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Wstęp 

Długoletnia historia działalności górniczej w warunkacłi polskich pozwoliła na zgromadzenie 
doświadczeń, co zaowocowało m.in. wysokim poziomem wiedzy, dotyczącej wpływów eksplo-
atacji na powierzchnią i górotwór. W efekcie powstały liczne teorie wpływów, opisujące zmiany 
zachodzące nad wyeksploatowanymi partiami górotworu. Wszystkie one jednak stanowiąjedy-
nie model faktycznego stanu deformacji, a podstawą do ich opracowania i weryfikacji są wyniki 
pomiarów geodezyjnych. Niedostateczna znajomość stanu górotworu z punktu widzenia jego 
mechaniki oraz procesów w nim zachodzących jest przyczyną niedoskonałości powstałych teorii. 
Trudności w modelowaniu procesów przyrodniczych związane z problematyką szkód górni-
czych mogą być ograniczone poprzez poszerzenie bazy badawczej. Wykorzystanie różnych dys-
cyplin dla oceny stanu górotworu pozwali na doskonalsze modelowanie zjawisk w nim 
zachodzących. Takie współdziałanie różnych dyscyplin, często na pozór odległych od sie-
bie, dość popularne zresztą we współczesnej nauce, jest niejednokrotnie konieczne dla rozwiązy-
wania problemów o charakterze multidyscyplinamym. Do nich należy właśnie problematyka 
szkód górniczych. Łączenie różnych dyscyplin powoduje ich wzajemne przenikanie się, w efek-
cie czego na granicy powstają nowe dziedziny naukowe. Oddziaływanie eksploatacji gómiczej 
jest przedmiotem badań specjalistów z różnych dziedzin, między innymi geodezji i geofizyki. 
Do jednej z bardziej efektywnych metod geofizycznych należy grawimetria, zajmująca się reje-
strowaniem zmian pola siły ciężkości. Wykorzystanie wyników wspomnianych metod badaw-
czych może nadać nową jakość analizie procesów, stwarzających potencjalne zagrożenie dla 
powierzchni oraz znajdujących się tam obiektów, a z teoretycznego punktu widzenia umożliwi 
opracowanie teorii, lepiej przybliżających złożoną rzeczywistość. 

Przedstawiona praca ma charakter interdyscyplinarny^ a więc nie należy jej zaliczać bezpo-
średnio do żadnej z dziedzin, na których doświadczeniach się opiera. Wykorzystana została tu 
metodologia, którą posługują się geofizycy oraz specjaliści zajmujący się wpływami eksplo-
atacji. Jednak niektóre zagadnienia powszechnie stosowane przez specjalistów z obu dziedzin 
zostały potraktowane często wbrew przyjętym schematom. Ponadto zastosowano w pracy 
warsztat, który nie był stosowany w ramach wspomnianych dyscyplin. 

Odpowiedź na pytanie: czy obserwowane zmiany pola siły ciężkości, wynikłe z istnienia wy-
robisk górniczych mają swoje odniesienie w rejestrowanym na powierzchni obrazie obniżeń, po-
zornie wydaje się zagadnieniem teoretycznym. Gdyby jednak tę problematykę uprościć do 
prostej konstatacji, że obserwowane wartości anomalii są odzwierciedleniem pewnego pola ge-
nerowanego przez wyrobisko górnicze, będącego także przyczyną obserwowanych na po-
wierzchni obniżeń, a poszukiwane relacje określać miałyby jedynie związki liczbowe pomiędzy 
wynikami obu metod, to otrzymany wynik byłby nieprawdziwy. Tak przeprowadzona analiza 
byłaby niepełna, gdyż nie uwzględnia z jednej strony podstawy teoretycznej, jaką są teorie 
wpływów eksploatacji, z drugiej zaś strony pomija aspekt rzeczywistych zachowań deformowa-
nego górotworu z punktu widzenia mechaniki ośrodka, co ma olbrzymie znaczenie dla obserwo-
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wanych zmian siły ciężkości. Tego typu uproszczenia stosowali autorzy omawianych dalej publi-
kacji, którzy dopatrywali się związków pomiędzy dwoma wielkościami fizycznymi jedynie po-
przez badanie rozkładów statystycznych wartości liczbowych wyników otrzymanych 
z pomiarów terenowych. Takie właśnie podejście do rozpatrjwanego zagadnienia nie wydaje się 
mieć większego znaczenia naukowego i tworzy wrażenie sztucznego i tendencyjnego doszuki-
wania się związków pomiędzy wynikami obserwacji dwóch różnych dziedzin. Nie podważa to 
jednak celowości podjęcia tematu. Znane sąprzypadki oddziaływań starej eksploatacji lub wydo-
bycia metodą otworową, gdzie rozmiar i lokalizacja wyrobisk stanowi niewiadomą, a ich „śla-
dem" jest obraz obniżeń generowany na powierzchni lub zmiana anomalii siły ciężkości 
związana z ich istnieniem. Posiadanie informacji o dokładnej lokalizacji takich wyrobisk oraz ich 
rozmiarów jest czynnikiem niezbędnym dla oceny potencjalnych zagrożeń i skutecznej ocłirony 
przed nimi. Trudności związane z uzyskaniem takich danych są porównywalne w przypadku me-
tody grawimetrycznej i geodezyjnej. Wiąże się to m.in. z brakiem znajomości parametrów, stano-
wiących podstawę metody interpretacji ilościowej w grawimetrii lub parametrów teorii 
wpływów. Jednak jednoczesne zastosowanie obu metod może dostarczać dodatkowych informa-
cji, pozwalających tym samym na zminimalizowanie wieloznaczności rozwiązań. 

Pierwszym uzasadnieniem podjęcia tematu jest więc możliwość opisania nieznanych wyro-
bisk lub pustek w górotworze (szczególnie tych, które wykazują tendencję do migracji ku górze -
w wyniku działania procesów hydrogeologicznych: sufozji, krasu, itp.) na podstawie obserwo-
wanych zmian zarówno grawimetrycznych jak i wysokościowych. 
Z zagadnieniem tym wiąże się problematyka znajomości zasięgu niekontrolowanej eksploatacji 
(szczególne eksploatacji otworowej), a więc także opisania pustek, lecz o charakterze antropoge-
nicznym, w przypadku których mamy pewien stan wiedzy odnośnie ich rozmiarów, geometrii lub 
okalizacji. Z kolei z tym zagadnieniem wiąże się znajomość stanu wyrobisk w sytuacji zako-

ńczonej już eksploatacji, w tym także monitorowanie procesów zachodzących w górotworze, 
stopnia jego degradacji i ocena stanu bezpieczeństwa z tym związanego. Wiedza o związkach 
wyników pomiarów grawimetrycznych i geodezyjnych, opisujących zmiany zachodzące w góro-
tworze w sytuacji prowadzonej eksploatacji, stwarza więc możliwość oceny stanu górotworu dla 
bardziej złożonych przypadków: niekontrolowanej eksploatacji, eksploatacji już zakończonej lub 
nieznanej. 

Obraz istniejących pustek w górotworze rejestrowany metodą grawimetryczną często 
wyprzedza w czasie skutki, ujawniające się na powierzchni terenu. Daje to możliwość wykazy-
wania stref osłabienia górotworu oraz ewentualnej budowy modelu dającego obraz propagacji 
pustek ku powierzchni. Z tym związane są zmiany hydrogeologiczne zachodzące w eksploato-
wanym górotworze, czasem nie wynikające bezpośrednio z prowadzonej eksploracji, lecz mające 
wpływ na obraz deformacji powierzchni i bezpieczeństwo prowadzonych prac górniczych. 
Podobnie jak w omawianych powyżej zagadnieniach, znajomość obrazu deformacji na 
powierzchni nie zawsze daje odpowiedź na pytanie, gdzie leży ewentualne źródło zagrożenia 
wynikające z deformacji hydrogeologicznych (wskutek sufozji, przebić wód, drenażu, itp.). 
Umiejętne łączenie wyników prac grawimetrycznych i geodezyjnych pozwoliłoby na oddzie-
enie wpływów pośrednich od bezpośrednich. Bogaty materiał doświadczalny z terenu górni-

czego kopalni soli w Wieliczce, opracowywany m.in. przez autora wskazuje, że uzyskany 
metodami grawimetrycznymi obraz zmian gęstościowych zachodzących w górotworze jest 
niezbędny dla lokalizacji ujawniających się z pewnym opóźnieniem obniżeń na powierzchni 
(Szczerbowski Z., 1996). Wnikliwa analiza tego materiału oraz wspomniane wcześniej zagad-
nienia (aktywacja starych wyrobisk, określanie zasięgu niekontrolowanej eksploatacji, itp.) 
często będące przedmiotem wielu publikacji, które zdaniem autora nie doczekały się satysfak-
cjonujących rozważań teoretycznych stały się inspiracją do podjęcia tego tematu. 



Wstęp 

Mając na uwadze zakres poruszanej problematyki w ramach tego tematu, autor ograniczył się 
przede wszystkim do stwierdzenia istnienia zależności pomiędzy zmianami siły ciężkości 
a obniżeniami w rejonach eksploatacji. Scharakteryzowane zostały odmienności w sposobach 
rozchodzenia się wpływów w ujęciu grawimetrii i geodezji, a stwierdzone zależności zostały 
ujęte w postaci funkcyjnej. W pracy zawarto próbę modelowania zmian zachodzących w eksplo-
atowanym górotworze z wykorzystaniem różnych metod badawczych. Niezbędne w tym celu 
3yły wyniki obserwacji dla różnego rodzaju eksploatacji oraz szerszy zakres rodzajów tych badań 
(poza geodezyjnymi i grawimetrycznymi także np. hydrogeologiczne). Postawione w temacie 
pracy pojęcie „relacji" jest użyte w liczbie mnogiej, co oznacza, że nie jest szukany jakiś 
jednostkowy związek na rozpatrywanym polu (wpływów eksploatacji) rezultatów grawimetrii 
i geodezji (np. funkcyjny), lecz związki te badane są wielowątkowo w celu określenia sposobu 
rozchodzenia się zmian w górotworze. W tym celu wykorzystano materiał obserwacyjny z dwóch 
różnych typów eksploatacji. Bazując na materiale obserwacyjnym z rejonu Inowrocławia 
i Jaworzna opisano rozważane relacje dla odmiennych z punktu widzenia mechaniki rodzajów 
górotworów. Obie wybrane metody badawcze są różnymi narzędziami dla oceny skutków 
eksploatacji, a każda z nich opiera się na własnych, specyficznych rozwiązaniach pomiarowo-in-
terpretacyjnych wynikających z innego środowiska pomiarowego. Ponadto większość prowa-
dzonych badań grawimetrycznych miała odmienne zadania, zwykle nie odnoszące się do proble-
matyki deformacji powierzchni: 

— rozpoznanie budowy geologicznej, 
— ocena zagrożeń wywołanych tąpaniami, 
— obserwacja zjawisk dynamicznych zachodzących w eksploatowanym górotworze 

(np. sufozją). 
Przedstawiona praca jest próbą scalenia obrazów procesu deformacji górotworu, powstałych 

na bazie doświadczeń dwóch różnych metod badawczych celem lepszego zrozumienia zmian 
zachodzących w górotworze. W związku z powyższym postawiono sobie dwa główne cele: 

1. stwierdzenie istnienia relacji pomiędzy obniżeniami a zmianami siły ciężkości, 
2. matematyczne opisanie tych relacji. 
Osiągnięcie tych dwóch celów w konsekwencji stwarza możliwość: 
— wzajemnego określenia zmian pola siły ciężkości i przemieszczeń pionowych na podsta-

wie wyników pomiarów geodezyjnych i grawimetrycznych, 
— lepszego odtwarzania rozmiarów wyrobisk w przypadku niekontrolowanej eksploatacji 

na podstawie badań grawimetrycznych lub geodezyjnych, 
— opisania nieznanych wyrobisk lub pustek w górotworze (szczególnie tych, które wyka-

zują tendencję do migracji ku górze - procesy sufozyjne, krasowe, itp.) na podstawie ob-
serwowanych zarówno zmian gi-awimetrycznych jak i zmian wysokości punktów, 

— monitorowanie stanu degradacji górotworu w sytuacji zakończonej już eksploatacji 
(szczególnie w przypadku zalanych kopalń soli, gdzie nie ma możliwości oceny stanu 
wyrobisk w aspekcie ich bezpieczeństwa hydrogeologicznego), 

— oddzielenie wpływów pośrednich od bezpośrednich na podstawie znajomości zmian za-
chodzących w górotworze. 



2. Podstawy teoretyczne metody mikrograwimetrycznej 
i geodezyjnej w zakresie problematyki oddziaływania 
eksploatacji górniczej 

2.1. Problematyka fizycznych podstaw związków anomalii siły ciężkości i obniżeń 

Wiązanie wyników obserwacji geodezyjnych i mikrograwimetrycznych wymaga odpowiedzi 
na podstawowe pytanie: czy możliwy jest związek pomiędzy zmianami geometrycznymi na 
powierzchni a własnościami fizycznymi górotworu. Obserwowane związki pomiędzy wynikami 
obu metod mogą mieć charakter czysto przypadkowy (bez względu na liczbę przypadków), 
wykazanie relacji musi więc opierać się na podstawach teoretycznych tych metod. Tak więc 
z jednej strony wymagane jest uwzględnienie grawitacyjnego oddziaływania skutków eksplo-
atacji (wynikającego z prawa Newtona), z drugiej zaś wybranej teorii wpływów (np. teorii Budry-
ka-Knothego). Bardziej stosowne wydaje się tu wykorzystanie modelu deformacji opartego na 
mechanice ośrodka skalnego (z uwagi na zmianę własności fizycznych skał decydujących 
0 zmianach gęstości rejestrowanych metodą grawimetryczną), jednak należy wziąć pod uwagę 
także skuteczność w zakresie prognozowania przemieszczeń przez wybraną metodę. 

Podstawowa trudność w rozwiązaniu zagadnienia dotyczącego związków pomiędzy 
wartościami obserwowanych zmian analizowanych wielkości fizycznych (przemieszczeń 
1 zmian anomalii siły ciężkości) pojawia się właściwie już na początku analizy teoretycznej. 
W przypadku zmian grawitacyjnych każda analiza musi opierać się o powszechnie uznaną teorię 
pola grawitacyjnego, zaś w przypadku opisu przemieszczeń można posługiwać się dowolnie 
wybraną teorią, stanowiącą jedynie interpretację obserwowanych zjawisk. Co więcej, stosowane 
w praktyce teorie wpływów nie dają opisu pola fizycznego w rozumieniu fizyki (z wymaganymi 
parametrami charakteryzującymi to pole). Z powodu braku ścisłego ujęcia zmian, choćby jedynie 
wysokościowych, wszelkie wyprowadzone związki nie będą miały charakteru ścisłego z punktu 
widzenia fizyki. Nie oznacza to jednak, że nie ma związków pomiędzy wynikami obu metod czy 
ich podstawami teoretycznymi ujętymi w postaci odpowiednich wzorów matematycznych. 
Badane związki pomiędzy oddziaływaniem grawitacyjnym a przemieszczeniami odnosić się tu 
będą do dwóch różnych postaci równań matematycznych a na gruncie fizyki do zagadnień 
związków dwóch pól, z których jedno nie jest polem fizycznym (pole przemieszczeń). Operator 
wiążący oba pola nie miałby uzasadnienia a jego postać matematyczna musiałaby uwzględniać 
odmienność przestrzeni analizowanych funkcji. Zagadnienie można jednak rozwiązać 
przyjmując pewne ogi'aniczenia podyktowane praktyką. Podobnie jak ma to miejsce 
w przypadku opisu przemieszczeń nieznana jest postać matematyczna związków pomiędzy 
parametrami górniczo-geologicznymi prowadzonej eksploatacji i zmianami na powierzchni 
(np. obniżeniami). Wykazany związek może opierać się na formułach matematycznych, które nie 
stanowią relacji ujmujących w sposób ścisły, z punktu widzenia matematyki i fizyki, badanych 
wielkości. Badana relacja w ujęciu matematycznym zachodzić więc będzie pomiędzy 
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przestrzenią pola fizycznego określonego prawem Newtona (gdzie odpowiednim punktom 
przyporządkowane są odpowiednie wartości anomalii siły ciężkości określone równaniem pola) 
a zbiorem wartości określających przemieszczenia (np. pionowe), definiowane tu wybraną 
funkcją wpływów. Należy jednak zwrócić tu uwagę na fakt, że badane wielkości opisują 
własności procesów fizycznycłi zachodzącycli w przyrodzie. Opis pola fizycznego polega 
na podaniu w każdym punkcie obszaru, zajmowanego przez pole, i w każdej cliwili 
czasu przynamniej jednej wielkości fizycznej, tj. na określeniu funkcji pola. W przypadku 
oddziaływania grawitacyjnego jak i w przypadku innych procesów nierelatywistycznych można 
nie wprowadzać pojęcia pola, przyjmując, że przestrzeń otaczająca oddziaływujące cząstki 
materii nie ogrywa żadnej roli przy przenoszeniu tego oddziaływania. Oczywiście pojęcie pola 
może mieć zastosowanie w opisie własności dowolnego ośrodka ciągłego, co odgrywa ważną 
rolę przy opisie własności cząstek elementarnych oraz ich oddziaływań na podstawie równań 
pola. Trzeba jednak mieć świadomość, że pojęcie pola znajduje często zastosowanie 
w przypadku procesów zachodzących w przyrodzie z uwagi na wygodę zapisu obserwacji 
dokonywanych w czasoprzestrzeni choć nie odzwierciedlającego w pełni rzeczywistego stanu 
(z uwagi choćby na niedoskonałość przyrządów pomiarowych). Wprowadzane w takich 
przypadkach „równania pola" mają charakter przybliżony, stanowiąc matematyczny zapis 
charakterystyki rozkładu badanej wielkości fizycznej dla celów praktycznych. Taka idealizacja 
pojęcia pola czyni go obiektem matematycznym, które w przeciwieństwie do pola fizycznego nie 
jest formą istnienia materii. Z uwagi na podjęte zagadnienie opisu procesów zachodzących 
w przyrodzie, których przebieg zależny jest od szeregu uwarunkowań, pojęcie pola odnosić się 
będzie w przedstawionej pracy do obszaru, w którego punktach określone są funkcje opisujące 
analizowane tu wielkości fizyczne: przemieszczenie i zmiana anomalii siły ciężkości. Dlatego 
wszelkie związki pomiędzy tymi wielkościami nie mogą mieć charakteru praw uniwersalnych. 
Celem nadrzędnym analizowanych relacji matematycznych zachodzących pomiędzy badanymi 
wielkościami jest aspekt praktyczny odnoszący się do stanu górotworu naruszonego 
eksploatacją. 

Literatura dotycząca omawianego zagadnienia przedstawiona została w dalszej części pracy 
poświęconej aktualnemu stanowi wiedzy osiągniętemu w dziedzinie mikrograwimetrię. Porusza-
na problematyka stała się domeną geofizyków, którzy na podstawie wiedzy dotyczącej zmian na 
powierzchni szukali wyjaśnienia dla obserwowanych zmian anomalii siły ciężkości (czy też, rza-
dziej, innych wielkości fizycznych: prędkości fal sejsmicznych, oporu właściwego, itp). Nieste-
ty, w tak realizowanych pracach pomijana była problematyka przyczyn obserwowanych na 
powierzchni zmian (przemieszczenia), co wymagało wiedzy z zakresu teorii wpływów, a więc 
problematyki obcej geofizykom. 

Ponieważ analiza porównawcza określająca ewentualne relacje obejmuje dwie funkcje 
opisujące różne zmiany fizyczne zachodzące w ośrodku skalnym, to rodzi się problem zgodności 
stosowanych formuł matematycznych z praktyką pomiarową. Dotyczy to przede wszystkim 
proponowanych w pracy wzorów opisujących zmiany anomalii siły ciężkości w3Avołanych 
prowadzoną eksploatacją. Dla potrzeb analizowanego zagadnienia relacji: przemieszczeniami 
a anomaliami siły ciężkości należało zaproponować metodęprognostyczną w zakresie zmian siły 
ciężkości, co więcej z uwagi na odmienność czasowych zmian badanych wielkości, powstała 
także konieczność zaproponowania zapisu uwzględniającego dodatkowo również i ten czynnik. 
Dopiero dla tak rozumianej analizy teoretycznej, wskazana jest weryfikacja opracowanych 
związków na podstawie danych pomiarowych. Tak więc, zgodnie z tym tokiem roziunowania 
podstawowym celem tej pracy jest opracowanie modelu wiążącego zmiany siły ciężkości ze 
zmianami wysokościowymi wywołanymi eksploatacją. Jak już zaznaczono we wstępie 
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rozważane związki badane są wielowątkowe ze względu na fakt, że pojęcie relacji można tu 
rozumieć wieloznacznie. Możliwe przypadki szeroko rozumianych związków pomiędzy 
badanymi wielkościami przedstawiono schematycznie na rys. 2.1.: 

ZALEŻNOŚĆ (nadrzędność: czy deformacje 
geometryczne implikują zmiany siły ciężkości 
bądź odwrotnie) 

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ (zmianom siły ciężkości 
towarzyszą deformacje powierzchni) 

RELACJA 
ZWŁyZEK (zmianom siły ciężkości odpowiadają 
określone jakościowe deformacje powierzchni) 

PODOBIEŃSTWO (pomiędzy analizowanymi 
zmianami zachodzą relacje ilościowe) 

Rys. 2.1. Schemat ilustrujący możliwe przypadki relacji pomiędzy przemieszczeniami a anomaliami siły ciężkości 

Współistnienie zmian wysokościowych i siły ciężkości wynikającycłi z eksploatacji zostało 
wielokrotnie potwierdzone wynikami obserwacji, choć często zmiany te nie były skorelowane 
w czasie (zmiany anomalii siły ciężkości poprzedzały obserwowane później obniżenia). Zmiany 
wysokości implikują oczywiście zmianę powierzchni odniesienia a tym samym wartości 
anomalii siły ciężkości, co niekoniecznie musi mieć związek z samą eksploatacją, W trzecim 
ujęciu termin „relacje" rozumiany jest jako pewien związek liczbowy, którego charakter nie jest 
ogólnie zdefiniowany (przypisany jest tylko do przypadków jednostkowych). Takie podejście 
często było prezentowane w literaturze, gdzie analizowano obserwowane rozkłady zmian 
anomalii siły ciężkości korespondowały z obserwowanymi obniżeniami, lecz nie podawano 
matematycznego opisu tego związku lub opis ten miał charakter ograniczony do danego 
przypadku eksploatacji z pominięciem fizycznych parametrów charakteryzujących podany 
związek. 

Ostatnie znaczenie relacji w rozumieniu ścisłego związku wynikającego z założeń uwarunko-
wanych parametrami górniczo-geologicznymi nie było wcześniej podejmowane i jest ono 
poruszone w niniejszej pracy. Podjęta tu została próba powiązania zmian siły ciężkości i obniżeń 
zarówno na drodze teoretycznej jak i na podstawie materiału obserwacyjnego. W części 
wprowadzającej opisano analizę zmian zachodzących na skutek eksploatacji z punktu widzenia 
grawimetrii, geodezji a także mechaniki górotworu, niezbędnej dla zrozumienia otrzymanych 
wyników prac zarówno grawimetrycznych jak i geodezyjnych. 

2.2. Mikrograwimetria w pracach związanych z analizą deformacji górotworu 

Rozwój grawimetrii - nauki zajmującej się badaniem wzajemnego oddziaływania grawita-
cyjnego ciał, ich polami grawitacyjnymi i siłami ciężkości, zdeterminowany jest przez doskona-
lenie aparatury pomiarowej. Współczesne grawimetry pozwalają mierzyć zmiany siły ciężkości 
z dokładnością już do jednej miliardowej jej części (± 0,1 i^Gala) (Wang Q. et al., 1996), 
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Ta precyzja pomiaru spowodowała rozwój teoretyczny, metodyczny i techniczny metody grawi-
metrycznej, m.in. w zakresie badania budowy geologicznej eksploatowanego górotworu oraz 
zmian, jakim podlega on w czasie eksploatacji. W efekcie wykształciła się metoda mikrograwi-
metryczna opracowana w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Fajklewicz Z., 1971). Po-
ega ona na wprowadzeniu specjalnej metodyki prac polowycłi, w tym tectiniki wykonywania 

obserwacji (duże zagęszczenie pomiarów przy użyciu przyrządów o wysokiej dokładności), jak 
również na uwzględnianiu szeregu poprawek związanych ze specyfiką miejsca obserwacji (Faj-
klewicz Z., 1971). Przedmiotem badań są tu płytko leżące formy tektoniczne, erozyjne i antropo-
geniczne, które wywołują anomalie siły ciężkości, o wartościach ekstremalnych często tylko 
kilka razy większych od błędu pomiaru. Tak więc począwszy od badania pola grawitacyjnego 
Ziemi, poprzez badanie niejednorodności w rozkładzie mas Ziemi dla potrzeb rozpoznania geo-
logicznego grawimetria zaczęła znajdować zastosowanie w coraz to bardziej specjalistycznych 
dziedzinach, do których zalicza się także mikrograwimetrię górniczą. Jak sama nazwa wskazuje, 
przedmiotem zainteresowania tej ostatniej są problemy górniczo-geologiczne związane z prowa-
dzeniem eksploatacji złóż określonej kopaliny. Na ogół są to problemy górnictwa podziemnego 
w zakresie: 

— badania odkształceń objętościowych górotworu wywołanych eksploatacją górniczą; 
— predykcji sejsmiczności górotworu; 
— badania tektoniki złoża ze szczególnym uwzględnieniem dyslokacji małego zasięgu; 
— wykrywania i lokalizacji pustek naturalnych lub antropogenicznych; 
— badania zmian hydrogeologicznych zachodzących w górotworze. 
W ramach tej metody wchodzą specjalistyczne pomiary: 
— czasowych zmian mikroanomalii siły ciężkości (Fajklewicz Z., 1973); 
— gradientu pionowego siły ciężkości (Fajklewicz Z., Duda W., Śliz J.,1972). 

2.2.1. Podstawy teoretyczne metody 

Prawo powszechnego ciążenia odkryte przez Newtona podaje, że na każdy punkt materialny 
umieszczony we wnętrzu Ziemi, jak również w jej otoczeniu, działa siła przyciągania, zwana siłą 
grawitacji. Przedmiotem pomiarów grawimetrycznych są zmiany siły ciężkości wyrażane przez 
jej natężenie. Jego miarą jest parametr przyspieszenia ziemskiego, oznaczanego jako g, którego 

O O 
jednostką podstawową jest m/s (średnia wartość g = 9,80 m/s ). Mniejsze, pokrewne jednostki to 
Gal i miligal (1 Gal = m/s^). 

Wartość przyciągania newtonowskiego w danym punkcie jednostkowej masy jest funkcją 
gęstości, rozmiaru, kształtu ciała przyciągającego, odległości od środka tej masy. 

Spośród wymienionych parametrów jedynie gęstość nie jest rozważana w przypadku rozpa-
trywanej dalej teorii wpływów w ujęciu Knothego. Opiera się ona natomiast, podobnie jak 
omawiane dalej przypadki grawitacyjnego oddziaływania ciał dwu- i trójwymiarowych, na 
pozostałych wielkościach opisujących rozmiar i odległość punktu pomiarowego od wyrobisk 
górniczych. Jednak funkcja wpływów Knothego odnosi się generalnie dla dwóch przypadków 
kształtu: tzw. nieskończonej półplaszczyzny i pola prostokątnego. Sformułowane przez Newtona 
prawo powszechnego ciążenia, do którego odnosi się grawimetria, ma charakter uniwersalny 
dotyczący każdej postaci geometiycznej oddziaływującego ciała. Prawo to wyraża siłę, z jaką 
ciała przyciągają się wzajemnie, w zapisie wektorowym dla dwóch punktów materialnych mj 
i mi oddalonych o r przyjmuje postać: 

11 



Rozdział 3 

m (2.1.) 

gdzie: 
G - stała grawitacji; G = (6,67259 ± 0.00085) • 10"'' m -̂ kg"'- s"̂  

wektor wodzący poprowadzony z punktu przyciągającego do punktu przyciąganego. 

Wyprowadzone na podstawie tego prawa stosowane w literaturze geofizycznej pojęcie siły 
ciężkości jako pochodnej potencjału grawitacji (W) względem x,y,z w prostokątnym układzie 
współrzędnych utożsamiane jest najczęściej ze składową pionową gz przyśpieszenia siły 
ciężkości: 

5W ^ 
2 = = G 
^^ 9z • 

r ( x \ y ' , z ' ) - ( z ' - z) 
dl (2.2.) 

Zmiana przyśpieszenia siły ciężkości może być w danym punkcie wywołana przemieszcze-
niem masy lub wskutek zmiany gęstości z zachowaniem stałej masy. W przypadku pomiarów 
grawimetrycznych związanych z prowadzoną eksploatacją w zależności od warunków górni-
czo-geologicznych oba te czynniki mają różny wpływ na wynik obserwacji. W pierwszym wy-
padku przemieszczenie masy dotyczyć będzie np. pustek wynikłych z prowadzonej eksploatacji, 
w dmgim przypadku zmiana gęstości może być wywołana np. deformacją górotworu pod 
wpływem stanu naprężenia. Grawitacyjne oddziaływanie eksploatacji spowodowane jest głów-
nie przez te dwa czynniki choć może się zdarzyć, że procesy wywołane przez tą eksploatację np. 
hydrogeologiczne mogą mieć decydujący wpływ na obserwowane zmiany grawitacyjne. Z uwagi 
na ograniczony charakter tych zmian (wartości ekstremalne są często tylko kilkukrotnie większe 
od błędu pomiaru) bardziej właściwe byłoby mówić o mikroanomaliach siły ciężkości. Zastoso-
wanie grawimetrii do rozwiązywania zagadnień, gdzie zmiany gęstościowe w górotworze są mi-
nimalne Avymaga wysokiej dokładności grawimetrów, a pomiary shiżące do wykrywania tych 
zmian noszą nazwę mikrogarwimetrycznych (Fajklewicz Z., 1971). 

Uchwycenie zmian wynikających z robót górniczych może mieć miejsce bądź na drodze 
interpretacji zdjęcia mikrgrawimeti-ycznego, na podstawie którego uzyskuje się tzw. użyteczną 
mikroanomalię siły ciężkości (po uwzględnieniu niezbędnych poprawek), bądź na drodze obrazu 
zmian zarejestrowanych przed i po wystąpienii zdarzenia jakim jest tu ingerencja człowieka 
w rozkład mas w górotworze powodującym zmianę rozkładu anomalii siły ciężkości. Dla opraco-
wania modelu obserwowanych zmian niezbędna jest znajomość parametrów charakteryzujących 
zmiany w górotworze powstałe w wyniku prac górniczych. Jednym z nich są rozmiary i położenie 
ciała zaburzającego, które tu należy utożsamiać z określonymi partiami górotworu, które 
oddziaływają grawitacyjnie w następstwie tych prac. 

2.2.2. Pola grawitacyjne wybranych brył 

W przedstawionej pracy obiektem zainteresowań są źródła generujące własne pola grawita-
cyjne związane z podziemną eksploatacją górniczą. Rozkład pola grawitacyjnego ciał 
zaburzających, w tym także wyrobisk górniczych i pustek poeksploatacyjnych, jest funkcją 
różnicy pomiędzy ich gęstością a gęstością skał otaczających (zwanego dalej kontrastem 
gęstości). Zależy on również od wielkości, kształtu i głębokości występowania ciał 
zaburzających. Zadaniem grawimetrii stosowanej jest wykrywanie tych ciał (anomalnych) 
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i określenie wymienionych parametrów. W przypadku form geologicznych pola grawitacyjne 
ciał zabm'zających często aproksymowane są jednorodnymi bryłami o kształtach regularnych: 
ciała o kształtach nieregularnych dzieli się na części, które można przybliżać modelami ciał 
o regularnej budowie, a następnie sumuje się ich pola grawitacyjne (efekty grawitacyjne). 

Mimo, że analizowane ciała (wyrobiska górnicze, partie odkształconego górotworu, itp.) są 
bryłami o kształtach regulamych, rozwiązania wzorów całkowych opisujących ich grawitacyjne 
oddziaływanie często b j ^ a j ą złożone; niektóre stosowane wzory całkowe opisujące efekt grawi-
tacyjny takich ciał zostały rozwiązane stosunkowo niedawno. 

W dalszej części pracy rozważane są następujące bryły, którymi można przybliżać określone 
partie górotworu dla określenia skutków eksploatacji górniczej w aspekcie zmiany anomalii siły 
ciężkości: 

— pozioma półpłaszczyzna materialna (określająca pole eksploatacji w formie tzw. 
nieskończonej półpłaszczyzny); 

— prostopadłościan (określa zarówno prostokątne pole eksploatacji jak i wyrobiska rozpa-
trywanej w pracy eksploatacji komorowo-filarowej); 

— ostrosłup ścięty, nazywany dalej pryzmą (określa przestrzeń nad wyeksploatowaną partią 
górotworu)* 

a) Pozioma półpłaszczyzna materialna 

W przyjętym prostokątnym układzie współrzędnych pozioma półpłaszczyzna materialna 
rozciąga się nieskończenie wzdłuż kierunku dodatniej osi y, a w kierunku osi x od O do +00 
i występuje na głębokości Z\ (rys. 2.2.): 

ek^loatacja 

>+00 

calizna 

Rys. 2.2. Rozkład siły ciężkości nad polem eksploatacji aproksymowanym 
nieskończoną półpłaszczyzną materialną 

Działanie grawitacyjne takiej nieskończonej półpłaszczyzny materialnej, można łatwo 
wyznaczyć korzystając z przyjętego w grawimetrii pojęcia gęstości powierzchniowej Pp̂  zdefi-
niowanej jako masa przypadająca na jednostkę powierzcłmi: 

Ag = 2 G • p 
/ \ 

N X 
-ł- arctg — 

V 2 
(2.30 

1 J 

13 



Rozdział 3 

Jak wynika z powyższego wzoru: 
— dla X = +C0 : Ag(+co) = 2 • tt • G • pp; 
— dla X = O : Ag(0) = TI; • G • pp; 
— dla X = -co : Ag(~oo) = 0; 

dla Xn dla którego Ag(Xn) = 0,5 • Ag(0) = 0,5 • ti • G • pp; Xn = Zj 

Przy odpowiednich rozmiarach pola eksploatacji efekt grawitacyjny powstałej pustki może 
być rozważany przy użyciu wzoru (2.2.) pod warunkiem, że efekt ten będzie związany jedynie 
z istniejącym wyrobiskiem. 

c) Prostopadłościan 

Grawitacyjne oddziaływanie brył o kształcie prostopadłościanu (najbardziej odpowia-
dającym wyrobiskom górniczym, jak również stosowanym do przybliżeń wyrobisk o kształcie 
nieregulamym) było wielokrotnie opisywane w literaturze. Jednocześnie pojawiły się nowe me-
tody obliczania oddziaływania prostopadłościanu. Zagadnienie było przedmiotem dyskusji, jaka 
toczona była na łamach „Geophysics", Rozwiązanie wzoru całkowego opisującego grawitacyjne 
oddziaływanie prostopadłościanu miało miejsce stosunkowo niedawno. Pierwszy raz zostało ono 
podane w pracy MacMillana (MacMillan W.D., 1930), a następnie było wielokrotnie publikowa-
ne w różnych wersjach. W literaturze polskiej godne uwagi sąprace A. Sasa i A. Wójcickiego po-
święcone temu zagadnieniu (A. Sas, 1992). A. Sas podaje uproszczoną formułę ułatwiającą 
obliczanie, natomiast A. Wójcicki proponuje stosowanie algorytmu umożliwiającego przybliż-
one określenie efektu grawitacyjnego brył będących wielościanami (Wójcicki A., 1994). W wa-
runkach polskich pierwsze praktyczne zastosowanie tego wzoru w ramach geofizyki gómiczej 

-podjęto na początku lat 70-tych przez A. Glińskiego, który jest autorem tzw. poprawki gómiczej, 
bazującej na efekcie grawitacyjnym rozpatrywanej figury geometrycznej. W swojej pracy (Gliń-
ski A., 1978) rozpatruje on oddziaływanie grawitacyjne wybranej grupy wyrobisk w kopal-
ni „Solno". 

Zagadnienie grawitacyjnego oddziaływania wyrobisk kopalni „Solno" było kontynuowane 
na początku lat 80-tych w związku z pracami pomiarowymi PBG z Warszawy w rejonie 
tej kopalni („Dokumentacja szczegółowych badań 1980), gdzie istniejące wyrobiska 
(wówczas w liczbie przeszło 1 tys.) i to jedynie 1 poziomu były aproksymowane jednym 
prostopadłościanem. Takie podejście było dużym uproszczeniem dla celów analizy zmian 
zachodzących w eksploatowanym górotworze. W związku z powyższy pojawiły się ostatnio 
prace, w których wyznaczany był efekt grawitacyjny od wszystkich istniejących (w trakcie 
trwania pomiarów) wyrobisk (Szczerbowski Z., 2000) i podjęta jest także w tej pracy. 

W przedstawionej pracy autor ogranicza się jedynie do częściej stosowanego rozwiązania, 
które zostało zaproponowane przez Nagy'ego (Nagy D,, 1966). 

W przyjętym układzie współrzędnych prostokątnych umieszczony w nim prostopadłościan 
posiada ściany równoległe do osi układu, a ich położenie ograniczone jest współrzędnymi: 

— względem osi x: X] i X2; 
— względem osi y: y\ i yi, 
— względem osi z: Z\ i Z2. 
Wartość siły ciężkości dla punktu P(0,0,0), leżącego w początku układu współrzędnych 

można zapisać: 
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X2 yzZz 
Ag(0,0,0) = Gp 

zdxdydz 

Xl yj zi + z ' ) 2 \3 /2 

(2.4.) 

P(0,0,0) 

2l 

Xl 

I 

5 , I 

X2 

8 

{ , 1 

• 

Rys. 2.3. Schemat ilustrujący układ współrzędnych i rozmieszczenie 
naroży rozpatrywanego prostopadłościanu 

W wyniku całkowania otrzymuje się: 

Ag(0,0,0) = G-p X •ln(y+ R) + y •ln(x +R) + z-arctg 
Z-R" Z2 yi (2.5.) 
x-y_ Yi X, 

gdzie: 

Ostatecznie: 

Ag (0,0,0) = G • p • (X2 • ln(y2 + Ri) + y2 • In (x2 + R,) - X2 • ln(y2 + Ry) + yz • In (x2 + R?) 
- X2 • ln(yi + R2) + yi • In (x2 + R2) + X2 • ln(yi + Rg) + yi • In (x2 + Rg) -
- xl • ln(y2 + R4) + y2 • In (xi + R4) + XI • ln(y2 + R5) + y2 • In (xi + R5) + 
+ xl -InCyi+Rj) + y, • In (x, + R3) - X, • ln(y,+R6) + y, • In (xl + R^) + 
+ 2 • Z2 • arctg((x2 + y2 + Ri)/z2) - 2 • z, • arctg((x2 + y2 + R7)/z2) 
- 2 • Z2 • arctg((x2 + yi + R2)/z2) + 2 • zj • arctg((x2 + yi + Rgyzj) -

- 2 • Z2 • arctg((xi + y2 + R4)/z2) + 2 • zi • arctg((xi + y2 + R5)/z2) + 
+ 2 • Z2 • arctg((x, + y, + R3)/z2) - 2 • z, • arctg((x, + yi + R6)/z2)) 

(2.6.) 
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e) Pryzma (ostrosłup ścięty) 

Zasada rozwiązywania, a także postać funkcji opisującej działanie grawitacyjne pryzmy jest 
analogiczna jak w przypadku prostopadłościanu. W Polsce zagadnienie to nie było wcześniej roz-
patrywane. Przedstawione poniżej rozwiązanie pochodzi z literatury radzieckiej (Starostienko 
W.I., 1978), (Mudrecova EA., 1981), gdzie autorzy proponują stosowanie tej właśnie bryły dla 
celów aproksymacji form geologicznycłi o nieregularnych kształtach, sugerując, że pryzma lepiej 
przybliża kształt nieregularnych form geologicznych ze względu na swoją większą „elastycz-
ność". Dla dokładniejszego opisania grawitacyjnego oddziaływania tych struktur proponują jed-
nocześnie rozwiązanie bardziej ogólne - zakładają zmienność rozkładu gęstości wraz z głęboko-
ścią. Podejście to przyjęto również w przedstawionej pracy. 

W związku z brakiem równoległości ścian bocznych, otrzymuje się dodatkowe współrzędne 
określające granice całkowania (we wzorze przyjęto analogiczne oznaczenia jak w poprzednio 
rozpatrywanym przypadku z prostopadłościanem). 

Niech zmienność gęstości określa funkcja: 

p(z) = p + k - ( z - z , ) 

gdzie: 
k - współczynnik zmienności gęstości z głębokością (Mg-m~^); 
p - przyjęta dowolna gęstość. 

Wartość siły ciężkości nad zdefiniowaną bryłą w punkcie P(0,0,0) wyraża się wzorem: 

Z2 Yb̂B 
Ag(0,0,0) = G 

Zl yil*!! 

p(z) - z dxdydz 
z ^ f ^ 

(2.7.) 

gdzie: 

B 

Yh = ( z 

1 
Z2 ZJ 

X. =(z , - z ) — — ^ + X 

YB -

Z2 Zj 

z ^ - z , 

Z2-Z1 

Granice całkowania podano w postaci funkcji, wiążących współrzędne naroży pryzmy z jej 
wysokością. Ostatecznie, po scałkowaniu względem x i y uzyskuje się rozwiązanie (Mudre-
cova E.A., 1981): 

Ag(0,0,0) = G-p arctg xy 
zR 

YB 

Yh 

X B 
X 

dz +G-k ( z - z , ) 
H 

xy 
arctg Yb X3 ^^ (2.8.) 

zR Yh 

gdzie: 
X 
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Rozwiązanie takie jest wystarczające dla obliczeń numerycznych z wykorzystaniem maszyn 
liczących. 

P(0,0,0) 

Rys. 2,4. Schemat ilustrujący układ współrzędnych 
i rozmieszczenie naroży rozpatrywanej pryzmy 

2.2,3. Dotychczasowy stan badań w zakresie grawitacyjnego oddziaływania skutków 
eksploatacji 

Wymienione wcześniej zadania mikrograwimetrii górniczej łączą się w różnym zakresie 
z tematem pracy. Pominięto tu jednak analizę zagadnień związanych ze zmianami hydrogeolo-
gicznymi, jako wpł3nvami pośrednimi eksploatacji. Pozostałe zadania: badania odkształceń 
objętościowych, wykrywanie i lokalizacja pustek są w znacznej mierze związane z rozpatrywaną 
w niniejszej pracy problematyką. Zagadnienia dotyczące lokalizacji pustek (w tym także tych 
związanych z eksploatacją górniczą) bazują na tzw. zadaniach odwrotnych grawimetrii -
wykorzystując między innymi przytoczone wyżej wzory opisujące rozkłady siły ciężkości nad 
ciałami anomalnymi. Dysponując danymi terenowymi (anomaliami siły ciężkości) można 
określić geometrię, rozmiary i lokalizację pustek, których aktjwacja (ekspansja ku powierzchni) 
stanowić może niebezpieczeństwo dla obiektów istniejących na powierzchni. Takie zadanie 
związane jest więc bezpośrednio ze szkodami górniczymi, a dzięki pomiarom grawimetrycznym 
istnieje możliwość rozpoznania i ewentualnej likwidacji pustek. Ograniczenie metody grawime-
trycznej łączy się z głębokością zalegania i rozmiarami pustek, które warunkują możliwość jego 
zarejestrowania. 

Biorąc pod uwagę wszystkie zadania realizowane przez mikrograwimetrię górniczą, można 
wyróżnić, ze względu na rejon badań, podziemną i powierzchniową mikrograwimetrię górniczą. 
Podziemne pomiary siły ciężkości mają dhigą tradycję i sięgają 1854 r., kiedy to G.B. Airy 
dokonał w wyrobiskach górniczych pierwszych pomiarów wahadłowych mających na celu 
zbadanie zmienności siły ciężkości, wywołanych przez masy skalne najbardziej zewnętrznych 
partii skorupy ziemskiej. Pierwsze pomiary grawimetryczne mające na celu określenie zmiany 
gęstości skał w pionie przeprowadzone zostały w 1939 r. przez H. Junga. Problem ten był nadal 
kontynuowany przez innych autorów, a w Polsce przez Z. Fajklewicza (Fajklewicz Z. 1956). 
Te ostatnie miały na celu wyznaczenie gęstości skał dla obliczania niecek osiadań wywołanych 

ciemne pomiary miały na celu wykrywanie złóż rud, wyzna-
czanie kształtu eksploatowanych złóż czy badanie wewnętrznej budowy geologicznej eksploato-
wanego górotworu. Miały więc związek głównie z rozpoznaniem geologicznym i nie dotyczyły 
skutków eksploatacji. Te ostatnie analizowano dopiero w latach 70-tych. Wtedy to A. Gliński 
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wprowadził pojęcie poprawki górniczej (Gliński A., 1974), której celem było oddzielenie 
efektów od istniejących wyrobisk górniczych. Prace pomiarowe w kopalni „Solno", przeprowa-
dzone w związku z tym zagadnieniem wykorzystywały nową metodę pomiarową - tzw. zdjęcia 
wielopoziomowego (Gliński A., 1978). Technika ta polega na przeprowadzeniu pomiarów siły 
ciężkości danego elementu pola na różnych poziomach (co umożliwia w kopalniach sieć 
wyrobisk) dla ograniczenia wieloznaczności interpretacji geologicznej i po raz pierwszy 
wykorzystana została na terenie kopalni „Ziemowit" (Fajklewicz Z., 1969). Celem tych ostatnich 
prac było zbadanie możliwości wykrywania uskoków metodą mikrograwimetryczną. W wyniku 
przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że istniejącej w przekopie anomalii ujemnej 
odpowiada anomalia dodatnia w profilu powierzchniowym, co potwierdziło istnienie deniwelacji 
stropu utworów triasu i wykluczyło występowanie dyslokacji w tym rejonie. 

Zarówno w przypadku pomiarów w kopalni „Ziemowit", jak i w kopalni „Solno" celem 
pomiarów było badanie form geologicznych, jednak w tym ostatnim przypadku uwzględniono 
oddziaływanie grawitacyjne istniejących wyrobisk. Pomimo, że nie było to głównym celem 
pracy, można przyjąć ją za jedną z pierwszych w Hteraturze polskiej poświęconą zagadnieniu 
grawitacyjnego oddziaływania prowadzonej eksploatacji. Wcześniej pojawiła się już praca 
(Fajklewicz Z., 1972), która była pierwszą publikacją w Polsce poświęconą grawimetrycznym 
skutkom odkształceń górotworu na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej. W pracy tej 
ogłoszone zostały wstępne wyniki pomiarów jakie prowadzone były w rejonie kopalni „Komuna 
Paryska" po raz pierwszy wykorzystując przy tym metodę prowadzenia obserwacji opracowaną 
przez Z. Fajklewicza (Fajklewicz Z., 1973). 

Obok pomiarów grawimetrycznych w ramach szerszego tematu: „Kompleksowe badania 
geofizyczne na wybranych profilach przechodzących przez wyeksploatowane, eksploatowane 
i nieeksploatowane partie górotworu" wykonane zostały przez zespół z MIGSiGN również inne 
pomiary geofizyczne (podziemne i powierzchniowe). Poza rejonem „Komuny Paryskiej" prowa-
dzone były również obserwacje w KWK „Pstrowski", Badania wykazały, że mierzone wartości 
nad pustkami poeksploatacyjnymi są kilkakrotnie większe od tych, które powinny być zarejestro-
wane biorąc pod uwagę jedynie parametry samego wyrobiska górniczego (Kowalczuk J. 
z zespołem, 1974). Różnice te są wynikiem zachodzących zmian w rozkładzie gęstości góro-
tworu wskutek jego odkształcenia objętościowego. Zjawisko generowania przez odkształcany 
górotwór zmian gęstości, a co za tym idzie zmian anomahi siły ciężkości, stało się nowym polem 
zainteresowania mikrograwimetrii gómiczej. Zależność pomiędzy naprężeniami istniejącymi 
w górotworze a odkształceniami nasunęła myśl o wykorzystaniu mikrograwimetrii dla celów 
prognozowania zjawisk dynamicznych, generowanych eksploatacją górniczą. Tak od 1973 r. 
metoda ta skutecznie stosowana jest w górnośląskich kopalniach węgla kamiennego. Pomiary 
prowadzone były między innymi w kopalniach: „Pstrowski" (1973-74), (1982-86), „Miecho-
wice" (1977-78), „Szombierki" (1979-80), „Bobrek" (1982-84), „Kleofas" (1987-88), „Sta-
szic" (1986-87), „Mysłowice" (1989-95), „Wujek" (199^95). Wykorzystując polskie doświad-
czenia, podobne pomiary zostały przeprowadzone z pozytjwnym skutkiem również 
w kopalniach węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhiy (Casten U., Fajklewicz Z., 1993). W wyniku 
szeroko zakrojonych prac pomiarowych wykazano, że mikroanomalie siły ciężkości osiągają 
swoje minimum wcześniej, niż nastąpi proces zniszczenia skały. Udowodniony został przy tym 
związek energii sejsmicznej z mikroanomaliami siły ciężkości, co stworzyło nowe możliwości 
w zakresie prognozowania niebezpiecznych stanów naprężeń w górotworze (Fajklewicz Z., Szu-
ster J., Matwiejszyn A., Radomiński J., 1996a), (Fajklewicz Z., Szuster J., Mątwiejszyn A., Rado-
miński J., 1996b). W 1993 r. dokonano pierwszej ciągłej rejestracji zmian anomalii siły ciężkości 
będących wynikiem prowadzonej eksploatacji w KWK „Mysłowice". W wyniku prowadzonych 

18 



Defomiacje powierzchni a ::niiany siły ciężkości - relacje -w wanmkach eksploatowanego górohi^onj 

prac pomiarowych określone zostały strefy zagrożone tąpaniami w eksploatowanym górotworze, 
co potwierdzono prześwietleniami sejsmicznymi. W związku z powyższym wykonane zostały 
strzelania wstrząsowo-odprężające (Fajklewicz Z., Szuster J., Mątwi ej szyn, Radomiński J., 
1996b). Opisane tu prace są wciąż kontynuowane. 

O ile podziemne pomiary mikrograwimetryczne związane były raczej z oceną stanu 
górotworu naruszonego eksploatacją, to pomiary powierzcłiniowe dotyczyły głównie wykry-
wania pustek w ośrodku skalnym. Na celowość zastosowania pomiarów grawimetrycznych 
do poszukiwań pustek zwrócił uwagą Z. Fajklewicz (Fajklewicz Z., 1956), a opis zmian 
zachodzących w górotworze na skutek istniejących w nim pustek przedstawiono w pracy 
(Fajklewicz Z., 1985). Przełom w tym zakresie przyniosły pomiary mikroanomalii siły ciężkości 
i pionowego gradientu siły ciężkości. Pomiary tego typu z uwagi na ich lokalizację - często 
w obrębie zakładów przemysłowych czy obszarów o wzmożonym ruch pojazdów — należą do 
wyjątkowo uciążliwych i mogą być obarczone błędami przypadkowymi. Trudności te potęguje 
jeszcze istniejąca zabudowa, co wymaga przy obliczeniach wprowadzenia dodatkowo poprawki 
urbanistycznej. Pierwsze prace tego typu przeprowadzone były tuż po wojnie i dotyczyły lokali-
zacji starych nie podsadzonych szybów kopalń z okresu międzywojennego z rejonu Zabrza. 
Skuteczność metody miki'ograwimetrycznej w zakresie oceny stopnia podsadzenia starych 
szybów została wykazana w ponad 200 przypadkach (Fajklewicz Z., 1980). Z omawianym 
zagadnienie związane są prace poświęcone lokalizacji starych ^>vyrobisk górniczych. W Polsce 
prowadzone były one i wciąż są wykonywane między innymi w rejonie Olkusza. Skuteczność 
metody w tym przypadku była niejednokrotnie potwierdzona wierceniami. Wykrycie pustek 
często ocaliło ważne obiekty na powierzchni. Ograniczenie metody grawimetrycznej do tego 
typu zagadnień związane jest z głębokością zalegania takich pustek. Zależnie od ich rozmiaru 
przy pewnej głębokości ich zalegania nie są one już rejestrowane aparaturą pomiarową. Bywa 
jednak i tak, że zalegające na pewnej głębokości pustki rozpoczynają migrację ku powierzchni, 
w związku z czym obserwuje się wzrost mikroanomalii siły ciężkości. Zagadnienie to było przed-
miotem wielu publikacji, które dotyczyły prac prowadzonych na obszarze KWK „Mysłowice" 
(tzw. rejon Mieszko), gdzie doszło do powstania zespołu zapadlisk w związku z aktywacją 
starych pustek poeksploatacyjnych. Na podstawie pomierzonych anomalii różnicowych 
wskazujących na ekspansję pustek ku powierzchni wykonano wiercenia, które potwierdziły 
wyniki pomiarów mikrograwimetrycznych. Efektem wielu lat pracy nad tym zagadnieniem było 
opracowanie metody kontroli wykrywania i ekspansji pustek ku powierzchni (Fajklewicz Z. 
z zespołem, 1994). Osiągnięte wyniki przyczyniły się do uniknięcia szkód budowlanych 
i spowodowały, że badania w tym rejonie prowadzone są systematycznie przez już prawie 
dwadzieścia lat. 

Wszystkie wspomniane wyżej prace nie dotyczyły jednak wprost zagadnienia, któremu 
poświęcona jest przedstawiona praca, chociaż w pewnym sensie dotyczyły one często związków 
zmian anomalii siły ciężkości i deformacji powierzchni oraz górotworu. Nieliczne prace jakie 
ukazały się w Polsce i w bezpośredni sposób podjęły to zagadnienie, związane były z eksplo-
atacją otworową siarki (Stopiński A., Stein J., Czepulis K., 1970), (Fajklewicz Z., 1974), (Stein 
J., 1983). Celem tych prac było głównie określenie za pomocą pomiarów mikroanomalii siły 
ciężkości i pomiarów niwelacyjnych wielkości zasobów wydobytych i pozostawionych. J. Stein 
na podstawie wyników prac mikrograwimetrycznych i geodezyjnych wykazał korelacje, jakie 
zachodziły pomiędzy nimi; w wielu przypadkach jednak, jak sam przyznaje, nie otrzymywał 
zgodności pomiędzy wynikami tych badań. Niezgodność ta dotyczyła również często znaków 
analizowanych wartości anomalii i obniżeń terenu. W przypadku analizowanej eksploatacji 
siarki mierzony efekt grawitacyjny nie jest jedynie związany z powstałymi pustkami poeksplo-
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atacyjnymi czy deformacjami objętościowymi górotworu, lecz także w znacznym stopniu ze 
zjawiskami sztucznych erupcji źródeł wód technologicznych i innymi zmianami hydrogeolo-
gicznymi w nadkładzie złoża. Niestety prace te zostały ograniczone jedynie do wyznaczenia 
współczynnika korelacji pomiędzy anomaliami a obniżeniami terenu z pominięciem sytuacji 
górniczej. Pominięta została ponadto analiza ilościowa otrzymanych wyników, a otrzymane 
wyniki pomiarów geodezyjnych nie zostały odniesione do teorii wpływów, co pozwoliłoby na 
skonstruowanie modelu wiążącego wyniki pomiarów geodezyjnych i grawimetrycznych także 
w czasie (z uwagi choćby na fakt, że obserwowane obniżenia rejestrowane są z pewnym 
opóźnieniem w stosunku do rejestrowanego efektu grawitacyjnego od powstałych pustek poeks-
ploatacyjnych). Niemniej jednak praca ta z uwagi na podjęte zagadnienie może być uznana za 
precedensową. W dostępnej autorowi literaturze zagranicznej tylko jedna praca poświęcona była 
rozpatrywanemu zagadnieniu. Dotyczyła ona eksploatacji węgla w jednej ze szkockich kopalń. 
Otrzymane wyraźne związki pomiędzy zmianami wysokości punktów a zmianami anomalii siły 
ciężkości w rejonie prowadzonej eksploatacji nie były niestety poddane szerszej analizie 
(Lyness D., 1985). Krzywe anomalii różnicowych są niemal identyczne z krzywymi obniżeń 
punktów na profilu poprzecznym (do prowadzonej eksploatacji). Jak wynika z otrzymanych tam 
wyników, na niektórych punktach pomiarowych w rejonie brzeżnym niecki obniżeniowej 
otrzymano dodatnie zmiany wysokości i dodatnie zmiany anomalii siły ciężkości. Choć zmiany 
te są w obu przypadkach bliskie zeru, to jednak trend ten jest wyraźny. Do związanych ze zagad-
nieniem można jeszcze zaliczyć prace prowadzone w rejonie eksploatacji złóż gazu w Groningen 
(M. van Gelderen, R. Haagmans, M. Bilker, 1999), gdzie analizowano na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu lat zmiany efektu grawitacyjnego i wysokości punktów w odniesieniu do ilości 
wyeksploatowanego medium. Uzyskany drogą pomiarów efekt grawitacyjny wykazał dużą 
zgodność z tym, jaki został obliczony na podstawie wielkości wydobycia. Rozkład zmiany 
anomalii w czasie nawiązuje generalnie do rozkładu obniżeń. Stwierdzone w pewnych okresach 
czasu niezgodności w wyznaczonym trendzie zmian anomalii i wysokości punktów, mogą 
świadczyć o dodatkowych procesach. Problem ten nie jest w pracy niestety rozwijany. Relacjom 
pomiędzy zmianami anomalii siły ciężkości a obniżeniami, chociaż nie w odniesieniu do prowa-
dzonej eksploatacji, były poświęcone prace (FajkleWicz Z., Jakiel K., Madej J., Porzucek S., 
1994), (Fajklewicz Z., Jakiel K., Madej J., Porzucek S., 1996). Poświęcone one były analizie 
zjawisk towarzyszących wyciekowi w kopalni soli w Wieliczce z punktu widzenia geofizyki; 
z kolei geodezyjna interpretacja uwzględniająca wyniki prac geofizycznych została przedsta-
wiona w pracy (Szczerbowski Z., 1996). 

Jak widać z powyższego przeglądu prac z zakresu mikro grawimetrii górniczej, osiągnięcia tej 
stosunkowo młodej dyscypliny są duże. Należy przy tym zauważyć, że większość z tych 
osiągnięć to dorobek jednego ośrodka naukowego. Spadek popularności grawimetrii na 
Zachodzie związany był w dużej mierze kierunkami rozwijania tych metod geofizycznych, 
których wyniki mogły mieć znaczenie dla celów poszukiwań ropy naftowej i dla przemysłu 
zbrojeniowego. W Polsce natomiast znaczące osiągnięcia mikrograwimetrii górniczej w zakresie 
możliwości prognozowania wstrząsów górniczych były prawdopodobnie przyczyną zaniechania 
rozpoczętych na początku lat 70-tych prac, które mogły określić związki pomiędzy deforma-
cjami na powierzchni a zmianami zachodzącymi w górotworze na skutek eksploatacji. Temat ten 
jednak przewijał się sporadycznie w literaturze naukowej, nigdy jednak w należytym stopniu 
i zwykle z pominięciem niezbędnej tu analizy teorii wpływów. Przedstawiona praca stanowi więc 
pewien powrót to badań, które rozpoczęto w latach 70-tych, następnie zaniechanych. 

20 



Defomiacje powierzchni a ::niiany siły ciężkości - relacje -w wanmkach eksploatowanego górohi^onj 

2.3. Deformacje powierzchni zachodzące w wyniku eksploatacji górniczej 

Obserwowane na powierzchni zmiany wywołane podziemną eksploatacją górniczą zależą 
przede wszystkim od czynników geologicznych i górniczych. Decydują one o wielkości, z a s i ^u 
i przebiegu tych deformacji. Ponieważ deformujący się górotwór może wywoływać dodatkowy 
efekt grawitacyjny, to dla określenia związków pomiędzy rejestrowanymi zmianami anomalii 
siły ciężkości a obniżeniami powierzchni musi być uwzględniony sposób rozchodzenia się defor-
macji w ośrodku skalnym. 

Tak więc na obserwowany efekt grawitacyjny wpływają: istniejące lub zlikwidowane 
wyrobiska, strefa zawału i strefa spękań. Wszystkie one dają na skutek powstałego kontrastu 
gęstości efekt grawitacyjny w postaci ujemnej mikroanomalii siły ciężkości. Dodatkowymi 
czynnikami mającymi wpływ na rejestrowaną anomalię będą między innymi dyslokacje tekto-
niczne oraz zmiany hydrogeologiczne (drenaż warstw wodonośnych, itp.) w górotworze. Trzeba 
mieć jednak na uwadze fakt, że podstawowe czynniki decydujące o obserwowanej anomalii 
wynikają przede wszystkim z wybranej przestrzeni - jej kształtu, rozmiarów i lokalizacji, ale 
także z własności mechanicznych ośrodka skalnego. Podstawowa relacja pomiędzy efektem 
grawimetrycznym a obniżeniami dotyczyć musi tych właśnie podstawowych parametrów 
wyrobisk. Główna zależność pomiędzy badanymi wielkościami odnosić się będzie do matema-
tycznych relacji pomiędzy wzorami opisującymi z jednej strony efekt grawitacyjny danego pola 
eksploatacji, a z drugiej obniżenia nimi wywołane. 

Ponieważ deformacje objętościowe zachodzące w eksploatowanym górotworze mają często 
decydujący wpływ na rejestrowany efekt grawitacyjny, w dalszej części pracy po krótkiej charak-
terystyce teorii wpływów i przedstawieniu analizowanej w rozprawie teorii Budryka-Knothego 
omówione zostaną zmiany zachodzące w ośrodku skalnym, w tym zjawisko dylatancji, bez 
których model grawitacyjnego oddziaływania wyrobisk byłby niekompletny. 

Jak wspomniano wcześniej dla porównania zmian wysokości punktu ze zmianami anomalii 
iły ciężkości wykorzystana została postać funkcji wpływów w ujęciu teorii Budryka-Knothego 
ze względu na jej powszechne zastosowanie w Polsce. Matematyczne różnice w przypadku pozo-
stałych teorii całkowych są często nieznaczne i przedstawiona w pracy metodyka porównawcza 
może mieć również do nich odniesienie. Analiza porównawcza wzorów teorii Budryka-Knothe-
go oraz wzorów opisujących efekt grawitacyjny dotyczy dwóch przypadków: prostokątnego pola 
eksploatacji i tzw. nieskończonej półpłaszczyzny. 

W efekcie prowadzonych badań wykształciły się pewne kienmki opisu ruchów górotworu. 
Modele powstałe na bazie różnego traktowania górotworu jako ośrodka, opisujące stan 
przemieszczeń, dały początek wielu teoriom, które cechuje pewna odmienność w założeniach 
i traktowaniu górotworu jako ośrodka. Są one jednak często zbliżone pod względem postaci 
matematycznej. Różnice w równaniach matematycznych opisujących badane zjawisko dotyczą 
przede wszystkim ich parametrów. W kolejnych latach prace poświęcone zagadnieniom zacho-
wania się górotworu koncentrowały się głównie na adaptacji istniejących teorii do określenia 
wpływów dla różnych systemów eksploatacji. I tak powstały na bazie zmodyfikowanej teorii 
Knothego-Budryka, modele opisujące zachowanie się górotworu w warunkach komorowo-fila-
rowej eksploatacji soli (Pielok J., 1985), (Kortas G., 1989) czy siarki (Szewczyk J., 1990 ). 

2,3.1. Ogólna charakterystyka wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię 

W wyniku wyeksploatowania określonej partii złoża, a następnie zlikwidowania powstałej 
pustki przez zawał lub podsadzenie zachodzi proces deformacji górotworu, na który składają się 
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między innymi spękania i przemieszczania skał nadkładu. Efektem tego są powstające na 
powierzchni terenu, przy odpowiedniej głębokości (w warunkacłi Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego powyżej 100 m) eksploatacji deformacje ciągłe w postaci niecek obniżeń 
(Borecki M., Cłiudek M., 1972). W wyniku rucłiu mas skalnycłi górotworu tworzą się: 

— strefa zawału, obejmująca pustkę wypełnioną skałami zawału oraz tę część górotworu, 
w której doszło do załamania warstw stropowycłi; 

— strefa spękań; 
— strefa ugięć. 
Z punktu widzenia grawimetrii zarówno strefy te, jak i icłi rozmiary, mają duże znaczenie dla 

rejestrowanego efektu grawitacyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że rucla mas skalnycli zgodnie 
z prawem ciążenia odbywa się ku istniejącej pustce, można mówić o „migracji pustki ku po-
wierzclmi". Migracja polega na wykształcaniu się w czasie wspomnianycli stref obejmujących 
materiał skalny o mniejszej gęstości w porównaniu ze stanem początkowym. Rysunek 2.5. przed-
stawia wymienione strefy wraz z wektorami przemieszczeń. 

r-rr—^ ' 
« * * • 

• - . y 
. y • » i - I 

Rys. 2.5. Przestrzeń deformacji i wektory przemieszczeń 

Ze względu na sposób wykształcenia się niecki S. Knothe wyróżnia (Knothe S., 1953): 
— nieckę obniżeniową ustaloną^ która powstanie po upływie dostatecznie długiego czasu od 

chwili ukończenia eksploatacji (gdy ruch skał pod wpływem eksploatacji podziemnej 
ulegnie praktycznie zakończeniu); 

— nieckę osiadania nieustaloną, tworzącą się pod wpływem prowadzonej lub świeżo 
zakończonej eksploatacji, a więc nieckę, której kształt w czasie ulega zmianie. 

W dalszych rozważaniach pod uwagę brane są jedynie te rodzaje ruchów powierzchni, które 
w)woła eksploatacja prowadzona na odpowiedniej głębokości, a obserwowane zmiany mają 
charakter ciągły (strefy zawału i spękań nie sięgają powierzchni). 

Do opisu deformacji powierzchni wynikających z eksploatacji górniczej wykorzystuje się 
następujące parametiy (wskaźniki deformacji): obniżenie (w), przesunięcie (u), nachylenie (T), 
krzywizna terenu (K), odkształcenie poziome (s). Teoretyczny przebieg wskaźników deformacji 
dla pełnej niecki obniżeniowej pokazano na rysunku 2.6. 
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Legenda: 

••—osiadania nachylenia krzywizna przesunięcie odkształcenie 

Rys. 2.6. Teoretyczny rozkład wskaźników deformacji dla pełnej niecki obniżcniowej 

2.3.2. Krótki zarys teorii wpływów w ujęciu Budryka-Knothego 

Chociaż teoria ta często naz3wana jest teorią S. Knothego, to biorąc pod uwagę zasługi 
kolejnycłi badaczy poprawniej byłoby określać ją mianem teorii Litwiniszyn-Knotłie-Budryk 
(K. Greń, E. Popiołek, 1983). Najpierw S. Knotłie analizując krzywe różniczkowe profilu niecek 
obniżeniowycłi ostatecznie wykształconycłi podał postać funkcji wpływów, stwierdzając, że 
można ona być aproksymowana funkcją Gaussa. Następnie J. Litwiniszyn wykazał, że przyjęta 
przez Knothego funkcja wpływów spełnia wymogi stawiane funkcjom przejścia, a dzięki 
W. Budrykowi teoria uzupełniona została, w oparciu o związek Awierszyna, o zależność 
pomiędzy obniżeniami a przemieszczeniami poziomymi. 

Omawiana teoria bazuje na gaussowskim rozkładzie wpływów eksploatacji, gdzie w pro-
stokątnym układzie współrzędnych, w którym oś „x" skierowana jest poziomo, a oś „z" pionowo 
ku górze, punktowi powierzchni O (s = 0) zlokalizowanemu nad granicą eksploatacji odpowiada 
krzywa wpływów f(x), a dowolnemu punktowi powierzchni A(s) o współrzędnej poziomej s 
odpowiada krzywa wpływów f(x-s). Obniżenie dowolnego punktu powierzchni będzie więc 
wynosiło: 

o » 
w(s) = f(x-s)dx 

-aO 

Natomiast krzywa wpływów ma postać określoną wzorem 

f(x) 
w max e ' 

(2.9.) 

gdzie: 
Winax - maksymalne możliwe przemieszczenie pionowe (obniżenie) powierzcłmi, jakie 
może wystąpić po wybraniu pokładu w dostatecznie dużym obszarze, (teoretycznie 
w obszarze nieskończonym); 
r — parametr rozproszenia wpływów, określający profil niecki obniżeniowej, która teo-
retycznie sięga w nieskończoność. Często nazywany jest on także parametrem 

H zasięgu wpływów głównych i określony jest prostą zależnością funkcyjną: r = ; 
tgP 
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gdzie: H - głębokość eksploatacji, p - tzw. kąt zasięgu napływów głównych, odpowiadający 
promieniowi zasięgu wpływów głównycli. 

Dla tak określonej funkcji wplywóu' może zacłiodzić przypadek zagadnienia płaskiego (tzw. 
nieskończonej półpłaszczyzny) i zagadnienia przestrzennego (prostokątne pole eksploatacji). 
Aby równanie krzywej wplynów mogło być określone na podstawie profilu niecki obniżeniowej 
obsenvowanej terenie, muszą być spełnione \varunki dotyczące lokalizacji profilu niecki 
względem granic eksploatacji, jak również kształtu oraz lokalizacji granic eksploatacji 
i ^\ybranej partii pokładu. Ponadto należy dodać, że po^\7ższe rozważania odnoszą się tylko do 
profilu ostatecznie wykształconej niecki osiadania. 

2.3.2.1. Zagadnienie płaskie 

Dla przyjętego układu współrzędnych (z,x), początek osi x, prostopadłej do nieskończonego 
fiontu eksploatacji, leży nad granicą tej eksploatacji. 

inax 

.A, 

eksploatacja 
c- V V ^ < N- V V 

m \ ••> ^̂  'i 
calizna 

Rys. 2.7. Profil teoretycznej niecki obniżeniowej dla pola o kształcie nieskończonej półpłaszczyzny 

Jak wspomniano wcześniej krzywa wpływów może być przedstawiona w postaci: 

f(x) 
w.... X 

•71-inâc e ^ 

gdzie: 
Wniax = a • g; 
g - grubość pokładu; 
a - współczynnik eksploatacji 

W przypadku zagadnienia płaskiego obniżenie punktu P (x), zlokalizowanego na powierzchni 
terenu \\yniesie (Knotłie S., 1953): 

w(x) = 
w X 
' • max 

-Ti(X) -

..2 
(2.10.) 

ca 
- 0 0 
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Powyższa całka jest całką nieefektywną i przy obliczeniacłi należy kor2ystać z tablic dystij'-
buanty rozkładu normalnego. Należy pamiętać, że obniżenia w (̂x) skierow^ane są przeciwnie do 
przyjętego dodatniego kieninkn osi z. Wynika z tego, że: AVniax < O i w(x) < 0. 

Profil niecki osiadania wykazuje następujące cechy charakteiystyczne (Knothe S., 1953): 
— obszar objęty zasięgiem wpływów sięga daleko poza granice eksploatacji; 
— największe wpływy eksploatacji na powierzclini ^vystępują nad calizną do pewnej 

odległości; poza nią obniżenia są nieduże, a mcłiyłenia i krzywizny profilu małe; 
— ponad wybraną przestrzenią w pewnej odległości od granicy eksploatacji obniżenia 

osiągają praktycznie maksymalnie możliwą ^vartość Wniax. ^ profil niecki nieznacznie 
odbiega od linii prostej; 

— punkt przegięcia profilu niecki znajduje się nad granicą eksploatacji lub też jest 
ŵ  stosunku do niej przesuiiięty o pe^yną wielkość (zwykle w kienxnku przestrzeni 
wyeksploatowanej); 

— w punkcie przegięcia wielkość obniżenia osiąga wartość równą połowie obniżenia 
maksymalnego (0,5 • w w ) . 

Własności te zostaną porównane w dalszej części pracy z cecliami rozkładu anomalii siły 
ciężkości dla danycli przypadków eksploatacji. 

W podany cli dalej wzorach opisujących krzywą wpływów dla obu zagadnień wprowadza 
się własny zapis celem wygodniejszego porów^nania wzorów^ odnoszących się do efektu 
grawitacyjnego. 

2.3.2.2. Przypadek prostokątnego pola eksploatacji 

Usytuowanie prostokątnego pola eksploatacji względem przyjętego układu współrzędnych 
ilustmje poniższy rysimek: 

P(0,0,0) 

UJ-

Xl . X2 . — ± < ^ ^ ^ 

• ..w u. 

I 

I r t H 

- g — 1 
— . .sS' ."kK.m 

calizna eksploatacja calizna 

Rys. 2.8. Położenie prostokątnego pola eksploatacji v\̂ 2ględeni przyjętego układu współrzędnych 

W tym przypadku rozpatrywane jest zagadnienie przestrzenne, co wymaga wprowadzenia 
pojęcia funkcji Avpływ^ów g(x,y), odpowiadającej krzywej wypływów dla zagadnienia płaskiego. 
Funkcja ta wyznacza poAvierzclmię p0Avstałą w wyniku obrotu krzywej Gaussa wokół jej osi 
symetrii i odpowiada ona w przypadku zagadnienia płaskiego danemu puiiktowa, a jej rzędne 
pomnożone zostały przez pewien współczymiik k .̂ 

-TC 
(x-+ y-) 

..7 (2.11.) 
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Wykorzystując warunek, że całkowita objętość ograniczona powierzchnią wpływów i płasz-

czyzną xy powinna być równą Wmax wyznaczono stałą kĵ  stąd równanie powierzcłini 
r 

wpływów przyjmuje postać (S. Knothe, 1953): 

W — i — 

r 

(2.12.) 

a końcowe osiadanie punktu P(0,0) po wybraniu partii pokładu w prostokątnych granicach 
XbX2,yby2 wyniesie: 

w 
w -

'̂ aŷ z (2.13.) 
dxdy 

Xl yi 

2.3.2.3. Wpływ czynnika czasu na przebieg procesu deformacji 

W celu dokładniejszego porównania procesu deformacji powierzcłini ze zmianami anomalii 
siły ciężkości w rejonie prowadzonej eksploatacji konieczne jest prześledzenie zmian w czasie 
wielkości charakteryzujących wspomniane procesy. Ponieważ jeden z rozpatryv/anych w rozpra-
wie przypadków dotyczy eksploatacji w górotworze solnym, gdzie jak wiadomo zmiany na 
powierzchni wynikłe z prowadzonych prac ujawniają się po upływie dłuższego czasu od chwili 
ich zakończenia (Pielok J., 1985), to konieczne jest wykorzystanie wzorów uwzględniających 
wpływ czasu na przebieg obniżeń. 

W przypadku zaproponowanej przez S. Knothego formuły, uwzględniającej v/plyw czynnika 
czasu, przyjęte jest założenie proporcjonalności prędkości osiadania do różnicy między końco-
wym obniżeniem w^, jakiemu punkt powierzchni może ulec na skutek wybrania pewnej partii 
pokładu do chwili t (w obszarze oddziaływania eksploatacji na ten punkt), a wielkością obniżenia 
punktu - w, jaką ten wykazuje w danej chwili t (Knothe S.,1953): 

dw 
c Wj, - w (2.14.) 

Wartości współczynnika c w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wahają się od 
c = 0,5/rok do c = 7/rok. Przyjmując warunki początkowe (t = O, w = 0) powyższe równanie przed-
stawia przebieg osiadania punktu w czasie i przyjmuje postać; 

Wo( t ) -w , , - (1-e-^-^) (2.15.) 

gdzie: 
Wo - obniżenie w chwili t; 
Wko- obniżenie po dostatecznie długim czasie. 

Przeprowadzona przez S. Knothego analiza wpływu czasu dotyczyła głównie związku 
pomiędzy prędkością frontu eksploatacji a przebiegiem obniżenia w aspekcie bezpieczeństwa 
obiektów na powierzchni. 

W przypadku opisu obniżania się powierzchni w czasie podczas eksploatacji soli (najczęściej 
komorowo-filarowej) opracowane zostały wzory do obliczania chwilowych stanów obniżenia 
powierzchni, które bazują na zaproponowanym przez S. Knothego i przedstawionym powyżej 
równaniu różniczkowym. Jeden ze sprawdzonych w praktyce opisów kinematyki procesu 
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obniżania się powierzchni na skutek komorowo-filarowej eksploatacji złóż soli zaproponowany 
został przez J, Pieloka. (Pielok J., 1985). Autor proponuje obliczanie wpływów tego typu eksplo-
atacji w zależności od kierunku jej prowadzenia oraz rozmiarów pola eksploatacyjnego. Należy 
zaznaczyć, że zaproponowane wzory odnoszą się do przypadków, gdy wyeksploatowane pola 
osiągną pewien wymiar podstawowy, określony zależnością: 

P = (0,5-0,5)-r (2.16.) 

gdzie r jest promieniem zasięgu wpływów, który w przypadku złóż soli przyjmuje wartość 1; 
dla określenia jego konieczne jest wyznaczenie omawianego już wcześniej parametru tgp. 
Przykładowo dla kopalni „Solno" tg(3 = 1,2 (Pielok J., 1985). Z uwagi na ograniczenie związane 
z zasięgiem pola eksploatacji teoria ta nie może mieć zastosowania dla określenia oddziaływania 
eksploatacji soli w warunkach polskich. 

2.4. Zmiana własności górotworu na skutek prowadzonej eksploatacji 

Przedstawione w tym rozdziale zagadnienia poświęcone charakterystyce odkształcania się 
skał oraz modelom rozchodzenia się deformacji w górotworze są przedmiotem wielu prac 
naukowych. Dla potrzeb niniejszej pracy przedstawiony został stan wiedzy, w zakresie tej proble-
matyki, jedynie w wąskim zakresie i w tym celu wykorzystano głównie najnowsze prace 
z literatury fachowej. 

2.4.1. Charakterystyka odkształceń ośrodka skalnego 

Naruszenie pierwotnego stanu górotworu na skutek prac górniczych powoduje jego dążenie 
do nowego stanu równowagi. W wyniku tego procesu dochodzi do przemieszczania się materiału 
skalnego i związanych z tym deformacji. W zależności od warunków górniczo-geologicznych 
oraz głębokości zalegania wyrobiska może nastąpić wykształcenie się wokół pustki kilku stref 
o różnym charakterze odkształceń. Istotnymi z punktu widzenia grawimetrii i innych metod 
geofizycznych są odkształcenia niesprężyste, które można podzielić na trzy rodzaje (Marcak H., 
Zuberek W., 1994): 

— kruche, występujące gdy zdolność skały do przeciwstawienia się obciążeniom maleje 
wraz ze wzrostem deformacji; 

— przejściowe (półkruche), gdy skała do pewnych wartości obciążenia zachowuje się 
w sposób kruchy, a następnie w sposób ciągliwy; 

— podatne (zwane także ciągliwymi), gdy jej deformacje niesprężyste skały nie powodują 
utraty jej zdolności do przeciwstawienia się obciążeniom. 

Odkształcenia sprężyste nie powodują zmian własności fizycznych ośrodka, decydujących 
o powstawaniu sygnałów geofizycznych rejestrowanych w kopalniach. Najbardziej interesujące 
z punktu widzenia geofizyki górniczej są skały w stanie kruchym. Ulegają one procesom dyna-
micznego niszczenia, a zwiększające się naprężenia są przyczyną powstawania i rozwijania się 
mikropęknięć, będących podstawowym źródłem zmian własności ośrodka skalnego. Na rys. 2.9. 
przedstawiono wyidealizowany wykres zależności odkształcenia osiowego (s^), okóhrego 
(powstałego na skutek ciśnień otaczających - okólnych: p = 82 = 83) oraz objętościowego (Sy) od 
naprężeń różnicowych (83 = 61). Cały cykl odkształcenia próbek skalnych można podzielić na 
następujące stadia (Kwaśniewski M.,1986b): 
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L Stadium nieliniowego odkształcenia się skały. W tym stadium następuje zamykanie się szcze-
lin w skale. Objętość skały maleje szybciej, niż należałoby oczekiwać na podstawie jej cech 
iniowo-sprężystych. W warunkach działania ciśnienia hydrostatycznego o wartościach kil-

kunastu-kilkudziesięciu megapaskali stadium to nie występuje (mikroszczeliny pierwotne 
zostają już na wstępie zamknięte). 

II. Stadium liniowego odkształcenia się skały, w przypadku których odkształcenia są liniowo za-
leżne od naprężeń. 

III. Stadium liniowości odkształceń podłużnych (Sz) oraz nieliniowości odkształceń poprzecz-
nych (e^y) i objętościowych. W tym stadium zapoczątkowany zostaje proces zniszczenia 
skały i propagacja istniejących w skale mikrodefektów. 

IV. Stadium nieliniowego odkształcenia się skały i stabilna propagacja mikroszczelin. 
V. Stadium wzrostu objętości skały, dylatancji. W stadium tym następuje niestabilna, niekontro-

lowana propagacja spękań, która prowadzi do zniszczenia. 
Wśród wymienionych wyżej najistotniejsze znaczenie dla zmian gęstości decydujących 

0 obserwowanym efekcie grawitacyjnym ma stadium wzrostu objętości skały. 
Przyjmując wyżej opisany proces deformowania się skały jako flmdamentalny dla obserwo-

wanych zmian anomalii siły ciężkości, należy zwrócić uwagę na te etapy objętościowych 
odkształceń skały, w czasie których dochodzi do wzrostu jej objętości (a więc zmniejszenia 
gęstości objętościowej skały). Jak wynika z wykresu na rys. 2.9. i podanej krótkiej charaktery-
styki procesu odkształcania się skały, odkształcenia objętościowe (Sy) zatracają liniowość już 
z początkiem stadium III; po przekroczeniu granicy liniowości odkształceń poprzecznych, która 
jest zarazem granicą odkształceń objętościowych rozpoczyna się dylatancja względna (zwana 
także mikrodyłataneją), a więc wzrost objętości w stosunku do oczekiwanych zmian sprężystych 
(hipotetycznych). Taki relatywny wzrost objętości skały zachodzi zwykle przy 0,3 0,6 
wytrzymałości granicznej i to zarówno w warunkach ciśnienia atmosferycznego, jak i ciśnienia 
otaczającego do 500 MPa (Kwaśniewski M., 1986a). W wyniku dalszego obciążania skały nastę-
puje proces niestabilnej propagacji szczelin i bezwzględny wzrost objętości skały, czyli dylatan-
cja bezwzględna (zwana także makrodylatancją). Wartość progu dylatancji bezwzględnej mieści 
się w przedziale od 0,6 do 0,8 granicy wytrzymałości (Kwaśniewski M., 1986a). Na podstawie 
badań laboratoiyjnych stwierdzono, że dylatancyjne odkształcenie objętościowe przy przekro-
czeniu granicy wytrzymałości wynosi 0,2 2,0 % dla skał o porowatości pierwotnej rzędu 10 % 
1 2,6 % dla skał o większej porowatości. Badania wykazują ponadto, że próg makro dylatancji 
rośnie w miarę zwiększania się ciśnień otaczających, a przy odpowiednich warunkach ciśnienia 
i temperatury efekt dylatancji może się wcale nie pojawić. I tak na przykład dla halitu ciśnienie 
wyższe od 25 MPa powoduje, że efekt dylatancji nie występuje (Kwaśniewski M., 1986a). 
W zależności od typu ośrodka skalnego Nur rozróżnia trzy modele dylatancji (Nur A., 1975): 

a) model spękaniowy; 
b) model szczelinowy; 
c) model piaskowy. 
Każdy z tych modeli (rys. 2.10.) charakteryzuje się odmienną charakterystyką odkształcenia. 

Biorąc pod uwagę warstwową lub blokowo-warstwową budowę górotworu, jak również to, że na 
dylatancję mają wpływ głównie duże szczeliny i makrospękania, najważniejsze znaczenie w tym 
przypadku będzie miała dylatancja szczelinowa. Model ten opiera się na liniowej zależności po-
między odkształceniem dylatancyjnym a naprężeniem ścinającym (Nur A., 1975). Ponieważ pro-
ces dylatancji szczelinowej jest jednym z elementów procesu zniszczenia ośrodka skalnego, to 
dla jego dokładniejszego opisu wykorzystuje się bardziej skomplikowane modele. Do nich nale-
ży między innymi model dylatancyjno-dyfuzyjny, który uwzględnia rolę płynów złożowych. 
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mat 

Próg dyiatancji 

Sorna granica 
flflhwoici odksiiaiciń Ct 

Górna granica (fniowoid 
odkszłałceń e^ 

Dolny próg Ifmwosd 
odkszłaksfi 

Dolny próg linfowoid 
odkształceń £xy 

Rys. 2.9. Charakterystyka odkształcania sią skały kruchej (Kwaśniewski M., 1986) 

Zmiana gęstości ośrodka na skutek dylatancyjnego rozwoju szczelin decyduje o rejestro-
wanych zmianach anomahi siły ciężkości. Skala tych zmian wynika z rodzaju ośrodka skalnego 
poddawanego naprężeniom i od rozmiarów tych naprężeń. W przypadku eksploatowanego 
górotworu na rejestrowane zmiany anomalii siły ciężkości wpływ będzie miała również wielkość 
eksploatowanej przestrzeni i związany z tym przestrzenny zasięg dylatancyjnych zmian. 

b) c) 

Rys. 2.10. Modele dylatancji wg A. Nura (Nur A., 1975) - objaśnienia w tekście 

2.4.2. Model przebiegu deformacji w eksploatowanym górotworze 

Rejestrowany efekt grawitacyjny w warunkach eksploatacji węgla jest wynikiem grawita-
cyjnego oddziaływania wyrobisk oraz deformacji objętościowych zachodzących w naruszonym 
eksploatacją górotworze, więc dla opisania rozkładu efektu grawitacyjnego konieczne jest zdefi-
niowanie rozkładu zmian gęstości dla podlegającej tym deformacjom partii górotworu. W tym 
celu omówione tutaj zostaną te aspekty rozwoju deformacji, które mają istotne znaczenie dla 
rejestrowanego efektu grawitacyjnego. Choć istnieje wiele teorii opisujących rozchodzenie się 
defonnacji w górotworze, to tylko nieliczne prace poruszają ten proces w odniesieniu do zmiany 
gęstości skał. Większość prac, odnoszących się do zagadnienia rozwoju deformacji w przestrzeni 
nad wyrobiskami, związana jest z opisaniem stanu naprężeń w odniesieniu do problematyki 
wstrząsów górniczych. 
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W strefie zruszenia górotworu wywołanego podziemną zawałową eksploatacją pokładu 
objętość skał w niej występujący cli jest zawsze większa od ich objętości początkowej, jaką skała 
miała w caliźnie. Współczynnik rozluzowania skał zdefiniowany jako stosunek objętości skały 
rozkruszonej Vr, do objętości tej samej skałyjakąmiała w caliźnie Vg zależy między innymi od: 

— fizyko-mechanicznych własności skał; 
— naprężeń pionowycłi; 
— czasu działania tycti naprężeń. 
Strefa zruszenia górotworu (hz) stanowi gruzowisko skał na skutek rozpadu skał stropowycłi 

i obejmuje zasięg zawału wysokiego (który w wyniku dalszego postępu frontu ma miejsce po za-
wale pełnym, wywołanym przy określonym wybiegu frontu eksploatacyjnego) oraz część bezpo-
średniej strefy ugięcia, w której obserwuje się duże spękanie skał. Na wysokość strefy zruszenia 
górotworu wpływa grubość pokładu, lecz zależność ta nie jest liniowa (Staroń T., 1993). W wyni-
ku osiadania górotworu oraz obrywania się stropu skały znajdujące się bezpośrednio nad wyeks-
ploatowanym pokładem ulegają rozkruszeniu i spękaniom, czemu towarzyszy powstanie pustek 
i szczelin. W dalszym etapie na skutek oddziaływania górotworu całym swym ciężarem na rozlu-
zowane warstwy zacłiodzi ściskanie gruzowiska zawałowego. Stopień jego ściskania nie docho-
dzi jednak do pierwotnego stanu. Spiętrzone gruzowisko tworzy zgodnie z nazewnictwem 
przyjętym przez Znańskiego zawał pełny, którego zasięg wynosi 1,5-^-2 grubości wyeksploato-
wanego pokładu (Znański J., 1966). Ulegające deformacjom wyżej leżące skały tworzą zawał 

wysoki, którego zasięg obejmuje następną strefę górotworu do 1 1,5 grubości wyeksploatowa-
nego pokładu. Ponieważ spękane i zawalone skały stropu powiększają zajmowaną objętość, stąd 
ze wzrostem wysokości tworzącego się zawału dochodzi do coraz to szczelniejszego wypełnienia 
wybranej przestrzeni aż do jej samopodsadzenia się w takim stopniu, że wyżej zalegające war-
stwy zostaną dostatecznie podparte. Jak wykazują wyniki badań na wysokość strefy chaotyczne-
go zawału mają wpływ: czas uleżenia się zruszonych i rozkruszonych skał i grubość 
wyeksploatowanego pokładu. Według Staronia (Staroń T., 1993) proces tworzenia się zawału 
w warunkach zawałowej eksploatacji pokładów węgla składa się z kilku etapów. Na pierwszy 
z nich składa się powstanie gruzowiska tworzącego zawał częściowy i o kształcie zbliżonym do 
pryzmy. W dalszym etapie w wyniku postępu frontu eksploatacji następuje zawał niepełny, który 
następnie przechodzi w zawał pełny, kiedy to pokruszone skały sięgając prawie do wytworzone-
go wyłomu nad zawaliskiem podpierają wyższe warstwy skał mających tendencję do obrywania 
się. Po upływie pewnego czasu między pokruszoną skałą a utworzonym wyłomem powstaje pust-
ka, która następnie zlikwidowana jest w wyniku zawału wysokiego. Jak utrzymuje autor, całko-
wita wysokość na jaką sięga zawał, będzie sumą wysokości poszczególnych zawałów w formie 
pryzmy. Różni autorzy podają różne wzory określające zasięg strefy chaotycznego zawału nad 
wyeksploatowanym pokładem z zawałem stropu. I tak według Staronia (Staroń T., 1993): 

h 4-g 
zw 

(2.17.) 

natomiast zasięg strefy zawału według Janusza i Jarosza (Chudek M., Janusz W., Zych J., 1988) 
wyznacza wzór: 

/ 

w =g 6 
+ 

1 \ 

\ 7i-(k- l ) 4 

(2,18.) 

J 
gdzie: 

k - współczynnik rozluzowania skał; 
g - wysokość pierwotna wyrobiska. 
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Istnieje oprócz podanych powyżej jeszcze wiele wzorów określających zasięg strefy zawału. 
Zasięg tej strefy zależy także od nachylenia pokładów. W tym przypadku stosuje się inne wzory 
określające zasięg zawału. W oparciu o obserwacje przejawów ciśnienia górotworu powstało 
szereg poglądów, wyjaśniających mechanizm przebiegu deformacji w sąsiedztwie wyrobisk. 
Niektóre z tych poglądów zostały przyjęte jako teorie (na przykład: teoria sklepienia ciśnień, fali 
ciśnień, płytowa, blokowego obrywania, przeginania warstw skalnych, itp.). Jednak nie wszyst-
cie z nich majązastosowanie dla rozpatrywanego w pracy przypadku eksploatacji ścianowej. Tak 
więc na podstawie istniejących teorii, wykorzystujących bądź to pomiary in situ, bądź badania 
modelowe, możliwe jest określenie zasięgu strefy zawału oraz na podstawie współczynnika roz-
luzowania (k) zmian gęstości w tej strefie. 

Mimo, iż w strefie spękań zmiany gęstości są niewielkie w stosunku do niżej położonych 
obszarów, to jednak ze względu na rozmiary analizowanej przestrzeni jej oddziaływanie grawita-
cyjne ma znaczny udział w obserwowanym efekcie grawitacyjnym. W tym celu niezbędne do 
analizy jest określenie stopnia zmian gęstości skał w tej strefie oraz jej rozmiaru. Niestety prace 
poświęcone zmianom zachodzącym w tej partii górotworu mającharakter modelowy i brak tu jest 
wiarygodnych danych charakteryzujących rozmiary i wielkość deformacji (np. objętościowych). 
Wśród tych nielicznych badań terenowych poświęconych temu zagadnieniu szczególnie istotne 
znaczenie ma praca (Krzeszowiec M., Polak M., 1999). Autorzy podają w niej jedynie zastoso-
wanie nowej metody obserwacji szczelin, lecz podane przez nich rezultaty, chociaż mające 
głównie charakter opisowy, pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków odnoszących się do 
zasięgu strefy spękań. Otóż dzięki wykorzystanej przez nich kamerze udało się zaobserwować 
powstawanie stref szczelinowatości w górotworze na skutek prowadzonej eksploatacji. Zaobser-
wowano spękania sięgające niemal do powierzchni terenu. Niestety brak ilościowych danych 
(autorzy podająjedynie własną klasyfikację spękań) nie pozwala na określenie stopnia deforma-
cji spękanego górotworu. Większe nadzieje na określenie zmian gęstości w rejonie podziemnych 
wyrobisk można wiązać z metodą opracowaną stosunkowo niedawno przez J. Madeja (Madej J., 
1992). Zaproponowany w tej pracy sposób pionowego profilowania grawimetrycznego w bada-
niach strukturalnych górotworu nie został niestety jeszcze wykorzystany w zakresie analizy 
związków pomiędzy zmianami grawitacyjnymi a deformacjami, jakie powstająna skutek prowa-
dzonej eksploatacji. 

Na podstawie badań modelowych, analizujących anomalie wynikłe z naprężeń i odkształceń 
ośrodka skalnego na skutek prowadzonej eksploatacji, określona została wielkość dylatancji 
wskazująca na zmiany gęstości w górotworze (Mortimer Z., 1991). Wielkość zmian objęto-
ściowych była rzędu 5 ^ 10 %, co może być uznane za wartość zmiany gęstości obciążonego 
ośrodka skalnego, w którym dochodzi do rozwoju mikropęknięć. 

W przyjętym w rozprawie modelu zakłada się istnienie dwóch podstawowych stref tego 
kontrastu gęstości, jaki powstaje nad wyrobiskiem przy eksploatacji na zawał. Są to strefy: 

— dużych zmian gęstości odnoszącej się do strefy zawału; 
— zmian liniowych, gdzie zmiana gęstości maleje proporcjonalnie do odległości od wyrobi-

ska, odpowiadającej przestrzennie strefie spękań i strefie ugięć oraz strefie nienaruszone-
go górotworu (w którym istnieje możliwość tworzenia się szczelin). 

Biorąc pod uwagę wielkość przestrzeni tych stref, to większe znaczenie z uwagi na anali-
zowany efekt grawitacyjny będzie miała druga z nich. 

W celu opisania efektu grawitacyjnego od tych stref konieczne jest zdefiniowanie ich 
rozmiarów oraz charakteryzującego je kontrastu gęstości (pp). Przyjmuje się, że analizowana 
przestrzeń w strefie zmian liniowych ograniczona jest kątem zasięgu wpływów w rozumieniu 
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teorii Budryka-Knotego. Ten kontrast zmienia się w sposób liniowy od po do zera. Początkowe 
Po odpowiada kontrastowi gęstości przyjętej dla poprzedzającej ją strefy zawału. Dla strefy 
zawału rozmiar oraz wielkość kontrastu gęstościowego przyjmuje się na podstawie modelu teorii 
Janusza-Jarosza. Przyjęty model zachowania się deformowanego górotworu w kontekście zmian 
gęstości ma charakter uproszczony. To uproszczenie w szczególności dotyczy strefy zmian linio-
wych. Należy brać jednak pod uwagę, że przestrzeń ta analizowana jest globalnie i chociaż do-
chodzi w związku z powstającymi strefami naprężeń ściskających do kompakcji materiału 
skalnego, to z drugiej strony naprężenia te powodują powstanie odkształcenia dylatancyjnego, 
które - jak już wspomniano - zależy liniowo od naprężeń ścinających. 

Odmienne podejście należy przyjąć w przypadku rozpatrywanej w rozprawie eksploatacji 
w górotworze solnym. Cechuje się on specyficznymi własnościami mechanicznymi, co ma 
w p ł ) ^ zarówno na obserwowany efekt grawitacyjny, jak i na przebieg obniżeń powierzchni. Jak 
wykazują wyniki obciążania hydrostatycznego, odkształcenia plastyczne nie zmniejszają objęto-
ści soli i ściśliwość jej jest sprężysta (Slizowski J., 1988). Natomiast nieznaczny wzrost objętości, 
jaki uzyskano w warunkach laboratoryjnych w wyniku jednoosiowego i trójosiowego (przy sto-
sunku odkształceń poprzecznych i podłużnych przekraczającym wartość 0,5) ściskania, związa-
ny był z niedoskonałością metodyki pomiarowej lub pochodził ewentualnie od powstałych 
szczelin (Ślizowski J., 1988). W badaniach modelowych przyjmuje się więc zerową dylatancję 
plastyczną. Ponieważ sposób odkształcania soli w warunkach podziemnej eksploatacji nie ma 
istotnego znaczenia w aspekcie oddziaływania grawitacyjnego, to problem w pracy nie będzie 
szerzej omawiany. 



3. Teoretyczne związki zachodzące pomiędzy efektem 
grawitacyjnym od wyrobisk a funkcją wpływów 

Dla zrozumienia związków zachodzących pomiędzy stwierdzonymi przez pomiary terenowe 
zmianami wysokości i zmianami anomalii siły ciężkości konieczne jest prześledzenie matema-
tycznych relacji pomiędzy funkcjami opisującymi badane wielkości. W przeciwnym wypadku, 
jak zaznaczono wcześniej, operowanie samymi wartościami pomierzonych wielkości w oderwa-
niu od podstawy teoretycznej mogłoby prowadzić do mylnych wniosków lub też wniosków 
prawdziwych jedynie dla przypadku jednostkowego. 

3.1. Zarys metodyki analizy porównawczej 

Badanie relacji pomiędzy zmianami wysokości oraz zmianami anomalii siły ciężkości na sku-
tek prowadzonej eksploatacji może dotyczyć przypadków eksploatacji o różnej geometrii wyro-
bisk, jak również różnych typów z punktu widzenia mechaniki górotworu. Relacja taka może 
odnosić się do charakterystyk czasowych badanych wielkości fizycznych, w tym także zmienno-
ści w czasie opisujących je parametrów. Ponadto ze względu na metodykę, analiza taka może być 
przeprowadzona przy użyciu różnych procedur matematycznych. W związku z powyższym autor 
określił pewien zakres dla stwierdzenia teoretycznych relacji pomiędzy zmianami wysokości 
punktów a zmianami anomalii siły ciężkości na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej. 
W dalszej części pracy analizowane przykłady eksploatacji i badane relacje pomiędzy pomierzo-
nymi wielkościami odniesione zostaną do przedstawionych tu rozważań teoretycznych. I tak 
z uwagi na geometrię eksploatowanych wyrobisk rozpatrywane są przypadki: 

— pola o kształcie tzw. nieskończonej półpłaszczyzny; 
— pola prostokątnego. 
W przypadku wyrobisk o kształcie nieregulamym w obu metodach można dokonać ich aprok-

symacji za pomocą regularnych brył, np. prostopadłościanów. Wówczas oddziałjwanie takiego 
wyrobiska, zarówno w przypadku oddziaływania grawitacyjnego, jak i deformacji powierzchni 
oblicza się jako sumę oddziaływania poszczególnych brył o regulamym kształcie. W niniejszej 
pracy rozpatrywane są wyrobiska poziome. 

Ze względu na sposób rozchodzenia się w czasie deformacji górotworu badanie zależności 
może dotyczyć: 

— modelu dynamicznego; 
— modelu stacjonarnego. 
Pierwszy przypadek dotyczy na przykład górotworu solnego, w którym zmiany ujawniające 

się na powierzchni występują ze znacznym opóźnieniem. Tak więc rozpatrywane byłyby tu różne 
rodzaje górotworu z punktu widzenia mechaniki ośrodka. Analiza porównawcza powinna się tu 
odnosić do czasowych zmian anomalii siły ciężkości, na którą wpł jw mieć będzie także konwer-
gencja wyrobisk i zmiany wysokości punktów na powierzchni. Należy dodatkowo uwzględnić 
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fakt, że w przypadku grawimetrii obserwowane zmiany anomalii siły ciężkości są wynikiem ist-
nienia samych wyrobisk, a także deformacji zachodzących w górotworze (dylatancja). 

Jak wspomniano wcześniej, badanie relacji pomiędzy zmianami anomalii siły ciężkości 
a zmianami wysokości punktów na skutek eksploatacji może odbywać się na drodze różnych pro-
cedur matematycznych. Ograniczając się tylko do określenia związków pomiędzy wartościami 
hipotetycznych zmian wysokości i anomalii siły ciężkości, można wyróżnić następujące mate-
matyczne podejścia: 
1. Metoda matematycznego porównania funkcji sensu stricto, gdzie poszukiwana jest bądź to 

fimkcja bezpośrednio łącząca obie funkcje, bądź też bezpośrednie przejście z funkcji w fimk-
cję dzięki wspólnym zmiennym (metoda funkcyjna). 

2. Metoda matematycznego porównania funkcji aproksymujących badane funkcje. Dzięki ope-
racji aproksymacji uzyskać można wygodniejsząpostać matematycznąnp. wielomianową, co 
umożliwi bezpośrednie porównanie relacji zachodzących pomiędzy analizowanymi funkcja-
mi (metoda aproksymacyjna). 

3. Metoda estymacji wartości (dla określonych przypadków pola eksploatacji) uzyskanych na 
drodze teoretycznych obliczeń funkcji grawimetrycznej i funkcji fCnothego oraz określenie 
związków pomiędzy wyznaczonymi parametrami rozkładów (metoda estymacji). 
W powyższym wykazie metodyka porównawcza ułożona jest według pewnego porządku - od 

podejścia ścisłego i bardziej ogólnego do analizy jednostkowych przypadków. Dla wszystkich 
tych metod istnieje wspólny cel, którym jest określenie funkcji przejścia z wartości jednej wiel-
kości fizycznej na inną. W pierwszym przypadku funkcja wiążąca wynikałaby bezpośrednio 
z równań opisujących badane wielkości. Biorąc jednak pod uwagę ich złożoność, należy spodzie-
wać się pewnych ograniczeń takiego matematycznego podejścia. Dla drugiego ujęcia szukana za-
leżność nie odnosi się wprost do rozpatrywanych funkcji, lecz do ich zmodyfikowanej postaci, 
czyli na przykład formy wielomianowej uzyskanej w wyniku aproksymacji tych funkcji. Taka 
analiza porównawcza obejmuje wielomiany o tych samych zmiennych, a funkcję przejścia stano-
wi operator wielomianowy* W trzecim przypadku uzyskane wartości obniżeń i zmian anomalii 
siły ciężkości dla pojedynczych przypadków są estymowane wielomianami, a dalsza procedura 
porównawcza jest analogiczna do poprzedniej. Uzyskana funkcja przejścia odnosi się jednak 
wyłącznie do wyrobisk o określonych rozmiarach i położeniu. Stosowanie tego podejścia jest 
uzasadnione jedynie wówczas, gdy w przypadku metody aproksymacyjnej nie istnieją możliwo-
ści dokonania przybliżenia wielomianowego dla analizowanych funkcji lub gdy porównanie 
wielomianów uzyskanych metodą aproksymacji funkcji nie jest możliwe. Omówione procedury 
matematyczne wykorzystano do analizy porównawczej rozpatrywanych funkcji dla modelu sta-
tycznego (w którym zakłada się, że obserwowany efekt grawitacyjny pochodzi jedynie od ist-
niejących wyrobisk oraz rozpatrywane są maksymalne obniżenia punktów) oraz modelu 
dynamicznego rozpatrjwanych przypadków eksploatacji w kształcie tzw. nieskończonej 
półpłaszczyzny i prostokątnego pola. Dla modelu dynamicznego uwzględnia się: 
1. grawitacyjne oddziaływanie górotworu, ulegającego deformacjom objętościowym; 
2. konwergencję wyrobisk dla przypadku komorowo-filarowej eksploatacji soli, gdzie 

górotwór jest ośrodkiem bezdylatancyjnym. 
Rozróżnienie takie wynika z odmiennego zachowania się górotworu w zależności od tego, 

czy generuje on efekt grawitacyjny; to znaczy, czy podlega defonnacjom objętościowym istot-
nym z punktu widzenia pomiarów. W przypadku metody geodezyjnej w ujęciu funkcji Knothego 
(ewentualnie jej zmodyfikowanej wersji) matematyczny opis stanu przemieszczeń pionowych 
dla obu przypadków jest podobny (różnica dotyczy głównie uwzględniania dodatkowego para-
metru — czynnika czasu). 
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3.2. Model stacjonarny 

Chociaż podejście statyczne (model stacjonarny), w którym nie uwzględnia się zmienności 
kształtu wyrobiska w czasie oraz zakłada się, że obserwowany efekt grawitacyjny związany jest 
jedynie z istniejącym wyrobiskiem, ma charakter głównie abstrakcyjny, to jednak dla metodyki 
porównawczej warto założyć taki teoretyczny model zachowania się górotworu i wyrobisk. Jak 
już wspomniano, metoda funkcyjna zakłada bezpośrednie przejście pomiędzy wartościami roz-
patrywanych funkcji. Analizując funkcje opisujące grawitacyjne oddziaływanie wyrobisk oraz 
funkcji Knothego, nietrudno zauważyć, że dla przypadku prostokątnego pola eksploatacji bezpo-
średnie matematyczne przejście pomiędzy tymi funkcjami jest zadaniem niemożliwym. W tym 
przypadku problem sprowadza się do rozwiązania równania z trzema zmiennymi, określającymi 
położenie punktu, w którym wyznaczane byłyby wartości analizowanych flinkcji względem 
wyrobiska (ściślej; punktów wyznaczających jego granice). Dla nieskończonego pola eksploata-
cji wzory ulegają uproszczeniu i dla danej głębokości analizowanego wyrobiska oraz przyjętych 
parametrów eksploatacji funkcje sprowadzają się do równań jednej zmiennej. Dla takiego przy-
padku określona jest w dalszej części zależność pomiędzy rejestrowaną anomalią Ag, przez którą 
należy tu rozumieć efekt grawitacyjny od wyrobiska górniczego, a obniżeniami - Wmax) które 
wystąpią po czasie odpowiednio długim. Ponadto porównano tu charakterystyki rozkładu ano-
malii oraz rozkładu obniżeń, co ma odniesienie do dalszych matematycznych metod porównywa-
nia rozpatrywanych wielkości. 

3.2.L Funkcyjna zależność rozpatrywanych funkcji - zagadnienie płaskie 

Przedstawiona w tym rozdziale analiza wykonana jest przy założeniu, że obserwowany efekt 
grawitacyjny pochodzi wyłącznie z faktu istnienia pustki poeksploatacyjnej. Celem tej analizy 
jest przedstawienie teoretycznych relacji pomiędzy funkcjami dla eksploatacji w formie nie-
skończonej półpłaszczyzny. Eksploatacja taka odpowiada polu eksploatacji, sięgającemu wzdłuż 
osi X od do +G0, a wzdłuż osi y rozciągającej się od -co do 4 "CO (por. rozdział 2.2.2.). W grawime-
trii pojęciu temu odpowiada półpłaszczyzna materialna. Oddziaływanie grawitacyjne warstwy 
o miąższości jednostkowej i podanej wyżej rozciągłości może być przybliżone taką właśnie 
półpłaszczyzną (przy odpowiednio dużej głębokości zalegania warstwy w stosunku do jej 
miąższości). Modyfikując oznaczenia w podanym wcześniej wzorze (2.3.) na efekt grawitacyjny 
w punkcie P(x) od nieskończonej półpłaszczyzny dla czytelniejszego porównania ze wzorem 
Knothego, otrzymujemy wzór: 

Ag(P) = 2.G-p 
TC 

arctg 
V 

X 

H 

\ (3.1.) 
J 

gdzie H oznacza teraz głębokość i posiada ten sam sens fizyczny, co H w przypadku podanej 
wcześniej funkcji Knothego, która dla rozpatrywanego przypadku eksploatacji przyjmuje postać 
jak we wzorze (2.10.): 

a-g 
w(P) = 

—oc 

p -
Dla założonej głębokości eksploatacji oraz miąższości pokładu (g= 1) obniżenie punktu 
w(P) będzie zależeć dodatkowo od następujących parametrów: 
a - parametru eksploatacji; ^ 
r - parametru rozproszenia wpływów r = — l u b ewentualnie parametru P - kąta zasięgu 
wpływów eksploatacji. tgp 
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W przypadku wzoru na efekt grawitacyjny występuje jeden parametr (pp), określający gęstość 
powierzchniową warstwy (przyjmujący w rozpatrywanym przypadku wartość ujemną jako efekt 
ubytku masy) i który w przeciwieństwie do parametrów teorii Knothego-Budryka może być 
określony z góry na podstawie znajomości ciężaru objętościowego eksploatowanego materiału 
skalnego. Całka ze wzoru na obniżenie punktu jest całką nieefektywną i obliczenia jej można 
dokonać korzystając z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego. Wzór (2.10.) można także zapi-
sać następująco: 

w(x)= lim - r - e r f 
2 
1 

V J 

\ 
2 

erf 
\ 

\ 

(3,2.) 

J 

stąd: 

w(P) 
a-g / 

erf 
X 

\ y 

(3.3.) 

Wyrażenie erf(cp) jest gaussowską funkcją błędu, a X określa tu granice pola eksploatacyj-
nego. Funkcja w(P) osiąga swoje maksimum równe w max a • g. Wartość ta może być interpreto-
wana jako obniżenie, jakie zachodzi w dowolnym punkcie w wyniku eksploatacji pokładu 
o rozciągłości nieskończonej zarówno w kierunku osi x jak i y. Ponieważ określany jest związek 
funkcyjny pomiędzy dwoma różnymi wielkościami fizycznymi, to dla zachowania fizycznego 
sensu konieczne jest szukanie relacji pomiędzy wartościami badanych wielkości we wspólnym 
układzie. W tym celu najlepiej posłużyć się układem bezwymiarowym - na przykład w odniesie-
niu do wartości maksymalnych badanych wielkości. W odniesieniu do przemieszczeń piono-
wych wprowadza się bezwymiarowe w'(P): 

w'(P) = 
w(P) 1 
w max 

/ 

- e r f 
2 

X 
\ 

\ 

+ 
J 

(3.4.) 

stąd: 

w'(P) 
\ 
2 

erf 
X • 

\ 

+ 1 
(3.5.) 

Rozpatrywane wzory bazują na tej samej zmiennej określającej położenie punktu P wzglę-
dem frontu eksploatacji. Możliwe jest więc określenie bezpośredniej relacji pomiędzy obniże-
niem końcowym punktu a wartością anomalii siły ciężkości na skutek prowadzonej eksploatacji. 
Położenie punktu P względem frontu eksploatacji można określić znając wartość anomalii siły 
ciężkości w tym punkcie: 

x = -H.tg 
^ A g - G - p , 'K 

\ 

\ 
2-G-p 

(3.6.) 

y 
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Wprowadzamy podobnie jak wcześniej bezwymiarowy układ (w którym wartość anomalii 
zostanie odniesiona do wartości maksymalnej): 

Ag'(P) 
_ Ag(P) 

Ag O m a x 

(3.7.) 

gdzie: 

Ag max 27I:-G'P 

Maksymalna wartość to taka, którą daje grawitacyjne oddziaływanie płaszczyzny niesko-
ńczonej zarówno wzdłuż kierunku osi x jak i y. Ponieważ dla rozpatrywanego przypadku: 

Ag' (P) 
1 

71 V 

K — + arctg — 
2 H; 

(3.8.) 

otrzymujemy wzór na położenie punktu P wzglądem frontu eksploatacji z uwagi na wartość ano-
malii w tym punkcie, która jest odniesiona do wartości maksymalnej: 

x = -H-ctg (Agn) (3.9.) 

Podstawiając za x ze wzoru 3.4. wyrażenie z prawej strony równania 3.9. otrzymujemy wzór 
na obniżenie punktu w'(P) w funkcji anomalii siły ciężkości Ag'(P) w rozpatrywanym układzie: 

w'(P) 
l 

2 

/ 

2 
•erf 

H-VK'Ctg(Ag'7T:) 

V y 
+ 1 

(3.10.) 

Wykres na rys. 3.1. przedstawia teoretyczny rozkład anomalii Ag(P) i obniżeń w(P) nad 
płytką eksploatacją dla rozpatrywanego przypadku nieskończonej pólpłaszczyzny, gdzie przy-
jęto następujące wartości parametrów: tgP = 2,0, g = 1,0, a = 0,8, H = 200,0 m, Pp= 1,8 Mg-m"^. 
Jak wynika z wyżej przedstawionego wykresu krzywa opisująca efekt grawitacyjny ma cłiarakter 
wolniej gasnący w stosunku do krzywej rozkładu obniżeń. Ta ostatnia poza wąskim przedziałem, 
który określa promień zasięgu wpływów głównych szybko zdąża do wartości ekstremalnych. 
W związku z tym porównanie rozpatrywanych flmkcji ma sens w zakresie { - r,r}. 

Kolejny wykres na rys. 3.2. przedstawia zależność pomiędzy zmianą wysokości punktów 
i anomalii siły ciężkości dla parametrów przyjętych jak poprzednio. Jak widać na wykresie, za-
równo w przypadku obniżeń, jak i zmiany anomalii siły ciężkości, ich wartości dla punktu usytu-
owanego bezpośrednio nad granicą eksploatacji (x = 0) wynoszą 0,5 wartości maksymalnych. 
Dla funkcji obniżeń wartość ta (w(0) = 0,5 Wmax) jest zależna odprzyjętych parametrów a i g. Na-
tomiast w przypadku rozpatrywanego efektu grawitacyjnego zależy wyłącznie od pp i wyniesie 
Agmax= Ti-G-pp. Omawiane charakterystyki lepiej są widoczne na kolejnym wykresie (rys. 3.3.), 
gdzie przestrzennie zilustrowano zależność rozważanych funkcji od głębokości wyrobiska 
i położenia punktu pomiarowego względem frontu eksploatacji. W przypadku obliczania efektu 
grawitacyjnego eksploatacji pokładu o miąższości większej niż Im można również posłużyć się 
wzorem na nieskończoną półpłaszczyznę obliczając sumaryczne oddziaływanie płaszczyzn 
0 miąższości jednostkowej. 

Należy jednak pamiętać, że nie jest to ścisłe rozwiązanie. Dla miąższości kilku metrów 
1 głębokości typowej dla eksploatacji w warunkach polskich (np. soli) błąd jest niewielki i można 
korzystać z przybliżonego rozwiązania: 
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Ag, =g-Agp 

gdzie: 
Agw - efekt grawitacyjny od warstwy o miąższości g; 
Agp — efekt grawitacyjny od nieskończonej półpłaszczyzny (warstwy jednostkowej). 

(3.11.) 
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Rys. 3.1. Tcorctyczny rozkład anomalii Ag(P) i obniżeń w(P) nad płytką eksploatacją 
dla rozpatrywanego przypadku nieskończonej półpłaszczyzny (objaśnienia w tekście) 
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Rys. 3.2. Tcorctyczny rozkład obniżeń w(P) w zależności od anomalii Ag(P) nad płytką eksploatacją 
dla rozpatr3wancgo przypadku nieskończonej półpłaszczyzny (objaśnienia w tekście) 
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Rys. 3.3. Teoretyczny przestrzenny rozkład anomalii Ag(P) i obniżeń w(P) nad płytką eksploatacją 
dla rozpatrywanego przypadku nieskończonej półpłaszczyzny (objaśnienia w tckśeie). 

Określona wcześniej matematyczna relacja pomiędzy zmianą anomalii siły ciężkości a obniż-
eniem punktu na skutek eksploatacji ma sens, gdy obserwowany efekt grawitacyjny pochodził 
jedynie od wyrobisk, a więc górotwór nie podlega deformacjom objętościowym. Z drugiej strony 
powyższa analiza dotyczy końcowych obniżeń punktów, a więc sytuacji, kiedy rozpatrywane 
wyrobisko już nie istnieje lub posiada zmienione rozmiary. Oznacza to, że dysponując wiedzą 
o wartościach anomalii wynikających z istnienia wyrobiska można określić końcowe obniżenia 
punktu bez znajomości jego usytuowania względem frontu eksploatacji. Tak więc znaczenie 
takiego podejścia jest głównie teoretyczne. Jednocześnie pojawia się zagadnienie dotyczące 
możliwości rejestracji efektu grawitacyjnego od tego typu wyrobisk. Biorąc pod uwagę nie-
wielką miąższość pustki należy oczekiwać, że praktyczne zastosowanie przedstawionego 
wywodu może mieć miejsce głównie w przypadku płytko położonych wyrobisk. 

3.2.2. Metoda zależności funkcji aproksymowanych 

Dla określenia związków pomiędzy funkcjami w(x), opisującej zmianę wysokości punktów 
na skutek prowadzonej eksploatacji i g(x), opisująęej efekt grawitacyjny od wyrobiska, dla przy-
padku prostokątnego pola celowe jest sprowadzenie obu flmkcji do postaci umożliwiajcej takie 
porównanie było możliwe. Ponieważ, mamy tu do czjmienia z funkcjami tych samych zmien-
nych, lecz różnych rodzin, sensowne wydaje się być więc sprowadzenie ich do postaci wielomia-
nowej. Dodatkowa trudność porównania tych funkcji wynika z faktu, że w przypadku funkcji 
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w(x) określonej całką (wzory 2.10. i 2.13.) mamy do czynienia z brakiem jej efektywnego 
rozwiązania. Świadomie pominięto tu badanie związków z punktu widzenia wektorowej analizy 
pola, jako zagadnienia wychodzącego poza zdefiniowany zakres niniejszej pracy. Tym samym 
główny nacisk położony został na numeryczny schemat obliczeniowy pozwalający na wzajemne 
przekształcenia wartości obu funkcji. Dla uniknięcia ograniczoności rozwiązania, które sprowa-
dzałoby się jedynie do porównań samych wartości dla określonych przypadków (dla założonych 
wartości zmiennych i parametrów funkcji), a więc sytuacji, gdy rozpatrywane byłyby relacje 
jedynie na podstawie zależności statystycznych (model empiryczny), przedstawione wcześniej 
funkcje aproksymowane zostaną wielomianami ortogonalnymi. W ten sposób uzyskane wielo-
miany w przyjętych granicach dokładności przedziału aproksymacji przyjmować będą wartości 
funkcji, które są nimi aproksymowane. Wynika z tego, że dalsza analiza porównawcza funkcji 
w efekcie sprowadzać się będzie do badania związków pomiędzy wielomianami. Umożliwi to 
określenie relacji pomiędzy wielomianami w zakresie wartości, jakie przyjmować one będą dla 
poszczególnych przypadków rozmiaru pola eksploatacji a przy wykorzystaniu operatora wielo-
mianowego również przejście pomiędzy wartościami badanych funkcji. 

Poza przypadkiem prostokątnego pola eksploatacji omówiony wcześniej będzie przypadek 
nieskończonej półpłaszczyzny. Chociaż przedstawiona została wcześniej metoda określająca 
relację pomiędzy funkcjami w(x) i g(x) w sposób ścisły (bez konieczności ich przekształcania) 
dla tego przypadku eksploatacji, to ze względów poglądowych (oraz dla zachowania pewnej kon-
sekwencji i ciągłości wywodu) zostanie on przeanalizowany również w tym rozdziale. 

Jednym z powodów wyboru wielomianów jako narzędzia aproksymacji jest prostota oblicza-
nia ich wartości, a także możliwość łatwego ich porównywania na zasadzie zestawienia 
współczynników przy zmiennych. 

3.2.2.1. Zarys metody aproksymacyjnej 

Często zdarza się, że dla funkcji danej tylko za pomocą tabeli lub wykresu trzeba podać wyra-
żenie analityczne, które przedstawiałoby w przybliżeniu tę funkcję. Podobna sytuacja może 
wystąpić, kiedy dana funkcja określona jest za pomocą wzoru, który jest zbyt skomplikowany 
lub na przykład gdy funkcja ma być scałkowana, a całka nie wyraża się przez funkcje elementar-
ne. Taka konieczność wystąpiła również w przypadku sformułowanego w pracy zagadnienia 
określenia relacji pomiędzy funkcjami. Potrzeba wyrażenia rozpatrywanych funkcji g(x) i w(x) 
w postaci funkcji aproksymujących (przybliżających) gi(x) i Wi(x) wymaga wcześniejszego zde-
finiowania sposobu przybliżenia funkcji wielomianem a także granic i dokładności tej aproksy-
macji. Aproksymacja jednostajna (równomierna), gdzie minimalizowany jest maksymalny błąd 
bezwzględny (maksimum funkcji g(x) - gi(x) w przedziale m < x < n było jak najmniejsze 
w porównaniu z inaczej dobranymi funkcjami przybliżającymi), w dużym stopniu opracowana 
przez Czebyszewa, jest z punktu widzenia praktyki numerycznej ważniejsza od innych ist-
niejących metod aproksymacyjnych. 

W przedstawionej rozprawie wykorzystano metodę rozwinięcia badanych funkcji w szeregi 
wielomianowe zaproponowaną przez Czebyszewa. Zalety wielomianów i szeregów Czebyszewa 
były przedmiotem wielkiej liczby publikacji, choć niewielkiej liczby książek. Wśród tych ostat-
nich na uwagę zasługuje praca S. Paszkowskiego (Paszkowski S., 1975), która mimo swojej 
obszemości i wnikliwości nie wyczerpuje tematyki. Zastosowania wielomianów Czebyszewa 
dotyczą między innymi przybliżonego rozwiązywania równań całkowych i oczywiście szeroko 
rozumianej aproksymacji funkcji. Zastosowanie wielomianów ortogonalnych szeroko wykorzy-
stywane w geodezji (np. w przypadkach aproksymacji kształtu obiektów, profili terenowych, itp.) 
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ogranicza się głównie do aproksymacji rozumianej jako zastępowanie nieznanej funkcji inną, 
w pewnym sensie najlepiej dopasowaną do dyskretnych danych wyjściowych. W przypadku gra-
wimetrii wielomiany ortogonalne stosowano w zagadnieniach związanych z aproksymacją pól 
regionalnych siły ciężkości (Fajklewicz Z., 1973), można więc przyjąć, że ich wykorzystanie tu 
było zagadnieniem pokrewnym - poszukiwanie wielomianów (ewentualnie ich kombinacji) do 
opisu pewnej figury (utożsamianej tu z rozkładem anomalii regionalnych siły ciężkości). 

Wielomiany Czebyszewa pierwszego rodzaju oznaczane są symbolem 

To (X) -
T, (x) = x; 

T , (X) = 2 x ^ - 1 ; 

T3 (x) = 4x' - 3x; 

T, (x) - 8x' - 8x' + 

(3.12.) 

Współczynniki rozwinięcia dowolnej funkcji f w szereg względem wielomianów Czeby-
szewa: 

OD 

1 = 0 

można obliczać różnymi sposobami na przykład: 

(3.13.) 

k̂o - 7t ^ 
(3.14.) 

Wielkość aj.o[f] (k^ =0,1, . . .) nazjwana jest ko - tym współczynnikiem Czebyszewa funk-
OO 

cji f. Szereg nieskończony ^ a (̂ [̂fJT^o z tymi współczynnikami natomiast nazywany jest szere-
k=0 

giem Czebyszewa funkcji f. Rozwijanie funkcji F(x) w szereg Czebyszewa polega na tym 
samym, co rozwijanie tej funkcji w szereg cosinusów Fouriera. Związek ten jest widoczny po 
podstawieniu x = cos(t): 

GO 

f(cos(t)) = ^a ,o[f ]cos(kot) 
k=0 

(3.15.) 

« def 
gdzie szereg ^ a ̂ jj[f]cos(kQt) jest szeregiem Fouriera funkcji okresowej (p(t) = f cos(t)(„Nowo-

k=0 
czesne metody 1964). 

Przedstawione w pracy wyniki aproksymacji funkcji opisujących zmiany anomalii siły cięż-
kości oraz obniżeń terenu na skutek prowadzonej eksploatacji pochodzą z obliczeń przeprowa-
dzonych z wykorzystaniem oprogramowania numerycznego ogólnodostępnego w akademickiej 
sieci komputerowej. Autor ograniczył się do rozwinięcia w szereg analizowanych w pracy funk-
cji względem wielomianów Czebyszewa pierwszego rodzaju, jako ich bardziej popularnej 
postaci. 
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3.2.2.2. Zagadnienie płaskie 

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku porównania rozpatrywanycłi funkcji opisującycłi 
efekt grawitacyjny i deformacyjny (obniżenia) w sposób ścisły, również dla metody aproksyma-

cyjnej konieczne jest wprowadzenie wspólnej dla nicłi zmiennej x (lub —). Jak już wcześniej 
H 

wspomniano, rozważania przedstawione w tym rozdziale mają jedynie cłiarakter poglądowy, 
z uwagi na możliwe bezpośrednie przejście pomiędzy wartościami obu funkcji bez konieczności 
icti przybliżania. Celem tej analizy jest zaprezentowanie samej metody aproksymacyjnej, 
koniecznej dla innycłi przypadków eksploatacji i ewentualne porównanie otrzymanycłi wyników 
aproksymacji funkcji opisującej efekt nieskończonej półpłaszczyzny z uzyskanymi dalej dla 
przj^adku prostokątnego pola eksploatacji. Z tego punktu widzenia warto prześledzić wielo-
miany przybliżające obie funkcje dla najprostszego z matematycznego punktu widzenia pola 
eksploatacji. 

Sprowadzenie funkcji obniżeń do postaci wielomianowej ułatwia procedurę liczenia, gdyż 
aproksymacja w tym przypadku dotyczy funkcji opisanej całką nieefektywną, przy rozwiązaniu 
której konieczne jest posługiwanie się tablicami dystrybuanty rozkładu normalnego (ewentualnie 
tablicami funkcji obniżeń). Dla ułatwienia porównania wielomianów przybliżających rozpatry-

X 
wane funkcje wprowadzona jest zmienna X = —. Stąd funkcja opisująca efekt grawitacyjny od 

H 
rozpatrywanego pola eksploatacji będzie miała postać: 

/ 
Ag(P) = 2-G-p 

% 
\ 

+ arctg X 
V 

(3.16.) 

J 

natomiast wcześniej już podana funkcja obniżeń: 

w(P) 
a-g 

/ 

erf 
•-s/tT 

\ 

V 
+ 

J 

po dodatkowym podstawieniu za r 
H 

tgP 
określona będzie wzorem: 

W(P) t gP-a -g 
H 

H 
tgP-2 

erf (tgp • xVk ) + 
H 

t g p - 2 

(3.17.) 

Tak więc w pierwszym przypadku aproksymacja dotyczyć będzie funkcji arctg(X) w drugim 
zaś generalnie funkcji błędu. Konieczne jest ustalenie granic aproksymacji, a także jej dokładno-
ści w przyjętym zakresie. Ponieważ zarówno zakres jak i dokładność aproksymacji determinują 
postać wielomianów przybliżających obie flmkcje, to najlepiej będzie przyjąć w obu przypad-
kach ten sam zakres. Zauważyć jednak należy, że aproksymowana zmienna reprezentująca 
pewną przestrzeń punktów, dla których wyznaczone są wartości obniżeń czy anomalii jest inna 

X 
w obu wzorach. W pierwszym przypadku zmienna wynosi X=±—, czyli zakres obejmuje 

H 
wszystkie punkty znajdujące się w odległości mniejszej bądź równej H od frontu eksploatacji (dla 
tgP = 2,0 - typowego w warunkach polskich kopalń węgla - odnosiłoby się to do odległości dwa 
razy większej od promienia zasięgu wpływów głównych). W drugim przypadku przy aproksyma-
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cji funkcji erf((p -^n) , gdzie ę = X-tgP ta graniczna odległość wynosi ± , czyli przyjmując 
tgP 

typowe tgP równa się ok. ± 0,5 H, co oznacza że jest mniejsza od wcześniejszej. Tak więc porów-
nanie obniżeń i anomalii dla rozpattywanego przypadku ma sens dla punktów oddalonych 
o odległość ± 0,5 H od frontu eksploatacji, co dla typowego tgP oznacza, że mieści się w zakresie 
wpływów głównych. 

Dla funkcji arctg(X) dla X w zakresie (-1,1) wielomian ją przybliżający ma postać: 
— dla błędu bezwzględnego rzędu 10"^: 

W',(X) = 0,8284271504 • T(1,X)-0,04737861508 • T(3,X) + 
+ 0,004877436658 • T(5,X) - 0,0005978647895 • T(7,X) 

(3.1 Ba.) 

a po konwersji: 

Wi(X) = - 0,03826334653 • + 0,1449998430 • X 
- 0,3205436217 • + 0,9991352324 • X 

(3.1 Sb.) 

dla błędu bezwzględnego rzędu 10^: 

W'2(X) = 0,8284271247 • T(1,X) - 0,04737854124 • T(3,X) + 
+ 0,004877323528 • T(5,X) - 0,0005977260146 • T(7,X) + 
+ 0,00007976388516 • T(9,X) 

(3.19a.) 

a po konwersji: 

W2(X) = 0,02041955460 • 0,08419846278 • X V 
+ 0,1794404884 • - 0,3301049586 • + 

0.,9998513231 •X 

(3.19b.) 

— dla błędu bezwzględnego rzędu 10 

W'3(X) = 0,8284271247 • T(1,X) - 0,04737854124 • T(3,X) + 
+ 0,004877323528 • T(5,X) - 0,0005977260146 • T(7,X) + 
+ 0,7976388516 • T(9,X) - 0,00001119705820 • T(11,X) 

a po konwersji: 

II 

(3.20a.) 

W3(X) = - 0,01146578760 • X " + 0,05195047049 • X 
- 0,1157293787 • X ' + 0,1932352641 • -

(3.20b.) 

0,3325683114 • + 0,9999744907 • X 

Jak widać z powyższego zestawienia dalsze zwiększanie dokładności aproksymacji zwiększa 
ich stopień, a w niewielkim stopniu zmienia współczynniki wielomianów niższych stopni. 

Mając tak aproksymowaną funkcję arctg(X) można napisać ostateczny wzór na efekt grawita-
cyjny nieskończonej półpłaszczyzny, który w tym ujęciu będzie miał postać: 

Ag(P) = 2G • p • [0,57t + W(X)] (3.21.) 

gdzie W(X) jest dowolnym wielomianem aproksymującym funkcję arctg(X) w zależności od 
idności aproksymacji. Ponieważ dokładność rzędu 10"^ jest w tym przy-

wystarczająca, to można ograniczyć się do wie 
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Gdyby aproksymować wyrażenie: 
/ 

a = 2 
% \ 

+ arctgX 
V / 

to przy dokładności aproksymacji rządu 10 ^ względem X w zakresie (-1,1) otrzymamy 
wielomian: 

Wa'n = 3,141592653 • T(0,X) + 1,656854250 • T(1,X) -
- 0,09475708251 • T(3,X) + 0,009754647056 • T(5,X) 

(3.22a.) 

a po konwersji: 

Waii(X) = 3,141592653 + 1,989898733 • X -
- 0,5741212711 • 0,1560743529 • X-

(3.22b.) 

co daje wzór ogólny: 

Ag(P) = G • p (3.23,) 

a po podstawieniu: 

Ag'(P) = G - p W all 
(3.24.) 

Rozwiązanie wzoru opisującego obniżenie terenu dla teorii Knothego można przedstawić 
następująco: 

H 
H 

tgP-2 
erf (tgp •XV^)+ H 

tgp-2 

W przypadku funkcji erf (cp • ), gdzie 9 = X- tgp; gdzie X = — i dla cp w zakresie (-1,1) wie-

(3.25.) 

H 
lomian ją przybliżający ma postać: O 
— dla błędu bezwzględnego rzędu 10 ; 

W ' ^ ( 9 ) = 1,152739485 •T( l ,9 ) -0 ,1982898691 - 7 ( 3 , 9 ) + 

+ 0,03915996946 - 1 ( 5 , 9 ) " 0,006648025296 • T ( 7 , 9 ) 

(3.26a.) 

a po konwersji: 

W ^ ( 9 ) = -0,4254736189 • 9 ^ 1,371138345 • 9 
- 1,948648282 • 9 ^ + 1,989945116 • 9 

(3.26b.) 

Ostateczny wzór w tym ujęciu będzie miał postać: 

w(Xi) = 0,5Wn,ax " [1 + W(9); (3.27.) 

czyli: 

w(Xi) = 0,5Wn,ax " [1 + W(X-tgp)] (3.28.) 

Jak widać z powyższego wykazu wielomianów aproksymującycti, podobnie jak w przypadku 
wcześniejszego zestawienia, współczynniki przy zmiennycłi dla niższycłi potęg tylko nieznacz-
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nie ulegają zmianie przy kolejnym zwiększaniu dokładności aproksymacji. W powyższych wie-
lomianach, podobnie jak poprzednio, potęgi są wyrażone przez liczby nieparzyste i nie ma tu wy-
razu wolnego. Na rysunku pokazane zostały różnice w wartościach dla rozpatrjwanego 
przypadku funkcji obniżeń (parametry jak w analizowanym wcześniej przykładzie w rozdziale 
3.2.1.) przy wykorzystaniu omówionych wielomianów aproksymujących. Taka też dokładność 
jest stosowana zwykle przy podawaniu wartości całki wg teorii Budryka-Knothego w tablicach 
wykorzystjrwanych do obliczania wpływów eksploatacji. Chociaż analizowane dalej wielomia-
nem funkcje w(x) i g(x) są wynikiem dla różnych założonych dokładności aproksymacji, to ich 
rząd jest ten sam, co ułatwia porównanie. 

Porównanie otrzymanych funkcji: 
1. opisującej efekt grawitacyjny: 

a)Ag(P) = G.pp-[Wa(X)], lub 
b) Ag(P) = 2 G . p p . [ 0 , 5 7 c + W(X)]; 

2. funkcji obniżeń: w(P) = 0,5w^ax • [1 + W^ • (X-tgP)] 
odnosi się do tych samych zmiennych w wielomianach aproksymujących, z tą jednak różnicą, że 
w przypadku funkcji obniżeń zmienna w wielomianie związana jest z parametrem tgp. Ponieważ 
jego wartości mogą się różnić dla analizowananych przykładów eksploatacji różny (chociaż jego 
zmienność jest ograniczona), to wielomiany W'^(X-tgP) mogą mieć różne współczynniki. Jak 
atwo dostrzec w przypadku zerowania się obu wielomianów (dla zmiennej równej zero) wartości 

maksymalne funkcji związane będą z przyjętymi parametrami (pp i Wniax). Bezpośrednie porów-
nywanie wartości dla obu funkcji jest możliwe w przypadku zdefiniowania parametrów związa-
nych z nimi. 

3.2.2.3. Prostokątne pole eksploatacji 

Jak już wspomniano wcześniej oddziaływanie grawitacyjne wyrobiska prostopadłościennego 
określa wzór całkowy 2.5., natomiast przemieszczenia pionowe określa wzór 2.13., którego 
rozwiązanie można określić w postaci: 

w , (0,0) 
a-g 

1 
r ' - e r f 

( y r-^ 
•erf r ' -erf •erf 

\ r } V r J 4 

2 
4 r ' -er f y 

N 

^fn 
V 

/ \ 

•erf 
/ 

^Ik 
\ J 

2 
4 

/ 

r ' - e r f y \ / 

V 
•erf 

/ 

X \ 

\ J 

(3.29.) 

gdzie erf jest opisaną wcześniej funkcjąbłędu. Badanie teoretycznego związku pomiędzy wî  a Ag 
jest utrudnione ze względu na fakt, że w przypadku tego ostatniego wzór całkowy dotyczy trzech 
zmiennych i badane jest oddziaływanie przestrzeni ograniczonej prostopadłościanem o rozmia-
rach (AB) X (CD) X (EF). W przypadku funkcji Wk mamy do czynienia z polem prostokątnym 
(AB) X (CD) a trzecia zmienna występująca we wzorze grawimetrycznym jest tu parametrem 
(H). Tak więc porównanie takie może być wykonane jedynie w układzie współrzędnych płaskich. 
Inną trudność sprawia fakt, że wzory opisujące różne zjawiska należą do różnych rodzin funkcji 
i ich złożoność w zapisie utrudnia bezpośrednie porównanie. Podobnie jak poprzednio, w przy-
padku zagadnienia płaskiego, przedstawione funkcje powinny więc zostać aproksymowane, 
a porównanie takie dotyczyć będzie aproksymujących je wielomianów. Tutaj nasuwa się dodat-
kowa trudność, gdyż techniki aproks)anacyjne dotyczą funkcji jednej zmiennej. Podobnie jest 
w przypadku wielomianów Czebyszewa, w przypadku których obliczenie za pomocą maszyn 
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liczących może mieć miejsce, gdy zdefiniowane są parametry funkcji aproksymowanych. 
Konieczne jest więc sprowadzenie obu funkcji do takiej postaci, aby możliwa była aproksymacja. 
W tym celu wprowadza się znormalizowany układ wspótrzędnycłi. Niech więc głębokość zalega-
nia dolnej ściany prostopadłościanu z\ = O, wysokość ściany górnej Z2 zi (np. za = 0,001), 
a wysokość punktu, dla którego rozpatrywany będzie efekt grawitacyjny wynosi 1. Parametry 
geometryczne wyrobiska zostaną odniesione do tego jednostkowego układu. W ten sposób doko-
nuje się z jednej strony skalowania układu współrzędnych, z drugiej strony sparametryzowana 
zostaje jedna zmienna (tu z). Dalsza analiza dotyczyć będzie wielomianów aproksymujących 
funkcję w zależności od proporcji pomiędzy długościami krawędzi bocznych prostopadłościanu 
zrzutowanego na płaszczyznę poziomą. 

Załóżmy na przykład pole prostokątne o wymiarach l x i i linię profilową na kierunku osi x 
przechodzącą przez środek geometryczny tego pola. W ten sposób otrzymujemy efekt grawita-
cyjny Ag w funkcji zmiennej xo: 

Ag(xo)=G-pp • [(0,5-xo)-ln(0,5 + [ l ,498001000-l ,0-xo+xoTVlO (3.30.) 

• ln[0,5 -Xo+(1,498001000 -1 ,0 • Xo+ 

1000 1000 

999 
500 

. xo - ^ r r r . (1,498001000-1,0 • Xo+Xô ) - (0,5 - xo) • ln[0,5+(1,50-
999 999 

1,0 • X o + V 1 , 0 • ]n[0,5 - Xo+(1,50 -1 ,0 • X o + X o y + 2 • arctan[-1,0+ 
xo-( l ,50-1,0 •Xo+xo^)'' 'V(0,5-Xo) • ln[-0,5+(l,498001000-l,0-xo+ 

arctan[-1,001001001 + 

999 arctan 
500 

.1000 
999 

•Xo 
1000 
999 (1,498001000-1,0 • xo+Xo )̂ 

+ (0,5-xo) • In[-0,5+(l,50-1,0 •Xo+Xoy'V2 • arctan[xo-(l,50-1,0 • Xo+ 
+ - ( - 0,5 - Xo) • ln[0,5 + (1,498001000 +1,0 • xo+xoO -

-1,0 • ln[- 0,5 -Xo+(1,498001000 +1,0 • Xo+xo )̂ + — • arctanf^ 

2\0,5' 

500 999 

•Xo 
1000 
999 

(1,498001000 +1,0 • Xo+Xô ) + ( - 0,5 -Xo) • ln[0,5+(1,50 -1 

+1,0 • x o + + 1 , 0 • ln[- 0,5 - xo+(1,50+1,0 • x o + - 2 • arctan[xo -
- (1,50 +1,0 • xo+Xo Y ' V ( - 0 - X o ) • ln[- 0,5+(1,498001000 + 1,0 • Xo+ 

+xo') arctan[1,001001001 + — • Xo • (1,498001000 +1,0 
500 999 999 

• Xo+Xô ) V ( - - Xo) • ln[- 0,5 + (1,50 +1,0 • Xo+Xô ) "-^J+2 • arctan[ 1,0+ 
2x0,5n 

Xo-(1,50+I,0-Xo+Xo0 

Funkcję w takiej postaci taką możemy przybliżyć wielomianami Czebyszewa, które przy 
dokładności aproksymacji rzędu 10"^ w granicach Xo (-1,1) mająpostać: 

W ' i X o = 0,0005522900605 • T(0,Xo) - 0,0002200845795 • T(2,Xo) + 

+ 0,00003060920826 • T(4,xo) - 0,000003008756573 • T(6,xo) 
(3.3 la.) 

po konwersji: 

W 1x0 0,00009628021034 • xo°+ 0,0003892939816 • Xo' 
0,007392004434 • xo^+ 0,0008059926049 

(3.31b.) 
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wówczas efekt grawitacyjny wyrobisk o wysokości jednostkowej określałby wzór: 

Ag. (3.32.) 

gdzie Agj jest grawitacyjnym oddziaływaniem prostopadłościanu o jednostkowej wysokości 
(w bezwzględnym już układzie). Dokładność aproksymacji większa od przyjętej niewiele zmie-
nia postać tak otrzymanego wielomianu. Z kolei jej zmniejszenie do 10" ,̂ mimo że redukuje wie-
lomian do stopnia 8, powoduje, że jego współczynniki zmieniają się niewielkim stopniu. 

W przypadku granic (-2,2) będzie to wielomian aproksymujący; 

W'2(xo) - 0,0003132548548 • T(0,0,5 • xo)-0,0003103431807 • (3.33a.) 
• T(2,0,5 - Xo) + 0,0001233781100 • T(4,0,5 - xo) - 0,00004262059741 • 
• T(6,0,5 • Xo) + 0,00001284470515 • 7(8,0,5 • xo)- 0,000003230343030 -
• T(10,0,5 • xo) + 0,0000005641691134 • T(12,0,5 • Xo) 

a po konwersji: 

W2(xo) = G • pp • 10̂ - (0,0000002820845567 • -0,000005000186195 • + (333b.) 
+ 0,00003780663379 • - 0,0001608135927 • + 0,0004283753530 • 
- 0,0007470124718 • + 0,0008062359602) 

W przypadku, gdy linia profilowa będzie przebiegać bezpośrednio nad krawędzią boczną, 
wielomian aproksymujący w granicacłi (-1,1) ^ błędem aproksymacji 10"^: 

Ag = G • pp • 10 '̂ ( - 0,00006628294294 • 0,0002735582762 • - (3.34.) 
2 0,0005438968832 • + 0,0006438588067) 

przy granicach (-2,2): 

Ag = G • pp • 10^ • (0,0000001871406045 • (3.35.) 
- 0,000003323593772 • + 0,00002529592715 • Xô  -
- 0,0001091969738 • Xô  + 0,2993003326 • Xô  -
- 0,0005489842206 • xo^ + 0,6440154677) 

W zależności od wyboru dokładności aproksymacji wzór określający efekt grawitacyjny nad 
prostokątnym polem eksploatacji (przy poczynionych tu założeniach) dla punktów linii profilo-
wej przechodzącej nad środkiem geometrycznym takiego pola o wysokości jednostkowej miałby 
postać: 

A g = = G . p p - [ W , ( x J ] (3.36.) 

Jak widać z postaci przedstawionych wyżej wielomianów zmiana granicy aproksymacji 
zmienia stopień wielomianu aproksymującego, lecz w niewielkim stopniu zmienia współczyn-
niki przy odpowiednich potęgach. Wielomian czwartego stopnia z dużym przybliżeniem aprok-
symuje funkcję w granicach Xo(-l,l). Gdyby więc zredukować wyższe stopnie wielomianu 
aproksymującego w granicach Xo(-2,2), to tak otrzymany wielomian z dużą dokładnością przy-
bliżałby rozpatrywaną funkcję w zakresie - 1 < xo < L Na wykresie na rys. 3.4. przedstawione 
zostały waitości współczynników wielomianów aproksymujących w zależności od rozmiarów 
boków rozpatrywanego pola prostokątnego w odniesieniu do głębokości jego zalegania jedynie 
do C2:wartej potęgi. W ten sposób możliwe jest dla kilku przypadków pośrednich wyprowadzenie 
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wielomianów aproksymujących funkcję, co pozwoli na przedstawienie graficznego rozkładu 
współczynników wielomianu dla interpolacji w innych przypadkacłi us j^owania linii profilu 
względem rozpatrywanego pola prostokątnego. Wówczas konieczne jest rozpatrzenie przypadku 
nie tylko długości, ale i rozciągłości ścian w odniesieniu do głębokości (jednostkowej). Gdyby 
założyć duże pole eksploatacji o jednostkowej wysokości wyrobisk i granicach względem osi x 
od O do 5H oraz względem osi y od -5H do 5H (H - głębokość eksploatacji), to wówczas 
wielomian aproksymujący funkcję Ag w rozpatrywanych granicach w układzie względnym 
miałby postać: 

Ag = G • pp • 10̂  - (0,002585437267 + (3.37.) 
+ 0,001898219576 • xo - 0,00001353766409 -
- 0,0005772156795 • + 0,0001562398411 • xo )̂ 

Otrzymane współczynniki takiego wielomianu są już zbliżone do tych Jakie uzyskano wcze-
śniej w przypadku wielomianu aproksymującego pole w kształcie nieskończonej półpłaszczyzny 
(w tym ostatnim zmienna X odnosiła się jednak do ilorazu Xo oraz głębokości zalegania niesko-
ńczonej półpłaszczyzny): 

Wn(X) = 3,141592653 + 1,989898733 • X - (3.38.) 
- 0,5741212711 • 0,1560743529 • 

Jak widać największa różnica dotyczy wyrazu wolnego oraz współczynnika przy drugiej 
potędze. Dalsze wydłużanie granic rozpatrywanego pola powoduje, że współczynniki wielo-
mianu aproksymującego funkcję )g takiego pola są coraz bardziej bliskie tym, jakie otrzymano 
w przypadku wielomianu W] i(X). 

Wykonując podobną procedurę w przypadku funkcji obniżeń, należy zmodyfikować równa-
nie 2.13. w związku z wprowadzeniem układu względnego, w którym analizowana zmienna jest 
wartością funkcji obniżeń dla punktów linii profilowej przechodzącej przez środek geome-
tryczny pola prostokątnego o wymiarach 2AB x 2CD i równoległej do osi x, a analizowane war-
tości odniesione są do jednostkowego r. Jednocześnie środek układu współrzędnych pokr3Awa się 
ze środkiem geometrycznym prostokątnego pola eksploatacji. Tak więc zmienna Xo określająca 
położenie punktów względem początku układu współrzędnych zast^iona jest zmiennąXo = Xo/r. 
Stąd otrzymujemy następującą postać rozwiązania całki ze wzoru 2.13.: 

w(X) = 0,5 •erf(CD •V^)rerf(VK •(AB-Xo)) + erf(V^ • ( A B - X J ) 1 (3.39.) 

Tak otrzymane wyrażenie można aproksymować kolejno ze względu na zmienną (AB + Xo) 
a następnie (AB - X o ) i CD otrzymując wielomian będący sumą wielomianów W(x(AB+Xo)) 
i W(x(AB-Xo)). Dokładność takiej złożonej aproksymacji będzie wypadkową dokładności przy-
bliżenia każdego ze tych wielomianów. W przypadku pola prostokątnego o rozmiarach 
AB = 3,2-r i CD = 0,5-r po aproksymacji w granicach (-5,5) oraz dla dokładności aproksymacji 
rzędu 10"^ otrzymuje się wielomian 18 stopnia przybliżający całkę występującą w funkcji 
obniżeń. Wówczas otrzymuje się następującą postać funkcji obniżeń dla punktów Pi linii profilo-
wej przechodzącej przez środek geometryczny rozpatrj^anego pola i pokrywającej się z os iąx 
układu współrzędnych: 
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(Pi) = w„,ax • [0,02977723692 • - 0,04455405429 • V + (3.40.) 

+ 0,02201806631 • Xo° - 0,004811926619 • + 0,005315037980 

Xo'° - 0,00003284665183 • + 0,000001162134067 • Xo 
12 14 

16 0,00000002211739199 • Xo'° + 0,1762713164 • + 0,7873435097] 

Wzór ogólny natomiast będzie miał postać: 

gdzie: 

W ( C D ) 

Wk = Wn,ax • 0,5 • W ( C D ) • [W(AB - Xo) + W ( A B + Xo)] (3.41.) 

W(CD) - wielomian aproksymujący wyrażenie erf(CD 

= A.'o + X\-CD + + + k^-CD"^ + .. 
W(AB - Xo) - wielomian aproksymujący wyrażenie (AB -
W(AB - Xo) = + r(AB -Xo) + X'2-(AB -Xo)^ + ?l'3-(AB -Xo)^ + X'4-(AB -Xo)^ + 

Xo) 

W(AB + Xo) - wielomian aproksymujący wyrażenie (AB + Xo) 
W(AB + Xo) = A.'o + X'r(AB + Xo) + ?.'2-(AB + Xo)^ + ^'3-(AB + Xo)̂  + X'4-(AB X o ) V 

Z uwagi na fakt, że aproksymowana jest ta sama funkcja (choć o różnych zmiennych), 
otrzymuje się identyczne współczynniki dla każdego wielomianu przy założonych warunkach 
aproksymacji. Wielomiany W(AB + Xo) i W(AB - Xo) odnoszą się do tych samych zmiennych. 
Stąd po odpowiednich przekształceniach można otrzymać wielomian ze zmienną Xo. W ten 
sposób fiankcję podcałkową przybliżać będzie iloczyn: 0,5-W(CD)-W(Xo). Dla zdefiniowanych 
rozmiarów pola eksploatacji powyższe wyrażenie będzie wielomianem zmiennej Xo, w którym 
współczynniki będą określone przez współczynniki wynikające z aproksymacji funkcji błędu 
oraz rozmiary pola: AB i CD. W ten sposób dla założonej dokładności 10"̂  i granicy aproksy-
macji (-2,2) otrzymuje się: 

W(CD) = 2,013606717-CD-2,054999971-CD^ + 1,502738737-CD^- (3.42.) 

- 0,6362534604CD^ + 0,1592011618-CD 
+ 0,002278525459-CD" -

0,02428143003-CD" + 
0,0001282678385-CD'^ 

+ 0,000003970054595-CD'^-0,00000005 190550933-CD'^ 

W(Xo) = - 0,00000 1972409355-Xo'^-AB + ( - 0,0001005928771-AB^ + 
16 

(3.43.) 

+ 0,0001349818562-AB)-Xo'® + (0,005399274250-AB^-0,003848035152 • 
• AB - 0,001207114525-AB^)-Xo"^ + (0,05924166194-AB - 0,1167237329 • 
• AB^ - 0,005230829608-AB' + 0,04913339566-AB^)-Xo'^+ ( - 0,5341914606 • 
• AB + 1,303316563-AB^ - 0,009589854282-AB' - 0,7703766374-AB^ + 

0,1544192435-AB>Xo'° + (-0,007846244412-AB" + 5,864924532-AB^-
1,650807080-AB^ + 2,865620912-AB + 0,1930240544-AB'-

- 8,012871910-ABO-Xo® + (26,74579518-AB' -22,43604134-AB 
+ 7,8198 99376-AB^ - 8,907548446-AB - 0,002816600558 -AB -
+ 0,09826679134-AB " - 1,283961062-AB^'Xo® + (15,0273 873 8-AB 
- 0,0004023715084-AB'^ + 40,11869278-AB' - 0,3501711988-AB" + 
+ 3,258291406-AB®- 16,02574382-AB' + 0,01889745987-AB'^ -
-44,53774222-AB^)-Xo'^ + (0,001079854850-AB'^- 12,32999983-AB + 

11 

+ 11,46248365-AB'' + 30,05477476-AB^ - 0,00001775168419-AB 17 
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- 26,72264534-AB^ - 2,670957304-AB' - 0 ,02693624606-AB(3 .43 .cd . ) 
+ 0,3554499716-AB")-XO^ + 4,027213434-AB + 0,000007940109190-AB'^-
- 0,00000010381 10187-AB'^ + 0,3184023236-AB" - 0,0002565356768 • 
• AB'^ - 1,272506921-AB^ + 0,004557050918-AB'^ + 3,005477476-AB^ -
- 0,04856286006-AB" - 4,109999942-AB^ 

Stąd ostateczny wzór na obniżenie punktów w profilu przechodzącym przez środek geome-
tryczny pola prostokątnego o wymiarach 2AB x 2CD będzie miał postać: 

w , « w _ - r - ^ W ( C D ) - W ( X 3 ) (3.44.) 

Jak wynika z powyższego zapisu, tak określona funkcja obniżeń jest wielomianem, którego 
współczynniki należą o następujących parametrów: r, AB, CD oraz Wmax5 charakterystycznych 
dla danych warunków górniczo-geologicznych oraz rozmiarów pola eksploatacji. Ponieważ 
współczynniki wielomianu otrzymuje się wprost z przedstawionej wyżej procedury, to nie ma 
potrzeby (jak w przypadku wielomianu aproksymującego funkcję Ag) ich wyznaczania na pod-
stawie wielomianu przybliżającego ich wartości, uzyskanych z obliczeń dla określonych rozmia-
rów pola prostokątnego. Porównując otrzymany wielomian z tym przybliżającym funkcję opi-
sującą efekt grawitacyjny, widoczna jest odmienność parametrów określających współczynniki. 
Wspólne są jednak parametry charakteryzujące rozmiary wyeksploatowanego pola. Jednak 
w przypadku funkcji opisującej grawitacyjne oddziaływanie samych wyrobisk czy nawet naru-
szonego eksploatacją górotworu liczba parametrów jest mniejsza. Dysponując odpowiednią ilo-
ścią przykładów możliwe będzie określenie związków pomiędzy odpowiednimi parametrami. 

Tak otrzymane wielomiany aproksymujące funkcję Ag i w^ mogą być porównywane, lecz 
odnoszą się one do różnych układów, do których sprowadzone były funkcje celem ich aproksy-
macji. Ich odpowiedniość miałaby miejsce w sytuacji, gdyby r=H, czyli tgP = 1. W zależności od 
przyjętego do analizy tg|3 zmienia się odpowiednio układ. I tak dla tgP = 2 jednostka podstawowa 
przyjętego układu w odniesieniu do H = 1 (z dla funkcji Ag) będzie odpowiednio podwojona. 
Oznacza to, że dysponując H oraz tgP należy wyznaczyć r dla przeliczenia wartości wielomianu 
aproksymującego funkcję. Ponieważ w przypadku rozpatrywanego ośrodka bezdylatancyjnego, 
którym może być górotwór solny, wartość tgP jest bliska 1, to uznając za normę jednostkowe H 
zamiast r popełnia się nieznaczny błąd, mający oczywiście wpływ na obliczoną wartość obniże-
nia punktu, lecz mający drugorzędne znaczenie dla prowadzonej tu formalnej analizy porównaw-
czej dwóch funkcji. 

Wykorzystanie względnego układu (w odniesieniu do głębokości zalegania poziomego wyro-
biska o kształcie prostopadłościanu) oznacza, że przy typowej głębokości zalegania wyrobisk 
w wamnkach polskich 200 1000 m przy założonej granicy aproksymacji (-2,2) wykazana zale-
żność dotyczy punktów, które będą znajdować się w odległości odpowiednio 400^2000 m. 
Ponieważ typowy zasięg wpływów głównych r ^ 0,5-H, to wielomiany aproksymujące badaną 
flmkcję Ag w granicach (-2,2) określają efekt grawitacyjny w zasięgu wpływów głównych. Nato-
miast w przypadku funkcji obniżeń aproksymujące ją wielomiany dotyczą punktów znajdujących 
się w (poziomym) zasięgu nawet do 2-r od granic eksploatacji. Nietrudno zauważyć, że przy 
takim odniesieniu do względnego układu możliwe jest analizowanie pól eksploatacyjnych 
o wymiarach do 2-r, czyli dla typowego r 0,5-H. 

Podana procedura obliczania grawitacyjnego oddziaływania odnosi się do zalegającego 
poziomo wyrobiska o kształcie prostopadłościanu o jednostkowej wysokości (w układzie bez-
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względnym). W przypadku obliczania efektu grawitacyjnego eksploatacji pola prostokątnego 
o miąższości większej niż Im można również posłużyć się podanym wcześniej rozwiązaniem dla 
pola nieskończonego, obliczając sumaryczne oddział3wanie prostopadłościanów o miąższości 
jednostkowej. 

Pamiętać jednak należy, że nie jest to ścisłe rozwiązanie. Dla miąższości do kilku metrów 
(a więc typowej dla eksploatacji węgla) błąd jest niewielki i można korzystać z przybliżonego 
rozwiązania: 

Agp - g - A g p . (3.45.) 

gdzie: 
Agp - efekt grawitacyjny od prostopadłościanu wysokości g; 
Agpj - efekt grawitacyjny od prostopadłościanu o jednostkowej wysokości. 

Takie uproszczenie jest możliwe oczywiście dla niewielkiego g < 10 m i odpowiedniej 
głębokości zalegania wyrobiska prostopadłościennego. Oznacza to, że w przypadku obliczania 
efektu grawitacyjnego w warunkach polskicłi np. w przypadku złóż soli (górotwór, który może 
być traktowany jako bezdylatancyjny) takie uproszczone rozwiązanie może mieć zastosowanie. 

Przedstawione wielomiany odnoszą się do przypadku obliczania efektu grawitacyjnego 
i obniżeń wynikających z oddziałj^ania prostokątnego wyrobiska dla punktów linii profilowej 
przechodzącej przez jego środek geometryczny. Dla innych przypadków linii w zależności od jej 
usytuowania względem środka geometrycznego takiego wyrobiska postać wielomianów jest 
inna. Ponieważ w przypadku efektu grawitacyjnego wielomian stopnia 12 (wszystkie potęgi są 
tylko parzyste) w sposób wystarczający aproksymuje funkcję Ag, a w zależności od proporcji 
pomiędzy długością a szerokością rozpatrywanego pola prostokątnego postać wielomianu jest 
różna, to możliwe jest taka estymacja współczynników wielomianu, która pozwoli na określenie 
zależnością matematyczną ich wielkości od przyjętej proporcji pomiędzy bokami pola pro-
stokątnego. Oznacza to, że współczynniki wielomianu wyznaczającego wspomniany efekt obli-
czane będą z zależności określonej innym wielomianem z dwoma zmiennymi, określającymi roz-
miary boków pola prostokątnego w układzie względnym. Tak więc na podstawie wcześniejszych 
ustaleń formuła opisująca efekt grawitacyjny od prostokątnego pola eksploatacji dla punktów na 
linii profilowej przechodzącej przez jego środek geometryczny w zależności od rozmiarów jego 
3oków będzie miała postać: 

A g ^ G p ' g - [ W , ( x J ] (3.46.) 

gdzie: 
Wn (xo) = ao + aiXo^ + a2Xô  + a3Xô  + a4Xô  + + a6Xô ^ +...aiXo '̂; 
ai = W(x,y) ; 
gdzie W(x,y) - wielomian opisujący wartość współczynników wielomianu Wn(xo) w zależno-
ści od szerokości (x) i długości (y) pola prostokątnego. 
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Rys. 3.4 a. Zależność współczynnika a wielomianu Wn(xo) od połowy długości (AB) 
i połowy szerokości pola prostokątnego (CD). Dla współczynnika; a) ao, b) oli, C) a4 
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Rys. 3.4 b. Zależność współczynnika a wielomianu Wn ( x o ) od połowy (Ugości (AB) 
i połowy szerokości pola prostokątnego (CD). Dla współczynnika: d) a^, e) ag, f) aio 
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Rys. 3.4 c. Zależność współczynnika a wielomianu Wn(xo) od połowy długości (AB) 
i połowy szerokości pola prostokątnego (CD). Dla współczynnika: g) a n 

3.3. Model dynamiczny - relacje pomiędzy zmodyfikowanymi funkcjami 
dla ośrodka dylatancyjnego 

Rozpatrywany tu przypadek dotyczy eksploatacji w sytuacji, gdy na obserwowany efekt gra-
witacyjny składa się oddziaływanie pustki powstałej na skutek eksploatacji (lub tego co z niej 
pozostało po zawale stropu) oraz deformacje objętościowe zactiodzące w górotworze. 
W związku z tym można mówić o anomaliach grawimetrycznycłi wywołanych eksploatacją. 
Występująca pomiędzy nimi zależność jest oczywista: anomaha wywołana deformacją objęto-
ściową górotworu jest funkcją geometrii i położenia wyrobiska oraz własności mechanicznych 
ośrodka skalnego poddanego tym deformacjom. Jak już wspomniano, górotwór solny można 
traktować jako ośrodek bezdylatancyjny w związku z czym obserwowany efekt będzie związany 
jedynie z istniejącą pustką. Ponieważ pustka taka ulega samolikwidacji również w tym przy-
padku, to zachodząca na przestrzeni określonego czasu zmiana jej geometrii wywołana konwer-
gencją wpływ^L na obserwowany efekt grawitacyjny. Analiza grawitacyjnego oddziaływania 
takiego wyrobiska musi uwzględniać czynnik czasu, który ma tu o wiele istotniejsze znaczenie 
niż w przypadku eksploatacji węgla, gdzie zmiany zachodzące w górotworze następują stosun-
kowo szybko. 
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3.3.1. Przypadek nieskończonej półpłaszczyzny 

Eksploatacja pola w kształcie tzw. nieskończonej półpłaszczyzny z punktu widzenia metody 
grawimetrycznej ma praktycznie miejsce w sytuacji, gdy pole prostokątne osiąga rozmiary 10 -H, 
a więc jest znacznie większe niż w przypadku funkcji obniżeń w ujęciu teorii Budryka-Knothe-
go. Ta ostatnia jest funkcją, której wartości maleją znacznie szybciej niż funkcji oddziaływania 
grawitacyjnego dla rozpatrywanej przestrzeni. Z uwagi na wymagane rozmiary pola eksploatacji 
(10-H) dla nieskończonej półpłaszczyzny, zagadnienie wydaje się mieć charakter czysto 
teoretyczny. Nie mniej jednak z teoretycznego punktu widzenia taki przypadek może być rozpa-
trywany dla wskazania zależności Jakie mogą mieć miejsce pomiędzy rozpatrywanjoni funkcja-
mi w aspekcie zmian zachodzącycłi w górotworze. Jak już wspomniano, na pełny obraz zmian 
anomalii siły ciężkości składać się będzie efekt grawitacyjny pustki poeksploatacyjnej i grawita-
cyjne oddziaływanie górotworu, w którym zachodzą deformacje objętościowe. Tak więc zgodnie 
ze wzorem 3.21. opisującym oddziaływanie takiej pustki o miąższości jednostkowej, którą bę-
dzie tworzyć strefa zawału o wysokości hzw oraz ze wzorem 3.11. opisującym przybliżony efekt 
grawitacyjny od takiej pustki o miąższości g otrzymujemy ostatecznie przybliżony wzór na efekt 
grawitacyjny pola w kształcie nieskończonej półpłaszczyzny o miąższości określonej wysoko-
ścią zawału hzw-

A(P) = 2 . h ^ -G-p^ -[0,571 +W(X)] (3.47.) 

Dla oceny grawitacyjnego oddziaływania górotworu poddanego deformacjom objętościo-
wym na potrzeby tej pracy poczyniono pewne założenia. Zakłada się, że przestrzeń, w której za-
chodzą te zmiany ograniczona jest z jednej strony płaszczyzną nachyloną pod kątem P (kąt 
zasięgu wpływów głównych). W analizowanej przestrzeni zachodzi zmiana gęstości ośrodka 
skalnego, którą opisuje pewna funkcja Można przyjąć następujące modele zmian gęstości: 
A. model o stałej wartości zmiany gęstości. Przyjęcie w/w strefy za ciało jednorodne o gęstości 

odmiennej w stosunku do ciał otaczających; 
B. przyjęcie ciągłej zmiany kontrastu gęstości. Możliwe sątu następujące modele zmian gęstości 

w kierunku pionowym: 
— liniowy; 
— wykładniczy; 
— logarytmiczny; 
— potęgowy; 
— inny. 

C. probablistyczy lub probablistyczno-deterministyczny. 
W przedstawionej pracy założono, że Q jest funkcją ciągłą i zmianę gęstości p określać będzie 

współczynnik zmienności k. 
Grawitacyjne oddziaływanie partii górotworu, w której zachodzą zmiany dylatancyjne może 

być przybliżone grawitacyjnym oddziaływaniem warstw o jednostkowej miąższości i granicach 
(względem osi x) określonych kątem zasięgu wpływów p (porównaj rys. 3.5.). Ponieważ dla każ-
dej z wyżej leżących warstw granica ich zalegania na osi x określona będzie wzorem n-tgP"^, 
gdzie n = O .. h [m] jest kolejną warstwą o miąższości jednostkowej, to po modyfikacji wzoru 
3.21. i aproksymacji wielomianem Czebyszewa w przedziale (-1,1) oraz przy dokładności aprok-
symacji rzędu 10"^ otrzymuje się ostatecznie wzór przybliżony na oddziaływanie n-tej warstwy 
zdeformowanego górotworu: 
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Agndyi = E G - P n ' [(0,1560743529^^- + 0,7803717645 • tan(pr^- h"̂ - n • x 
n = 1 

1,560743529 • tan(p)"^- h"̂ - r ł • 0,5741212711 • h"̂ -
1,560743529 • tan(p)"^- h"̂ - n̂ - 1,722363813 • tanCP)"̂ - h"̂ - n • 
1,989898733 • h"̂ - x - 1,722363813 - tan(P)-^-h"^-n^ • x + 
0,7803717645 - tan(p)^- h"̂ - n̂ - x + 1,989898733 - n • tan(P)"' • hr' + - I 

+ 3,141592653 - 0,5741212711 • tan(P)"^- h"̂ - n̂  + 0,1560743529 • t a n ( p r ' h"'- n'] 

(3.48.) 

- 5 - 5 „ 5 

P n = P p o c z • f^) gdzie Ppocz jest zmianą gęstości dla warstwy wyjściowej, za którą można tu uznać 
strefą zawału. 

Opis obniżeń określony wcześniej wzorem 3.28. nie ulega tu oczi^iście zmianie. 

3.3.2. Przypadek prostokątnego pola eksploatacji 

W przyjętej analizie założono, że w wyniku eksploatacji dochodzi do powstania strefy zawału 
oraz strefy ciągłych zmian objętościowych na skutek rozchodzenia się deformacji od wyrobiska 
ku powierzchni. Zgodnie z tym założeniem przyjmuje się, że przestrzeń deformacji objętościo-
wych ograniczona jest od dołu strefą zawału, po bokach płaszczyznami określającymi zasięg 
wpł3wów (wynikający z promienia zasięgu wpływów w rozumieniu teorii Budryka-Knothego), 
od góry zaś za powierzchnię graniczną można przyjąć powierzchnię terenu. W tym przypadku 
ciągłe zmiany objętościowe będzie charakteryzować zmiana kontrastu gęstości (gęstości względ-
nej) p dla każdej warstwy ośrodka skalnego (dla warstw leżących wyżej gęstość względna będzie 
niższa od tej dla warstwy leżącej niżej). Tak rozumianą stałą zmienność kontrastu gęstości okre-
ślać będzie funkcja gęstości Zdefiniowanie tej funkcji wymaga odpowiedniej liczby stosow-
nych badań odnoszących się do konkretnych przykładów eksploatacji. Rozwiązaniem przybliż-
onym tego zagadnienia będzie przypisanie analizowanej partii górotworu pewnej wartości 
konti'astu gęstości, wynikającego z deformacji objętościowych. W analizie przyjęto, że jest ona 
funkcją wykładniczą i zmianę gęstości określa współczynnik kp. Przyjmując wyjściową gęstość 

•j 

ośrodka (np. piaskowca) p = 2,0 Mg-m możliwe jest na podstawie omówionego wcześniej 
współczynnika rozluzowania skał określenie kontrastu gęstości dla strefy zawału p̂ w = p • 
Dla sąsiadującej ze strefą zawału warstwy ośrodka skalnego o przyjętej miąższości (np. jednost-
kowej) jej gęstość względną będzie określał wzór: pi = p • k" -̂ kp. Dla n-tej warstwy kontrast 
gęstości będzie wynosił pn = p • (kp)". Przedstawione wzory mają sens, gdy rozpatrywane 
zmiany pn odnoszą się do ośrodka skalnego, dla którego w całej jego przestrzeni występuje ta 
sama wartość gęstości. W innych przypadkach należy rozpatrywać zmianą gęstości oddzielnie 
dla każdej rozważanej warstwy skalnej i właściwej jej wartości p. 

Jak wynika z tak przyjętego modelu, dla warstw leżących blisko powierzchni wyznaczony 
kontrast gęstości będzie charakteryzował się niewielkimi wartościami. Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, że przestrzeń deformacji objętościowych rośnie ku powierzchni i blisko niej osiąga znaczne 
rozmiary, to oddziaływanie grawitacyjne warstw przypowierzchniowych może być znaczące. 
Ponieważ rozmiary rozważanej przestrzeni zmian dylatancyjnych określone są promieniem za-
sięgu wpł3wów (przestrzeń ograniczona jest płaszczyznami nachylonymi do poziomu pod kątem 
3 - kąt zasięgu wpływów) to udział warstw przypowierzchniowych w całkowitym efekcie grawi-

tacyjnym zależny będzie od tego promienia. Rozumowanie takie jest słuszne pod warunkiem, że 
przestrzeń odkształceń dylatancyjnych określona jest przedstawionymi wcześniej granicami. 
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Rys. 3.5. Schemat przedstawiający aproksymacją zdeformowanej partii górotworu zespołem prostopadłościanów 

Przyjmując słuszność przedstawionycłi założeń można postawić tezę, że obserwowany efekt 
grawitacyjny dla danego rodzaju górotworu z punktu widzenia jego mecłianiki i typu eksploatacji 
(z uwagi na system likwidacji wyrobisk) będzie funkcją promienia zasięgu v/pfywów, rozmia-
rów i lokalizacji wyrobiska. Oznacza to, że parametry teorii Budryka-Knothego znajdują tu swo-
je zastosowanie. W ten sposób funkcja określająca efekt grawitacyjny będzie się różnić od 
funkcji obniżeń parametrem gęstości względnej. 

W przypadku eksploatacji, w której nie występuje strefa zawału, efekt grawitacyjny poctio-
dzić będzie od podsadzonego wyrobiska oraz leżącej nad nim zdeformowanej partii górotworu. 
Obie te strefy charakteryzować się będą odmiennymi niż w analizowanym wcześniej przypadku 
eksploatacji z zawałem stropu, wartościami kontrastu gęstości oraz współczynnika zmienności 
gęstości. Tak więc gęstość względna podsadzonego wyrobiska pw będzie miała większą wartość 
bezwzględną niż p ^ , co oznacza, że w tym przypadku większe będzie oddział)wanie grawitacyj-
ne tej partii górotworu. Ponieważ likwidacja wyrobisk z podsadzką powoduje mniejsze deforma-
cje górotworu niż w przypadku eksploatacji z zawałem stropu, więc efekt grawitacyjny od strefy 
deformacji ciąglycti będzie również mniejszy niż w poprzednim przypadku. Wynika z tego, że ta-
kże wartość współczyrmika zmienności kp będzie mniejsza. 

Dla dynamicznych zmian grawitacyjnych, pod pojęciem których rozumie się propagację de-
formacji w górotworze, powodujących efekt grawitacyjny, obserwowana anomalia siły ciężkości 
wynika ze strefy zawału (lub zlikwidowanego wyrobiska np. przez podsadzenie) i strefy ciągłych 
zmian dylatancyjnych: 

Ag=Ag^^ -f Ag D (3.49.) 

Przestrzeń strefy zawału może być aproksymowana prostopadłościanem o wysokości okre-
ślonej wzorami 2.17. i 2.18. i gęstości względnej Pzw" P • 

Leżącą wyżej przestrzeń ciągłych deformacji objętościowych stanowi odwrócony ostrosłup 
ścięty (pryzma), którego ściany boczne nachylone są (jak wspomniano wcześniej) pod kątem (3. 
Bryłę taką można aproksymować z kolei zespołem leżących prostopadłościanów, z których 
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każdy jest odpowiednio większy od poprzedniego (rys. 3.5.). Można w tej analizie wykorzystać 
podany wcześniej wzór (2.7.), lecz z uwagi na jego złożoność oraz dla lepszej poglądowości 
w analizie porównawczej z funkcją obniżeń, wykorzystane zostaną tu wzory na efekt grawita-
cyjny od prostopadłościanu czy też zespołu prostopadłościanów. 

Dla prostopadłościanów o miąższości jednostkowej każdy leżący wyżej będzie dłuższy i szer-
szy o s = 1 -(tgP)"^ [m] od poprzedniego. Jeżeli rozpatrywana przestrzeń będzie miała wysokość H 
i będzie aproksymowana n prostopadłościanami, to wzory ogólne na długość (ABj) i szerokość 
(CDi) i-tego prostopadłościanu będą miały postać: 

A B i = A B + 2 • ni • H • n"^ ( tgP) -1 

-1 -1 C D i - C D + 2 • ns • H • 

gdzie AB i CD są odpowiednio długością i szerokością wyjściowego prostopadłościanu, który 
w tym przypadku jest bryłą aproksymującą strefę zawału. W ten sposób wzór na analizowany 
efekt grawitacyjny w punkcie P leżącym nad środkiem geometrycznym strefy zawału (aproksy-
mowanej prostopadłościanem o wysokości wynikającej ze wzoru na wysokość strefy zawału wg 
teorii Janusza i Jarosza) przyjmuje po odpowiednim podstawieniu granic całkowania we wzorze 
2.4. postać: 

AB CD H + g 
1 

+ -^nik-i) 4) 

Ag.w =Gp zw 

zdxdydz 
(3.50.) 

AB CD H 
2 \ 3 / 2 

natomiast oddziaływanie grawitacyjne leżącej wyżej partii górotworu, w której wystąpią defor-
macje objętościowe wyraża wzór: 

ABi CD, 

A g o - G ^ P k . " ' 
Hn + 1 

n = 1 k 

zdxdydz 
(3.51.) 

AB, C D , Hn 
2 \ 3 / 2 

gdzie: 
h - liczba jednostkowych prostopadłościanów aproksymujących rozpatrywaną przestrzeń 
(h odpowiada wartości H podanej w danej jednostce pomniejszonej o wysokość strefy 
zawału); 
ABn - długość n-tego prostopadłościanu; 
CDn - szerokość n-tego prostopadłościanu; 
Hn - głębokość na jakiej znajduje się n-ty prostopadłościan; 
P - gęstość ośrodka skalnego w strefie zawału; 
k - współczynnik rozluzowania skał w strefie zawału; 
kp - współczynnik zmienności dla kontrastu gęstości górotworu poddanego deformacjom 
objętościowym. 

Wykorzystując opisaną wcześniej procedurę obliczania efektu grawitacyjnego od prosto-
padłościanu dla punktów leżącycłi na linii profilowej Xo] .. xom przechodzącej przez jego środek 
geometryczny można zapisać: 

A g ' = i ; w „ (Xo) (3.52.) 
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gdzie Ag'jest liczbową wartością anomalii na punktach xoi.. xom równą sumie oddziaływań opi-
sanych wcześniej prostopadłościanów przybliżających analizowaną przestrzeń i których od-
działywanie jest opisane funkcją aproksymowaną wielomianem Wn: 

Wn(xo) = ao + a 1X0̂  + a2Xo'' + + a4Xo® + a5Xo'° + a6Xo'^ + .. + aiXo^' (3.53.) 

Tak więc na wspomnianą wartość anomalii składa się suma wartości dla n wielomianów, 
z których każdy odnosi się do odpowiedniego prostopadłościanu (leżącego na odpowiedniej 
głębokości i o odpowiednich rozmiarach). W zależności od rozmiarów analizowanego prosto-
padłościanu (to jest jego długości i szerokości) ulegają zmianie współczynniki wielomianu 
aproksymującego (patrz rys. 3.4.). Jak widać na rysunku 3.4. krzywe dla każdego ze współczyn-
ników tworzą pewną powierzchnię punktów możliwą do opisania wielomianem: 

W(ABi',CDi') = qo + qi • ABj' + ą j • CD;' + ą^ • AB;'^ + q3 • CDj'^ + (3.54.) 

+ q4 • ABi'^ + q5 • CDf^ + q6 • ABi' • CDf + q7 • ABj'^ • CDj'^ 

Stąd otrzymujemy wzory na współczynniki wielomianu opisującego oddziałjrwanie prosto-
padłościanu w zależności od połowy długości jego boków: 

ao = ( 2 , 2 0 6 7 3 ) • A B j ' + ( 2 , 2 0 3 3 4 ) • C D i ' + ( - 1 , 1 3 2 5 4 5 ) • A B i ' ^ + ( - 1 , 0 8 5 4 9 ) • C D ; ' ^ + 
+ (0 ,1725635) • ABi'^ + (0,1541) • CDi'^ + (0,7388543) • ABj'- CD; ' + ( -1 ,145886) + 
+ ( -0 ,0405697) • ABi'^- CD;'^ 

a i = ( 0 , 2 9 7 8 9 0 6 ) • A B j ' + ( - 1 , 0 7 6 6 5 ) • C D i ' + ( 0 , 1 5 8 8 7 0 4 ) • AB, ' ^ + ( 0 , 3 5 8 9 8 ) • CD; ' ^ + 
+ ( - 0 , 0 5 2 7 4 8 9 ) • AB;'^ + ( - 0 , 0 4 5 1 6 4 1 ) • CD,'^ + (0 ,186617) • ABi ' -CDi ' + ( - 0 , 5 5 0 6 9 1 3 ) + 
+ ( -0 ,0126197) -ABi'^- CD;'^ 

a2 = ( - 3 , 1 0 7 0 1 ) • A B i ' + ( 0 , 2 8 1 9 2 > C D i ' + ( 1 , 7 5 6 1 0 7 ) • AB; '^ + ( - 0 , 0 5 4 8 1 6 3 ) • C D j ' ^ 
+ ( - 0 , 2 9 3 0 4 0 4 ) • ABi '^ + (0 ,0038167) • CD;'^ + ( - 0 , 1 3 0 1 0 4 4 ) • ABi ' - CDi ' + (1 ,53045) + 
+ (0 ,0069187) • ABi'^- CDj'^ 

a3 = (1 ,81092) • ABi ' + ( - 0 , 0 3 8 9 2 3 5 ) • CDi ' + ( - 1 , 0 9 8 1 2 3 ) • AB;'^ + ( - 0 , 0 0 2 2 9 1 6 ) • CDi '^ + 
+ (0 ,193263) • ABi '^ + (0 ,0017669) • CD;'^ + (0 ,0245629) • AB; ' • CDi ' + ( - 0 , 8 1 7 9 7 9 5 ) + 
+ (0 ,0000031) -ABi '^ • CDi'^ 

a4 = ( - 0 , 4 8 6 7 5 0 3 ) • AB; ' + (0 ,0011405) • CD; ' + (0 ,301078) • ABi '^ + (0 ,0036082) • CD; '^ + 
+ ( -0 ,0538786) -ABi'^ + ( -0 ,0009034) • CDi'^ + ( -0 ,0027901) • ABi'- CDi ' + (0 ,2146146) 
+ ( -0 ,0002912) • ABi'^- CD;'^ 

a s = (0 ,0685891) • ABj ' + (0 ,0003763) • CDj ' + ( - 0 , 0 4 2 6 2 2 7 ) - ABj '^ + ( - 0 , 0 0 0 6 6 1 ) • CD; '^ + 
+ (0 ,0076574) • ABi'^ + (0 ,0001439) - CDi'^ + (0 ,0001886) • ABi '- CD; ' + ( - 0 , 0 2 9 9 8 3 3 ) + 
+ (0 ,0000547) - ABi'^- CDi'^ 

ae = ( - 0 , 0 0 4 1 0 6 7 ) • AB; ' + ( - 0 , 0 0 0 0 3 7 2 ) - CD;' + (0 ,002545) - ABj '^ + (0 ,0000346) - CD;'^ + 
+ ( - 0 , 0 0 0 4 5 5 8 ) • ABi'^ + ( - 0 , 0 0 0 0 0 6 4 ) - CDi'^ + (0 ,0000039) - ABi '- CD; ' + (0 ,0017877) + 
+ ( -0 ,0000047) • ABi'-- CDj'^ 

. zostały przedstawione wartości współczynników wie 
żności od rozmiarów pola prostokątnego. 

Ponieważ w przyjętym modelu długość i szerokość każdego z prostopadłościanów aproksy-
mujących analizowaną przestrzeń deformacji objętościowych wynika z rozmiarów długości bo-
ków wyjściowego prostopadłościanu (oraz kąta zasięgu wpł3wów głównych p), to łatwo 
zauważyć, że analizowany efekt grawitacyjny jest nadal funkcją tych samych parametrów, co 

oddziaływania 
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eksploatacji. Analiza porównawcza funkcji obniżeń oraz funkcji Ag = Aĝ ŷ + Ago może być także 
w tym przypadku odniesiona do porównania aproksymujących je wielomianów. Zmianie ulega 
jedynie wielomian (a dokładniej jego współczynniki) aproksymujący funkcją Ag w stosunku do 
wielomianu analizowanego wcześniej w modelu stacjonarnym. Wyznaczenie na postawie po-
mierzonych anomalii różnicowych wartość współczynnika kp lub ewentualnie przeprowadzenie 
symulacji komputerowej, gdzie dodatkowo nie będzie zdefiniowany pionowy zasięg deformacji 
objętościowych w górotworze (h), pozwoli na ocenę stanu górotworu w zakresie zmian gęsto-
ściowych lub umożliwi określenie stopnia tych zmian w zależności od zasięgu strefy deformacji 
objętościowych. Analiza taka w dalszej perspektywie czasu pozwoli na ocenę wpływu tak zde-
formowanego górotworu na obserwowane obniżenie powierzchni. 

TAB. 3.1. 
Wartości współczynnika a w zależności od rozmiarów pola prostokątnego (a' i b') 
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W przedstawionym modelu zakłada się, że czasowe zmiany obserwowanego oddziaływania 
skutków prowadzonej eksploatacji wynikać będą z propagacji strefy deformacji objętościowycłi. 
Cłiociaż podczas rozchodzenia się deformacji w górotworze partie leżące niżej, początkowo pod-
dane dylatancyjnym zmianom, z czasem ulegają kompakcji w wyniku grawitacyjnego nacisku 
skał położonych wyżej, to proces ten, jak wskazują obserwacje, nie ma istotnego znaczenia 
z punktu widzenia zmian gęstościowych. 

3.3.3. Czynnik czasu 

Wykorzystując opisaną wcześniej procedurę obliczania efektu grawitacyjnego od prosto-
padłościanu dla punktów leżących na linii profilowej Xo].. Xom przechodzącej przez jego środek 
geometryczny można zapisać: 

A g ' = G - X p k - ' k ; W „ ( x „ ) (3.55.) 

Zakładając, że rozwój strefy deformacji dylatancyjnych, aproksymowanych tu kolejnymi 
prostopadłościanami n = O .. h, odbywa się podobnie, jak w przyjętej dla modelu obniżania się 
punktu zasadą proporcjonalności prędkości procesu oraz zasięgu pionowego (określonego tu 
liczbą prostopadłościanów), można zapisać: 

^ - . • [ h - n ( t ) ] 
dt ' 

(3.56.) 

gdzie C] jest współczynnikiem czasu określającym częstotliwość tworzenia się kolejnej strefy de-
formacji dylatancyjnych w przyjętej jednostce czasu, stąd: 

h - n(t) = Al • exp ( - cj • t) (3.57.) 

W celu wyznaczenia Ai zakłada się warunki początkowe: w chwili t = O rozpoczął się proces 
rozwoju rozpatrywanej strefy aproksymowanej prostopadłościanami Uj o jednostkowej wysoko-
ści i dla t = O n(t) = 0. Dla tak przyjętych założeń otrzymujemy Ai = h, a powstanie kolejnego 
prostopadłościanu - strefy deformacji objętościowych - n będzie określał wzór: 

n(t) = h • [1- exp ( - Cl • t)] (3.58.) 

Jeżeli dla zadanych warunków górniczo-geologicznych Ci = const., to przyjęty model tworze-
nia się w czasie każdej kolejnej strefy deformacji objętościowych jako prostopadłościanu o wy-
miarach ai X bi X 1 jest analogiczny do dyskretnego modelu procesu deformacji górotworu 
(Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z., 1995): 

W(n • t) = J W.'̂ . • [ l -exp(-(n - i + l)T-c)] 
i = 1 

gdzie: 
i = {1, 2,. . n} kolejne dyskretne chwile czasu; 

.T- obniżenie końcowe punktu w wyniku eksploatacji cząstkowego pola górniczego. 

Pozostaje jeszcze kwestia, czy sposób rozwoju dylatancji ośrodka skalnego ma podobnie jak 
w przypadku obniżeń charakter logarytmiczny. Jest to przedmiotem analizy w dalszej części 
pracy, gdzie na podstawie wjmików obserwacji terenowych analizowany jest czasowy rozkład 
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zmian anomalii siły ciężkości. Przyjmując taki model za słuszny pozostaje analiza wartości 
współczynnika Cj. Relacja pomiędzy oddziaływaniem grawitacyjnym Ag a obniżeniami punktów 
w rozpatrywanym'tu przypadku będzie określona także związkiem pomiędzy wartościami 
współczynników c i Ci. 

Analiza czasowycłi zmian anomalii siły ciężkości w odniesieniu do zmian rozmiarów w3^o-
bisk w wyniku procesu zaciskania się ma sens szczególnie w przj^^adku eksploatacji górotworu 
solnego, który można traktować jako bezdylatancyjny. Obserwowana w czasie zmiana anomalii 
siły ciężkości wynika wówczas jedynie z grawitacyjnego oddziaływania zaciskających się w cza-
sie pustek poeksploatacyjnych. Ocz3wiście obraz zmiany siły ciężkości w czasie może być 
zakłócony procesami geologicznymi (wyługowania, sufozją, itp.), lecz nie wynikają one bezpo-
średnio z prowadzonej eksploatacji. 

Dla oceny grawitacyjnego oddziaływania zmieniających się w czasie rozmiarów prosto-
padłościennego wyrobiska konieczna jest znajomość prędkości jego zaciskania przy znanych je-
go rozmiarach (w danej chwili t) oraz udział ruchu spągowego i stropowego w tym procesie. 
Ponieważ ten udział związany jest z głębokością zalegania pustek poeksploatacyjnych, to położe-
nie stropu i spągu danego wyrobiska będzie funkcją Cy i głębokości jego zalegania. Zakłada się tu, 
że zmiana położenia ociosów jest z punktu widzenia efektu grawitacyjnego mało istotna i decy-
dująca będzie zmiana wysokości stropu i spągu. 

Efekt grawitacyjny takiego wyrobiska będzie wyrażony funkcją: 

Ag, (0,0,0)-G-p 
Y i Z | ( t ) 

gdzie Zi(t) i Z2(t) są odpowiednio wysokościami spągu i stropu rozpatrywanego wyrobiska po cza-
sie t. Jak już wspomniano Zi(t) = f(cvzi) i Z2(t) = f(Cvz2)) gdzie Oŷ i i Cvzi oznaczają tu odpowiednio 
współczynnik konwergencji dla w stropu i spągu. Zgodnie z G. Kortasem udział ruchu stropowe-
go (określony przez niego wskaźnikiem [i) wzrasta w czasie, a w przypadku zalegania w stropie 
skał trudniej odkształcalnych niż w spągu, dominującym ruchem będą przemieszczenia spągowe 
(Kortas G., 1989). Zróżnicowanie ruchu spągowego i stropowego w przypadku efektu grawita-
cyjnego ma niewielkie znaczenie, gdyż istotnym będzie wysokość wyrobiska, a zmiana położe-
nia jego środka ciężkości (wynikającego z przemieszczenia się stropu i spągu) nie będzie miała tu 
większego wpływu. Można więc przyjąć, że wysokość położenia środka ciężkości, Zo= const., 
natomiast wysokość wyrobiska h = (Z2 - Zi) będzie się zmieniała zgodnie z przyjętym prawem 
deformacyjnym: h = f(Cv,t). Ponieważjak wykazują obserwacje (Kortas G., 1989), niestety jedy-
nie krótkookresowe, prędkość konwergencji jest stała w czasie, to możemy zapisać: 

Z2 = z , + (3.61.) 

gdzie Cv jest konwergencją wyrobiska, przez którą rozumie się tutaj średni przyrost odległości 
między dwoma punktami wyrobiska wywołany ruchem górotworu. 

Oddziaływanie grawitacyjne będzie więc określał wzór: 

A m n m r zdxdydz (3.62.) 

Xl Yi 
2 \ 3 / 2 

Biorąc pod uwagę, że udział ruchu spągowego jest zwykle kilka razy niższy od stropowego 
przemieszczania, to przyjęcie stałego zi będzie dawało niewielki błąd dla wyznaczanego efektu 
grawitacyjnego. Przyjmując, że grawitacyjne oddziaływanie wyrobisk, których wysokość w sto-
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sunku do głębokości ich występowania będzie nieznaczna (dla typowych warunków eksploatacji 
stosunek ten jest mniejszy niż 0,1), jest liniową funkcją ich wysokości, możemy zapisać: 

X2 Yl Z2 zdxdydz (3,630 

Xl yi Z] 
2 \ 3 / 2 

z czego wynika, że w chwili t wartość anomahi siły ciężkości wywołanej istniejącym wyrobi-
skiem w górotworze solnym, który można przyjąć za ośrodek bezdylatancyjny, określa wzór ana-
logiczny jak w przypadku obniżeń: 

Ag, (3.64.) 

Na wykresie na rysunku 3.6. przedstawione zostały: zmiana anomalii w punkcie (wyni-
kająca z konwergencji wyrobiska) oraz zmiany wysokości w czasie wywołane eksploatacją 
wyrobiska o wymiarach 100 x 100 x 10 m (typowego np. dla kopalni „Solno"). Przyjęte zostały 
współczynniki czasu dla kopalni „Emst Schneller" w Zielitz k. Magdeburga (Pielok J., 1985): 
Cv = 0,02 rok c = 0,17 rok przyjęto współczynnik eksploatacji g = 0,266, głębokość eksplo-
atacji H = 400 m. Założono niezmienność w czasie współczynników Cy i c. 
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Rys. 3.6. Wykres obniżeń punktów i anomalii Ag w czasie (objaśnienia w tekście) 

Przyjmując rozkład anomalii oraz rozkład obniżeń w czasie przedstawione na rysunku 3.6. za 
typowe dla górotworu bezdylatancyjnego, można określić pewne prawidłowości towarzyszące 
mierzonym wielkościom nad wyeksploatowaną partią takiego górotworu. Ponieważ obserwowa-
na zmiana anomalii jest tu funkcją zmiany wysokości zaciskającego się wyrobiska, to prędkość 
konwergencji będzie miała bezpośredni wpływ na obserwowane wartości Ag. Przyjmując stałą 
wartość konwergencji widać, że decydujące o obrazie obniżeń i zmian siły ciężkości współczyn-
niki czasu dla górotworu (Cy) i powierzchni (c) powodują, że krzywa zmian wysokości punktów 
i krzywa zmian anomalii siły ciężkości mają odmienne charakterystyki. Ponieważ stosunek po-
między współczynnikami Cy i c wynosi około 1:10 (Pielok J., 1985), to wartości odpowiadające 
99 % ekstremów rozkładów analizowanych wielkości będą znajdowały się w różnych punktach 
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czasowych. Niemniej jednak dysponując odpowiednimi parametrami gómiczo-geologicznjmii 
można dla danego przypadku eksploatacji określić wprost wartości jednej wielkości na podstawie 
drugiej. Zadanie to będzie prostsze w sytuacji, gdy będzie można dysponować wartościami eks-
tremalnymi analizowanych wielkości (Ag i w) w określonym punkcie pomiarowym. 

3.4. Podsumowanie 

W rozdziale 3 przedstawiona została procedura, dzięki której wyprowadzono uproszczone 
wzory, określające powstałe na skutek prowadzonej eksploatacji obniżenia oraz efekt grawitacyj-
ny od wybranych brył. Można nimi przybliżać przestrzeń w górotworze oddziaływującą w wyni-
ku prowadzonej eksploatacji. Ponieważ rozpatrywane funkcje odnoszą się do różnych wielkości 
fizycznych, to dla bardziej ścisłego określenia funkcyjnego związku pomiędzy nimi wskazane 
byłoby posługiwanie się układem bezwymiarowym. W tym celu można wykorzystać procedurę 
opisaną w rozdziale 3.2.1., gdzie wprowadzono bezwymiarowy układ, w którym analizowane 
wartości odniesione były do wartości maksymalnej. W przedstawionym tu zestawieniu pominię-
to taką procedurę z uwagi na zapewnienie czytelności wywodu, a prezentowane zależności funk-
cyjne odnoszą się bezpośrednio do wartości funkcji rozpatrywanych w pracy. 

W zależności od rodzaju prowadzonej eksploatacji z punktu widzenia mechaniki górotworu 
mają zastosowanie (tak w przypadku metody geodezyjnej jak i grawimetrycznej) różne wzory. 
Najprostszym jest przypadek eksploatacji dla pola o kształcie tzw. nieskończonej półpłaszczyzny 
w S3^uacji, gdy grawitacyjne oddziaływanie pochodzi jedynie od pustki powstałej w wyniku wy-
eksploatowanej partii górotworu. Wzory powstałe w wyniku aproksymacji odpowiednich funkcji 
mogą ulec pewnej modyfikacji (ściślej: współczynniki przy zmiennych wielomianów) przy 
zmianie granic aproksymacji czy też jej dokładności. Podane w pracy wielomiany aproksy-
mujące analizowane funkcje są wystarczające (z praktycznego punktu widzenia) w sensie ich 
dokładności i granic aproksymacji. W układzie względnym (patrz wzór 3.28.) obniżenie punktu 
na ma postać: 

W(x0 = 0 , 5 - W ^ a x - [ 1 + W ( x ' t g p ) ] (3.65.) 

Po podstawieniu do wzoru (3.65.) wielomianu (3.18b.) otrzymujemy: 

w(x) = 0,5 • W n , a x ' [-0,4254736189(x'tgP)^ + 1,371138345(x tgp) 
- l,948648282(xtgP)^+ 1,989945116(x'tgP)+ 1] 

(3.66.) 

Efekt grawitacyjny będzie określony wzorem (patrz wzór 3.23.): 

Ag(xO = G • pp • [Wa (X )] 

Po podstawieniu wielomianu Wa(x') tego samego rzędu, co wielomian we wzorze 3.66. (po 
/ 

wstający w wyniku aproksymacji wyrażenia a = 2-
7U \ 

V 
+ arctgX w granicach (-1,1) przy dokład 

2 ) 
ności aproksymacji rzędu 0,0005) wzór określający oddziaływanie Ag ma postać: 

Ag(x') = G • pp • [-0,07650892992 • + ,2899649803 • x ^ -
- 0,6410665848 - + 1,998266897 • x' + 3,141592653] 

( 3 . 67 . ) 
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Wielomiany (3.66.) i (3.67.) można z kolei przedstawić w fomiie macierzowej (podano tu 
przybliżone wartości współczynników przy zmiennych). Wówczas oddziaływanie grawitacyjne 
w punkcie będzie określone: 

Ag(x ) = 

[^sf 3,142 
1,998 

-0,641 
0,290 

-0,077 

T 
r 0 

X 

/ 1 
X 

f 3 
• X 

f 5 
X 

/ 7 X 

Gp 

w przypadku obniżeń będzie to wzór; 

w(x ) = 0,5 - w max 

[wl̂  
1 

1,990-tgp 

- 1,949-tgP' 
1,371-tgP' 

- 0,425-tgp' 

-I T 
X 

11 
/3 

X 
/5 

X / 7 

(3.68.) 

(3.69.) 

Wyznaczenie zależności pomiędzy funkcjami w(x') i Ag(x') polega na ustaleniu funkcji prze-
jścia pomiędzy nimi. Mamy zatem: 

3,142= 1 -b, 
1,998= 1,990 -tgp -bz 
-0 ,641 = 1,949-tgP^- bs 
0,290= 1,371 •tgp^.b4 
0,077 =-0 ,425- tgp ' - bs 

stąd: 

G • p - [Ag]'^= [K] - [w]^- 0,5 • w iT 
max (3.70.) 

Wyżej wymieniony wzór zawiera macierz przejścia (transmitancji) dla rozpatrywanego tu 
przypadku eksploatacji. Dla przyjętych tu warunków aproksymacji macierz ta ma postać: 

[K] = 

3,142 O O 

O 1,004-tgp O 
O O 0,329-tgp^ 
0 0 O 
O O O 

O 
O 
O 

0,212.tgp^ 
O 

O 
o 

o 

o 

0,181.tgP^ 

(3.71.) 

W max 

2 - G - p 

[K] = diag[3,142; l,004.tgp; 0,326-tgp^ 0,2ł2-tgp'; 0,181.tgp']-0,5-w„,ax -G^^-pp'' (3-72.) 

Możliwe jest przekształcenie odwrotne: 

[K]-' = diag[0,319; 0,996-ctgP; 3,041-ctgP^; 4,728-ctgp^; 5,519.ctgP'].2-w„^-^G.pp(3.73.) 3. 5. 7i - 1 
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Dla określenia operacji przejścia pomiqdzy rozpatrywanymi funkcjami (dla funkcji grawita-
cyjnego oddziaływania bez uwzględniania oddziaływania zmian dylatancyjnych zacłiodzących 
w górotworze) w przypadku pola prostokątnego o rozmiarach 2-a • x 2-h\ można posłużyć się pro-
cedurą opisaną w rozdziale 3.2.2.3. Upraszcza ona badane funkcje poprzez wykorzystanie układu 
względnego oraz ograniczenie się do analizy dla punktów linii profilowej. Dla lepszego porówn-
ania funkcji obniżeń z funkcją grawitacyjnego oddziaływania można posłużyć się układem 
względnym, dla którego głębokość rozpatrywanego poła eksploatacji jest jednostkowa. Ponadto 
dla uproszczenia zapisu przedstawione związki odnoszą się do przypadku eksploatacji wyrobiska 
o jednostkowej wysokości. 

Tak więc funkcja obniżeń dla linii profilowej, dla której druga zmienna określająca położenie 
punktu względem osi y równa się zero, dla jednostkowej głębokości może być przedstawiona 
wzorem: 

' tgp ' -[foCa; ) ,f ,(a; ,b; ) - tgP^f , (a ; ,b; )-tg|3\ 
o 

(3.74.) 

X /2 

X 
M 

X /6 

X 

/ 8 
/ 10 

gdzie fn (n = 0,2,4..) jest funkcją określającą wartość (w zależności oc 
stokątnego) odpowiedniego współczynnika zmiennej x'. 

Analogicznie postępując w przypadku funkcji Ag(x ,0) otrzymujemy: 

Ag(x', 0) = Gp • [g o (a:, b:), g , (a;, b; )^ g, (a;, b; g, (a;, b: )^ f^ (a;, b; ... ] t \4 t \6 I \8 

(3.75.) 

gdzie gn (n = 0,2,4..) jest funkcją określającą wartość (w zależności od rozmiarów pola pro-
stokątnego) odpowiedniego współczynnika zmiennej x . 

W przedstawionej w rozdziale 3.2.2.3. analizie ograniczono się do wielomianu 8 rzędu, 
uznając dokładność wynikającą z jego postaci za wystarczającą. Macierz przejścia może zostać 
wyznaczona w tym przypadku na podstawie porównania współczynników odpowiednich wielo-
mianów przybliżających funkcję Ag(x) i w(x'): 

W niax 

w max 

fo(a;,b;)=G-pp-go(a;,b;).ko 
tgp^-f2(a;,b;) = G.pp-g2(a;,b;)^ 

w f n4 
max tgp^-f4(a;,b:) = G-pp-g4(a',,b;) 

k2 
k4 
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W 

W 

tgp^.f6(a;,b;) = G.pp-g6(a;,b;/-k6 
tgp«-f8(a;,b;) = G-pp-g8(a;,b;/.k8 

max 

max 

• • • 

Ograniczając siq do wielomianu 8 stopnia otrzymujemy wzór na macierz przejścia dla rozpa-
trywanego tu przypadku eksploatacji: 

[K] = 

fo(a;.b;) 
go(a'i,b'i) 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

g4(a;,b;) 

O 

o 

o 

o 

o 

f6(a;.b:-)-tgP 
geKh:) 

o 

o 

o 

O 

O 

g8(a'i,b;) 

8 

(3.76.) 

w max 

G'p 

Po przyjęciu układu współrzędnych, dla którego analogicznie jak w przypadku półpłaszczy-
zny można założyć początek osi x w punkcie leżącym na granicy pola prostokątnego (a nie jak to 
było rozpatrywane wcześniej w jego środku geometrycznym), w miarę zwiększania granic tego 
pola wartości elementów macierzy ze wzoru (3.76.) będą zbliżać się do tych dla macierzy przejś-
cia dla zagadnienia płaskiego (patrz rozdział 3.2.2.3. wzór 3.37.). Należy tu dodać, że analizowa-
ne oddziaływanie pola prostokątnego można przedstawić w formie wzoru dla płaszczyzny jako 
efekt różnicowy płaszczyzn (granice pola prostokątnego ograniczone odpowiednimi płaszczy-
znami, a obliczony efekt grawitacyjny jak i wartości obniżeń określone jako różnice oddziaływań 
odpowiednich płaszczyzn). 

W przypadku, gdy uwzględniane jest grawitacyjne oddziaływanie górotworu poddanego de-
formacjom objętościowym, analizowana przestrzeń może być aproksymowana zespołem prosto-
padłościanów. Można przyjąć, że wysokość każdego z nich jest jednostkowa, a każdy z wyżej 
leżących prostopadłościanów jest dłuższy i szerszy od leżącego poniżej o wielkość wynikającą 
z kąta zasięgu wpływów. Ponadto zmiana gęstości każdego z wyżej leżących prostopadłościa-
nów Ppi jest mniejsza od leżących poniżej. Zaproponowana w pracy zmiana gęstości, wynikająca 
z rozchodzenia się deformacji gęstościowych zmienia się wykładniczo. Dla tak przyjętych 
założeń elementy macierzy (3.76.) ulegną modyfikacji. Wówczas funkcja gn(a j ,bj) określająca 
wartość odpowiednich współczynników zmiennej wielomianu będzie wynikiem sumowania 
wielomianów wynikających z uwzględnienia zespołu prostopadłościanów o różnych rozmiarach 
(patrz wzór 3.54.): 

(3.77.) 

gdzie: 
h - liczba prostopadłościanów przybliżających analizowaną przestrzeń. 
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Macierz przejścia dla rozpatrywanego tu przypadku ma postać: 

K 

O O o 
ZPpi-
j=I 

o 

L 

o 

o 

o 

EPpi-g^Caĵ bj) j=i 
O 

o o 

h 
ZPpi-

o 

j=i 

o o h 
Sppi- geK.bp 
i=i 

O 

O 

O 

O 

O O O 

j=l 

(3.77,) 

w max 

G 

Tak więc w zależności od rodzajów eksploatacji i właściwości dylatancyjnych górotworu 
związek pomiądzy analizowanymi funkcjami może mieć różną postać. W przypadku jej bardziej 
złożonych form porównywanie wartości funkcji obniżeń, jak i funkcji grawitacyjnego od-
działywania skutków eksploatacji możliwe jest po zdefiniowaniu odpowiednich ich parametrów. 
Przedstawione tu funkcje przejścia dowodzą teoretycznych zależności pomiędzy rozpatrywany-
mi funkcjami. W związku z tym określanie statystycznych relacji pomiędzy wartościami funkcji 
dla określonych wartości ich parametrów wydaje się niecelowe. 

Podsumowując zawartą w tej części pracy analizę teoretycznych związków pomiędzy zmianą 
anomalii siły ciężkości a zmianami wysokości punktów powstałych w wyniku eksploatacji gór-
niczej, można stwierdzić, że określona tu relacja pomiędzy analizowanymi funkcjami opisujący-
mi różne wielkości fizyczne związana jest z parametrami geometrycznymi, charakteryzującymi 
oddziaływującą przestrzeń. W zależności od rodzaju prowadzonej eksploatacji algorytm opi-
sujący tę relację ulega modyfikacji z uwagi na pojawienie się (bądź nie) dodatkowego cz3ainika 
w postaci zmian dylatancyjnych górotworu, który ma wpływ na obserwowane zmiany grawita-
cyjne. Podatność górotworu na deformacje objętościowe jest związana z jego własnościami me-
chanicznymi. Gdyby więc założyć, że zmiany zachodzące w górotworze mają charakter 
wyłącznie sprężysty, a skutkiem powstałego wyrobiska jest sprężyste uginanie się warstw, to po-
wstały efekt grawitacyjny wynikałby jedynie z istnienia powstałej pustki. Wówczas analizowana 
relacja odnosiłaby się jedynie do alg"orytmu (3.76.) bazującego na parametrach geometrycznych 
obu funkcji. Podobna sytuacja ma miejsce w warunkach górotworu solnego. Jednak w tym przy-
padku należy brać pod uwagę czynnik czasu - spodziewane maksymalne zmiany wysokości pu-
nktów zachodzą po upływie określonego czasu, w którym następuje zmniejszanie się 
obserwowanego efektu grawitacyjnego na skutek zaciskania się wyrobisk. Należy wówczas spo-
dziewać się, że dla obserwowanych maksymalnych zmian wysokości efekt grawitacyjny od wy-
robisk nie będzie już rejestrowany. W przypadku zmian dylatancyjnych zmiany zachodzące 
w górotworze mają charakter trwały (Kowalczuk J. z zespołem, 1974) i obserwowany efekt po 
osiągnięciu wartości maksymalnych nie ulega większej zmianie. W pracy założono, że obserwo-
wane zmiany dylatancyjne są pochodną rozmiarów powstałego wyrobiska, które decydują o roz-
miarach przestrzeni deformacji objętościowych górotworu. Czyni to algorytm „parametrów 
geometrycznych" podstawowym w analizie badanych relacji. Dla ich uściślenia konieczne jest 
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zdefiniowania zmiany gęstości (bądź funkcji ją określającej) w analizowanej przestrzeni zmian 
dylatancyjnych. Warto tu dodać, że obserwowane krzywe rozkładu zarówno grawitacyjnego od-
d2:iał3Avania jak i funkcji obniżeń dla przypadku nieskończonej półpłaszczyzny i pola pro-
stokątnego cechują pewne własności. I tak np. obie funkcje w przypadku pola prostokątnego 
osiągają wartości maksymalne w punktach położonych nad jego środkiem geometrycznym. 
W przypadku nieskończonej półpłaszczyzny punkty te znajdują się w nieskończoności. Z kolei 
punkty, położone nad granicami pola prostokątnego w przypadku obu funkcji, są punktami, dla 
których następuje zmiana krzywizny ich rozkładu. Własności te mogą mieć znaczenie przy zada-
niu odwrotnym, gdy dla znanych wartości funkcji konieczne jest określenie granic i rozmiarów 
oddziaływującej przestrzeni, bądź parametrów obu funkcji, które nie mają wpływu na przedsta-
wione tu cechy ich rozkładów. 

Podana dalej analiza dotyczy wyników pomiarów terenowych dla dwóch odmiennych 
przykładów eksploatacji. Jej głównym celem jest przedstawienie i porównanie charakterystyk 
zmian wysokościowych i zmian anomalii siły ciężkości w odniesieniu do danych warunków 
górniczo-geologicznych. 



4. Przykłady praktyczne analizy porównawczej badanych funkcji 

4.1, Eksploatacja w warunkach górotworu solnego 

Przedstawiony rozdział poświęcony jest analizie wyników pomiarów grawimetrycznych oraz 
geodezyjnych, jakie przeprowadzono w latach 1968-1969 oraz w 1980 roku w rejonie wysado-
wego złoża soli „Inowrocław" (kopalnia „Solno") eksploatowanego metodą komorowo-fila-
rową. Chociaż przeprowadzone pomiary grawimetryczne dotyczyły głownie rozpoznania 
budowy geologicznej rejonu kopalni, to wykorzystane tu zostały do analizy grawitacyjnego od-
działywania wyrobisk górniczych. Polegała ona na porównaniu wyników z obu serii pomiaro-
wych i odniesieniu ich wartości różnicowych do obliczonego efektu grawitacyjnego od 
wyeksploatowanej w latach 1968-1980 partii górotworu. 

Odniesienie otrzymanych wyników pomiarów terenowych do grawitacyjnego oddziaływania 
istniejących pustek poeksploatacyjnych dało możliwość opracowania modelu grawitacyjnych 
zmian górotworu solnego w wyniku prowadzonej eksploatacji (patrz rozdział 3,3.3.). Przeprowa-
dzona w niniejszym rozdziale analiza wyników badań ma na celu potwierdzenie założonego 
wcześniej modelu grawitacyjnego oddziaływania skutków eksploatacji w warunkach górotworu 
solnego Jako ośrodka bezdylatancyjnego. Opracowanie dla tego typu eksploatacji modelu zmian 
grawitacyjnych stwarza możliwość porównania go z geodezyjnym modelem opisu deformacji 
celem wykazania ewentualnych relacji pomiędzy obniżeniami a zmianami anomalii siły cięż-
cości. 

4.1.1. Krótka charakterystyka geologiczno-górnicza rejonu badań 

W przedstawionej tu charakterystyce górniczo-geologicznej ograniczono siq jedynie do tych 
zagadnień, które mogły mieć wpływ na otrzymane rezultaty prac terenowych - zarówno grawi-
metrycznych jak i geodezyjnych. 

Wysadowe złoże soli „Inowrocław" o długości ok. 2 km (na kierunku S-N) i szerokości ok. 
1 km (na kierunku W-E) eksploatowano głównie metodą komorowo-fllarową. Morfologia tere-
nu miasta leżącego bezpośrednio nad złożem związana jest z genezą samego złoża: położone jest 
ono na wzgórzu, którego powstanie wiąże się z wypiętrzaniem powierzchni pod wpływem prze-
bijania się plastycznych mas solnych poprzez skały nadkładu ku powierzchni i utworzeniem 
w ten sposób charakterystycznych struktur kopułowych. Najwyższy punkt usytuowany jest na 
wzgórzu (na miejskim rynku), który z kolei pokrywa się ze środkiem złoża. 

Bezpośrednio do wysadu solnego przylegają ze wszystkich stron silne spękane i strzaskane 
utwory jurajskie, wykształcone od strony wschodniej w facji węglanowej (dolomity, wapienie, 
margle), a od zachodniej strony wysadu w facji piaskowcowo-piaszczystej. Na kontakcie utwo-
rów jurajskich z obrzeżeniem wysadu, występuje powstały w wyniku ługowania ociosów wysadu 
solnego płaszcz iłowy, którego, jak się podejrzewa, pozbawiona jest (do głębokości 700 m) za-
chodnia strona wysadu. Nadkład stanowią utwory czwartorzędowe, a w części północnej złoża 
także utwory jurajskie. Budowa geologiczna schematycznie została przedstawiona na rys. 4.1. 
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W. 

n 
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» . » » t f ' . , 
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8 

OBJAŚNIENIA 
1. utwory kenozoiku 2. utwory mezozoiku 3. czapa gipsowa 4. sole młodsze 5. zuber czerwony 
6. zuber brunatny 7. sole młodsze 9. sole najstarsze 

Rys. 4. I. Schemat budowy geologicznej w rejonie wysadu solnego „Inowrocław''. 
Przekrój wg Bujakowskiego (Bujakowski W., 1986) 

Na terenie wysadu solnego wyróżniono cztery typy wód wg klasyfikacji NJ . Totslichina 
i A. Dlena-Litowskiego („Dokumentacja szczegółowycłi 1980): nadsolne, wokółsolne, 
śródsolne i podsoine, Z punktu widzenia pomiarów grawimetrycznych, prowadzonych w obrąbie 
wysadu najważniejsze znaczenie mają wody nadsolne i wokółsolne. Z utworami nadkładu, czapą 
iłowo-gipsowo-anhydrytową oraz ze stropową partią złoża sołi związane są wody nadsolne. Jak 
się przypuszcza, istnieje kontakt hydrauliczny pomiędzy utworami czwartorzędowymi a czapą. 

Zwierciadło wody w starych wyrobiskach górniczych zalega na głębokości O 3 m, nato-
miast w studniach czwartorzędowych średnio 2 4 m. Ilość wody nagromadzonej w czapie jest 
kilkakrotnie większa w rejonach, gdzie dominują gipsy w stosunku do rejonów o przewadze iłów. 
Wody stagnujące w obrębie czapy iłowo-gipsowej nagromadzone są w pustkach powstałych na 
skutek zjawisk krasowych w utworach gipsowych bądź na skutek ługowania w miejscach wystę-
powania soli. Jak się oblicza szacunkowo ilość wody zgromadzonej w pustkach tego typu wynosi 
10 12 mlnm^. Dodając do tego jeszcze ok. 3,1 min m^ wody, zgromadzone w starych wyrobi-
skach (stropowe części kopalni), łączne zasoby wód nadsolnych przed zatopieniem kopalni „Sol-
no" były rzędu 13-^15 min m^. 

Wody wokółsolne, związane z otaczającymi wysad utworami mezozoicznymi, mają charak-
ter szczelinowy lub krasowy. Ze względu na brak odpowiednich badań jedynie można przj/pusz-
czać, że wody te są w kontakcie hydraulicznym z nadsolnymi. Spodziewane procesy wymywania 
mas skalnych przez krążące wody mogą być związane („Dokumentacja szczegółowych 
badań...", 1980): 
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— 2 czapą iłowo-gipsową, która jest w całej masie szczelinowata i wypełniona krążącymi 
wodami, rozługowującymi uwięzione wśród gipsów bryły soli, a w spągowej części cza-
py sól należącą do górnej strefy wysadu; 

— z istniejącymi wg W. Budryka trzema pęknięciami tektonicznymi, w których zachodzi 
zwiększenie procesu ługowania gipsu czy niszczenie materiału ilastego (pęknięcie o kie-
runku SW-NE prowadzić mogło wody ze skał jurajskich po wschodniej stronie wysadu 
do wyrobisk zatopionej kopalni); 

— z wodami krążącymi wzdłuż granic strukturalnych wysadu. 
Takie procesy, prowadzące z czasem do nasilenia się stopnia zagrożenia górniczego i powsta-

nia szkód górniczych, mogły być w warunkach kopalni „Solno" stwierdzone przede wszystkim 
metodą grawimetryczną (ze względu na gęstą zabudowę i zakłócenia przemysłowe zrezygno-
wano z pomiarów geoelektrycznych). Obserwacje grawimetryczne pozwalają na stwierdzenie 
stref ubytku masy w górotworze znacznie wcześniej niż ujawnienie się na powierzchni skutków 
istnienia takich stref. Dla określenia zmian zachodzących w górotworze i bezpośrednio wyni-
kających z prowadzonej eksploatacji ważna jest stabilność warunków hydrogeologicznych bądź 
też znajomość ich zmian w aspekcie oddziaływania grawitacyjnego. Ta konieczność wynika 
z zakresu przedstawionej pracy, gdzie wpływ procesów ściśle geologicznych na obserwowany 
efekt grawitacyjny i obniżenia nie jest przedmiotem analiz. Poznanie wpływu eksploatacji na 
obserwowany efekt grawitacyjny szczególnie w relacji do rejestrowanych przemieszczeń punk-
tów na powierzchni umożliwia uchwycenie zmian (np. hydrogeologicznych) nie mających bez-
pośrednich związków z prowadzoną eksploatacją. 

Na rysunku 4.2. przedstawiono schematyczny układ wyrobisk w kopalni. Dla przeprowadzo-
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Rys. 4.2. Schematyczny układ wyrobisk w kopalni „Solno" na tle wysadu solnego 
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nych badań geodezyjnych i grawimetrycznych istotnym czynnikiem geologicznym były stosunki 
wodne. Zmiany stosunków hydrogeologicznych mogły zakłócić rejestrowany proces deformacji 
górotworu. Dlatego fakt zalegania nad złożem bezwodnych utworów polodowcowych (do 30 m 
miąższości) okazał się z punktu widzenia tych pomiarów czynnikiem sprzyjającym. Dodatko-
wym czynnikiem zakłócającym wspomniany obraz deformacji górotworu mogły ewentualnie 
być procesy krasowe, zachodzące w zalegającej na głębokości od 17 do 182 m czapie iłowo-gip-
sowej. W przypadku rejestracji grawimetrycznej tych procesów (jako anomalii odbiegających od 
ogólnego trendu) dotyczyć one mogą jednak pojedynczych punktów, zlokalizowanych bezpo-
średnio nad krasowymi kawernami. 

4.1.2. Pomiary grawimetryczne i geodezyjne 

W latach 1968-1969 i 1980 przeprowadzono w rejonie wysadu pomiary grawimetryczne wy-
konane na liniach pomiarowych o różnych przebiegach (podłużnie, poprzecznie i ukośnie w sto-
sunku do zalegania złoża i dłuższej osi większości komór). Ogółem na 74 liniach pomiarowych 
pomierzono bHsko 2000 punktów (rys. 4.3). Celem tych pomiarów było początkowo okonturo-
wanie struktury solnej od północy oraz prześledzenie jej budowy na zachód i południowy zachód 
od istniejących wyrobisk górniczych. W następnym etapie podstawowym zadaniem prac grawi-
metrycznych było określenie stanu fizycznego górotworu z ewentualnym okonturowaniem ka-
wern lub rozluźnień („Dokumentacja szczegółowych badań 1980). W ramach wykonanych 
prac obliczeniowych w związku z ówczesnym stanem techniki obliczeniowej jedynie w sposób 
przybliżony wyznaczono grawitacyjne oddziaływanie wyrobisk (i to jedynie pierwszego pozio-
mu), co było niezbędne dla oddzielenia ich efektu grawitacyjnego dla analizy samych tylko pro-
cesów geologicznych zachodzących ewentualnie w eksploatowanym górotworze. Uproszczenia, 
jakie wówczas wykonano skłoniły autora niniejszej pracy do ponownego przeanalizowania zgro-
madzonego materiału. Na rysunku 4.3. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych wraz 
z mapą obniżeń terenu za okres 1968-1980. 

Prace geodezyjne, które mogą być wykorzystane do analizy zachowania się eksploatowanego 
górotworu solnego na przestrzeni lat 1968-1980 (okres objęty pomiarami grawimetrycznymi) są 
dwojakiego rodzaju. Pierwszymi są prace niwelacyjne, jakie prowadzono w ramach tematu: 
sad solny Inowrocław'" dla potrzeb grawimetrii (obliczenia odpowiednich poprawek). Wytyczo-
ne profile stabilizowano palikami, a w przypadku prac prowadzonych na ulicach znaczono 
kilkoma znakami farby olejnej. Punkty te w 1980 r. na podstawie istniejących szkiców i domia-
rów były wznawiane. Zarówno w przypadku pomiarów w 1968jaki 1980 r, obserwacje wykona-
no metodą niwelacji geometrycznej przy użyciu niwelatorów samopoziomujących Zeissa 
(„Dokumentacja szczegółowych badań 1980). Ogółem prace geodezyjne związane tutaj 
z pracami grawimetrycznymi obejmowały wytyczenie 80 profili (oznaczone literami rzymskimi 
od I do LXXX) o łącznej długości 113,25 km; wyznaczona liczba stanowisk pomiarowych wy-
niosła 2773 punkty (w tym 56 punktów rozproszonych, dogęszczających). 

Altemat3^nymi obserwacjami geodezyjnymi, do których wyników odniesione mogą być re-
zultaty badań grawimetrycznych w ramach analizowanego zagadnienia, były pomiary niwelacji 
prowadzone przez kopalnię „Solno", związane z okresowymi pomiarami obszaru górniczego 
i nie mające związku z prowadzonymi w wyżej wymienionym okresie pomiarami grawimetrycz-
nymi. Wykorzystane tu wyniki prac niwelacyjnych z lat 1968-1980 obejmują zmiany wysokości 
około 450 punktów, zlokalizowanych na całej powierzchni obszaru górniczego. Jednocześnie 
analizowano zmiany wysokości punktów na poziomie I kopalni. Problemem jest tu jednak fakt, 
że na punktach objętych pomiarami wysokościowymi nie prowadzono obserwacji grawimetrycz-
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Rys. 4.3. Mapa rejonu objętego pomiarami geodezyjnymi i grawimetrycznymi rejonu Inowrocławia 
(obszar górniczy „Solno") 
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nych. Powstaje więc konieczność interpolowania wyników tych ostatnich celem wyznaczenia 
zmiany anomalii siły ciężkości w punktach, o wyznaczonych wysokościach z dużo większą 
dokładnością niż to miało miejsce w przypadku pomiarów wysokościowych prowadzonych na 
użytek prac grawimetrycznych (gdzie wysoka dokładność nie była wymagana). 

Analiza zgromadzonego materiału pomiarowego polegała na porównaniu wyników pomia-
rów z obu serii pomiarowych. Jednocześnie dysponując danymi dotyczącymi wyrobisk (data eks-
ploatacji, rozmiar wyrobiska i jego lokalizacja) obliczono grawitacyjne oddziaływanie wyrobisk 
w rozpatrywanym okresie czasu. Obliczenia te ze względu na złożoność wzorów, j ak i dużą licz-
bę danych wyjściowych (około 1,5 tysiąca komór o zmiennej geometrii i różnych czasach eksplo-
atacji) wykonano niezależnie przy użyciu dwóch metod, co pozwoliło na odniesienie wyników 
pomiarów terenowych do obliczonego efektu grawitacyjnego od wyrobisk powstałych w rozpa-
trywanym okresie czasu. 

4 .L3. Wyniki badań 

W przedstawionej tu analizie ograniczono się do części centralnej niecki obniżeniowej (rejon 
prowadzonej eksploatacji w rozważanym okresie czasu). Rozpatrywane dalej wyniki pomiarów 
wysokościowych i grawimetrycznych otrzymane były w punktach zlokalizowanych zarówno nad 
prowadzoną eksploatacją, jak i poza złożem. Obserwowane zmiany anomalii siły ciężkości 
związane z omawianymi procesami nie przekładają się wprost na obserwowany obraz obniżeń, 
lecz widoczny jest związek pomiędzy trendem anomalii a obniżeniami. Niecka obniżeniowa 
zmian okresowych (za okres lat 1968-1980) różni się od niecki zmian całkowitych. Związane to 
jest z faktem, że w analizowanym okresie eksploatacja prowadzona była głównie w północnej 
części wysadu. Tak więc, o ile w latach 1956-1967 prowadzono eksploatację w jego południowej 
części, na skutek czego wykształciła się niecka z maksimum obniżeń równym 90 mm, o tyle roz-
poczęcie eksploatacji wiatach 1967-1976 w północnej części wysadu spowodowało wykształce-
nie się dwóch odrębnych niecek, w których obniżenie dochodziło do 55 mm (Kortas G, 
z zespołem, 1996). W kolejnych latach eksploatację prowadzono w północnej części wysadu 
i tam ujawniły się główne obniżenia. W efekcie w analizowanym okresie 1968-1980 r. maksy-
malne obniżenia wynosiły 160 mm i związane były z północną niecką obniżeniową. Nie stwier-
dzono żadnych związanych z eksploatacją deformacji nieciągłych. Zaobserwowano jednak 
szczególne zachowanie się powierzchni w rejonie północno-zachodnim wysadu; polega ono na 
braku symetrii niecki, która w swej zachodniej części ma charakter bardziej wydłużony. To 
wydłużanie się omawianego rejonu w kierunku północno-zachodnim, jak i południowo-zachod-
nim, wykazywało tendencję rosnącą aż do likwidacji kopalni. 

Z przeanalizowanych kilkudziesięciu profili grawimetrycznych anomalii różnicowych, por-
ównanych z obliczonym efektem grawitacyjnym od wyrobisk powstałych w rozpatrywanym 
okresie czasu, na szczególną uwagę zasługują te profile, które zlokalizowane zostały nad rejona-
mi prowadzonej eksploatacji. Wybrane tutaj profile przechodzą przez centrum niecki obniżenio-
wej. I tak profile I, II, III, L, LI, LII i XLVin przebiegają równoleżnikowo i są one mniej więcej 
równoległe do dłuższej osi niecki (poprzecznie do dłuższej osi wysadu), natomiast profile XL, 
XLVII, XLIX i LXXIV są względem niej zorientowane ukośnie. Linia profilu III pokrywa się 
mniej więcej ze wspomnianą osią niecki. Z omawianych tu profili przedstawiony został jedynie 
ten ostatni (na całej swej długości ok. 2 km). Znaczna długość profili w stosunku do zasięgu eks-
ploatacji wynikała z założeń projektu badań grawimetrycznych, których celem było określenie 
granic geologicznych wysadu. Na rysunku 4.4. przedstawiono łącznie pomierzone anomalie róż-
nicowe (za okres 1968-1980 r.) oraz grawitacyjne oddziaływanie wyrobisk (istniejących we 
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wspomnianym okresie czasu). Na kolejnym rysunku przedstawiono natomiast wyniki badań gra-
wimetrycznych oraz zmianę wysokości punktów na fragmencie tego profilu w rozpatrywanym 
okresie czasu (rys. 4.5.). 
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Rys. 4.4. Kopalnia „Solno". Zestawienie wyników badań grawimetrycznych 
wykonanych w latach 1968 i 1980 w punktach profilu III 

W ten sposób wykonano kilkadziesiąt podobnych wykresów dla różnych profili grawime-
trycznych. Ponadto przeanalizowano zmianę wysokości odpowiadających im przestrzennie 
punktów na poziomie I kopalni. Zwraca uwagę duża zgodność wspomnianych krzywych w tym 
fragmencie profilu, który znajduje się bezpośrednio nad wyeksploatowaną partią górotworu. 

Przedstawiony wykres można uznać za typowy, a poniższe wnioski można uogólnić na pozo-
stałe przeanalizowane wykresy. Widoczna jest duża zgodność w obrąbie złoża pomierzonej ano-
malii różnicowej i obliczonego efektu grawitacyjnego od powstałych w rozpatrywanym okresie 
czasu wyrobisk. Zauważyć należy większą wartość bezwzględną tego efektu, co jest charaktery-
styczne także dla pozostałych analizowanych profili. Różnica pomiędzy krzywymi jest w przy-
bliżeniu proporcjonalna do ich wartości. Można tę różnicę wiązać z błędem przyjęcia gęstości 
wyeksploatowanej partii górotworu. Podobieństwo pomiędzy krzywymi anomalii różnicowych 
i obniżeń punktów na I poziomie jest znacznie wyraźniejsze, niż pomiędzy krzywymi anomalii 
różnicowych i obniżeniami punktów na powierzchni (Szczerbowski Z., 1999). Kolejną cechą 
charakterystyczną dla tych wykresów jest duża zmienność pomierzonych anomalii różnicowych 
na granicy złoża i duża zgodność z anomalią wyznaczoną analitycznie. Te gwałtowne skoki war-
tości anomalii niewątpliwie związane są z procesami hydrogeologicznymi zachodzącymi na kon-
takcie soli kamiennej i utworów jury dolnej przy północno-zachodniej granicy złoża lub 
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utworami wapienno-dolomitycznymi (jura środkowa i górna) w jego wschodniej części. Ten 
bezpośredni kontakt soli kamiennej utworów jurajskich był przyczyną powstawania częstych ku-
rzawek zagrażających bezpieczeństwu kopalni. 

Także na kolejnym rysunku (rys. 4,5.) najmniejsze różnice w przebiegu analizowanych krzy-
wych zachodzą w centrum niecki obniżeń. Dla lepszego zobrazowania stwierdzonych pra-
widłowości wykonano mapę różnic anomalii różnicowych: pomierzonych i modelowych 
(rys. 4.6.) w tym rejonie (centrum niecki obniżeń). Istniejąca minimalna różnica wartości dla 
punktów na obu krzywych widoczna w tym fragmencie, jako przesunięcie krzywych względem 
siebie, wynika z założonej do obliczeń gęstości dla wyeksploatowanej soli (przyjęto kontrast gę-
stości p = 2,1 Mg/m^). 
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Rys. 4.5. Zmiana wysokości punktów i anomalii siły ciężkości na profilu III w latach 1968-1980 

Biorąc pod uwagę doświadczenia wynikające z badań grawimetrycznych w rejonach eksplo-
atacji węgla kamiennego (Fajklewicz Z., 1976), (Szczerbowski Z., 1999) wskazać można tu dwie 
przyczyny podobieństwa pomierzonych i zakładanych wartości anomalii różnicowych - jako 
efektu grawitacyjnego oddziaływania wyrobisk: 
L brak zjawiska dylatancji, polegającej na zwiększeniu objętości skały, jakie zachodzi na sku-

tek odkształcenia kruchego ośrodka skalnego i związanej z tym niekontrolowanej propagacji 
szczelin (stwierdzone różnice pomiędzy obliczon3an efektem grawitacyjnym od powstałych 
wyrobisk a anomalią różnicową wyznaczoną na drodze pomiarów terenowych wynikająz in-
nych przyczyn); 

2. brak zjawisk dynamicznych o charakterze hydrogeologicznym w nadkładzie na obszarach 
zlokalizowanych bezpośrednio nad prowadzoną eksploatacją. 
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Rys. 4.6. Kopalnia „Solno". Mapa różnic anomalii pomierzonych i modelowych w rejonie profilu III 

Brak odkształcenia dylatancyjnego jest wynikiem plastycznych właściwości górotworu sol-
nego. Oznacza to, że w przypadku eksploatacji w górotworze solnym przy braku zmian łiydroge-
ologicznych w nadkładzie rejestrowana zmiana anomalii siły ciężkości wynikać będzie jedynie 
z faktu istnienia wyrobisk. Rejestracja z kolei zmian anomalii siły ciężkości odbiegająca od spo-
dziewanego efektu grawitacyjnego od istniejących wyrobisk związana będzie jedynie ze procesa-
mi o charakterze hydrogeologicznym. Stwierdzony brak tych zmian w przypadku omawianego 
rejonu związany jest z własnościami nadkładu: zalegające tu osady polodowcowe są generalnie 
nieprzepuszczalne, a utwory czapy iłowo-gipsowej nie mają tu wyraźnie kontaktu hydrauliczne-
go z utworami wodonośnymi. 

Dla innego fragmentu profilu (część zachodnia) widoczna jest różnica w przebiegach krzy-
wych: pomierzone wartości anomalii różnicowej wskazują na znaczny ubytek masy. Ponieważ 
w tym rejonie nie była prowadzona eksploatacja, to obliczony efekt grawitacyjny jest bliski zeru. 
Tak więc w tym przypadku stwierdzony ubytek masy nie jest związany z eksploatacją. Podobnie 
było w przypadku pozostałych profili zlokalizowanych w tym rejonie. Strefy ubytku mas nie 
związanych z eksploatacją przedstawiono na mapie różnic pomiędzy pomierzonymi anomaliami 
różnicowymi a obliczonym efektem grawitacyjnym związanym z powstaniem wyrobisk. Oma-
wiany rejon, w którym wystąpiły rozbieżności, leży w zachodniej części złoża (właściwie na jego 
granicy), i charakteryzuje go wydłużony soczewkowaty kształt. Tworzągo trzy strefy (rys. 4.6.): 
I. obszar leżący dalej na zachód - dość rozległy i z wyraźnym centrum o wydłużonym kształcie, 

z którym związany jest wspomniany wcześniej anomalny obraz obniżeń; 
II. obszar zlokalizowany tuż przy granicy złoża i leżący nieco dalej na wschód od wspomnianego 

wyżej o kształcie wydłużonym (nawiązującym do granicy złoża). W tym rejonie zgodnie 
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z przypuszczeniem W. Budi}'ka zamjduje się przecięcie rozłamów tektonicznych, w których 
zachodzi zwiększenie procesu higow^ania gipsu czy niszczenia materiahi ilastego; 

m. obszar po wschodniej stronie złoża i usytuowany tuż przy jego granicy (na południe od 
profilu III). 
Bez względu na prawdziwość liipotezy o istnieniu rozłamów tektonicznych bezdyskusyjny 

jest fakt stwierdzonego grawimetrycznie w tym rejonie ubytku mas, mogącego mieć źródło jedy-
nie we wspomnianych procesacłi. Co ważniejsze w rejonie tym doszło do groźnych wycieków, 
zagrażających nawet istnieniu kopalni („Dokumentacja szczegółowych badań 1980). Po-
wstały one w wyniku wykonania otworów badawczych (5/70 i 4/71) i zostały one naniesione na 
mapie (strona zachodnia). Podobna była geneza wycieku w otworze badawczym 1/66 (część 
wschodnia). Ponadto obraz obniżeń okresowych z lat 70 i 80-tych w dużym stopniu nawiązuje do 
rejonu, gdzie zaszły maksymalne zmiany anomalii siły ciężkości - w kolejnych latacłi aż do zato-
pienia kopalni niecka rozwijała się w kiermiku analizowanego obszaru, co nie miało swojego 
uzasadnienia w odniesieniu do lokalizacji wyrobisk (rys. 4.7.). 
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Rys. 4.7. Niecka przemieszczeń pionowych w InowTocławiu w okresie 1986-1991 (Kortas G. z zespołem, 1996) 
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Inną. cechą krzywej anomalii różnicowej przedstawionej na wykresie jest jej znaczna zmien-
ność (duże zmiany wartości) na tych fragmentach profilu, które usytuowane są. bezpośrednio nad 
krawędzią eksploatacji. Te skokowe zmiany charakterystyczne są również i dla innych analizo-
wanych profili. Gwałtowny bądź to wzrost mas, bądź ich ubytek, biorąc pod uwagq amplitudę 
stwierdzonych zmian, związany może być z faktem krążenia wód w czapie iłowo-gipsowej. 
W wyniku tego zachodzą procesy; wymywania materiału skalnego bądź jego akumulacji. Podob-
ne zmiany okresowego wzrostu jak i spadku wartości anomalii różnicowych obserwowane były 
w rejonie poprzeczni „Mina" (Kopalnia Soli „Wieliczka") i związane były z procesem sufozji, 
gdzie na skutek odprowadzenia wody i znacznych ilości materiału skalnego następowało ponow-
ne wypełnienie powstałych w ten sposób nietrwałych pustek w formie szczelin i kawern mate-
riałem skalnym przetransportowanym z dalej położonych części górotworu (Szczerbowski Z., 
1996). 

Niezależnie od wymienionych wyżej istnieją niewielkie strefy o ograniczonym zasięgu; są to 
w zasadzie punktowe zmiany anomalii siły ciężkości niekoniecznie związane z procesami za-
chodzącymi w górotworze. Interpretując wartości anomalii różnicowych i wartości obniżeń 
w danym okresie nasuwa się pytanie o sens wykazywania związków pomiędzy nimi. Uzyskane 
wyniki w tym przypadku ze względu na własności górotworu solnego odnoszą się do opisu od-
miennego czasowo stanu górotworu. Anomalia wykazuje ubytek masy na skutek prowadzonej 
bieżącej eksploatacji. Natomiast obserwowane obniżenia odnoszą się do oddziaływania wcze-
śniejszej eksploatacji, która tu nie jest rejestrowana grawimetrycznie jako anomalia różnicowa. 
Bazując na otrzymanych danych (obserwacje krótkookresowe) nie jest możliwe opisanie zjawi-
ska zaciskania się wyrobisk i jego wpływu na obserwowany efekt grawitacyjny. Przedstawione 
wnioski, odnoszące się do zachowania wyrobisk w aspekcie pomiarów grawimetrycznych, po-
twierdzająmożliwość wykorzystania modelu grawitacyjnego oddziaływania skutków eksploata-
cji, którego relację do geodezyjnych zmian, wynikających z procesu zaciskania się pustek 
poeksploatacyjnych opisano w rozdziale 3.3.3. Dla oceny grawimetrycznego oddziaływania wy-
robiska w danym momencie czasu konieczna jest znajomość parametrów charakteryzujących 
proces zaciskania się wyrobisk. Jednak wykorzystując wartości anomalii różnicowych możliwe 
jest stwierdzenie procesów zachodzących w górotworze nie związanych bezpośrednio z eksplo-
atacją, lecz mogących mieć znaczenie dla jej bezpieczeństwa lub obiektów na powierzchni. 
W przypadku górotworu solnego są to hydrogeologiczne zmiany (ługowanie, sufozją, migracja 
wód powodująca powstanie stref drenażu) rejestrowane tu jako strefy ubytku masy. Głównie do-
tyczy to zmian przypowierzchniowych. Ponieważ anomalia różnicowa w przypadku tego typu 
eksploatacji wynika z grawitacyjnego oddziaływania wyrobisk, to jest ona funkcją ich położenia, 
rozmiarów oraz gęstości wybranego materiału skalnego. Wykorzystując fakt, że proces obniż-
ania siępowierzchni jest także funkcją rozmiarów i położenia wyrobisk oraz to, że zachodzi on na 
przestrzeni określonego czasu, możliwe jest teoretyczne określenie związków pomiędzy anoma-
ią od wyrobisk a obniżeniami wywołanymi na skutek ich zaciskania się. Ten ostatni proces po-
woduje z kolei, że obserwowany efekt grawitacyjny ulega zmniejszeniu (zmniejsza się 
oddziaływująca grawitacyjnie przestrzeń wyrobiska). Krzywe opisujące obniżenie i anomalię 
będą miały więc różną charakterystykę. Rejestrowana zmiana anomalii siły ciężkości w czasie 
będzie opisywać aktualny stan wyrobisk z punktu widzenia jego rozmiarów, co może mieć istot-
ne znaczenie zarówno w przypadku wykorzyst3rsvania ich jako magazynów jak i wówczas, gdy są 

one zatopione. Dlatego ostatniego przypadku ocena konwergencji rejestrowana na podstawie ob-
serwacji zmian piezometrycznych w otworach badawczych może być weryfikowana pomiarami 
grawimetrycznymi także w aspekcie możliwych niekontrolowanych dopł3^ów wody do nie-
czynnych wyrobisk. Tak więc bez względu na funkcję, jakie pełnią rozpatrywane wyrobiska mo-
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żliwe jest wykorzystanie obserwacji grawimetrycznych dla oceny zmian hydrogeologicznych 
istotnych dla bezpieczeństwa obiektów na powierzchni czy samych wyrobisk. Dla takiej oceny 
konieczne jest w tym przypadku uwzględnienie grawitacyjnego oddziaływania wyrobisk po-
wstających w wyniku trwającej eksploatacji, procesu ich zaciskania si^ a w przypadku ich zato-
pienia dodatkowo także zmiany wartości gęstości objętościowej pustek poeksploatacyjnych. 

4.1.4. Podsumowanie 

W oparciu o wyniki obserwacji prac geodezyjnych grawimetrycznych, wykonanych w latach 
1968-1980, a więc w okresie prowadzenia eksploatacji w złożu „Inowrocław", oraz uwzględ-
niając efekt grawitacyjny wyrobisk poeksploatacyjnych sformułowane zostały wnioski mające 
znaczenie poznawcze ograniczające się zarówno do rozpatrywanego txi przypadku jak i o charak-
terze ogólnym. Do tych pierwszych można zaliczyć: 
1. Wykorzystując fakt, że w przypadku eksploatacji soli jej skutki w postaci deformacji po-

wierzchni powstają z pewnym opóźnieniem możliwe jest na podstawie znajomości efektu 
grawitacyjnego od wyeksploatowanej partii górotworu określenie wybranej przestrzeni oraz 
wskazanie możliwego zasięgu lub skali przyszłych deformacji. Dotyczy to szczególnie starej, 
nieznanej eksploatacji. 

2. Zachodzące w górotworze wtórne skutki eksploatacji w postaci zmian hydrogeologicznych 
(w szczególności krasowienia utworów czapy iłowo-gipsowej) zagrażają istniejącym wyro-
biskom i obiektom na powierzchni. Podobnie jak w poprzednim przypadku zmiany na po-
wierzchni na skutek sufozji czy ługowania skał złoża ujawnić się mogą po latach. Dla 
przeprowadzenia skutecznych działań zabezpieczających w takich przypadkach celowe wy-
daje się uzupełnienie obserwacji geodezyjnych o pomiary grawimetryczne. 

3. Wspomniane wcześniej zmiany hydrogeologiczne mają związek z budową geologiczną. 
W analizowanym przypadku związane one były z: 
• strefami kontaktu warstw wodonośnych i utworów złożowych; 
• rejonami, gdzie miąższość utworów czwartorzędowych (najczęściej nieprzepuszczal-

nych glin polodowcowych) ulegała znacznej redukcji, co umożliwiało infiltrację wód 
gruntowych; 

• strefami tektonicznych dyslokacji powodującymi naturalne osłabienie górotworu; 
• zmiany te związane także były z prowadzoną eksploatacją: w miejscach wycieków kopal-

nianych stwierdzono duże zmiany anomalii siły ciężkości. 
Najważniejszy wniosek o charakterze uniwersalnym dotyczy faktu zachowania się eksploato-

wanego górotworu solnego. W rejonie tego typu eksploatacji nie obserwuje się zmian anomalii 
siły ciężkości wynikających z dylatancyjnych zmian ośrodka skalnego (przynajmniej dla analizo-
wanego tu okresu czasu), co związane jest z własnościami skał solnych. Wskazano na możliwość 
wykorzystania tego faktu dla grawimetrycznej analizy zachowania się wyrobisk po zakończeniu 
eksploatacji. Analizowana w pracy relacja zmian anomalii siły ciężkości i deformacji powierzch-
ni obserwowanych metodami geodezyjnymi związana jest z wybraną przestrzenią. Daje ona 
efekt grawitacyjny, który w wyniku konwergencji będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu, co 
może być zauważalne w odpowiednio dużym okresie. Z kolei rejestrowane obniżenia powierzch-
ni ujawnią się dopiero po upływie czasu określonego prawem deformacyjnym dla danego góro-
tworu. W zależności od warunków górniczo-geologicznych różna jest dynamika obniżeń 
i przedział czasowy, w którym obniżenia osiągną wartości maksymalne. Trzeba jednak podkre-
ślić, że obserwowane zmiany anomalii siły ciężkości w praktyce w dużym stopniu pochodzić 
mogą od zmian hydrogeologicznych, na które w przypadku wysadowych złóż soli składają się 
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procesy krasowienia czapy iłowo—gipsowej, a także migracja wód w górotworze powodująca su-
fozji czy rozługowania. Procesy takie zachodzą głównie na granicach złoża, a ich skutki w posta-
ci deformacji powierzcłmi mogą ujawniać się dopiero po latach, dając obraz obniżeń znacznie 
odbiegający od przyjętego na podstawie teorii wpływów. Przykładem tego jest zachowanie się 
północno-zachodniej części wysadu w Inowrocławiu, Duży udział czynników geologicznych 
w procesie obniżania się powierzchni w przypadku górotworu solnego wskazuje na niefunkcjo-
nalność teoretycznych prognoz i konieczność rozszerzenia pomiarów o takie, które opisują zmia-
ny zachodzące w górotworze. 

W przypadku rozpatrywanej w pracy metody grawimetrycznej jej wykorzystanie może po-
zwolić na: 
1. określenie zmian zachodzących w górotworze: rozługowań, zawałów i zapadlisk, rozwoju 

zjawisk krasowych oraz lokalizację i ocenę rozmiarów tego typu stref; 
2. ocenę stopnia konwergencji wyrobisk poeksploatacyjnych; szczególnie dotyczy to wyrobisk, 

które znajdują się już poza kontrolą; 
3. określenie drogi migracji wód w górotworze; dotyczyć to może również składowanych paliw 

płynnych. 
Niestety z powodu braku znajomości parametrów wynikających z prawa deformacyjnego, nie 

możliwym był odniesienie do opisanego wcześniej modelu relacji badanych funkcji rozpatrywa-
nego tu przypadku eksploatacji. 

4.2. Eksploatacja w warunkach górotworu dylatancyjnego 

Analizowane tu wyniki prac pomiarowych pochodzą z opracowania, które dotyczyło kom-
pleksowych geofizycznych prac badawczych prowadzonych w latach 1971—1973 w kopalni 
„Komuna Paryska" (obecnie „Jan Kanty") w rejonie Niedzielińska (Kowalczuk J. i in., 1975), Ich 
celem było ustalenie zależności pomiędzy parametrami fizycznymi skał a zmianami naprężeń 
w górotworze zachodzącymi pod wpływem eksploatacji górniczej. Wyniki prac były kilkukrot-
nie publikowane (FajklewiczZ., 1976), (FajklewiczZ., 1980), lecz poczyniona analiza nie odno-
siła się do zagadnienia relacji mierzonych zmian anomalii siły ciężkości i zmian wysokości 
punktów (za wyjątkiem stwierdzenia statystycznego związku dla uzyskanych wartości dla punk-
tów jednego z profilów). Dalsza analiza wyników prac grawimetrycznych i geodezyjnych z oma-
wianego rejonu badań, koncentruje się na relacji pomiędzy odpowiednimi wielkościami 
fizycznymi z wykorzystaniem podanej wcześniej procedury obliczeniowej. 

4.2.1, Krótka charakterystyka geologiczno-górnicza rejonu badań 

4 

Przedstawione tu informacje odnośnie sytuacji górniczej i geologicznej dla rozpatrywanego 
rejonu eksploatacji pochodzą wyłącznie z opracowania (Kowalczuk J. i in,, 1975). Niestety, jak 
przyznają autorzy nie były prowadzone żadne badania dotyczące własności mechanicznych skał 
a podane wartości gęstości dla skał są średnimi dla górotworu KWK „Komuna Paryska" (obecnie 
„Jan Kanty"). Rejon prac badawczych obejmował południowo-wschodni fragment obszaru gór-
niczego Jaworzno III. Budowa geologiczna dla tego obszaru rozpoznana została otworami wiert-
niczymi do głębokości 1000 m oraz metodami górniczymi do głębokości 270 m. 

82 



Defomiacje powierzchni a zniiany siły ciężkości - relacje m' wanmkach eksploatowanego ^órotM'oni 

60Q 80Q 1000 
* — -

V V 

piaskowce 
łupki (laste 

Rys. 4.8, Sytuacja geologiczna w rejonie pokładu 324 (KWK „Jan Kanty"). 
Przekrój wg Fajklewicza (Fajklewicz, 1980) 

W wyiiiku prac rozpoznawczych w profilu stratygraficznym ^yydzielono - idąc od po-
wierzchni w dól (Kowalczuk J. i in., 1975): 

— utwoiy czwartorzędowe, na które składają się tu piaski dyluwialne, gliny polodowcowe 
0 grubości I-J-15 m, w części wschodniej obszaru miąższość tych utworów jest minimal-
na, na przykład w rejonie pokładu 324 ^^yiiosi ona 6 8 m; 

— utwoiy triasu, zalegające w północno-wschodniej i wscłiodniej części obszaru i nie wy-
stępujące w rejonie pokładu 324; 

— utwoiy karbonu występujące w rejonie badaii w postaci warstw orzesłdcłi, których gm-
bość sięga od 360 m w części wscłiodniej obszaru górniczego do 520 m ŵ  części 
zachodniej, Wa^st^\7 te wykształcone są w górnej części w postaci piaskowców średnio 
1 gruboziamistycli, wśród któiych uystępują pokłady węgla. W dolnej części wy-
kształcone są one głównie jako słcały ilaste z licznymi pokładami węgla (m.in. objęty pra-
cami badawczymi pokład 324). 

W stropie pokładu 324 występujące łupki ilaste z przerostami wkładek węglowych osiągają 
miąższość 50 m. Powyżej zalegają piaskowce o grubości 20 m, łupek ilasty o miąższości 10 m 
oraz pokład 304 o miąższości 1,2 m do 1,4 m. Nad tym pokładem zalegają ponownie łupki ilaste 
o ok. 10 m miąższości, seria piaskowcowa o grubości 30 m oraz pokład 303. Zalegające wyżej 
piaski i gliny czwartorzędowe osiągają miąższość do 8 m. Tektonika omawianego obszaru nie 
jest skomplikowana- zalegające pod kątem około 8° utwory karbońskie poprzecinane sąuskoka-
mi o zróżnicowanych przebiegach, które w sposób naturalny wyodrębniąjąpola eksploatacyjne. 
Jednym z nich jest uskok o zrzucie 22 m w kierunłcu zachodnim i przebiegu S W-NE stwierdzony 
robotami górniczymi w pokładzie 324 (mniej więcej w połowie jego długości). W wy robisku tym 
nie stwierdzono zawodnień i wycieków - utwory w pokładzie 324 były suche. Gęstość warstw 
nadkładu (piaskowce) wynosi 2,4 Mg-m"^ (Kowałczuk J. i in., 1975). Schematyczną sytuację 
geologiczną w omawdanym rejonie pi-zedstawia rys. 4.8. 

Omawiany pokład objęty pracami badawczymi zalega na głębokości od 130 m przy chodniku 
nadścianowym do 160 m pizy obcince ścianowej la. Grubość eksploatowanego pokładu wyno-
siła od 1,8 m do 1,9 mprzy nacliyleniu 8° w kienunkupóhiocno-wscliodnim. Eksploatacją objęto 
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miąższość 1,7 m. Prowadzone w3a-obiska z uwagi na przewagę w stropie łupków ilastych były su-
che. Długość ściany la wynosiła 60 m i wydłużała się do 100 m do chodnika nadścianowego, 
tj. na wybiegu łącznym 200 m. Eksploatacją pokładu prowadzono systemem ścianowym po-
przecznym z zawałem stropu w okresie od kwietnia 1971 roku do lipca roku 1972. Eksploatacja 
zarówno w ścianie pierwszej (profil A), jak i drugiej (profil B), prowadzona była z południowego 
wschodu na północny zachód. Schematyczną granicą eksploatacji oraz lokalizacją prac grawime-
trycznych przedstawiono na rysunku 4.9. 

B 

A 

A 

B 

Objaśnienia: 
A A prof i le m i k r o g r a w i m e t r y c z n e 

granice eksploatacj i w okres i e w y k o n y w a n i a : 
:I seri i p o m i a r o w e j 
'II serii p o m i a r o w e j 
J I I seri i p o m i a r o w e j 

Rys. 4.9. Lokalizacja prac geodezyjnych i grawimetrycznych w rejonie pokładu 324 (KWK „Jan Kanty") 

4.2.2. Pomiary geodezyjne i grawimetryczne 

W rozpatrywanym rejonie badań przeprowadzone zostały kompleksowe pomiary geofizycz-
ne; oprócz metody grawimetrycznej wykonane zostały również m.in. pomiary sejsmiczne oraz 
geoelektryczne. Rozpatrywane tu pomiary grawimetryczne były realizowane jednocześnie z po-
miarami niwelacyjnymi. Przedstawiona dalej analiza porównawcza wykorzystująca wyniki po-
miarów przeprowadzona jest z uwzględnieniem warunków gómiczo-geologicznycłi. 
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4.2.2.1. Metodyka pomiarów geodezyjnych i grawimetrycznych 

Przeprowadzone prace miały na celu zbadanie zmian mikroanomalii siły ciężkości i jej gra-
dientu pionowego w funkcji odkształcenia górotworu wywołanego podziemną eksploatacją na 
podstawie zastrzeżenia patentowego (Fajklewicz Z., 1973). Terenowe prace mikrograwimetrycz-
ne zostały wykonane przez XI Zespół Grawimetryczny z Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych 
w Warszawie. Natomiast prace geodezyjne zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Badań 
Geofizycznych w Warszawie (I seria pomiarowa) oraz przez KWK „Jan Kanty" (dla potrzeb ko-
lejnych serii pomiarowych). Pomiary prowadzone były na dwóch równoległych profilach A i B. 
Odległość pomiędzy profilami wynosiła 130 m, natomiast pomiędzy punktami pomiarowymi 
20 m w profilu A i 10 m w profilu B. Profile te były poprowadzone równolegle do kierunku eks-
ploatacji prowadzonej w pokładzie 324 i usytuowane były bezpośrednio nad wyeksploatowaną 
częścią tego pokładu (rys. 4.9.). 

Na całość prac geodezyjnych złożyły się: 
— stabilizacja punktów pomiarowych na dwóch profilach A i B - łącznie 166 punktów; 
— niwelacja techniczna zastabilizowanych punktów bezpośrednio przed grawimetrycznymi 

seriami pomiarowymi. 
Punkty pomiarowe zostały zastabilizowane i zaniwelowane przed przystąpieniem do I serii 

pomiarów mikrograwimetrycznych. Przed rozpoczęciem II i III serii pomiarowej ze względu na 
uszkodzenia punkty te były odtwarzane i ponownie stabilizowane. Na części profilu A (od punktu 
S-2 do S-40) pomiary niwelacyjne w II i III serii nie były wykonane. Pomiary grawimetryczne 
objęły punkty dwóch założonych profili (A i B) znajdujące się bezpośrednio nad eksploatowa-
nym pokładem 324. W rozpatrywanym tutaj profilu B odległość pomiędzy punktami wynosiła 10 
m (w sumie 111 punktów o indeksach: BO, B1,.. B110). Pierwsze 10 i ostatnie 20 punktów profi-
lu usytuowane zostały poza granicami wyeksploatowanej partii górotworu. Ponadto punkty o in-
deksach od B45 do B72 (na długości około 270 m ) znalazły się bezpośrednio nad 
nieeksploatowaną partią górotworu. W sumie wykonano pięć serii pomiarowych stosując grawi-
metr Sharpe'a; błąd pomiaru nie przekroczyli 0,020 mGal. Były to serie: 

— seria I grudzień 1971 r; 
— seria II kwiecień 1972 r; 
— seria III wrzesień 1972 r; 
— seria IV lipiec 1973 r; 
— seria V lipiec 1974 r. 

4.2.2.2. Wyniki obserwacji geodezyjnych i grawimetrycznych 

Na wykresach.przedstawiono skonstruowane za pomocą metody najmniejszych kwadratów 
krzywe wygładzające w3mików zmian anomalii i wysokości w kolejnych seriach pomiarowych 
w odniesieniu do pierwszej serii dla punktów profilu B (rys. 4.10.). Na kolejnym rysunku 
(rys. 4.11.) przedstawiono analogiczne krzywe dla profilu A. 

Wykresy okresowych zmian anomalii siły ciężkości przedstawiają dynamikę procesu defor-
mowania się górotworu zarejestrowaną metodą grawimetryczną. W przypadku obniżeń wykresy 
zmian okresowych przedstawiają dynamikę obniżeń wynikającą z tego procesu. W przypadku 
krzywych rozkładu zmian anomalii siły ciężkości (okresowych i całkowitych), widoczne są pew-
ne prawidłowości obejmujące charakterystykę tych krzywych zarówno w zakresie zmian jako-
ściowych jak i ilościowych. Tak więc widoczny jest w przypadku rozkładu anomalii na profilu B 
brak symetrii dla krzywych odnoszących się do późniejszych serii pomiarowych: w przypadku 
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krzywej rozkładu anomalii różnicowej za okres pomiędzy I i II serią pomiarową (Agi_n) widoczna 
jest pewna symetria. Jednak w przypadku kolejnych anomalii różnicowych punkty końcowe pro-
filu wykazują zmiany^ powodujące rozkład odmienny od pierwotnej, bardziej symetrycznej cha-
rakterystyki krzywej Agi_ii. 

W przypadku stwierdzonych zmian wartości Ag interesuj ąc3Tn jest fakt, że otrzymane wyniki 
pomiarów znacznie przekraczają wartość anomalii, uwzględniających istnienie jedynie samych 
wyrobisk. Obliczone anomalie uwzględniające samo wyrobisko nie przekraczają wartości 
-0,015 mGal. Analizując krzywe przedstawiające zmianę anomalii w czasie kolejnych serii po-

punkty prof i lu 
I I 

(S o $ 5) o ® T-® N N S S LÎ  V) 
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•0,60 

'1.C0 
serie lll-IV serie IV-V 

Rys. 4.10. KWK "Jan Kanty". Anomalie różnicowe w punktach proofllu B 
oraz okresowe zmiany wysokości tych punktów 
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punkty profilu 
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Rys. 4.11. K.WK *'Jan Kanty". Całkowite anomalie różnicowe (zmiany w odniesieniu do serii I) 
w punktach profilu A oraz całkowite obniżenia tycłi punktów 

miarowych, można stwierdzić, że nawiązują one swym kształtem do krzywej efektu grawitacyj-
nego od wyrobisk, co szczególnie jest widoczne w przypadku krzywych anomalii różnicowych 
z początkowych serii pomiarowych. 

W dalszych etapach wartości anomalii wzrastają, a proces kształtowania się krzywej rozkładu 
anomalii przypomina formowanie się krzywej obniżeń z tą podstawową różnicą, że w danym 
przypadku opisuje ona inne zjawisko: zmiany własności górotworu związane z migracją defor-
macji w górotworze. Ta deformacja rejestrowana jest w grawimetrii w ujęciu gęstościowym jako 
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strefa rozluźnienia, która w konsekwencji wywołuje obniżenia terenu. Tego typu deformacje re-
jestruje się dość szybko w warunkach prowadzonej eksploatacji (wcześniej niż deformacje ujaw-
niające się na powierzchni), a czas osiągnięcia równowagi górotworu jest dość długi (znacznie 
dłuższy niż okres rejestrowanych geodezyjnie zmian na powierzchni). Jak widać na wykresie, 
anomalie różnicowe pomiędzy ostatnimi seriami pomiarowymi (serią IV - lipiec 1973 r. i serią V 
- lipiec 1974 r,) dla punktów profilu są zbliżone do wyników pomiędzy początkowymi seriami 
(serią I -grudzień 1971 r, a serią II kwiecień 1972), czyli od czasu rozpoczęcia eksploatacji. Na 
kolejnym wykresie przedstawione zostały całkowite anomalie różnicowe (w odniesieniu do I se-
rii). Na obu wykresach widoczne są duże zmiany dla końcowych punktów profilu, szczególnie 
w III serii pomiarowej (wrzesień 1972); po tym okresie zwiększa się krzywizna rozkładu. Zmiana 
kształtu krzywej dla wspomnianych punktów związana jest z istnieniem w tej części górotworu 
strefy uskokowej. Wynika stąd, że w strefie tej w wyniku prowadzonych prac górniczych doszło 
do dodatkowych deformacji (powstania stref osłabienia, rozluźnień, itp.), potęgujących obserwo-
wany efekt. Pozostawiony natomiast filar pomiędzy dwoma partiami eksploatowanej ściany 
w niewielkim (jak widać na wykresach) stopniu zmienił kształt krzywej nieco spłaszczając ją 
w pewnej części, co świadczy, że proces deformacji objął także partię calizny w obrębie pozosta-
wionego filara. Przedstawione dalej zmiany wysokości punktów (okresowe - pomiędzy poszcze-
gólnym seriami pomiarowymi i całkowite - pomiędzy każdą ze serii a serią bazową) w większym 
stopniu odzwierciedlają istnienie tego filara, natomiast istnienie strefy uskokowej zostało tu wy-
kazane wypiętrzaniem punktów w tym rejonie (rys. 4.10. i 4.11.). Maksymalne obniżenia całko-
wite punktów profilu nie przekroczyły 0,9 m, a największe obniżenia okresowe - pomiędzy (1 i 2 
serią) pomiarową wynosiły 0,6 m. Zanikanie jednak procesu obniżania się punktów od 2 serii po-
miarowej nie miało swojego przełożenia na obserwowany grawimetrycznie proces deformacji 
górotworu. Maksymalne wartości anomalii różnicowych wystąpiły pomiędzy serią 2 i 3, a więc 
w okresie kiedy wartości obniżeń punktów były znacznie niższe od stwierdzonych w poprzednim 
okresie pomiarowym. 

4.2.3. Analiza ilościowa otrzymanych wyników pomiarów geodezyjnych 
i grawimetrycznych 

Na ilościową analizę otrzymanych wyników zmian anomalii siły ciężkości składa się tutaj 
procedura omówiona w rozdziale 3.3. Jak już wspomniano wcześniej, znaczny fragment zarówno 
profilu A jak i B znalazł się obrębie dyslokacji, która miała wpływ na otrzymane wyniki pomia-
rów. Można przyjąć, że połowa punktów znalazła się w obrębie oddziaływania strefy uskokowej. 
Tak więc stwierdzony efekt grawitacyjny związany z eksploatacją w pokładzie 324 pochodził 
od grawitacyjnego oddziaływania ubytku masy (wynikającego z eksploatacji), deformacji obję-
tościowej górotworu narus;zonego eksploatacją oraz oddziaływania strefy uskokowej, w której 
doszło najprawdopodobniej do dodatkowych deformacji objętościowych. Można przyjąć, że 
z uwagi na sposób zalegania strefy uskokowej punkty znajdujące się w pewnej części profilu 
znajdowały się w obrębie jego grawitacyjnego oddziaływania, w3wołanego prowadzoną eksplo-
atacją. Z kolei wyniki uzyskane w pozostałych punktach zlokalizowanych przed strefą usko-
kową, można uznać za wolne od tego wpływu. Dla analizy wpływu samej eksploatacji rozważane 
są oddzielnie wyniki dla tych punktów profilów, które znalazły się poza strefą uskokową (dla pro-
filu A punkty od A-O do A-22, dla profilu B punkty od B-0 do B-44). Analizowany fragment pro-
filu zajmuje mniej więcej połowę jego całkowitej długości, co odpowiadałoby połowie krzywej 
wynikającej z teoretycznego oddziaływania grawitacyjnego samego wyrobiska. Oddzielna anali-
za dla drugiego fragmentu profilu pozwolić może na określenie grawitacyjnego oddziaływania 

88 



Defomiacje powierzchni a zniiany siły ciężkości - relacje m' wanmkach eksploatowanego ^órotM'oni 

uskoku. Celem analizy jest określenie parametrów modelu zmian gęstościowych (określonego 
we wcześniejszych rozdziałach) i odniesienie go do zmian wysokościowych wynikających z jed-
nej strony z otrzymanych wyników prac terenowych, z drugiej zaś z funkcji obniżeń w sensie teo-
rii Budryka-Knothego. W dalszym etapie przeprowadzona zostanie analiza porównawcza 
czasowych zmian anomalii siły ciężkości oraz obniżeń i próba stworzenia dla nich modelu. Nale-
ży tu dodać, że podobnie jak oddziaływanie pustki związanej z istnieniem wyrobiska, tak od-
działywanie strefy zawału ma niewielki wpływ na otrzymane wyniki pomiarów. Pomierzone 
wartości anomalii siły ciężkości kilkakrotnie przewyższają te, które wynikają z istnienia tak stre-
fy zawału, jak i pustki związanej z istnieniem wyrobiska. Największy udział w obserwowanym 
efekcie grawitacyjnym posiada oddziaływanie górotworu poddanego deformacjom objętościo-
wym. Dla określenia w sposób przybliżony tego ostatniego można posłużyć się wynikami obser-
wacji terenowych bez uwzględnienia grawitacyjnego oddziaływania strefy zawału. 

4.2.3.1. Określenie stopnia deformacji objętościowych górotworu na podstawie pomierzonych 
wartości anomalii 

Określone pomiarami wartości anomalii pozwalają stworzyć przy pewnych założeniach mo-
del zmian dylatancyjnych, wynikających ze zmian gęstości. Przyjęto, że przestrzeń zdeformowa-
nego górotworu ograniczona jest od dołu wyrobiskiem, od góry powierzchnią terenu, a z boku 
płaszczyznami, których kąt nachylenia wynika z kąta zasięgu wpływów. Przyjęto tu kąt P = 63°. 
Założono ponadto, że strefa zmian dylatancyjnych rozciąga się od wyrobiska aż do powierzchni, 
co wiąże się ze zmianą gęstości od wartości -0,480 Mg-m~^ (wartość wynikająca z gęstości obję-
tościowej skał nadkładu p = 2,4 Mg-m~^ i współczynnika rozluzowania k = 1,25) do wartości bli-
skiej zeru. Założono także, że wartość początkowa kontrastu gęstości zmienia się wykładniczo 
wraz z odległością; zmienność ta jest określona przy pomocy współczynnika kp (patrz rozdział 
3.3.). Analizowana przestrzeń została przybliżona 100 prostopadłościanami (patrz rozdział 3.3.) 
z uwzględnieniem nachylenia eksploatowanego pokładu. Parametr kp został wyznaczony nume-
rycznie; na wykresie (rys. 4.12.) przedstawione zostały wartości obliczonej anomalii w zależno-
ści od przyjętego współczynnika kp. 

W podanych dalej wzorach określających efekt grawitacyjny od zdeformowanego objętościo-
wo górotworu przyjęto w przypadku obu profili wartość kp = 0,960. Przedstawiona anahza obej-
muje fragmenty profili nie objęte oddziaływaniem strefy uskokowej. Jak wynika z rys. 4.12. 
nieznaczna zmiana wartości parametru kp powoduje istotną zmianę rozkładu anomalii, a więc 
dokładność jego doboru ma większe niż w przypadku doboru p znaczenie dla dopasowania 
rozkładu obliczonego efektu i pomierzonych wartości anomalii. Jego wysoka wartość (bliska 1) 
świadczy, że zmiany gęstości zachodzące w górotworze od wyrobiska w kierunku ku powierzch-
ni przebiegają stopniowo i wskazuje na duży zasięg przestrzenny zmian gęstościowych. 

4.2.3.2. Charakterystyka rozkładów czasowych zmian wysokości punktów 
oraz anomalii siły ciężkości 

Zaproponowaną przez S. Knothego formułę opisującą wpływ czasu na przebieg obniżeń na 
powierzchni (patrz rozdział 3.3.4.) można przenieść na grunt wyników pomiarów grawimetrycz-
nych. Jak wynika z danych zamieszczonych w pracy (Lyness D., 1985) rozkład zmian anomahi 
siły ciężkości podobnie jak w przypadku rozkładu obniżeń ma charakter eksponencjalny. Mody-
fikując wzór (3.12,) poprzez podstawienie odpowiednich wielkości dla zmian anomalii siły cięż-
kości, otrzymujemy wzór na współczynnik czasu zmian grawitacyjnych — c^g: 
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-Ca« -t (4.1.) 

gdzie: 
Agi - anomalia siły ciężkości w chwili t; 
Agko — anomalia siły ciężkości po dostatecznie długim czasie (tk). 
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Rys. 4.12. KWK „Jan Kanty". Krzywe anomalii różnicowej wyznaczonej w punktach na podstawie pomiarów 
terenowych oraz na podstawie obliczeń dla wybranych wartości współczynnika kpi 

a) dla profilu A, b) dla profilu B 

90 



Defomiacje powierzchni a zniiany siły ciężkości - relacje m' wanmkach eksploatowanego ^órotM'oni 

TAB. 4.1 

W y k a z wartości wspó łczynn ików czasu dla obserwowanych zmian anomal i i siły c iężkośc i 
i zmian wysokości 

wartość współczynnika c wartość współczynnika c 
punkty 

profilu A 
d a zmian 
grawitacyjnych 

dla zmian 
wysokościowych 

punkty 
profilu B 

dla zmian 
grawitacyjnych 

dla z m i a n 
wysokościowych 

A-o B-O -1,09 
1 1 -2,28 
2 2 -1,70 -1.32 
3 -1.01 -2,39 3 -0,21 
4 -0,01 4 -0,46 -0,95 
5 0,00 5 -0,67 ^,06 
6 -0,50 ^,35 6 -1,92 
7 -0,61 7 -0,01 

"8 -0,20 -0,03 8 -0,01 -0.11 
g -0,56 9 -1,39 -0,01 
10 -1,06 0,00 10 -0,55 0,00 
11 -0,28 -0,01 11 -0,83 0,00 
12 -0,47 -1,22 12 -1,76 -5,26 
13 -0,12 -0,01 13 -0,93 -2,81 
14 -0,16 0,00 14 -0,44 -1,29 
15 0,00 15 -0,87 -2,46 
16 -0,25 -0,01 16 -0,92 -0,21 
17 -0,25 0,00 17 -0.39 -1,30 
18 18 -0,01 -1,59 
19 -1,01 -0,22 19 -2,07 -2,33 
20 -0.82 -0,39 20 -0,98 -2,52 
21 -0,87 21 -1.17 -2,25 
22 -1,30 22 -1.64 -1,82 
23 -0,26 -1,00 23 
24 -0,27 -1.73 24 -1,42 -1,39 
25 -1,08 -2.55 25 -1,46 -1,18 
26 -0,02 -1.73 26 0,00 -1.27 
27 -0,36 -1,62 27 -0.55 -1.51 
28 -0,73 -1,51 28 -1,07 -3,93 
29 -0,75 -1,38 29 -3,02 -2,31 
30 -0,24 -1,08 30 -1,94 -1,00 
31 -0,95 31 -2.29 -2,78 
32 -0,01 32 -2,30 -5,55 
33 33 -2,13 -4,80 

AS-32 34 -1,90 -2,37 
4 35 -2,92 -3,83 
6 36 -1,48 -3,56 
8 37 -1.24 
10 38 -1,22 
12 39 -2,33 -5,60 
14 40 -1,35 -2,91 
i e 41 -2,08 -4,07 
18 42 -1.03 -4,07 
20 43 -1.25 -2,03 
22 44 -0,40 -5,94 
24 45 -2,17 -1,73 
26 46 -1,91 
28 Al -1,24 -3,54 
30 48 -0,76 -6,34 
32 49 -1,77 -2,08 
34 50 -2,09 -2,99 
36 51 •2.01 1 .9 fi7 

91 



Rozdział 4 

TAB. 4.1. c .d 

punkty 
profilu A 

37 

wartość współczynnika c wartość współczynnika c I 
punkty 

profilu A 

37 

dia zmian 
grawitacyjnych 

dla zmian 
wysokościowych 

punkty 
profilu B 

52 

dla zmian 
grawitacyjnych 

T T S 

dla zmian | 
wysokościowych 

^7i22 1 
1 36 53 -1,38 -4,40 

AO-39 54 -1,31 
1 AO-40 55 -0,98 -7,10 

56 -1,14 
57 -0,63 
58 -1,12 -2.78 
59 -1,44 -4,76 1 
60 -0.79 -2.25 1 
61 -1,26 
62 -0,69 -3,04 
63 -1.37 
64 -1,14 -0,03 1 
65 
66 -0,19 -6,64 1 
67 -2,19 -2,52 
68 -1,22 -2,26 1 
69 -0,73 -1,93 1 
70 -1,08 -2,13 1 
71 -1,32 -1.59 
72 -0,41 -0.95 1 
73 -0,67 
74 -0,83 -4,09 1 
75 -1,27 -4,80 
76 -1.23 -4,17 
77 -0,96 -3,80 1 
78 -1,36 -3,36 1 
79 -1,38 -4,09 
80 -1,33 -3,64 
81 -1,33 -3,96 1 
82 -1,47 -3,55 1 
83 -1,49 -2,55 1 
84 -1.45 -3,54 
85 -1,06 -2,58 1 
86 -1,56 -3.68 1 
87 -1,23 -2,07 1 
88 -0,93 -1,38 1 
89 -4.55 
90 -0,95 -4,56 1 
91 -0,99 -5,16 
S2 -0,68 
93 -0,85 
94 -1,12 
95 -0,25 -1,98 1 
96 -0,24 
97 -0,07 
98 -0,73 
99 -0,75 0.00 1 
100 -0,94 -1.45 
101 -1,36 -3,70 1 
102 -0.92 
103 -1,14 
104 -0,78 -0,41 1 
105 -0,66 -0,97 1 
106 -1,05 
107 -1,14 -0,53 1 
108 -0.91 -1,06 
109 f -0,96 1 -1.06 1 
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Wprawdzie analizowane zmiany dotyczyły zaledwie piąciu serii pomiarowych (w przypadku 
dwóch z nich trwała eksploatacja, w przypadku trzeciej obejmowała ona tylko niewielki fragment 
jednego z profilów) a duży fragment profilu A nie był objęty pomiarem w trakcie II i III serii po-
miarowej, to jednak biorąc pod uwagę ilość punktów objętych pomiarami, można dokonać po-
równania otrzymanych współczynników czasu dla obniżeń i zmian anomalii siły ciężkości. 
Wartości tych współczynników można z kolei wyznaczyć za pomocą dopasowania odpowied-
nich krzywych metodą najmniejszych kwadratów. Wyznaczone wartości współczynnika c (dla 
obniżeń) i CÂ  (dla zmian anomalii) różnią się pomiędzy sobą. W tabeli 4.1. przedstawione zostały 
wartości dla obu współczynników dla punktów profilu A i B. 

Jak widać z porównania wartości obu współczynników zarówno dla profilu A jak i B wartość 
współczynnika c jest około 2 ^ 3 razy większa od wartości współczynnika CAg. Oznacza to, że dla 
analizowanego przypadku czasowe zmiany wysokościowe charakteryzuje większa zmienność 
niż zmian anomalii siły ciężkości. Daje to w efekcie podobną jak w przypadku ośrodka bezdyla-
tancyjnego odmienność rozkładu anomalii od rozkładu obniżeń w czasie, z tą różnicą, że dla tego 
ostatniego wartość anomalii w czasie maleje od momentu powstania wyrobiska, które z czasem 
ulega zaciskaniu. Tutaj po likwidacji wyrobiska następuje deformacja górotworu w przestrzeni 
nad wyrobiskiem, posiadająca pewną dynamikę, która z punktu widzenia zmian gęstościowych 
może być stwierdzona grawimetrycznie. Tak więc podobnie jak krzywa rozkładu anomalii nad 
wyrobiskiem ma charakter wolno gasnący, tak dynamikę zmian cechuje podobna własność w po-
równaniu z rozkładem i dynamiką obniżeń. Jak można wnioskować na podstawie przedstawio-
nych wartości współczynnika czasu dla zmian anomahi siły ciężkości nie widać, aby strefa 
uskokowa miała tu znaczący wpływ. Spostrzeżenie dotyczące różnicy w rozchodzeniu się zmian 
grawitacyjnych i wysokościowych w czasie jest ważne dla celów prognozowania występowania 
na powierzchni zjawisk, których przyczyna może być stwierdzona dzięki obserwacjom grawime-
trycznym ze znacznym wyprzedzeniem. Ważna jest też wówczas znajomość sposobu rozchodze-
nia się w czasie zmian anomalii siły ciężkości i obniżeń. Różnica w propagacji analizowanych 
zmian w czasie jest widoczna również w przypadku określenia ich liczbowych związków. 
Wpływ czynnika czasu jest najbardziej wyraźny, gdy porównane zostaną wartości współczynni-
ka korelacji w poszczególnych seriach pomiarowych. Porównane mogą być wyniki pomiarów 
różnicowych w odniesieniu do poprzedniej serii pomiarowej jak i do serii bazowej. W tabeli 4.2. 
przedstawione zostały wartości współczynnika korelacji dla wartości zmian okresowych Ag 
i Aw. 

TAB. 4.2. 
Wartości wspó łczynn ika korelacj i dla okresowych zmian wysokośc iowych 

i zmian anomali siły ciężkości w poszczególnych seriach pomiarowych 

Serie R 

r . - 2 0,416 

2-3 0,384 

3-4 0,238 

4-5 -0,034 

Przedstawione wartości współczynnika wskazują raczej na brak korelacji pomiędzy zmiana-
mi okresowymi (w odniesieniu do poprzedniej serii pomiarowej), co więcej wartości te maleją 
w kolejnych seriach pomiarowych aż do osiągnięcia w przypadku ostatniej serii wartości ujem-
nej. Ujemna wartość współczynnika korelacji, wskazuje na odwrotną proporcjonalność analizo-
wanych zmiennych. W tym przypadku związana ona jest z zakończeniem procesu obniżeń, 
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czemu towarzyszy ujemna anomalia siły ciężkości. Wynika z tego, że z zakończeniem procesu 
deformacji powierzchni nie jest związany proces deformacji górotworu (w tym przypadku zmian 
dylatancyjnych). Wartości współczynnika korelacji Pearsona (R) odzwierciedlającego tu stopień 
liniowej zależności pomiędzy Aw i Ag dla różnych serii pomiarowych w odniesieniu do serii ba-
zowej zestawione zostały w tabeli 4.3. 

TAB. 4 .3 

Wartośc i wspó łczynn ika korelacji dla ca łkowitych zmian wysokościowyct i 
i zmian anomali i siły ciężkości w poszczególnych seriach pomia rowych 

Serie R 

1-2 0,416 

1-3 0,436 

M 0,515 

1-5 0,724 

Jak wynika z powyższej tabeli wartość współczynnika R stale rosła i w 5 serii osiągnęła naj-
większą wartość (0,72). Wartość ta byłaby jeszcze większa, gdyby współczynnik korelacji okre-
ślony został dla danych wygładzonych (R = 0,83). Tak więc związek pomiędzy anomalią siły 
ciężkości a obniżeniami powierzchni jest widoczny w przypadku wartości maksymalnych, jakie 
analizowane wielkości osiągają po upływie określonego czasu. Wyznaczanie wartości Ag na 
podstawie zmian wysokościowych jest więc prawidłowe przy uwzględnieniu współczynnika 
czasu dla obu wielkości. Przyjmując zależność liniową pomiędzy Aĝ o i Awko: 

kO (4.2.) 

gdzie: 
k^ - współczynnik proporcjonalności; 

oraz przyjmując słuszność wzorów (3.12.) i (4.1.) można zapisać wzór na liniową zależność 
pomiędzy zmianami Ag i zmianami Aw odniesionymi do wartości bazowych. Ponieważ: 

gdzie: Ag i (t) oraz Wi(t) 
( 1 - e - - ' ) 

Wi - obniżenie w chwili t; 
Wko - obniżenie po dostatecznie długim czasie, 

to po odpowiednich przekształceniach otrzymuje się: 

k" -Ag, ( t ) w, (t) 

(1-e- ' ) 
(1-e (4.3.) 

Małe wartości współczynnika R w tabeli 4.2. wynikają z faktu nie uwzględniania współczyn-
nika czasu, który w przypadku obniżeń wykazuje inną wartość. Współczynnik czasu decyduje 
o wartościach Ag i Aw w przypadku obserwacji prowadzonych w chwih t, poprzedzającej mo-
ment, w którym obie wielkości uzyskują wartości maksymalne. Moment czasu, po którym nie na-
stępują zmiany jest różny dla Ag i A w. 

94 



Deformacje powierzchni a zmiany siły ciężkości - relacje w warunkach eksploatowanego górotworu 

Wyznaczanie wartości jednej wielkości na podstawie drugiej może być dla analizowanego tu 
przykładu eksploatacji realizowane na podstawie równania regresji (dla zmian okresowych do-
datkowo winny być uwzględnione współczynniki czasu). Bardziej wiarygodna i bardziej ogólna 
jest metoda opisana w rozdziale 3.3. Opis w postaci matematycznej formuły zmian anomalii siły 
ciężkości oraz zmian wysokości j'akie wynikają z warunków górniczo-geologicznych ma charak-
ter bardziej ogólny i przy zdefiniowanych odpowiednich parametrach funkcji możliwe jest pro-
gnozowanie zmian anomalii siły ciężkości i tym samym określenie na tej podstawie obniżeń 
powierzchni terenu. Określanie wartości Ag na podstawie Aw polegać tu będzie na wyznaczaniu 
wartości jednej funkcji na podstawie drugiej. 

W dalszej części pracy wyznaczone zostały wartości odpowiednich parametrów funkcji Ag 
przedstawionej w postaci wielomianu, umożliwiającego określenie relacji w odniesieniu do 
przedstawionej w postaci wielomianu funkcji obniżeń. 

4.2.3.3. Analiza porównawcza funkcji opisujących zmiany wysokości punktów 
i zmiany anomahi siły ciężkości w tych punktach 

Choć wartości obniżeń uzyskane w punktach profilu A i B obarczone są znacznym błędem, to 
bazując na znanych parametrach funkcji obniżeń można wyznaczyć spodziewane wartości 
obniżeń, szczególnie dla fragmentu profilu A, gdzie nie prowadzono pomiarów wysokościo-
wych w ramach II i III serii pomiarowej. Analiza profili niecki obniżeniowej wskazuje, że 
oddział3^anie strefy uskokowej w przypadku obniżeń nie było tak wyraźne jak dla zmian 
anomalii siły ciężkości. Wykorzystując postać flinkcji obniżeń określonej wzorem (3.29.) i po 
aproksymacji w granicach rozpatrywanego pola eksploatacji, otrzymuje się wyniki w układzie 
względnym (początek układu znajduje się w środku geometrycznym pola prostokątnego, 
wartości x y zostają odniesione do wartości H, tj. głębokości eksploatacji). Posłużenie się takim 
układem względnym pozwoli na odniesienie rozwiązania do wzorów, określających efekt grawi-
tacyjny, dla których układ względny jest również odnoszony do jednostkowego H (tutaj jest 
to głębokość względem punktu początkowego profilu). W tym przypadku granice, rozmiary 
eksploatowanego pola oraz położenia punktu odniesione będą do układu względnego, gdzie 

H = 1 (tu H = 2-r). Wówczas przybliżone rozmiary tego poła w nowym układzie wyniosą 
3,148 X 0,906. Jak już wspomniano, kąt zalegania tego pola wynosi 8°. Po aproksymacji w grani-
cach (-2,2) przy dokładności 0,001 otrzymujemy wielomiany opisujące rozkład anomalii 
w punktach profilu A w układzie względnym: 

W(X'A) = 4'WN^ - [0,1354229894.1(0, 0,5-X'A) - 0.1313802678-1(2,0,5-x A) ~ (4-4.) 
- O 02788097530-7(4,0,5-x A) + O 02261310426-T(6, 0,5-X'A) + 
+ O pi208337002-T(8,0,5.x a) - 0004899808076-7(10,0,5.x a) -
- O 003952675396-7(12, 0,5.X A) + O 001193955736-7(14, 0,5-X'A) + 
+ 0.0008396268445-7(16,0,5-x A)-0,0005794700239-7(18, 0,5-X'A)] 

po konwersji: 

W(X'A) = 4-W.^ • [-Op002897350120-XA'^ + Op05635043637-xV^- (4.5.) 
- 0,04523426350-X'A''̂  + 0,1915218845-X'A'^- 04534298408-xV® + 
+ 05918377874.xV-04095996003-x + 0,1345401977-X'A'^-
- 0P1602029757-X'A^ + 02295648214] 
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Dla profilu B: 

w(x B) = 4.WN,AX' [ 0,1016472416-1(0,0,5-x B) - 0p9861281217-T(2, 0,5-X'B) - (4.6.) 
-0020927201821-1(4, 0,5-XB) + 0,1697318661-7(6, 0,5-X'B) + 

+ 0p09069665623-T(8,0,5-x B) - 0,003677750560-T(10, 0,5-X'B) -

- Op02966841543-T(12, 0,5-X'B) + O 0008961721173-7(14,0,5-x B) + 
+ 00006302161328-1(16, 0,5-X'B)-00004349448329-7(18, 0,5-XB)] 

po konwersji: 

W(X'B) = 4 . W ^ . [-Op002174724165-XB^^ + Op04229611562.XB^ - (4-7.) 
- 0°3395241922-x B''̂  + 0,1437545527-x B̂^ - O 3403402389-x + 
+ 0,4442279615-X'B^- 03074416662-X'B^+ 0.1009846262-xV-
- 001202468702-X'B^ + 01723092289] I ^ > 

Dla uproszczenia pomija się fakt istnienia nieeksploatowanej partii, związanej z istnieniem 

filaru. 

Dla anomalii siły ciężkości analogiczne wzory można wyprowadzić przy znanych parame-

trach fijnkcji. Poza znanymi wartościami parametrów geometrycznych (określających rozmiary 

i lokalizację oddziaływującej przestrzeni) dla posłużenia się procedurą określoną w rozdziale 3.3. 

konieczna jest tu znajomość pozostałych parametrów. I tak przyjmując pzw = 0,480 M-g^ ,̂ kp = 

= 0,960, otrzymujemy analogiczne jak w przypadku obniżeń wielomiany określające od-

działywanie analizowanej przestrzeni w punktach linii profilowych (w układzie względnym). 

W przypadku punktów leżących na profilu A po podstawieniu wartości stałej grawitacji G i odpo-

wiednich parametrów otrzymujemy wzór w postaci wielomianów Czebyszewa, określający licz-

bową wartość anomalii: 

AgA= [ - 0,07729721400-7(0,l/3-xa) + 0,004894255907-7(1,l/3-x a) + (4.8.) 
+ 0,1019690073-7(2,l/3-x A)+ 0,007767851156-7(3,1/3.X'A)-

- 0,03294048538-7(4,1/3-X a) - 0,01233001521-7(5,l/3-x A) -
- 0,006796933356-7(6,1/3-xa) + 0,005331459889-7(7,l/3-x A) + 
+ 0,01268788228-7(8,1/3-XA) + 0,003227163380-7(9,l/3-x A) -
- 0,003117984087-7(10,l/3-x A) - 0,004954711045-7(11,1/3-x A) -
- 0,004202670198-7(12,1/3-X'A) + 0,0006257522695-7(13,l/3-x A) + 
+ 0,003598160586-7(14,1/3-X'A) + 0,003140713181-7(15,l/3-x A) + 
- 0,0009403596040-7(16,l/3-x A) - 0,001971744898-7(17,1/3-XA) -
-0,003325242652-7(18,l/3.X A)] 
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po konwersji: 

AgA = [ - 0,000001 124995237-X'A'^ - 0,000001000620339-x'A^^ + (4.9.) 
+ 0,00004627812708-XA'^ + 0,00004185988574.XV^-
- 0,0007884707252-XA' '^-0,0007222364111.+ 
+ 0,007163219397-Xa'^ + 0,006596058660.xA'^ -
- 0,0371648 1875.x'a'® - 0,03393140927-xV + 
+ 0,1093985342-xV + 0,09616917587-xV-
- 0,1724918 136.x'a^ - 0,1357782782-xV + 
+ 0,1365501212-xV + 0,08292247487-xV-
- 0,02451529859-xV- 0,03544296080-XA-
-0,1931391354] 

W przypadku profilu B: 

AgB=[-0,06688539010-T(0,l/3.XB) + 0,005747481162.T(l,l/3-x'B)+ (4.10.) 
+ 0,08669791828-T(2,l/3-x B) + 0,005037852115-T(3,1/3'X B) -
-0,02777637315.1(4,1/3-XB)-0,009464036551-1(5,1/3-XB)-
- 0,005295925079-T(6,l/3.x B) + 0,004226513871-1(7,1/3.XB) + 
+ 0,01017931725-T(8,l/3-x B) + 0,002513443595-1(9,1/3.X'B) -
-0,002506716983-1(10,1/3-Xb)-0,003912564286-1(11,1/3.XB)-
- 0,003342772439-1(12,1/3-XB) + 0,0004963590799-T(13,l/3-x B) + 
+ 0,002858404326-1(14,1/3-XB) + 0,002498507861-7(15,1/3-X'B) + 
+ 0,0007595022562.1(16,1/3-XB)-0,001570845769-T(17,1/3-XB)-
- 0,002660079635-7(18,1/3-xb)] 

po konwersji: 

AgB= [ - 0,0000008999574566-x b'̂  - 0,0000007971722036-x b̂ "̂  + (4.110 
+ 0,00003702642485-X'B'^ + 0,00003334470584.X'B^^ -
- 0,0006309822835-x B"*- 0,0005752555563-X'B'^ + 

+ 0,005734386444.X'B'^ + 0,005253410154-XB" -
- 0,029768 15462-X'B^® - 0,02702697550.X'B^ + 

+ 0,08771356104-X'B' + 0,07663723944'xV-
-0,1385771221-XB^-0,1083523756-XV + 
+ 0,10995741 02-X'b'̂  + 0,06607553283.X B̂  -
- 0,01757108676-xb^- 0,0261 1399449-XB -
-0,1661593171] 

Wyznaczona tu empirycznie macierz przejścia K pomiędzy Ag i w, wynikająca ze zależności 
(oznaczenia jak w rozdziale 3.3.): 

[K] - G - p • [Ag]"̂  = [w]"̂  -w max 

ma postać: 
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(4.12.) 

Dodać tu należy, że określona macierz przejścia dotyczy wartości końcowych analizowanych 
wielkości. Jak wskazuiąbadania (Szczerbowski, 2000), czasowe zmiany funkcji Ag i Aw AV wyni-
ku prowadzonej eksploatacji wykazują odmienny charakter i dla określenia wartości w danej 
chwili czasu należy uwzględniać współczynnik czasu. 

Wielomiany opisujące efekt grawitacyjny posiadają zarówno parzyste jak i nieparzyste potęgi 
przy zmiennej y!- w przeciwieństwie do wielomianów opisujących zmiany wysokości punktów. 
W przypadku tych ostatnich występowanie jedynie parzystych potęg z^yiązane jest z parzystością 
funkcji. Brak tej parzystości w przypadku funkcji Ag wynika z fakUi uwzględnienia nachylenia 
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wyrobiska. Niemniej jednak dalsza analiza porównawcza w zakresie osiąganych przez obie 
funkcje wartości jest możliwa dzięki sprowadzeniu ich do postaci funkcji jednej zmiennej, 
co umożliwia tworzenie i rozwiązywanie układów równań. W tym przypadku analizowane będą 
wartości liczbowe dla różnych wielkości fizycznych. Celem zunifikowania różnych układów 
fizycznych można sią posłużyć procedurą opisaną w rozdziale 3.2.1. wprowadzając bezwymia-
rowy układ, w którym analizowane wartości odniesione będą do wartości maksymalnej (w przy-
padku anomalii siły ciężkości może to być wartość wynikająca z oddziaływania płaszczyzny 
położonej na głębokości, na jakiej zalega analizowane wyrobisko, natomiast dla obniżeń będzie 
to wartość Wmax)-

4.2.3.4. Wpływ czynników geologicznych na obserwowane wyniki pomiarów terenowych 

Do czynników geologicznych, które mogły w sposób znaczący wpłynąć na obserwowane 
zmiany anomalii siły ciężkości i wysokości punktów należą zmiany warunków hydrogeologicz-
nych jak i uwarunkowania tektoniczne. Jak już wspomniano wcześniej warstwy nadkładu w cza-
sie trwania eksploatacji były suche i nie obserwowano żadnych zmian, które mogłyby 
oddziaływać na obraz obniżeń czy anomalii siły ciężkości. Jedynym takim czynnikiem była tek-
toniczna nieciągłość warstw, zaobserwowana na pewnym odcinku eksploatowanego złoża. 

punkty profilu 

'a. 
0,05 

[mGal] 

• • 0 .00 

-0.06 

-0,10 

-0 .15 

• -0 .20 

-0,25 

• -0.30 

Rys. 4.13. Różnica pomiądzy obliczonym efektem grawitacyjnym 
a anomalią wyznaczoną na podstawie badań terenowych 

Prawdopodobnie ta strefa zadecydowała o odmiennym od oczekiwanego rozkładzie 
anomalii. Chociaż problematyka oddziaływania uskoków nie należy do zakresu tej pracy, to na 
podstawie modelu oddziaływania samej eksploatacji można określić grawitacyjny efekt 
wywołany strefą uskokową. Efekt ten będzie wynikał z różnicy pomierzonego i zamodelowa-
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Rozdział 4 

nego rozkładu zmian anomalii siły ciężkości. Widoczna różnica (rys. 4.13.) pokr3^a się 
z wycłiodniami uskoku, w rejonie którego prowadzona była eksploatacja. Wpływ istniejącego 
uskoku nie był tak wyraźny w przypadku obserwowanych obniżeń. Oznacza to, że czynniki 
geologiczne w znaczący sposób (podobnie jak dla analizowanego wcześniej przykładu eksplo-
atacji) zaburzają teoretyczne relacje pomiędzy obniżeniami a zmianami siły ciężkości 
wywołanymi tylko przez prowadzoną eksploatację. 

4.2.4. Podsumowanie 

Głównym celem zawartej tu analizy jest przedstawienie cłiarakterystyk rozkładów analizo-
wanych funkcji na przykładzie eksploatacji w warunkach górotworu podatnego na deformacje 
objętościowe. Ponadto, przedstawiony przykład służy do prezentacji zaproponowanej metodyki 
analizy numerycznej w zakresie analizy porównawczej obu metod pomiarowych. Wykazana zo-
stała złożoność badanych relacji. Złożoność ta wynika z faktu, że obserwowane zmiany anomalii 
siły ciężkości wynikające początkowo z istnienia wyeksploatowanej partii górotworu obarczone 
są z czasem dodatkowo efektem grawitacyjnym od deformującego się górotworu, ale także gra-
witacyjnym oddziaływaniem czynników geologicznych. Te ostatnie nie zawsze mają wpływ na 
obserwowany obraz obniżeń. Dlatego dla oceny skutków wynikających bezpośrednio z prowa-
dzonych prac górniczych oddzielnie przeanalizowano te fragmenty profili, które nie były obar-
czone wpływem czynnika geologicznego, a więc w omawianym przypadku strefą uskokową. 
Wykazano możliwość modelowania zmian grawitacyjnych przy pomocy przedstawionych wcze-
śniej procedur. 

Chociaż wyniki pomiarów nie są w pełni wartościowe (w przypadku wyników dla części 
punktów profilu A brak jest danych dla II i III serii pomiarowej a pomiary prowadzone w ramach 
I serii pomiarowej objęły fragmenty profili, podlegających już wpływom eksploatacji), to jednak 
uzyskane rezultaty pozwalają na wysunięcie kilku wniosków, które mogą odnosić się do innych, 
porównywalnych przypadków eksploatacji: 
1. Na obserwowane zmiany grawitacyjne mają wpływ następujące czynniki: 

— pustka powstała w wyniku wyeksploatowanej partii górotworu; 
— deformacje objętościowe górotworu; 
— strefa uskokowa. 
Jedynie w przypadku tej ostatniej nie stworzono modelu, który określałby jej grawitacyjne 
oddziaływanie. Ponieważ obserwowany efekt grawitacyjny jest wypadkową tych czynników, 
to można tu mówić nie tyle o anomalii, co o anomaliach grawimetrycznych. 

2. Obserwowane obniżenia cechuje większa zmienność w czasie niż ma to miejsce w przypadku 
zmian anomalii siły ciężkości. Punkty zlokalizowane w strefie grawitacyjnego oddziaływania 
uskoku nie wykazują tu odmiennego zachowania się w zakresie czasowych zmian wartości 
anomalii czy obniżeń. 

3. Otrzymane wyniki zmian anomalii siły ciężkości dla rozpatrywanego tu przykładu są porów-
nywalne z tymi, które uzyskano w przypadku porównywalnego (co do rozmiarów i położenia 
względem punktów pomiarowych oraz warunków górniczych) pola eksploatacji opisanego 
w pracy D. Lynessa (Lyness D., 1985). Może to świadczyć o tym, że górotwór cechuje pewna 
prawidłowość w procesie jego deformacji w aspekcie zmian gęstości. Ponieważ uzyskane dla 
obu przypadków wartości maksymalne Ag są do siebie zbliżone, to należy sądzić, że za-
chodzące w górotworze deformacje są bezpośrednio związane z rozmiarami likwidowanych 
wyrobisk. Potwierdza to słuszność poczynionego tu założenia, na podstawie którego opraco-
wany został model określający analizowane w pracy relacje w warunkach górotworu podda-
nego zmianom dylatancyjnym. 
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W celu wykazania relacji pomiędzy wartościami analizowanych w pracy wielkości fizycz-
nych konieczne jest zdefiniowanie jej granic (głównie pionowego zasięgu) oraz wartości zmiany 
gęstości ośrodka Pp dla strefy zmian dylatancyjnych (ewentualnie dodatkowo funkcji okre-
ślającej rozkład Pp w przestrzeni tych zmian). 

W przeprowadzonej tu analizie założono, że pp zmienia się wykładniczo od przyjętej warto-
ści, wynikającej ze współczynnika rozluzowania skał dla strefy zawału, aż do powierzchni odnie-
sienia, którą stanowią tu punkty pomiarowe. Uzyskana tu wysoka wartość wykładnika (=1) 
dowodzi o dużym pionowym zasięgu przestrzeni, w której zachodzą istotne zmiany gęstości wy-
nikające z odkształceń objętościowych górotworu. Gdyby założyć inny model rozkładu zmiar 
ny Pp, to w celu dopasowania do uzyskanych z pomiaru wartości Ag należałoby przyjąć inny, 
o wiele większy zasięg strefy zawału. Należy tu dodać, że w obserwowanym efekcie grawitacyj-
nym największy udział ma właśnie oddziaływanie tej strefy (dla przybliżonego modelu okre-
ślającego zmiany anomalii siły ciężkości można zaniedbać oddziaływanie strefy zawału). 

W celu uściślenia przyjętego w pracy modelu (np. z uwagi na rozkład i wielkość pp dla strefy 
zmian dylatancyjnych) konieczne jest przeprowadzenie większej liczby stosownych badań dla 
porównywalnych przypadków eksploatacji. 



5. Wnioski końcowe 

w ramach dwóch zasadniczych części (odnoszących się wprost do tematu pracy): 
— teoretycznych rozważań nad związkami pomiędzy rozpatrywanymi w pracy funkcja-

mi opisującymi dwa pola: grawitacyjne i przemieszczeń pionowych wynikłych z od-
dział3^ania eksploatacji; 

— analizy charakterystyk zmian anomalii siły ciężkości i przemieszczeń pionowych na 
przykładzie dwóch różnych pod względem warunków górniczo-geologicznych t5^ów 
eksploatacji; 

otrzymano rezultaty, przedstawione w formie wniosków końcowych: 
1. Wykazano istnienie matematycznych związków pomiędzy rozpatrywanymi funkcjami. 

Matematyczna relacja została wyprowadzona zarówno dla pola eksploatacji o kształcie 
nieskończonej półpłaszczyzny jak i pola prostokątnego. 

2. Dla przypadku prostokątnego pola eksploatacji obie funkcje można wyprowadzić z zapisu na 
oddziaływanie półpłaszczyzny (na zasadzie addytywności odpowiednich półpłaszczyzn). 
Wobec tego można uznać półpłaszczyznę za przypadek ogólny, z którego związki pomiędzy 
funkcjami Ag(x) i w(x) będą się przenosić na szczególne przypadki: tak w zakresie kształtu, 
jak i rodzajów eksploatacji. 

3. W celu wskazania metodyki rozwiązywania przypadków szczególnych wybrano kilka wa-
riantów prowadzonej eksploatacji i podano dla nich matematyczne związki pomiędzy rozpa-
trywanymi w pracy funkcjami. Funkcje te aproksymowano wielomianami Czebyszewa, 
uzyskując ich formę czytelniejszą z punktu widzenia analizy porównawczej. 

4. Rozróżnienie rodzajów eksploatacji jest ważne z uwagi na grawitacyjne oddziaływanie góro-
tworu, który może być dodatkowo poddany deformacjom objętościowym. Wówczas w przy-
padku funkcji Ag(x) należy uwzględnić dodatkowy cz3mnik (dodatkową anomalię), dla 
którego autor podał opis matematyczny, stanowiący pewne przybliżenie wymagające dal-
szych badań. 

5. Poczynione w pracy założenie, że rozmiary oddziaływującego górotworu są funkcją geome-
trii pola eksploatacji, umożliwia powiązanie efektu grawitacyjnego od górotworu z efektem 
od początkowej pustki poeksploatacyjnej, co w konsekwencji pozwala na określenie relacji 
pomiędzy oddziaływaniem grawitacyjnym a funkcją obniżeń. W przypadku komplikowania 
się zapisu obu funkcji (z uwagi na przyczyny natury górniczo-geologicznej) relacja pomię-
dzy nimi sprowadza się do parametrów geometrycznych, opisujących rozmiary wyrobisk. 
Oznacza to, że dla danych warunków górniczo-geologicznych można określić bezpośrednie 
relacje pomiędzy funkcjami. 

6. Problemem pozostaje opis rozkładu zmian gęstości w górotworze, co jest konieczne dla okre-
ślenia jego grawitacyjnego oddziałjwania. Przedstawiony w pracy rozkład powstał jedynie 
na potrzeby realizacji założonych w niej celów i wymaga odpowiednich badań celem określe-
nia stosownego modelu matematycznego. 
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1. W przypadku górotworu bezdylatancyjnego (np. solnego) obserwowany efekt pochodzi jedy-
nie od pustek poeksploatacyjnych. Ponieważ w przypadku tego typu górotworu ważne jest 
określenie czynnika czasu, należy brać pod uwagę zmianyjakim podlegająpustki. Przedsta-
wiony w pracy model procesu zaciskania się pustek (i wynikająca z tego zmiana Ag w czasie) 
ma charakter przybliżony i jego celem jest jedynie określenie relacji matematycznych pomię-
dzy rozpatrywanymi funkcjami dla tego typu zagadnienia. W tym przypadku malejącej ano-
malii Ag towarzyszyć będzie postępująca zmiana wysokości punktów na powierzchni. 
Relacja pomiędzy funkcjami będzie związana z przyjętymi parametrami opisującymi proces 
zaciskania się pustek oraz powstawania obniżeń na powierzchni. 

8. Określone teoretycznie matematyczne relacje między rozpatrywanymi funkcjami wymagają 
podania odpowiednich parametrów, wynikających z warunków górniczo-geologicznych. 
Znajomość niektórych parametrów wymaga odpowiednich badań lub wyznaczenia na drodze 
empirycznej. 

9. W analizowanym przykładzie eksploatacji w górotworze solnym wykazano odmienność jego 
zachowania się z punktu widzenia obserwacji grawimetrycznych. Brak dylatancji umożliwia 
rozpatrywanie funkcji Ag jako efektu od istniejących wyrobisk górniczych. Nieznajomość 
odpowiednich parametrów wynikających z prawa deformacyjnego (koniecznych do opisu 
procesu obniżeń powierzchni) uniemożliwiła określenie relacji badanych funkcji. Wykazana 
interpretacja otrzymanych wyników wskazuje na celowość łączenia metody grawimetrycznej 
i geodezyjnej dla określenia i zrozumienia procesów zachodzących w górotworze. 

10. W rozpatrywanym przykładzie górotworu węglowego wykazano wpływ dyslokacji na wyniki 
pomiarów grawimetrycznych w dużo większym stopniu, niż na wyniki pomiarów wysoko-
ściowych. Dla oceny skutków samej eksploatacji ograniczono sięjedynie do fragmentów linii 
profilowych, znajdujących się poza zasięgiem oddziaływania strefy uskokowej. Wykorzy-
stując opracowany wcześniej teoretyczny model zmian grawitacyjnych, wyznaczono empi-
rycznie parametry założonego modelu rozkładu zmian gęstości. Powstały model opisany 
w formie wielomianu może zostać odniesiony do wielomianowej postaci funkcji obniżeń dla 
rozpatrywanego przykładu. Posługując się wyznaczonymi parametrami określającymi funk-
cję Ag można w danym przypadku prognozować efekt grawitacyjny a relacja ilościowych 
związków pomiędzy obniżeniami i anomalią powinna zostać stała przy zachowaniu parame-
trów obu funkcji. Wykazano też, że zmiany anomalii siły ciężkości i obniżenia cechuje od-
mienna zmiermość w czasie; dla uwzględnienia chwilowych wartości obu funkcji należy 
posługiwać się odpowiednimi wartościami współczynników czasu. 

Cele pracy zostały zrealizowane poprzez wykazanie i opisanie matematycznych relacji 
pomiędzy anomalią siły ciężkości a obniżeniami powierzchni, powstającymi na skutek eksplo-
atacji gómiczej i ich odniesieniu do dwóch przykładów eksploatacji. Opracowany przez autora 
warsztat może zostać wykorzystany dla lepszego zrozumienia procesów zachodzących 
w górotworze. Dla posługiwania się podanymi formułami konieczne jest jednak operowanie sze-
regiem parametrów. Wyznaczenie ich wartości wymaga dalszych badań. 
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