z zawałem stropu, 
 reaktywacja starych, płytko zalegających zrobów górniczych pod wpływem różnych 
czynników, np.: odwodnienia, obciążenia dynamicznego powierzchni terenu, robót 
górniczych w głębszych partiach górotworu, wstrząsów powodowanych dezintegracją 
sztywnych warstw, tąpaniami pokładowymi itp. 
aktywizacja częściowo zlikwidowanych, niezlikwidowanych lub niewłaściwie 
zlikwidowanych szybów, szybików, biedaszybów, 
roboty górnicze w strefach zawodniczych uskoków lub przebicie wyrobiska do spągu 
zawodnionych utworów w nadkładzie, 
jednostronna eksploatacja w sąsiedztwie uskoków, 
aktywizacja wtórnych pustek w górotworze, powstałych w wyniku sufozji mechanicznej, 
chemicznej i innych procesów. 
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5. PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH I PRZEBIEG 
ICH TWORZENIA SIĘ NA POWIERZCHNI 

TERENU 
 Główne przyczyny tworzenia się zapadlisk w obserwowanym 
rejonie podane w tablicy 7.3. Warunkiem wystąpienia zapadliska 
na powierzchni jest istnienie i obwał pustki w górotworze oraz 
dojście strefy spękań do spągu nakładu skał sypkich lub 
zwietrzeliny skał zwięzłych. Sam zawał skał nad pustką przebiega 
gwałtownie, a moment jego wystąpienia jest trudny do 
przewidzenia. Sytuacja taka stwarza duże zagrożenie dla 
użytkowników powierzchni terenu.  

 Natomiast procesy poprzedzające zjawisko mogą trwać od kilku 
godzin do kilkudziesięciu i więcej lat od chwili powstania pustki w 
górotworze. W górotworze podatnym na zapadliska możemy 
wyróżnić nad pustką dwie zasadnicze strefy o wyraźnie 
zróżnicowanych właściwościach fizyko – mechanicznych.  
 

40 



5. PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH I PRZEBIEG 
ICH TWORZENIA SIĘ NA POWIERZCHNI 

TERENU 

Tablica 7.3 
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5. PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH I PRZEBIEG 
ICH TWORZENIA SIĘ NA POWIERZCHNI 

TERENU 
 Proces deformowania się takiego górotworu prowadzący do powstania 

zapadliska (rys. 7.42) można opisać następująco: w górotworze nad 
wyrobiskiem górniczym tworzy się sklepienie ciśnień, którego wysokość 

zależy od szerokości wyrobiska oraz własności skał. Materiał skalny 
zawarty we wnętrzu sklepienia ciśnień ulega spękaniu, a następnie 

rozkruszeniu i opada do pustki pierwotnej tworząc strefę zawału. Wskutek 
rozkruszenia materiał skalny powiększa swoją objętość w stopniu 

zależnym od współczynnika rozluźnienia skał. Proces ten powoduje 
przemieszczanie się pustki pierwotnej ku powierzchni, przy czym pustka 

zmniejsza swoją objętość. Powstaje pustka wtórna. Jeżeli miąższość 
górotworu zwięzłego jest odpowiednio duża, to pustka wtórna może ulec 

całkowitemu samopodsadzeniu. W tym przypadku brak warunków do 
wytworzenia się na powierzchni terenu deformacji nieciągłych. Ponad 

strefą zawału występuje strefa spękań. 
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5. PRZYCZYNY POWSTAWANIA 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH I PRZEBIEG 
ICH TWORZENIA SIĘ NA POWIERZCHNI 

TERENU 

Zasięg strefy zawału i spękań nad pustką 
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6. PROGNOZOWANIE DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Przy prognozowaniu należy brać pod uwagę następujące dane: 
  nazwę pokładu najpłycej eksploatowanego czy wyeksploatowanego i jego 

głębokość zalegania H, 
  głębokość pokładu g, 
  system i rok eksploatacji, 
  grubość warstwy górotworu zwięzłego oraz jakość skał górotworu 

właściwego, 
  średnica i kształt zapadliska,  
  zagrożone obiekty, 
  przyczyny powstawania zapadliska  
 
W procesie powstawania deformacji nieciągłych na powierzchni terenu należy 

uwzględnić możliwość wpływu wszystkich wyżej wymienionych czynników 
jakkolwiek ich rola w konkretnych przypadkach może być różna. Rozpatrując 
na potrzeby prognozy deformacji nieciągłych konkretne warunki geologiczne, 
należy kierować się również doświadczeniami zawartymi w tablicy 7.4. 
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6. PROGNOZOWANIE DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Zestawienie czynników i kryteriów modeli górotworu 
zapadliskowego 

Tabela 7.4 
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7. USZKODZENIA BUDYNKÓW NA SKUTEK 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

  Przy znaczniejszych intensywnościach nieciągłych deformacji uszkodzenia 
występujące w obiektach mogą prowadzić do utraty stateczności części lub nawet 
całości konstrukcji. Przykładowe schematy pokazano na rys. 4.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na rys. 4.16a pokazano uszkodzenia na skutek wystąpienia zapadliska pod częścią 
skrajną budynku, a na rys. 4.16b uszkodzenia przy wystąpieniu zapadliska w 
środkowej partii budynku, co może wiązać się z wykształceniem w konstrukcji 
strefy ściskanej odpowiadającej pracy sklepienia. Rys. 4.16c obrazuje natomiast 
skutki progu terenowego, przy jego lokalizacji pod częścią środkową budynku.  
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7. USZKODZENIA BUDYNKÓW NA SKUTEK 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

   Odporność obiektów budowlanych na deformacje nieciągłe zależy od 
sztywności całej konstrukcji, lecz znaczącą rolę w tym względzie odgrywa 
konstrukcja fundamentów i najniższej kondygnacji. 
Zwykle nie podejmuje się działalności inwestycyjnej na terenach zagrożonych 
wystąpieniem deformacji nieciągłych. Istnieje bowiem duże 
prawdopodobieństwo utraty właściwości technicznych i użytkowych przez 
obiekty tam wznoszone. Jeżeli jednak decydujemy się ponieść takie ryzyko, 
to:  
właściwości techniczne zachowuje się przez odpowiednie rozwiązania 
konstrukcyjne, wynikające ze schematów obliczeniowych, odwzorowujących 
najniekorzystniejsze usytuowanie obiektu względem deformacji terenu, 
zwracając uwagę na nadanie konstrukcji wymaganej sztywności, 
 zmniejszenie obniżenia właściwości użytkowych, o których decyduje w 
zasadzie wychylenie obiektu, można uzyskać przez zwiększenie jego 
wymiarów w rzucie poziomym. 
Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przez deformacjami nieciągłymi jest 
likwidacja przyczyn ich powstawania. W przypadku płytkich wyrobisk 
górniczych, występujących zasadniczo do głębokości 80m, likwidacja przyczyn 
polega na podsadzaniu istniejących pustek w górotworze. 
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7. USZKODZENIA BUDYNKÓW NA SKUTEK 
DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

  Cały proces związany z likwidacją przyczyn powstania deformacji nieciągłych po 
płytkich pustkach składa się w ogólności z następujących czynności: 
przeglądu pokładowych map archiwalnych, na okoliczność możliwości 
występowania płytkiej eksploatacji górniczej, 
wykonania badań geofizycznych górotworu celem stwierdzenia anomalii w 
podłożu, 
wykonania wierceń potwierdzających istnienie pustek i rozeznanie ich geometrii, 
wypełnienia pustek, 
zbadania efektywności wypełnienia pustek, najlepiej metodą próbnych obciążeń i 
wybór sposobu posadowienia obiektu.  
 

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji przyczyn powstawania 
deformacji nieciągłych trzeba mieć na uwadze, że jest to poważne przedsięwzięcie 
zarówno pod względem technicznym jak i finansowym.  
Wystąpienie nieciągłości terenowej pod istniejącym obiektem wymaga zbadania 
podłoża i podjęcia decyzji o jego uzdatnieniu oraz analizy konstrukcyjnej z uwagi 
na możliwość przywrócenia pierwotnych właściwości technicznych i użytkowych.   
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  www.szkody-gornicze.bytom.pl 

Fot.9 

Fot.10 
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M-34-62-D-c_G_N_2.pdf 

Fot. 11 
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M-34-62-D-c_G_N_2.pdf 

Fot. 12 
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M-34-62-D-c_G_N_2.pdf 
 

Fot. 13 
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M-34-62-D-c_G_N_2.pdf 
 

Fot.14 
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/gornicze/nieciagle/docs/M-34-62-D-c_G_N_2.pdf 
 

Fot.15 
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8. PRZYKŁADY DEFORMACJI NIECIĄGŁYCH 

Źródło:  http://www.awarie.ps.pl/artykuly/0125.pdf 

Fot.16 Fot.17 
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9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Przez deformacje nieciągłe powierzchni terenu rozumie 
się przerwanie ciągłości i względne przemieszczanie się cząstek 
przypowierzchniowych warstw gruntu, wynikające z działalności 
górniczej.  Należy pamiętać, że deformacje tworzą się szybko i 
gwałtownie. Występowanie ich jest typowo losowe, dlatego 
należy pamiętać o nich w trakcie projektowania i wykonania 
obiektów na terenach górniczych.  Natomiast jeżeli nastąpi 
uszkodzenie już istniejącego budynku na skutek deformacji 
nieciągłych, przy podejmowaniu decyzji likwidacji przyczyn 
trzeba mieć na uwadze, że jest to poważne przedsięwzięcie 
zarówno pod względem technicznym jak i finansowym. 
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