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Efektywnoœæ rozpoznania oddzia³ywania krawêdzi eksploatacyjnych
metodami profilowania t³umienia oraz prêdkoœci fali sejsmicznej

Wprowadzenie
W górnictwie wêgla kamiennego metoda refrakcyjnego profilowania sejsmicznego jest
wykorzystywana w ogólnym ujêciu do oceny wzglêdnego stanu naprê¿enia w górotworze
(Dubiñski 1989). Metoda ta generalnie umo¿liwia iloœciow¹ ocenê efektu oddzia³ywania
ró¿nych czynników kszta³tuj¹cych stan naprê¿enia i deformacji. Jest ona w zasadzie podstawow¹ metod¹, która pozwala oceniæ wp³yw oddzia³ywania krawêdzi, resztek, uskoków itp.
na uk³ad wyrobiska z górotworem. Posiada ona ustalon¹ i sprawdzon¹ metodykê pomiarow¹
i interpretacyjn¹. Wyniki uzyskiwane metod¹ profilowania sejsmicznego, zw³aszcza przy
stosowaniu obecnej aparatury pomiarowej o du¿ej dynamice i specjalistycznego oprogramowania interpretacyjnego, s¹ przydatne szczególnie w ocenach stanu zagro¿enia t¹paniami.
W ostatnich kilkunastu latach podejmowane s¹ badania zwi¹zane z szerszym wykorzystaniem parametrów zwi¹zanych z t³umieniem fal sejsmicznych do rozwi¹zywania ró¿nego
rodzaju zagadnieñ geofizycznych. Znajomoœæ t³umienia mo¿e byæ przydatna dla dok³adniejszego okreœlenia w³aœciwoœci mechanicznych oœrodka. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e zagadnienie to jest z³o¿one, gdy¿ t³umienie w istotny sposób zale¿y od stanu naprê¿enia
i deformacji oœrodka, jego porowatoœci, czy wype³nienia medium ciek³ym i gazowym.
Z dotychczasowych doœwiadczeñ z pomiarów profilowañ sejsmicznych w pok³adach
wêgla, wyznaczanie zmian wspó³czynnika t³umienia ma t¹ istotn¹ zaletê, ¿e jest on bardziej
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wra¿liwy na zmiany stanu naprê¿enia i deformacji w pok³adzie wêgla w porównaniu do
prêdkoœci fali typu P. Wartoœæ wspó³czynnika t³umienia mo¿e siê zmieniaæ siê w wielokrotnie wiêkszych przedzia³ach procentowych w porównaniu do zmian wartoœci prêdkoœci
fali sejsmicznej. Zagadnienie to w warunkach eksploatacji na du¿ych g³êbokoœciach ma
istotne znaczenie, gdy¿ ze wzrostem naprê¿enia przyrosty prêdkoœci fali s¹ mniejsze. Natomiast przyrosty wspó³czynnika t³umienia ze wzrostem naprê¿enia malej¹ w mniejszym
stopniu. W takich warunkach wspó³czynnik t³umienia mo¿e byæ bardziej efektywnym
wskaŸnikiem stanu naprê¿enia i deformacji w porównaniu do prêdkoœci fali sejsmicznej.
Szersze omówienie tego zagadnienia mo¿na znaleŸæ w pracach Pileckiego i Szredera (2007)
oraz Pileckiego i K³osiñskiego (2007).
W pracy przedstawiono przyk³ad profilowania t³umienia i prêdkoœci fali sejsmicznej
typu P w pok³adzie 505/2 w KWK Jas-Mos. Pokazuje on zalety i ograniczenia tego rodzaju
pomiarów.

1. Model propagacji fali refrakcyjnej wzd³u¿ wyrobiska górniczego
Podstawowym parametrem wykorzystywanym w metodzie profilowania sejsmicznego
jest prêdkoœæ fali refrakcyjnej typu P. Jest to prêdkoœæ fali propaguj¹cej wzd³u¿ wyrobiska,
w strefie sprê¿ystej na granicy ze stref¹ plastyczn¹. W warunkach d³ugotrwa³ej wspó³pracy
górotworu z wyrobiskiem, granicê miêdzy strefami plastyczn¹ i sprê¿yst¹ mo¿na zilustrowaæ
za pomoc¹ modelu Ladanyi’ego (1974) (rys. 1).
W strefie sprê¿ystej na granicy ze stref¹ plastyczn¹ wystêpuje maksimum naprê¿eñ
obwodowych (rys. 1). Nale¿y przyj¹æ, ¿e w tej czêœci strefy sprê¿ystej wystêpuj¹ najkorzystniejsze warunki propagacji fali refrakcyjnej (rys. 2). W praktyce granica miêdzy
stref¹ sprê¿yst¹ i plastyczn¹ ma charakter przejœciowy i propagacja fali sejsmicznej jest

Rys. 1. Model d³ugotrwa³ego zachowania siê górotworu wokó³ wyrobiska na podstawie Ladanyi’ego (1974)
s1 – najwiêksze naprê¿enie g³ówne, s3 – najmniejsze naprê¿enie g³ówne, sq – naprê¿enie obwodowe,
sr – naprê¿enie radialne, e1 – najwiêksze odkszta³cenie g³ówne, po – naprê¿enie pierwotne,
pi – obci¹¿enie obudowy
Fig. 1. Model of long-term behaviour of rock mass around excavation on the basis of Ladanyi (1974)
s1 – major principal stress, s3 – minor principal stress, sq – tangential stress, sr – radial stress,
e1 – major principal strain, po – virgin stress, pi – lining load
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bardziej z³o¿ona. Skomplikowany charakter pola falowego widoczny jest na rejestracjach
sejsmicznych (rys. 3). Istotny wp³yw na zniekszta³cenie obrazu falowego ma równie¿ silnie
zmienna szerokoœæ strefy plastycznej wzd³u¿ wyrobiska (rys. 3). Wyznaczenie w takich
warunkach wejœcia fali refrakcyjnej oraz jej amplitudy jest czêsto utrudnione. Wskazuj¹ na
to nierealne wyniki modelowania inwersyjnego czêsto obserwowane przy interpretacji
pomiarów profilowania sejsmicznego.

Rys. 2. Przyk³adowa charakterystyka prêdkoœci fali P w funkcji odleg³oœci od ociosu wyrobiska
Fig. 2. Exemplary characteristic of P – wave velocity in function of distance from excavation sidewall

Rys. 3. Sposób profilowania sejsmicznego wzd³u¿ ociosu wyrobiska:
(a) sposób propagacji refrakcyjnej fali; (b) przyk³adowy obraz falowy
Fig. 3. Seismic profiling along excavation sidewall:
(a) refraction wave propagation; (b) exemplary wave pattern

2. Podstawy teoretyczne profilowania t³umienia fali refrakcyjnej
wzd³u¿ wyrobiska górniczego
Podstawowym celem profilowania t³umienia sejsmicznego jest ocena iloœciowa zanikania amplitudy fali refrakcyjnej typu P wraz ze wzrostem odleg³oœci od Ÿród³a fali.
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Przyjmuj¹c izotropowy charakter oœrodka efekt zaniku amplitudy A fali objêtoœciowej
z odleg³oœci¹ od Ÿród³a r mo¿na opisaæ zale¿noœci¹:
A ( r1 ) æ r1
=ç
A ( r2 ) çè r2

ö
÷÷
ø

-1

× exp[ -a ( r1 - r2 )]

(1)

gdzie:
a
– wspó³czynnik t³umienia,
r1, r2 – punkty pomiaru amplitudy wyra¿one w odleg³oœciach od Ÿród³a.
W ogólnym ujêciu, obserwacja w pomiarach sejsmicznych zanikania amplitudy sygna³u
ze wzrostem odleg³oœci od Ÿród³a zwi¹zane jest z geometrycznym rozchodzeniem siê fali
oraz stratami energii sejsmicznej wskutek poch³aniania i rozpraszania. Efekt geometryczny
jest zjawiskiem zaniku amplitudy fali w miarê oddalania siê frontu falowego od Ÿród³a
w wyniku zmniejszania siê gêstoœci energii sejsmicznej. Rozpraszanie jest efektem lokalnego rozdzielenia energii sejsmicznej z zachowaniem sumarycznej wielkoœci na niejednorodnoœciach oœrodka, w wyniku którego powstaj¹ ró¿nego rodzaju fale nazywane dyfrakcyjnymi. Poch³anianie zwane te¿ absorpcj¹ zwi¹zane jest z lokaln¹ strat¹ energii sejsmicznej
wskutek ró¿nych przemian energetycznych w oœrodku niesprê¿ystym.
W trakcie propagacji fali sprê¿ystej przez oœrodek, czêœæ jej energii mechanicznej jest
zamieniana na ciep³o (poprzez tarcie i lepkoœæ) na granicach ziaren i mikrospêkañ. Problem
ten szerzej opisali Winkler i Nur (1982). W trakcie jak ska³a podlega œciskaniu i rozci¹ganiu
podczas przechodzenia przez ni¹ fali sejsmicznej, medium ciek³e i gazowe wype³niaj¹ce
pory i mikropêkniêcia przemieszcza siê w sposób wymuszony. Na zmniejszanie siê amplitudy fali ma wp³yw ruch medium, zw³aszcza na granicach kontaktowych z elementami
szkieletu oœrodka skalnego. Amplitudy fal o wy¿szych czêstotliwoœciach ulegaj¹ wiêkszemu
zanikowi ze wzglêdu na bardziej intensywne drgania.
Prawdopodobnie najwiêkszy wp³yw na t³umienie amplitudy fal sejsmicznych ma efekt
poch³aniania energii sejsmicznej zwi¹zany z tarciem na powierzchniach mikrospêkañ i rozluŸnionych kontaktach miêdzyziarnowych na drodze propagacji fali sejsmicznej. W takich
warunkach istotny wp³yw na efekt dzia³aj¹cych si³ tarcia maj¹ naprê¿enia wtórne, zwi¹zane
z wykonaniem wyrobiska górniczego oraz innymi czynnikami jak oddzia³ywanie krawêdzi
eksploatacyjnych, ró¿nych form tektonicznych, zawodnienie itp. Wzrost naprê¿eñ w strefie
sprê¿ystej powoduje zaciskanie porów i mikronieci¹g³oœci i w efekcie wzrost sprê¿ystoœci
oœrodka i mniejsze t³umienie amplitudy fali sejsmicznej. W strefie plastycznej proces ten jest
bardziej z³o¿ony i zale¿y od stopnia wytê¿enia oœrodka.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e dla fal p³askich w pok³adzie wêgla zanikanie amplitudy jest ³¹cznym efektem poch³aniania i rozpraszania energii sejsmicznej i ma charakter wyk³adniczy
w funkcji odleg³oœci:
A ( r ) = A 0 e - ar

(2)
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gdzie:
A – amplituda w odleg³oœci r od Ÿród³a,
A0 – amplituda Ÿród³a,
a – wspó³czynnik t³umienia (posiada wymiar 1/m).
Wyznaczenie wspó³czynnika t³umienia a w oœrodku niejednorodnym jest trudne ze
wzglêdu na skomplikowane pole falowe w strefie plastycznej w bezpoœrednim otoczeniu
wyrobiska górniczego. W takim oœrodku mo¿e powstawaæ wiele rodzajów fal: bezpoœrednie,
odbite, dyfrakcyjne, refrakcyjne, czy kana³owe. Dla obliczeñ wspó³czynnika t³umienia a
w przyjêtej metodyce profilowania nale¿y wydzieliæ falê refrakcyjn¹ typu P.

3. Za³o¿enia metodyczne profilowania t³umienia sejsmicznego
3.1. M e t o d y k a p o m i a r o w a
W zale¿noœci od warunków propagacji fali refrakcyjnej w pok³adzie wêgla w dostosowaniu do energii Ÿród³a fali d³ugoœæ rozstawów mo¿e osi¹gaæ do 115 m dla 24 czujników.
Odstêp miêdzy geofonami nale¿y przyj¹æ od 2 do 5 m w zale¿noœci od mo¿liwoœci identyfikacji fali refrakcyjnej. Falê sejsmiczn¹ wzbudza siê za pomoc¹ udaru 5 kg m³otem. Dla
wzmocnienia sygna³u i ograniczenia szumu nale¿y stosowaæ co najmniej 7-krotne sk³adanie.
Nawet na d³u¿szych odcinkach rejestracje s¹ czytelne w przypadku niskiego poziomu
t³a sejsmicznego i du¿ych wzmocnieñ aparatury rzêdu ponad 100 dB. Geofony mo¿na
instalowaæ w ró¿ny sposób, przy czym kontakt z górotworem ma zapewniæ wyraŸne
i niezniekszta³cone wejœcia fal refrakcyjnych. Czujniki zamocowane na krótkich, oko³o
40 cm d³ugoœci kotwiach, w strefie nieodspojonej, zapewniaj¹ wystarczaj¹co przydatne dla
interpretacji obrazy falowe. Czas rejestracji i próbkowanie sygna³u nale¿y ka¿dorazowo
testowaæ w konkretnym rejonie pomiarowym. Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ
sugeruje siê dobór próbkowania z taktem 0,125 ms i czas rejestracji 0,5 sekundy.
3.2. M e t o d y k a i n t e r p r e t a c j i
Obliczenia wartoœci wspó³czynnika t³umienia polegaj¹ na:
— odczytaniu maksymalnej wartoœci amplitudy fali refrakcyjnej na kolejnych trasach
na wybranym odcinku profilowania tzw. odcinku referencyjnym. Na podstawie
dotychczasowych doœwiadczeñ, amplitudy do obliczeñ nale¿y przyj¹æ w punktach
rejestracji na odcinku referencyjnym o d³ugoœci do 15 m od punktu wzbudzania fali,
z pominiêciem punktu rejestracji najbli¿ej po³o¿onego Ÿród³a fali,
— znormalizowaniu maksymalnych amplitud wzglêdem najwiêkszej wartoœci,
— graficznym zestawieniu danych, w uk³adzie logarytm naturalny znormalizowanej
amplitudy fali P tj. AP w funkcji odleg³oœci od Ÿród³a ln(AP/APmax),
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— obliczenie wspó³czynnika kierunkowego uœrednionych liniowo punktów pomiarowych, który jest wspó³czynnikiem t³umienia a,
— przyporz¹dkowaniu wartoœci obliczonego wspó³czynnika t³umienia do œrodka odcinka referencyjnego.
Obliczone wartoœci wspó³czynnika t³umienia na ca³ej d³ugoœci profilu dla ka¿dego
punktu wzbudzania fali najkorzystniej jest przedstawiæ graficznie z uwzglêdnieniem potencjalnych czynników geologicznych i górniczych zaburzaj¹cych stan naprê¿enia i deformacji
w rejonie pomiarowym.
Dla refrakcyjnej fali obliczono równie¿ œredni¹ czêstotliwoœæ, która pos³u¿y³a do okreœlenia wspó³czynnika dobroci. Œredni¹ czêstotliwoœæ obliczono na podstawie czasu trwania
trzech okresów, licz¹c od wejœcia fali, przy niezak³óconym zapisie. Wspó³czynnik dobroci Q
obliczony jest ze wzoru:
Q=

pf
aV p

(3)

gdzie:
f – czêstotliwoœæ fali refrakcyjnej [Hz],
a – wspó³czynnik t³umienia [1/m],
Vp – prêdkoœæ refrakcyjnej fali typu P w caliŸnie [m/s].
Profilowanie prêdkoœci refrakcyjnej wykonuje siê zgodnie z metod¹ J. Dubiñskiego
(1989) uaktualnion¹ w pracy Dubiñskiego i Konopki (2000). Metodyka interpretacji tego
profilowania zosta³a udoskonalona poprzez zast¹pienie prostoliniowych granic refrakcyjnych granicami nieliniowymi (np. Tor i in. 2006). W etapie interpretacji przyjmuje siê
dwuwarstwowy model oœrodka zbudowany ze strefy spêkañ oraz calizny. Do obliczenia
modelu prêdkoœciowego i zasiêgu strefy plastycznej wykorzystuje siê metodê czasu wzajemnego (ang. Reciprocal Traveltimes Method). Korekty modelu dokonuje siê metod¹
analizy odwrotnej. Poprzez zmianê po³o¿enia granic sejsmicznych modelu dopasowuje siê
hodografy obliczone do obserwowanych. Dok³adnoœæ obliczeñ weryfikuje siê poprzez
minimalizacjê œredniego b³êdu kwadratowego.

4. Przyk³ad profilowania t³umienia i prêdkoœci fali sejsmicznej
w rejonie œciany 23 w pok³adzie 505/2 w KWK Jas-Mos
4.1. Lokalizacja i zakres badañ
Pomiary sejsmiczne przeprowadzono w chodnikach œcianowych œciany 23 w pok³adzie 505/2 w partii W2 na g³êbokoœci 680–780 m (rys. 4). W ka¿dym chodniku œcianowym wykonano profile o d³ugoœci 115 m w sumie 230 mb profili sejsmicznych. Profile
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Rys. 4. Szkic sytuacyjny z rejonu pomiarów profilowania sejsmicznego z zaznaczeniem po³o¿enia profili
w rejonie œciany 23 w pok³adzie 505/2 w KWK Jas-Mos
Fig. 4. Scheme of seismic profiling surveys with indicated location of seismic profiles in the region
of longwall no 23 area, seam 505/2 in Jas-Mos coal mine

zosta³y zlokalizowane w rejonie oddzia³ywania krawêdzi pok³adu 505/1 wytworzonej
w roku 2001.
4.2. W a r u n k i g e o l o g i c z n e i g ó r n i c z e w r e j o n i e p o m i a r ó w
Pok³ad 505/2 posiada œredni¹ gruboœæ oko³o 1,9 m (rys. 5). Œrednia wytrzyma³oœæ
na jednoosiowe œciskanie wêgla pok³adu 505/2 wynosi Rc = 9,2 MPa. W bezpoœrednim
stropie pok³adu 505/2 wystêpuje warstwa piaskowca o gruboœci 8,9 m i wytrzyma³oœci
na œciskanie Rc = 76,1–78,3 MPa. Lokalnie bezpoœrednio w stropie wystêpuje i³owiec
zapiaszczony przechodz¹cy w mu³owiec o wytrzyma³oœci na œciskanie Rc = 51,58 MPa.
W sp¹gu pok³adu 505/2 wystêpuje i³owiec lokalnie zapiaszczony o wytrzyma³oœci na
œciskanie Rc = 36,61 MPa, a poni¿ej w odleg³oœci 2,0 do 4,0 m pok³ad 505/3.
W rejonie pomiarów wystêpuj¹ krawêdzie eksploatacyjne w pok³adach nadleg³ych.
Najbli¿ej pok³adu 505/2 po³o¿ona jest krawêdŸ pok³adu 505/1 (o gruboœci ok. 2,3 m)
w odleg³oœci od 8 do 12 m.
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Rys. 5. Przyk³adowy profil geologiczny z rejonu W-2 w KWK Jas-Mos
Fig. 5 Exemplary geological profile from W-2 area in Jas-Mos coal mine

4.3. W y n i k i p r o f i l o w a ñ s e j s m i c z n y c h i i c h a n a l i z a
Na rysunku 6 przedstawiono wykres zmian prêdkoœci refrakcyjnej fali P oraz wspó³czynnika t³umienia na obu profilach I-I’ i II-II’ wraz z zaznaczon¹ sytuacj¹ górnicz¹
w rejonie œciany 23 w pok³adzie 505/2.
Profil I-I’
Wspó³czynnik t³umienia fali sejsmicznej przyjmuje wartoœci od 0,09 m–1 do 0,17 m–1
(rys 6a). Zakres wzglêdnych zmian wartoœci tego wspó³czynnika wynosi A 1A = 89%.
Najwy¿sze wartoœci wspó³czynnik t³umienia przyjmuje pod zrobami pok³adu 505/1 na
odcinku profilu od 0 do 45 m. Natomiast wartoœci najni¿sze na odcinku pod calizn¹ pok³adu
505/1, praktycznie od krawêdzi tego pok³adu (45–115 m profilu).
Prêdkoœci refrakcyjnej fali P na profilu zmieniaj¹ siê od 1940 m/s do 2260 m/s. Zakres wzglêdnych zmian wartoœci pomierzonych prêdkoœci wynosi A 1v = 16%. Prêdkoœci fali
posiada najwy¿sze wartoœci pod calizn¹ pok³adu 505/1, a najni¿sze pod zrobami tego po-
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k³adu. W strefie oddzia³ywania krawêdzi, w obu przypadkach prêdkoœci fali i wspó³czynnika
t³umienia, zachodzi stosunkowo gwa³towna zmiana gradientu ich wartoœci. Szerokoœæ tej
strefy wynosi oko³o 20 m na odcinku od oko³o 35 do 55 m. Strefa pomierzonego oddzia³ywania krawêdzi 505/1 jest szersza od strefy teoretycznego zasiêgu oddzia³ywania tej krawêdzi. Prawdopodobnie jedn¹ z g³ównych przyczyn jest zanikanie wielkoœci oddzia³ywania
krawêdzi przy zwiêkszaniu siê jego zasiêgu z up³ywem czasu.

Rys. 6. Profilowanie sejsmiczne zmian prêdkoœci oraz wspó³czynnika t³umienia refrakcyjnej fali P,
w strefie oddzia³ywania krawêdzi pok³adu 505/1 w chodnikach œcianowych dla œciany 23 pok³adzie 505/2
w KWK Jas-Mos: a) profil I-I’ w chodniku podœcianowym b) profil II-II’ w chodniku nadœcianowym
Fig. 6. Seismic profiling of changes of refracted P-wave velocity and attenuation coefficient in the influence
zone of coal seam 505/1 edge in drifts for longwall no 23 in coal seam 505/2 in Jas-Mos coal mine:
a) seismic profile I-I’, b) seismic profile II-II’
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Na profilu I-I’ czêstotliwoœci fali refrakcyjnej zmieniaj¹ siê pod zrobami pok³adu 505/1
od 85 Hz do 125 Hz (œrednia arytmetyczna wynosi 101 Hz), natomiast pod calizn¹ pok³adu
505/1 zmieniaj¹ siê od 87Hz do 148 Hz (œrednia wynosi 117 Hz). Obliczony wspó³czynnik
dobroci Q zmienia siê od 0,94 do 1,22 pod zrobami pok³adu 505/1 (œrednia wynosi 1,1),
natomiast pod calizn¹ pok³adu 505/1 wspó³czynnik dobroci Q zmienia siê od 1,53 do 1,86
(œrednia wynosi 1,7). Wzglêdna zmiana œrednich wspó³czynników dobroci wynosi 35%.
Profil II-II’
Charakter zmian prêdkoœci refrakcyjnej fali P i wspó³czynnika t³umienia jest analogiczny
jak na profilu I-I’. Zakres zmian wspó³czynnika t³umienia jest niemal identyczny od 0,10 m–1
do 0,19 m–1 (A A2 = 90%).
Natomiast w przypadku prêdkoœci fali zakres zmian jest mniejszy od 2090 do 2260 m/s
(AV = 8%). Pomierzony zasiêg oddzia³ywania krawêdzi wynosi oko³o 20 m na odcinku
profilu od oko³o 45 m do 65 m. Zasiêg ten równie¿ jest wiêkszy od zasiêgu teoretycznego
oddzia³ywania krawêdzi 505/1.
Podsumowuj¹c uzyskane wyniki nale¿y stwierdziæ, ¿e w warunkach odprê¿enia pok³adu
wêgla zrobami nadleg³ego pok³adu wspó³czynnik t³umienia przyjmuje wzglêdnie wysokie
wartoœci. Odprê¿enie powoduje zmniejszenie naprê¿eñ i w efekcie otwarcie siê ró¿nego
rodzaju spêkañ oraz wiêksz¹ swobodê ruchu cieczy i gazów w strukturze porowej pok³adu
wêgla. Zwiêksza siê udzia³ zachowania plastycznego w strefie sprê¿ytej. Czynniki te powoduj¹ wiêksze t³umienie energii fal sejsmicznych. W takich warunkach prêdkoœæ propagacji
fali sejsmicznej jest mniejsza.
Strefa oddzia³ywania krawêdzi pok³adu powoduje gwa³towne zmiany wartoœci prêdkoœci
fali i wspó³czynnika t³umienia. Gradient tych zmian zale¿y od wielkoœci obci¹¿eñ generowanych przez krawêdŸ i jest silnie zale¿ny od wielu parametrów takich jak: odleg³oœæ od
pok³adu, w którym dokonano pomiaru, gruboœci pok³adu „z krawêdzi¹”, czy czasu jaki
up³yn¹³ od jego eksploatacji.
Na profilu II-II’ czêstotliwoœci fali refrakcyjnej zmieniaj¹ siê pod zrobami pok³adu 505/1
od 114 Hz do 167 Hz (œrednia arytmetyczna wynosi 134 Hz), natomiast pod calizn¹ pok³adu
505/1 czêstotliwoœci fali refrakcyjnej zmieniaj¹ siê od 109 Hz do 208 Hz (œrednia wynosi
149 Hz). Natomiast wspó³czynnik dobroci Q zmienia siê od 1,00 do 1,21 pod zrobami
pok³adu 505/1 (œrednia wynosi 1,10), natomiast pod calizn¹ pok³adu 505/1 wspó³czynnik
dobroci Q zmienia siê od 1,68 do 2,12 (œrednia wynosi 1,97). Wzglêdna zmiana œrednich
wspó³czynników dobroci wynosi 44%.

Podsumowanie
Profilowanie t³umienia sejsmicznego podobnie jak i prêdkoœci fali sejsmicznej w pok³adach wêgla charakteryzuje stan naprê¿enia i deformacji w oœrodku. Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ nale¿y stwierdziæ, ¿e zakres wzglêdnych zmian wspó³czynnika
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t³umienia jest zdecydowanie wiêkszy od zakresu wzglêdnych zmian prêdkoœci refrakcyjnej
fali typu P. Wynika to z wiêkszej wra¿liwoœci amplitudy fali sejsmicznej na zmiany naprê¿enia i deformacji w oœrodku w porównaniu do prêdkoœci fali sejsmicznej obliczanej
na podstawie czasu pierwszego wejœcia fali. Obliczone w warunkach pomiarowych wspó³czynniki dobroci dla œrednich czêstotliwoœci fali typu P podobnie wykazuj¹ kilkudziesiêcioprocentowe wzglêdne zmiany.
Profilowania t³umienia sejsmicznego wymagaj¹ starannego instalowania czujników
w taki sposób, aby warunki rejestracji fali sejsmicznej by³y porównywalne w ka¿dym
punkcie pomiarowym. W obliczeniach wspó³czynnika t³umienia nale¿y unikaæ wp³ywu
pola bliskiego w s¹siedztwie punktu wzbudzania fali.
Przedstawione zagadnienie wymaga dalszych badañ, a zw³aszcza zebrania doœwiadczeñ
w ró¿nych warunkach geologicznych i górniczych.

LITERATURA
D u b i ñ s k i J., 1989 – Sejsmiczna metoda wyprzedzaj¹cej oceny zagro¿enia wstrz¹sami górniczymi w kopalniach
wêgla kamiennego. Prace GIG, Seria dodatkowa. Katowice.
D u b i ñ s k i J., K o n o p k o W., 2000 – T¹pania – ocena, prognoza, zwalczanie. Wyd. GIG, Katowice.
L a d a n y i B., 1974 – Use of the long-term strength concept in the determination of ground pressure on tunnel
linings. Proc. of the Third Congress of the Int. Soc. for Rock Mech., Denver, vol. II part B, 1150–1156.
P i l e c k i Z., S z r e d e r Z., 2007 – Mo¿liwoœci wykorzystania wspó³czynnika t³umienia do oceny stanu naprê¿enia
i deformacji za pomoc¹ profilowañ sejsmicznych w warunkach du¿ych g³êbokoœci. Prace Naukowe GIG,
Nr IV/2007, wydanie specjalnie, 197–203.
P i l e c k i Z., K ³ o s i ñ s k i J., 2007 – Profilowanie t³umienia fali sejsmicznej w pok³adzie wêgla Bezpieczeñstwo
Pracy i Ochrona Œrodowiska w Górnictwie. Miesiêcznik WUG 6 (154), 56–58.
T o r A., C h m i e l P., P i l e c k i Z., J a k u b ó w A., S k a t u ³ a R., S z r e d e r Z., K ³ o s i ñ s k i J., 2006 – Kontrola
efektywnoœci strzelañ torpeduj¹cych za pomoc¹ profilowañ sejsmicznych. Bezpieczeñstwo Pracy i Ochrona
Œrodowiska w Górnictwie. Miesiêcznik WUG 6 (142), 62–64.
W i n k l e r K.W., N u r A., 1982 – Seismic attenuation: effects of pore fluids and frictional sliding. Geophysics
47, 1–15.

EFEKTYWNOŒÆ ROZPOZNANIA ODDZIA£YWANIA KRAWÊDZI EKSPLOATACYJNYCH METODAMI PROFILOWANIA
T£UMIENIA ORAZ PRÊDKOŒCI FALI SEJSMICZNEJ

S³owa kluczowe
Sejsmika górnicza, profilowanie t³umienia, profilowanie prêdkoœci fali sejsmicznej
Streszczenie
W pracy przedstawiono zagadnienie efektywnoœci profilowania t³umienia oraz prêdkoœci refrakcyjnej fali
sejsmicznej typu P w pok³adzie wêgla wzd³u¿ wyrobiska chodnikowego w warunkach oddzia³ywania nadleg³ej krawêdzi wyeksploatowanego pok³adu. Profilowanie zmian prêdkoœci fali refrakcyjnej wykonano zgodnie ze stosowan¹ w tym zakresie metodyk¹. Dla potrzeb praktycznego wykorzystania profilowania t³umienia
opracowano specjaln¹ metodykê pomiarow¹ i interpretacyjn¹. Profilowania t³umienia sejsmicznego wymagaj¹
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starannego instalowania czujników w taki sposób, aby warunki rejestracji fali sejsmicznej by³y porównywalne
w ka¿dym punkcie pomiarowym. W obliczeniach wspó³czynnika t³umienia nale¿y unikaæ wp³ywu pola bliskiego
w s¹siedztwie punktu wzbudzania fali. Miar¹ obliczanego t³umienia jest wartoœæ wspó³czynnika t³umienia wyznaczanego z amplitudy fali refrakcyjnej typu P. W pracy omówiono przyk³ady zmian wspó³czynnika t³umienia
i prêdkoœci fali refrakcyjnej w strefach oddzia³ywania krawêdzi eksploatacyjnej. Podkreœlono przydatnoœæ wspó³czynnika t³umienia do tego rodzaju analiz ze wzglêdu na jego du¿¹ wra¿liwoœæ na zmiany stanu naprê¿enia
i deformacji w pok³adzie wêglowym w porównaniu do prêdkoœci fali refrakcyjnej typu P. Wartoœæ wspó³czynnika
t³umienia mo¿e siê zmieniaæ siê w wielokrotnie wiêkszych przedzia³ach procentowych w porównaniu do zmian
wartoœci prêdkoœci fali sejsmicznej. Zagadnienie to w warunkach eksploatacji na du¿ych g³êbokoœciach ma istotne
znaczenie, gdy¿ ze wzrostem naprê¿enia przyrosty prêdkoœci fali s¹ mniejsze. Natomiast przyrosty wspó³czynnika
t³umienia ze wzrostem naprê¿enia malej¹ w mniejszym stopniu. Pokazano, ¿e t³umienie mo¿e byæ interesuj¹cym
parametrem uzupe³niaj¹cym pomiar refrakcyjnej prêdkoœci fali w pok³adzie wêgla, zw³aszcza w warunkach
du¿ych naprê¿eñ.

EFFECTIVENESS OF RECOGNITION OF EXPLOITATION EDGE INFLUENCE WITH THE HELP OF PROFILING
OF ATTENUATION AND VELOCITY OF SEISMIC WAVE

Key words
Mining seismic, profiling of attenuation, profiling of seismic wave velocity
Abstract
In the paper the problem of effectiveness of seismic profiling of attenuation and velocity of refracted P-wave in
coal seam along mining excavation in conditions of exploitation coal seam edge above settled has been presented.
The profiling of P-wave velocity changes was carried out according Dubinski method. For practical use of seismic
attenuation profiling, special measurement and interpretation methodology has been prepared. The profiling of
seismic attenuation requires a careful installing the sensors in such a manner that the measuring conditions
of seismic wave be comparable in every point. One should avoid influence of a near-field in of wave excitation
point in calculations of an attenuation coefficient. The measure of calculated attenuation is the value of attenuation
coefficient based on determination of amplitude of refracted P-wave. In the paper examples of attenuation
coefficient and velocity of refracted wave changes in the zones of exploitation seam edge have been described. The
usefulness of attenuation coefficient for such analysis has been underlined due to its greater sensitivity for changes
of the state of stress and deformation in coal seam comparing to changes of refracted P-wave velocity. The value of
an attenuation coefficient may change in repeatedly more percentage intervals as compared with changes of the
value of seismic wave velocity. This issue has a significant practical meaning under operating conditions at large
depths because wave velocity increases are smaller together with growth of stress. Whereas the attenuation
coefficient increases diminish in a smaller degree as the stress increases. The attenuation coefficient may be more
effective indicator of the state of stress and deformation as compared to seismic wave velocity under these
conditions. It is shown that attenuation can be interested parameter complementary to refracted wave velocity in
coal seam, especially in high stress conditions.

