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Przedmowa 

Trudno wyobrazić sobie, jak wiele wysiłków i nakładów finansowycti pochłonęły prace 
nad opanowaniem zagrożenia tąpaniami w kopalniacłi. W ciągu kilkudziesięciu lat w ko-
palniach w Polsce i na świecie opracowano szereg metod, a także specjalistyczną aparaturę 
do detekcji tego zagrożenia. Prace te przyniosły szereg sukcesów. W literaturze znaleźć 
można wiele przykładów opisujących skuteczne ostrzeganie załogi górniczej przed zbliżającym 
się niebezpieczeństwem wystąpienia wstrząsów czy tąpnięcia. Wiele też spośród takich 
przykładów nie zostało opublikowanych. Jednakże przypadki te stanowią tylko nieznaczną 
częśc tego typu nieprzewidzianych sytuacji górniczych. Trudno też mówić o skutecznych 
kryteriach oceny zbliżającego się zagrożenia. Znane są natomiast charakterystyczne zmiany 
parametrów wielkości fizycznych (prekursorów) wskazujących na zagrożenie sejsmiczne. 
Niejednokrotnie też o skutecznym wycofaniu załogi z zagrożonego rejonu zadecydowało 
doświadczenie czy nawet intuicja górnicza, oparte na znajomości zachowania się górotworu. 

Stąd też jedna z sesji Szkoły Eksploatacji Podziemnej '96 zatytułowana została „Prognoza 
zagrożenia sejsmicznego — czy to jest możliwe". Dla bardziej precyzyjnego określenia 
treści tytułu sesji należałoby zdefiniować występujące w nim pojęcia. 

Przez zagrożenie sejsmiczne w kopalniach należy rozumieć możliwość wystąpienia 
wstrząsu górniczego stanowiącego zagrożenie dla załogi górniczej lub stabilności wyrobiska 
górniczego. Ponieważ w zdecydowanej większości przypadków zagrożenie sejsmiczne wiąże 
się z silnymi wstrząsami, stąd celem prognozy jest przewidywanie wystąpienia takich 
wstrząsów. 

Pojęcie prognozy na ogół definiowane bywa w kategoriach jakościowych. W sejs-
mologii dla prognozy trzęsień ziemi C. R. Allen wskazuje na konieczność wcześniejszej 
znajomości czasu, miejsca, wielkości (energii) zjawiska oraz dokładności predykcji. 
Natomiast Zespół Specjalistów w czasie II konferencji pt. „Acoustic Emission/Micro-
seismic Activity in Geologie Structures and Materials" w 1980 roku przyjął, że przez 
prognozę należy rozumieć wcześniejszą znajomość jedynie czasu i miejsca wystąpienia 
zjawiska. W praktyce górniczej — przy założeniu, że przedmiotem prognozy są wszelkie 
silniejsze wstrząsy — warunkiem wystarczającym do wycofania załogi jest znajomość 
miejsca i czasu wystąpienia takiego wstrząsu. 

Poglądy specjalistów są zgodne co do możliwości wskazania miejsca zagrożenia 
z dokładnością 'do rejonu robót górniczych. Wyróżnia się w tym przypadku zagrożenie 
o charakterze lokalnym — związane z procesem pękania w górotworze bezpośrednio 
otaczającym rejon robót górniczych, oraz o charakterze regionalnym — związanym z wię-
kszymi obszarami eksploatcji oraz uaktywnieniem się większych nieciągłości geologicznych. 
Trudna do przewidzenia jest zwłaszcza druga spośród wymienionych kategorii określania 
miejsca wystąpienia zagrożenia. 

Problemem znacznie bardziej skomplikowanym jest prognoza czasu wystąpienia silniej-
szego wstrząsu. Należałoby bowiem zacząć od tego, że istnieją dwie główne przyczyny 
ograniczające skuteczność tej prognozy: 



— nieznajomość procesu pękania, związana z dynamiką zmian tego procesu (skom-
plikowaną charakterystyką napreżeniowo-deformacyjną), nakładaniem się procesów pęknięć 
(powstawaniem wielu potencjalnych ognisk wstrząsów, niejednokrotnie o różnych mecha-
nizmach), wpływem postępu przodków na rozwój procesu pęknięć itp., oraz 

— nieprecyzyjne informacje pomiarowe związane z niedoskonałością sprzętu pomia-
rowego, znaczącym udziałem zakłóceń w rejestracjach itp. 

Opracowano szereg modeli deterministycznych i stochastycznych, które nierzadko w spo-
sób wysoce zadowalający opisują wybrane zachowania się ośrodka skalnego. Jednakże ich 
wykorzystanie do prognozy w czasie rzeczywistym wymaga jeszcze sporo pracy. 

Kategorię prognozy czasu wystąpienia zjawiska — wydaje się — najkorzystniej byłoby 
sklasyfikować według możliwości obserwacji dynamicznych zmian własności fizycznych 
ośrodka skalnego. Posługując się tym kryterium wyróżnić można prognozę krótkotermino-
wą — dla okresów od kilku, kilkunastu do kilkudziesięciu minut, realizowaną przede 
wszystkim metodą sejsmoakustyczną, oraz prognozę długoterminową — dla dłuższych 
okresów, realizowaną głównie metodami sejsmologii górniczej, sejsmiki, grawimetrii górniczej 
czy metodami elektrycznymi. Do formułowania prognoz wykorzystywanych jest też wiele 
metod geotechnicznych, do których należałoby zaliczyć pomiary tensometryczne, konwer-
gencji, wierceń małośrednicowych itp. Niektóre z wymienionych metod można wykorzystać 
do prognozy krótkoterminowej, lecz ze względu na ograniczenia pomiarowe nie stosuje się 
ich w skali przemysłowej. 

Wykłady zebrane w niniejszej edycji Biblioteki Szkoły omawiają w sposób szczegółowy 
wyżej sygnalizowane zagadnienia. Informacje zawarte w wykładach prezentują niekiedy 
najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, niektóre zaś stanowią interesujące podsumowania 
określonego zakresu wiedzy o zagrożeniu. Autorami opracowań są pracownicy instytucji 
naukowych i przedsiębiorstw górniczych od wielu lat zajmujący się problematyką zagrożenia 
tąpaniami w kopalniach. 

Komitet Redakcyjny wyraża nadzieję, że niniejsza publikacja spotka się ze znaczącym 
zainteresowaniem oraz przychylnością Czytelników. 

Zenon PILECKI 
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Antoni GOSZCZ 
Przedsiębiorstwo GEMES, Dąbrowa Górnicza 

Realne możliwości prognozy zagrożenia sejsmicznego 

Słowa kluczowe 
Zniszczenie skaty-stosowane metody prognozy-przyczyny ograniczonej skuteczności sto-

sowanych metod-moiliwości poprawy istniejącego stanu 

Streszczenie 
Zagrożenie sejsmiczne związane jest z ostatnią fazą procesu zniszczenia ośrodka skalnego. 

Proces ten opisuje się, wykorzystując jeden z dwóch modeli: model zniszczenia kruchego 
ośrodka skalnego lub model zniszczenia spękanego ośrodka skalnego, przy czym większość 
stosowanych obecnie metod prognozowania zagrożenia sejsmicznego polega na śledzeniu 
zjawisk poprzedzających zniszczenie kruche. 

Model zniszczenia kruchego dobrze opisuje tąpnięcia pokładowe, natomiast model 
zniszczenia ośrodka spękanego tąpania stropowe. Ponieważ ostatnio w górnictwie węgla 
kamiennego dominują tąpania stropowe, nie należy się dziwić, że zastosowanie metod 
opracowanych do prognozowania tąpań pokładowych nie daje oczekiwanych rezultatów. 

Postęp w zastosowaniu nowych, bardziej wiarygodnych metod prognozy jest możliwy 
dopiero po bardziej dokładnym zbadaniu mechanizmu tąpań stropowych i rozpoznaniu 
zjar/isk geomechanicznych poprzedzających te tąpania. Wówczas możliwym będzie zlokali-
zowanie miejsc, w których z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać wystąpienia 
zagrożenia, natomiast czas w jakim ono może wystąpić można będzie oki^eślić w sposób 
pośredni, w oparciu o przewidywane postępy robót górniczych w zagrożonym rejonie. 

1. Wstęp 

Zjawisko zagrożenia sejsmicznego i spowodowanych nim tąpań występuje w polskim 
górnictwie węglowym od połowy XIX w. Od czasu jego pojawienia się, podejmowano 
różne działania mające na celu umożliwienie jego przewidywania, co z biegiem lat zaczęto 
określać mianem prognozy zagrożenia. W pierwszym oki-esie stosowano do tego celu różne 
proste środki, jak np. obserwowanie zachowania się zwierząt umieszczonych w klatkach 
w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych tąpaniami, śledzenie ucieczek szczurów z takich 
wyrobisk itd. W miarę rozwoju techniki górniczej zaczęto stosować coraz bardziej wyra-
finowane metody, które w języku literackim określa się często jako podsłuchiwanie górotworu. 

Doskonaląc te metody w latach 60-tych uzyskano znaczny postęp w prognozowaniu 
zagrożenia sejsmicznego, niejednokrotnie zapobiegając wypadkom i katastrofom. Później 
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jednak stosowane metody, pomimo doskonalenia aparatury pomiarowej zaczęły zawodzić 
i coraz częściej poddawana jest w wątpliwość celowośc: ich stosowania, tym bardziej, że 
ponoszone na nie koszty nie są bez znaczenia. Był nawet taki okres w czeskim górnictwie 
węglowym, w którym dążono do zrezygnowania z metod prognozowania, rozszerzając 
w zamian aktywną profilaktykę tąpaniową. 

Po praktycznie każdym tąpnięciu w kopalniach węgla problem prognozy zagrożenia 
sejsmicznego wraca jak bumerang i jest szeroko dyskutowany. W większości przypadków 
dyskusje te nie prowadzą do żadnych konstruktywnych wniosków poza ogólnym stwier-
dzeniem, że metody prognozy należy doskonalić, z czym z pewnością każdy specjalista 
się zgodzi. 

Przystępując do dyskusji jakie są realne możliwości prognozowania zagrożenia sejsmi-
cznego, należy zdefiniować co należy rozumieć pod pojęciem prognozy. Jeżeli założy się, 
że prognoza ta ma ściśle 'określić miejsce i czas wystąpienia zagrożenia- sejsmicznego, 
wówczas przy obecnym stanie wiedzy należy od razu stwierdzić, że prognoza taka nie jest 
możliwą. Jeżeli jednak zmodyfikuje się aktualnie obowiązujące zasady prognozowania 
zagrożenia, wówczas uzyska się lepsze rezultaty niż obecnie. 

Zagrożenie sejsmiczne przejawia się w ostatniej fazie (etapu) procesu zniszczenia skały 
i jeżeli metody prognozy stanu zagrożenia mają dać oczekiwane rezultaty muszą sygnalizować 
pojawienie się zjawisk wskazujących na postępujący rozwój tego procesu. Dlatego też 
dyskusja o możliwościach i skuteczności prognozowania sejsmicznego, w oderwaniu od 
zjawisk geomechanicznych zachodzących w skałach przed ich zniszczeniem jest wyłącznie 
akademicka. Zagadnienie jest tym bardziej skomplikowane, że coraz częściej traktuje się 
górotwór karboński jako ośrodek skalny znajdujący się w fazie postzniszczeniowej (pokry-
tycznej), co powoduje istotne zmiany w poglądach na mechanikę zniszczenia skał budujących 
taki górotwór. 

2. Modele zniszczenia skały 

Mechanizm zniszczenia skały stanowi od kilkudziesięciu lat przedmiot prac badawczych. 
Na podstawie wykonanych badań wyróżnia się w zasadzie dwa podstawowe modele: 

a) zniszczenie skały kruchej 
b) zniszczenie ośrodków skalnych spękanych. 
Na dynamikę procesu niszczenia skały ma również wpływ szereg dodatkowych czynników 

(np. czas, relaksacja naprężeń, zawartość wody w skale, prędkość przyrostu obciążenia itd.), 
lecz na etapie ogólnych rozważań wpływ ten można pominąć. 

Model kruchego zniszczenia skały opisany został szczegółowo w 1967 roku przez 
Bieniawskiego i określa, w jaki sposób dochodzi do zniszczenia skały kruchej. W modelu 
tym wyróżnia się pięć faz (rys. 1). 

Przedstawiony model opisuje stosunkowo dob^e zniszczenie jednorodnej i izotropowej 
skały, i w większym stopniu dotyczy materiału skalnego niż rzeczywistego górotworu, 
w którym zawsze występują spękania i szczeliny. 

Spękania i szczeliny mają decydujący wpływ na wytrzymałość skały i przebieg procesu 
zniszczenia ośrodka skalnego. Mechanizm zniszczenia skały spękanej przedstawił w 1966 roku 
Pattpn (rys. 2). 

8 
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Rys. 1. Kruche zniszczenie skał (według Bieniawskiego 1967) 
zaciskanie spękań; S) — odkształcenia sprężyste; (3) — pękanie stnbilne; (?) — pękanie niestabilne; 

- zniszczenie 
Fig. 1. The brittle fracture of rocks (after Bieniawski 1967) 

the tightening of fractures; ® — elasiicity strains; @ — stabie fractures; @ — unstable fractures; 
® — collapse 
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Rys. 2. Zniszczenie skały spękanej (według Pattona 1966) 

bloki skalne; F, N — obciążenia; d — dylatancja spowodowana efektem klinowania; 1 
koncentracji naprężeń; 2 — spękania; 3 — druzgot skalny 

I. II 
Fig. 2. The failure of fractured rock (after Patton 1966) 

rock blocks; F, N — loads; d — dilatancy caused by wedge effect; 1 
concentration; 2 — fractures; 3 — breccia 

miejsca 

places of stress 

Porównując przedstawione wyżej dwa modele zniszczenia skały nasuwa się wniosek, 
że model krucłiego zniszczenia, może być z powodzeniem wykorzystywany dla śledzenia 
procesu zniszczenia niespękanycłi fragmentów skały, co w rzeczywistym górotworze znacznie 
ogranicza możliwości zastosowania tego modelu. W górotworze takim występuje szereg 
spękań i szczelin, powierzchni uławicenia, odspojeń i rozwarstwień. W pokładacłi węgla 
ze względu na ich małą wytrzymałość: w stosunku do skał otaczających, w okresie ruchów 
diastroficznych nastąpiła koncentracja deformacji (kliważ, poślizgi itd.). Dodatkowe wtórne 
deformacje powstają na skutek naprężeń spowodowanych wykonaniem wyrobisk górniczych. 
W sumie rzeczywisty górotwór karboński można sobie wyobrazić jako ośrodek, w którym 
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występują dwie zdecydowanie różne pod względem geomechanicznym warstwy: skały płonne 
z licznynni powierzcłiniami spękań i anizotropii wytrzymałościowej oraz znajdujące się na 
ogół w stanie pokrytycznym (postzniszczeniowym) pokłady węgla. Różnice pomiędzy 
własnościami geomectianicznymi tych warstw wzrastają z głębokością, ze względu na wzrost 
naprężeń litostatycznych, które poniżej głębokości krytycznej przewyższają wytrzymałość 
pokładów. 

Powyższe uwagi nasuwają wniosek, że prognozy zagrożenia sejsmicznego winny bazować 
głównie na modelu zniszczenia ośrodków spękanycłi. Do takiego wniosku skłania analiza 
przyczyn tąpnięć, gdzie w ostatnich latach wystąpiły w kopalniach węgla (Goszcz 1989a, 
1989b, 1992, 1993, 1994, 1995) oraz analizy sejsmogramów wykonywanych w celu ustalenia 
mechanizmu ogniska wstrząsu (Gibowicz 1985, 1995; Wiejacz 1995; Zuberek i in. 1995). 
Prace powyższe dowodzą, że zdecydowana większość ognisk wstrząsów górniczych znajduje 
się w skałach stropowych nad eksploatowanym lub już wyeksploatowanym pokładem węgla. 

3. Skutecznosc aktualnie stosowanych metod prognozy zagrożenia sejsmicznego 

Na skalę przemysłową dla prognozowania zagrożenia sejsmicznego w kopalniach węgla 
kamiennego stosowanych jest pięć metod: 

— rozeznania górniczego, 
— sejsmologii górniczej, 
— sejsmoakustyczna, 
— wierceń małośrednicowych, 
— sejsmiczna w formie prześwietlań lub profilowań. 
Skuteczność tych metod jest ograniczona, co niejednokrotnie podkreślałem w poprzednich 

publikacjach. Potwierdza to zresztą praktyka górnicza, gdyż ilość tąpnięć w kopalniach 
węgla kamiennego (pomimo mniejszego wydobycia) praktycznie od lat nie ulega zmianie 
(Barański i in. 1995). 

Ograniczoną skuteczność stosowanych obecnie metod prognozy powoduje szereg przyczyn. 
Zwracałem na nią uwagę podczas obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej w 1995 r., 
podkreślając, że większość tych metod bazuje na modelu kruchego zniszczenia skały (Goszcz 
1995). O ile model ten może dać dobre rezultaty przy prognozowaniu klasycznych tąpnięć 
pokładowych, to dla tąpnięć stropowych jest mało przydatny. 

Podstawą metody rozeznania górniczego są doświadczenia uzyskane przy prowadzeniu 
robót zagrożonych tąpaniami. Doświadczenia te wskazują, że zagrożenie to uzależnione jest 
od lokalnych warunków geologiczno-górniczych. Analizując te warunki ocenia się stan 
zagrożenia ustalając odpowiednią profilaktykę. Postępowanie takie nie budzi żadnych wąt-
pliwości i moim zdaniem jest to najbardziej właściwa metoda prognozy. Żałować tylko 
należy, że analiza ta, zamiast stanowić przedmiot wnikliwej ekspertyzy, wykonywana jest 
w sposób rutynowy z pominięciem wielu istotnych czynników wpływających na stan 
zagrożenia, jak np. występowanie krawędzi czasowych, niejednorodności w budowie geo-
logicznej itp. 

Metoda sejsmologii górniczej w sposób obiektywny* ocenia stan zagrożenia. Niestety 
nie jest ona w pełni wykorzystywana, gdyż obecnie rutynowa interpretacja ogranicza się 
tylko do lokalizacji epicentrów wstrząsów i obliczania ich energii umownej. Przy obecnej 
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technice pomiaru rejestruje się jednak głównie wstrząsy silniejsze, praktycznie o energii 
większej od 10 J, które pojawiają się dopiero w ostatniej fazie procesu niszczenia skały. 
Jest to duży mankament metody, gdyż obserwacja wstrząsów słabycłi przy zwiększeniu 
dokładności lokalizacji icłi ognisk może dostarczyć wielu cennych informacji. Mankament 
ten jest istotny również z innego powodu. Mianowicie prognoza zagrożenia sejsmicznego 
bazuje na rejestracjach „ex post", których ekstrapolacja oparta na metodach rachunku 

» 

prawdopodobieństwa stanowi podstawę prognozy. Ekstrapolacja zebranych obserwacji stanowi 
w zasadzie podstawę większości metod prognozy, ale im hczniejszy i szerszy zbiór 
wykorzystanych danych, tym prognoza jest dokładniejszą. 

Metoda sejsmoakustyczna została po raz pierwszy zastosowana do prognozowania 
tąpań w 1941 r. w USA przez Oberta. W Polsce do górnictwa węgla kamiennego wdrożył 
ją Główny Instytut Górnictwa (Trombik i Zuberek 1968). Przy obecnej technice pomiarów, 
metoda sejsmoakustyczna w przeważającej części rejestruje impulsy emitowane z pokładu 
węgla. Pomijając przyczyny techniczne, takie jak np. trudności z wyeliminowaniem różnego 
rodzaju „szumów", pomiary sejsmoakustyczne wykonywane w rutynowy sposób, mogą być 
wykorzystywane prawie wyłącznie dla śledzenia procesu niszczenia ośrodka kruchego, 
a więc do prognozowania tąpnięć pokładowych. Zjawiska zachodzące w skałach stropowych 
mogą być sygnalizowane tyiko wtedy, gdy posiadają wpływ również na pokład, co może 
mieć miejsce, jeżeli ognisko wstrząsu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pokładu. 
Przykładem takiej sytuacji górniczej jest dochodzenie do granicy starych zrobów, gdy 
tworzące się wzdłuż tej granicy spękania w stropie spowodują zmiany naprężeń w pokładzie. 
Podobna sytuacja powstaje również przy przechodzeniu robotami pod lub nad znajdującymi 
się w bhskiej odległości od pokładu krawędziami eksploatacyjnymi. Jeżeli jednak potencjalne 
ognisko wstrząsu znajduje się w większej odległości od pokładu, wówczas prognoza 
zagrożenia sejsmicznego przy stosowaniu rutynowych obserwacji nie jest możhwą. 

Dodatkową komplikacją przy stosowaniu metody sejsmoakustycznej jest daleko zaawan-
sowana dezintegracja pokładu. Przy głębokości większej od krytycznej (około 500 m) 
naprężenia litostatyczne osiągają wartości porównywalne z wytrzymałością pokładu. W takich 
warunkach pokład może już znajdować się w stanie postzniszczeniowym (pokrytycznym) 
i w większym stopniu stanowić ośrodek sypki i pseudoplastyczny niż izotropowy kruchy. 
Zachowanie się takiego ośrodka pod wpływem narastającego obciążenia jest zupełnie inne 
niż ośrodka kruchego, izotropowego przez co obraz emisji sejsmoakustycznej musi być 
inny i inne muszą być kryteria zagrożenia sejsmicznego. 

Te i inne powody są przyczyną, że metoda sejsmoakustyczna jest przedmiotem krytyki 
ze strony praktyków o tyle uzasadnionej, że w ostatnich latach bardzo często nie sygnalizuje 
zagrożenia sejsmicznego. Wprawdzie przed głównym wstrząsem obserwuje się często wzrost 
ilości i energii emitowanych impulsów, ale wyraźny sygnał wskazujący na zagrożenie 
uzyskuje się późno z niewielkim wyprzedzeniem czasowym, niewystarczającym dja podjęcia 
niezbędnych środków zapobiegawczych. 

Metoda 
wierceń małośrednicowych została zaadaptowana do polskiego górnictwa wę-

glowego przez Główny Instytut Górnictwa w latach sześćdziesiątych (Neyman i Szecówka 
1967). Mierząc ilość zwiercin uzyskiwanych przy przewiercaniu jednego metra w pokładzie 
węgla ocenia się stan zagrożenia. Zwiększony wychód zwiercin i zakleszczanie wiertła 
sygnalizuje możliwość zagrożenia. 
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Metodą wierceń małośrednicowych można do pewnych granic prognozować stan 
zagrożenia tąpaniami pokładowymi. W praktyce mankamenty tej metody są takie same 
jak metody sejsmoakustycznej, gdyż w rzeczywistości i jedna i druga metoda bada 
rozwój procesu niszczenia pokładu węgla. Różnica jednak polega na tym, że mo-
dernizując metodę sejsmoakustyczną można znacznie rozszerzyć zakres informacji o sta-
nie zagrożenia sejsmicznego, natomiast w metodzie wierceń małośrednicowych rezerw 
takich nie ma. Poza tym wiercenia małośrednicowe wykonywane są z reguły w cał-
kowicie odprężonej strefie spękań otaczającej wyrobisko górnicze, w której czasami 
nawet utrzymanie otworu jest niemożliwe ze względu na jego samozasypywanie się. 
Jeżeli nawet nawiercana zostaje tzw. strefa, to wcale nie musi to oznaczać stanu 
niebezpiecznego (patrz rozdz. 4). 

Metoda sejsmiczna (prześwietlanie sejsmiczne i profilowanie). Próby zastosowania 
metody sejsmicznej w kopalniach węgla podjęto w 1968 (Goszcz, Zakolski 1970). W ko-
lejnych lajach, w miarę rozwoju bazy aparaturowej, metodę tę zaczęto coraz powszechniej 
stosować w górnictwie węglowym dla prognozowania zagrożenia sejsmicznego. Problematyce 
tej poświęcone jest opracowanie monograficzne Dubińskiego (1989). 

Metoda sejsmiczna ma tę przewagę nad innymi, że umożliwia uzyskanie niezbędnych 
informacji o stanie naprężeń (ciśnień eksploatacyjnych) przed linią frontu, ze znacznym 
wyprzedzeniem czasowym i umożliwia zwymiarowanie stref, w których występuje stan 
anomalny. Zaletą jej jest także reagowanie na zmiany obciążenia wywieranego przez skały 
stropowe na pokład. Ze względu na dużą czułość, stwierdzano oddziaływanie krawędzi 
znajdujących się w odległości ponad 100 m od eksploatowanego pokładu. 

Niestety metoda ta ma również wady. Po pierwsze rejestruje wyłącznie zmiany zachodzące 
w pokładzie węgla i jego najbliższym otoczeniu. Próby jej powiązania ze stanem zagrożenia 
sejsmicznego spowodowanego wstrząsami mającymi ogniska w stropie nie dały jednozna-
cznych wyników. Brak korelacji pomiędzy zagrożeniem sejsmicznym a polem prędkości 
w pokładzie ilustruje rysunek 3, na którym podano prędkości fal sprężystych pomierzone 
metodą prześwietlań sejsmicznych (geotomografii) i lokalizacją epicentrów najsilniejszych 
wstrząsów w KWK „Mysłowice". 

Wyniki uzyskiwane metodą sejsmiczną mają charakter jakościowy, są to zmiany względne 
w stosunku do przyjętego poziomu odniesienia. Zmiany te wyskalowano umożliwiając 
wprowadzenie liczbowych parametrów, które jednak, biorąc pod uwagę metodykę ich 
ustalania, należy nadal traktować jako jakościowe. 

Wadą metody sejsmicznej jest również konieczność spełnienia odpowiednich warunków 
technicznych dla wykonania pomiarów, a przede wszystkim dostępu do badanego rejonu 
kopalni. W tym miejscu metoda sejsmiczna ustępuje sejsmologii górniczej, która takich 
warunków nie wymaga. 

4. Przyczyny ograniczonej skuteczności metod prognozy zagrożenia sejsmicznego 

Podane wyżej w syntetycznym skrócie dwa podstawowe modele (mechanizmy) procesu 
zniszczenia ośrodka skalnego, zawierają szereg uproszczeń i pomijają wpływ wielu czynników 
na dynamikę tego procesu. Niemniej opisują go od strony jakościowej i winny stanowić 
podstawę stosowanych metod prognozy. 

12 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96 

Vp>2200m/s 2200>Vp>2100m/s 2100>Vp>2000m/s 2000>Vp>1900m/s 1900>Vp 

Rys. 3. Mapa średnich prędkości fali podłużnej (Vp) w pokt. 510 i lokalizacja wstrząsów (•) 
Fig. 3. The map of average velocity longitudale wave (Vp) in seam 510 and location of tremors (•) 

Za wyjątkiem sejsmologii górniczej, pozostałe metody prognozy sprowadzają się do 
śledzenia zmian zachodzących w pokładzie węgla. Zmiany te są reakcją pokładu na 
obciążenie zewnętrzne, przy czym możliwe są tu dwa podstawowe przypadki: 

— postępujące zniszczenie kruche, 
•— reakcja pokładu znajdującego się w stanie pokrytycznym. 
Przyjmując jako pewnik, że podstawowe zagrożenie sejsmiczne spowodowane jest przez 

dynamiczne zmiany stanu skał stropowych, to ograniczanie metod prognozy do badania 
stanu pokładu węgla prowadzi do nikąd. Pozytywnych rezultatów można oczekiwać jedynie 
wówczas, gdy zjawiska zachodzące w stropie, bezposTednio lub pośrednio przenoszą się 
na pokład. Jeżeli jednak zjawiska te nie powodują mierzalnych zmian w pokładzie, wówczas 
pozytywnych rezultatów oczekiwać nie należy. 

Stosowane obecnie kryteria prognozy zagrożenia sejsmicznego bazują na założeniu, że 
proces zniszczenia pokładu węgla przebiega według modelu zniszczenia kruchych, izotro-
powych sprężystych ośrodków skalnych. Założenie takie, pomimo licznych uproszczeń 
i idealizacji było poprawne dla węgla w stanie przedkrytycznym, gdy roboty górnicze 
prowadzono na mniejszych głębokościach. Obecnie, gdy głębokość na jakiej prowadzi się 
roboty jest znacznie większa, eksploatację w większości przypadków prowadzi się w po-

13 



Underground Exploitation School '96 

kładzie, w którym węgiel znajduje się już w stanie po kry tycznym. Pokład taki nie jest 
ośrodkiem kruchym sprężystym, lecz bardziej zbliżonym do pseudt^plastycznego bądź 
sypkiego. Jeżeli ośrodek taki zostanie dodatkowo obciążony, wówczas następuje jego dalsze 
zagęszczanie. Proces komprymacji nie może jednak rozwijać się w nieskończoność, gdyż 
w miarę wzrostu obciążenia, możliwości upakowania pokruszonego węgla maleją asymp-
totycznie do zera. Wówczas dalsze zagęszczanie pokładu nie jest możliwe, a wzrost 
obciążenia spowoduje pseudoplastyczne przemieszczanie materiału. 

Czego należy się spodziewać badając pokład znajdujący się w stanie pokrytycznym? 
Nawiercając tzw. strefę, wiercenia małośrednicowe wykazują, w jakiej odległości od 

pokładu znajduje się obszar deformacji pseudoplastycznycłi, w którym naprężenia zbliżają 
się do granicy plastyczności. Informacja ta wcale nie jest tożsama z sygnałem zagrożenia, 
gdyż w strefie pseudoplastycznej współczynnik Poissonea wzrasta, co powoduje, że ilość 
energii sprężystości nagromadzonej w jednostce objętości pokładu maleje. Dla v = 0,5 
energia sprężystości A - O , natomiast zwiększony wycłiód zwiercin spowodowany jest 
płynięciem plastycznym. 

Komprymacja zdezintegrowanego pokładu i ruch materiału plastycznego powodują wpraw-
dzie emisję impulsów akustycznych, lecz emisja ta utrzymuje się w przybliżeniu na stałym 
poziomie. Okresowe wzrosty towarzyszą niszczeniu jeszcze nie zmiażdżonych brył i okruchów 
węgla. 

Krótkotrwały wzrost ilości impulsów sejsmoakustycznych może wystąpić również przy 
szybko narastającym obciążeniu pokładu, co obserwuje się w krótkim okresie czasu przed 
wstrząsem mającym ognisko w stropie. Taki sam efekt uzyskuje się zresztą po odpaleniu 
standardowego ładunku MW w metodzie wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej (WAS). 

W metodzie sejsmicznej dodatnie anomalie pola prędkości to obszary komprymacji 
pokładu, gdzie występują podwyższone naprężenia, a wysokie v/artości dynamicznego 
współczynnika Poissonea przy niskich wartościach modułu Younga (modułu sprężystości 
liniowej) wskazują na pseudoplastyczny stan pokładu. 

Powyższe przyczyny wskazują na niedoskonałość powszechnie stosowanych metod 
prognozy i niedostosowanie ich do stanu rzeczywistego. Są to przyczyny obiektywne, które 
powodują, że stosowane obecnie metody prognozy nie mogą spełnić oczekiwań. 

5. Możliwości zwiększenia skuteczności prognoz zagrożenia 

Rozważając możliwości liczącego się postępu w zakresie prognozowania zagrożenia 
sejsmicznego należy ustalić, do jakiego stopnia jest to możliwe. 

Prognoza zagrożenia według obowiązujących obecnie zasad polega na gromadzeniu 
informacji i wnioskowaniu na ich podstawie o dalszym przebiegu procesu niszczenia ośrodka 
skalnego. Jest to więc klasyczna ekstrapolacja, której wiarygodność jest tym większa im 
bardziej rzeczywisty mechanizm zniszczenia skały zbliżony jest do teoretycznego. Należy 
sobie jednak uzmysłowić, że na przebieg procesu niszczenia skały wpływa szereg czynników, 
których uwzględnienie w kryteriach oceny stanu zagrożenia jest niemożliwe. Poza tym 
procesy niszczenia ośrodka skalnego zachodzą przez cały czas w górotworze znajdującym 
się w zasięgu wpływu eksploatacji górniczej, lecz tylko niewielka ich część (na szczęście 
bardzo mała) kończy się groźnym wstrząsem górniczym. W większości przypadków energia 

14 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96 

sprężystości nagromadzona w skałach ulega dyssypacji powodując słabe wstrząsy i inne 
niegroźne zjawiska. 

Na etapie zbierania danych i ich ekstrapolacji nie można jednak przewidzieć, który 
wstrząs spowoduje zagrożenie, a który nie, co zmusza do traktowania wszystkich odbieranych 
sygnałów z jednakową wagą i informowania Kierownictwa Kopalni o potencjalnym zagro-
żeniu. Ponieważ zdecydowana większość przekazywanych informacji nie zostaje potwierdzona 
przez rzeczywiste zagrożenie, metody prognozowania stają się obiektem nieuzasadnionej 
krytyki. Stan taki generuje także dodatkowo inne niezmiernie groźne zjawiska— znieczulenie 
i ignorowanie otrzymywanych informacji. 

Kryteria oceny zagrożenia bazują na jednym z wybranych teoretycznych mechanizmów 
zniszczenia skały. Całkiem możliwa jest jednak sytuacja, w której jednocześnie występują 
dwa mechanizmy, np. model kruchy, przy przygotowywaniu powierzchni zniszczenia w mo-
delu zniszczenia ośrodków spękanych. Wówczas kryteria ustalane dla pojedynczego modelu 
muszą być zawodne, zwłaszcza w sytuacji, gdy proces zniszczenia skały zostanie dodatkowo 
skomplikowany przez zjawiska reologiczne, zmiany nasycenia wodą skał itp. Otrzymywane 
wówczas sygnały są bardzo trudne do zinterpretowania przy obowiązujących kryteriach. 

Metody prognozy będą tylko wtedy skuteczne, jeżeli rozpoznany będzie odpowiednio 
dokładnie mechanizm zjawisk powodujących zagrożenie. Jeżeli pozna się ten mechanizm, 
to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyska się znaczny postęp w dokładności prognoz. 

Wiedza na temat ilościowych a nawet jakościowych zmian zachodzących w górotworze 
przed wstrząsem górniczym jest bardzo ograniczona. Wertując literaturę naukową dotyczącą 
wstrząsów górniczych i tąpań jako przyczynę podaje się przekroczenie wytrzymałości skał 
połączoną z uwolnieniem się energii sprężystości. Brak jest natomiast bliższych informacji, 
w jaki sposób do tego przekroczenia dochodzi. Podawanie jako dalszych przyczyn naturalnej 
skłonności skał do tąpań oraz występowanie mocnych skał w stropie i spągu jest z całą 
pewnością słuszne, ale dalej pozostaje nic nie mówiącym ogólnikiem. Aby to udowodnić 
wykonano ogromną ilość badań wytrzymałościowych skał płonnych i węgla, łącznie z oz-
naczaniem jego skłonności do tąpań. Badania te jednak nie spowodowały żadnego przełomu 
w ograniczaniu zagrożenia. t 

W jaki sposób do tak sformułowanych enigmatycznie przyczyn zagrożenia sejsmicznego 
można dostosować metody prognozy? 

Obecne metody prognozy, na co od 1989 r. zwracałem już kilkakrotnie uwagę w różnych 
opracowaniach i publikacjach, dostosowane są do prognozowania tąpnięć pokładowych. Na 
ile one są skuteczne dla tego typu tąpań —• nie ma w praktyce żadnego znaczenia, gdyż 
tąpnięcia pokładowe w polskim górnictwie węglowym mają tylko marginalne znaczenie 
i tym samym prognozuje się nie istniejące zagrożenia. Metody te uparcie wykorzystuje się 
jednak do prognozowania także tąpań stropowych, dziwiąc się, że nie spełniają oczekiwań. 
Przy zupełnie innym mechanizmie tąpań stropowych niż pokładowych metody te muszą 
zawodzić. Do takiego samego wniosku doszła komisja powołana przez Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn tąpnięcia w KWK „Nowy Wirek" w dniu 
11.09.1995. W sprawozdaniu tej Komisji w rozdz. IX na str. 24 podano: „Pomimo 
wieloletnich doświadczeń praktyki i nauki górniczej w okresie eksploatacji pokładów tąpiących 
zagrożenie tąpaniami nie zostało w dalszym ciągu dostatecznie opanowane. Istniejące metody 
oceny stanu zagrożenia tąpaniami w większości dostosowane są do zwalczania tąpań 
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0 charakterze pokładowym, a takie obecnie występują sporadycznie. Aktualnie manty do 
czynienia głównie z tąpaniami o charakterze stropowym i uskokowym (tektonicznym) dla 
których brak jest metody oceny zagrożenia i zasad profilaktyki*'. 

Jak w świetle powyższych uwag przedstawiają się możliwości opracowania bardziej 
skutecznych metod prognozy? 

Przede wszystkim należy zdefiniować, co należy rozumieć pod pojęciem prognozy. Jak 
zaznaczałem na wstępie, uzyskanie ścisłej informacji o miejscu i czasie wystąpienia 
zagrożenia sejsmicznego nie jest możliwe. Natomiast wydaje się możliwym, że po wyjaśnieniu 
mechanizmu tąpnięć stropowych będzie można wyznaczyć wyrobiska, w których prawdopo-
dobieństwo zagrożenia sejsmicznego będzie większe niż w pozostałych. Lokalizując takie 
miejsca, stosując odpowiednie techniki badawcze należy stwierdzić, czy zagrożenie takie 
rzeczywiście występuje. W kolejnym etapie metodami górniczymi należy zlikwidować 
zagrożenie, a metodami geofizyki zbadać skuteczność podjętych działań. 

Przedstawiony wyżej scenariusz wydaje się optymistycznym i nierealnym. W rzeczywi-
stości wnikliwa analiza projektowanych robót górniczych umożliwia jednak wydzielenie 
wyrobisk najbardziej zagrożonych, zawężając tym samym zakres badań i profilaktyki. Zasady 
postępowania dla modelu poślizgowego tąpnięcia stropowego przedstawiłem na obradach 
Szkoły '94 i Szkoły '95 (Goszcz 1994, 1995). Ponieważ model ten potwierdzają wycinkowe 
badania w kopalniach węgla, zaproponowany kierunek prac badawczych mających na celu 
szczegółowe rozpoznanie mechanizmu zagrożenia, jego prognozowania i ograniczania jest 
uzasadniony. Zakładając nawet, że model ten nie jest adekwatny do zjawiska, to i tak 
bezspornym jest, że prace badawcze dla wyjaśnienia przyczyn zagrożenia sejsmicznego 
1 prognozy tego zagrożenia należy skoncentrować na skałach stropowych. 

W tym celu należy: 
•— zagęścić sieć sejsmometrów tak, aby była możliwa rejestracja słabych wstrząsów 

o energiach umownych nawet poniżej 10 J i określać z większą dokładnością lokalizację 
ich ognisk, 

— rozszerzyć zakres interpretacji rejestrowanych sejsmogramów, wyznaczając również 
mechanizm ogniska wstrząsu, 

— przenieść obserwacje sejsmoakustyczne do skał stropowych rozszerzając zakres 
interpretacji o wyznaczenie lokalizacji źródeł impulsów, 

— sprawdzić przydatność metody geoelektrycznej i grawimetrycznej do badania zmian 
zachodzących w stropie, gdyż wydaje się, że metody te mogą dostarczyć interesujących 
informacji, 

— w strefach stwierdzonych anomalii geofizycznych wykonywać wiercenia kontrolne 
dla zbadania procesów zachodzących w tych strefach. 

Program prac badawczych obejmujących powyższe zagadnienia jako projekt celowy 
został zgłoszony do Komitetu Badań Naukowych, lecz dotychczas środki na jego realizację 
nie zostały przyznane. 

Przed opracowaniem metod prognozy należy również ustalić cel, do jakiego się dąży, 
to znaczy minimalną wartość umowną energii sejsmicznej jaka będzie przedmiotem prognozy. 
Obecnie realną granicą wydaje się być energia 10^ J. Tę lub inną wartość należy bezwzględnie 
jednoznacznie określić. Bez określenia tego progu, pod adresem metod prognozy będą 
kierowane pretensje, że nie przewidziano tąpnięcia spowodowanego wstrząsem o energii 
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np. 5 • 10^ J bądź nawet mniejszej. Należy również określić zakres prognozy. Przy obecnym 
stanie wiedzy możliwym jest wskazanie wyrobisk górniczych, w których zagrożenie sejsmiczne 
jest największe, co można traktować jako ustalenie miejsca zagrożenia. 

Większą trudność stanowi określenie czasu, w jakim może wystąpić zagrożenie, ponieważ 
proces niszczenia ośrodka skalnego jest procesem reologicznym, na którego dynamikę ma 
wpływ szereg czynników geologiczno-górniczych. Przybliżonym rozwiązaniem tego problemu 
będzie czas, w jakim roboty górnicze, stanowiące mechanizm spustowy przyspieszający 
proces zniszczenia, zbliżą się do strefy zagrożonej. Wbrew pozorom, analizując możliwe 
postępy tych robót, przedział czasu, w którym można oczekiwać wzrostu zagrożenia, można 
ustalić. 

Na zakończenie chcę zwrócić uwagę, że zagrożenie sejsmiczne jest zjawiskiem deter-
ministycznym zachodzącym tylko w określonych, niekorzystnych warunkach geologiczno-
górniczych. Rokuje to duże nadzieje na uzyskanie metod prognozy, a zarazem sugeruje 
celowość ograniczenia wykorzystywania metod probabilistycznych i rachunku statystycznego 
dla ustalania kryteriów zagrożenia. 

6. Wnioski końcowe 

1. Stosowane aktualnie metody prognozy zagrożenia sejsmicznego w kopalniach węgla, 
za wyjątkiem metody sejsmologii górniczej sprowadzają się do badania stanu pokładu 
węgla. Ponieważ źródło zagrożenia znajduje się w skałach stropowych, metody te mogą 
wskazywać na zagrożenie tylko wówczas, gdy procesy geodynamiczne rozwijające się 
w skałach stropowych powodują mierzalne zmiany w pokładzie węgla. Jeżeli źródło 
zagrożenia znajduje się w większej odległości od pokładu, wówczas uzyskanie odpowiednich 
sygnałów jest niemożliwe. 

2. Aby uzyskać liczący się postęp w prognozowaniu stanu zagrożenia należy opracować 
metodykę badań i obserwacji zmian zachodzących w skałach stropowych. Po wyjaśnieniu 
mechanizmu górniczych wstrząsów stropowych i ustaleniu zjawisk, jakie zachodzą w skałach 
przed głównym wstrząsem, możliwe będzie opracowanie metod prognozy w większym 
stopniu zadowalających praktyków. 

3. Bezpośrednie ustalenie miejsca i czasu wystąpienia zagrożenia jest nierealne. Istnieją 
jednak powody aby przypuszczać, że możliwe będzie ustalenie wyrobisk najbardziej zagrożonych, 
a czas wystąpienia zagrożenia można będzie określać w sposób pośredni, analizując projekty 
eksploatacji i obliczając, kiedy roboty górnicze zbliżą się na taką odległość do strefy zagrożonej, 
przy której nastąpi naruszenie równowagi chwiejnej w tej strefie. 

Przekazano 10 stycznia 1996 r. 
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The feasible possibilities of prediction of seismic hazard 

Abstact 
The seismic tiireat is connected with the last phase of failure of rocks. The failure 

process is described by two models: the model of brittle fractures and the model of failure 
of fractured rocks. At present the base of applied methods of prediction of seismic threats 
is the model of brittle fracture. 

The model of brittle fracture of rocks is proper for bumps and the model of failure 
of fractured rocks is proper for roof rockbursts. These last have dominated lattely in Polish 
coal mines and no wonder that application of prediction methods proper for bumps have 
not produced expected results. 

The elaboration of effective prediction methods will be possible after interpretation of 
roof rockbursts mechanism and investigation of geomachanical events before the main 
tremor. At that time the localisation of the threat will be possible and time in which the 
threat will occur, may be estimated in the indirect way by analysing of minig projects in 
the endangered region. 
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Struktura zapisów sejsmologicznych wstrząsów górniczych z punktu 
widzenia prognozy zagrożenia sejsmicznego 

Słowa kluczowe 
Wstrząsy górnicze-osiadanie-plastyczne pełzanie 

Streszczenie 

Rozpatrzono dwa modele mechaniczne pękania górotworu w strefach ogniskowych 
silnych wstrząsów górniczych. Pierwszy jest wynikiem osiadania warstw stropowych, drugi 
— plastycznego przesunięcia skał stropowych na plastycznym podłożu poeksploatacyjnym. 
Rozwojowi obu modeli towarzyszy emisja sejsmiczna o zwiększonej aktywności, poprze-
dzająca główne pęknięcie. Pomiary geodezyjne, w połączeniu z pomiarami geofizycznymi, 
użyte do przewidywania silnych wstrząsów mogą spowodować wyraźny wzrost prawdopo-
dobieństwa poprawnego przewidywania silnych wstrząsów górniczych. 

1, Wstęp 

Istnieją bardzo zróżnicowane opinie dotyczące możliwości wykorzystania ciągów zapisów 
sejsmicznych z kopalń dla oceny ryzyka wystąpienia silnych wstrząsów górniczych. Badania 
wykonane na materiale archiwalnym (Lasocki 1990; Marcak 1993, 1994) wskazują na to, 
że informacja zawarta w danych pomiarowych jest zróżnicowana. Można wykazać, że 
wystąpienie silnego wstrząsu górniczego, poprzedzonego zmianami informacji sejsmologi-
cznej, zawartej w ciągu danych pomiarowych, jest zasadniczo bardziej prawdopodobne niż 
wystąpienie wstrząsu bez takiej zmiany. 

Strukturę danych pomiarowych badano przez estymację wykładnika Hursta (Marcak 
1994). Dla zrozumienia istoty tego badania zdefiniujemy tzw. ruch Browna o przyrostach 
gaussowskich jako 

. r n / 
X(t2) - X(ti) t2 - tl (1) 

^ / 

gdzie D^ jest dyspersją procesu losowego x(t). 

Mówimy, że przyrosty X są statystycznie samopodobne z parametrem H, jeżeli wielkości: 
X(t) - X(to) oraz [X(r, t) - X(to)/r^] są statystycznie nierozróżnialne, czyli mają takie 
same dystrybuanty łączne dla każdego to > 0. Takie ruchy Browna można podzielić na 
trzy kategorie w zależności od wielkości wykładnika H: 

19 



Underground Exploitation School '96 

dla H = 1/2 przyrosty X(t2) - X(ti) oraz X(t3) - X(t2) przy ti < t2 < t3 

N 

fl-

są 
niezależne statystycznie, a więc są między sobą nieskorelowane. Dlatego możliwość prze-
widywania zdarzeń przyszłych z poprzedniego zachowania jest absolutnie niemożliwe; 

— dla H > 1/2 przyrosty są dodatnio skorelowane, co oznacza, że jeżeli X rośnie dla 
określonej chwili czasowej tg, to kontynuuje wzrost przy t > to; 

— dla H < 1/2 korelacja jest ujemna. 
Badania przeprowadzone w różnych kopalniach wskazują na to, że istnieją długie okresy, 

w których H jest zbliżone do 1/2, co oznacza, że wówczas nie ma możliwości przewidywania 
rozwoju ciągu wstrząsów sejsmicznych z danych poprzedzających. Istnieją jednak okresy, 
w których współczynnik Hursta wyraźnie wzrasta i wówczas można przewidzieć zachowanie 
się tego ciągu stosunkowo pewnie. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że: 

— zmiany własności predykcyjnych można wyznaczyć jedynie w sposób statystyczny,-
a więc zależny od ilości zarejestrowanych wstrząsów, które są podstawą do wyznaczenia 
parametrów' opisujących ten ciąg, W szczególności trudno opisać nagłe zmiany aktywności 
ze względu na konieczność zebrania odpowiednio licznego archiwum danych pomiarowych, 

— zmiany parametrów wyznaczonych z ciągów wstrząsów nie oznaczają jeszcze za-
grożenia tąpnięciem i związek pomiędzy tym zagrożeniem a zmianą własności ciągów 
wstrząsowych powinien być udowodniony. 

Do badania możliwości wyko-
rzystania pomiarów sejsmologicz-
nych z kopalń trzeba więc dołą-
czyć rozpoznanie mechanizmów 
tworzenia tych ciągów. Istnieją 
dwa główne typy tych mechani-
zmów. Jeden jest związany z osia-
daniem i ruchem warstw stropo-
wych (Marcak 1992, 1993, 1995). 
Rozpoznanie tego mechanizmu 
prowadzi do rozwoju stref szcze-
gólnych odkształceń niesprężys-
tych (stref inkluzyjnych), wzdłuż 
których następuje istotne przesu-
wanie mas skalnych. Wzdłuż tych 
stref rozwijają się również silne 
wstrząsy sejsmiczne. Na rys. 1. 

pokazano zróżnicowanie aktywności sejsmologicznej w czasie eksploatacji ściany. Jeżeli 
przedziały przestrzenne, w których zarejestrowano zwiększoną aktywność sejsmologiczną 
i zwiększoną emisję energii sejsmicznej oraz miejsca pojawienia się silnych wstrząsów 
górniczych w rejonie kopalni Halemba połączyć liniami prostymi, to otrzymamy obraz 
pokazany na rys. 2. Obydwa te wyniki potwierdzają poprawność założonego modelu rozwoju 
zniszczenia w wyniku przesuwania mas w rezultacie osiadania. 

Z drugiej strony, lokalizacja wstrząsów o energii większej niż 10^ J z kopalni Czeczot 
— rys. 3. — wyraźnie układają się wzdłuż linii tektonicznych, co wskazuje na inny sposób 
uruchomienia emisji sejsmologicznej z górotworu w porównaniu z omówionymi wcześniej. 

A -

7, 

r 

LI 
a 

f f f l 
I czas 

At=15dni 

Rys. 1. Rozkład aktywności sejsmicznej w czasie eksploatacji 
ściany w KWK Halemba 

5 "ł a — wstrząsy o energii > 1 0 J, b — wstrząsy o energii > 10 J 
Fig. 1. The distribution of seismic activity during the excavation 

of the longwall in 'Halemba' Coal Mine 
a — the seismic events with energy over 10^ J, b — the seismic 

events with energy over 10^ J, (opis osi odciętych: time, days) 
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Rys. 2. Rozwój stref intensywnych odksztłceń 
niesprężystych w pokł. 506 KWK Helemba 

a — maksima aktywności sejsmicznej, 
) — maksima występowania wstrząsów o dużej 

energii, 1 ... 8 — numer kolejny ściany 

Fig. 2. The location of inclusion zones in the 
roof of seam 506 in „Halemba" Coal Mine 

a — maximum of seismic activity, 
b — the events with very large energy, 

1—8 — longwall number 
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Rys. 3. Występowanie silnych wstrząsów górniczych na obszarze KWK „Czeczot" 

Fig. 3. The location of strong shocks epicenters in „Czeczot" Coal Mine 
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2. Osiadanie skał stropowych 

Badania nad procesem osiadania skał w wyniku eksploatacji górniczej mają stosunkowo 
długą łiistorię, szczególnie w Polsce i oparte są na dorobku takich autorów, jak: S. Knothe, J. 
Kwiatek, B. Skinderowicz i inni. Rozważania dotyczące przestrzennego i czasowego rozkładu 
obniżeń w(t) wyprowadza się z zależności 

3 w 

a t — ' ( 2 ) 
= C(Wk - w) 

gdzie W oznacza końcowe obniżenie punktu pod wpływem osiadania, a tzw. współczynnik 
czasowy c wyraża niesprężystą reakcję górotworu. Jeżeli odwołamy się do własności kinetycznych 
niecki osiadania, zbudowanej w oparciu o model Maxwella (Drzęźla 1995; Nowacki 1963), to 
musimy wprowadzić: moduł sprężystości elementu Hooke'a moduł sprężystości elementu 
tłumionego w modelu Maxwella E, współczynnik lepkości h oraz czas relaksacji ośrodka T = 
= h/E. W takim modelu naprężenie a(t) i odkształcenie e(t) są powiązane zależnością 

/ 
d E + 

\ 

di Tl 
a(t) = /T- T-N 3 EOOE (Eoo -h E) — + 

di 
e(t) 

(3) 

Wprowadzimy funkcję relaksacji w postaci 

^( t ) = Eoo + Ee - t / T 
(4) 

Eoo + E 
= f + (1 - f)e - t / T 

(5) 

gdzie f — asymptotyczna pozostałość naprężenia. 

Można wykazać (Drzęźla 1995), że dla takiego modelu naprężenia a(s,z) jakie ujawniają 
się w odległości s od czoła ściany mają postać 

s / r 
a(s,z) 

(Eoo + E) 27ragB 
I n f - 1 

V y 
rn^ 

s + ^r 
(1 - f)e TV + f 

—oo 

(6) 

a zależność od czasu ma postać 

a(t) 
o 

d£(T) 
dT 

^ ( t - x)d'C 
(7) 

gdzie: 
a 

r 
B 

V 

stała, 
przyspieszenie ziemskie, 
promień zasięgu osiadania, 
współczynnik liniowej zależności pomiędzy przemieszczeniami, 
i odkształceniami poziomymi, 
prędkość postępu ściany. 
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Wzory te pokazują zasadniczy wpływ własności reologicznycłi ośrodka skalnego na 
rozwój jego odkształceń w trakcie osiadania. W szczególności dla ośrodków warstwowanych 
granice litologiczne szczególnie łatwo poddają się odkształceniom niesprężystym. Dlatego 
wydaje się, że w przypadku ośrodka silnie warstwowanego, zbudowanego z wytrzymałych 
piaskowców lub dolomitów, w strefach bezpośrednio przylegających do wyrobiska odkształ-
cenie niesprężyste odbywa się zgodnie z modelem dylatancyjno-plastycznym (Marcak 1992), 
w którym należy spodziewać się odspojenia warstw stropowych, a następnie ich pękanie 
w strefach inkluzyjnych. Taki sposób pękania odpowiada omawianym poprzednio przykładom 
zmian współczynnika Hursta, obliczanych z ciągów rejestracji sejsmologicznych. Przedziały 
czasowe, w których ten współczynnik wynosi 1/2 odpowiadają procesowi rozwarstwiania 
stropu, a przedziały, w których ten współczynnik jest wyraźnie większy niż 1/2 odpowiadają 
procesowi tworzenia i rozwoju stref inkluzyjnych. Przesuwanie stropowych mas skalnych 
odbywa się wzdłuż tych stref. 

3. Przesunięcia kompleksu wytrzymałych skał umieszczonych na podłożu plastycznym 

Strefa wyeksploatowana podlega konsolidacji w czasie. Niemniej, w dłuższym odcinku 
czasu można ją traktować jako strefę odkształceń plastycznych, na której, może być 
reahzowane przesunięcie mas skalnych. Jeżeli w wyniku osiadania skał stropowych nie 
nastąpi dezintegracja kompleksu skał nadległych, to możemy bloki takich skał, ograniczone 
uskokami, rozpatrywać jako zwarte kompleksy wytrzymałych skał, zalegających na podłożu 
plastycznym. Ruch takiego kompleksu podlega określonym prawom fizycznym. 

Dwuwymiarowy ośrodek skalny z powierzchnią pęknięcia pozwala na wprowadzenie 
naprężeń jak na rys. 4. Zachowanie masywu skalnego na granicy pęknięcia zależy od 

/ I 

(o-" 
ĆTj ̂  (Tjij 

T -
O) - tTijf 

) 

fTi , rT||| - naprężenfa pionowe i poziome, działająca na blok skain; 
a , T - naprężenia działające na powierzchnię ześlizgu 

T - si!a tarcia 

Rys. 4. Model powierzchni pękania ośrodka skalnego 

Fig. 4. The model of fracturing surface in rocks 

Rys! 5. Model procesu zsuwania się ośrodka 
skalnego z tarciem 

Fig. 5. The model of creeping process with friction 
in layered media 
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równowagi sił. Jeżeli siły t i siła tarcia T zostaną przezwyciężone przez siły działające 
w przeciwnym kierunku, to nastąpi przesunięcie tych mas. Sytuacje takie przedstawiono 
na rys. 5. Blok skalny może się zsuwać wzdłuż warstwy plastycznej, jeżeli jest spełnione 
cryterium Mohra. Kryterium to rozdziela obszary zsuwania i obszary stabilne w zależności 
od tego, gdzie znajduje się punkt pomiarowy w układzie współrzędnych, na osiach 
którego jest odpowiednio naprężenie normalne i naprężenie ścinające wzdłuż powierzchni 
ześlizgu. W wyniku zsuwania następuje zmiana warunków naprężeniowych w związku 
z przyrostem naprężeń, przeszkadzających w rozwoju zsuwania. 

Rozwój pęknięcia można prześledzić na modelu przedstawionym na rys. 6. Istnieją 
dwie płaszczyzny, wzdłuż których następuje przesunięcie. Jedna z nich, położona 
na głębokości Z, jest płaszczyzną, na której leży blok skalny. Druga płaszczyzna 

/ 

wytworzy się w wyniku powstania naprężenia a_L. Jeżeli w strefie brzegowej, np. 
/ 

w strefie uskokowej, powstanie zróżnicowanie w rozkładzie naprężeń (J\\, to może 
się zdarzyć, że obszar X przechodzi ze stanu plastycznie „pasywnego" do „aktywnego". 
Praktyczny skutek takich zmian polega na przejściu tego obszaru ze stanu stabilnego 
do niestabilnego. W wyniku przesunięcia masy w obszarze X następuje zerwanie 
ciągłości wzdłuż głównej powierzchni tarcia i zamiana sił tarcia statycznego na siły 
tarcia kinetycznego 

Zsuwanie masy skalnej związane jest z wyzwalaniem energii sejsmicznej. Równowaga 
sił prowadzi do określenia długości bloku skalnego L i jego miąższością z w postaci 
wzoru (Means 1976) 

L = V afi - afi 
r 

Y2sin5 
- I 

\ 

A T 

T(Z) 

-,-1 

(8) 

gdzie: 
aF, i afi naprężenia na początku i na końcu bloku skalnego, 
5 — kąt zsuwania, 
AT/T — względna redukcja naprężeń ścinających w strefie odkształceń plastycznych. 

Tak więc, przy określonych warunkach fizycznych, możhwe jest uruchomienie ześlizgu 
mas skalnych przez prace górnicze. Takie zsuwanie może być ułatwione przez ruch dyfuzyjny 
wody, która pomaga w przemieszczaniu bloków skalnych. Ocenia się, że siła związana 
z dyfuzyjnym wypływem wody może mieć postać (Means 1976) 

V F2(z) = ri J — dz < o 
ko o (9) 

gdzie: 
Tl 
V 

ko 

współczynnik plastyczności, 
prędkość objętościowa wypływu wody, 

współczynnik przepuszczalności. 
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4. Wpływ płynów złożowych na rozkład napręźen w skalnym ośrodku porowym 

Skalny ośrodek porowaty może być poddany odkształceniom sprężystym lub niesprężystym 
zarówno na skutek naprężeń przekazywanych przez szkielet skalny, jak również na skutek 
ciśnień przekazywanych przez płyny złożowe. W ośrodku pierwotnym należy zdefiniować: 

Natężenie całkowite t, które oznacza siłę całkowitą, działającą na jednostkę powierzchni 
elementu skalnego, 

Natężenie szkieletowe tg, oznaczające siły przenoszone przez stałą część ośrodka skalnego 
na jednostkową powierzchnię elementu skalnego, 

Ciśnienie złożowe p, czyli siły przenoszone przez płyn złożowy i działające na jednostkę 
powierzchni. 

Naprężenia działające na powierzchnię pęknięcia można podzielić na naprężenia normalne 
do tej powierzchni a i naprężenia styczne T. Indeksem s oznaczymy naprężenia szkieletowe, 
indeksem f ciśnienie złożowe. Można zatem zapisać 

(10) 

T^ + = (11) 

gdzie oznacza porowatość. 

Ciśnienia ścinające nie są przenoszone przez ciecze. Wprowadza się również tzw. 
naprężenia efektywne 

(12) 

co oznacza, że naprężenia mają postać 

a = a - p (13) 

Naprężenia te mają istotne znaczenie przy przewidywaniu zachowania się ośrodka 
skalnego porowatego, w którym siły są przenoszone przez szkielet skalny i przez płyn 
złożowy. Rozpatrzymy szczególny rodzaj struktury skalnej, tj, szczelinę. Zachowanie ośrodka 
skalnego w otoczeniu szczeliny zależy od jej struktury. 

Dla szczeliny otwartej (rys. 6a) wpływ ciśnienia płynu złożowego jest związany ze 
zmianą porowatości wzdłuż granicy ct)(2) - c|)(l), co powoduje zmianę naprężeń 

a\2) <^(2) - c j ) ( l ) l p (14) 

Dla szczeliny zaciśniętej (rys. 6b) możliwa różnica ciśnienia płynu złożowego jest 
związana ze skokiem ciśnienia efektywnego 

a ' ( l ) ęf(2) I = p2 - Pi (15) 
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(A) 

ł 

T 

t 
- r 

i 

Ci.) 

a. Dla granicy z małą przepuszczalnością mo-
żliwa zmiana ciśnienia porowego wynika z róż-
nicy możliwości przepływu cieczy po obydwu 
stronach szczeliny (rys. 6c) 

& { l ) a ' ( 2 ) 1 = P2 - P i (16) 

b . 

cr cv 

Pi 

Wszystkie omówione tutaj typy zmian naprężeń 
na granicy pęknięć mogą występować w przypadku 
odkształceń struktur skalnych nadległych nad po-
kładami węgla. Mówiąc ogólnie, obecność płynów 
złożowych w strukturach skalnych powoduje ła-
twość przesuwania skał ze względu na działanie 
rozprężające na granicy dwóch ośrodków skalnych. 

5. Możliwości badania odkształceń 
w strefach ogniskowych 

(i) 

c. 

T r ^ 

Zmiany naprężeń ścinających w procesie zsu-
wania skał w strefie inkluzyjnej przedstawiono na 
rys. 7. Istnienie wypustów skalnych i mostów po-
woduje, że siła tarcia rośnie wraz ze wzrostem 
przesunięcia. Początkowy okres wstępnego pełza-
nia w strefie inkluzji powoduje zwiększenie aktyw-
ności sejsmicznej. Następnie można zaobserwować 
znaczne zatrzymanie w tempie zsuwania (nawt do 
zera), jak to widać w części „A" wykresu. Po tym 
etapie nastąpi główna relaksacja energetyczna 
i zsunięcie. Wielkość emitowanej energii sejsmi-
cznej zależy od różnicy pomiędzy prostą, opisującą 
zależność pomiędzy naprężeniem i odkształceniem, 
nachyloną pod kątem zależnym od sztywności 
ośrodka, a zmianą siły tarcia po pokonaniu oporu 
wypustów i mostów w ośrodku. 

Drugi z rozpatrywanych modeli można rów-
nież połączyć z przemieszczeniem. Z mecha-

nicznego punktu widzenia zdarzenia sejsmiczne o różnym momencie sejsmicznym są 
związane z różnymi wielkościami zsunięć na płaszczyźnie uskokowej. Przyjmuje się (Aki 
1966, 1967), że moment sejsmiczny 

A i > Pi-
- G' 

Rys. 6. Trzy modele szczeliny w ośrodku 
skalnym z płynem złożowym 

Fig. 6. Tliree crack models in the rocks 
saturated with water 

Mo = |lAu (17) 

gdzie: 
m 
A 
u 

moduł sztywności, 
powierzchnia zsunięcia, 
średnia wielkość zsunięcia na powierzchni A, 
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Sposób zsuwania masy skalnej zależy od bu-
dowy tektonicznej rejonu, w którym to zsunięcie 
zachodzi, od szerokości strefy i od sposobu re-
laksacji energii sejsmicznej. Istnieją możliwości 
relaksacji przez pojedynczy, bardzo silny wstrząs 
lub poprzez ciąg wstrząsów mniej energetycz-
nych, lecz liczniejszych. Niepewność sposobu re-
laksacji powoduje główną trudność w ocenie stru-
ktury ciągów wstrząsowych i w możliwości prze-
widywania ich rozwoju. Rozpatrzymy powszech-
nie akceptowany rozkład ilości wstrząsów o okre-
ślonej energii. Zgodnie z rozkładem Gutenberga-
Richtera liczba wstrząsów N(E) o energii większej 
od E ma rozkład 

Ai niestabilność 

Rys. 7. Zmiany naprężeń ścinających w strefie 
inkluzji; f — wielkość siły tarcia 

Fig. 7. The relation between friction of the rock 
blocks and their displacement 

(odnośnik: unstability) 
log N(E) = a - b log E (18) 

Jednocześnie można uzyskać zależność empiryczną (Wyss, Brune 1968), (Thatcher, 
Hanks 1973; Kanamori 1977a, 1978) 

log Mo = c log E + d (19) 

stąd można otrzymać zależność 

log N(Mo) = a + (bd/c) - (b/c) log Eo (20) 

a zatem 

N(Mo) - a M ^ (21) 

gdzie 

a = - b = b / c M > M max (22) 

Jednocześnie, przyjmując, że dla N(Momax) = ^ można napisać 

- b r N(Mo) = aM"^ [1 - H(Mo - Moniax)] (23) 

gdzie H jest funkcją Heaviside'a. Wprowadzając gęstość rozkładu 

n(M,) = -
d N 

dM o (24) 

możemy napisać (Molnar 1979) 

M o = M o T = ! I A v t (25) 
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gdzie; 
o o 

M^ = J Mo n(Mo)dMo 
O (26) 

lvi — przyrost momentów sejsmicznych, 
T — okres czasu, w którym prowadzone są badania, 
V — zsunięcie na płaszczyźnie uskoku w czasie x, 
jl — średni moduł sztywności. 

Tak więc istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy wielkością zsunięcia a wielkością 
emisji sejsmicznej powstałej w układzie uskoków i pęknięć, które stanowią źródło ciągu 
wstrząsów sejsmicznych. 

Badania dotyczące przewidywania silnych trzęsień ziemi ze struktury ciągów pomiarów 
sejsmologicznych (Keilis-Borok, Kossobokov 1990) wykazały, że przed pojawieniem się trzęsienia 
ziemi następuje zwiększona emisja sejsmiczna z rejonu przyszłego źródła. Oznacza to również, 
że zmiana aktywności sejsmicznej powinna znaleźć swoje odwzorowanie w zmianie wielkości 
zsunięcia na płaszczyźnie uskoku. Pomiary tego parametru mogą więc istotnie przyczynić się 
do zwiększenia możliwości predykcyjnych, zawartych w ciągach pomiarów sejsmicznych. 

6, Podsumowanie 

Rozważania, przeprowadzone powyżej, skłaniają do następujących wniosków. 
1. Wykorzystanie samych sejsmicznych danych pomiarowych do przewidywania zacho-

wania się górotworu może prowadzić do fałszywych wniosków ze względu na skomplikowany 
i różnorodny charakter rozwoju w ośrodku skalnym pękania, które poprzedza pojawienie 
się silnego zjawiska dynamicznego. 

2. Przed przystąpieniem do prognozy zagrożenia wyrobisk górniczych skutkami istnienia 
silnych wstrząsów górniczych na podstawie pomiarów sejsmicznych trzeba przeprowadzić 
analizę geomechaniczną sytuacji górniczej, przewidzieć zasadniczy mechanizm, według 
którego może rozwijać się pękanie górotworu i śledzić przy pomocy pomiarów sejsmicznych 
rozwój tego procesu. 

3. Istnieje możliwość i potrzeba uwzględnienia w interpretacji sejsmiczności zarejestrowanej 
w kopalniach również wyników pomiarów geodezyjnych. W szczególności chodzi o pomiar 
wielkości i prędkości osiadania warstw stropowych i zmian tych wielkości w czasie. Dotyczy 
to wównież rozwoju stref spękanych i odspojenia warstw stropowych. Pomiary te, interpretowane 
łącznie z geomechanicznym rozpoznaniem mechanizmu pękania i zmianą aktywności sejsmicznej 
oraz rozkładu energii wstrząsów, powinny stanowić podstawę procesu predykcji zagrożenia przez 
wystąpienie niebezpiecznie silnych wstrząsów górniczych. 

Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w czasie analizowania materiałów pomiarowych zgro-
madzonych w polskich kopalniach podziemnych, wskazują na to, że prawdopodobieństwo 
prawdziwości takiej oceny jest duże. 

Przekazano 27 listopada 1995 r. 
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Structure of mining shocks records and its influence on the 
assessment of seismic risk 

Abstract 

Two geomechanical models of rock fracturing in the futurę source of strong mining 
shocks were considered. One of them is a result of roof rock subsidence, the second — 
a result of a niovements of overlying rocks on the plastic zone which appear after 
exploitation of coal seams. During development of destruction of rocks, according to both 
models, seismic emission is observed and increasing activity of this emission may be 
observed just before the main shock apperance, The deformation measurements, associated 
with the geophysical registradon may markedly help in obtaining better prediction of the 
strong mining shock risk. 
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Sejsmologiczne prekursory zagrożenia sejsmicznego określane 
w warunkach kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 

Słowa kluczowe 
Tąpania-wstrząsy-zagrotenie sejsmiczne-prekursory 

Streszczenie 
Postawiono pytanie — czy w oparciu o stosowane w Górnośląskim Zagłębiu Wę-

glowym systemy obserwacji sejsmologicznych możliwe jest oki-eślaiiie prekursorów za-
grożenia sejsmicznego? Przedstawione zostały poglądy w tym zakresie oraz na bazie 
wieloletnicli doświadczeń i współpracy międzynarodowej sformułowano kierunki działań, 
które winny doprowadzić do szerszego stosowania istniejących rozwiązań w praktyce. 
Wykazano, że możliwe jest określanie, na bazie danych sejsmologicznych, pewnych 
wielkości mających cechy prekursorów zagrożenia sejsmicznego i że przyczyniają się 
one do ogólnego wzrostu efektywności metody sejsmologicznej powszechnie stosowanej 
w kopalniach węgla i rud miedzi w Polsce, zagrożonych występowaniem sejsmiczności 
indukowanej oraz tąpań. 

1. Wstęp 

Charakterystyczną cechą działalności górniczej prowadzonej w pewnych zagłębiach jest 
występowanie zjawisk dynamicznych, które są indukowane prowadzonymi robotami górni-
czymi. Zjawiska te obejmują bardzo szeroki przedział energetyczny, przy czym ich grupa 

o 
o energii sejsmicznej większej od 10 J nosi nazwę wstrząsów górotworu. Bardzo niewielka 
częśc tych zjawisk jest przyczyną zaistnienia tąpnięć w podziemnych wyrobiskach górniczych 
a także uszkodzeń powierzchniowych elementów środowiska naturalnego, w szczególności 
obiektów budowlanych (Dubiński 1994; Dubiński, Konopko 1995). 

W Polsce do zagłębi charakteryzujących się sejsmicznością indukowaną należą Gór-
nośląskie Zagłębie Węglowe i Legnicko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, gdzie eksploatacja 
górnicza prowadzona jest sposobem podziemnym. Wyjątkowym w tym zakresie jest beł-
chatowskie złoże węgla brunatnego, w którym pokład węglowy jest wybierany sposobem 
odkrywkowym i eksploatacji tej towarzyszy również znacząca sejsmiczność. 

Wyniki licznych badań i obserwacji pozwalają na stwierdzenie, że wzrastający z czasem 
stopień wyeksploatowania złoża, związane z tym zwiększanie się głębokości eksploatacji 
oraz zmieniający się niekorzystnie charakter środowiska skalnego (resztki, krawędzie, itp.) 
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powodują, że potencjalny stopień zagrożenia sejsmicznego w odniesieniu do wyrobisk 
górniczych ma trend narastający. Ograniczając problem do Górnośląskiego Zagłębia Wę-
glowego przedstawiono w poniższej tabeli 1 dane, które charakteryzują sejsmiczność tego 
obszaru i jej skutki występujące w postaci tąpnięć w ostatnich 10 latach. 

Tabela 1. Charakterystyka sejsmiczności i jej przejawów kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego 
Table 1. Characteristics of seismicity and its symptoms in the Upper Silesian coal mines 

Rok 
Ilos'ć wstrząsów o energii [J] Liczba 

Rok 
10^ 10^ 10^ 10^ 10^ tąpnięć 

1986 2 390 192 20 3 1 27 

1987 2 015 204 36 5 0 13 

1988 1 471 133 15 0 0 14 

1989 973 91 10 2 0 15 

1990 960 71 5 2 0 
1 

16 

1991 822 37 3 1 0 

1992 719 53 7 0 1 10. 

1993 825 84 3 2 18 

1994 661 78 6 1 0 12 

1995 • 385 70 8 2 0 7 

Z analizy tej tabeli można odnieść wrażenie istnienia pewnego rodzaju sprzeczności 
pomiędzy powyższym stwierdzeniem o narastaniu potencjalnego zagrożenia sejsmicznego 
a faktycznymi rezultatami pomiarów i obserwacji. Mniej jest bowiem zjawisk sejs-
micznych i tąpnięć w kolejnych latach. Powstaje zatem pytanie — co jest powoderrl 
takiej rozbieżności? Jedną z odpowiedzi może być stwierdzenie wzrostu efektywności 
profilaktyki tąpaniowej w szerokim ujęciu, a więc obejmującej metody prognozy, 
bieżącej oceny zagrożenia tąpaniami, projektowania eksploatacji oraz zwalczania za-
grożenia. 

Problem ten jest bardzo szeroki i rzeczywiście w każdym z wymienionych elementów 
notuje się w ostatnich latach postęp metodologiczny i sprzętowy, który składa się na ogólną 
poprawę efektywności profilaktyki tąpaniowej. 

W niniejszym wykładzie zaprezentowane zostaną rozwiązania, które dotyczą najtrudniej-
szych w tym zakresie zagadnień, a mianowicie prognozy zagrożenia sejsmicznego, którego 
pochodną jest zagrożenie tąpaniami. Celowo użyte zostało tutaj wyrażenie „najtrudniejsze", 
gdyż procesy, jakie rządzą tymi zagadnieniami, mają charakter losowy o wyjątkowo złożonej 
strukturze fizycznej, która w warunkach górniczych ulega ciągłym zaburzeniom wynikającym 
z prowadzonej działalności górniczej. 

Wykład ma być próbą odpowiedzi na pytanie — czy na bazie aktualnego stanu rozwoju 
metody sejsmologicznej w polskich kopalniach węgla kamiennego jest możliwa prognoza 
zagrożenia sejsmicznego? 
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2. Charakterystyka stanu zagadnienia 

Pojęcie prognoza w odniesieniu do zagrożenia sejsmicznego jest terminem złożonym, 
który winien charakteryzować następujące trzy elementy: 

— określenie miejsca wystąpienia zagrożenia, szczególnie tego, gdzie istnieje możliwość 
powstania wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych, mogących spowodować tąpnięcie, 

— ocenę intensywności mającego zaistnieć zagrożenia, to jest oszacowanie klasy ener-
getycznej mogących powstać zjawisk sejsmicznych (np. energia maksymalna, przeciętna, 
itp.), 

— wyznaczenie czasu wystąpienia wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych o zadanej 
energii, czyli takich, których zaistnienie może spowodować tąpnięcie. 

Bardzo często pojęcie prognozy jest kojarzone wyłącznie z jej trzecim elementem. 
Patrząc bowiem na problem wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia — wyraża on dążność 
do tego, aby w tąpaniach nie było poszkodowanych ludzi — określenie czasu zaistnienia 
zjawiska, z odpowiednim wyprzedzeniem, stwarza szansę efektywnej realizacji takiego 
zadania. Stąd, aby nie używać słowa prognoza do dwóch pierwszych jej elementów, mówi 
się o ocenie zagrożenia wstrząsami, tąpaniami, itp., z ograniczeniem postępowania do 
wyznaczenia miejsca i energii mogących zaistnieć zjawisk sejsmicznych. Tym niemniej 
dwa pierwsze elementy prognozy są także istotne i zostanie im poświęcona część niniejszego 
wykładu. Należy stwierdzić, że zarówno badania naukowe, jak i osiągnięcia praktyczne są 
w odniesieniu do tych zagadnień znacznie lepiej rozwinięte niż w przypadku parametru 
czasu, kojarzonego z właściwą prognozą. 

Cel wykładu można sformułować jako próbę opowiedzi na następujące pytanie: 
Czy w polskich kopalniach węgla kamiennego, wyposażonych w nowoczesną aparaturę 

sejsmologiczną, i przy wykorzystaniu dostępnych w technice światowej rozwiązań 
metodologicznych, prognoza czasowa jest możliwa w realizacji? 

3. Prognoza miejsc zagrożenia sejsmicznego 

Problem wyznaczania miejsc potencjalnego wystąpienia zagrożenia sejsmicznego jest 
w zasadzie najlepiej rozwiniętym rozwiązaniem w metodologii prognozy. Podstawą takiego 
stwierdzenia jest tutaj dokładna lokalizacja ognisk niskoenergetycznych zjawisk sejsmicznych, 
których położenie wskazuje na miejsca potencjalnego rozwoju procesu niszczenia struktury 
ośrodka skalnego. W miejscach tych wystąpić może silniejsze zjawisko sejsmiczne. Przykład 
takiej rejonizacji niskoenergetycznej aktywności sejsmologicznej przedstawia rysunek 1. 

Sieć pomiarowa obejmowała tutaj 5 stanowisk sejsmometrów SPI-7 oraz 2 geofony 
podłączone do systemu SAK. W okresie 3 tygodni obserwacji (25.09. —18.10.95) w okresie 
zbliżania się dwóch przodków zarejestrowano 780 zjawisk od energii ok. 10^ J. Ich układ 
wyraźnie wskazuje na miejsce zagrożenia. 

Pomocnymi w bardziej efektywnym rozwiązaniu tego zadania są: 
— wykorzystanie dodatkowych informacji z rozpoznania geomechanicznych, geologi-

cznych i górniczych parametrów w rejonie prowadzonych robót górniczych, 
— identyfikacja modelu rozwoju sejsmiczności w danej sytuacji górniczo-geologicznej 

(np. dylatancyjny, poślizgowy). 
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100 m 
I 1 

Rys. 1. Rozkład ognisk niskoenergetycznej sejsmiczności z rejonu badań w KWK Polska 
Fig. 1. Distribution of the low-energetic seismicity focuses in Polska Coal Mine 

Sejsmologia górnicza dysponuje wieloma sprawdzonymi programami dla lokalizacji 
i rejonizacji ognisk wstrząsów górniczych (Drzęźla, Dubiński 1995; Gibowicz, Kijko 
1994). 

Bardzo istotnym problemem uwarunkowanym fizyczną stroną procesów deformacyjno-
-naprężeniowych mających miejsce w górotworze, które mogą prowadzić do zaistnienia 
wysokoenergetycznego wstrząsu, jest w tym etapie — prognoza miejsca — zapewnienie 
odpowiedniej liczebności słabszych energetycznie zdarzeń sejsmicznych. Tylko bowiem 
odpowiednio reprezentatywne charakterystyki położeń ognisk wstrząsów mogą dostarczać 
informacji wskazujących na kształtowanie się strefy wystąpienia ogniska przyszłego zjawiska 
o wyższej energii sejsmicznej. 

Problem prognozy miejsca może mieć swoje dwa skrajne przypadki: 
— występuje niskoenergetyczna sejsmiczność, ale zjawisko wysokoenergetyczne nie ma 

miejsca, 
— brak lub bardzo słaba sejsmiczność niskoenergetyczna, a występuje wysokoenerge-

tyczne zjawisko sejsmiczne. 
W pierwszym przypadku brak wstrząsu wysokoenergetycznego może być spowodowany 

brakiem odpowiednich warunków dla jego wygenerowania. W drugiej sytuacji, która ma 
miejsce szczególnie w strefach uskokowych lub intensywnych wytężeń wstrząsogennych 
skał stropowych, słabe przejawy sejsmiczności, które uniemożliwiają prognozę miejsca 
zaistnienia wyskoenergetycznego zjawiska sejsmicznego związane są przede wszystkim 
z „ograniczoną obserwowalnością" tego miejsca. 
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Wspomnieć należy tutaj o bardzo istotnym rozwiązaniu pomocniczym w zakresie prognozy 
miejsc zagrożenia sejsmicznego. Jest nim specjalistyczna analiza geomechaniczna stanu 
deformacji potencjalnych warstw wstrząsogennych. Już nawet ocena jakościowa wskazuje 
tutaj na duże możliwości wyznaczenia strefy, gdzie może powstać ognisko wysokoener-
getycznego wstrząsu. Przykład takiego rozwiązania przedstawia rysunek 2. 

Strefa wystąpienia 

w y s k o e n ę r g e t ^ ^ 

Rys. 2. Przestrzenna projekcja deformacji wstrząśogennej warstwy piaskowca 
Fig. 2. Spatial projection of the quake-creative deformation of the sandstone layer 

4. Prognoza energii sejsmicznej 

Ocena, z reguły maksymalnej energii sejsmicznej, jaka może wystąpić w danej sytuacji 
górniczo-geologicznej, jest prowadzona z dokładnością od połowy do jednego rzędu wartości 
energii. Procedura ta wymaga znajomości podstawowych parametrów geomechanicznych, 
górniczych i geologicznych dla rejonu przyszłej eksploatacji. Wyróżnia się tutaj dwie 
zasadnicze grupy metod postępowania, a mianowicie: 

A. Metody analizy korelacyjnej 
B. Metody analityczne 
Pierwsza grupa metod bazuje na wykorzystaniu prawidłowości i cech już zarejestrowanej 

sejsmiczności w rejonie (1), które w oparciu o korelację i porównanie warunków w rejonie 
(2) w stosunku do rejonu (1) można interpolować (prognozować) dla rejonu (2). Metoda 
dobrze funkcjonuje w przypadku blisko siebie położonych rejonów, szczególnie gdy warunki 
w nich są bardzo zbliżone. W tej grupie metod można mówić o dwóch sposobach 
rozwiązywania problemu. Pierwszy z nich, bardzo prosty, o charakterze fenomenologicznym, 
sprowadza się do wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników, którzy potrafią 
z dobrym przybliżeniem oszacować rząd maksymalnej energii sejsmicznej w danym układzie 
górniczo-geologicznym i w poszczególnych fazach rozwoju eksploatacji. Drugi, sposób 
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również wykorzystuje historię sejsmologiczną prowadzonej działalności górniczej, lecz do 
wyników w postaci prognozowanej energii maksymalnej i prawdopodobieństwa zaistnienia 
zjawisk o zadanym poziomie energetycznym dochodzi się przez zastosowanie specjalisty-
cznych technik obliczeniowych. Wykorzystywane są głównie rozkłady wartości ekstremalnych 
Gumbeia, zaadaptowane z trzęsień ziemi (Gumbel 1958). Praktyczne zastosowanie spośród 
istniejących trzech rozkładów znajduje tutaj rozkład typu III, gdyż tylko on pozwala 
szacować maksymalną wartość energii sejsmicznej. Rozkład ten opisuje równanie: 

III G (yj) = exp 
/ \ 

w Yi 
w - u 

_ \ / 

( 1 ) 

gdzie: 
q, u — parametry, 
y; — zmienna, 
w — wartość maksymalna, 
q > 0; yi < w; u < w. 

Do grupy matod analitycznego wyznaczania maksymalnej energii sejsmicznej należą 
w Polsce rozwiązania opracowane przez Bilińskiego (1984, 1989) oraz przez Kłeczka 
i Zorychtę (1986). Nie wchodząc w szczegóły Biliński zakłada, że o sejsmiczności 
górotworu decyduje wstrząsogenność stropu, a w nim grube i monolityczne warstwy 
piaskowca. Rozwiązanie oparte jest na teorii mechaniki górotworu naruszonego, którego 
deformacje są źródłem wstrząsów sejsmicznych. Ich intensywność (strona energetyczna) 
zależy od stanu naprężeń w górotworze, wytrzymałości układu, w tym szczególnie 
warstwy wstrząsogennej. 

Prawdopodobny, największy pod względem energetycznym wstrząs górotworu w danym 
układzie określa zależność: 

E max K 
Rth 

e 9 
Hd + 1 

10 (2) 

gdzie: 
max maksymalna energia sejsmiczna [J 

K, — iloczyn współczynników (zależności określające poszczególne współczynniki, które 
uwzględniają lokalny układ warunków geologiczno-górniczych istotnych dla rozwoju procesu 
deformacyjnego, podaje praca Bilińskiego (1989), 

R^ — wytrzymałość warstwy wstrząsogennej [MPa 

P 
Hd 

grubość belek utworzonych w obrębie tej warstwy [m 
grubość monolitycznej warstwy wstrząsogennej [m 

Według rozwiązania Kłeczka i Zorychty (1986) wartość maksymalnej energii sejsmicznej 
jest także skutkiem pękania warstw mocnych piaskowców, zalegających powyżej eksplo-
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atowanego pokładu. Wpływa na nią system eksploatacji oraz cały szereg czynników 
geologiczno-górniczycłi: 

* 

max = 0,002 Pz y) s 

E z a p 

/ 

tgh « p l p 
OCplp 

\ 

cos h(aplp) 
/ -

przy czym wartość Ip określa zależność: 

Ip = 1,15 
R g 

P z y ) V 
E s h , 

J 

(3) 

(4) 

gdzie: 
s -
hi 

wysokość ściany [m 
grubość skał zalegających między rozpatrywanym pokładem a warstwą wstrząso-

gennego piaskowca [m], 

y) — naprężenie pionowe będące sumą składowej grawitacyjnej i lokalnego 
* • przyrostu napręzcn, 

Ey — moduł odkształcalności zrobów, 
Rg 

Es 

F 

• wytrzymałość na zginanie warstwy piaskowca, 
moduł odkształcania skał (dla hi), 

grubość warstwy piaskowca [m 

W przypadku aktywizujących się sejsmicznie stref regionalnej niestabilności górotworu 
(najczęściej strefy uskokowe) problem oceny maksymalnej energii sejsmicznej jest nie 
rozwiązany. Jedynie na podstawie reinterpretacji danych archiwalnych można szacować 
z dużym przybliżeniem rząd energii sejsmicznej, jaka może zostać wyemitowana. 

5. Prognoza czasu — sformułowanie problemu 

Wprowadzając termin sejsmologicznych prekursorów zagrożenia sejsmicznego będziemy 
rozumieć pod tym pojęciem te wszystkie wielkości, parametry i wskaźniki (można je 
uzyskać bądź z bezpośredniej interpretacji danych sejsmologicznych, bądź na drodze ich 
specjalistycznego przetwarzania), które z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym będą 
sygnalizować: 

— wystąpienie wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu, mogącego stanowić zagro-
żenie dla stateczności wyrobisk górniczych (zaistnienie tąpnięcia), 

— wystąpienie zwiększonej emisji energii sejsmicznej, będącej wynikiem bardziej in-
tensywnych procesów niszczenia struktury górotworu, 

— zbliżanie się lub wejście eksploatacji w strefę o odmiennym układzie naprężenio-
wo-deformacyjnym, który indukuje zjawiska sejsmiczne o mechanizmie ognisk bardziej lub 
mniej niebezpiecznym dla wyrobisk górniczych. 

Zasadniczym parametrem prognozy w tym ujęciu jest czas. Jego wartość określa 
wyprzedzenie (różnicę czasu) pomiędzy ujawniającym się w rozkładzie prekursora stanem 
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anomalnym a momentem rzeczywistego zaistnienia zagrożenia (wstrząs, zwiększona emisja 
energii sejsmicznej). Jest oczywiste, dlaczego znajomość tej różnicy posiada ogromne 
znaczenie praktyczne. Umożliwia bowiem podejmowanie właściwie zorientowanych w czasie 
działań profilaktycznycłi, które pozwolą na uniknięcie lub złagodzenie skutków przyszłego 
niebezpiecznego zdarzenia. 

Wyróżnia się w zależności od wartości tego parametru kilka podstawowych rodzajów 
prognozy sejsmicznej (Lasocki 1994): 

— długookresową (przedział kilku miesięcy), 
— średniookresową (przedział kilku tygodni i dni), 
— krótkookresową ( przedział dni i zmian roboczych), 
—• alarm (godziny, minuty). 
Wspomnieć w tym miejscu należy także o pojęciu często używanym w specjalitycznej 

literaturze z tego zakresu, a mianowicie tzw. hazardu, a w polskim tłumaczeniu ryzyka. 
Miarą tego parametru jest prawdopodobieństwo zaistnienia wstrząsu o wartości energii 
sejsmicznej większej od zadanej wartości progowej. Jako że parametr ten jest rozpatrywany 
głównie w aspekcie wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych, jest on także dobrą miarą 
zagrożenia sejsmicznego, które jak wiadomo, wiąże się z silnymi wstrząsami. 

Doświadczenia praktyczne wskazują, że prognoza zagrożenia sejsmicznego, rozumiana 
jako określenie czasu wystąpienia silnego zjawiska (wstrząsu), jest bardzo trudnym problemem. 
Potwierdzają to wyniki badań prowadzonych w szerokim zakresie w odniesieniu do trzęsień 
ziemi, czyli zjawisk należących do tej samej klasy fizycznej procesów dynamicznych. 
W przypadku wstrząsów górniczych rozkład prekursorów sejsmicznych determinujących 
określenie czasu zaistnienia zjawiska wysokoenergetycznego jest uwarunkowany przebiegiem 
procesów deformacyjno-naprężeniowych w górotworze, który jest ustawicznie zaburzany 
przez różnego typu prace górnicze (np. urabianie, strzelanie, postój ścian, wiercenie, itp.). 
Ponieważ tej cechy sejsmiczności górniczej się nie uniknie, powstają następujące pytania: 

— czy istnieją sejsmologiczne prekursory zagrożenia sejsmicznego? 
— jakiego są one typu? 
— jaka jest ich efektywność? 
— jakie działania metodologiczne należałoby podjąć, aby ich efektywność wzrosła? 
Na pytania te spróbuję odpowiedzieć w dalszym ciągu wykładu. 
Wspomniano już, że z punktu widzenia praktyki górniczej, a przede wszystkim ochrony 

załogi górniczej, najbardziej pożytecznymi byłyby prekursory krótkoterminowe i te, które 
można by wiązać z alarmem. Ponadto, górnicza działalność profilaktyczna byłaby zaintere-
sowana także prekursorami o średniookresowym horyzoncie czasowym. 

Gdzie takich prekursorów poszukiwać — w jakiej klasie zjawisk sejsmicznych? 
Na podstawie fundamentalnych prac Brady'ego (1971) dotyczących szerokiego spektrum 

zjawisk sejsmicznych (od laboratoryjnych poprzez tąpania aż do silnych trzęsień ziemi) 
określona została zależność pomiędzy rozmiarem pęknięcia (powiązanym z energią zjawiska) 
a czasem wystąpienia przed nim prekursora. Zależność tę przedstawia rysunek 3. W przypadku 
zbioru wstrząsów górniczych prowadzi to do wynikowego wykresu zamieszczonego na 
rysunku 4. Wynika z niego jasno, że istota określania odpowiednio pożądanych przez 
praktykę prekursorów sejsmicznych tkwi w obserwowaniu zjawisk słabych, o niewielkich 
rozmiarach pęknięć, a więc w wyższym paśmie częstotliwości. 
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Rys. 3. Zależność pomiędzy czasem pojawienia się prekursorów a rozmiarem strefy ogniskowej 
(wg Brady'ego) 

Fig. 3. Dependence between the time of mining quakes precursors' occurrence and their size of focal zone 
(after Brady) 

Z tym warunkiem wiąże się bezpośrednio drugi wspomniany już czynnik, warunkujący 
poprawę skuteczności prognozy zagrożenia sejsmicznego. Wyższa częstotliwość rejestrowa-
nych zjawisk sprawia, że uzyskuje się lepszą obserwowalność niskoenergetycznych zjawisk 
sejsmicznych, co prowadzi do bardziej licznych i reprezentatywnych zbiorów zdarzeń, czego 
wymaga każdy z elementów pełnej prognozy sejsmicznej. Dla ilustracji, jakie ten fakt 
posiada znaczenie praktyczne, na rysunku 5 przedstawiono histogramy wstrząsów zareje-
strowanych przy różnym poziomie progu energetycznego. Już nawet sama tylko interpretacja 
jakościowa oraz proste kryterium ilości zjawisk pozwalają na zorientowanie się w szansach 
prognozy czasowej i efektywności prekursorów sejsmicznych w tym przypadku. 

Ogólnie należy jednak stwierdzić, że pożądana rejestracja, interpretacja i analiza wysoko-
częstotliwościowych prekursorów sejsmicznych jest trudna i złożona. Stąd w sejsmologii 
górniczej w kopalniach węgla kamiennego mówi się o ograniczeniu jej górnego pasma 
częstotliwości do 200 Hz. Złożoność tę pogłębiają dodatkowo warstwowa budowa złoża 
i zjawisko kanałowania energii sejsmicznej przez niskoprędkościowe pokłady węgla oraz 
zjawisko bardzo silnego tłumienia wysokoczęstotliwościowych składowych sygnału sejsmi-
cznego. 
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Rys. 4. Zależność pomiędzy czasem pojawienia się prekursorów wstrząsów górniczych a ich energią 
sejsmiczna (parametr krzywych — spadek naprężeń, MPa) 

Fig. 4. Dependence between ihe timc of mining quakes precursors' occurrence and their seismic energy 
(parameter of curves — stress drop MPa) 
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Rys. 5. Histogramy wstrząsów z rejonu badań w KWK Polska 

energia progowa 10" J; b — energia progowa lO' J; c — wszystkie zarejestrowane zjawiska 
Fig. 5. Quakes Histograms in Polska Coal Mine 

— threshold energy l o M ; b — threshold energy lO' J; c — all recorder phenomenons 
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Zatem, jeśli proces prowadzący do silnego wstrząsu rozwija się w warstwie mocnych 
skał stropowycłi, często odległej od eksploatowanego pokładu, to jego wysokoczęstotli-
wościowe prekursory (alarm), których poszukujemy, mogą nie być rejestrowane przez 
tradycyjne sieci sejsmologiczne i sejsmoakustyczne. 

6. Rodzaje prekursorów sejsmologicznych 

Wieloletnie badania sejsmologiczne prowadzone są w zakresie prekursorów silnych 
zjawisk sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą przez Główny Instytut Górnictwa 
wspólnie z Centrum B adawczym Biura Górniczego Stanów Zjednoczonych w Denver. 
Wyniki pomiarów kopalnianych na specjalnych poligonach, zrealizowane zarówno w ko-
palniach polskich, jak i amerykańskich, wskazują, że prekursory oparte na danych sejs-
mologicznych istnieją. Z uwagi na charakterystykę częstotliwościową rejestrowanych drgań 
należą one głównie do grupy prekursorów średniookresowych, a przy zwiększeniu częstot-
liwości do 500 Hz (wejście w pasmo sejsmoakustyki) mogą one uzyskiwać cechy prekursorów 
krótkookresowych. 

Do podstawowych prekursorów sejsmologicznych należą: 
— współczynnik b rozkładu energetyczno-ilościowego Gutenberga-Richtera, 
— parametry fizyczne źródła sejsmicznego wstrząsu, 
— parametry mechanizmu ogniska wstrząsu, 
— typ mechanizmu ogniska, 
•— parametry wyznaczanego sejsmologicznie regionalnego tensora naprężeń. 
Współczynnik b opisany jest ogólną zależnością: 

log N = a + bM (5) 

gdzie: 
N — liczba zjawisk o magnitudzie większej lub równej M, 
a, b — parametry rozkładu. 

Uważa się, że parametr b związany jest między innymi z lokalnym stanem naprężeń 
w górotworze w badanym rejonie, a inaczej mówiąc — odzwierciedla stan przygotowania 
ośrodka do dynamicznego wyzwalania energii sejsmicznej. Z badań wynika, że parametr 
b maleje w okresie poprzedzającym wystąpienie silnego wstrząsu. W sejsmologii górniczej 
wielkość magnitudy zostaje zastąpiona przez energię sejsmiczną przez wykorzystanie od-
powiednich zależności w tym zakresie (Dubiński, Wierzchowska 1973). Poprawne obliczanie 
współczynnika b wymaga odpowiedniego przetworzenia bazy danych o zjawiskach sejsmi-
cznych. W pierwszym jego etapie badany jest rozkład ilości wstrząsów w poszczególnych 
klasach energetycznych i ustalana jest wartość progowa energii, od której zbiór zaczyna 
byc reprezentatywny. Kolejny etap przetwarzania to analiza statystyczna bazy danych 
o wstrząsach i dobór odpowiedniego rozkładu (modelu statystycznego) dla jej opisania. 

Estymator parametru b jest określany metodą wiarygodności dla dobranego rozkładu. 
Przykładowo — jeśli jest to rozkład gamma (najczęstszy przypadek), to wyraża się 
on zależnością: 
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b = 
loge 

Moer - M O (6) 

Przykładowe wyniki w zakresie analizy prognostycznych właściowści parametru b 
przedstawiono na rysunku 6. Zostały one uzyskane na poligonie badawczym w kopalni 
Jas-Mos w okresie prowadzenia ścian 9a. b i 10 w pokładzie 510. 
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Rys. 6. Korelacja rozkładu parametru b z zagrożeniem sejsmicznym 
a — z ilością wstrząsów; b — z energią sejsmiczną 

Fig. 6. Correlation of „b" parameter distribution with the seismic hazard 
a — with ąuakes quantity; b — with seismic energy 

42 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '96 

Drugim rodzajem średniookresowych prekursorów sejsmologicznych są parametry chara-
kteryzujące źródło sejsmiczne. Do ich obliczania konieczne jest odpowiednie przygotowanie 
sejsmogramów zapisanych przez aparaturę pomiarową. Najbardziej fizycznie uzasadnione 
cechy prekursora sejsmologicznego posiada parametr spadku naprężeń pozornych w źródle. 
Parametr ten definiuje następująca zależność: 

gdzie: 
Ga — naprężenie pozorne, 
E — energia sejsmiczna wstrząsu, 
G — moduł sztywności, 
Mo — skalarny moment sejsmiczny. 

Energia sejsmiczna wstrząsu jest tutaj obliczana z zapisu widmowego (całka z kwadratu 
amplitud spektrum prędkościowego). Moment sejsmiczny wyznacza się z niskoczęstotli-
wościowej części spektrum przemieszczeniowego, poprawionego o efekty tłumienia fali 
sejsmicznej na drodze ognisko — punkt pomiarowy. 

Procedura określania tego prekursora w oparciu o dane sejsmologiczne składa się 
z następujących etapów: 

— wyskalowanie sejsmogramów, 
— korekcja mierników drgań, 
— odfiltrowanie szumów, 
— całkowanie przebiegów prędkościowych dla otrzymania przebiegów przemieszczenia, 
— obliczenie spektrum FFT (Fast Fourier Transformation). 
Rozkłady parametru naprężenia pozornego oraz ich zmienność czasowa są podstawą 

zarówno wydzielania stref zagrożenia sejsmicznego, jak i oceny jego zmian, w ujęciu 
prekursora średniookresowego, w stosunku do wysokoenergetycznego zdarzenia sejsmicznego. 
Wspomnieć także należy o prognostycznych właściwościach, jakie posiadają relacje skalo-
wania, czyli funkcyjne zależności pomiędzy takimi parametrami fizycznymi ogniska wstrząsu, 
jak: 

— moment sejsmiczny — spadek naprężeń, 
— moment sejsmiczny — rozmiar ogniska, 
— spadek naprężeń — rozmiar ogniska. 
Można stwierdzić, że każdy układ naprężeniowo-deformacyjny, decydujący o rozkładzie 

sejsmiczności indukowanej, posiada swój charakterystyczny zestaw relacji skalowania. Można 
na nim wyróżnić stany bezpieczne, a pojawiające się odchylenia od nich mają charakter 
prekursorów średniookresowych. Rozwijana jest aktualnie metodyka bieżącej analizy tego 
typu zależności, której wdrożenie winno wnieść istotny postęp w zwiększenie efektywności 
sejsmologicznej prognozy zagrożenia. 

Określanie parametrów charakteryzujących mechanizm ogniska oparte jest na założeniu, 
że typowym źródłem wstrząsu górniczego jest podwójna para sił. Opracowane zostały 
V." tym zakresie zarówno rozwiązania analityczne, jak graficzne, które zostały w pełni 
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skomputeryzowane (Stec 1994). Zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 7 mechanizm 
ogniska wstrząsu opisują parametry kątowe, określające przestrzenną orientację płaszczyzny 
pęknięcia i poślizgu w ognisku, oraz parametry wyznaczające kierunki osi naprężeń głównych. 
Zbiór tych parametrów ma także charakter prekursorów średniookresowych i ich rozkłady 
w ujęciu czasowym wykazują zmienność, która jest podstawą prognozy zmiany zagrożenia 
sejsmicznego. Szczególnie wrażliwy jest w tym zakresie parametr azymutu płaszczyzny 
ogniskowej. 

F i g . 

Rys. 7. Schemat układu do wyznaczania parametrów mechanizmu ogniska wstrząsu 
<[5 — azymut, 5 — upad, X — kąt poślizgu płaszczyzny pęknięcia w ognisku 

7. The scheme of the system for determination of parameters of quake focus mechanism 
O — azimuth, 6 — dip, X — shear angle of the fracture piane in the focus 

Pochodnym rozwiązaniem problemu jest wydzielenie chrakterystycznych typów me-
chanizmu ognisk wstrząsów. Ogólnie, w zależności od wartości kąta poślizgu wzdłuż 
płaszczyzny ogniskowej, wyróżnia się typ N określany jako „normalny" i typ R określany 
jako „odwrócony". Powyższe typy mechanizmu ognisk powstają przy odmiennych ukła-
dach naprężeń, które odpowiadają za zaistnienie wstrząsu, stąd obserwacje w tym 
zakresie są bardzo infromatywnymi prekursorami zagrożenia sejsmicznego. Dla lepszej 
informatywności w tym zakresie wprowadzono znormalizowany parametr (N/R) będący 
stosunkiem ilości zjawisk o mechanizmie N i o mechanizmie R. Na rysunku 8 przed-
stawiono wyniki uzyskane w tym zakresie w kopalni Szombierki w okresie eksploatacji 
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Rys. 8. Rozkład parametru (N/R) w rejonie ścian 21E i 22E w pokładzie 507 kopalni Szombierki 
Fig. 8. Parameters (N/R) distribution in the region of longwalls 21E and 22E in the coal bed 507 in 

Szombierki Coal Mine 

Ścian 21E i 22E w pokładzie 507. Wynika z nich wyraźnie związek parametru (N/R) 
z poziomem zagrożenia sejsmicznego. Niskie wartości, tj. zbliżone lub poniżej 1,0, 
korelują z podwyższonym stanem zagrożenia (niska wartość parametru b i duża emisja 
energii sejsmicznej). Okresy o wysokich wartościach (N/R) odpowiadają niskiej sejs-
miczności. Zwrócić można tutaj uwagę na charakterystyczny fakt, jaki miał miejsce 
w przypadku ściany 21E przed wystąpieniem wysokoenergetycznego wstrząsu o energii 
sejsmicznej 3 • 10^ J w bliskim sąsiedztwie tej ściany. Poprzedziło go utrzymywanie 
się stosunku (N/R) na niskim poziomie i wyraźny jego spadek na około 1 miesiąc 
nrzed tym zjawiskiem. Prawidłowość tę potwierdziły także inne obserwacje, a więc 
spadki wartości parametru (N/R) poprzedzają okresy zwiększonej sejsmiczności z wy-
przedzeniem miesięcy i tygodni. 
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Przedstawiając wynild w formie graficznej (wydzielenie obszarów kompresji i dylatacji 
na modelu płaskim kuli ogniskowej) obserwuje się także zmianę ich typu w przypadku 
zbliżania się eksploatacji do strefy o odmiennym stanie naprężeniowo-deformacyjnym. 
Wyprzedzenie tej zmiany wyraża się w zależności od postępu, od miesięcy do tygodni. 
Na rysunku 9 przedstawione zostały rezultaty, jakie w tym zakresie uzyskano w kopalni 
Wujek w okresie eksploatacji ścian l l b i 12b w pokładzie 501. W okresie zbliżania się 
i prowadzenia wybierania pod resztkami wyżej leżącego pokładu 416 zmienia się typ 
mechanizmu ognisk występujących wstrząsów. 

\ 
0 

^ niechanizm ogniska 
krawędź pokl. 416 

Rys. 9. Rozkład typów mechanizmów ognisk wstrząsów w okresie eksploatacji s'cian l l b i 12b w pokładzie 
501 kopalni Wujek 

Fig. 9. Distribution of the types of ąuake focus mecłianism during exploitation of longwalls l l b and 12b in 
coal bed 501 in Wujek Coal Mine 

Postęp w zakresie rozwiązań mechanizmu ognisk wstrząsów górniczych i jego realizacja 
technikami komputerowymi umożliwia także wyznaczanie kierunków osi naprężeń głównych 
Gi, a2, regionalnego tensora naprężeń oraz obliczanie pewnej wielkości skalarnej K, 
która obrazuje ich stosunek, a posiada charakter prekursora sejsmicznego. Wyraża się ona 
następującą zależnością (Mc Kenzi 1969): 

K = -

a3 - Ol (8) 

Zakładając, że <J[ > (Sz > parametr K przybiera wartości O < K < 
* 

Obserwuje się wzYost ^sejsmiczności i zagrożenia sejsmicznego w okresie, kiedy 
wartość parametru K osiąga wartości ponad 0,5 wskazujące na dominację naprężeń 
rozciągających. Wyniki kopalniane w tym zakresie wykazują na wyprzedzenie zmian 
parametru K wynoszącego w stosunku do zmian stanu zagrożenia sejsmicznego 1—2 
miesięcy. 
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7. Wnioski 

. Prognoza sfejsmiczna w swojej trzyelementowej strukturze (miejsce — energia — 
czas) jest znacznie lepiej rozwinięta w odniesieniu do parametrów miejsca i energetycznej 
strony procesu niż w odniesieniu do parametru czasu. 

2. Dokonana ocena możliwości korzystania z prekursorów sejsmologicznych wskazuje, 
że w większości zaproponowanych rozwiązań są one oparte na jakościowej analizie wyników. 
Złożoność problemu powoduje, że nie można ich analizować w kategoriach ilościowych. 
Nauka i praktyka nie dysponują w tym zakresie w pełni sprawdzonymi i efektywnymi 
procedurami postępowania. 

3. Dużą informatywnością i efektywnością mogą się wykazywać prekursory wrażliwe 
na procesy mające miejsce w strefie formowania się ognisk przyszłych wstrząsów. Do nich 
należy grupa prekursorów oparta na rejestracji i analizie fizycznych parametrów ognisk. 
Pewnym ograniczeniem jest tutaj to, że rozwiązania bazują na adaptacji modeli z trzęsień 
ziemi i nie ma sprawdzonego, odpowiedniego modelu wstrząsu górniczego. 

3. Wyniki badań kopalnianych są optymistyczne i należy oczekiwać, że przy nowoczesnej 
bazie aparaturowej i komputerowej może mieć miejsce postęp, szczególnie w odniesieniu 
do określania średnio- i krótkookresowych prekursorów zagrożenia sejsmicznego, które są 
w zakresie zainteresowań metody sejsmologii górniczej pracującej w poszerzonym paśmie 
częstotliwości (do 200 Hz). 

4. W zakresie prekursorów krótkookresowych i alannowych wymagane jest znacznie 
wyższe pasmo częstotliwości i te rodzaje prognozy winny być domeną sejsmoakustyki lub 
zespolonej metody sejsmicznej, łączącej cechy sejsmologii i sejsmoakustyki. 

Przekazano 4 stycznia J996 r. 
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Seismological precursors of seismic hazard defined in conditions of 
the Upper Silesian Coal Basin mines 

Abstract 
A ąuestion has been asked — whether it is possible to define precursors for seismic 

hazard based on seismological monitoring systems used in the Upper Silesian Coal Basin? 
The options concerning this problem have been presented and the ways of action established 
on the grounds of many years' experience and international cooperation, which should lead 
to a wider practical application of the existing solutions. From the seismological data sets 
it follows that certain quantities showing the seismic precursory features can be determined 
and that they may contribute to a considerable increase in effectiveness of the seismological 
method. This method is widely used in Polish coal and ore mines being under rockburst 
and induced seismic hazards. 
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Streszczenie 
Przedstawiono metodę oceny ryzyka sejsmicznego poprzez analizę sekwencji kopalnianych 

danych sejsmologicznych w zmiennym w czasie procesie generowania wstrząsów w kopalni. 
Omówiono interpretację fizyczną parametrów ryzyka i podano szczegółowo wariantowe sposoby 
ich estymacji. Parametry ryzyka, które korelują ściśle z zagrożeniem sejsmicznym, nadają się 
hardzo dobrze do oceny tego zagrożenia i jego prognozy. Przedyskutowano ograniczenia metody 
wynikające z niepełnej znajomości sposobu przebiegu procesu indukowania sejsmiczności w gó-
rotworze, zwłaszcza jego dynamiki oraz z własności kopalnianych danych sejsmologicznych. 
Obiektywna ocena zagrożenia sejsmicznego w kopalni poprzez analizę ryzyka może hyc przydatna 
zarówno lokalnie do kontroli zagrożenia w trakcie eksploatacji, jak i w szerszej skali przy 
planowaniu prac górniczych do prognozy ich skutków sejsmicznych. 

1. Wstęp 

Sejsmiczność występująca w podziemnych kopalniach jest indukowana pracami górni-
czymi, a więc zależna od tych prac. Współczesne poglądy wyróżniają dwa rodzaje aktywności 
sejsmicznej górotworu kopalnianego: wstrząsy bezpośrednio związane z pracami górniczymi 
w wyrobisku i wstrząsy wywołane czy też wyzwolone procesami eksploatacyjnymi. Te 
drugie są zv.-iązane bardziej z geometrią całego układu wyrobisk oraz cech geologicznych 
o zasięgu kopalnianym niż z lokalnymi warunkami w otoczeniu pojedynczego wyrobiska. 
W obu jednak przypadkach sejsmiczność jest zależna od robót górniczych. Zmiany w sposobie 
prowadzenia prac to zmiana czynników indukujących. W ten sposób proces generowania 
wstrząsów w kopalni staje się procesem zmiennym w czasie. 

Z oczywistych przyczyn grupa zjawisk bezpośrednio związana z pracami górniczymi 
podlega zmianom szybszym i jest bardziej sterowalna przez człowieka. Zmiany intensywności 
prac, strzelania, nawadniania itp. mogą mieć istotny wpływ na proces wstrząsotwórczy 
w tej grupie. Tym niemniej obserwacje dostarczają szeregu dowodów, że proces powstawania 
wstrząsów wyzwalanych także może istotnie zmieniać się w czasie. 
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Zagrożenie sejsmiczne, zagrożenie ze strony wstrząsów górniczych jest kategorią jako-
ściową i relatywną. Ponieważ jednak pojęcie to jest bezpośrednio związane z procesem 
indukowania sejsmiczności, można spodziewać się, że zagrożenie sejsmiczne podlegać będzie 
także istotnym zmianom w czasie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa prac kopalnianych 
informacja na temat zachodzących zmian zagrożenia sejsmicznego oraz na temat najbardziej 
prawdopodobnego jego przebiegu w przyszłości ma bezspornie pierwszorzędne znaczenie. 
Praktyczna strona monitoringu sejsmiczności kopalnianej to przede wszystkim ocena i pro-
gnoza zagrożenia sejsmicznego. 

Pierwszym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć, zanim będzie można śledzić wahania 
zagrożenia sejsmicznego w danym rejonie, jest pytanie o ilościowe parametry, które to 
zagrożenie charakteryzują. Zwyczajowo używane parametry można rozdzielić na dwie grupy: 

— aktywność sejsmiczna, czyli liczba zdarzeń, która jest rejestrowana w stałym okresie 
czasu, oraz wszelkiego typu pochodne tej wielkości, i 

— parametry związane z sumaryczną energią sejsmiczną emitowaną w danym rejonie 
w zdefiniowanym okresie czasu. 

W stosunku do obu rodzajów parametrów można wysunąć poważne zastrzeżenia 
podważające ich obiektywną skuteczność. Przede wszystkim tworzenie wskaźników za-
grożenia na bazie wszystkich rejestrowanych zdarzeń wprost uzależnia te wskaźniki 
od parametrów aparatury rejestrującej. Przy systemie pomiarowym o wyższej dynamice 
liczba zdarzeń zarejestrowanych, a więc także i energia sumaryczna będą większe od 
wartości, które uzyskanoby przy niższej dynamice. Dwulogarytmiczne wykresy czę-
stość-energia odginają się w zakresie niskoenergetycznym od przebiegu prostoliniowego 
także wskutek tego, że jedynie część zdarzeń słabszych jest rejestrowana. Na rysunku 1 
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Rys. I. Empiryczna zależność skumulowanej liczby wstrząsów od energii uzyskana w pięcioletnim okresie 
aktywności sejsmicznej koplani 

Fig. 1. Empirical relation between cumulative number of events and energy for a fiye year period of mine 
seismic activity 
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przedstawiono przykład zależności logarytmu dziesiętnego ze skumulowanej liczby zdarzeń 
od logarytmu energii, uzyskany dla pięcioletniego okresu aktywności sejsmicznej kopalni. 
Poniżej wartości 3,16 • 10^ J częstości rzeczywiste odbiegają od prostej dobrze opisującej 
zależność empiryczną w zakresie [3,16 • 10^ J; 3,16 • 10^ J]. Jaki procent zdarzeń 
nie jest rejestrowany, zależy od sposobu rozmieszczenia sejsmometrów względem ognisk 
wstrząsów i innych własności systemu obserwacyjnego. A więc sumaryczna liczba 
zdarzeń i sumaryczna energia zależą też od systemu pomiarowego, czyli od czynników 
nie związanych z fizycznym przebiegiem procesu powstawania wstrząsów. 

Analizy korelacyjne prowadzone tak w dziedzinie sejsmiczności naturalnej (Man-
tovani i in. 1987), jak i indukowanej (Lasocki 1994, 1995a) wykazały mały związek 
pomiędzy występowaniem silniejszych zdarzeń sejsmicznych a aktywnością sejsmiczną 
i parametrami bezpośrednio z nią związanymi (cisza sejsmiczna, zmiana aktywności 
itp.). Jest to dosyć oczywiste, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że parametry zbudowane 
na samej liczbie zdarzeń nie uwzględniają żadnego wskaźnika opisującego dynamikę 
wstrząsu. 

Sumaryczna energia znacznie mocniej koreluje z pojawianiem się zdarzeń silnych. 
Wadą tego parametru jest jednak jego nieliniowość, powodująca że jest on dominowany 
wartościami energii tych silnych zdarzeń. Wpływ wstrząsów słabych na wartość energii 
sumarycznej jest znikomy. Jeżeli założymy, jak to jest rzeczywiście w warunkach 
polskich, że dokładność wyliczenia energii wynosi pół rzędu, to wstrząs, którego energia 
została wyznaczona na 8 • 10^ J równie dobrze mógł mieć energię 5 • 10^ J. Aby 
skompensować ten błąd wynoszący w tym przykładzie 3 • 10^ J, system musiałby 

A 

zarejestrować dziesięć wstrząsów rzędu 10 J i sto wstrząsów rzędu 10 J. 
Mały wpływ zdarzeń słabych na sumaryczną energię stawia pod znakiem zapytania 

możliwość wykorzystania jej w prognozie zagrożenia sejsmicznego, której idea wyraża się 
w oczekiwaniu, że zmiana procesu pękania w kierunku zwiększonej możliwości wyzwalania 
wyższych energii ujawnia się zmianami w emisji zdarzeń słabszych. 

Jeżeli zdefiniujemy zagrożenie sejsmiczne jako możliwość wystąpienia w danym 
rejonie silnych wstrząsów, to najbardziej bezpośrednim sposobem oceny zagrożenia 
stają się metody oceny ryzyka sejsmicznego. Ryzyko sejsmiczne to wprost prawdo-
podbieństwo wystąpienia krytycznego zdarzenia sejsmicznego w ciągu założonego okresu 
czasu (Lomnitz 1964a). Parametry ryzyka sejsmicznego, które zostaną omówione poniżej, 
pozbawione są wymienionych wad parametrów zbudowanych bezpośrednio na aktywności 
czy energii sumarycznej. Z tego powodu analiza ryzyka sejsmicznego wykorzystywana 
jest już niekiedy rutynowo w światowych obserwacjach sejsmiczności indukowanej 
(Kijko, Funk 1994; Mendecki 1993). 

Uprzedzając wszystkie przykłady praktyczne, w których silne wstrząsy nie wywoływały 
większych skutków, a słaby wstrząs spowodował tąpnięcie, należy podkreślić, że powyższa 
definicja dotyczy zagrożenia sejsmicznego, a nie zagrożenia tąpaniami. O tym, czy silny 
wstrząs będzie tąpnięciem, decyduje szereg czynników, także nie związanych ze sposobem 
przebiegu procesu pękania w górotworze, na przykład wytrzymałość obudowy. Mamy jednak 
prawo sądzić, że silne wstrząsy w ogólności stwarzają większe zagrożenie dla prac górniczych 
niż słabsze, powstające w tym samym rejonie. 
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2. Parametry ryzyka sejsmicznego 

Podstawowym parametrem ryzyka sejsmicznego jest, jak już wspomniano, właśnie ryzyko 
sejsmiczne lub hazard sejsmiczny, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia sejs-
micznego o wielkości większej niż zadana wartość, w ciągu założonego oki^esu czasu. 
Ponieważ w polskiej sejsmologii górniczej powszechnie estymuje się energię dla określenia 
wielkości wstrząsu, w dalszych rozważaniach będziemy odnosić się do tego parametru. 
Niech Ep będzie krytyczną wartością energii i niech przedział [t, t+At] definiuje wybrany 
okres czasu. Ryzyko sejsmiczne jest warunkowym prawdopodobieństwem energii większej 
od Ep pod warunkiem wystąpienia wstrząsu (N 0): 

R(Ep, At; t) = Pr (t < t < t + At, E > Ep I N ^ 0) (1) 

Wielkość ta jako prawdopodobieństwo skaluje się hniowo w przedziale (0,1) i ma jasną 
interpretację. 

Wiele współczesnych koncepcji na temat mechanizmów pękania górotworu zakłada istnienie 
fizycznego górnego ograniczenia na wielkość wstrząsów. Założenie to potwierdzają także ob-
serwacje empiryczne. W sejsmologii trzęsień ziemi na półlogarytmicznych wykresach częstość-
-magnituda odnotowano dla dużych magnitud charakteiystyczne zmniejszenie się liczby zdarzeń 
względem liczby przewidywanej na podstawie prostoliniowego przebiegu w zakresie magnitud 
pośrednich. Zmniejszenie to wskazuje na odstępstwo empii7Cznego rozkładu magnitud od teo-
retycznego rozkładu bez górnego ograniczenia wielkości zjawiska (Aki 1987; Cosentino i in. 
1977; Yegulalp, Kuo 1974). Podobne cechy wykresów częstość-energia zaobserwowano dla 
sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi (Bath 1984; Gibowicz 1990; Kushnir i in. 1980; 
McGan-, Wiebols 1977). Wspomniany spadek obserwowanej liczby zdarzeń uwidocznia się na 
rysunku 1 dla energii rzędu 10^ J. Jest rzeczą nadal dyskutowaną, czy górne ograniczenie na 
wielkość wstrząsu powinno mieć wartość ściśle zdeterminowaną, o charakterze progowym, czy 
też powinno być charakterystyką probabilistyczną, mającą swój wyraz w skończonej wartości 
oczekiwanej energii (Cosentino 1995; Lasocki 1993a; Lomnitz 1974), tym niemniej jakaś fomia 
górnego ograniczenia tworzyć będzie następny parametr opisujący zagrożenie sejsmiczne. W kon-
cepcjach akceptujących charakter progowy będzie to maksymalna energia rozumiana jako naj-
większa energia, która może być wyemitowana w formie pojedynczego zjawiska sejsmicznego. 
Oczywiście w procesach zmiennych w czasie maksymalna energia także może się zmieniać. 
Można powiedzieć, że o ile ryzyko sejsmiczne opisuje aktualne zagrożenie pewną kategorią 
v;strząsów, to energia maksymalna reprezentuje potencjalne możliwości górotworu w danej 
chwili. Parametry te są ze sobą w pewnym sensie powiązane i w szczególności, jeśli Ep> E,nax(0» 
to R(Ep;t)=0. 

Trzecim i ostatnim parametrem opisującym stan sejsmiczny górotworu w danej chwili 
będzie aktywność sejsmiczna powyżej zadanego progu energii Eo, oznaczana dalej przez 
A,(t). Aprioryczny wybór Eo, dokonany na podstawie znajomości warunków rejestracji 
wstrząsów, powinien gwarantować uniezależnienie estymowancgo parametru od własności 
systemu obserwacyjnego i niejednorodności pola obserwacyjnego — powyżej Eo statystycznie 
wszystkie zdarzenia są rejestrowane. Właściwym wyborem dla przykładu przedstawionego 
na rysunku 1 byłaby połowa rzędu 10^ J. czyli wartość 3,16 - 10'̂  J. 
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Te trzy parametry są czasem używane do zdefiniowania parametrów pochodnych. 
Parametry pochodne nie wnoszą żadnej nowej informacji, ale mogą w niektórych wypadkach 
okazać się łatwiejsze w zrozumieniu i interpretacji. Takim przydatnym parametrem pochodnym 
est średni okres powrotu wstrząsów o energii większej od Ep w interwale czasu [t, t+At 

zdefiniowany jako: 

T(Ep, At; t) = 
t+At 

At 
X(T) Tl - F(Ep; X) dT 

(2) 

gdzie: 
F(E; t) jest chwilową dystrybuantą rozkładu energii zdarzeń. 

Okres powrotu łączy w pewnym stopniu trzy poprzednio zdefiniowane parametry stanu 
górotworu. Ryzyko sejsmiczne jest prawdopodobieństwem, określa więc szansę, że jakikolwiek 
wstrząs w okresie [t, t+At] będzie zjawiskiem silnym. Załóżmy przykładowo, że ryzyko jest 0,1 
(10%) dla jakiegoś okresu. Jeżeli w tym okresie spodziewamy się trzydziestu wstrząsów, to 
najbardziej prawdopodobne jest, że trzy z nich będą silne. Jeżeli natomiast spodziewamy się stu 
zjawisk, to zdarzeń silnych będzie już około dziesięciu. Różnica wydaje się nie bez znaczenia. 
Okres powrotu uwidocznia tę różnicę. W przypadku trzydziestu wstrząsów okres powrotu byłby 
rzędu jednej trzeciej t, dla stu wstrząsów byłby rzędu jednej dziesiątej. Oczywiście zachodzi 
także, że jeżeli Ep > Emax(0> to T(Ep, At; t) —> 

Inteipretacja przedstawionych parametrów ryzyka zależy od tempa zmian procesu indu-
kowania wstrząsów w górotworze. Jeżeli zmiany są wolne i stają się istotne po czasie 
znacznie dłuższym od okresu obserwacji, to proces w okresie prowadzenia obserwacji 
będzie mógł być uważany za stacjonarny, a jego charakterystyki probabilistyczne za 
niezależne od czasu. W takiej sytuacji aktywność, ryzyko, maksymalna energia i okres 
powrotu stają się stałe, niezależne od czasu. Aktywność sejsmiczna będzie średnią aktywnością 
badanego obszaru. Ryzyko sejsmiczne będzie stałym prawdopodobieństwem wystąpienia 
wstrząsu o energii większej od Ep w przedziale czasu At i będzie zależne tylko od długości 
tego przedziału. Podobnie energia maksymalna będzie niezmienną maksymalną możliwością 
wyzwolenia energii sejsmicznej w studiowanej objętości górotworu, a średni okres powrotu 
będzie średnim odstępem czasu pomiędzy wstrząsami o energii większej od Ep. Taki okres 
:)owrotu może wprost być użyty w prognozie — silnych wstrząsów należy się spodziewać 
co T(Ep). Estymowane z próby wartości parametrów ryzyka wahać się będą wokół stałych 
wartości rzeczywistych. Wielkość tych wahań będzie wynikać z tego, w jakim stopniu 
proces powstawania wstrząsów jest procesem zdeterminowanym, która to część opisywana 
jest parametrami ryzyka, a w jakim rządzą nim czynniki w pełni przypadkowe, v'ięc 
nieprzewidywalne. Przedstawiony stan stacjonarny ma miejsce w sejsmologii trzęsień ziemi, 
ccz praktycznie nigdy proces kopałniany nie jest na tyle powolny, by można go było 

uważać za niezmienny w czasie. Nawet w skali całej kopalni zmiany w czasie w ciągu 
okresu obserwacji są widoczne. Rysunek 2 przedstawia wieloletnie zmiany kwartalnych 
wartości ryzyka sejsmicznego i okresu powrotu dla całego rejonu kopalni. Istotność 
i systematyczny charakter tych zmian są wyraźne. 
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Rys. 2. Zmiany w czasie ryzyka sejsmicznego i średniego okresu powrotu rejonu górniczego 
Fig. 2. Time changes of the seismic risk and the mean return period in a mining region 
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Wprawdzie teoretycznie jest możliwość wyznaczania chwilowych wartości parametrów 
ryzyka, zdążając z długością przedziału At do zera, to jednak takie postępowanie nie bardzo 
ma sens i to niezależnie od technik estymacji parametrów ryzyka. Wynika to bezpośrednio 
z twierdzenia o informacji, zgodnie z którym zdarzenia empiryczne niosą informacje 
o dynamice procesu, to jest o jego zmienności w czasie, nie dokładniej niż dwukrotny 
czas pomiędzy tymi zdarzeniami. W nieregularnym procesie generowania wstrząsów będzie 
to około dwukrotny średni czas pomiędzy wstrząsami. Chociaż intuicyjny sens tego 
twierdzenia jest oczywisty, jego konsekwencje często są ignorowane. Jeżeli w obszarze 
otaczającym wyrobisko rejestruje się średnio dwa zdarzenia na dobę, to nie ma nawet 
teoretycznej możliwości wyprognozowania wystąpienia silnego wstrząsu z dokładnością 
większą niż do 1 doby. Stąd szczególnego znaczenia nabiera rejestrowanie w sieci sejs-
mologicznej słabych, lecz częstych zdarzeń. 

W praktyce jest znacznie gorzej. Dynamika procesu generowania wstrząsu jest właściwie 
zupełnie nieznana. Parametry ryzyka estymowane są z danych empirycznych — wstrząsów 
pochodzących z pewnego, na ogół stałej długości, okresu czasu, który nazywany będzie 
tutaj oknem czasowym. Długość okna czasowego jest dość znaczna, gdyż musi gwarantować 
znaczną ilość zjawisk do estymacji co jest warunkiem małych błędów ocen parametrów. 
Jeżeli oceny parametrów chcemy wykonać z próby około 30-eIementowej, a średnia 
aktywność jest, jak w poprzednim przykładzie, dwa wstrząsy dziennie, to okno czasowe 
powinno mieć długość 15 dni. Przy wspomnianej nieznajomości dynamiki procesu zakłada 
się zwykle jej model najprostszy — stacjonarność procesu w oknie. Wyznaczone wartości 
parametrów ryzyka reprezentują w takim przypadku uśrednienie w oknie czasowym wartości 
rzeczywistych. 

Doświadczenie uczy nas, że proces wstrząsotwórczy w kopalni może zmieniać się tak 
szybko, że założenie, że jest on niezmienny w okresie przykładowych 15 dni, może 
całkowicie mijać się z prawdą. Rzeczą interpretatora jest rozsądny wybór długości okna 
spełniający wymaganie właściwej ilości obserwacji w oknie oraz zgodny z tempem zmian 
procesu pękania i z celem analizy. Okna długości wielomiesięcznej do rocznej* stosować 
się będzie przy badaniu zmian zagrożenia w skali całej kopalni w okresie wielu lat. Okna 
jak najkrótsze, kilku, kilkunastodniowe będą w użyciu do bieżącego śledzenia zagrożenia 
w rejonie pojedynczego wyrobiska. W tym drugim przypadku dokładniejszy wgląd w przebieg 
zmian zagrożenia uzyska się przesuwając okno „z zakładką", nadal jednak parametry 
opisujące zagrożenie będą każdorazowo średnimi wartościami wewnątrz okna. 

Omówiony charakter parametrów ryzyka w procesie zmiennym w czasie determinuje 
interpretację tych parametrów. Ponieważ proces traktowany jest jako stały tylko w oknie 
czasowym, i to tylko z konieczności, wyznaczone wartości parametrów mają bezpośrednie 
znaczenie prognostyczne tylko dla okresu w przyszłość znacznie krótszego od długości 
okna. Dotyczy to zwłaszcza poprzedniej, stacjonai-nej interpretacji okresu powrotu. Jeżeli 
długość okna wynosi 15 dni, a średni okres powrotu jest 1 dzień, to rzeczywiście możemy 
oczekiwać silnego wstrząsu za powiedzmy 0,5 do 1,5 dnia. Jednak jeżeli przy tej samej 
długości okna okres powrotu wyznaczony zostanie na 50 dni, to znaczenie tego wyniku 
jest tylko relatywne w porównaniu z poprzednimi wartościami okresu powrotu. I tak jeżeli 
poprzednia estymata okresu powrotu była 62 dni, stwierdzimy, że zagrożenie sejsmiczne 
wzrosło. Nie możemy jednak przewidywać pojawienia się silnego wstrząsu za dni 50, bo 
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w ciągu tego czasu proces pękania górotworu zdąży się całkowicie zmienić, a nasza 
„prognoza" stanie się całkiem nieadekwatna. 

3. Model procesu generowania wstrząsów 

Zdefiniowane poprzednio parametry ryzyka sejsmicznego muszą odnieść się do kon-
kretnego probabilistycznego modelu generowania wstrząsów, gdyż w definicjacti tych 
parametrów wykorzystywane są funkcje rozkładu prawdopodobieństwa występowania 
i wielkości zjawisk. Przedstawiony poniżej model powstał na podstawie wieloletnich 
analiz kopalnianych baz danych. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych założeń oraz 
krok po kroku konstrukcja modelu przedstawione zostały w pracach (Lasocki 1990, 
I992a, 1993b). Model ten był pozytywnie weryfikowany i jest wykorzystywany w analizie 
ryzyka do oceny zagrożenia sejsmicznego w różnych warunkach indukowania sejsmi-
czności kopalnianej także poza Polską — w Czechach (Kalenda 1995) i w Południowej 
Afryce (Kijko i in. 1993). 

Przyjmuje się następujące założenia odnośnie do sekwencji kopalnianych zjawisk sejs-
micznych: 

— wstrząsy są zdarzeniami niezależnymi; 
— każde zdarzenie opisane jest dwoma zmiennymi losowymi: czasem wystąpienia 

i energią; 
— aktywność sejsmiczna i energia wstrząsów są od siebie niezależne; 
— proces zależy od czasu tylko poprzez zależność od czasu parametrów rozkładów 

probabilistycznych opisujących go zmiennych losowych; 
— proces jest uogólnionym procesem Poissona, w którym prawdopodobieństwo wystą-

pienia n zdarzeń w jednostce czasu dane jest przez: 

Pr N = n; t 
n! 

exp [-X(t) 
(3) 

gdzie ?i(t) zmienna w czasie aktywność sejsmiczna; 
— proces jest na tyle wolnozmienny, że może być uważany za odcinkowo stacjonarny, 

to znaczy stacjonarny wewnątrz okna czasowego rozsądnej długości. 

Przy takich założeniach ryzyko sejsmiczne dane formułą (1) przybiera postać: 

R(Ep, At; t) = {l - exp[-?i(x)At 1 
/ \ 

F Ep; Tii(T), ..., rik(T) , x e [i - AT, t 
V / (4) 

A,(T) = const, TII(T) = const, TII^(T) = const dla T E [t - AT, t] (4a) 

gdzie: 
F(E; ti i(t) , ..., T|it(x)) — dystrybuanta brzegowego rozkładu energii wstrząsów, 
ri[(T), riî (T) — zmienne w czasie parametry rozkładu energii, 
AT — długość okna czasowego. 
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W ostatnich kilkudziesięciu latach opracowano szereg modeli rozkładu magnitudy lub 
energii zdarzeń sejsmicznych, jak również rozkładów ich wartości maksymalnych (np. 
Cosentino i in. 1977; Dessokey 1984; Epstein, Lomnitz 1966; Kijko 1982; Kijko, Sellevoll 
1981; Lasocki 1987, 1993a; Lomnitz-Adler, Lomnitz 1979; Lomnitz 1964b; Yegulalp, Kuo 
1974). W grupie rozkładów estymowanych na podstawie pełnego katalogu zdarzeń prakty-
cznego zastosowania w sejsmologii górniczej doczekały się dwa: 

— model prawostronnie nieograniczony, w którym rozkład energii jest rozkładem Pareto, 
a rozkład magnitudy lewostronnie obciętym rozkładem wykładniczym (Kalenda 1992; Kijko 
i in. 1993; Lasocki 1990, 1995b; Marcak i in. 1989; Stewart, Spottiswoode 1993), 

— model prawostronnie ograniczony, w którym rozkład energii jest obciętym rozkładem 
Pareto, a rozkład magnitudy obustronnie obciętym rozkładem wykładniczym (Kijko, Funk 
1994; Lasocki 1992b). 

Pierwszy jest bezpośrednią konsekwencją relacji Gutenberga-Richtera dla zjawisk powyżej 
wartości progowej Bo danej przez: 

log Ns(E) = A -ł- B logE dla E > Eo (5) 

gdzie: 
Ns(E) oznacza sumaryczną liczbę zjawisk o energiach większych lub równych 

E. Relacja (5) reprezentowana jest na rysunku 1 linią prostą modelującą zakres energii 
od 3,16 • lO^J. 

Związek (5) traktowany jako relacja statystyczna prowadzi do rozkładu prawdopodo-
bieństwa dla energii wstrząsów o dystrybuancie: 

Fi(E) 
O 

1 -
E 

V J 

E < Eo 

E > Eo (6) 

gdzie b jest parametrem rozkładu. W procesach kopalnianych b jest zmienne w czasie. 
Przy takim modelu rozkładu energii ryzyko sejsmiczne (4), (4a) jest dane przez: 

Rl(Ep, At. T) = ^ 

' 1 - e x p [-X{x)Ai 

r 

1 - exp (-A,(i:)At)] 
Eo 

^ '' J 

Ep < Eo 

b(T) T G [t - AT,t; 
Ep > Eo 

(7) 

a oki-es powrotu przez: 

Ti(Ep, At,x) = 

X(T) - 1 

E p 
V ^ J 

b(t) - I 

Ep'< Eo 

Ep > Eo 
(8) 

57 



Underground Exploitation School '96 

Model ten nie wprowadza żadnego górnego ograniczenia na energię wstrząsów i z tego 
powodu jego sens fizyczny jest poddawany w wątpliwość. Jego wielką zaletą jest jednak 
prostota, która pozwala na wiarygodną estymację parametrów nawet z małej ilości zjawisk. 
Tak więc wykorzystywany on jest przede wszystkim w analizach bieżącego zagrożenia 
w rejonie pojedynczego wyrobiska, w których — ze zrozumiałych powodów — stosuje 
się krótkie okna czasowe, a w rezultacie małe próby. 

Drugi z modeli rozkładu energii jest wprost modyfikacją powyżej przedstawionego 
rozkładu wynikającą z wprowadzenia progowego górnego ograniczenia dla energii. Dystry-
buanta jest wówczas: 

O 

Fii(E) = 
1 - (Eo/ E) 

E < E O 

Eo < E < E max 
1 - (Eo/EnTax) 

1 E > E 

(9) 

max 

Zgodnie z wcześniejszymi uwagami w procesach kopalnianych oba parametry b i E^a^ 
są zmienne w czasie. Ryzyko sejsmiczne dane będzie przez: 

Rli(Ep, At,T) = 

1 - exp[-A,(T:)At] 
b(x) 

1 - exp(-^(T)At); 
(Ep/Ep)-^-^ - (Eo/En,axW) b(T) 

1 - (Eo/EmaxW) b(T) 

O 

Okres powrotu: 

En < Eo 

Eo < Ep < 

Ed ^ EmaxW 
(10) 

Tir(Ep, At, T) 

- 1 

X{x) 
( E o / Ep) 

b(x) (Eo/Emax('C)) b(T) 

1 - (Eo/EHiax(T:)) b(i:) 

- 1 

ÔO 

En < Eo 

E o < E p < 

E n > 

(11) 

Teoretyczna zależność pomiędzy skumulowaną liczbą wstrząsów a energią, uzyskana z I 
i II modelu, jest porównana na rysunku 3. 

4. Estymacja parametrów ryzyka 

Parametry ryzyka estymuje się z próby złożonej z wstrząsów zarejestrowanych w oknie 
czasowym. JeżeH jest to tylko możliwe, estymacja parametrów rozkładu liczby zdarzeń (3) 
i rozkładu energii (6) lub (9) wykonywana jest metodą największej wiarygodności. Następnie 
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THEORETICAL CUMULATIVE FREOUENCY - ENERGY GRAPH 
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Rys. 3. Teoretyczna zależność skumulowanej liczby zjawisk od energii według nieograniczonego (I) 
i ograniczonego (II) modelu rozkładu energii wstrząsów 

Fig. 3. Theoretical relation between cumulative number of events and energy resulting from the unbounded 
(I) and the bounded (II) model of tremor energy distribution respectively 

wylicza się wartości ryzyka sejsmicznego i okresu powrotu albo z (7) i (8) albo z (10) 
i (11). Otrzymane wartos'ci parametrów ryzyka: A,(T), R(Ep, At, T), T(Ep, At, x) i ewentualnie 
Emax('^)' j^śli używany jest ograniczony model rozkładu energii, odnoszą się tylko do okresu 
't - AT, t], z którego pobrana była próba. Dla innego okresu, np. [t' - AT, t'] cała 
procedura jest powtarzana. Mając" cały czas na uwadze ten związek parametrów ryzyka 
z momentem t, dla uproszczenia zapisu nie będziemy w dalszych rozważaniach zaznaczać 
zależności parametrów i ich estymatorów od t. Pomijany też będzie symbol odróżniający 
estymator parametru od parametru. Wreszcie wprowadzamy oznaczenie: A(*) = (Eo/*)^. 

Niech El, En energie n wstrząsów (> Eo) zarejestrowanych w okresie [t - AT, t 
Estymatorem aktywności jest: 

I = n/AT (12) 

W nieograniczonym modelu I rozkładu energii estymatorem największej wiarygodności 
parametru b jest: 

b = n • 
n 

X ln(Ei/Eo) 

- 1 

i=l 
(13) 

Funkcja wiarygodności dla modelu ograniczonego II jest monotoniczna względem Emax> 
a więc parametr ten nie może być estymowany metodą maksimum wiarygodności. Natomiast 
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estymacja parametru b tą metodą musi byc poprzedzona estymacją Eniax- Kijko i Funk 
(1994) zaproponowali trzy techniki estymacji maksymalnej magnitudy. Dwie z nich dosto-
sowane do oceny energii maksymalnej zostaną przedstawione poniżej. 

Pierwsza metoda, która daje bardzo zgrubne, ale zawsze możliwe do wyznaczenia 
przybliżenie Ejnax> wymaga znalezienia największej E ^ i drugiej pod względem wielkości 
Em-1 energii w próbie Ej, . (Jeżeli w próbie znajdują się dwie takie same największe 
energie, to jedna z nich jest traktowana jako największa, a druga jako następna co do 
wielkości.) Estymatorem Emax jest: 

'max 
_ p ^ / p (14) 

Z warunków maksimum funkcji wiarygodności estymator b jest rozwiązaniem równania 
nieliniowego (Lasocki 1990): 

n + 
1 - A(Eniax) 

n 

In A(E^ax) + Z In A(Ei) = O (15) 
i=l 

Zależność od b tkwi w postaci funkcji A(*). 
Druga metoda estymacji Emax zbudowana jest na twierdzeniu, że jeśli zmienna losowa 

^ ma rozkład równomierny w przedziale [O, a], gdzie a nie jest znane, to nie obciążony 
estymator a dany jest: 

n + 1 . 
gdzie = niax(^i 

Wartości dystrybuanty dowolnej zmiennej, więc także energii (9), mają rozkład równo 
mierny w [O, 1], zachodzi więc równość: 

1 = ^ ^ F„(E„) n 

Korzystając ze wzoru (9) po prostych przekształceniach otrzymamy 

max = Eo 
n 

(n + 1) A ( E J - 1 (16) 

Łącząc (15) i (16) otrzymujemy nieliniowe równanie o tylko jednej niewiadomej 
parametrze b: 

n 
n + 

(n + l )A(E^) - 1 n 

(n + 1)[1 - A ( E J ] 
, (n + 1) A(Em) - 1 V' 
In + X In A(Ei) = O 

n (17) 
i=l 
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Po wstawieniu do (16) wartości b uzyskanej z rozwiązania równania (17) otrzymujemy 
wartość Emax- Estymacja wartości maksymalnej energii tą metodą daje dużo bardziej 
realistyczne wyniki. Nie może być jednak zastosowana w każdej kompozycji danych. 
Mianownik we wzorze (16) musi być dodatni, co oznacza poprawną estymację tylko 
eżeli zachodzi warunek: 

^ ^ ln(n + 1) 
~ In lśni ~ Eo 

Generalnie dla większych prób (większe n) warunek ten będzie częściej spełniony. Dlatego 
analiza ryzyka z ograniczonym modelem energii II częściej stosowana jest w badaniach większych 
objętości górotworu, na przykład grupy wyrobisk w dłuższych okresach czasu. 

Praktyczne zastosowania przedstawionych metod estymacji wykazały bardzo dobrą zgod-
ność pomiędzy wartościami parametrów ryzyka uzyskanymi z modelu II na granicy 
spełnialności warunku (18) i wartościami tych parametrów uzyskanymi z modelu 1. Ż tego 
powodu obecnie stosuje się często technikę mieszaną, w której podstawowym modelem 
jest model ograniczony II, a estymację wykonuje się według równań (16), (17) i następnie 
(10), (11). Jeżeh dla jakiejś próby warunek (18) nie jest spełniony, stosuje się dla niej 
estymację z modelem I według równania (13) i konsekwentnie (7), (8), natomiast ocenę 
maksymalnej energii dolicza się uproszczoną metodą (14). 

5. Inne modele dynamiki procesu w oknie czasowym 

W poprzednich rozważaniach zakładana była stacjonarność procesu powstawania wstrząsów 
w oknie czasowym. Jeżeli analiza ryzyka będzie wykonywana dla lokalnego, ograniczonego 
obszaru w celu bieżącej oceny zagrożenia, na przykład dla rejonu pojedynczego frontu eksplo-
atacyjnego, aktywność sejsmiczna będzie mała, a zmiany procesu szybkie, to opóźnienie lyzyka 
estymowanego przy założeniu stacjonaraości względem rzeczywistego może być znaczne. Intuicja 
podpowiada, że uśrednione w oknie czasowym oceny parametrów ryzyka są najbardziej zgodne 
z rzeczywistymi wartościami tych parametrów dla środka okna. W bieżącej analizie ryzyka 
interesujemy się stanem na dzień bieżący i ewentualną prognozą, a nie stanem z dnia o połowę 
okna wstecz. Dla procesów wolno zmieniających się różnica pomiędzy oceną a stanem bieżącym 
jest nieistotna. Dla szybkozmiennych procesów lub długich okien różnica ta może obniżyć 
przydatność analizy ryzyka. Wspomniane opóźnienie jest nieuniknione i wynika z własności 
danych sejsmologicznych — zdarzenia te występują względnie rzadko, oraz z braku możHwości 
uwzględnienia rzeczywistej dynamiki procesu. 

W niektórych sytuacjach negatywny wpływ używania danych przeszłych dla oceny 
sytuacji bieżącej można osłabić zwiększając znaczenie zjawisk późniejszych w estymacji 
parametrów ryzyka. Metoda ta nazwana „wagami danych" przedstawiona została w pracach 
(Lasocki 1992b, 1993b). Każdemu zdarzeniu l w oknie nadaje się wagę wi zależną tylko 
od różnicy pomiędzy czasem wystąpienia zdarzenia T/ a chwilą bieżącą wyznaczającą prawą 
granicę okna t, Wagi takie odpowiednio modyfikują funkcję wiarygodności, a więc i esty-
matory parametrów ryzyka. Nie ma żadnej reguły ustalającej formę wag. Wiadomo tylko, 
że waga powinna zmniejszać się wraz ze wzrostem różnicy f-T/, a środek okna powinien 
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miec wagę równą jeden. Zakładając na przykład wykładnicze starzenie obserwacji uzyskamy 
postać funkcji wagowej w formie: 

w(t - T) = exp[-5(t - T - 0,5AT)] (19) 

gdzie 5 określa tempo starzenia. Rysunek 4 pokazuje codzienne wartości ryzyka wstrząsów 
powyżej 10^ J, oceniane w rejonie frontu eksploatacyjnego przy zastosowaniu 20-dniowego 
okna czasowego bez wag oraz z wagami zakładającymi wykładnicze starzenie w tempie 
trzykrotny spadek wagi na dziesięć dni. Przy właściwym doborze wag, przedstawiona 
metoda może znacznie przybliżyć wartości estymowane do aktualnych parametrów ryzyka. 
Jej słabą stroną jest zwiększenie okresowe czułości wyników na obecność w próbie zjawisk 
nie należących do badanego procesu. (Na przykład wstrząsu źle zlokalizowanego). Dlatego 
powinno się używać wag z umiarkowanym tempem starzenia. 

UNWEIGHTED AND WEIGHTED ESTIMATES OF LOCAL RISK 
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Rys. 4. Wartości ryzyka wstrząsów o energii większej od lO' J w rejonie frontu eksploatacyjnego 
estymowane techniką zakładającą stacjonamość w oknie czasowym (wartości nieważone) w porównaniu 

z estymowanymi techniką przyjmującą wykładnicze wagi danych 
Fig. 4. Tremor with energy greater than 10^ J risk estimates for a stopę area obtained while assuming 

stationarity within a time gate (unweighted values) and obtained with a use of exponential data weigths 
respectively 

Stosując okno czasowe stałej długości, przyjmuje się milcząco założenie, że tempo zmian 
procesu powstawania wstrząsów jest tnniej więcej takie samo. Niekiedy alternatywnie wiąże się 
tempo zmian procesu z tempem eksploatacji i przyjmuje się zmienne okno o długości równej 
okresowi stałego postępu frontu wydobywczego. Ponieważ związek prędkości eksploatacji z dy-
namiką procesu generowania wstrząsów nie jest tak bezpośredni, jak mogłoby się wydawać, nie 
można obecnie przesądzić na korzyść którejkolwiek z technik stałego okna czy stałego postępu. 
Tecłinika stałego postępu całkowicie zawodzi po zatrzymaniu eksploatacji. 
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6. Prognoza 

Wspomniane uph:ednio badania korelacji parametrów opisujących sejsmiczność — wystę-
powanie silnych zdarzeń (Lasocki 1993b, 1994) wykazały jednoznacznie ścisły związek esty-
mowanych wartości ryzyka sejsmicznego i okresu powrotu z liczbą silnych wstrząsów w oknie, 
z którego pobierana jest próba. A więc bez wątpienia parametry te dobrze opisują stan zagrożenia 
sejsmicznego. Czy jednak i w jakim stopniu mogą byc użyte do prognozy tego stanu? Analiza 
ryzyka przynosi dobrze skalujące się wskaźniki zagrożenia silnymi wstrząsami, zamieniając 
nieregularną sekwencję danych sejsmologicznych {ti, E\] w szeregi czasowe o regularnym, 
zależnym od interpretatora kroku. Wahania w tych szeregach odzwierciedlają zmiany zagrożenia 
sejsmicznego. Możliwość wykorzystania takich szeregów do prognozy jest więc równa możliwości 
użycia wyników przeszłych sesji giełdowych do oceny wzrostu lub spadku koniunktury. Prognoza 
może być oparta wprost o jakościową ocenę trendu parametrów'ryzyka — spodziewać się można 
silnych wstrząsów, gdy lyzyko rośnie lub utrzymuje względnie wysokie wartości (okres powrotu 
maleje lub utrzymuje względnie niskie wartości). Można też zastosować bardziej zmatematyzo-
wane ilościowe metody prognozowania z szeregów czasowych (np. Box i Jenkins 1983; Mont-
gomery i in. 1990), w których obok najbardziej prawdopodobnego przyszłego trendu pojawią 
się przedziały ufności dla wartości przewidywanych. W większości przypadków prognoza, 
zwłaszcza w bliskim horyzoncie czasowym, będzie prawidłowa. Jeżeli jednak czynniki, o których 
nie ma informacji w przeszłych danych sejsmologicznych, będą miały decydujący wpływ na 
proces generowania zjawisk sejsmicznych, to prognoza z czasowych szeregów parametrów ryzyka 
nie będzie mogła być wiarygodna. Takim — przykładowo — czynnikiem mogłoby być nagłe 
wstrzymanie prac w wyrobisku. 

Wiarygodność oceny zagrożenia poprzez parametry ryzyka zależy od spełnienia przez proces 
rzeczywisty założeń wysuniętych przy konstrukcji modelu generowania wstrząsów. Próba, z 
której estymuje się parametry, powinna być jednorodna, to znaczy powinna reprezentować jeden 
proces. Tak więc jeżeli dane zawierać będą zjawiska powstałe wskutek różnych procesów 
zachodzących w górotworze, to wiarygodność oceny zmniejszy się. Wiadomo na przykład, że 
parametry rozkładu energii wstrząsów sprowokowanych różnią się od parametrów rozkładu 
energii wstrząsów samoistnych, a strzelania wstrząsowe ogólnie wymuszają impulsowo zmiany 
procesu pękania. Nie można rozstrzygnąć, na ile te modyfikacje „szkodzą" prawidłowości oceny 
zagrożenia. Wreszcie w badanym obszarze może wystąpić silny wstrząs, który jest wynikiem 
innego procesu niż reprezentowany wcześniejszą aktywnością. Wymienione i inne czynniki 
zmniejszające wiarygodność ocen zagrożenia otrzymywanych metodą analizy ryzyka powodują, 
że wiarygodność ta wynosi 70—80%, Jest ona jednak i tak znacznie wyższa niż wiarygodność 
tradycyjnie używanych wskaźników zagrożenia. 

Prognoza wzrostu ryzyka sejsmicznego to prognoza wzrostu szansy na silny wstrząs. 
Silne wstrząsy występują rzadko, a duża względna zmiana ryzyka, przykładowo z 4% na 
8%, oznacza nadal dość małą szansę na zdarzenie silne. Jeżeli po takim wzroście nie ma 
silnego wstrząsu, to nie sposób stwierdzić, czy zawiodła prognoza czy zaledwie 8-procentowa 
szansa nie została wykorzystana. 

Analizę ryzyka można stosować bardzo lokalnie do bieżącej oceny i kontroli stanu 
zagrożenia w otoczeniu wyrobiska. Analiza powinna być wykonana wówczas z możliwie 
krótkim oknem przesuwającym się o jedną dobę, z ewentualnymi wagami, w technice 
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stałego okna lub stałego postępu. Wiodącym parametrem jest tutaj ryzyko sejsmiczne lub 
okres powrotu. Trendowa interpretacja serii jego wartości pozwala odnieść stan aktualny 
do stanów przeszłych i na tej podstawie ocenić sposób prowadzenia prac oraz skuteczność 
aktywnych metod profilaktyki antysejsmicznej oraz wnioskować na temat możliwości 
wystąpienia silnych wstrząsów w przyszłości. Rysunek 5 przedstawia serię codziennych 
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Rys. 5. Estymowane ryzyko wstrząsów o energii większej od 10 J w pobliżu frontu s'cianowego. Strzałkami 
zaznaczono dni, w których wystąpiły takie wstrząsy (Lasocki 1993b) 

Fig. 5. Estimated risk of a tremor with energy grater than 10^ J in the vicinity of a longwall. The time of 
occurrence of such tremors is shown by arrows and their energy is also indicated (Lasocki 1993b) 
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wartości ryzyka wstrząsów o energii większej od lO^J uzyskaną w rejonie wyrobiska. 
Strzałkami zaznaczono dni rzeczywistego wystąpienia takicłi wstrząsów. Widoczny jest 
związek czasu ich wystąpienia z okresami wzrostu i7zyka sejsmicznego. 

Analiza ryzyka może być zastosowana także do badań w większej skali, na przykład 
jednego rejonu kopalni, gdy zdarzenia tam zachodzące traktuje się jako wynik pewnego 
uogólnionego procesu pękania. Otrzymuje się wówczas ocenę szacunkową przeszłych zmian 
zagrożenia i tym samym ocenia się prawidłowość przebiegu prac górniczych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa sejsmicznego. Wyniki takie mogą zostać wykorzystane przy 
planowaniu przyszłych prac. W szczególności energia maksymalna i kierunek jej zmian 
mogą być użyte do oceny racjonalności używanych i planowanych zabezpieczeń, a także 
do określenia maksymalnych możliwych wpływów sejsmiczności kopalnianej pod i na 
powierzchni. 

7. Podsumowanie 

Metoda analizy kopalnianych serii zdarzeń sejsmicznych, zwana analizą ryzyka sejsmi-
cznego, dostarcza parametrów ściśle skorelowanych z zagrożeniem sejsmicznym zdefinio-
wanym jako niebezpieczeństwo wystąpienia silnych wstrząsów. Parametry te dobrze się 
skalują, mają prostą interpretację i można je wyznaczyć obiektywnie. Nadają się więc 
znacznie lepiej niż tradycyjnie używane wielkości do oceny stanu zagrożenia tak obszarów 
bardzo lokalnych — pojedynczych wyrobisk, jak i większych objętości — kilku wyrobisk, 
rejonu, całej kopalni. 

Szereg czasowy estymowanych wartości parametrów ryzyka sejsmicznego może być 
wykorzystany do prognozy zagrożenia. Wiarygodność takiej prognozy warunkowana jest 
szczegółowością informacji na temat przebiegu procesu pękania w górotworze zawartej 
w kopalnianych danych sejsmologicznych. 

Przekazano 20 grudnia 1995 r. 
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Assessment and forecast of local seismic risk from seismological data 

Abstract 
The paper presents a method of mining seismological data sequence analysis to evaluate 

the seismic risk in a time-varying mine tremor generating process together with physical 
interpretation of the risk parameters and detailed variant techniąues for their estimation. 
The estimated seismic risk parameters strictly correlate with the strong tremor hazard and 
therefore can be very useful for the hazard evaluating and predicting. Limitations of the 
method were discussed, both due to an incomplete recognition of seismicity inducing 
process in the rockmass, as well as resulted by properties of mine seismological data. The 
objective evaluation of strong tremor hazard in mines by means of the risk analysis can 
be helpful for local on-line monitoring the hazard in a course of mining works and, on 
a wider scalę, to foresee seismic effects of planned works. 





Seria „Wykłady" nr 12 Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej '96, s. 69—83 

Josef HOLECKO 
Dulnf pruzkiim a bezpećnost Paskov, a.s., Paskov, Republika Czeska 

(Mine Exploration and Safety Paskov, Ltd., Paskov, Czech Republic) 

Prognosis of the seismic endangerement in mines of OKD Company 

Key words 

Local prognosis-seismic activity-seismic loading-microseismic-rockbursts prognosis 

Abstract 
There is proved on some cases of seismically monitored regions, that causes of rockbursts 

generation could be of local and/or regional character. The local events are bound to 
actually operated mine workings (longwalls, headings). The regional events are bound to 
a broader area, as a rule to some tectonic and/or mining blocks. Besides the geological 
conditions, the origin of such events is determined by past mining acdvities in the region, 
mainly by rests of non-mined parts of coal seams in the overlaying strata. While evaluation 
of rockbursts origin of a local feature and their prediction using development of the seismic 
activity should be relatively successful, the prediction of strong events of a regional character 
could be not reliable performed using present methods. 
1. Introduction 

There are used seismological as well as seismoacoustic methods in the rockbursts 
prevention system in the OKD Company. The monitoring of the seismicity of owned 
mining field is determined by legislative regulations of Mine Inspectorate Regulation No. 
45/1995, in § 6, art. 2 „The seismic activity in the mining field of the colliery has to be 
monitored by means of utilization of results of seismic activity of the whole deposit and/or 
basin". Ali both methods are a part of the system of the local prognosis. The mikroseismology 
(SL) and seismoacoustic (SA) have been utilized for many years and some methodic as 
to performing, evaluation and interpretation of measurements was elaborated. Ali collieries 
are equipped by the own seismic monitoring stations network, From individual collieries, 
the SL information are transmitted using modems and telephone lines into the operational 
centre of the local network. In the centre, all information is centrally evaluated by using 
SL regional network data — seismic polygone of the DPB Paskov Company (Travnićek, 
Holećko, Knotek 1992; Knotek, Endlicher, Mofkovska 1995) and interpreted data are sent 
to the collieries. The longwalls being operated in parts of rockmass endangered by rockbursts 
and classified in the 3rd (the highest) rangę of the rockburst danger, are monitored also 
by using of seismoaccoustic continually monitoring apparatuses. 

69 



Underground Exploitation School '96 

2. Prediction of seismic events 

From the long-lasting series of monitoring of seismic events in the Ostxava-Karvina Basin 
follows (Holećko, Ptacek 1995; Kalenda 1995) that the originated rockbursts, i.e. energetically 
strong events with demonstrations in mine workings damage, could be divided into two chara-
cteristic groups: Events of local character with the region of origin in the mined-out seam or 
in its close hanging wali and the ones of regional character, originated as usual in the broader 
neighbourhood and higher overlaying strata. In the paper we should demonstrate on some case 
studies of all both types of events some possibilities of their prediction and complexity of solution 
of this issue in conditions of the Ostrava-Karvina Basin. 

2.1. R e g i o n of t h e 3 r d m i n i n g b ł o c k of t h e p l a n t J i n d f i c h , M i n e 
Ć S A 

Using a case of analysis of long — lasting monitoring of the seismic (SL) activity in 
y 

the region of the 3rd mining błock of the plant Jindrich, Mine CSA •—• see map in the 
Fig. 1 — we are aiming at explanation of understanding and properties of events of local 
and regional character and their complicated prediction. A selection of some intensive 
seismic (SL) events for the period 1979—1995 was made. The selection is given in the 
Tab. 1. For a time period 1979—1983, the location of foci is only approximate one and/or 
is replaced by site of the event demonstration in the mine working. This was made due 
to imperfect seismic stations network. 
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Fig. 1. The location of intensive tremore (rockbursts). Plant Jindfich, Mine ĆSA (3rd błock, time period 

1979—1995) 
Rys. 1. Lokalizacja silniejszych wstrząsów (tąpnięć). Partia Jindfich, Kopalnia ĆSA (3 blok, okres 1979—1995) 
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Table 1. The intensive tremors (rockbursts) of the 3rd błock of the plant Jindrich 
» 

Tabela 1. Silniejsze wstrząsy (tąpnięcia) 3 bloku partii Jindrich 

Date Tijiie Energy (J) Square Seismic event — Mine working 

15.08.79 09:15 2,0 X lO'̂  (S-59) MR, r. 33 771/1 
9.11.80 02:01 1,5 X 10^ {R-59) MR, r. 33 772, 1. 33 750 

29.05.81 14:41 5 ,0x 10^ (T-57) R, r. 31 757 
9.04.83 18:53 2,5 X 10^ (Q-56) MR, BI., r. 33 776/1, 33 707 

11.05.83 22:00 l , 0 x 10^ (R-59) MR, r. 33 783 
28.10.83 13:11 5,0 X 10*̂  (S-57) MR, r. 32 950 

3.08.84 05:42 l , 0 x 10^ T-57 HWT, t.f. „K" 
7.09.84 23:44 2.0 X 10^ T-57 MR, 1. 31 957 
2.12.85 07:59 8,0 X R-57 MR, r. 33 700 

11.12.86 03:04 l , 0x 10^ Q-57 HWT, s.p. Jindrich 
14.03.87 05:18 l,Ox 10^ Q-58 HWT, 1. 33 741 
14.04.87 20:45 2,0 X lo"̂  Q-58 MR, 1. 33 741 
6.02.88 14:13 l ,Ox 10^ R-57 HWT, 1. 33 741 

19.06.90 01:56 2 ,0x 10*̂  Q-59 HWT. 1. 13 933 
9.04.93 23:54 8,0x 10^ R-58 R, r. 33 776/3 

MR = microrockburst 
HO, DO = rockburst 
HWT = iianging wali tremor 
r. = mine roadway 

t.f. „K" = tectonic fault „K" 
s.p. Jindrich = safety pillar of the Jindrich plant 

BI. = after blasting 
1. = longwall 

The location of mentioned events incL events from the close situated 3rd mining błock 
of the plant Jan-Karel is given in the Fig. 1. The morę detailed analysis of the seismic 
activity in this region could be made for the time period 1989—1995. The locations of 
more intensive SL events (with an energy greater than 1 x lO"̂  J), evaluated in the time 
period, incl. mining-out longwals, could be fmd in the Fig. 2. From the long lasting 
development of the SL activity of the region, being not thourghly documented, and from 
SL events location maps follows that operation of practically all longwalls is accompaniec 
by freąuent presence of SL events. Events having lower intesity are usually bound and 
located directly to operated longwalls. Coal mining has been operated step-by-step in 
different slices of the seam No. 37 (from longwalls Nos. 33 742, 33 743 in 1989, longwall 
No. 32 050 in 1991, longwall No. 31 058 in 1992, longwall No. 33 051 in 1993, longwalls 
Nos. 33 752 and 33 752/1 in 1 994, to longwalls Nos. 33 752/1 and 33 753 in 1995), 
always with a characteristic deveIopment of the summary graph and its weekly slope in 
individuai mining phases (i.e. starting period of mining and creating of the fuli caving 
featured by origin of stronger SL events and rise of seismic activity, the phase of well 
developed longwall mining featured by reduction and some periodical character of SL 
activity, phase of finał mining featured by further reduction of the SL activity level). An 
example is given in the Fig. 3 which describes development of the weekly Benioff s sum 
graph in course of mining of the longwalls Nos. 33 752, 33 752/1 and 33 753. Foci of 
these events were originated in the highest level in the close overlaying strata of the 
mined-out seam No. 37 being formed by a series of slices which are localy not present, 
with the presence of thin layers of siltstones, mudstones and sandstones of the overall 
thickness of up to 20 m. 
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Fig. 2. The location of seismic events with energy greater than 1 x 10 J. Płant Jindfich, Mine CS A (3rd 

błock, time period 1989—1995) 
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Rys. 2. Lokalizacja wstrząsów o energii większej niż 1 x 10 J. Partia Jindfich, kopalnia CS A (3 blok, okres 
1989—1995) 
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Fig. 3. The gradient of Benioffs graph (weckly). Plant Jindfich, Mine ĆSA, Longwall Nos- 33 752, 
33 752/1, 33 753 

Rys. 3. Diagram gradientu Benioffa (tygodniowo). Partia Jindrich, kopalnia CS A, ściany 33 752. 33 752/1, 
33 753 
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Events of a great intensity (of the energy greater than i O J approximately) have no 
regular presence and do not copy with the character of the SL regional activity character. 
There is not possible to find any laws of the presence of such events (e.g. the time interval 
between presence of two events of the same intensity is in the time interval between 31 
days and nearly 4 years). In the given geological conditions, the location of strong events 
tends to go into regions featured by more prominent vertical boundaries — the natural or 
artifically predisposed ones: 

— a man-made demarcation line between 3rd mining błock of plants Jindfich and 
Jan-Karel being determined by edges of non-mined-out parts of upper seams (e.g. events 
from 15.08.1979, 09.11.1980, 11.05.1983, 19.06.1990), 

— the safety pillar of the plant Jindfich plant (e.g. events from 09.04.1983, 
11.12.1986), 

— more pronounced tectonic faults (e.g. events from 03.08.1984, 09.04.1993). 
Foci of these strong events are situated in the higher overlaying strata up to the seam 

No. 33, i.e. into the rock mass region consisted from sandstone banks with Iow layers of 
mudstones and siltstones (thiekness of the strata formation might be about 140 m). These 
strong events, often presented paralelly to effects in mine workings (rockbursts) are not 
bound to the longwall operation, although they are often started in the time period of 
longwall start or finał stage of longwall mining (the fact has to do with above mentioned 
regions of the possible origin). Their origin had been registered also in the time period 
of roadway driving and/or in the time period, in which no mine working deveIopment 
was present. 

In case of events in the time period 1989—1995 there was monitored the freąuency-energy 
distribution (NED) — see Fig. 4. There is obvious that weaker events (NED within the 
intervałs of energetic classes 9—13) have a decrease b-value of NED prominently greater 
(-0,98) then in case of events with a higher energy (for energetic classes 13—24 is b-vałue 
-0,54). While this coułd be recognized as a very simplified view, there could be stated 
that in the very region the weaker events do have a dependence of the normal type, 
freąuentły present in frame of the seismicity of one partial (local) region, i.e. of the 
longwall but the ones of stronger energy do confirm a great proneness (probability) of the 
intensive seismic events origin in the whole broader (regional) region, i.e. in the mining 
błock. 

In the monitored region, the energeticałly weaker events coułd be denominated as events 
of the local character being welł predictabłe (this fact could be scen from the SL monitoring 
of mining of longwałłs Nos. 33 752, 33 752/1 and 33 753 in the seam No. 37cic2 — 
see exampłe in the Fig. 3). Events of strong energy are given by the geological structure 
of the region overlaying strata (thick sandstone beds, divided by thin layers of siltstones 
and mudstones) and are bound to natural and/or artifically made vertical boundaries in the 
rock mass — prominent tectonic faults, man made demarcation line in the Eastern region, 
safety pillar of plant Jindfich shafts. Though the origin of intensive events has been 
proYoked by mining activities, their presence coułd be featured by no prominent law (this 
is an exception from the character of the seismic energy release in partial mining region) 
and from the previous development of the regional seismic activity (mainly of Iow and 
medium level) no prediction could be made. 

73 



Underground Exploitation School '96 

5.0 

4 - 0 

3 .0 

>> O 
c (U 3 cr Q> 

2 . 0 

03 
O 1.0 

D-Q'l 1 1 1 1 
X 2 3 

O 
5 6 7 

1 

I 1 I I I I I I 1 1 1 I t 1 t 1 - i I - i I I 
B 9 lO 11 12 1314 1516 1718 192D21222324 252627282S30 

2 3 4 5 6 7 8 9 

energetic classes 

log (cnergy) 

Fig. 4a. Linear approximation of the frequency-energy distribution (energetic classes 9—13). Plant Jindfich, 
Mine ĆSA (3rd błock, time period 1989—1995) 

Rys. 4a. Aproksymacja liniowa rozkładu częstotliwość-energia zjawisk sejsmicznych (w klasach 9—13). Partia 
Jindiich, kopalnia ĆSA (3 blok, okres 1989—1995) 
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Rys. 4b. Aproksymacja liniowa rozkładu częstotliwos'ć-energia zjawisk sejsmicznych (w klasach 13—24). 
Partia Jindfich, kopalnia ĆSA (3 blok, okres 1989—1995) 
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2.2. R e g i o n of t h e I s t and 3 r d m i n i n g b ł o c k of t h e L A Z Y M i n e 

The origin of intensive events having a regional character and fully determined by 
previous mining activities in the region could be documented on the case of the origin of 
two rockbursts in the Ist and 3rd mining błock in the Mine LAZY, plant Lazy — see 
Fig. 5. 
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Fig. 5. The iocation of seismic events with energy greater than I x 10 J. Mine LAZY (Ist and 3rd blocks, 
time period 21.07.-30.11.1995) 

Rys. 5. Lokalizacja wstrząsów o energii większej niż 1 x lO'̂  J. Kopalnia LAZY (1 i 3 blok, okres 
21.07.-30.11.1995) 

The above mentioned rockbursts originated in course of mining of the seam No. 39 
in the region close to artificial boundary of all both Ist and Brd mining blocks creating 
geologically an unity. The seam No. 39, in which rockbursts were originated (rockburst 
from 24.09.1995, 12:44 h, during which the roadway heading No. 39 109 in the Ist mining 
błock was affected, the rockburst from 27.11,1995, 20:47 h, during which the roadway 
No. 39 380 in the 3rd mining błock was affected), is situated in the lower formation of 
„Saddle beds" in the depth 550 up to 630 m below surface. The seam thickness varies 
between 3 and 6 m. The seam overlaying strata is characterized by compact beds of strong 
rock, mainly siltstones, sandstones and conglomerates. In the lowest part only, there more 
freąuent concentration of dividing bed planes with interchanging of siltstone and sandstone 
up to the overiaying seam No. 38 does exist (approx. 40 m above the seam No. 39). The 
whole area creates a western flank of shallow brachysyncline, with generał beds dip 10—15 
degrees to NE. In the Nord, the area is separated by the fault „Ceres", in the West by 
the brachysyncline axis being accompanied with the fault „K", in the South by the „Lazecka" 
fault and in the West by the tectonic system of the „Orlova folding". 

75 



Underground Exploitation School '96 

The mining blocks Nos. 1 and 3 are artificaliy separated by the piane of SW crosscuts and 
the safely piilar left from the overlying seam „O" to the lower part of the strata, connected to 
the piane. The artificial demarcation line has an irregular shape. In the highest seams „Milan" 
and „N", the narrow remnant pilłars are left in the safety pillar area. Outside of the area of the 
safety pillar, seams in the residual area of mining blocks 1 and 3, i.e. NW and SE of the safety 
pillar of crosscuts, were mined-out relatively cleanly without any pronounced remnant pillars 
along unmineable parts of seams. Some exception should be the seam No. 37 (situated approx. 
120 m above the seam No. 39), which is not present in the whole area and its isle-like development 
is incidental to the left pillars in this seam. 

Mine working development in the seam No. 39 in the Ist and 3rd mining błock has been 
made without any serious geomechanical issues till present. In the southem part (i.e. in the 3rd 
mining błock), longwalls in the seam No. 39 called Nos. 139 302, 139 304 were mined-out and 
mining of the longwall No. 139 306 was finished on 21.08.1995. Ali above mentioned longwalls 
were mined from south to the north and mining was fmished on the south boundary of the 
safety pillar. There were started development works for the next longwall No. 139 308 by 
driving of the gate No. 39 313-1 (started on 09.10.1995). North of the SW crosscuts piane, 
there were mined-out the longwall No. 139 102 and partly the longwall No. 139 104 (untimely 
fmished due to spontaneous combustion in 1990). In the area of the Ist mining błock, development 
works for the longwall No. 139 106 by means of driving of gates Nos. 39 108 and 39 109 
(started on 16.07.1995) were conducted, after the first rockburst dated 24.09.1995 by means of 
driving of the roadway No. 39 109-1 (started on 09.10.1995). 

The seismic activity evaluation was made for the common area of the Ist and 3rd 
tectonic blocks. From the deveIopment — see Fig. 6 —• follows that in course of mining 
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Rys. 6. Diagram gradientu Benioffa (tygodniowo). Kopalnia LAZY (1 i 3 blok, okres 1.01.—30.11.1995) 
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of the longwall No. 139 306 was the SL activity (characterized by weekly Benioff s graph 
gradient) of Iow up to medium ]evel. In the finał stage of mining, some smali decrease 
was present. The effect of above mentioned roadways on the seismic activity of the area 
was not considerable. On 16.07.1995, dnving of roadways Nos. 39 108 and 39 109 was 
started. This time period overlapes partially with the one of the finał stage of mining of 
the longwall No. 139 306, because its mining was finished on 21.08,1995 and the longwall 
was closed on 10.11.1995. Since 7/95, more higher level of the seismic activity was 
monitored. The rise is not gradually one but origin of energetically strong events was 
registered (see Tab. 2). The ones were usually accompanied by surface tremors. In two 
cases, rockbursts in mine workings were recorded. 

In the Tab. 2, also the camouflet blasting of a great extent before starting of driving 
of the roadway No. 39 109-1 is recorded. This blasting was evaluated as a seismically 
efficient. Destressing blastings made in the seam were evaluated as labours without an 
pronounced seismic effect. 

Table 2. The intensive seismic events of the Ist and 3rd błock of ihe plant Lazy 
Tabela 2. Silniejsze wstrząsy 1 i 3 bloku partii Lazy 

Date Time Energy (J) Sąuare Remark 

21.07.1995 23:11 6»3 X 10^ W-45 
23:12 1,2 X lO'̂  W-45 

14.09.1995 03:43 1,9 X 10^ V-44 
16.09.1995 18:54 1,0 X lO'̂  W-45 
24.09.1995 12:46 6,0 X lO-'' V-44 R, d. 39109 
24.09.1995 13:51 8,1 X 10^ V-44 
10.10.1995 06:49 2,0 X 10^ W-44 
14.10.1995 08:31 3,0 X lO"* W-43 SA, i. 139306 
11.11.1995 17:03 8,7 X 10^ CBOS 1170 kg of explosives, efficiency 
27.11.1995 20:47 1,0 X 10*̂  V-46 R, r. 39380 

R. = rockburst 
l. = longwall 
d. = driving 

SA = seismoaccoustic events 
r. = roadway 
CBOS = amouflet blasting in the overłaying strata. 

Location of SL events trends into a broader area but the most prominent effects 
are recorded in the area of safety pillar of SW crosscuts — see Fig. 5 (events with 

o 
an energy of 1 x 10 J). In the vertical direction, events (rockbursts) are located 
into the higher overIaying strata. Since 21.07.1995, all energetically important events 
iave a mechanism of similar character — the prevai!ing element are implosive components 
(they were characterized by various propagation directions). The ratio of shear dislocation 
was more important oniy in case of the second rockburst and was characterized by 
NS direction. 

After-tremor seąuences following rockburst were prominent ones having a length up to 
30 h. Immediately after the rockburst origin, there were recorded events having an energy 

2 4 
order of 10^ J up to 10 J. The pronounced after-tremor seąuences (as to the duration 
length and events intensity) as well as reached level of the SL activity in the time perioc 
of stoppage of mine labours give evidence on longer lasting raised stress state and fortgoing 
destruction of the rock mass in the given area. 
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From the analysis of the freąuency-energy distribution of seismic events in the area of 
the Ist and 3rd mining blocks foliows that in the area seismic events having an energy 
of 10^ J could be expected (see Fig. 7). However, prognosis of such events is practically 
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Fig. 7. Linear approximation of the frequency-energy distribution. Minę LAZY (Ist and 3rd blocks, time 
period 1.01.—20.07.1995) 

Rys. 7. Aproksymacja liniowa rozkładu częstotliwość-energia zjawisk sejsmicznych. Kopalnia LAZY (1 i 3 
blok, okres 1.01.-20.07.1995) 

impossible, their origin was characterized by the time period of weak SL activity level 
and minimum mining acdvities. In the period preceeding their origin, there was not 
monitored a rise and/or other change of the present leveL The decrease b-values of the 
freąuency-energy distribution (Kalenda 1995b) was not characterized by any more pronounced 
reduction — see Fig. 8. 

Considering the possible causes and mechanism of the rockburst origin, there could be 
stated: 

thick beds of strong rocks in the overlaying strata determine the predisposition to 
the stress concentrations and danger of rockbursts origin, 

by mining-out of the longwall No. 139 306 and its finishing at the safety 
pillar of SW crosscuts boundary, there has come to some broadening of the mined-out 
area in the seam No. 39, to the change of stress in the loaded body of the safety 
pillatr and to stress release being evident by crushing of left coal pillars in the higher 
overlaying strata. 

These event do have ultimately regional character and are conditioned by recent mining 
activities in the given area, i.e. by mining of overlaying seams Nos. 38, 37, P, O and N 
and Milan. The edges of unmined parts had artifically create a >-ertical boundary between 
Ist and 3rd mining blocks (left safety pillar of SW crosscuts). Though all effects of the 
mining activity are induced ones (due to reaching of defined extent of the mine-out seam 
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Fig. 8. Development of the freąuency-energy distribution (for the last 100 events). Mine LAZY (Ist and 3rd 
blocks. time period 1.01.—30.11.1995) 

Rys. 8. Przebieg zależności częstotliwość-energia (dla ostatnich 100 zjawisk sejsmicznych). Kopalnia LAZY 
(1 i 3 blok, okres 1.01.—30.11.1995) 

No. 39), their presence does not correspond to the character of gradual release of the 
seismic energy in the active operated area and is not bound to some concrete mine 
operations. 

2.3. R e g i o n of t h e 2 n d m i n i n g b ł o c k of t h e M i n e D o u b r a v a 

An example of a local and well predicteable event could be the rockburst dated 
30.12.1994 and originated in the area of the 2nd tectonic błock of the plant Doubrava of 
the Mine ĆSA in course of mining of the seam No. 37 by the longwall No. 23 776 — 
see Fig. 9. The longwall mining was effected by a series of factors in a negative manner, 
i.e. old man workings of the adjacent longwall No. 23 772, erosive out-washing in the 
seam No. 37 in the southern part of the longwall and left under-limited pillars, edges of 
unmined parts of upper seams, mainly of the seam No. 34 (120 m above the seam No. 
37) and seam No. 33 (150 m) 

In the first stage of the longwall operation (till the time of broadening of the 
face front), the seismic activity ievel was rather Iow or medium one. In this phase, 
there was shortly manifested by some expressive unfavourable a seismic loading state, 
i.e. according to parameters of the seismoacoustic monitoring (Holećko 1995; Holećko, 
Malucha 1996), in the coal pillar in the northern part of the longwall front the 
unmined part of the seam No. 33 (in case of positive values of the borehole testing 
having diameter 42 mm). 
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Fig. 9. The location of seismic events in area of the longwall No. 2 3776. Plant Doubrava, Minę CSA (time 
period 16.12.1994—31.01.1995) 

Rys. 9. Lokalizacja zjawisk sejsmicznych w rejonie ściany 2 3776. Partia Doubrava, kopalnia ĆSA (okres 
16.12.1994—31.01.995) 

In the second stage, the negative effect of the unmined part of the seam No. 34 
was pronounced, firstly in combination with a negative effect of the erosion of the 
seam No. 37 (sińce half of December 1994 till beginning of February 1995). Also 
in the next time period, effects of the unmined part of the seam No. 34 are repeatedly 
combined, i.e. with effects of unmined part in the seam No. 33. Unmined parts of 
all both seams affected the stress state in the longwall forefront area till the end of 
mining dated 22.04.1995. Loading of the seam No. 37 due to edges of unmined parts 
of above mentioned upper seams was manifested by a pronounced seismic loading 
(there were recorded up to doubled values of the seismic loading and the maximum 
values in longwall forefront are approaching closer to the faceline from the previous 
distance 20 m up to 2 m). On 30.12.1994, there was originated a rockburst in the 
gate No. 23 724 in the close forefront of the face No. 23 776 having an energy of 
1,5 X 10^ J. Prior the rockburst origin, testing boreholes were characterized by no 
negative values. The seismic loading has signalled an unfavourabie state preceeding 
about 48 h the rockburst origin but immediately prior the rockburst, some reduction 
of seismic loading was recorded. In this time, the seismic loading evaluation was not 
included into the system of rockbursts prevention and there was not performed any 
extraordinary rockburst preveńting measures (the ordinary prevention was made in 
surpass by means of high pressure water infusion into the coal seam). 
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The map of location of seismic events in the time period prior and after the rockburst 
origin and the development of the seismic activity are given in Figs. 9 and 10. The seismic 
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Fig. 10. The gradient of Beniof f s graph (weekly) for area of the longwall No. 2 3776. Plant Doubrava, 
Mine ĆSA (time period 1.11.1994—30.04.1995) 

Rys. 10. Diagram gradientu Benioffa (tygodniowy) w rejonie ściany 2 3776. Partia Doubrava, kopalnia ĆSA 
(okres 1.11.1994—30.04.1995) 

activity was characterized by a pronounced rise and reached a Tnaximum by the rockburst 
origin. Also in the period after the rockburst, the raised Ievel of the seismic activity was 
present. There were recorded high values of the seismic ioading. Therefore, camouflet 
destrcssing blasting from the facehne as well as from the gate No. 23 724 were performed. 
Though a generally raised levcl of the seismoaccoustic and seismological activities, mining 
of the longwall was successfully fmished without any unfavourable rockburst effects. Also 
on the development of the frequency-energy distribution given in the Fig. 11 could be 
seen a pronounced change (Kalenda. 1995b) prior the rockburst origin. 

3. Conclusion 

On above mentioned cases, there was documented a complexity of prediction of mainly 
strong seismic events. These events which are manifested mostly as rockbursts in mine 
workings, are defined not only by geological conditions in the given area but also with 
their connection to recently performed long-lasting mining activities. These events are in 
the given area bound predominantly to natural vertical boundaries, i.e. tectonic faults and/or 
artificial boundaries, i.e. the ones crcated by blocks of irregurarly left unmined parts of 
upper seams or theirs remnant pillars, respectivelly. The prediction of these events according 
to the seismic activity development could be not reliable performed. 
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Fig. 11. Development of the freąuency-energy distribution (for the last 100 events) in area of the longwall 
No. 23 776. Plant Doubrava, Mine ĆSA (time period 1.11.1994^30.04.1995) 

Rys. I I . Przebieg zależności częstotliwość-energia (dla ostatnich 100 zjawisk sejsmicznych). Partia Doubrava, 
kopalnia ĆSA (okres 1.11.1994—30.04.1995) 

In the contrary, the danger of the origin of rockburst by means of locał character 
events (bound as usual to the mined-out seam and its adjacent overlaying strata) could be 
evaluated from the development of the seismic activity (in combination with the seismo-
accoustic monitoring) relatively reliably. It means that there is possible to use in time 
some active methods of rockburst prevention. 

Przekazano 10 stycznia 1996 r. 
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Prognoza zagrożenia sejsmicznego w kopalniach OKD 

Streszczenie 
Znany jest pogląd, w oparciu o obserwacje sejsmologiczne, że przyczyny tąpnięć mogą 

mieć charakter lokalny lub/i regionalny. Zjawiska lokalne odnoszą się do bieżących robót 
górniczych (eksploatacyjnych bądź przygotowawczych). Natomiast zjawiska regionalne należy 
odnosić do większej powierzchni związanej z występowaniem bloków skalnych tektonicznych 
bądź bloków powstałych w wyniku eksploatacji górniczej. Oprócz warunków geologicznych, 
występowanie zjawisk sejsmicznych jest związane z występowaniem resztek pokładów węgla 
w nadległych warstwach ośrodka skalnego. O ile ocena zagrożenia sejsmicznego o charakterze 
lokalnym i jego predykcja powinna być relatywnie możliwa, to predykcja silniejszych 
zjawisk o charakterze regionalnym nie może być możliwa przy wykorzystaniu aktualnych 

metod. 
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Przykłady efektywności prognozowania metodą mikrograwimetryczną 
wystąpień zjawisk dynamicznych w górotworze 

Słowa kluczowe 

Wstrząsy górnicze-mikrograwimetryczne prognozowanie-zagrożenię sejsmiczne 

Streszczenie 
Na podstawie czasowych zmian mikroanomalii siły ciężkości mierzonych w wyrobiskach 

górniczych obszaru eksploatowanego opracowuje się stochastyczne prognozy dotyczące 
rozwoju procesów dynamicznych w górotworze. Shiżą one do oceny możHwości wystąpienia 
zagrożenia sejsmicznego z wyprzedzeniem od kilku dni do kilku tygodni. W pracy 
przedstawiono trzy prognozy opracowane dla wybranych rejonów eksploatacyjnych pocho-
dzących z kopalń węgla kamiennego: „Mysłowice", „Wujek" i „Jas-Mos" R.G. Jastrzębie. 
Omówiono osiągniętą skuteczność prognoz. 
1. Wstęp 

Komitet Organizacyjny postawił przed obecną sesją Szkoły Eksploatacji Podziemnej 
kwestię: „prognoza zagrożenia sejsmicznego — czy to jest możliwe?" 

Kwestia ta, na podstawie obecnego rozwoju badań w tym zakresie, sprowadza się do 
poszukiwania dowodów na coraz precyzyjniejsze rozwiązania tak sformułowanej tezy. Z natury 
rzeczy i sformułowanego pytania o prognozę już na samym początku należy odpowiedzieć, iż 
jednoznacznej w sensie ogólnym odpowiedzi nie ma. Tzn. tak długo, jak nie jest możliwe 
opisanie zjawiska za pomocą równań należących do klasy zadań poprawnie uwarunkowanych, 
w świetle warunków Hodamarda, jednoznacznego rozwiązania nie otrzyma się. 

Nie otrzyma się zatem jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wyrazy wolne równań opisujących 
przebieg zjawiska fizycznego, prowadzącego do dynamicznego zniszczenia skał górotworu, 
znane są z pomiarów dyskretnych, wykonanych z określonym błędem. Powoduje to często 
występowanie bardzo silnych oscylacji rozwiązania, przy nawet niewielkich błędach mie-
rzonych wielkości i wartości parametrów fizycznych skal. Pozostaje więc prognoza — 
przewidywanie. Można w tym miejscu powiedzieć, że prognoza zawsze jest możliwa — 
pozostaje tylko pytanie co do jej ścisłości, a co za tym idzie skuteczności. 

Z tego, co wyżej zostało powiedziane, a co dla specjalistów przedmiotu jest znaną 
prawdą, krótkoterminowe prognozowanie możliwości wystąpień zagrożeń sejsmicznych jest 
obecnie niemożliwe, za wyjątkiem szczególnych przypadków. Możliwe natomiast jest 
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prognozowanie średnio- i długoterminowe, polegające na śledzeniu rozwoju procesu dyna-
micznego w określonym obszarze eksploatowanego górotworu. 

W tej dziedzinie stochastyczne prognozowanie zagrożenia sejsmicznego na podstawie 
badań grawimetrycznych nie tylko jest możliwe, ale i skuteczne. Ta dziedzina badań 
rozwijana od ponad 20 lat ma już szeroką literaturę fachową. Na dwóch poprzedzających 
obecną sesję spotkaniach Szkoły Eksploatacji Podziemnej oraz sympozjach naukowo-tech-
nicznych Tąpania '95, organizowanych przez Główny Instytut Górnictwa, przedstawione 
zostały podstawy teoretyczne, metody, jej rozwój i zastosowania (Fajklewicz 1994, Fajklewicz 
i in. 1994, Fajklewicz 1995, Fajklewicz i in. 1995). W pracach tych omówione są 
podstawowe pojęcia i definicje, ułatwiające lekturę tej pracy. 

W zasadzie dla biernego prześledzenia przedstawionych niżej przykładów skutecznych 
prognoz zagrożenia sejsmicznego, wystarczy przypomnieć definicje podstawowych pojęć 
wchodzących w zaki^es grawimetrii górniczej. 

Do nich należą: 
A M P — proporcjonalna do występujących regionalnych przejawów naprężeń czasowa 

zmiana trendu pola anomalii siły ciężkości na całej długości profilu badawczego, wyrażona 
w miligalach lub mikrogalach. 

Profil badawczy, w którym rozmieszczone są punkty pomiarowe usytuowany jest w wyrobisku 
górniczym, w pobliżu lub w rejonie, w którym może wystąpić zagrożenie sejsmiczne. 

Całkowita czasowa zmiana trendu wyznaczana jest na podstawie różnic między wynikami 
pomiarów mikroanomalii siły ciężkości w kolejnych seriach lub na podstawie wyników pomiarów 
w i-tej serii a serią pierwszą uznaną za bazową, czyli operuje się wartościami AMP^j.i) i AMPi.i. 

RBGA — anomalie czasowych zmian siły ciężkości, generowane przez przejawy naprężeń 
w skałach górotworu. Podobnie jak w przypadku AMP-u, w prognozowaniu wykorzystuje 
się czasowe zmiany RBGAi.(i_i) i REGAj^i. Lokalne anomalie RBGA, ujawniające się 
wzdłuż profilu badawczego, mają krótkie okresy i wysokie amplitudy. 

{AMP(E)}ti — realizacje stacjonarnego procesu stochastycznego, na podstawie których 
prognozuje się możliwą w przyszłości emisję energii sejsmicznej E na podstawie wyznaczonej 
wartości AMP w teraźniejszości. 

Poniżej przedstawione są wyniki prognozowania grawimetrycznego zagrożeń sejsmicznych 
w kopalniach węgla kamiennego: „Mysłowice", „Wujek" i „Jastrzębie". 

2. Przykłady prognozowania zagrożeń sejsmicznych 

2.1. K W K „ M y s ł o w i c e " 

W oparciu o sformułowane wyżej zasady postępowania, metoda mikrograwimetryczna 
stosowana jest od 8.01.1989 r. do prognozowania stanu zagrożenia tąpaniami przez określenie 
czasoprzestrzennego rozkładu naprężeń w filarze ochronnym przekopu Głównego, na poziomie 
500 m w KWK „Mysłowice". Lokalizacja badań mikrograwimetrycznych podana jest na 
rysunku 1. Przedstawiona na tym rysunku resztka złoża określana jest jako partia „Młot". 
W tym rejonie pokład 510 zalega na głębokości 180—280 m ppm i posiada grubość 
10—11,5 m. Od pokładu 501 o miąższości 9—12 m oddzielony jest przerostem łupku 
ilastego i węglowego o grubości 0,5—1,9 m. Resztka pokładu 501/510 w rejonie przecięcia 
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się z przekopem Głównym otoczona zrobami stanowi filar oclironny dla tego przekopu. 
Ponieważ znajduje się ona w strefie oddziaływania krawędzi ścian eksploatacyjnycłi z po-
kładów 405, 418, 501 i 510 występują w niej zjawiska dynamiczne. 

Przekop Główny (i równoległy) stanowią główny węzeł załadowczy, dostawczy i we-
ntylacyjny Kopalni. 

W związku z dużą skutecznością zastosowań metody mikrograwimetrycznej w tej Kopalni, 
od 8.03.92 zakres prowadzonych badań objął również prognozowanie możliwości występowania 
zjawisk dynamicznycłi w czasie prowadzenia ściany 612 pod przekopami: Głównym i Równo-
ległym, wraz z analizą wpływu eksploatacji ściany 612 na stan wytężenia górotworu w partii 
„Młot" i w czynnych wyrobiskach zlokalizowanych powyżej linii jej zatrzymania (rys. 1). 
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Rys. 1. Lokalizacja badań grawimetrycznych i rozkład RBGA37-36, w przekopie Głównym, poz. 500 m, KWK 
„Mysłowice" prognozujący lokalne przejawy naprężeń w rejonie badań 

1 — krawędzie ścian; 2 — ściany wyeksploatowane w p. 501/510; 3 — wyrobiska górnicze; 4 — punkty 
grawimetryczne zlokalizowane w odstępach 20 m; 5 — położenie frontów ścian; 6 — rozkład czasowych 

zmian siły ciężkości RBGA37.36, pomiary serii 28 wykonano w dniu 3.07.1994 r., a serii 29 w dniu 
29.10.1994 r.; 7 — wstrząs z dnia 20.11.1994 r. o energii E = 2 10^ J 

Fig. 1. Location of the microgravity investigation and RBGA37-36 distribution at Main Crosscut, level 500 m, 
Colliery Mysłowice. RBGA37-36 predicting the local strength distribution 

1 — the edges of the łongwalls; 2 — mined-out area at the seam 501/510; 3 — the galleries; 4 — the 
gravity stations, 20 m apart; 5 — succesive positions of the łongwalls 611 and 612; 6 — distribution the 
changes in gravity with time; series: 28 from 3.07.1994, 29 from 29.10.1994; 7 — the seismic event from 

20.11.1994 with energy E = 2 10"̂  J 

Pomiary mikrograwimetryczne prowadzono w przekopie Głównym w punktach od 16 
do 73. Ich lokalizacja przedstawiona jest na rysunku 1. Odległość między punktami 
pomiarowymi wynosiła 20 m, a długość profilu 1140 m. Serie pomiarowe wykonywane 
były w odstępach czasu równych 50-metrowemu postępowi ścian 610 i 611 i 20-metrowemu 
postępowi ściany 612, w finalnej fazie eksploatacji pokładu 510 tą ścianą. W okresie od 
8.01.1989 do 6.08.1995 r. wykonano 40 serii pomiarów. 

Poniżej omówione są wyniki badań uzyskane w okresie od 17.01.93 do 6.08.95 r. W tym 
czasie wykonano 16 serii pomiarów oznaczonych na rysunku 2 kolejno numerami od 20 do 40. 
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Rys. 2. Rozkład emisji energii sejsmicznej i parametru AMP[i-(i-i)], dla filara ochronnego przekopu Głównego, 
poz. 500 m, partia Młot, KWK „Mysłowice" 

Okres badań: 17.01.93—6.08.95 
Fig. 2. Distribution of the seismic energy and the parameter AMP(i-(i.i)] for Safety Pillar of Main Crosscut, 

level 500 m, Field Młot, Colliery Mysłowice 
Period of measurements: 17.01.93—6.08.95 

Na rysunku tym przedstawione są dwie krzywe. Pierwsza oznaczona symbolem E prezentuje 
rozkład emisji sejsmicznej z filara ochronnego przekopu Głównego w wyniku eksploatacji 
pokładu 510 ścianami 611 i 612. Energia zliczana była w okresie i z krokiem 7-dniowym. Druga 
ki-zywa oznaczona symbolem AMP wskazuje na przyrosty wartości AMPj.(i_i) wyznaczone dla 
odstępów czasu, jaki upłynął między kolejnymi seriami badań. Łatwo zauważyć, że obie krzywe 
są prawie identyczne co do kształtu, a tylko przesunięte względem siebie. Krzywa AMP wyprzedza 
E w granicach od 3—6 tygodni. Oznacza to, że krzywa AMP z takim właśnie wyprzedzeniem 
prognozuje poszczególne przejawy naprężeń regionalnych. Wyprzedzenie krzywej E przez krzywą 
AMP praktycznie odnosi się do pierwszych 41 tygodni prowadzonych badań. 

Pomiędzy 41, a 64 tygodniem kończącym okres rejestracji omawianej zależności, oba 
parametry przyjmują wartość stałą — bliską zeru. Brak zmiany v.'artości AMP w tym 
okresie prognozował brak przejawów naprężeń regionalnych w badanym górotworze dla 
okresów czasu wyprzedzających kolejne wyznaczone wartości AMP. Ma to niewątpliwy 
związek z osiągnięciem przez skróconą ścianę 612 (rys. 1) jej linii zatrzymania w dniu 
16.10.1993 r., tj. w 39 tygodniu badań tej zależności. W okresie tym występowały jednak 
w badanym górotworze lokalne przejawy naprężeń i pojedyncze wstrząsy. Poniżej omówiony 
jest jeden z takich przypadków, skutecznie prognozowanych przez badania mikrograwi-
metryczne. Pi-zypadek ten czasowo odnosi się do pomiarów wykonanych w serii 37, tj. 
w dniu 29.10.1994 roku, odniesionych do pomiarów serii 36 z dnia 3.07.1994 r. Prognoza 
mikrograwimetryczna wykonana została więc na podstawie krzywej RBGA37.36. Krzywa ta 
przedstawiona jest na rysunku 1. Komunikat nr 8/37 z dnia 15.11.1994 r. dotyczący tych 
wyników badań grawimetrycznych, opracowany dla Działu Tąpań KWK „Mysłowice" 
zawierał następującą prognozę: 
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„Badania grawimetryczne będące przedmiotem analizy po raz pierwszy w swej historii badań 
w rejonie »Młot« wykazują w granicach błędu jego zerową wartość. Nastąpił więc zanik pola 
regionalnego naprężeń w górotworze otaczającym przekop Główny. 

Natomiast krzywa różnicowa czasowych zmian siły ciężkości RBGA37-36 wskazuje na szereg 
lokalnych stref anomalnych. 

Odcinek krzywej pomiędzy punktem pomiarowym nr 16 i nr 35 wskazuje na postępujący proces 
odprężania tej partii górotworu. 

W odcinku krzywej zarejestrowanej pomiędzy punktem 35 a 40 ujawnia się słaba strefa naprężeń, 
prawdopodobnie związana z płn.zach. krawędzią starych zrobów w pokładzie 501, 510, występujących 
na płd.wsch. i płd.zach. od filara ochronnego w przekopie Głównym. 

Kolejna strefa odprężeń górotworu w filarze ochronnym przekopu ciągnie się od punktu 40 do 
punktu 56. Zaburzona ona jest silną lokalną strefą naprężeń w górotworze otaczającym przekop 
Główny pomiędzy punktami 48 do 51. W rzucie pionowym leży ona bezpośrednio pod pokładem 
418. 

Od punktu 56 do końca profilu rozkład RBGA charakteryzuje skokowy powolny wzrost naprężeń 
w kierunku południowym. Najsilniejszy impuls w tej strefie anomalii RBGA z ekstremum w punkcie 
60 należy wiązać ze wzrostem naprężeń wywołanych występowaniem południowej krawędzi starych 
zrobów w pokładzie 418". 

W dniu 20.11, a więc 5 dni po przekazaniu prognozy, miał miejsce wstrząs o energii 
2 - 10^ J, jego lokalizacja przedstawiona jest na rysunku 1. Wystąpił on w caliźnie pokładu 
501/510, w pobliżu linii zatrzymania ściany 610, a więc dokładnie w miejscu wskazanym 
w prognozie. 

2.2. K W K „ W u j e k >1 

Celem badań mikrograwimetrycznych, wykonanych w okresie 30.06.1994 r. do 
16.02.1995 r., było prognozowanie możliwości wystąpienia zjawisk dynamicznych w góro-
tworze, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia chodnika taśmowego 2a przed frontem 
ściany III, w pokładzie 501, w. 3 w KWK „Wujek" (rys. 3), 

Ściana III prowadzona była pod stropem pokładu 501, systemem przekątnym z zawałem 
stropu, po spodku węglowym, zbliżając się frontem skośnym do ki"awędzi zrobów warstw 
1 i 2, wybranych systemem poprzecznym z podsadzką hydrauliczną (rys. 3). 

W strefie zagrożonej znajdowały się chodniki taśmowe 2a i 3 (zabezpieczające ruch 
załogi, odstawę urobku i transport materiałów) oraz ściana III w polu nieodprężonym 
wybraniem warstwy przy spągowej pokładu 501. 

Ściana prowadzona była z niewielkim postępem, co determinowało małą dynamikę 
odkształceń i umożliwiało relaksację naprężeń. 

W miarę zawężania nieodprężonej kostki między frontem ściany III i krawędzią zrobów 
warstw niższych pokładu 501 (rys. 3) wielkość naprężeń mogła zbliżać się do wartości 
krytycznych, z niebezpieczeństwem przekroczenia granicy wytężenia górotworu włącznie. 
Dodatko\\'ym czynnikiem niekorzystnym były krawędzie nadbudowy z pokładu 416, zale-
gającego w pionowej odległości ok. 60 m powyżej, oraz grube ławice piaskowców 
występujące bądź to bezpośrednio w stropie pokładu 501, bądź nad pokładem 416 (Pary-
siewicz, Mitręga, 1995). 
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Rys. 3. Lokalizacja badań mikrograwimetrycznych i rozkłady RBGA3-2 i T3-2 w chodniku taśmowym 2a na 
poz. 613 m, w pokł. 501, KWK „Wujek" prognozujące lokalne przejawy naprężeń w warstwach stropowych 

pokładu 501 
1 — krawędzie ścian w pokł. 416 z zawałem, w.2; 2 — ściany wyeksploatowane na zawał, w.3 w p. 501; 
3 — ściany wyeksploatowane z podsadzką w pokł. 501, warstwy 1 i 2; 4 — ściany wyeksploatowane w 

pokł. 501 (całość, strop-zawał, spąg-podsadzka); 5 — element nie wyeksploatowany pokładu; 6 — wyrobska 
górnicze; 7 — punkty grawimetryczne; 8 — rozkład czasowy zmian siły ciężkości RBGA3-2, pomiar>' serii 2 
wykonano dniu 23.09.1994 r., a w serii 3 w dniu 5.01.1995 r.; 9 — aproksymowany prostą regresji trend 

T3.2 krzywej RBGA3-2; 
7.02.95, 3 - E = 3 

10 wstrząsy sejsmiczne: I - E = 8 • lO*" J z 7.02.95, 2 - E = 5 - 10^ J z 
,3 10-̂  J z 7.02.95, 4 - E = 3 • 10' J z 9.02.95, 5 - E = 1 • 10" J z 6.02.95 

Fig. 3. Location of the microgravity investigation and distributions RBGA3.2 and T3.2 at Conveyor Dip 
Heading 2a, level 613 m, seam 501. Colliery Wujek. RBGA3-2 and T3-2 predicting the local strength 

distribution 
— the edges of the longwalls; 2, 3, 4 — mined-out area at the seam 501; 5 — a part of the seam 501; 
— the galleries; 7 — the gravity stations; 8 — distribution the changes in gravity with time; 9 — the 

trend T3-2 of the curve RBGA3-2; 10 — the seismic events 
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W celu lepszego prognozowania wyżej wymienionych zjawisk dynamicznych wpro-
wadzono do profilaktyki omówionych wyżej zagrożeń metodę mikrograwimetryczną 
(Fajklewicz i in. 1995). Poniżej przedstawione są dane uzupełniające do tego tematu, 
a dobrze korelujące się z tytułem referatu. Jak to zostało przedstawione na rysunku 
3, grawimetryczne punkty pomiarowe usytuowano w chodniku taśmowym 2a na poz. 
613 m w profilu o długości 220 m. W wynikach pomiarów mikrograwimetrycznych 
wykonanych w dniu 30.06.1994 r., tzn. w pierwszej serii badań przedstawionych na 
rysunku 4, ujawniają się dwie ujemne mikroanomalie siły ciężkości. Ekstremum ujemne 
pierwszej z nich występuje w punkcie pomiarowym nr 7, a drugiej w punkcie 13. 
Inwersyjnie co do znaku anomalii interpretując krzywą pomiarową wyniki badań wskazują 
na występowanie w warstwach stropowych chodnika taśmowego 2a dwóch stref o pod-
wyższonych naprężeniach. W wymiarze poziomym, pierwsza zawarta jest między punktami 
7 i 10, a druga między 13 i 17 punktem. Geneza tej drugiej mikroanomalii była 
łatwiejsza do wyjaśnienia, gdyż niewątpliwie wiąże się ona z krawędzią zrobów pod-
sadzkowych w pokładzie 501, przebiegającą przez punkt 13 (rys. 3). 

3 0 0 -

2 0 0 -

1 0 0 -

1 1 ^ ^ ^ 1 1 1 1—' 1—' ^ 1—I ^ 1 r 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

odl., m 
nr pkt 

Rys. 4. Rozkład mikroanomalii siły ciężkości w podwójnej redukcji Bouguera AgBB w chodniku taśmowym 
2a na poz. 613 m, KWK „Wujek" 

Seria 1 2 dnia 30.06.1994 r. 
Fig. 4. Dislribution of Bouguer gravity microanomalies AgBB at Conveyor Dip Heading 2a, level 613 m, 

seam 501 
Series 1 from 30.06.94 

Natomiast pochodzenia pierwszej mikroanomalii trudno było dociec, jej istnienie syg-
nalizowały jednak silne deformacje i zniszczenia obudowy chodnika, występujące dokładnie 
w tym rejonie. O wzmożonej dynamice tej strefy górotworu i możliwości wystąpienia 
zagrożeń sejsmicznych sygnalizowały dopiero czasowe zmiany mikroanomalii siły ciężkości 
RBGA3.2, a więc te, jakie zaszły między pomiarami serii 2 i 3, tj. w okresie od 23.09.1994 
do 5.01.1995 r. 
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Na rysunku 3 krzywa RBGA3_2 przedstawiona jest inwersyjnie, aby móc łatwiej w ten 
sposób objaśnić przebieg zjawisk dynamicznych występujących w warstwach stropowych 
chodnika. Rozkład RBGA3.2 wskazuje na wzrost wartości czasowych zmian mikroanomahi 
w obu wyróżnionych strefach, a zatem na wzrost naprężeń w warstwach stropowych 
wyrobiska. Decydującym elementem do prognozowania zbliżającej się możhwości wystąpienia 
zjawisk dynamicznych na przedpolu ściany III było pojawienie się trendu T3_2 krzywej 
RBGA3_2, wskazującego na chwilowy wzrost naprężeń propagujących w kierunku postępującej 
ściany III na całym jej wybiegu. Na podstawie tych informacji nadzór kopalniany podjął 
szereg czynności profilaktycznych, łącznie z ograniczeniem szybkości postępu ściany III. 

W dniu 7.02.1995 r., czyli 4 tygodnie od sporządzonej prognozy, wystąpił przed ścianą 
III, wraz „z trzema trójkami" towarzyszącymi, wstrząs o energii 8 • 10 J lokalizowany 
przed ścianą III, na krawędzi zrobów podsadzkowych. Dzień wcześniej na przedpolu ściany 
III miał miejsce wstrząs o energii 1 • lO'^! (rys. 3). 

2.3. K W K „ J a s - M o s " R . G . J a s t r z ę b i e 

Problem zagrożenia tąpaniami w rejonie górniczym Jastrzębie występował dotychczas 
we wschodniej części złoża. Od 1993 roku problem zagrożenia sejsmicznego ujawnił się 
również w jego zachodniej części, w rejonie eksploatacji pokładu 504/2. Ma to niewątpliwy 
związek z budową geologiczną tego rejonu i z występującymi krawędziami eksploatacji 
z pokładów nadbudowy. 

W partii Z-1, Z-2 nad pokładem 504/2 występują liczne krawędzie nadbudowy pokładów 
502/1, 501/1-2, 417/1-2, 416/3, 415/1-4 (rys. 5). Nad pokładem 416/3 zalega kompleks 
piaskowca o grubości 20 m, który w wyniku Nasunięcia Mszańskiego II w przedmiotowym 
rejonie posiada miąższość do 40 m. Odległość pomiędzy pokładem 504/2, a pokładem 
416/3 wynosi 95—115 m. W spągu pokładu 504/2 występują łupki piaszczysto-ilaste 
0 miąższości 0,8—1,7 m, niżej kompleks piaskowca o miąższości 29—35 m, a pod nim 
pokład 505/1. Bliższe dane na temat warunków górniczo-geologicznych i zagrożenia 
sejsmicznego w rejonie ściany la, Z-1 i Z-2 podane są w pracy Jakubowa (1995). 

Z uwagi na skomplikowane warunki górniczo-geologiczne w rejonie ściany la, Z-
1 Z-2, pokł. 504/2 przechodzącej od strony zachodniej wzdłuż Nasunięcia Mszańskiego II 
oraz przewidywanej aktywności sejsmicznej przy przechodzeniu eksploatacją pokładu 504 
tą ścianą pod przekopem zachodnim I, poz. -240 m i filarem ochronnym dla tego przekopu, 
w ramach dodatkowych działań profilaktycznych zdecydowano o v;prowadzeniu badań 
mikrograwimetrycznych w tym rejonie. 

W dniu 6.04.1995 roku wykonana została 1 seria pomiarów, tzw. seria bazowa, 
w punktach rozmieszczonych wzdłuż profili badawczych usytuowanych w przekopach 
zachodnich na poziomach -120 m i -240 m (rysunki 5 i 6). Grawimetryczne punkty 
pomiarowe wzdłuż profili badawczych usytuowano w odstępach 10-metrowych, a na ich 
peryferiach od strony wschodniej co 50 m (rys. 6). Długość każdego z obu profili nie 
przekraczała 1000 m. Pomiary wykonywano grawimetrem CG-3 Scintrex, produkcji kana-
dyjskiej, mierzącym z dokładnością do 10 |-iGal. Powtarzalność wyników pomiarów w okre-
ślonej sytuacji górniczo-geologicznej wahała się w granicach 5—7 jiGal, co należy uznać 
za bardzo wysoką. Punkty pomiarowe zastabilizowano w sposób trwały mając na uwadze 
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Rys. 5. Zmiany czasowe mikroanomalii siły ciężkos'ci RBGA3-1 pomiędzy 3 i 1 seria pomiarowa 
w przelcopach zachodnich na poziomach: -120 m i - 2 4 0 m KWK ,Jas-Mos" R.G. Jastrzębie 

5. The changes in gravity microanomalies with time between third and first measurement series, East 
Crosscuts, levels - 1 2 0 m and -240 m. Colliery Jas-iVlos R.G. Jastrzębie 

coniecznośc powtarzania pomiarów w kolejnych seriach pomiarowych. Wysokości punktów 
dla potrzeb każdej serii badań były wyznaczone z dokładnością do 0,01 m. 

W okresie od 6.04 do 13.11.1995 roku wykonanych zostało sześć serii pomiarowych. 
Analiza wyników tych badań pozwoliła na skuteczne prognozowanie możliwości wystąpień 
określonych zagrożeń sejsmicznych, co w tym miejscu nie będzie szczegółowo omawiane, 
za wyjątkiem jednego przypadku. Dotyczy on prognozy opracowanej dla rejonu ściany la 
na podstawie wyników 3 serii badań mikrograwimetrycznych wykonanych w dniu 23.06.95 
odniesionych do wyników uzyskanych w serii 1 z dnia 6.04.95, czyli na podstawie czasowych 
zmian siły ciężkości RBGA3_i (rys. 5). 

Wstępna informacja przesłana faxem do Działu Tąpań R.G. Jastrzębie już w dniu 
28.06.95 r. zawierała prognozę: 

„Różnicowe anomalie siły ciężkości RBGA3-1 w obu przekopach na całej długości nie wykazują 
dużych zmian w porównaniu do rozkładu RBGA2-1. Najważniejszym elementem krzywej RBGAa,] 
na poziomie - 2 4 0 m jest silna dodatnia anomalia RBGA3.1 występująca między punktami 37—42 
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zlokalizowanymi w chodniku podstawowym w pokładzie 503/1-2. Wskazuje ona na znaczny wzrost 
naprężeń w tym rejonie. Proponuje się natychmiastowe wyznaczenie strefy między tymi punktami 
jako wyłączonej z ruchu załogi. Nadmieniamy, że strefa ta w nieco słabszy sposób występowała już 
na krzywej RBGA2-1 (Komunikat Nr 1) ... Można wyrazić przekonanie iż obserwowany wzrost 
naprężeń na poziomie -120 m generowany jest w dużym stopniu obecnością uskoków poniżej 
punktami 32 do 40 (zob. zał. 1, Komunikat 1). 

Na rysunku 6 i w tabeli 1 przedstawiono wstrząsy, które wystąpiły w okresie między 
trzecią i czwartą serią pomiarów mikrograwimetrycznych, wykonanycłi w przekopach 
zachodnich na poziomie -240 m i -120 m, W dniach 23.06.95 i 7.08.95. Rzuca się w oczy 
duża efektywność prognozy zarówno co do skali zjawiska, jak również jego przyczyny. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 zauważa się, że na 16 zarejestrowanych 
wstrząsów w tym okresie 13 wystąpiło w prognozowanym obszarze zagrożenia sejsmicznego. 
W obszarze tym od 1.01.1995 r, do czasu sporządzenia prognozy nie zarejestrowano zjawisk 
sejsmicznych o energii większej Itib równej 1 • lO^J. 

profil grawimetryczny 
w przekopie 1 zachodnim 

Legenda: 
- mikrograwimetryczny 

punkt pomiarowy 

-lO Ĵ 

' i ' n \ -wyeksploatowane partie pokładu 

I -niewyeksploatowane partie pokładu 

Rys. 6. Lokalizacja badań mi Icrograw i metrycznych w przekopie I zachodnim na poz. - 240 m na tle mapy 
pokładu 504/2 KWK „Jas-Mos" R.G. Jastrzębie 

Fig. 6. Location of the microgravity investigation at East Crosscut I, level - 240 m, seam 504/2, Colliery 
Jas-Mos R.G. Jastrzębie 
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Tabela 1. Wstrząsy górnicze z okresu 23.06.—7.08.1995 r., rejon ściany la, p. 504/2 R.G. Jastrzębie 
Table I. Seismic evenis from 23.06. to 7.08.1995 area of Longwall la, seam 504/2 Colliery Jastrzębie 

Nr wjtrząsu Data Energia • lO'̂  J 

1 29.06.95 1,8 

2 7.07.95 2,1 

3 14.07.95 2,4 

4 15.07.95 2,4 

5 18.07.95 4,0 

6 19.07.95 2.1 

7 20.07.95 1.7 

8 20.07.95 3,3 

9 22.07.95 2,2 

10 25.07.95 2,7 

11 25.07.95 2,4 

12 29.07.95 3,8 

13 29.07.95 1,4 

14 1.08.95 1,5 

15 4.08.95 1,5 

16 4.08.95 3,2 

3. Wnioski 

Przedstawione w pracy przykłady prognozowania możliwości wystąpienia zjawisk dy-
namicznycłi w eksploatowanym górotworze węglowym, na podstawie badań mikrograwi-
metrycznycłi, wskazują na dużą efektywność: stosowanej metody. Przykłady te nie stanowią 
wyjątku w licznycti wcześniejszycłi zastosowaniacli metody, ale są icłi regułą. 

Pozostaje do rozstrzygnięcia co należy rozumieć pod pojęciem zagrożenia sejsmicznego, 
o tym mowa we wstępie. Wyniki badań mikrograwimetrycznycłi prognozują możliwości 
wystąpienia zjawisk dynamicznych w górotworze. Końcowym akordem niektórych z nich 
są wstrząsy górnicze, zatem metoda nie wyręcza sejsmologii górniczej w prognozowaniu 
wstrząsów. Metoda mikrograwimetryczna obok innych metod geofizycznych znalazła swoje 
istotne miejsce w prognozowaniu zagrożenia sejsmicznego, gdyż dostarcza wyprzedzająco 
informacji o narastaniu zagrożenia w rejonie objętym badaniami. 

Przekazano 20 grudnia 1995 r. 

95 



Underground Exploitation School '96 

Literatura 

Fajkiewicz Z., 1994: Grawimetryczne prognozowanie możliwości wystąpienia zjawisk dynamicznych w procesie 
eksploatacji złóż węgla kamiennego. Konferencja: „Szkoła Eksploatacji Podziemnej", Jastrzębie Zdrój, 28 
l u t e g o ^ marca 1994, s. 121—131. 

Fajkiewicz Z., Matwiejszyn A., Ptak M., Radomiński J., 1994: Z doświadczeń prognozowania metodą grawimetryczną 
wystąpień zjawisk dynamicznych w filarze ochronnym ochronnym przekopu Głównego p. 500 m w KWK 
Mysłowice. Konferencja: Tąpania '94, Ustroń-Zawodzie, 23—25 listopada 1994, s. 181—188. 

Fajkiewicz Z., 1995: Mechanizm powstawania wstrząsów górniczych w świetle badań mikro grawimetrycznych. 
Konferencja: „Wstrząsy górnicze — mechanizm, lokalizacja i energia", Szczyrk, 27 lutego—3 marca 1995, 
s. 143—171. 

Fajkiewicz Z., Radomiński J., Matwiejszyn A., Mitręga P., 1995: Wynik badań mikro grawimetrycznych w chodniku 
taśmowym 2a na poziomie 613 m w KWK „ Wujek" w celu prognozowania możliwości wystąpienia zjawisk 
dynamicznych w wyniku eksploatacji pokładu 50J, warstwa 3. ściana III. Konferencja: „Tąpania '95 — 
Bezpieczne wyrobiska w niebezpiecznych warunkach". Ustroń, 15—17 listopada 1995, s. 27—37. 

Jakubów A., 1995: Zagrożenie wysokoenergetycznymi wstrząsami i zastosowane środki profilaktyki przy eksploatacji 
pokładu 504/2 w zachodniej części O.G. Jastrzębie. Konferencja: „Tąpania '95 — Bezpieczne wyrobiska 
w niebezpiecznych warunkach", Ustroń, 15—17 listopada 1995, s. 37—47. 

Parysiewicz W., Mitręga P., 1995: Efektywna profilaktyka tąpaniowa przy eksploatacji pokładów 50J i 510 
w zasięgu wpływu krawędzi. Konferencja: „Tąpania '95 — Bezpieczne wyrobiska w niebezpiecznych warunkach". 
Ustroń, 15—17 listopada 1995, s. 47—59. 

Some examples of the microgravity effectivity in the mine tremors 
prediction 

Abstract 
The time changes of the gravity microanomahes observed in an underground workings 

of the mined hard coal seams to serve for work out the stochastic prognosis of rock 
instability with time. On this basis to estimate, at least a few days or weeks ahead, 
a possibility of the occurance of hazardous seismic events. In this paper three predictions 
are presented worked out for areas which have been under exploitation in the collieries 
Mysłowice, Wujek and Jas-Mos R.G. Jastrzębie. Effectivity of predictions are disscussec. 



Seria „Wykłady" nr 12 Szkoły 
Eksploatacji Poctziemnej '96, s. 97—116 

Jerzy KORNOWSKT 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Sejsmoakustyczna ocena zagrożenia sejsmicznego — pojęcia. 
podstawy i możliwości 

Słowa kluczowe 
Zagrotenie-tąpaniami-sejsmoakustyka-definicje zagrożenia 

Streszczenie 
Celem pracy jest opis i próba wyjaśnienia ważniejszych modeli i pojęć wykorzystywanych 

w sejsmoakustycznych metodach oceny zagrożenia tąpaniami, a także analiza możliwości 
oceny i prognozy zagrożenia na gruncie tych modeli. Analizowane są modele: procesu 
punktowego zdarzeń niezależnych, procesu punktowego zdarzeń warunkowo niezależnych 
(który wykorzystywany jest w metodzie RMS) oraz model dylatancyjny, proponowany jako 
uproszczona podstawa metody sejsmoakustycznej. Podane są defmicje zagrożenia, inten-
sywności zagrożenia oraz stanu zagrożenia. Badany jest fundamentalny problem estymacji 
wymuszenia, gdy znana jest sejsmoakustyczna odpowiedź modelu oraz jego równania. 
Najogólniejszym i optymistycznym wynikiem jest stwierdzenie zależności między definicjami 
pojęć i teoretycznie osiągalnymi rezultatami prognozy a postulowanymi podstawowymi 
modelami, czyli teoriami, w ramach których wykonywana jest prognoza. Oznacza to, że 
badania teoretyczne — dając nam nowe modele i teorie — przynieść jeszcze mogą radykalną 
poprawę wyników. 

1. Wstęp 

Praca ta ma charakter dydaktyczny, a jej celem jest opis i W3'jaśmenie ważniejszych 
założeń, modeli i pojęć stosowanych w sejsmoakustyce górniczej oraz analiza możliwości 
prognozy w ramach tych modeli. Autor usiłuje pokazać, w Jaki sposób najważniejsze pojęcia 
(dotyczące zagrożenia) i możliwości ich użytecznej analizy zależą od wstępnie przyjętego 
modelu zdarzeń sejsmicznych i związanych z nimi procesów generujących emisję sejs-
moakustyczną. Niektóre z podanych tu definicji i zależności pojawiają się w kontekście 
sejsmoakustyki po raz pierwszy i autor ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Pominięto 
szczegółowe lub zaawansowane zagadnienia teoretyczne oraz wszystkie problemy techniczne. 

W dyskusjach o prognozie wstrząsu często wyrażana jest opinia (np. Zuberek 1988), 
że dotyczyć ona powinna miejsca, czasu i rozmiarów przyszłego zniszczenia. Prognozując 
Jednak rozwój sytuacji w otoczeniu konkretnego wyrobiska — a tak się dzieje, gdy 
obserwacje pochodzą z ograniczonego obszaru — zainteresownie można ograniczyć do 
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czasu i energii. Dalej upraszczając, będziemy tu wykorzystywali pojęcie „niebezpiecznego 
wstrząsu" (NW), rozumiejąc przez to wstrząs o energii E > E^ (s) — gdzie Eo(s) to 
przypuszczalna najniższa energia niezbędna do wywołania tąpnięcia (Konopko 1994, str. 
82—88) w rejonie i warunkach „S". Eq(s) jest energią konieczną, lecz na ogół nie 
wystarczającą dla tąpnięcia, stąd sama jej definicja jest nieuniknionym źródłem fałszywych 
alarmów. Przyjęto więc (dla prostoty), że prognozowanie zagrożenia ograniczone jest do 
próby określenia (przedziału) czasu wystąpienia NW. 

W rozdziale 2 opisano model procesu punktowego, w którym odstępy czasu między 
* 

zdarzeniami są niezależne i pochodzą z tego samego rozkładu — oraz wyjaśniana jest 
terminologia. Kluczowe definicje (Dl i D2) podane są w kilku wersjach zależnych od 
kontekstu. W rozdziale 3 postulat niezależności zastąpiono słabszym postulatem warunkowej 
niezależności i omawiany jest model, w którym liniowe równanie wiąże zagrożenie z mie-
rzalnymi wielkościami sejsmoakustycznymi. Model procesu punktowego zdarzeń niezależnych 
omawiany jest ze względu na jego szczególne znaczenie teoretyczne — autor nie twierdzi, 
iż proces ten dobrze opisuje ciągi zdarzeń sejsmicznych. W rozdziale 4 opisany jest 
uproszczony model dylatancyjny, który, przynajmniej w teorii, stanowić może racjonalną 
podstawę sejsmoakustyki i podana jest definicja (D3) stanu zagrożenia. 

2. Proces punktowy, jego intensywność, funkcja ryzyka i zagrożenie 

Proces losowy, złożony ze zdarzeń różniących się tylko położeniem na osi czasu, nazywamy 
procesem punktowym (np. ciąg NW, ciąg bankructw firm w mieście, seria awarii maszyn 
w fabryce itp.). Teorię procesów punktowych przedstawiają m.in. Cox i Lewis (1966) oraz Daiey 
i Vere-Jones (1988). Procesy punktowe graficznie przedstawia się jako punkty (lub inne znaki) 
na osi czasu lub w formie skumulowanej jako tzw. proces zliczeń. Z procesem punktowym 
związane są jego procesy intensywności: ^(t) — w dziedzinie czasu kalendarzowego (np. 
aktywność w sejsmoakustyce) oraz X(x) — w dziedzinie czasu przeżycia (tożsamy z gęstością 
f(T) prawdopodobieństwa odstępów t między zdarzeniami). Intensywność ?i(i:), tożsama z f(T), 
jest z definicji (Andersen i in. 1993) wielkością deterministyczną i prognozowalną. W przypadku 
procesów niestacjonarnych, funkcje charakteryzujące proces punktowy (ryzyko, gęstość odstępów) 
są funkcjami dwóch zmiennych, np. a(t, t). 

Dla procesów w zbiorze o znanej liczebności N, np. w zbiorze pacjentów szpitala lub 
żarówek w teście trwałości, (chwilową) intensywność zagrożenia ot(T) wystąpieniem zdarzenia, 
ub wartość funkcji ryzyka a(T), estymuje się z równania (Andersen i in. 1993) 

a(T) = ^T) / Y(T) (1) 

gdzie ?i(t) to intensywność procesu w dziedzinie czasu T przeżycia (tożsama z gęstością 
prawdopodobieństwa odstępu x), natomiast Y(t) to aktualna w chwili T liczebność zbioru 
zagrożonego (ilość nadal żywych pacjentów w przypadku zbioru pacjentów szpitala). 

Przyjmując, że zbiór jest w pełni obserwowalny, gdy w każdej chwili T znana jest 
liczebność N, ilość zaistniałych zdarzeń N(t) i liczebność zbioru zagrożonego N - N(t), 
można sformułować — w sejsmoakustyce i sejsmologii stosowalną do danych historycznych — 
definicję: 
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Dla. W przypadku procesu w zbiorze w pełni obserwowalnym, intensywność zagrożenia 
(lub funkcja ryzyka) jest to iloraz ilości zdarzeń w przedziale czasu t ± At (czyli 
intensywności zdarzeń w chwili x) i aktualnej w chwili t liczebności zagrożonego zbioru 
(czyli ilości zdarzeń, które jeszcze wystąpią). 

Jest to więc względna intensywność procesu w dziedzinie T, liczona względem (zmie-
niającej się) liczebności zagrożonego zbioru. Należy zauważyć, że definicja mówi o czasie 
przeżycia T. 

Niech N oznacza początkową liczebność zbioru, a N('C) — ilość zdarzeń do chwili x. 
Intensywność zagrożenia w okresie ( t ± A t ) estymuje się z zależności (Kopociński 1 9 7 3 ) : 

A(X ± AT) = A-(t ± AT) • { N - N(T - AX)}"^ ( 2 ) 

gdzie ^(t ± At) to np. ilość pacjentów szpitala, którzy zmarli w wieku (t ± At) lat. 

Rozważania te ilustruje poniższy przykład: 
Przykład A (fikcyjny) 
Pewna fabryka prowadzi coroczne, każdego tj — roku, badania awaryjności swoich 

wyrobów, włączając do pracy równocześnie, w chwili t = O, losową partię N swych 
tegorocznych wyrobów (test ten nazywany bywa eksperymentem równoległym). Z końcem 
każdego dnia t trwania testu, wyznaczana jest liczba N(t) wyrobów uszkodzonych od 
chwili T = O do końca dnia t (jest to tzw. empiryczna dystrybuanta), liczba S(t) = 
= N - N(t) wyrobów nadal pracujących (jest to liczebność populacji zagrożonej, 
funkcja przeżycia, survival function) oraz liczba A.(t) = n (T) = N ( t ) - N ( t - 1 ) wyrobów 
tego dnia uszkodzonych, czyli natężenie — lub empiryczna gęstość prawdopodobieństwa 
— procesu którego zmienną niezależną jest czas przeżycia T. Dane te służą następnie 
do obliczania wielkości ATI(T) = A , ( t ) / S ( t - 1 ) zwanej intensywnością zagrożenia lub 
funkcją ryzyka. Za zeszły rok otrzymano, badając N = 39 wyrobów następujące wyniki: 

N ( t ) 3 5 8 12 15 ł7 19 22 24 25 27 30 33 35 39 

S ( T ) 36 34 31 27 24 22 20 17 15 14 12 9 6 4 0 

^ ( T ) 3 2 3 4 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 4 

a ( T ) .08 .06 .09 .13 .11 .08 .09 .15 .12 .07 .14 .25 .33 .33 1 
Rozważając ten przykład należy zauważyć, że: 
a) Dla ustalonego roku t̂  czas kalendarzowy t jest tu wyeliminowany i występuje tylko 

czas przeżycia t. 
b) W eksperymencie równoległym ilość zdarzeń w jednostce czasu t jest tożsama 

z nieznormalizowaną (nie podzieloną przez N) empiryczfią gęstością prawdopodobieństwa 
wystąpienia czasu przeżycia T, czyli zdarzenia w tej jednostce czasu: = f(T); jest to 
tautologia nie wymagająca dowodu. 

c) Intensywność zagrożenia w okresie t ± At, lub funkcja ryzyka, jest to iloraz liczby 
zdarzeń zaistniałych i Hczby zdarzeń możliwych. 

d) Do obliczenia a(T) niezbędna była informacja o liczebności zbioru zagrożonego, 
S ( T ) . 
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Pojęcie intensywności zagrożenia pozostaje równie proste w zbiorach nie w pełni obserwo-
walnych (np. nie wiemy ile jeszcze wstrząsów w wyrobisku X wystąpi) oraz w modelu asymp-
totycznym (gdy N —> <=«) wykorzystywanym do estymacji w zbiorach nie w pełni obserwowalnych. 

Jeżeli np. proces punktowy przyjmiemy jako model procesu NW w otoczeniu wyrobiska 
X — podczas gdy N, ilość NW do końca eksploatacji X, staje się znana dopiero po 
zakończeniu eksploatacji X — to równanie (2) jest typowym estymatorem „post mortem", 
realizowalnym dopiero po zakończeniu eksploatacji X. Choć operacyjnie nieużyteczny, jest 
on dobrym narzędziem kontroli innych estymatorów na danych historycznych. 

W przypadku procesu w zbiorze nie w pełni obserwowalnym posługujemy się podejściem 
asymptotycznym, jeśli tylko potrafimy założyć lub wyznaczyć z obserwacji gęstość prawdopo-
dobieństwa f(T) odstępów między zdarzeniami. W przypadku asymptotycznym, odpowiednikiem 
liczebności zbioru zagrożonego jest miara 1 - F(t), gdzie F(t) to dystiybuanta lub skumuloy/any 
rozkład prawdopodobieństwa i estymatory (1) (2) przyjmują znaną postać (np. Kopociński 1973): 

a ( T ) ^ f (T) . { 1 - F ( t ) ) - 1 
(3) 

Stąd w badaniach zagrożenia sejsmicznego tak często zakłada się, estymuje i testuje 
różne rozkłady prawdopodobieństwa (wykładniczy, Pareto, Weibulla itp.) odstępów czasu 
między zdarzeniami (np. Lasocki 1990; Cianciara i in. 1993). Ponieważ zarówno gęstość, 
f(T)j jak i jej dystrybuanta, F(t), są wielkościami deterministycznymi i prognozowalnymi, 
ciągła i prognozowalna jest też wielkość a(x) określona równaniem (3). 

Można więc, dla przypadku asymptotycznego (także aproksymując, w sytuacji niepełnej 
obserwowalności) sformułować definicję: 

Dlb, W przypadku asymptotycznym procesu punktowego, intensywność zagrożenia (lub 
funkcja ryzyka) a(T) jest to iloraz gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia w chwili 
T (od zdarzenia poprzedniego) i aktualnej w chwili t (od zdarzenia poprzedniego) miary {1 - F(t)} 
zbioru zagrożonego (miary zbioru jeszcze możliwych czasów wystąpienia zdarzenia). 

Jest to więc gęstość prawdopodobieństwa dzielona przez wielkość 1 - F(t), zmieniającą 
się wraz z x, — wskutek czego a(T) nie całkuje się do jedności i nie jest zwykłą gęstością 
prawdopodobieństwa. Definicja D l b nadaje się do zastosowań górniczych pamiętając, że 
z założenia wyehminowano tu problemy energii i lokalizacji. 

Jak poprzednio, rozważania te zilustrowane są przykładem. 
Przykład B (fikcyjny) 
W pewnej kopalni, r ' pierwszych 32 dniach roku X zanotowano N - 39 niebezpiecznych 

wstrząsów (NW) w następujących odstępach czasu : 4, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 3, 7, 1, 2, 3, 
2, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 2, 6, 5, 6, 2, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 2, 3, 2, I, 1; co pokazano 
szkicowo na Rys. 1. Jednostką czasu jest ośmiogodzinna zmiana, odstępowi x przypisano 
wartość K, jeżeli K — 1 < T < K. Na rysunku tym (rys. 1) pokazano, od góry; 

— wykres aktywności sejsmicznej A.(t), w postaci linii ciągłej, a pod nim wykres 
aktywności sejsmicznej w postaci procesu punktowego na osi czasu, 

— opisaną poniżej transformację czasu, przekształcającą proces na linii czasu w eks-
peryment równoległy (proces szeregowy w równoległy), 

— histogram (nieznormalizowany wykres gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia 
odstępu T w zależności od t); następnie wykres intensywności zagrożenia a(T). 
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" X(t)=n(f), aktywność sejsmiczna 
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Rys. !. Proces punktowy na osi czasu i sposoby jego opisu 
Od góry: intensywność X(t), w sejsmoakiistyce z\ ana aktywnos'cią, proces punktowy na linii (na osi t), 

transformacja czasu, przekształcająca proces szeregowy w równoległy, f(T) — rozkład gęstości 
prawdopodobieństwa odstępów między zdarzeniami, oraz a(T) — intensywność zagrożenia albo funkcja ryzyka 

Fig. 1. Point process and methods of its characterisation 
From top: intensity ^(t), point process on tłie time axłs, time transformation, f(T) — 

time differences and a(T), hazard rate or risk function 
probability density of 

Rysunek 1 ilustruje też ważne pojęcie „transformacji czasu": niech t̂  oznacza czas 
wystąpienia i-tego wstrząsu; transformacja t, = t - tj, i = O, N - 1 przekształca proces 
punktowy na linii (czasu) w zbiór „równoległych" czasów Tj, czyli w eksperyment rów-
noległy i eliminuje czas kalendarzowy t. 

Wśród odstępów występuje: 14 odstępów jednozmianowych, 10 — dwuzmianowych, 
6 — trzyzmianowych, 5 — czterozmianowych, 2 — pięciozmianowe, 1 — sześciozmianowy 
i 1 siedmiozmianowy. 

a) Jedną z możliwości oceny i prognozy intensywności zagrożenia jest obliczenie, 
podobnie jak w przykładzie A, nieparametrycznej funkcji a : 

f(T) = ^(T) 

S ( T ) 

a ( T ) 

1 2 3 4 5 6 

14 10 6 5 2 1 

25 15 9 4 2 1 

0.36 0.4 0.4 0.56 0.5 0.5 

7 

0 

1 

Zakładając stacjonarność, a(T) określa prognozę intensywności zagrożenia po ostatnim 
zaobserwowanym (Nr 39) NW: a ( l ) = 0,36 to intensywność zagrożenia na pierwszej 
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zmianie po wstrząsie Nr 39; jeżeli nie wystąpił wstrząs Nr 40, wówczas a(2) = 0,4 jest 
intensywnością zagrożenia na drugiej zmianie po wstrząsie Nr 39 itd. Gdy nadejdzie wstrząs 
Nr 40, wszystkie obliczenia należy zaktualizować. 

Zastosowana metoda estymacji a(T:) posiada charakter nieparametryczny bazując na histo-
gramie odstępów między wstrząsami. Logika metody może jednak budzić zastrzeżenia, gdyż, 
np. najpierw przyjęto, że liczebność zbioru wstrząsów wynosi N = 39, a potem prognozuje się 
wstrząs Nr 40. Spójność logiczną przywrócić można zakładając, że proces jest stacjonarny na 
odcinku czasu obejmującym zawsze 39 wstrząsów, lecz trudno jest to uzasadnić. 

b) Prostym i poprawnym sposobem postępowania jest założenie parametrycznego 
rozkładu f(T) odstępów i estymacja, na podstawie pochodących z obserwacji danych, 
parametrów tego rozkładu, a następnie a('i:) z równania (3). Na przykład, zakładając 
stacjonarny proces Poissona obliczamy x = 2,436 skąd a(T) = 1 / t = 0.41 = const. 
Jak widać, porównując ten wynik z tabelą (powyżej), co najmniej dla trzech pierwszych 
zmian po wstrząsie Nr 39, obie metody prowadzą do bardzo zbliżonych ocen intensywności 
zagrożenia. Metoda parametryczna jest spójna — lecz tylko wówczas, gdy poprawnie 
założymy formę rozkładu odstępów. Zauważyć należy, że jednostką intensywności za-
grożenia a(T) jest (względna, ułamkowa) ilość zdarzeń w jednostce czasu przeżycia 
(czyli czasu od ostatniego zdarzenia). 

Pojęcie zagrożenia wyjaśnione będzie na przykładzie procesu Poissona, dla którego 
znane są zależności 

f (T) - ( 4 ) 

P (T < To) = F ( t ) - 1 - e"^^ (5 ) 

gdzie: P(x) •— oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia x, zaś F(x) — to dystrybuanta. 
Załóżmy, na przykład, proces Poissona o intensywności X = Mil godz"^ (1 wstrząs na trzy 

doby). Licząc przed k-tym wstrząsem, obliczyć można (np.) prawdopodobieństwo P(7 < X < 
16), że wstrząs (k+ 1) wystąpi między końcem siódmej i szesnastej godziny po wstrząsie k; 

P(7 < T < 16) = {1 - exp(-16/72)} - {1 - exp(-7/72)} = 0.1066 (6) 

Prawdopodobieństwo to nazywamy bezwarunkowym. Jeżeli jednak obserwacje prowa-
dzimy często, to z końcem siódmej godziny po k-tym wstrząsie wiemy, że wstaąs k + 1 
dotąd nie wystąpił, a zbiór czasów oczekiwania nie obejmuje czasów t < 7. Informację 
tą można wykorzystać licząc warunkowe prawdopodobieństwo P(7 < i; < 16[t > 7), co 
czyta się „prwdopodobieństwo warunkowe, że 7 < t < 16, pod warunkiem, że t > 7". 

P(7 < T < 161T > 7) = 0.1174 (7) 

a w przypadku ogólnym (Papoulis 1972) 

A(XI,T2) = P(T:I < T < TSIT > Tl) = P(TI < t < T2) • {I - P(I: < TI)} ^ (8) 
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Czytelnik proszony jest o staranne przemyślenie tego przykładu, gdyż pokazuje on, 
w jaki sposób sam upływ czasu ogranicza stopniowo, zbiór wszystkicłi czasów oczekiwania 
T. Tuż po wstrząsie k możliwe były wszystkie x > 0; po siedmiu godzinach bez wstrząsu 
czasy T < 7 są wykluczone, miara {1 - F(t)} zbioru czasów możliwych (miara zbioru 
zagrożonego) zmieniła się i zmieniło się badane prawdopodobieństwo. 

Można więc, jak dla przypadku Dlb, sformułować definicję; 
D2a. W przypadku asymptotycznym procesu punktowego, zagrożeniem A(ti , t?) wystąpieniem 

zdarzenia w przedziale czasu (ij , T2) nazywamy warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia 
zdarzenia w tym przedziale czasu, pod warunkiem, iż nie wystąpiło ono do chwili Tj. 

Intensywność zagrożenia a(T) nadaje się przede wszystkim do badań porównawczych, 
np. do porównania intensywności zagrożenia dzisiaj z intensywnością zagrożenia wczoraj 
lub w innym dniu przyjętym jako punkt odniesienia. 

Zagrożenie, jako prawdopodobieństwo, spełnia nierówności O < A(Ti, ^2) < 1. Równanie 
(8) zapisać można w postaci; 

A ( t i , t 2 ) = 1 - F ( T I ) 
- I 

f (T) dt 

(9) 

co porównać warto z równaniem (3). 

Stosując pojęcia zagrożenia i jego intensywności pamiętać należy, że u ich podstawy 
leży model procesu punktowego zdarzeń niezależnych, co z definicji wyklucza, jako 
irracjonalne, próby dokładnego (deterministycznego) wyznaczenia czasu wystąpienia wstrząsu. 

W kontekście zagrożenia sejsmicznego — przyjmując umowę, że czas t liczymy zawsze 
od ostatniego wstrząsu, a nadejście nowego wstrząsu dezaktualizuje dalsze wyniki powodując, 
że ponownie przyjmujemy x - O i liczymy od nowa — warunek „niewystąpienia zdarzenia 
do chwili t " jest automatycznie zawsze (poza momentami wstrząsów) spełniony. Definicje 
można więc nieco uprościć: 

Dlc, W dążącym do zera przedziale czasu (x, x + At) intensywność zagrożenia jest 
to iloraz gęstości prawdopodobieństwa zdarzeń, które wystąpiły (wystąpią) i prawdopodo-
bieństwa zdarzeń możliwych — w tym przedziale czasu. 

Intensywność zagrożenia a(T ± AT) nie jest prawdopodobieństwem, lecz lokalnie, równa jest 
gęstości prawdopodobieństwa wstrząsu, stąd prawdopodobieństwo wstrząsu w przedziale At jest 
(dla T = 0) równe A t • a ( T ± At). a ( T i ± + A t ) porównywać należy z a (T2 ± A t ) w tym samym 
ub innym wyrobisku, lecz nie warto stosować do ocen bezwzględnych; porównując (3) i (9) 

widać, że jeśli potrafimy wyliczyć a(T), to potrafimy też wyhczyć zagrożenie (9). 
D2b. W dowolnym przedziale czasu (t, t + At) zagrożenie jest to iloraz prawdopodo-

bieństwa zdarzeń, które wystąpiły (wystąpią) i prawdopodobieństwa zdarzeń możliwych — 
w tym przedziale czasu. 

Intensywność zagrożenia jest funkcją ciągłą, deterministyczną i prognozowalną (Andersen 
i in. 1993). Nie oznacza to jednak prognozowalności momentów wstrząsów: przeciwnie, 
w ramach modelu procesu punktowego zdarzeń niezależnych momenty te są z definicji 
nieprognozowalne. Prognozowalność czasu wstrząsu wymaga odstąpienia od modelu (po-
stulatu) zdarzeń niezależnych. 

103 



Underground Exploitation School '96 

Znaczenie nadawane w tej pracy pojęciom zagrożenia i jego intensywności jest w pełni 
zgodne ze znaczeniem tych określeń w naukach pozagórniczych. Na przykład Elandt-Johnson 
i Johnson (1980) piszą: „Chwilowe natężenie wypadków (The instantanous failure rate) 
w momencie x wynosi = ... w demografii i ubezpieczalnictwie nosi ono 
nazwę natężenia śmiertelności (force of mortality), ... w teorii niezawodności przyjęły się 
określenia: natężenie zagrożenia (hazard rate) lub intensywność zdarzeń (intensity rate)"; 
Kopociński (1973) w ogóle nie stosuje pojęć zagrożenia czy ryzyka, a tylko intensywność; 
awarii (zgodną z równaniem (4)), w odsyłaczu wyjaśniając, że angielskim odpowiednikiem 
tego pojęcia jest „hazard rate" lub „force of mortality". 

Zauważmy, że najprostszą, interpretację ma pojęcie intensywności zagrożenia w procesie 
poissonowskim (stacjonarnym lub niestacjonarnym), gdzie l/x = A,(t) = a(T): intensywność 
zagrożenia w procesie Poissona jest tożsama ze średnią aktywnością procesu. W związku 
z tym podkreślić należy konieczność wyraźnego, jednoznacznego definiowania procesu, dla 
ctórego a(x) określamy: jeżeli, na przykład, przyjmujemy, że badany proces tworzą łącznie 
wstrząsy niebezpieczne, wstrząsy słabe i zjawiska śladowe, to estymowana (jako ich 
aktywność) intensywność zagrożenia informuje o (łącznym) zagrożeniu wstrząsami silnymi, 
słabymi i śladowymi. Jest to poprawne pod warunkiem, że właśnie o to nam chodziło. 

Jest rzeczą praktyków stwierdzenie, czy intensywność zagrożenia (funkcja ryzyka) i zagrożenie 
to są właśnie te wielkości, które ich interesują. By mogH to uczynić, muszą je rozumieć. 

Zwrócić należy uwagę, że w modelu procesu punktowego zdarzeń niezależnych dopływ 
informacji związany jest z nowymi zdarzeniami. Pomiędzy zdarzeniami żadna informacja 
wyników naszych nie może aktualizować. 

Podane w tym rozdziale definicje funkcjonują (pod różnymi nazwami) w różnych 
gałęziach nauki. Można oczywiście zagrożeniem, ryzykiem itp. nazwać zupełnie inne 
wielkości. Wówczas jednak trzeba je starannie zdefiniować i określić ich sens fizyczny, 
by wiadomo było „o czym rozmawiamy". 

3. Podstawy pojęciowe aktywnej metody sejsmoakustycznej — model regresyjny 

W rozdziale 2 zakładano, że czasy x pomiędzy zdarzeniami są zmiennymi losowymi nieza-
leżnymi i z tego samego rozkładu. Można jednak przypuszczać, że odstępy między wstrząsami 
z różnych kopalń (rejonów, wyrobisk) pochodzić mogą z różnych rozkładów. Na przykład możliwe 
jest, że im głębiej leży wyrobisko, tym mniejsza jest wartość średnia czasu między wstrząsami, 
zatem rozkładu f(x); jeśli jest to rozkład poissonowski, być może A. = I/t rośnie z głębokością. 

Ogólnie przyjąć można założenie, że intensywność zagrożenia jest pewną funkcją czynników 
i/lub objawów ryzyka. W epidemiologii chorób serca, na przykład, przyjmuje się, że ryzyko 
a(T) zgonu w wieku t zależy od ciśnienia, poziomu cholesterolu, wypalanych papierosów itp. 
Tak zwana metoda „rozeznania górniczego", choć nie mówi o rozkładach i stosuje tabele zamiast 
funkcji — faktycznie uzależnia swą ocenę zagrożenia od całej listy czynników. 

Dla zagadnień związanych z czasem przeżycia, Cox (1972) zaproponował model, 
w którym intensywność wymierania populacji (intensywność zagrożenia) jest iloczynem 
dowolnej i nieznanej, lecz wspólnej dla zaangażowanych jednostek (wspólnej w otoczeniu 
wyrobiska X) funkcji ao(T, 0) oraz znanej funkcji r(aj9i + ... + której argumentem 
jest liniowa kombinacja czynników (objawów) ryzyka; w uproszczeniu 
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a ( T ) = tto • r ( a i 0 i + ... -f- a ^ ) ( 1 0 ) 

gdzie a(T) to intensywność zagrożenia, 0i to wartość i-tego czynnika zagrożenia lub objawu 
tego czynnika, ai to współczynniki, które, jeśli raz zostaną wyznaczone, mogą byc stosowane 
wielokrotnie. W oryginalnym modelu Cox'a, r jest funkcją wykładniczą i model znany 
jest w literaturze jako model regresyjny lub model proporcjonalnych zagrożeń (proportional 
hazards model), gdyż umożliwia analizę porównawczą intensywności zagrożeń w różnych 
warunkach i momentach: 

c q ^ r ( a i e i , i + 

r ( a i e 2 j + .. . + akGa.k) ( 1 1 ) 

Model Cox'a (10) stosowany jest też w postaci: 

l / x = aG) = ao + aiGi + ... + aî Gĵ  (12) 

dla funkcji r będącej tożsamością, czyli gdy r(x) = x. 
Model ten, zarówno w formie (11), do badań porównawczych (skuteczności profilaktyki, 

z pomiarem przed i po akcji profilaktycznej), jak i w formie (12) do bezpośredniej estymacji 
intensywności zagrożenia, stosowany jest od lat w aktywnej metodzie sejsmoakustycznej 
(znanej też jako RMS — rozwinięta metoda sejsmoakustyczna). Określając intensywność 
zagrożenia, wartości aj traktuje się jako znane, natomiast parametry 0; pochodzą z aktualnego 
pomiaru RMS. Intensywność zagrożenia a jest więc średnią ważoną objawów (czynników) 
ryzyka Gj, przy czym wagi, aj, muszą być wcześniej wyznaczone. 

Wyznaczenie wartości aj ma istotne znaczenie dla wyników oceny oraz dla poprawności 
całej metody. Ścisłe rozwiązanie zagadnienia estymacji aj wymaga wykonania M > k 
pomiarów RMS w warunkach, gdy znana jest (z innego źródła) wartość a . W praktyce 
zagadnienie to rozwiązuje adaptacyjny algorytm aktualizujący wartości ą zawsze, gdy 
obsługa informuje program komputerowy, że dysponuje niezależną od RMS informacją 
o zagrożeniu — co jest rozwiązaniem przybliżonym.-

W odróżnieniu od modelu zdarzeń niezależnych (p. 2), model regresyjny (będący 
modelem zdarzeń warunkowo niezależnych) przyjmuje informację i może być aktualizowany 
(ulepszany) z częstością zależną tylko od częstości pomiarów — a więc znacznie częściej 
od modelu zdarzeń niezależnych. 

Trzy uwagi wydają się istotne dla uzupełnienia obrazu teoretycznych założeń aktywnej 
metody sejsmoakustycznej: 

a) Intensywność zagrożenia estymowana jest jako średnia ważona czynników ryzyka 
ub ich objawów. Wagi oblicza się rozwiązując zadanie regresji liniowej w warunkach 

znanej intensywności zagrożenia. Ponieważ czynniki ryzyka (lub ich objawy) są, lub mogą 
być ze sobą skorelowane, zadanie regresji jest zwykle źle uwarunkowane. 

-)) Metodę (RMS) można (i w praktyce kopalniane służby tąpań często tak postępują) 
wyskalować według innych — niż intensywność zagrożenia zgodna z definicją Dl — 
wielkości, w tym również wykorzystując oceny subiektywne. Postępowanie takie jest 
poprawne, jeśli jest świadome i konsekwentne, tzn. jeśli obliczając potem Zj^j^g, średnią 
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ważoną objawów/czynników ryzyka, wyniku nie nazywa się obiektywną intensywnością 
zagrożenia, lecz wielkością, według której metodę skalowano. 

c) Powracając do dyskusji z p. 2, zauważyć należy, że w przypadku niestacjonarnego 
procesu punktowego zapewne istnieją fizyczne przyczyny niestacjonarnos'ci (np. zmiany 
naprężeń) i proces — zwany procesem zdarzeń niezależnych — jest faktycznie procesenn 
zdarzeń warunkowo niezależnych. Model regresyjny zapewne lepiej nadaje się do analizy 
punktowych procesów niestacjonarnych także w sejsmologii. 

4. Założenia, model i podstawowe pojęcia biernej metody sejsmoakustycznej 

Zarówno model procesu punktowego zdarzeń niezależnych (p. 2), jak i model regresyjny 
(p. 3) nie ułatwiają ogłoszenia alarmu przed wstrząsem. Przybliżenie takiej możliwości było 
jednak i pozostaje, jednym z celów biernej metody sejsmoakustycznej (BMS). 

By umożliwić racjonalną analizę podstaw, spójności i możliwości BMS, określony zostaje 
Doniżej, za pomocą jawnie sformułowanych założeń, podstawowy model (paradygmat) BMS, 
do którego następnie odnosić się będą wywody, wyniki i pojęcia. 

Pełny, ściśle zdefiniowany, stochastyczny model aproksymujący procesy niszczenia skały 
(z punktu widzenia sejsmoakustyki) opisuje Komowski (1994). W tym rozdziale przyjęta będzie 
i analizowana uproszczona, deterministyczna wersja tego modelu, wygodna ze względu na 
prostotę pojęć i elementarny aparat matematyczny. W szczególności, w modelu deterministycznym, 
otrzymywanym w wyniku uśredniania po zbiorze stochastycznym, zbiór realizacji procesu dy-
iatancji e^(t, 9), zastąpiony jest ciągłą intensywnością a zbiór obserwowalnych w skale, 

n P nieciągłych realizacji prędkości dylatancji e (t, 9) — intensywnością energii ^ (t). 
Przyjęty i analizowany model nazywany będzie modelem dylatancyjnym (MD) jedno-

osiowo ściskanej próbki (JSP). Istotne cechy MD oraz jego związki z realną skałą określają 
następujące założenia: 

Z l : W obciążonej, realnej skale przebiega proces niesprężystej, niszczącej dylatancji 
O * r̂  e (t), będący warunkiem koniecznym zniszczenia skały. Prędkość e (t) jest częściowo 

obserwowalna jako impulsy sejsmoakustyczne, tworzące punktowy proces „zdarzeń z energią" 
{£^(t)}. W MD proces {e^(t)} zastępuje się procesem intensywności energii ^"^(t). Zakłada • pv 
się też, że aktywność realnego (w skale) procesu {e (t)} jest wystarczająca — w porównaniu 
z dynamiką leżącego u podstaw impulsów procesu dylatancji £^(t) — by skumulowana 
intensywność energii E(t) była użytecznym dla celów ostrzegawczych odwzorowaniem 
niesprężystej dylatancji, co zapisujemy w postaci E(t) ~ £^(t). 

Z2: Gdy gęstość mikroszczelin w skale staje się wystarczająca, zaczynają one wzajemnie * D E 

oddziaływać, wskutek czego (£ (t)} w skale i X (t) w MD zmienia charakter, staje się 
niestabilna i dąży do osobhwości gdzie X (t) = dE(t)/dt —> ©o, co jest koniecznym, lecz 
nic wystarczającym warunkiem zniszczenia. 

Z3: Poziom krytyczny (alarmowy) E^r jest dla MD estymowalny. Przy odpowiedniej częstości 
i jakości obserwacji, wzrost E(t) ponad Eĵ r jest wykrywalny i może być przyczyną alarmu. 

Należy zauważyć, że MD z założenia zajmuje się próbką (JSP) i nie umożliwia prognozy 
energii w górotworze. Prognoza taka wymaga zapewne prognozy rozmiarów szczeliny i mas 
skalnych uwalniających energię — a więc przede wszystkim dokładnej lokalizacji impulsów 
poprzedzających wstrząs. Jest to trudne zadanie techniczne i zostało wykluczone z modelu. 
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Mimo że założenia nie są ścisłe i mogą podlegać krytyce, przyjmuje się tu, że stanowią 
istotę MD z punktu widzenia sejsmoakustyki górniczej. Badania laboratoryjne (np. Mc 
Cabe 1980; Gustkiewicz i Skudrzyk 1985; Zuberek 1988) założenia te potwierdzają. Ze 
strony praktyki górniczej poparcie dla, całościowo traktowanej, BMS jest dość zróżnicowane 
i nie daje podstaw do weryfikacji założeń. 

Z teoretycznego punktu widzenia, w warunkach deterministycznycłi, bardzo ogólną choć 
warunkową (tzn. poprawną pod pewnymi warunkami) miarą stanu zagrożenia jest (Kornowski 
1994) iloraz: 

O < Z, (t) = (S(t) - So)/(Skr - So) < 1 (13) 

gdzie S jest (BMS-mierzalną, nieodwracalną) wielkością fizyczną rosnącą w miarę zbliżania się 
(na osi tej wielkości) do punktu zniszczenia. So to wartość początkowa, Skr to wartość krytyczna, 
po osiągnięciu której załamuje się zdolność skały i MD-JSP do przenoszenia obciążeń. Przykładami 
S są: czas t oraz skumulowana energia E(t) uwolniona w procesie niszczenia JSP. 

Jest oczywiste, że w przypadku energii, Eq = O i wówczas równanie (13) przyjmuje 
postać: 

O < ZE(t) = E(t)/Ek, < 1 (14) 

gdzie dolny indeks przy Z symbolizuje użytą do oceny wielkość fizyczną. 
Nazwijmy elementem sprężysto-kruchym (esk) element, który jest ciałem liniowo-sprę-

żystym gdy a < a^^ i jest nieodwracalnie niszczony, gdy naprężenie na nim osiągnie 
wartość ki-ytyczną a^^. 

Przyjmując, że proces niszczenia skały pod obciążeniem aproksymowac można procesem 
niszczenia pola (zbioru) esk wykazać można, że energia krytyczna Ekr, czyli energia uwolniona 
do momentu pełnego zniszczenia danego pola (danego modelu) istnieje, jest dla danego pola 
stała i nie zależy od prędkości czy sposobu niszczenia. Ponadto E(t), skumulowana energia 
uwolniona w procesie niszczenia do chwili t, jest jednoznaczną miarą stopnia zniszczenia pola 
esk do chwili t, niezależnie od budowy pola (podczas gdy skumulowana aktywność jest taką 
miarą tylko dla pola złożonego z identycznych esk). Ponieważ niszczenie pola esk jest bardzo 
ważnym, bo najprostszym, modelem procesu generującego emisję akustyczną (zniszczenie esk 
uwalnia — a ściślej mówiąc przekształca w energię kinetyczną — jego energię odkształcenia, 
która przepływa do niezniszczonej części pola i/lub układu wymuszającego, co nazywamy emisją 
(sejsmoakustyczną), a równocześnie jest to zagadnienie nieco odbiegające od zasadniczego tematu 
tej pracy, wyodrębniono je, przedstawiając w Dodatku. Ponieważ w praktyce wartości Eĵ j. zwykle 
nie znamy, stosowanie ZE(t) wymaga oszacowania lub założenia wartości Ekr, zatem ZE(t) może 
-)yć tylko przybliżeniem wielkości rzeczywistej. 

W analizach porównawczych, gdy bada się zmiany stanu zagrożenia względem przyjętego 
punktu odniesienia ZE(t*), problem Eĵ -j. nie występuje: jest oczywiste, że: 

ZE(t) = ZE(t)/ZE(t^) - E(t)/E(t:) (15) 

jeśli tylko przyjąć można, że Ekr = const. 
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Szczególnym przypadkiem estymatora względnego stanu zagrożenia, z^Ct), który równocześnie 
(zakładając Eĵ i- = const) jest estymatorem ZgCt), „bezwzględnego" stanu zagrożenia, jest estymator 

ZE(t) - ZE(t) ^ E(t)/E M 
(16) 

gdzie E ^ jest, dla otoczenia wyrobiska X, maksymalną dotąd obserwowaną skumulowaną 
energią zdarzeń sejsmoakustycznych od przyłożenia obciążenia — a więc np. od rozpoczęcia 
ostatniego skrawu. Analogiczny estymator proponuje Kornowski (1994) dla metody aktywnej 
argumentując, iż w określonym sensie E ^ jest estymatorem największej wiarygodnos'ci 
nieznanej, prawdziwej wartości Ekr-

E 
Ponieważ w MD intensywność A, (t) jest krzywą ciągłą i deterministyczną, lokalna liniowa 

aproksymacja krzywej E(t) — będącej skumulowaną intensywnością — jest dopuszczalna. Zatem 
z rozwinięcia Taylora otrzymać można liniową, warunkową prognozę stanu zagrożenia 

ŻE(t + At) = ZE(t) + At • 
d Z E ( t ) 

dt 
ZE(t) + At 

(17) 

gdzie wężyk nad symbolem Z oznacza estymator liniowy, a znaczenie określenia 
„warunkowa" wyjaśnione będzie dalej. 

Jeżeli, na płaszczyźnie (e^, t) lub, równoważnie, na płaszczyźnie (E, t), styczną w punkcie 
t do krzywej rosnącej E(t) — jest to krzywa ściśle skorelowana z tzw. krzywą pełzania — 

M ekstrapolujemy aż do przecięcia z poziomą prostą E = E " = E^^, otrzymamy liniową 
prognozę czasu zniszczenia tĵ j. i stanu zagrożenia w chwili t + At: 

M tkr = t + - E(t) / X ( i ) (18) 

Zt(t + At) = (t + At - t o ) / ( t l - to) (19) 

Estymatory te z natury swej mają charakter adaptacyjny i nadają się do pracy w trybie 
on-line. W postaci tu przedstawionej są to estymatory obciążone i mają wartość tylko 
poglądową pokazując, że w MD sejsmoakustyczne estymatory czasu zniszczenia są, choć 
tylko w sensie warunkowym, możliwe. 

Z£(t) jako stopień zniszczenia skały jest wielkością niemaiejącą i spadek wymuszenia 
lub emisji nie powoduje spadku wartości Z£(t); natomiast Zj(t), stan zagrożenia rozumiany 
jako aktualny względny czas przeżycia skały może maleć np. gdy maleje wartość 
W zastosowaniach jest to ważna cecha zagrożenia Zt(t). 

Na marginesie zauważyć warto, że prognoza liniowa nie jest jedyną możliwą do 
uzyskania prognozą: przy obserwacjach okresowych (np. godzinowych lub częstszych) 
intensywność energii, utożsamianą z szybkością dylatancji, prognozować można metodami 
szeregów czasowych (jakość prognozy zależy wówczas od wartości korelacji) i — gdy 
znana jest wartość E M całkując otrzymywać prgnozowane wartości stanu zagrożenia. 

Aby wyjaśnić pojęcie prognozy warunkowej i zdefiniować poprawnie stan zagrożenia, 
załóżmy, na przykład, że JSP zniszczona jest w 97% i „widać gołym okiem", że wkrótce 
się rozleci. Jaką wartość, jaki sens, w kontekście zastosowań praktycznych, ma stwierdzenie 
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>3 Stan zagrożenia wynosi 0.97 i należy ogłosić alarm", jeżeli w cliwilę po tym stwierdzeniu 
obciążenie zdjęto, badania zakończono i próbka pozostała nie w pełni zniszczona? 

Analiza tego przykładu prowadzi do ważnego wniosku: 
Wniosek: Oceny Z(t) informują o aktualnym w chwili t stanie przygotowania skały do 

zniszczenia, czyli o jej stopniu zniszczenia na skali przyjętej wielkości fizycznej (np. E lub t). 
Prognozy (predyktory) Z(t + dt) = Z(t) lub Z(t + At) informują o aktualnym w chwili (t + dt) 
ub (t + At) stanie przygotowania skały do zniszczenia — lub ułamku (ustalonego) czasu życia, 

któiy został przeżyty, pod warunkiem, że wymuszenie (obciążenie) jest prognozowalne (np. 
stałe, liniowo rosnące) na podstawie informacji pozasejsmoakustycznej. 

Widać z tego, że warunkowy charakter prognozy sejsmoakustycznej jest bardzo poważnym 
problemem praktycznym. Prognoza katastrof, wywołanych nagłym impulsem pochodzącym 
spod poziomu lub spoza horyzontu obserwacji jest w teorii MD wykluczona. 

Możemy teraz sformułować definicję: 
D3. W przypadku modelu dylatancyjnego jednoosiowo ściskanej próbki (MD - JSP) STAN 

ZAGROŻENIA (prognozowany w chwili t dla chwili t + At) na skali uwolnionej energii 

E(t-ł-At) - Eo ~ F A/f 
O < ZE(t + At) = ^ ^ - ZE(t) + At • < 1 

E - Eo (2la) 

jest to aktualny w chwili t + At stan przygotowania MD-JSP do zniszczenia (lub stopień 
zniszczenia MD-JSP) pod warunkiem, że w przedziale (t, t + At) wymuszenie pozostaje 
stałe (lub jest prognozowalne lub można założyć jego wartości). 

STAN ZAGROŻENIA estymowany w skali czasu 

O < ZE(t + At) = 
t + At - to t + At + to 

kr •M 
t " - to t - to + - E ( t ) / ^" ( t ) (2Ib) 

E < 1 

jest to aktualny w chwili t + At względny czas przeżycia MD-JSP (liczony względem 
różnicy t̂ ^ - to) pod warunkiem, że w przedziale (t, t -i- At) wymuszenie pozostaje stałe 
(lub jest prognozowalne lub można założyć jego wartości). 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, problemy miejsca i energii (wstrząsu) w MD-JSP 
nie występują (w ramach teorii określonego modelu, np. MD, badać można gęstość energii 
— lub energię w tym modelu — lecz nie ma sensu dyskusja o energii w górotworze 
o nieokreślonej objętości i masie). 

Dyskusji wymaga jeszcze zagadnienie możliwości prognozy bezwarunkowej na skali czasu. 
Wyobraźmy sobie najprostszy schemat obiektu, rysowany zwyczajowo w postaci prostokąta 

z jednym wejściem, G(t), i jednym wyjściem np. z odpowiedzią e(t). Obiekt opisany jest 
równaniami konstytutywnymi, np. w (różniczkowej) formie 

e ( t ) ~ = f o ( D , a ( t ) , t ) (22a) 

D = f i ( G ( t ) , t , D o ) (22b) 

gdzie e(t) - ^(t) to intensywność uwalnianej energii, e^(t) to prędkość niszczącego procesu 
dylatancji, D(t) to (nieobserwowalny, wewnętrzny) stan obiektu, np. stopień zniszczenia. 
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Rys. 2. Proces niszczenia (sześcioelementowego) pola elementów sprężysto-kruchych jako źródło emisji 
sejsmoakustycznej. Z lewej schematycznie zaznaczono pole po zniszczeniu (od góry) 1, 2, 3, 4 i 5 

elementów. Z prawej odpowiednie wykresy zgromadzonej w polu energii sprężystej, WU . Skokowe spadki 

AWk zgromadzonej energii w momentach niszczenia elementów interpretowane są jako emisja sejsmoakustyczna 
Fig. 2. Destruction of elastic-brittle field as a source of acoustic emission. On left: elastic-brittle field in the 

process of destruction. On right: accumulated strain energy. Energy jumps interpreted as acoustic emission 
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Znając równania (22) wraz z wartościami parametrów oraz znając przyszłe wartości 
wymuszenia o(t + At), możliwa jest deterministyczna (lub uśredniona, w przypadku 
stochastycznym) prognoza odpowiedzi, zatem stopnia zniszczenia i zagrożenia. 

Powstaje pytanie, czy konieczna jest aprioryczna znajomość <j({Q + At)? Czy, znając 
równania konstytutywne oraz miniony przebieg odpowiedzi e(t) do chwili to — w której 
usiłujemy prognozować przyszłość — nie dałoby się estymować wymuszenia G(t), 
t < to (zagadnienie dekonwolucji), a następnie — traktując wymuszenie a(t), t < to, 
jako dane — prognozować (np. metodami szeregów czasowych) jego przyszłe wartości 
a(to + At) i tę prognozę wykorzystać, jako „znane" wymuszenie a(t + At), do prognozy 
zagrożenia? 

Pytanie to jest ważne, gdyż w rzeczywistości dotyczy możliwości prognozy bezwarunkowej. 
Odpowiedź jest negatywna (tzn. estymacja o(t), t < to nie jest możliwa), a uzasadnienie jej jest 
krótkie: w modelu gdzie procesowi niszczenia podlega zbiór elementów spręży sto-kruchych (a 
istnienie takiego zbioru jest minimalnym warunkiem realizmu teorii), nieodwracalnie niszczonych 
po przekroczeniu ich wytrzymałości, stan D(t) obiektu, czyli stopień zniszczenia skały, nie zależy 
od przebiegu wymuszenia a(t), a tylko od maksymalnych wartości cjmax(0- Nie jest zatem 
możhwa dekonwolucja, czyli odzyskanie przebiegu a(t). Ilustruje to rysunek 2 (w Dodatku), 
gdzie obserwowalną odpowiedzią („sejsmoakustyczną") są skokowe emisje porcji energii AWj, 
w momentach niszczenia elementów sprężysto-kruchych. Nawet dokładna znajomość tych „im-
pulsów sejsmoakustycznych" nie umożliwia estymacji wymuszenia o(t) między impulsami. 
Odzyskanie pełnego przebiegu a(t) nie jest możliwe. 

Ponieważ, zdaniem autora, każdy model w jawny sposób wiążący emisję sejsmoakustyczną 
z procesem niszczenia skały, zawierać musi zbiór elementów sprężysto-kruchych (których 
niszczenie tożsame jest z generowaniem impulsów), obserwacja sejsmoakustyczna nie 
umożliwia estymacji wymuszenia c(t). 

Wynika z tego, że znajomość równań konstytutywnych modelu z polem kruchym — 
a więc modelu realistycznego — wraz ze znajomością odpowiedzi tego modelu, nie 
wystarcza do estymacji wymuszenia, bez czego — za wyjątkiem bardzo szczególnych 
przypadków — niemożliwa jest prognoza wymuszenia. Zatem: w ośrodku z polem kruchym 
możliwa jest tylko prognoza warunkowa. 

Dalej wynika z tego, że dla prognozy tąpań zasadnicze znaczenie ma aprioryczna analiza 
(statycznego) rozkładu przyszłych naprężeń w rejonie eksploatacji (Drzęźla i In. 1987, 1988) 
i wykorzystanie estymowanych wartości tych naprężeń jako wymuszenia a(t) w modelu 
wiążącym sejsmoakustykę z zagrożeniem tąpaniami. Wniosek ten kończy rozważania o mo-
żliwości prognozy bezwarunkowej. 

W sejsmoakustyce górniczej, w odróżnieniu od teorii MD, przedmiotem obserwacji jest 
* O F 

nieciągła realizacja e (t), która dopiero umożliwia estymację ciągłej intensywności ^ (t), 
co wyklucza bardzo dokładną (deterministyczną) prognozę momentu zdarzenia, uzależniając E ' O 

dokładność od korelacji między X {i) \ E (t), o czym mówi założenie Z l . 
Jeżeli ocenę prowadzi się na skali energii E, obliczenie Z^it) nie rozwiązuje dosłownie 

postawionego na wstępie (p. 1) zadania oszacowania czasu wstrząsu, lecz określa ,,energię 
do wstrząsu", tzn. nie mówi ile czasu musi upłynąć, by nastąpił wstrząs, lecz ile energii 
musi się uwolnić w procesie niszczenia, by nastąpił wstrząs. To też jest użyteczna ocena 
(np. gdy chcemy sprowokować wstrząs). 
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Bezpośrednia (warunkowa) estymacja Z^Ct), stanu zagrożenia w skali czasu, jest teore-
tycznie możliwa choć bardzo trudna, w ściśle zdefiniowanym modelu, którego parametry 
są znane (Kornowski 1994). W modelu dylatancyjnym, który tu dyskutowano, ocena 

F) 
Zt(t) możliwa jest pośrednio, jako wynik liniowej aproksymacji procesu e (t) ~ E(t) na 
płaszczyźnie (e^, t), lecz pamiętać należy, że deterministyczny modeł dylatancyjny jest 
wynikiem uśredniania w (bardziej realistycznym) modelu stochastycznym i, z tego punktu 
widzenia, otrzymane wyniki są wartościami średnimi zmiennych losowych. Wydaje się, że 
za wcześnie jeszcze na próby praktycznej weryfikacji, lecz optymistyczny jest wniosek, że 
mamy logicznie spójny model, w którym podstawowe pojęcia sejsmoakustyki górniczej 
mają jasno określony sens i realizowalne metody estymacji. Mniej optymistyczny jest 
wniosek, iż prognoza ma z konieczności charakter warunkowy. 

5. Wnioski 

la) Racjonalnie uzasadniona prognoza deterministyczna (np. „tąpnie o 16^^") jest możliwa 
tylko w środowisku deterministycznym, od którego górotwór jest bardzo odległy. 

b) Wartości średnie wielkości losowych, w tym prognoz zagrożenia, często wyznacza 
się tak jak wielkości deterministyczne, lecz nie zmienia to faktu, że są to wartości średnie 
zmiennych losowych — w dodatku często pochodzących z rozkładu o nieznanej, być może 
wielkiej, wariancji — i ich komunikowanie kierownictwu kopalni tak, jak gdyby to były 
wielkości deterministyczne, jest fundamentalnym błędem środowiska geofizyków górniczych, 
prowadzącym do kompromitacji poprawnych wyników. 

c) Pilnie zaproponować należy sposoby przedstawiania (kierownictwu kopalni) informacji 
0 losowych aspektach ocen zagrożenia (np. o wariancji ocen) oraz zaproponować sposoby 
wykorzystania tak przedstawionej informacji do podejmowania decyzji ruchowych. 

d) Odpowiedź na pytanie o możliwość prognozy zagrożenia jest o wiele bardziej złożona, 
niż to proste pytanie sugeruje. Zamiast pytać czy prognoza jest możliwa — bo odpowiedź 
ogólna nie ma sensu (jakaś prognoza zawsze jest możliwa), a odpowiedź szczegółowa 
zależy od znaczenia przypisywanego słowom „prognoza", „możliwa" i „zagrożenie" oraz 
od apriorycznych wyobrażeń o procesach fizycznych związanych z zagrożeniem i jego 
prognozę — badać należy w jakich warunkach, jaka prognoza jest możliwa i podjąć truc 
wyjaśnienia tego zarówno geofizykom górniczym, jak i górnikom. 

2a) Defmicje Dl , D2 oraz D3 definiują pojęcia (odpowiednio) intensywności zagrożenia, 
zagrożenia i stanu zagrożenia — w spójny, znany również poza naukami górniczymi, sposób. 
D3 jest uproszczoną, deterministyczną wersją (tzn. dotyczącą wartości średniej zbioru realizacji 
procesu stochastycznego) definicji stochastycznej, którą podaje Kornowski (1994). 

b) Dla procesu stacjonarnego, intensywność zagrożenia i zagrożenie, zgodne z definicjami 
Dl i D2, są to — poza momentami wstrząsów — wielkości ciągłe, deterministyczne 
1 prognozowalne, lecz nie wynika z tego prognozowalność momentów wstrząsów. W tej 
sytuacji rzeczą praktyka jest ocena ich użyteczności. 

3. Zależności (16) i (21) określają optymalny (maksymalizujący wiarygodność w wa-
runkach stacjonarnych i adaptacyjny w warunkach niestacjonarnych) warunkowy, liniowy 
estymator (16) i predyktor (21) stanu zagrożenia zdefiniowanego w D3. Szczegółowy sposób 
realizacji i ocena jego rzeczywistej użyteczności — są zadaniami na przyszłość. 
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4a) W modelu procesu punktowego zdarzeń niezależnych prognozować można inten-
sy^^ność zagrożenia/wartość funkcji ryzyka lub prawdopodobieństwo wstrząsu w ustalonym 
przedziale czasu. Częstość aktualizacji informacji zależy od odstępów między wstrząsami 
tworzącymi interesujący nas proces (MW). 

b) W modelu procesu punktowego zdarzeń warunkowo niezależnych (metody RMS) 
estymować/prognozować można jak wyżej, lecz częstość aktualizacji ocen i prognoz zależy 
od częstości pomiarów RMS. 

c) W modelu dylatancyjnym prognozować można wartości stanu zagrożenia, istnieje też 
iniowy, warunkowy estymator momentu zniszczenia — lecz pamiętać trzeba, że w interpretacji 

stochastycznej jest to wartość średnia rozkładu o chwilowo nieznanej wariancji. Aktualizacja 
prognoz zależy od częstości rejestrowania impulsów sejsmoakustycznych (pod warunkiem, że 
prognoza i jej komunikowanie odbywają się on-line, a nie co godzinę czy raz na zmianę!). 

d) W (dowolnym) modelu z polem kruchym — niezbędnym dla powstawania emisji 
akustycznej — niemożliwa jest (znając odpowiedz i równania modelu) dekonwolucja, czyli 
estymacja wymuszenia. Możliwa jest więc tylko warunkowa (pod warunkiem, że wymuszenie 
pozostanie stałe lub, że założymy jego przyszły przebieg) prognoza zniszczenia. 

5. Fałszywe alarmy są nieuniknione. 
6. Nie wszystkie wstrząsy muszą być poprzedzone zwiastunami — możliwe są wstrząsy 

sejsmoakustycznie nieprognozowalne. 
7. Najbardziej optymistycznym wynikiem tej pracy jest stwierdzenie ewidentnej zależności 

między możliwościami (i teoretycznie osiągalnymi wynikami) sejsmoakustyki a postulowa-
nymi modelami (czyli teoretycznymi podstawami). Wynika stąd, że badania teoretyczne 
(nowe modele) przynieść mogą radykalną poprawę wyników, 

6. Dodatek 

W pracy (Komowski 1994) rozważany jest model reologiczny ze sprężysto-kruchym polem, 
którego właściwości i zachowanie dobrze aproksymują szereg ważnych w sejsmoakustyce górniczej 
cech i zachowań realnej skały — w szczególności stopniowe lub gwałtowne niszczenie oraz emisję 
sejsmoakustyczną. Model ten, będący modyfikacją znanego (Kłeczek 1994) modelu standardowego 
(Poyntinga-Thomsona) — otrzymaną poprzez zastąpienie elementu liniowo-sprężystego polem 
(P) elementów sprężysto-kruchych — proponowany jest przez autora, ze względu na swe właści-
wości, jako podstawa sejsmoakustycznych metod oceny zagrożenia. Niszczenie elementów pola 
(P) uwalnia (porcjami) zmagazynowaną w nich energię odkształcenia i przepływy tej energii 
interpretowane są jako emisja akustyczna. Jeżeli (względna) ilość elementów o wytrzymałości a^^ 

Icr ' Icr 

jest zmienną losową o rozkładzie g(G ), a"^" < o < i zbiór pól zastąpimy polem uśre-
dnionym, otrzymamy model deterministyczny umożliwiający zdefiniowanie i deterministyczną 
analizę wielkości związanych z zagrożeniem — zachowując realistyczną aproksymację procesów 
w skale pod obciążeniem. Analiza procesów w polu (P) jest przedmiotem tego Dodatku. 

Elementem sprężysto-kruchym (esk) nazywamy element, który pozostaje liniowo-kr -sprężysty gdy o < O i jest nieodwracalnie niszczony gdy naprężenie na nim przekroczy 
Icr wartość krytyczną a . 

Dane jest dyskretne pole P, złożone z N esk, (rys. 2), każdy esk o module sprężystości Ey 
oraz o wytrzymałości Gi^, k = 1, N. Każdy esk podlega identycznemu naprężeniu o^ = 
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=: k) \ gdzie a ^ to zewnętrzne wymuszenie, natomiast „k" to ilość aktualnie zniszczonych 
esk; każdy esk podlega też identycznemu odkształceniu e = o^/Ey = (N - k)}"^ Dla 
uproszczenia, w obliczeniach pomija się masę m pamiętając jednak, że w momencie zniszczenia 
esk umożliwia ona przemianę energii potencjalnej w kinetyczną, co nazywamy generowaniem 
emisji akustycznej. 

Na każdym esk zgromadzona jest gęstość energii 

kr ek = 0,5 • Gk • Ek < 0,5 • Ok • ek = ^k <r _ „G,kr 
( R d 1) 

Ta właśnie gęstość energii, ek '^, jest 
przed zniszczeniem k-tego esk, w zbiorze N 
jest energia 

uwalniana w momencie zniszczenia esk. Tuż 
- k + 1 niezniszczonych jeszcze esk zgromadzona 

= (n k + 1) e k = 0,5(N - k + l ) a O" 
c- ( R d 2 ) 

a) W przypadku wymuszenia odkształceniem (e = Ygt) 

= E^(ek- = 0,5(N - k + l)Ey • { e t f (Rd 3) 

= (N - k + 1)-^ = 0 , 5 E y { e t f (Rd 4) 

a ponieważ (na podstawie ciągłości wymuszenia) e^- = £k+ 

e Ł = Ey (N - k) ( e t f . 0,5 (Rd 5) 

- Eg, = Ey ( E t f • 0,5 (Rd 6) 

G G 
e k - - ek+ = O (Rd 7) 

zatem zniszczenie esk nie zmienia gęstości energii w polu, lecz zmniejsza skokowo 
sumaryczną ilość zgromadzonej w polu energii (która, z zasady zachowania, przepłynąć 
musi do układu wymuszającego). Proces niszczenia pola złożonego z N = 6 esk o narastającej 
wytrzymałości ( a = i) pokazano na rys. 2, gdzie z lewej strony widzimy pole po 
zniszczeniu i-tego esk (dla i - 1, 2, 3, 4, 5) a z prawej wykres energii uwolnionej (którą 
na rysunku tym, dla odróżnienia od modułu Younga, oznaczono symbolem W") do momentu 
zniszczenia i-tego esk oraz uwolnionej w tym momencie (którą oznaczono AW} )̂. Skoki 
AW" to „impulsy sejsmoakustyczne". 

H b) W przypadku wymuszenia naprężeniem (a = y^jt) 

.H = 0.5 • = 2Ev(N - k + 1) Hx2 - 1 

(Rd 8) 
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e Ł = (a^-)' {2Ey (N - k) Hn2 - I 
( R d 9 ) 

- = 0 , 5 ( a t f (Ey) -^ (N - k + 1)-^ - (N - k)"^ (Rd lOa) 

0,5 iE (N - k)^ ' - AWU 
- 1 

(Rd lOb) 

Zatem zniszczenie k-tego esk powoduje skokowe uwolnienie energii 
C^ —1 

Ck = Ek_(N - k + 1) oraz wzrost energii zgromadzonej w polu zgodnie z równaniem (Rd lOb) 
co oznacza, że z układu wymuszającego dopłynąć musi skokowo energia 2 e^. Dokładnie ten 
sam wynik podaje Pollock (1977) opisując zagadnienia energetyczne związane z rozwojem 
szczeliny. Energia impulsów (AWlJ) szybko rośnie ze wzrostem stopnia zniszczenia (k). H 

Ponieważ a = Ey(N - k) e, porównując (Rd lOb) z (Rd 6) widzimy, że obserwowana 
ilośd uwolnionej energii nie zależy od sposobu wymuszania, a ilość energii uwolniona do 
pełnego zniszczenia pola jest wielkością stałą, cłiarakterystyczną dla danego pola. 

Przekazano 27 listopada 1995 r. 
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Seismic risk evaIuation with seismoacoustic/microseismic method: 
basie concepts, fundamentals and possibilities 

Abstract 
An attempt has been made to formalize and clarify basie assumptions, models and 

concepts of seismoacoustic/microseismic method of seismic risk evaluation. Models of; 
point process of independent identically distributed events, point process of conditionally 
independent events (applied with the so-called RMS method) and dilatancy model (of 
common seismoacoustics) are discussed and possibilities that they have opened are analysed. 
A few basie definitions and estimators are formally stated. The author concludes that the 
answer to the motto („Seismic risk prediction — is it possible?") is by far more complicated 
than this simple ąuestion suggests. 
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Streszczenie 
W referacie przedstawiono główne zagadnienia związane z predykcją zagrożenia górni-

czego wstrząsami w oparciu o analizę cech statystycznych rejestrowanego strumienia emisji 
sejsmoakustycznej. Podjęto próby oceny zagrożenia stosując metodę analizy stochastycznej, 
która w naturalny sposób opisuje procesy prowadzące do wstrząsu. Wykazano, iż w mo-
mentach poprzedzających wystąpienie wstrząsu ma miejsce wzrost entropii stochastycznej 
procesu emisji. Ujęcie stochastyczne gwarantuje możliwość prowadzenia predykcji zagrożenia, 
a nawet może umożliwić ocenę czasu wystąpienia wstrząsu. 

1. Wstęp 

Zagadnienia związane z predykcją wstrząsów górniczych mają zbyt skomplikowany 
charakter, by można je w pełni opisywać stosując elementarny zakres analizy matematycznej. 
Każdy wstrząs powstaje na skutek określonego procesu geodynamicznego przebiegającego 
w górotworze. Można stwierdzić, iż każdy wstrząs ma swoją historię w zbiorze odkształceń 
niesprężystych górotworu. Zbiór ten składa się z tzw. prekursorów wstrząsu (Cianciara 

995) i może stanowić podstawę wszelkiego typu prognoz. Jak wiadomo, pękanie górotworu 
jest procesem bezpośrednio nieob^erwowalnym. Można go jednak śledzić rejestrując między 
innymi emisję sejsmiczną górotworu. Należy jednak stwierdzić, że wnioskowanie o przebiegu 
pękania górotworu w oparciu o emisję sejsmiczną ma charakter zagadnienia odwrotnego 
i pociąga za sobą wszelkie konsekwencje z tym związane. Traktując to zagadnienie 
w pojęciach teorii sygnałów, można rozważać odwzorowanie przestrzeni pęknięć O w prze-
strzeń sygnałów sejsmicznych S, przy czym przestrzenie te są przestrzeniami Hilberta. 
Odwzorowanie to realizowane jest przy pomocy operatora A, gdzie Aco = St, co e O., 
St E S (Franks 1975). 

Z teoretycznego punktu widzenia odwrotne odwzorowanie przy pomocy operatora jest 
na ogół źle uwarunkowane, a ponadto prowadzi do wieloznacznych rozwiązań. Dlatego konieczne 
jest regularyzowanie rozwiązań, między innymi przez wprowadzenie dodatkowych informacji z 
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innych metod geofizycznych. W rzeczywistości omawiany problem jest jeszcze bardziej skom-
plikowany, ponieważ rozważane przestrzenie są przestrzeniami probabilistycznymi, z odpowied-
nimi zbiorami zdarzeń, oraz określonymi na nich miarami probabilistycznymi, czyli rozkładami 
prawdopodobieństw. Daje to podstawę do tego, aby strumień emisji sejsmicznej był traktowany 
jako proces stochastyczny. 

Z punktu widzenia zastosowań praktycznych, np. do predykcji wstrząsów, istotna jest 
możliwość dokonania oceny ilości informacji niesionej przez strumień emisji. Ocenę taką 
można uzyskać wprowadzając pojęcie entropii probabilistycznej, która jest miarą losowości 
(przypadkowości) procesu (Seidler 1983). 

Główną przyczyną wysokiego poziomu entropii, obok naturalnej dyspersji charaktery-
zującej proces pękania, są zakłócenia nie niosące informacji o zagrożeniu. Zakłócenia takie 
w większości przypadków utrudniają prowadzenie właściwej predykcji. Eliminacja zakłóceń 
wykonywana sposobem automatycznym, za pomocą określonego układu kryteriów jest 
w większości przypadków praktycznie niemożliwa. Dlatego zastosowano do tego celu 
detekcję opartą na sieciach neuronowych. Sieć neuronowa poddana odpowiedniemu procesowi 
nauki jest w stanie eliminować zakłócenia w stopniu podobnym, jak by to robił człowiek. 

W celu właściwej oceny zagrożenia, a w szczególności przewidywania czasu wystąpienia 
wstrząsu, konieczne jest zapewnienie następujących elementów: 

—* dopływ właściwej infomacji pomiarowej, 
— znajomość modeli procesów geodynamicznych prowadzących do wstrząsu oraz ich 

odwzorowanie w zakresie emisji sejsmicznej górotworu, 
— dysponowanie odpowiednio zoptymalizowanymi sposobami oceny parametrów modeli. 
W ostatnich latach panuje coraz powszechniejsze przekonanie, że prekursory wstrząsów 

nie są zlokalizowane w pokładach, lecz w skałach otaczających pokłady, głównie w stropie. 
Dlatego czujniki powinny być umieszczane w stropie, w takiej geometrii, aby zapewnić 
optymalne warunki rejestracji emisji. Jak wykazano w pracy (Cianciara 1995), dla zapewnienia 
optymalnych warunków uzyskania prekursorów w zakresie emisji sejsmoakustycznej, reje-
stracja powinna być prowadzona w poszerzonym paśmie z obniżoną dolną granicą częstot-
liwości (np. do około 60 Hz). Istnieje wówczas możliwość powiększenia pola obserwacyjnego 
tak, aby obejmowało ono cały obszar tworzenia się wstrząsu (powstawania prekursorów). 

Warunki optymalizacji układu pomiarowego wymagają odpowiedniego rozeznania w za-
kresie procesów geodynamicznych prowadzących do wstrząsu. Znajomość modeli tych 
procesów umożliwia również odwzorowanie tendencji pękania górotworu w dziedzinie emisji 
sejsmicznej, a tym samym daje podstawy do opracowania kryteriów oceny czasu wystąpienia 
wstrząsu. 

Należy podkreślić, iż znajomość procesu pękania nie gwarantuje uzyskania jednoznacznych 
ocen. Omawiane procesy są z natury niestabilne i w większości charakteryzują się wysokim 
poziomem entropii. Stanowi to główną przyczynę błędnych ocen stanu zagrożenia oraz 
przewidywania czasu występowania wstrząsów. 

Sama natura procesu pękania określa warunki, że prognoza powinna być prowadzona 
w oparciu o probabilistyczną analizę strumienia emisji sejsmicznej górotworu,,rejestrowanej 
w ściśle określonych warunkach, które umożliwią właściwy dopływ prekursorów wstrząsów. 

Jak już wspomniano, konstruuje się lokalną przestrzeń probabilistyczną opisującą strumień 
emisji, dokonując jednocześnie identyfikacji rozkładów statystycznych cech charakteryzują-
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cych emisję. Tym samym przesuwając ową lokalną przestrzeń o określone interwały czasu, 
uzyskamy możliwość śledzenia zmian probabilistycznych rejestrowanej emisji w czasie 
i wnioskowania na tej podstawie o stanie zagrożenia wstrząsami (Cianciara i in. 1995). 
Oznacza to, iż prognoza powinna być realizowana w oparciu o parametry opisujące 
przestrzenie probabilistyczne, a nie bezpośrednio wartości cech emisji sejsmicznej, 

2. Ilość informacji statystycznej zawartej w ciągach pomiarowych 

Jednym z podstawowych zagadnień w zakresie problematyki związanej z prognozowaniem 
jest badanie ilości informacji w analizowanych ciągach pomiarowych. 

Dla danego ciągu pomiarowego, {xk}, (k t, t-1, t-N) prognoza jest definiowana 
jako warunkowa wartość oczekiwana (Papoulis 1972) 

A 
Xx — E I Xt, Xt_j, T > t (1) 

Przy założeniu, że łączny rozkład występujących tutaj zmiennych losowych jest normalny, 
uzyskujemy zależność liniową (Pacut 1985), która może być modelowana, np. przy pomocy 
modelu regresyjnego, np. procesu autoregresji. 

N 
(N) 

t = E + £t 
k=l (2) 

Niestety, ciągi zjawisk opisujące pękanie górotworu nie podlegają rozkładowi nor-
malnemu oraz są nieobserwowalne, a co za tym idzie •— nie mogą mieć explicite 
sprecyzowanej miary. Pękanie, jak już wspomniano, jest odwzorowywane w formie 
emisji sejsmicznej opisywanej zespołem cech, dla których jest możliwe opracowanie 
odpowiednich modeli. 

Na przykład rozkłady statystyczne cech reprezentujące energię sygnałów oraz odstępy 
czasu pomiędzy kolejnymi sygnałami emisji mogą być opisane jednolitym modelem w na-
stępującej formie (Cianciara 1992, Cianciara i in. 1995): 

F(v) 1 - exp - a 
^ \ c 

V 

Vo 
-V J 

- 1 

o 

dla V > vo (3) 

d l a V < vo 

gdzie: 
w zależności od tego, jaką cechę chcemy opisać, zmienna v przyjmuje wartość v 

dla energii lub v = u dla odstępów, 
a i c — parametry rozkładu, 
u — odstępy czasu między kolejnymi sygnałami. 

l o g ( E ) 
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Jak wykazano, w trakcie badania strumienia emisji rejestrowanego w kopalniach węgla 
kamiennego i rud miedzi model ten dostatecznie dobrze opisuje rozkłady empiryczne. Dla 
przykładu na rysunkach (1) i (2) przedstawiono graficznie skuteczność aproksymacji rozkładów 
empirycznych przy pomocy tego modelu. Na rysunku 1 zilustrowano aproksymację rozkładu 
energii, natomiast na rysunku 2 aproksymację rozkładu odstępów. 
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Rys. I. Przykładowy wykres dystrybuanty empirycznej energii oraz jej aproksymacja modelem teoretycznym 
Fig. i. Exampłe of empirical distribution of seismoacoustic events energy and its approximation with a use 

of tlieoretical model 
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Rys. 2. Przykładowy wykres dystrybuanty empirycznej odstępów czasu oraz jej aproksymacja modelem 
teoretycznym 

Fig. 2. Example of empirical distribution of the intervals between seismoacoustic signals and its 
approximation witłi a use of tłieoretical model 
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Znane są z literatury badania poświęcone ocenie stopnia losowości ciągów pomiarowych, 
np. przy pomocy tzw. współczynnika Hursta (Hurst et al. 1965, Marcak 1994). Są to na 
ogół metody należące do grupy metod nieparametrycznych, które nie zakładają znajomości 
rozkładów prawdopodobieństwa. 

Znając jednak rozkład prawdopodobieństwa, jesteśmy w stanie lepiej opisywać rzeczywisty 
stan górotworu. Jest wówczas możliwe wyznaczenie wartości entropii zmiennych losowych 
opisujących cechy emisji. Z literatury znane jest pojęcie entropii zmiennej losowej ciągłej, 
które stanowi uogólnienie klasycznego pojęcia entropii w przypadku dyskretnym (Seidler 
1983) i wyraża się następującą zależnością: 

+00 

H[X -log L (x) • L (x) dx 
( 4 ) 

sdzie o 

— gęstość rozkładu prawdopodobieństw zmiennej losowej X 

Tak zdefiniowana entropia charakteryzuje się tym, że może ona przyjmować nawet 
wartości ujemne. Entropia, jak wiadomo, jest miarą losowości zmiennej losowej, np.: dla 

rozkładu normalnego entropia jest proporcjonalna do logarytmu wariancji a^ i wynosi 

H [ X ] = ^ In i2Uool). 

Entropia jest jednocześnie miarą ilości informacji statystycznej pochodzącej ze źródła, 
a jej wartość podzielona przez czas jest względną szybkością podawania informacji przez 
strumień emisji związany z tworzącym się wstrząsem. Przykładowo, dla cech opisywanych 
rozkładem (3) entropia wynosi: 

H (a,c) = 1 - I n ^ — ^ - (c - l )e^Ei( -a) 
(5) 

gdzie: 
Ei(') — jest funkcją specjalną, tzw. eksponentą całkową (Ryzyk, Gradsztejn 1964). 

Jej wartość sprowadza się do następującej formy w przypadku rozkładu Paretto, który 
jest rozkładem granicznym dla c = 1 

H^(a) - 1 - In — 
(6) 

Wykresy wartości entropii w zależności od wartości parametrów a i c przedstawiono 
na rysunku 3. 

Analizując przebieg zmienności parametrów rozkładu (3) wyznaczonych dla strumienia 
emisji, widzimy zmienność ilości infoiTnacji płynącej ze źródła tworzenia się wstrząsu 
w trakcie jego powstawania. 
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Rys. 3. Wykres entropii zmiennej losowej reprezentującej cechy emisji sejsmicznej 
Fig. 3. The plot of the entropy values for different properties of seismoacoustic emission 

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy przebieg zmiany entropii energii zjawisk 
w czasie poprzedzającym wstrząs oraz tuż po wstrząsie. Wyraźny wzrost entropii przed 
wystąpieniem wstrząsu jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ powoduje zmniejszenie 
informatywności ciągu pomiarowego, co w niektórych przypadkach uniemożliwia właściwą 
ocenę zagrożenia. 
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Rys. 4. Wykres przebiegu entropii zmiennej losowej reprezentującej odstępy czasu między sygnałami 
w czasie poprzedzającym moment wystąpienia wstrząsu 

Fig. 4. The plot of the entropy of the random variable in time preceding a moment of shock appearance 
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3. Zastosowanie sieci neuronowych do detekcji sygnałów sejsmoakustycznych 

Jednym z najważniejszych elementów prognozy zagrożenia górniczego tąpaniami jest 
dopływ właściwej informacji pomiarowej. Jak wynika z praktyki, rejestrowana emisja 
sejsmoakustyczna zawiera wysoki procent zakłóceń i szumu. Znany jest również fakt, iż 
zakłócenia zwiększają poziom entropii, a tym samym zmniejszają ilość informacji użytecznej 
w rejestrowanym strumieniu emisji. Obniża to w znacznym stopniu efektywność ciągłej 
prognozy zagrożenia (monitorowania zagrożenia). 

W praktyce istnieje możliwość eliminacji większości typowych zakłóceń metodami 
standardowymi. Istnieją jednak zakłócenia, które są podobne do sygnałów w takim stopniu, 
że zawodzą kryteria automatycznej detekcji, a wynikiem tego jest rejestracja zakłóceń. 
Szczególnie jaskrawo problem ten występuje w warunkach kopalń rud miedzi, gdzie 
aktywność emisji jest stosunkowo mała (kilka do kilkudziesięciu sygnałów na dobę). W tych 
warunkach każdy sygnał Jest bardzo istotny i nawet stosunkowo niewielka ilość zakłóceń 
uniemożliwia prognozę. 

Problem ten jest do tego stopnia istotny, że opracowano sposób, w którym detekcja 
wykonywana jest ręcznie przez operatora. O ile w warunkach niskiej aktywności w kopalniach 
rud miedzi ręczna selekcja jest rozwiązaniem do przyjęcia, o tyle w przypadku kopalń 
węgla kamiennego, gdzie aktywność jest kilku czy kilkudziesięciokrotnie większa, jest ona 
po prostu niemożliwa do wykonania przez jednego operatora. 

Każdy zarejestrowany sygnał opisywany jest przy pomocy parametrów typu: czas trwania, 
amplituda maksymalna, energia itp. Tradycyjne metody detekcji sygnałów wykorzystują 
progowe wartości tych parametrów. Ze względu na to, że sygnały reprezentowane są 
poprzez stosunkowo małą ilość prostych parametrów, decyzja o tym, czy dany przebieg 
jest sygnałem użytecznym, jest utrudniona. Dlatego możliwości metody klasycznej są 
znacznie ograniczone. Możliwa jest eliminacja zakłóceń znacznie różniących się od sygnałów 
użytecznych. Podwyższanie kryteriów detekcji powoduje pomijanie mniejszych zjawisk, 
natomiast obniżanie kryteriów powoduje zwiększoną rejestrację zakłóceń. 

W związku z tym podjęte zostały próby zastosowania do tych zagadnień sieci neuronowych. 
Zadaniem sieci neuronowych jest oddzielanie sygnałów użytecznych od zakłóceń. Wyko-
rzystano przy tym zdolność sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów. 

W przeciwieństwie do metod standardowych detekcja przy pomocy sieci neuronowych 
polega na analizie całych zarejestrowanych przebiegów. Wynikiem działania sieci jest dwu-
stanowy sygnał wyjściowy dający ocenę, czy przebieg wejściowy jest sygnałem użytecznym 
czy zakłóceniem. 

W ten sposób cała analiza sygnału jest przeprowadzana wewnątrz sieci neuronowej. 
Kluczem do dobrego funkcjonowania tego układu jest jego nauka, czyli proces doboru 
wewnętrznych połączeń. 

Budowa sieci neuronowych wzorowana jest na strukturze nerwowej organizmów żywych 
(Tadeusiewicz 1993), można nawet powiedzieć, że jest uproszczonym modelem mózgu. 
Składa się ona z dużej liczby elementów przetwarzających informację. Elementy te nazywane 
są neuronami, chociaż w stosunku do rzeczywistych komórek nerwowych ich funkcje są 
Dardzo uproszczone, by nie powiedzieć — sprymitywizowane. Neurony są powiązane w sieć 
za pomocą połączeń o parametrach (tzw. wagach) modyfikowanych w trakcie procesu 
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uczenia. Neuron jest elementem nieliniowym posiadającym jedno lub wiele wejść i jedno 
wyjście. Zazwyczaj neurony w sieci ułożone są warstwami, w których wszystkie wyjścia 
warstwy poprzedniej połączone są ze wszystkimi neuronami w warstwie następnej. Topologia 
połączeń oraz ich parametry stanowią program działania sieci, zaś sygnały pojawiające się 
na jej wyjściach w odpowiedzi na określone sygnały wejściowe są rozwiązaniami stawianych 
jej zadań. 

Istnieją realizacje sieci neuronowych w postaci programów komputerowych (symulacja 
sieci), jak również w postaci układów elektronicznych (tzw, neurokomputerów). W na-
szych badaniach wykorzystywana jest wyłącznie realizacja programowa sieci neuronowej 
z powodu łatwego sposobu wpływania na budowę wewnętrzną tak zbudowanej sieci, 
co jest bardzo istotne dla eksperymentu. Ze względu na to, że realizacja programowa 
wymaga bardzo dużej ilości obliczeń numerycznych, program wykonywany jest na 
komputerze o dużej mocy obliczeniowej, pomimo to pojedynczy cykl uczenia trwa 
kilka do kilkunastu dni obliczeń. 

Uczenie sieci neuronowej polega na modyfikowaniu wag połączeń pomiędzy neuronami. 
Można to wykonywać między innymi zgodnie z algorytmem wstecznej propagacji błędu 
(Tadeusiewicz 1993). 

Informacja podawana na wejście jest analizowana z uwzględnieniem wartości istniejących 
już wag, w celu określenia wartości błędu sygnału wyjściowego w stosunku do wielkości 
oczekiwanej na wyjściu. W następnym kroku, na podstawie tego błędu, modyfikowane są 
wagi tak, aby w wyniku otrzymać żądaną wartość. Operacja ta powtarzana jest wielokrotnie 
dla wszystkich przebiegów używanych do uczenia, tak aby uzyskać minimalną wartość 
błędu globalnego. Po ukończeniu procesu uczenia, czyli optymalnym określeniu wag połączeń 
między neuronami, sieć jest gotowa do pracy. Podając na wejście przebieg, sieć reaguje 
klasyfikując na wyjściu, czy to jest zakłócenie czy sygnał użyteczny. 

Istnieją również inne metody uczenia sieci neuronowych polegające na porównywaniu 
przebiegów z modelami teoretycznymi opisującymi sygnały użyteczne. 

Aby sprawdzić przydatność sieci neuronowych, postanowiono przeprowadzić eksperyment. 
Polegał on na nauczeniu sieci neuronowej rozpoznawania sygnałów rejestrowanych przez 
aparaturę ARES. W rejestratorze ustawione zostały bardzo łagodne warunki selekcji, tak 
aby zebrać materiał badawczy zawierający różnorodne rodzaje sygnałów i zakłóceń. Przebiegi 
czasowe rejestracji były następnie przeglądane, przy pomocy odpowiedniego programu, 
przez interpretatora i klasyfikowane jako sygnały użyteczne lub zakłócenia. Następnie, przy 
pomocy kolejnego programu, z każdego przebiegu wybrane zostało okno o długości 1000 
próbek, tak aby obejmowało fragment o największej energii. Tak przygotowane dane 
wykorzystane zostały w procesie uczenia i testowania sieci o topografii: 1000 neuronów 
wejściowych, jeden wyjściowy, trzy warstwy ukryte. Eksperyment obejmował cykl 1400 
prezentacji po około 850 przebiegów. Do przetestowania wyników uczenia przedstawiono 
96 przebiegów, z czego 24 zakwalifikowanych jako sygnały użyteczne, a 72 jako zakłócenia. 
Sieć odrzuciła 70 zakłóceń i zaakceptowała 19 sygnałów, przy czym należy podkreślić, że 
odrzucone zostały sygnały silnie przesterowane i te o długim czasie trwania (czyli nic 
mieszczące się w całości w oknie 1000 próbek). Podsumowując, wynik ten należy uznać 
za bardzo zachęcający, tym bardziej że był to pierwszy eksperyment tego typu, i po 
przeprowadzeniu głębszych analiz można się spodziewać znacznie lepszych wyników. 
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4. Predykcja czasu wystąpienia wstrząsu 

Jak już wspomniano wyżej, rejestrowany strumień emisji nie nadaje się bezpośrednio 
do prowadzenia predykcji zagrożenia, ponieważ opisujące go cechy charakteryzują się dużą 
wariancją. 

Istnieje możliwość uzyskania o wiele bardziej efektywnej oceny zagrożenia, stosując esty-
matory ściśle określonych wielkości obliczanych w oparciu o statystyki wyznaczane w określonych 
oknach informacyjnych. Jest również korzystne stosowanie do tego celu odpowiednich funkcji 
tworzonych w oparciu o estymatory tych wielkości. Na przykład, omawianymi wielkościami 
mogą być wspomniane w rozdziale drugim, parametry a i c rozkładów statystycznych cech 
emisji (3). Parametry te mają ściśle określoną interpretację geofizyczną, na przykład dla cechy 
opisującej odstępy czasu między kolejnymi sygnałami parametr a określa aktywność emisji, 
natomiast parametr c jest proporcjonalny do zakresu energetycznego zjawisk 

o 

/ ^P 
max 

\ 
Eo 

B > O 
J ( 7 ) 

Podobnie w przypadku energii parametr a jest nachyleniem rozkładu energetycznego, 
natomiast c, podobnie jak wyżej jest parametrem określającym zakres energii procesu emisji 
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a > O 
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W praktyce operowanie tak dużą ilością krzywych może być kłopotliwe, dlatego 
wygodniej jest określić odpowiednią funkcję, która wiąże te parametry. Na przykład dobrze 
do tego celu nadaje się tzw, funkcja ryzyka wystąpienia wstrząsu RWW zdefiniowana 
następującą zależnością (Cianciara i in. 1995): 

RWW(t) = 
ao In Co 

V y 

- 1 

(9 ) 

gdzie: 
— parametry wyznaczone z odstępów, 
— parametry wyznaczone z energii, 

Vp = In(Ep), Ep — energia progowa. 
Ce 

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przykładowe wykresy funkcji ryzyka RWW wyznaczone 
w czasie otaczającym moment wystąpienia wstrząsu. 

Analizując przedstawione na rysunkach 5 i 6 przebiegi, możemy zauważyć ich chara-
cterystyczne zachowanie się przed wystąpieniem wstrząsu. Na przykład w czasie przed 
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wystąpieniem wstrząsu funkcja ryzyka przyjmowała wartości bliskie zera, co świadczy 
o zatrzymaniu ruchu w górotworze. Wartości liczbowe (rys. 5) funkcji ryzyka mogą Stanowic 
dobrą bazę umożliwiającą właściwą ocenę zagrożenia. Mówiąc obrazowo, naczelną ideą 
tego rozumowania jest oparcie algorytmów predykcyjnych na estymatorach odpowiednich 
wielkości (parametrów), które mają określoną interpretację geodynamiczną. Dąży się do 
tego, aby w oparciu o te parametry utworzyć jedną funkcję, która będzie stanowić ich 
syntezę, mając jednocześnie określoną interpretację geomechaniczną. Funkcją taką jest 
zdefiniowana wyżej funkcja ryzyka wystąpienia wstrząsu RWW. 

1 2 0 0 -

800 

ce: 

400 

O A 

O 100 200 300 
Ł [godz 

Rys. 5. Przykładowy wykres przebiegu funkcji RWW ilustrujący proces pękania górotworu z zanikiem emisji 
przed wystąpieniem wstrząsu 

Fig. 5. Plot example of RWW showing a cracking process in rock-mass and vanish of emission before the 
shock appearance 

Wartości tej funkcji, wyznaczone dla momentów czasu poprzedzających czas realny, 
mogą tworzyć historię procesu opisującego rozwój zagrożenia i stanowić podstawę do 
budowy modeli predykcyjnych. Dołączając do tego modele geodynamiczne, opisujące rozwój 
pękania górotworu przed wystąpieniem wstrząsu, jesteśmy w stanie opracować kryteria 
umożliwiające ocenę zagrożenia, a nawet ocenę czasu wystąpienia wstrząsu. W praktyce 
obserwujemy dwa typowe zachowania się funkcji ryzyka w czasie poprzedzającym moment 
wystąpienia wstrząsu, a mianowicie: 

— wstrząs występuje w momencie, gdy funkcja ryzyka osiąga wartości bliskie jej 
maksimum, 

— przed wystąpieniem wstrząsu następuje wzrost funkcji ryzyka, a następnie jej spadek 
do wartości bliskich zeru i stan taki utrzymuje się przez pewien okres czasu. 
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Nie wchodząc w szczegóły, można stwierdzić, że przedstawionym wyżej sytuacjom 
odpowiadają dwa podstawowe modele procesów geodynamicznycłi prowadzących do wstrząsu 
(Marcak 1985; Molnar 1979). 

Na rysunku 6 przedstawiono przykład sytuacji, gdzie wstrząs występuje, gdy funkcja 
ryzyka osiąga wartości bliskie wartościom maksymalnym. 
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Rys. 6. Przykładowy wykres przebiegu funkcji RWW dla wstrząsu powstałego w maksimum aktywności 
Fig. 6. Plot example of RWW showing a cracking process in rock-mass in time of maximum of 

seismoacoustic emission 

Przedstawiony tutaj sposób prognozy, oparty na analizie funkcji ryzyka, ma charakter 
jakościowy 1 wymaga opracowania kryteriów oceny zagrożenia związanych z określonymi 
warunkami geologiczno-górniczymi. 

Być może, w przyszłości będzie możliwe opracowanie bardziej uniwersalnych modeli 
umożliwiających pełniejszą prognozę zagrożenia tąpaniami. 

5. Podsumowanie 

Klasyczne zagadnienie prognozy polega na przewidywaniu wartości zmiennej losowej 
Xs na podstawie znajomości jej historii {xi, X2, Xt}, dla s > t (Pacut 1985). 

W przypadku zagrożenia górniczego zmienna losowa reprezentuje pęknięcia górotworu, 
a prognoza odnosi się nie tylko do czasu, lecz głównie do wartości energii zjawisk. Ciąg 
pomiarowy, stanowiący podstawę prognozy, w tym przypadku zależał od dwu argumentów, 
czasu i energii (Ek)}, (k = 1, K) 

Wówczas pojęcie prognozy powinno być nieco zmodyfikowane i odnosić się do 
przewidywania wartości zmiennej losowej Xt(G), dla G > E^, na podstawie znajomości 
obserwacji {Xf, (Ej), tK (EK) }. 
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Faktycznie w tym przypadku mamy do czynienia ze zmienną losową zależną od 
argumentu dwuwymiarowego: czasu i energii. Tak określone zmienne losowe, których 
argumenty należą do R^ noszą nazwę pól losowych (Szczepankiewicz 1985). Wówczas 
rozważane zagadnienie sprowadza się do predykcji pól losowych. 

W pewnym uproszczeniu tego zagadnienia zaproponowano, aby prognoza prowadzona 
była na podstawie tzw. funkcji ryzyka wystąpienia wstrząsu. 

Funkcja ta definiowana jest przy pomocy miar probabilistycznych opisujących ciąg 
zmiennych losowych reprezentujących pękanie górotworu. Miary probabilistyczne (rozkłady 
prawdopodobieństwa) estymowane są na podstawie emisji sejsmicznej wywołanej pękaniem 
górotworu. Estymacja taka jest możliwa, ponieważ istnieje ścisłe odwzorowanie statystyczne 
pomiędzy pękaniem górotworu, a wywołaną nim emisją sejsmiczną. 

Wynika stąd jednoznacznie, że odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest prognoza 
zagrożenia wstrząsami, leży w obrębie geomechaniki górotworu. 

Odwzorowanie procesu pękania górotworu na podstawie rejestrowanej emisji sejsmicznej 
nie jest jednoznaczne, a ponadto proces pękania górotworu jest z natury niestabilny. 

Prowadzi to do wniosku, że w celu ujednoznacznienia oceny zagrożenia należy wyko-
rzystywać dodatkowe dane obserwacyjne. 

Niezależnie od przedstawionych wyżej formalnych trudności istnieją merytoryczne 
utrudnienia w ocenie prognozy. Trudności te dotyczą losowości procesu pękania, a co 
za tym idzie emisji sejsmicznej oraz dodatkowo rejestracji zakłóceń nie związanych 
z pękaniem. W tym celu przedstawiono sposób oceny ilości informacji zawartej w ciągach 
pomiarowych. Okazało się, że przed wstrząsem wzrasta entropia procesu emisji. Świadczy 
to o zmniejszaniu się ilości informacji statystycznej zawartej w ciągach pomiarowych 
rejestrowanych tuż przed wstrząsem. Okolicznośc ta utrudnia w znacznym stopniu ocenę 
zagrożenia. Dodatkowo zwiększenie entropii spowodowane jest rejestracją zakłóceń. 
Istnieją zakłócenia, które są trudno odróżnialne od właściwych sygnałów, niosących 
informację użyteczną. W tym celu, do właściwej detekcji sygnałów użytecznych, za-
proponowano zastosowanie sieci neuronowych. Jest możliwe nauczenie sieci neuronowej 
rozpoznawania zakłóceń i ich eliminacji. Sieć neuronowa może rozpoznawać zakłócenia 
w takim stopniu, w jakim robiłby to człowiek. 

Bardzo ważnym elementem uzyskiwania wiarygodnej prognozy zagrożenia jest stosowanie 
właściwej techniki pomiarowej. Rejestracja zjawisk sejsmoakustycznych powinna odbywać 
się w poszerzonym paśmie, z przesuniętą dolną granicą częstotliwości do około 40 Hz.-
Pozwala to na powiększenie pola obserwacyjnego, tak aby objąć nim całe obszary tworzenia 
się prekursorów przyszłego wstrząsu. 

Ze względu na fakt, iż źródła większości wstrząsów zlokalizowane są poza pokładem, 
czujniki powinny być mocowane w skałach stropowych. Jest to związane z tym, że pokład 
jest generatorem dużej ilości zakłóceń. 

Podsumowując należy stwierdzić, że właściwe stosowanie techniki pomiarowej, wraz 
z prowadzeniem oceny przy pomocy wspomnianej funkcji ryzyka wystąpienia wstrząsu, 
umożliwia właściwą prognozę zagrożenia tąpaniami. Zostało to potwierdzone w wielu 
przypadkach, gdzie stosowano tę metodę w praktyce przemysłowej. 

Przekazano 5 stycznia J996 r. 
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The possibilities of the mining shocks prediction on the basis of 
seismoacoustic measurements 

Abstract 
The main aim of tiie paper is to analyse the possibilities of mining shock prediction 

on the basis of statistical properties of the registered stream of seismoacoustic emission. 
The effort was undertaken to estimate the seismic risk, using a stochastic analyse methods, 
which in natural way are describing the physical processes leading to the shock. It was 
proved, that in moment preceding the appearance of shock the increase of stochastic entropy 
in emission process is observed. The stochastic altitude guarantee a possibilities to predict 
a mining shock and even to give opportunity of prediction the time of shock appearance. 

Publikację wykonano w ramach projektu badawczego nr 9-T12A-048-09 finansowanego 
przez KBN w latach 1995—1997. 
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Zastosowanie metod geofizycznych do oceny stanu zagrożenia 
tąpaniami oraz kontroli skuteczności profilaktyki aktywnej 
i technologicznej 

Słowa kluczowe 
Zagrożenie tąpaniami-wstrząsy górotworu-energia sejsmiczna i sejsmoakustyczna-inten-

sywność sejsmiczna-profilaktyka aktywna i technologiczna 

Streszczenie 
Podano stosowany w kopalniach węgla kamiennego zespół stacjonarnych i doraźnych 

metod geofizycznych do rozwiązywania zagadnień związanych z rozpoznawaniem i zwal-
czaniem zagrożenia tąpaniami. Na wybranych przykładach przedstawiono sposób oceny 
zagrożenia tąpaniami w podstawowych rejonach obserwacyjnych, wykorzystywane do oceny 
zagrożenia parametry geofizyczne i zasady interpretacji wyników pomiarowych. Dodatkowo 
podano możliwości wyznaczania wpływu czynników górniczych i geologicznych na stan 
zagrożenia tąpaniami. Omówiono sposoby oceny skuteczności profilaktyki aktywnej i tech-
nologicznej na podstawie zmian wartości wybranych parametrów geofizycznych. 

1. Wstęp 

Doświadczenia uzyskane w kopalniach węgła kamiennego przy wybieraniu pokładów 
tąpiących kwalifikują tąpania do najpoważniejszych zagrożeń występujących w górnictwie 
podziemnym. 

Pomimo wyraźnego postępu w ograniczaniu tego zagrożenia złożony charakter zjawiska 
tąpań powoduje, że szereg zagadnień związanych z poznaniem mechanizmu wstrząsów 
górotworu i tąpań, oceną stanu zagrożenia i doborem skutecznych środków likwidacji 
zagrożenia tąpaniami pozostaje nadal nie rozwiązanych. 

Aktualnie dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami wykorzystuje się zespół górniczych, 
analitycznych i geofizycznych metod badawczych. 

Szczególne znaczenie mają wprowadzone w latach szes'ćdziesiątych metody geofizyczne 
umożliwiające prowadzenie ciągłej obserwacji stanu zagrożenia rejonów eksploatacyjnych 
i wyrobisk górniczych. 

Ciągłe lub quasi-ciągłe obserwacje geofizyczne rejonów robó' górniczych i wyrobisk 
pozwalają na śledzenie procesu powstawania pól naprężeń w górotworze i zachodzących 
w nich zmian, 
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Do rozwiązania zagadnień stawianych przed geofizyką górniczą wykorzystywane są 
głównie takie metody geofizyczne, jak sejsmologia, sejsmoakustyka, sejsmika, mikrograwi-
metria, tensometria i elektrometria. 

Dotychczas najszersze zastosowanie znalazły metody: sejsmologiczna, sejsmoakustyczna 
i sejsmiczna. 

Na wybranych przykładach podano podstawowe modele obserwacyjne stanu zagrożenia 
tąpaniami stosowane w poszczególnych metodach geofizycznych, sposób interpretacji danych 
pomiarowych oraz uzyskane wyniki w różnych warunkach górniczo-geologicznych. Przed-
stawione zostaną również możliwości wykorzystania obserwacji geofizycznych do kontroli 
skuteczności profilaktyki aktywnej i technologicznej. 

2. Ocena stanu zagrożenia tąpaniami metodami geofizycznymi 

W celu rozpoznania i określenia występującego w obserwowanym rejonie stanu zagrożenia 
tąpaniami stosowany jest aktualnie następujący zespół metod geofizycznych: 

A. Metody stacjonarne: sejsmologia górnicza, sejsmoakustyka, tensometria. 
B. Metody doraźne: sejsmiczna (profilowania i prześwietlania z geotomograficzną 

interpretacją danych pomiarowych), wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej, mikro-
grawimetria i geoelektryczna. Zastosowanie znajdują również metody: termometryczne 
i radiometryczne. 

A. Metody stacjonarne 
Stanowią podstawową bazę pomiarową do oceny stanu zagrożenia tąpaniami metodami 

geofizycznymi. 
1. Metoda sejsmologii górniczej 
Stosowana aktualnie w kopalniach węgla kamiennego obserwacja wstrząsów górotworu opiera 

się na trzech różnych sieciach pomiarowych: oddziałowej-wyrobiskowej, kopalnianej i regionalnej. 
Wyznaczanie rejonów zagrożonych oraz określanie stanu zagrożenia tąpaniami metodą sejs-

mologiczną przeprowadza się na podstawie obserwacji wstrząsów górotworu indukowanych 
robotami górniczymi, przy czym głównymi elementami obserwacji są: analiza parametrów 
energetycznych i ilościowych położenia ognisk wstrząsów oraz korelacja wyników obserwacji 
z warunkami górniczo-geologicznymi prowadzonej eksploatacji i robót przygotowawczych. 

2. Metoda sejsmoakustyczna 
Stosowana jest w kopalniach w oparciu o dwa różne systemy obserwacyjne: 
— kopalniany, zapewniający ciągłą stacjonarną obserwację zjawisk sejsmoakustycznych 

w jednym lub szeregu wyrobiskach górniczych danej kopalni. Dla udokładnienia oceny 
zagrożenia zastosowana została rejonizacja ognisk zjawisk sejsmoakustycznych, 

— wyrobiskowy, polegający na okresowej lub doraźnej obserwacji wytypowanego 
wyrobiska górniczego za pomocą przenośnej aparatury sejsmoakustycznej. 

Ocenę zagrożenia tąpaniami metodą sejsmoakustyczną przeprowadza się na podstawie 
wyników obserwacji przebiegu procesu pękania górotworu pod wpływem występujących 
naprężeń, przy czym na obecnym etapie rozwoju metody podstawowymi parametrami 
obserwacji są: częstotliwość (N) i energia trzasków (Ega) oraz zmiany tych parametrów 
w zależności od występujących warunków górniczo-geologicznych. 
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Rozwój metody sejsmoakustycznej w ostatnich latach pozwolił na rozszerzenie zaki-esu 
badań i objęcie obserwacjami procesów zachodzących w pokładzie węgla i skałach stro-
powych. 

Dla udokładnienia rozeznania zagrożenia wprowadzona została (Cianciara B., Kłeczek, 
Marcak 1993) interpretacja wyników obserwacji z wykorzystaniem funkcji ryzyka wystę-
powania wstrząsu górotworu, obliczanej na podstawie energii oraz odstępów zjawisk 
rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej. 

Funkcja ryzyka estymowana z energii pozwala na ocenę zakresu energetycznego pęknięć, 
natomiast określana z odstępów umożliwia ocenę zmian ilości zjawisk sejsmoakustycznych. 
Zastosowanie funkcji ryzyka obliczanej z energii i odstępów daje możliwość pełnego 
wykorzystania informacji zawartych w wynikach obserwacji sejsmoakustycznych. 

Opracowane algorytmy i programy estymacyjne w tym zakresie umożliwiły wdrożenie 
systemu automatycznego monitorowania górotworu. 

3. Metoda tensometryczna 
Stosowana jest w kopalniach w oparciu o system obserwacyjny stacjonarny względnie 

jako krótkookresowe serie pomiarowe. Aktualne zastosowania polegają na pomiarach ciśnienia 
w układach hydraulicznych stojaków indywidualnych względnie stojaków obudowy zme-
chanizowanej. Dodatkowe badania prowadzone są dla ustalenia dynamicznego obciążenia 
obudów zmechanizowanych. 

Ze względu na stwierdzoną przydatność omawianych metod do oceny i kontroli stanu 
zagrożenia tąpaniami rejonów robót górniczych, w ostatnich kilku latach systemy obserwacji 
geofizycznych w kopalniach, szczególnie sejsmologicznych i sejsmoakustycznych, zostały 
znacznie rozbudowane i zmodernizowane. Aktualnie 42 zagrożone tapaniami kopalnie 
prowadzą stacjonarne obserwacje geofizyczne. 

Dla zapewnienia pełniejszego i szybszego gromadzenia oraz interpretacji danych geofi-
zycznych wprowadzone zostały komputerowe systemy do zbierania, magazynowania i prze-
twarzania informacji o stanie zagrożenia tąpaniami. 

B. Metody doraźne 
1. Metoda sejsmiczna 
Stosowana jest w kopalniach w postaci profilowań i prześwietlań sejsmicznych z geoto-

mograficzną interpretacją danych pomiarowych. 
Opracowane szczegółowe zasady stosowania metody i kryteria oceny zagrożenia (Dubiński 

1980; Dworak, Kotyrba 1987) oraz dobre wyposażenie aparaturowe pozwoliły na szerokie 
zastosowanie metody i zapewnienie jej dużej przydatności. 

2. Metoda wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej 
Znajduje zastosowanie najczęściej jako metoda uzupełniająca w sytuacjach występowania 

trudnych warunków obserwacji zagrożenia metodą sejsmoakustyczną względnie do kontroli 
zagrożenia w kopalniach nie prowadzących obserwacji stacjonarnych. 

Dostępność i łatwość wykonywania pomiarów wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej 
(Kornowski 1994) umożliwiają szerokie wykorzystanie metody. 

3. Metoda mikrograwimetryczna 
Stosowana jest od kilku lat w kopalniach w coraz szerszym zakresie. Opracowane 

kryteria oceny zagrożenia umożliwiają zastosowanie metody w różnych warunkach górniczych 
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i zagrożeniowych. Czynnikiem ograniczającym możliwość rozszerzenia zakresu stosowania 
metody jest niedostateczna ilość specjalistycznej aparatury. 

4. Metoda geoelektryczna 
Stosowana jest dotychczas w bardzo wąskim zakresie ze względu na brak dopuszczenia 

aparatury do pracy w warunkach zagrożenia metanowego. 
Sporadyczne prowadzone są również badania metodą termometryczną i radiome-

tryczną. 
Wszystkie przedstawione wyżej metody pozwalają uzyskać dodatkową ocenę zagrożenia 

tąpaniami, w związku z czym stanowią bardzo istotne uzupełnienie do oceny stanu zagrożenia 
metodami stacjonarnymi. 

Kopalniane badania w/w metodami mogą zostać wykorzystane do następujących celów: 
— określenia stanu zagrożenia tąpaniami rejonów obserwacyjnych, 
— określania wpływu czynników górniczo-geologicznych na stan zagrożenia tąpaniami, 
— oceny skuteczności stosowanych środków profilaktyki aktywnej i technologicznej 

oraz doboru parametrów i metod minimalizujących zagrożenie. 
Ocena stanu zagrożenia dla każdej z zastosowanych metod geofizycznych powinna 

uwzględniać sytuację górniczo-geologiczną badanego rejonu oraz możliwość oddziaływania 
na analizowane wyrobiska krawędzi, resztek, uskoków, zrobów itp. 

2.1. P o d s t a w o w e r e j o n y o b s e r w a c y j n e i s p o s o b y i n t e r p r e t a c j i 
w y n i k ó w p o m i a r o w y c h 

Dotychczasowe badania wykazały, że ocenę stanu zagrożenia tąpaniami można przepro-
wadzić w dostosowaniu do trzech podstawowych rejonów obserwacyjnych: 

A. obszary górnicze kopalń, 
B. pola eksploatacyjne, 
C. wyrobiska eksploatacyjne i przygotowawcze. 
Do oceny zagrożenia w dwóch pierwszych modelach najbardziej przydatna jest metoda 

sejsmologiczna. Natomiast do obserwacji wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych 
mogą być zastosowane praktycznie wszystkie metody geofizyczne. W podanych wyżej 
rejonach obserwacyjnych prognozy zagrożenia na podstawie danych pomiarowych mogą 
być wykonywane jako: bieżące, okresowe i długookresowe. 

Na podstawie prowadzonych badań ustalono (Gerlach 1991), że częstotliwość określania 
wskaźników i parametrów charakteryzujących stan zagrożenia powinna wynosić dla metod 
stacjonarnych nic mniej niż: 

— 1 raz na miesiąc — dla obszaru górniczego kopalni, 
— 1 raz na 10 dni — dla pola eksploatacyjnego, 
— 1 raz na dobę-zmianę-godzinę — dla wyrobisk górniczych. 
Dla warunków szczególnego zagrożenia tąpaniami za najbardziej korzystne uważa się 

prowadzenie ciągłego monitorowania parametrów: aktywności, intensywności, ciśnienia, 
funkcji ryzyka itp., z maksymalną częstotliwością możliwą do uzyskania w zastosowanych 
systemach pomiarowych, 

Dla zapewnienia porównywalności wyników obserwacji uzyskanych z różnych obszarów 
górniczych, pól eksploatacyjnych oraz wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych należy 
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według przeprowadzonych badań (Gerlacłi 1991) wprowadzić oprócz aktywności (N) i energii 
(E) dodatkowe parametry analityczne, jak: 

— EAV [J/t] i Ega [j.e.u/t] — wskaźnik intensywności sejsmicznej i sejsmoakustycznej — 
wielkości energii sejsmicznej E wyemitownej na jednostkę wydobycia z danego rejonu 
obserwacyjnego W, 

2 
— E/s [J/m ] — gęstość energii sejsmicznej — wielkość wyemitowanej energii sejsmicznej 

na jednostkę powierzcłini wybranego pokładu S, 
E/N [J średnia energia wstrząsów. 

Wykorzystując dodatkowe parametry sejsmologiczne, sejsmoakustyczne, tensometryczne 
itp. możliwe jest zwiększenie dokładności oceny stanu zagrożenia tąpaniami wyrobisk, pól 
eksploatacyjnych i kopalń w różnych sytuacjach górniczych i geologicznych. 

2.2. O c e n a s t a n u z a g r o ż e n i a t ą p a n i a m i w r ó ż n y c h r e j o n a c h 
o b s e r w a c y j n y c h 

Przyjmując podane założenia w zakresie rejonów obserwacyjnych oraz wprowadzone 
parametry analityczne, na wybranych przykładach przedstawiono udokumentowane metodami 
geofizycznymi rozkłady parametrów geofizycznych w różnych warunkach zagrożeniowych 
dla podstawowych rejonów obserwacyjnych. 

A. Obszary górnicze kopalń 
Ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w tym przypadku można prowadzić dla wybranego 

obszaru jednej kopalni lub grupy obszarów górniczych: koncernu, holdingu, kopalń węgla 
kamiennego GZW itp. 

Możliwość oceny zagrożenia, jego kontroli oraz przewidywania stanów zwiększonego 
zagrożenia tapaniami w obszarach górniczych kopalń przedstawiono na przykładzie kopalni 
Centrum, na podstawie rozkładu w czasie wartości wskaźnika intensywności sejsmicznej 
E/W w warunkach utrzymującego się zagrożenia po tąpnięciu (rys. 1). 
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Rys. 1. Rozkład wartości wskaźnika intensywności sejsmicznej EAV w obszarze KWK Centrum 
Fig. I. Distribution of the EAV seismic intensity index values in the area of the Centrum Coal Mine 
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Analiza rozkładu EAV w czasie pozwala dodatkowo na prowadzenie kontroli procesu 
rozładowania się energii sprężystej górotworu po tąpnięciu. Na podstawie przeprowadzonych! 
badań można przyjąć, że wskaźniki energetyczne są korzystniejsze ze względu na większą 
dynamikę zmian. 

B. Pola eksploatacyjne 
Ocena stanu zagrożenia tąpaniami prowadzona jest dla wytypowanego rejonu, w którym 

eksploatacja odbywa się zespołem dwóch i więcej ścian. Możliwość oceny stanu zagrożenia 
i kontroli jego zmian dla pola eksploatacyjnego przedstawiono na przykładzie kopalni 
Rymer (rys. 2), gdzie po okresie wyraźnego wzrostu parametrów EAV i E nastąpiło tąpnięcie 
o energii E = 7 lO'^ J . 
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Rys. 2. Rozkład wskaźnika intensywności sejsmicznej EAV i E w polu eksploatacyjnym KWK Rymer 
Fig. 2. Distribution of the EAV and E seismic intensity indices in a panel of the Rymer Coal Mine 

Analizując wartości wskaźników w przyjętych interwałacłi czasowych, można wydzielić 
okresy zwiększonego zagrożenia oraz kontrolować zachodzące zmiany w stanie zagrożenia 
rozpatrywanego pola eksploatacyjnego przed tąpnięciem oraz przebieg relaksacji górotworu. 

C. Wyrobiska eksploatacyjne i przygotowawcze 
Sposób rozładowania się energii sejsmicznej w czasie prowadzenia wyrobisk ścianowych 

i chodnikowych w różnych warunkach zagrożenia przeanalizowano na przykładzie wyników 
obserwacji uzyskanych w pokładzie 510 kopalni Katowice. 

ściana 535a 
Przedmiotowa ściana objęta jest specjalnie dobranym zespołem metod obserwacji za-

grożenia w pokładzie i skałach stropowych. W szczególności prowadzone są obserwacje 
w oparciu o: 
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— metodę sejsmologiczną, 
— metodę sejsmoakustyczną z siecią czujników zabudowanych w pokładzie węgla 

i skałach stropowych oraz stale prowadzoną godzinową analizę aktywności i intensywności 
sejsmoakustycznej i monitorowaną funkcję ryzyka, 

— metodę tcnsometryczną pozwalającą na prowadzenie pomiaru ciśnienia w stojakach 
hydraulicznych zabudowanych w chodnikach przed frontem ściany. 

Wykorzystując uzyskane przedmiotowym zespołem metod wyniki, przedstawia się 
na rysunkach 3, 4, 5 i 6 możliwości udokładnienia oceny stanu zagrożenia tąpaniami 
obserwowanego wyrobiska. Charakterystycznym elementem prezentowanych przebiegów 
jest dobra korelacja wskazań poszczególnych metod oraz prognoza zagrożenia wstrząsem 
o energii E = 5 • 10^ L 
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Rys. 3. Rozkład wskaźnika intensywności sejsmicznej w 5 m interwałach postępu ściany 535a w pokładzie 
510 KWK Katowice 

Fig. 3. Distribution of the seismic intensity index at 5 m intervals of longwall No. 535a face advance in 
coal seam No. 510 of the Katowice Coal Mine 
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Rys. 4. Zmiana ciśnienia według pomiarów tensometrycznych w chodniku przed frontem ściany 535a 
w pokładzie 510 KWK Katowice 

Fig. 4. Yariations in pressure according to the extensometer measurements carried out in gate road ahead of 
the longwall No. 535a face line in coal seam No. 510 of the Katowice Coal Mine 
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Rys. 5. Zmiana intensywności sejsmoakustycznej w pokładzie 510 i stropie przed i po wstrząsie 
o E = 5 • 10"̂  J w ścianie 535a KWK Katowice 

Fig. 5. Yariations in seismoacoustic intensity in coal seam No. 510 and in the roof prior to and after the 
occurrence of a tremor of energy E = 5 • 10"̂  J al longwall No. 535a of the Katowice Coal Mine 
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Rys. 6. Przebieg funkcji ryzyka dla obserwacji s'ciany 535a w pokładzie 510 i stropie przed wstrząsem 
o E = 5 • lO" J KWK Katowice 

Fig. 6. A risk function obtained from the observation carried out at longwall No. 535a in coal seam No. 
510 and in the roof prior to the occurrence of a tremor of energy E = 5 • lO"̂  J, the Katowice Coal Minc 
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chodnik wodny ściany 536b 
Analizowany chodnik drążony był w strefie wpływu krawędzi pokładów 416, 501 i 504 

powodujących wysoki stan zagrożenia tapaniami potwierdzony wynikami wszystkich metod 
obserwacyjnych; sejsmologicznej, sejsmoakustycznej i wierceń małośrednicowych. Na rysunku 
7 przedstawiono sytuację górniczą oraz rozkład wartości parametrów sejsmologicznych! 
i sejsmoakustycznych w czasie drążenia chodnika wodnego w warunkach wysokiego stanu 
zagrożenia. Ciągła analiza kształtowania się zagrożenia pozwoliła na zastosowanie w od-
powiednim czasie środków profilaktycznych i bezpieczne wydrążenie chodnika. 
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Rys. 7. Sytuacja górniczo-geologiczna oraz rozkład intensywności sejsmicznej E i sejsmoakustycznej Esa 
w czasie drążenia chodnika wodnego ściany 536b 

Fig. 7. r lining and geological situation and distributions of seismic intensity E and seismoacoustic intesity 
Esa during thc drivage of a water gallery of longwall No. 536b 

Stwierdzone duże różnice wartości badanych parametrów geofizycznych w poszczególnych 
wyrobiskach ścianowych i chodnikowych w zależności od v,'ielkości występującego zagrożenia 
tąpaniami wskazują na możliwość wykorzystania ich dla bieżącej i wyprzedzającej oceny 
stanu zagrożenia obserwowanych wyrobisk. 

3. Wpływ czynników górniczych i geologicznych na stan zagrożenia tąpaniami 

Na podstawie wyników obserwacji geofizycznych w pokładzie 510 KWK Katowice 
dokonano również analizy obserwowanych zmian wartości parametrów geofizycznych w cza-
sie prowadzenia wyrobisk chodnikowych i ścianowych w zmieniających się warunkach 
górniczych i geologicznych. 

Czynniki górnicze 
Do ważniejszych czynników górniczych, których wpływ na kształtowanie się zagrożenia 

tapaniami został metodami geofizycznymi udokumentowany, można zaliczyć: krawędzie 
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i resztki, zroby, wyrobiska chodnikowe pojedyncze i pola osadnikowe oraz otwarcie pola 
eksploatacji. Szczególną przydatność do oceny wpływu poszczególnych czynników na stan 
zagrożenia wykazały metody sejsmiczna i sejsmologiczna. 

Na poniższych przykładach pokazano sposób wykorzystania w/w metod do wyznaczenia 
strefy największego zagrożenia oraz jego przebiegu przy zbliżaniu się frontem ściany do 
chodnika i zrobów oraz przechodzenia wyrobiskiem chodnikowym krawędzi eksploatacji. 

Przedstawiony na rysunku 8 rozkład parametru E w czasie zbliżania się frontem ściany 
534 w pokładzie 510 do chodnika III umożliwił dokładne wyznaczenie strefy zwiększonego 
zagrożenia i dobór optymalnej profilaktyki. 

Rys. 8. Rozkład parametru E według metody geotomografii sejsmicznej przy zbliżaniu się frontem ściany do 
cłiodnika 

Fig. 8. Distribution of parameter E while a longwall face line is approacłiing an entry, according to tłie 
metliod of seismic geotomography 

Charakterystycznym elementem zastosowanego zespołu metod geofizycznych jest duża 
zgodność pomiędzy położeniem strefy maksymalnych wartości parametru E a ogniskami 
silnych wstrząsów. 

Na rysunkach 9 i 10 pokazano sposób oddziaływania zrobów i krawędzi eksploatacji 
na przebieg rozładowywania się energii sejsmicznej w prowadzonych w strefie ich wpływu 
wyrobiskach. 

Przeprowadzone observacje i pomiary pozwalają stwierdzić, że zastosowanie metody 
sejsmicznej i sejsmologicznej pozwala w określonych sytuacjach górniczych na ocenę stanu 
zagrożenia oraz wyznaczenie strefy zagrożenia i przebiegu zagrożenia w czasie prowadzenia 
wyrobisk górniczych. 
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Rys. 9. Rozkład intensywności sejsmicznej E przy dochodzeniu ścianami 539/1 i 540 do zrobów 
podsadzkowych 

Fig. 9. Distribulion of seismic intensity E while longwalls No. 539/1 and No. 540 are approaching backfilled 
worked out areas 
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Rys. 10. Rozkład wartości wskaźnika E/W w okresie przechodzenia przodkiem chodnika nadległych krawędzi 
Fig. 10. Distribution of the E/W index value while a working face is passing overlying edges 
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Czynniki geologiczne 
Drugim ważnym elementem wpływającym na stan zagrożenia tąpaniami są geologiczne 

sytuacje zaburzające stan naprężeń w górotworze. 
Do podstawowych czynników geologicznych, których wpływ na kształtowanie się za-

grożenia tąpaniami został udokumentowany metodami geofizycznymi, można zaliczyć: 
uskoki, zaburzenia w zaleganiu pokładu (przegięcia, rozszczepienia i łączenia, zmiany 
miąższości itp.) i wykształcenie złoża. 

Na poniższym przykładzie pokazano sposób wykorzystania metody sejsmologicznej do 
wyznaczenia w czasie eksploatacji ścianowej strefy zwiększonego zagrożenia związanej 
z rozszczepieniem pokładu. 

Przedstawiony na rysunku 11 rozkład EAV w czasie prowadzenia ściany podsadzkowej 
w rejonie rozszczepienia pokładu 510 umożliwił dokładne wyznaczenie strefy zwiększonego 
zagrożenia spowodowanej występującym zaburzeniem. 
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Rys. 11. Rozkład wartości wskaźnika EAV w rejonie rozszczepienia pokładu 510 w polu wybietania 
ściany 534 

Fig. I I . Distribution of the EAV index value in the area of the coal seam No. 510 split in the panel of 
longwall No. 534 

Uzyskane rozkłady badanych parametrów oraz zaobserwowane ich zmiany pod wpływem 
różnych czynników górniczych i geologicznych mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ 
pozwalają na kontrolę i przewidywanie kształtowania się stanu zagrożenia tapaniami w czasie 
prowadzenia robot górniczych oraz lepsze poznanie mechanizmu zjawiska tąpań. 

4. Ocena skuteczności stosowanych metod profilaktycznych 

Ocenę i kontrolę skuteczności stosowania aktywnych i technologicznych metod zwalczania 
zagrożenia tąpaniami przeprowadzono z wykorzystaniem: 

— metody sejsmologicznej, 
— metody sejsmoakustycznej, 
— metody sejsmicznej. 

143 



Underground ExpIoitation School '96 

Na podstawie wyników obserwacji sejsmologicznych i sejsmoakustycznych podjęto próbę 
oceny skuteczności profilaktyki na podstawie zmian energetycznych i ilościowych parametrów 
wstrząsów i trzasków górotworu. 

Dla udokładnienia oceny skuteczności wykonywanych poszczególnych rodzajów metod 
profilaktycznych wprowadzono (Gerlach 1991; Skrzypek, Gerlach 1991) parametry kontrolne 
dla 5-, 10- i 20-metrowych interwałów postępu przodków. Są to: 

Parametry sejsmologiczne: 
— Est [J] sumaryczna energia sejsmiczna wstrząsów sprowokowanych strzelaniami, 
— Egt/MW [J/kg/MW] = energia sejsmiczna wstrząsów sprowokowanych na 1 kg 

MW, 
— EAV [J/t] = wskaźnik intensywności sejsmicznej na 1 t wydobycia [W], 

9 0 9 — E/S [J/m ] = gęstość energii sejsmicznej na jednostkę powierzchni [m" ha, km ], 
K = Est/Eg = wskaźnik efektywności strzelań wstrząsowych, Eg — energia wstrząsów 

samoistnych. 

Parametry sejsmoakustyczne: 
— Esa/W [j.u.e,/t] = wskaźnik intensywności sejsmoakustycznej na 1 t wydobycia 

W . 5 
— Eps — intensywność energii sejsmoakustycznej przed strzelaniem wstrząsowym, 
— Ep — intensywność energii sejsmoakustycznej po strzelaniu wstrząsowym, 
— Aps — aktywność sejsmoakustyczna przed strzelaniem wstrząsowym, 
— Ap — aktywność sejsmoakustyczna po strzelaniu wstrząsowym, określona dla 

ustalonych interwałów czasu, 
— T — czas uspokojenia górotworu, 

— K = Ep/Eps — wskaźnik efektywności strzelań wstrząsowych Epg. 

Parametry sejsmiczne: 

— zmiana prędkości średnich badanych typów fal oraz rozkładów ich prędkości. 

4.1. O c e n a p r o f i l a k t y k i a k t y w n e j 

Na podstawie uzyskanych z obserwacji w/w parametrów energetycznych i ilościowych 
wstrząsów przeprowadzono analizę skuteczności: 

— strzelań wstrząsowych w wyrobiskach eksploatacyjnych, 
— strzelań torpedujących w skałach stropowych, 
— nawadniania calizny węglowej. 
Strzelania wstrząsowe 
W wyniku wykonywanych dla poszczególnych ścian analiz ustalono, że wartości 

wskaźników E t̂ i Eg^/MW wykazują znaczne zróżnicowanie w zależności od zmian w stanie 
zagrożenia tąpaniami oraz sposobu wykonywania strzelań wstrząsowych. 

Przykładowo — maksymalne wartości przedmiotowych wskaźników dla analizowanych 
ścian w pokładzie 510 KWK Katowice przedstawiają się następująco: 
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Tabela 1. Parametry strzelań wstrząsowych w wyrobiskach eksploatacyjnych 
Table 1. Concussion blasis parameters in mine workings 

> 

Ściana Est [J] • 10^ Est/MW [J/kg/MW] 

53Ib 2.5 124 
532 4,2 997 
533 60,0 1 230 

Na podstawie obserwowanych zmian wartości przyjętych wskaźników można ustalać 
potrzebę stosowania strzelań wstrząsowych, modyfikować sposób ich wykonywania oraz 
oceniać ich efektywność. Dokonywane stosownie do wyników metody sejsmologicznej 
zmiany w sposobie wykonywania strzelań wstrząsowych pozwoliły, szczególnie dla ściany 
533, uzyskać dużą ich skuteczność w postaci zwiększenia około 70% udziału ilości i energii 
wstrząsów wywołanych strzelaniami w ogólnej ilości wydzielonej przez górotwór energii 
sejsmicznej oraz częstego prowokowania robotami strzałowymi wstrząsów rzędu 10^- 10^ J. 
Dużą skuteczność strzelań potwierdzają również wysokie wartości wskaźników E t̂ i E^t/MW 
przedstawione na rysunku 12 i w tabeli 1. 
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Rys. 12. Przebieg zmian wartości wskaźników Esi i Esi/MW strzelań wstrząsowych w ścianie 533 
Fig. 12. Yariations in values of concussion blast indices Esi and Es(/MW at longwall No. 533 

Strzelania torpedujące 
Z zastosowaniem wskaźnika EAV dokonano kontroli skuteczności strzelania torpedującego 

wykonanego w KWK Katowice w skałach stropowych pokładu 510 pod pozostawioną na 
wybiegu ściany resztką węglową w pokładzie 501. Maksymalna energia sprowokowanych 
wstrząsów wynosiła 2 • 

Przebieg wartości wskaźnika EAV dla ściany w okresie przechodzenia pod resztką 
i strefą zniszczonej struktury skał stropowych podany na rysunku 13 wykazuje niskie 

10^ J. 
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Rys. 13. Kontrola skuteczności torpedowania skał stropowych pod resztką węglową według wskaźnika EAV 
Fig. 13. The control of the effectiveness of torpedoing the roof rocks under a coal remnant according to 

index EAV 

wartości oraz zbliżony poziom wydzielania energii sejsmicznej w obszarach pod resztką 
i w części wybranego pokładu 501. 

Potwierdzają to obliczone wartości wskaźnika E/S, który dla obszaru resztki wynosi 
1 2 55,6 J/m", a dla obszaru odprężonego 55,2 J/m . 

Uzyskany przebieg wskazuje na pełną skuteczność wykonanego strzelania, umożliwiającą 
zneutralizowanie oddziaływania resztki i bezpieczne przejście pod nią frontem ściany. 

Nawadnianie calizny węglowej 
Przykładem zastosowania parametrów sejsmologicznych do oceny skuteczności nawad-

niania jest kontrola rozJadowywania naprężeń w resztkowej parceli pokładu 510 KWK 
Katowice poprzez wtłaczanie wody pod ciśnieniem. Przedmiotową resztkę przedstawioną 
na rysunku 14 nawodniono wykorzystując siec otworów, którymi wprowadzono do calizny 
pokładu około 520 m^ wody. 

— fJ. — J L Ib 
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Rys. 14. Schemat nawadniania calizny węglowej resztki w pokładzie 510 
Fig. 14. Schematic diagram of water injection into a coal body remnant in coal seam No. 510 
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W wyniku przeprowadzonego nawadniania uległa znacznemu, około 3-krotnemu obniżeniu 
ilość energii wydzielonej z obszaru resztki. Potwierdzają to wartości wskaźnika E/S określone 
przed i po nawadnianiu rozpatrywanej resztki, które wynoszą odpowiednio 2230 J/m 
i 730 J/m . Należy podkreślić, że większą wartość wskaźnika E/S uzyskano przy wytworzeniu 
resztki drążeniem chodnika wodnego II i wentylacyjnego Ilb, natomiast w okresie prze-
mieszczania się wzdłuż resztki po jej nawodnieniu frontu ściany zawałowej 535b ilość 
wydzielonej energii była wyraźnie mniejsza. 

Kolejnym przykładem oceny skuteczności nawadniania calizny węglowej na wybiegu 
ściany jest zastosowana metoda prześwietlań sejsmicznych dla ściany 533 w sąsiednim 
rejonie. Wykonane przed i po nawodnieniu pomiary sejsmiczne wykazały, że dla 
wszystkich analizowanych typów fal sejsmicznych P, S i K zaobserwowano około 
5—10-procentowy spadek ich prędkości średnich. Szczegółowe dane zmian prędkości 
fali podłużnej w otoczeniu 80-metrowego pasa calizny węglowej na wybiegu ściany 
533 przedstawiono na rysunku 15. 
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Rys. 15. Zmiany prędkości fali podłużnej przed i po nawodnieniu 
Fig. 15. Yariations in P-wave velocity prior to and after the process of water injection 

Z uzyskanych danych wynika, że nawodnienie pokładu spowodowało w jego otoczeniu 
zmniejszenie średniej prędkości fah z 4110 m/s do 3820 m/s. Stwierdzono również, że 
w wyniku nawadniania nastąpiły wyraźne zmiany w rozkładzie i wartościach izolinii pola 
prędkości badanych fal sejsmicznych (rys. 16). 

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że calizna węglowa została nawodniona 
dostatecznie równomiernie i w stopniu pozwalającym na częściowe obniżenie stanu 
naprężeń. 

Przedstawione przykłady wykorzystania wyników obserwacji i pomiarów geofizycznych 
do oceny skuteczności środków profilaktycznych wskazują na dodatkowe możliwości opty-
malizacji profilaktyki w zakresie doboru metod, parametrów i skuteczności. 
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Rys. 16. Rozkład izolinii prędkości fali podłużnej przed i po nawodnieniu 
Fig. 16. Distribution of the P-wave velocity contour lines prior to and after the process 

of water injection 

4.2. O c e n a p r o f i l a k t y k i t e c h n o l o g i c z n e j 

W ramach badania możliwości wykorzystania energetycznych wskaźników sejsmologi-
cznych i sejsmoakustycznych przeprowadzono analizę skuteczności: 

— technologicznego przygotowania chodników do przejs'cia frontem s-cianowym, 
— doboru kroku podsadzki i wielkości otwarcia ściany, w zależności od stanu zagrożenia 

tąpaniami. 

Przechodzenie frontami ścian chodników 
Na podstawie wykonanych dla rozpatrywanych ścian analiz ustalono, że wartości 

wskaźnika EAV w dostatecznym stopniu różnicują zmiany zagrożenia tąpaniami i mogą 
Stanowic również parametr kontrolny do oceny skuteczności profilaktyki technologicznej 
przy przechodzeniu frontem ściany chodników. 

Potwierdza to w pełni uzyskany przebieg wydzielania się energii sejsmicznej według 
wskaźnika EAV przy przechodzeniu frontem ściany 532 w pokładzie 510 KWK Katowice 
chodników wodnych I i II, przedstawiony na rysunku 17. 
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Rys. 17. Przebieg zmian wskaźnika EAV przy przechodzeniu s'cianą 532 w pokładzie 510 kra\.'ędzi pokładu 
501 i chodników wodnych I i II 

Fig. 17. Yariations in the EAV index while longwali No. 532 in coal seam No. 510 is pas^ing adges in coal 
seam No. 501 and v ater galleries No. I and II 

Dobór kroku podsadzki i otwarcia ścian 
Do kontroli skuteczności profilaktyki technologicznej wykorzystano również metodę 

sejsmoakustyczną dla określenia dopuszczalnego kroku podsadzki i otwarcia ścian podsa-
dzkowych. 

Wykorzystując wskaźnik aktywności sejsmoakustycznej EsaAV, gdzie Ega — energia 
sejsmoakustyczna, W — wydobycie w tonach, określono dla dwóch okresów prowadzenia 
ściany 53Ib w pokładzie 510 KWK Katowice maksymalne wartości kroku podsadzki 
i otwarcia ściany (rys. 18). 

Wartości te dla okresu (1) prowadzenia ściany w obszarze nie wybranego pokładu 501 
wynoszą 2,4 i 8,8 m, natomiast dla przypadku usytuowania ściany pod wybranym pokładem 
501 (2) wynoszą 3,6 i 10 m. 

Przedstawione sposoby wykorzystania wyników obserwacji sejsmologicznych, sejsmoaku-
stycznych i pomiarów sejsmicznych do kontroli profilaktyki aktywnej i technologicznej 
wskazują na dodatkowe możliwości dokładnego określania potrzeby stosowania metod 
profilaktycznych, sterowania ich parametrami oraz oceny ich skuteczności. 

5. Wnioski 

. Udokumentowane wyniki obserwacji i pomiarów wykazały, że możliwe jest udokład-
nienie oceny stanu zagrożenia tąpaniami oraz skuteczności stosowanych metod i środków 
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Rys. 18. Kontrola wielkości kroku podsadzki i otwarcia ściany 531b w pokładzie 510 według wskaźnika 
EsaAV w okresach: 

1 — nie wybrany pokład 501; 2 — wybrany pokład 501 
Fig. 18. Control of the bacfilling step size and tłie opening of longwall No. 53Ib in coal seam No. 510, 

according to tłie EsaAV index, włien coal seam No. 501 was 
1 — unmined; 2 — mined out 

profilaktycznych poprzez stosowanie w praktyce kopalń dodatkowych parametrów sejsmolo-
gicznych, sejsmoakustycznych'^ i sejsmicznych, głównie takich jak: 

— wskaźnik energii sejsmicznej EAV, 
— wskaźnik energii sejsmoakustycznej Ega/W, 
— ilość wydzielonej energii sejsmicznej na jednostkę powierzchni E/S, 
— sumaryczna energia sejsmiczna wstrząsów, sprowokowanych strzelaniami E^u 
— energia sejsmiczna wstrząsów sprowokowanych na 1 kg MW : E^t/MW, 
— prędkos'ci fal sejsmicznych P, S i K oraz ich rozkładów. 
2. Przeprowadzonymi obserwacjami geofizycznymi z wykorzystaniem w/w parametrów 

wykazano że: 
— strzelanie torpedujące w skałach stropowych oraz nawadnianie calizny węglowej 

powoduje znaczny spadek wydzielania energii sejsmicznej i zagrożenia, 
— odpowiedni dobór metodyki i parametrów strzelań wstrząsowych umożliwia uzyskanie 

znacznej poprawy ich efektywności, 
— możliwe jest dokonywanie kontroli skuteczności profilaktyki technologicznej 

przy przechodzeniu frontem ściany chodników oraz określenie optymalnego otwarcia 
ścian. 

3. Znaczne zróżnicowanie wartości parametrów geofizycznych oraz zastosowanie zespołu 
metod geofizycznych powinno pozwolić na dokonanie dalszego postępu w zakresie bieżącej 
oceny stanu zagrożenia wyrobisk, wydzielania stref i okresów zwiększonego zagrożenia 
oraz kontroli skuteczności profilaktyki aktywnej i technologiczne . 
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4. Rejony zwiększonego stanu zagrożenia określone metodą prześwietlań sejsmicznych, 
mikrograwimetryczną i tensometryczną w szeregu przypadkach potwierdzane są zwiększoną 
aktywnością i intensywnością sejsmologiczną, sejsmoakustyczną i przejawami ciśnienia 
obserwowanymi w czasie prowadzenia robót górniczych. Uważa się więc za uzasadnione 
rozszerzenie zakresu stosowania w/w metod w kopalniach węgla kamiennego. 

5. Wykorzystanie metod geofizycznych w problematyce tąpań poprzez zastosowanie 
specjalnej metodyki obserwacyjnej i interpretacyjnej pozwoliło na: 

— określenie sytuacji górniczych i geologicznych stwarzających zagrożenie tąpa-
niami, 

— określenie wpływu ważniejszych czynników górniczych i geologicznych na stan 
zagrożenia, 

— lepsze poznanie mechanizmu tąpań. 

Przekazano 28 grudnia 1995 n 
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Application of geophysical methods to rock burst hazard 
determination and efficiency control of active and technological 
preventive methods 

Abstract 
A group of stationary and temporary, geophysical methods, used in hard coal mines, 

for soiving problems associated with the recognition and combating of the rockburst hazard 
is described. 

By the way of sełected examples are the following presented: 
— an approach to the assessment of rockburst hazard in the main monitoring areas, 
— geophysical parameters used in assessing the hazard, 
— principles of interpretation of measurement results. 
In addition, possibilities of determination of the influence of mining and geological 

factors on the rockburst hazard are also given. 
The procedures for assessing the effectiveness of the active and technological preventive 

measures based on variation in values of selected geophysical parameters have been 
discussed 


