
 423 

1  WPROWADZENIE 

Szczelinowatość skał skorupy ziemskiej jest 
jednym z głównych czynników determinujących 
właściwości fizyczne masywów skalnych. Loso-
wo zorientowane spękania występują w masy-
wach skalnych znacznie rzadziej niż zespoły 
spękań o wyróżnionej orientacji. Ukierunkowa-
nie spękań może być związane z warunkami, 
w jakich powstawała skała, lub może być wyni-
kiem procesów zachodzących w historii geolo-
gicznej masywu. Efektem uprzywilejowania 
pewnych kierunków jest anizotropia właściwoś-
ci sprężystych masywu, w szczególności anizo-
tropia prędkości fal sejsmicznych charakteryzu-
jąca się tym, że prędkość fal w kierunku pros-
topadłym do biegu spękań jest mniejsza niż 
w kierunku równoległym. Określenie zależności 
pomiędzy anizotropią spękań a anizotropią pręd-
kości fal sejsmicznych możliwe jest dzięki 
zastosowaniu rachunku tensorowego. Umożli-
wia on uwzględnienie zarówno geometrii, jak 
i orientacji spękań przez wprowadzenie tensora 
spękań, którego składowe zależą od obu tych 
czynników. Rachunek tensorowy można zasto-
sować również do opisu kierunkowych roz-
kładów prędkości fal sejsmicznych. Tensory 
prędkości, wyznaczone na podstawie pomiarów 
prędkości fal, odwzorowują anizotropię sej-
smiczną i pozwalają obliczyć prędkość w do-
wolnie wybranym kierunku. W masywach spę-
kanych tensory prędkości wykazują związek 
z tensorami spękań.  

Celem pracy było zbadanie związku pomię-
dzy anizotropią prędkości fal sejsmicznych 
a szczelinowatością dla różnych typów skał 
osadowych i magmowych. Prowadzone badania 

mają istotne znaczenie dla oceny stabilności i ja-
kości masywów skalnych przy budowie tuneli, 
zapór lub fundamentowaniu obiektów przemys-
łowych. Badania te pozwalają na określenie 
bloczności złoża, co ma duże znaczenie dla dzia-
łalności budowlanej, ponieważ tylko nieliczne 
złoża dostarczają surowca o najwyższej jakości, 
jakim są bloki kamienne. W hydrogeologii roz-
poznanie systemów spękań umożliwia określe-
nie właściwości zbiornikowych skał i dróg prze-
pływu wód podziemnych. Możliwe jest również 
wykorzystanie rozpoznanego masywu skalnego 
jako szczelnego składowiska odpadów przemys-
łowych, a poznanie procesów rozwoju systemów 
spękań może stanowić prekursor trzęsień ziemi.  

2 TENSOR SPĘKAŃ I TENSOR 
PRĘDKOŚCI 

Przy badaniu związku pomiędzy anizotropią 
prędkości fal sejsmicznych a szczelinowatością, 
brane były pod uwagę tylko spękania prosto-
padłe do warstwowania. Pozwoliło to na obli-
czenie dwuwymiarowego tensora spękań i ten-
sora prędkości w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni warstwy [3, 4, 5, 7]. Zastosowanie 
rachunku tensorowego umożliwia uwzględnie-
nie zarówno geometrii, jak i orientacji spękań 
przez wprowadzenie tensora spękań, którego 
składowe zależą od obu tych czynników. Tensor 
spękań k-tego rzędu zdefiniowany jest następu-
jąco: 
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spękania przez siebie. Aby wyznaczyć tensor 
spękań, musimy znać postać rozkładu statys-
tycznego rozmiarów i orientacji spękań, repre-
zentowany przez funkcję E(a, c, n


), która 

powinna być symetryczna względem: 
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Tensor spękań dla spękania o kształcie mo-
nety można obliczyć korzystając z wyrażenia: 
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gdzie a jest średnicą spękania, c jego rozwar-
ciem. Całkowanie prowadzi się po pełnym kącie 
bryłowym Ω. Tensor spękań rzędu zerowego 
opisuje gęstość spękań, bez uwzględnienia ich 
kierunków, natomiast tensor drugiego rzędu sta-
nowi pierwsze przybliżenie dla opisu anizotropii 
spękań.  

Rachunek tensorowy można zastosować rów-
nież do opisu kierunkowych rozkładów pręd-
kości fal sejsmicznych. Tensory prędkości wyz-
naczone na podstawie pomiarów prędkości fal 
w niektórych kierunkach odwzorowują anizo-
tropię sejsmiczną i pozwalają obliczyć prędkość 
w dowolnie wybranym kierunku. Tensor pręd-
kości w przypadku pomiarów sejsmiki refrak-
cyjnej może być obliczany z pomiarów pręd-
kości w N niezależnych kierunkach. Składowe 
tensora są obliczane z układu równań przy wy-
korzystaniu metody najmniejszych kwadratów: 
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3  ZAŁOŻENIA I CEL PRACY  

W Polsce dotychczasowe badania zależności po-
między anizotropią spękań i anizotropią pręd-
kości prowadzone były dla wapieni i dolomitów 
zalegających na obszarze Górnośląskiego Zagłę-
bia Węglowego [3]. Dla badanych skał zaobser-
wowano związek pomiędzy głównymi kierunka-
mi spękań wyznaczonymi w badaniach bezpoś-
rednich a azymutalnymi zmianami rozkładów 
prędkości. Ze względu na duże zainteresowanie 
tematem szczelinowatości na świecie zaistniała 
konieczność sprawdzenia, czy zależności te 
występują również w innych typach skał 

występujących na terenie Polski. Jako obszar 
badań wybrano obszar Polski południowej, 
gdzie występują liczne złoża różnowiekowych 
skał osadowych i magmowych.  

Celem pracy było zbadanie związku pomię-
dzy szczelinowatością a anizotropią prędkości 
fal sejsmicznych oraz zbadanie kierunkowych 
zmian dynamicznych modułów sprężystości 
w wybranych masywach skalnych. Przed przys-
tąpieniem do badań sformułowano następujące 
tezy: 
 Szczelinowatość stanowi istotny czynnik 

wpływający na własności sprężyste masywów 
skalnych w szczególności na anizotropię pręd-
kości fal sejsmicznych oraz kierunkowe 
zróżnicowanie modułów sprężystości ośrodka. 

 Istnieje możliwość wykorzystania metod sej-
smicznych do badania masywów spękanych 
niedostępnych bezpośrednim obserwacjom. 

 Pomiędzy tensorem spękań, wyznaczonym na 
podstawie wyników pomiarów orientacji spę-
kań oraz ich wymiarów geometrycznych, 
a tensorem prędkości, uzyskanym na podsta-
wie wyników pomiarów prędkości fal sej-
smicznych zachodzi relacja zgodna z modela-
mi teoretycznymi, tzn. osie tensora prędkości 
odwrócone są o 90° w stosunku do osi tensora 
spękań. 

Otrzymane rezultaty badań mogą zostać zas-
tosowane do badania szczelinowatości masy-
wów skalnych niedostępnych bezpośredniej 
obserwacji oraz pozwolą na poszerzenie wiedzy 
o wpływie spękań na prędkość fal sejsmicznych 
w różnych typach skał. 

4 METODYKA BADAŃ  

W celu określenia związku pomiędzy anizotro-
pią prędkości fal sejsmicznych a szczelinowa-
tością zostały wykorzystane dwie metody po-
miarowe: pomiar bezpośredni oraz metoda 
sejsmiczna.  

4.1  Pomiary bezpośrednie  

W odsłonięciach, w których prowadzone były 
badania, wykonane zostały pomiary orientacji 
spękań. Azymuty biegu oraz kąty upadu szczelin 
mierzone były kompasem geologicznym na 
wybranych losowo szczelinach w ścianach od-
słonięć, w dwóch kierunkach w przybliżeniu 



Wpływ spękań na anizotropię prędkości fal sejsmicznych w wybranych masywach skalnych 

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV   StatSoft Polska 2012        www.statsoft.pl/czytelnia.html 425 

prostopadłych do siebie. W każdym odsłonięciu 
starano się zebrać co najmniej 100 pomiarów. 
Wykonano również pomiary długości oraz 
rozwarcia spękań.  

Do dalszych badań wykorzystano spękania 
o kącie upadu większym od 70, co pozwoliło 
na potraktowanie spękań jako prawie pionowych 
i zredukowanie przestrzennych rozkładów orien-
tacji spękań do rozkładów powierzchniowych. 
Pozwoliło to również na obliczenie dwuwymia-
rowego tensora spękań w płaszczyźnie równo-
ległej do powierzchni warstwy. Wykorzystując 
azymuty biegu szczelin, sporządzono powierz-
chniowe diagramy orientacji spękań, które 
umożliwiły wydzielenie głównych systemów 
spękań. W tym celu wykorzystany został prog-
ram komputerowy RockWorks99. Rozkład kie-
runków w poszczególnych systemach został 
poddany analizie wektorowej. Wyniki pomiarów 
orientacji spękań oraz ich wymiarów geomet-
rycznych wykorzystane zostały do wyznaczenia 
tensorów spękań.  

4.2 Badania sejsmiczne  

Pomiary prędkości fal sejsmicznych w przypo-
wierzchniowych warstwach masywów prowa-
dzono przy wykorzystaniu aparatury sejsmicznej 
Terraloc MK6 firmy ABEM z grawitacyjnym 
wzbudzaniem fali sejsmicznej. Stanowiska po-
miarowe lokalizowano w kamieniołomie. Po-
miary były wykonywane w ściśle określonych 
profilach sejsmicznych, zorientowanych promie-
niście, co 10

o 
względem stron świata.  

 

Rys.1. Przykładowe rozmieszczenie azymutalnych profili sejs-
micznych. 

Długość profilu sejsmicznego uzależniona 
była od dostępnego miejsca w kamieniołomie 
i wynosiła 11m, 22m lub 33m. Dane sejsmiczne 
zbierane były z 12 geofonów rozmieszczonych 
co 1, 2 lub 3m. Fala sejsmiczna wzbudzana była 
za pomocą 8-kilogramowego młotka, którym 
uderzano w metalową płytkę. W czasie jednego 
cyklu pomiarowego rejestrowano od 36 (długość 
profilu 11m) do 54 (długość profilu 33m) 
rekordów z danymi. Do interpretacji uzyskanych 
danych pomiarowych wykorzystano program 
Pickwin oraz Plotrefa firmy SeisImager. 

Na uzyskanych sejsmogramach odczytane 
zostały pierwsze wejścia fali P oraz wejścia fali 
S. Z nachylenia prostej na hodografie wyzna-
czona została prędkość fal sejsmicznych. Uzys-
kane prędkości fal P i S posłużyły do obliczenia 
tensorów prędkości. 

5 APARATURA POMIAROWA  

Pomiary prędkości fal sejsmicznych w przypo-
wierzchniowych warstwach badanych masywów 
skalnych prowadzone były przy wykorzystaniu 
aparatury sejsmicznej TERALOC MK6 pro-
dukcji szwedzkiej firmy ABEM (rys. 2.). 
W skład zestawu pomiarowego wchodzi 12-ka-
nałowy kabel sejsmiczny z wejściami rozmiesz-
czonymi co 12,5m, w które wpina się geofony.  

 

Rys. 2. Aparatura sejsmiczna Terraloc MK6 firmy ABEM (fot. 
I. Stan-Kłeczek). 
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6 ANALIZA I DYSKUSJA WYNIKÓW  

6.1 Opracowanie pomiarów spękań 

Pomiary orientacji spękań wykonywane były 
w dwóch kierunkach w przybliżeniu prostopad-
łych do siebie. Wybierano ściany, na których 
niewidoczne były zjawiska krasowe oraz elimi-
nowano spękania ławicowe. Spękania ciosowe 
w 95% reprezentowane były przez spękania 
o kącie upadu większym niż 70°, dlatego moż-
liwe było potraktowanie ich jako prawie piono-
wych, a tym samym zredukowanie przestrzen-
nych rozkładów orientacji spękań do rozkładów 
powierzchniowych. W oparciu o pomiary para-
metrów orientacji spękań dla każdego odsło-
nięcia sporządzono powierzchniowe diagramy 
spękań oraz konturowe diagramy orientacji 
spękań odwzorowane na dolną półkulę (rys. 3).  

 a) 

  b) 

Rys. 3a. Powierzchniowe diagramy spękań (a) oraz konturowe 
diagramy orientacji spękań (b) sporządzone dla odsłonięcia 1. 

Do wykreślenia powierzchniowych diagramów 
spękań zostały wykorzystane azymuty biegu 
spękań, natomiast do sporządzenia diagramów 
konturowych – azymuty upadu oraz upady spę-
kań. Diagramy zostały wykonane w programie 
RockWorks99. Sporządzone powierzchniowe 
diagramy spękań posłużyły do wydzielenia 
głównych zespołów spękań. Jako granice zes-
połów przyjęto azymuty środkowe tych prze-
działów kątów, w których liczebność spękań 
była minimalna. W badanych odsłonięciach wy-
różniono jeden, dwa lub trzy systemy spękań.  

 a) 

 b) 

Rys. 3 b. Powierzchniowe diagramy spękań (a) oraz konturowe 
diagramy orientacji spękań (b) sporządzone dla odsłonięcia 2. 

W odsłonięciu 1 ujawniają się dwa systemy 
spękań o kierunkach W - E i N - S (rys. 3a.). 
Diagram konturowy również bardzo dobrze po-
kazuje, że są to dwa systemy o pionowych upad-
ach, tworzące system ortogonalny. Jeden z zes-
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połów zaznacza się w postaci wyraźnego maksi-
mum, natomiast w przypadku drugiego – maksi-
mum nie jest już tak wyraźne. 

Na diagramie powierzchniowym wykreślo-
nym dla odsłonięcia 2 zaznaczają się dwa sys-
temy spękań o kierunkach NNE-SSW oraz 
NWW-SEE (rys. 3b.). Na diagramie konturo-
wym systemy te zaznaczają się również w pos-
taci dwóch zespołów spękań o pionowych 
upadach, tworzących system ortogonalny. Oba 
systemy mają wyraźne maksima, przy czym 
maksimum zespołu NWW-SEE (wg azymutu 
biegu) zaznacza się wyraźniej. 

6.2 Opracowanie wyników pomiarów 
sejsmicznych 

Pomiary sejsmiczne wykonane metodą sondo-
wań azymutalnych posłużyły do obliczenia 
prędkości fal sejsmicznych. W badanych odsło-
nięciach stwierdzono zależność prędkości od 
azymutu profilu sejsmicznego. Na podstawie 
otrzymanych wartości prędkości wykonano wy-
kresy azymutalnego rozkładu prędkości (rys. 4.).  

 

Rys. 4a. Odsłonięcie 1 - azymutalny rozkład prędkości fal 
podłużnych i poprzecznych z zaznaczonymi zespołami spękań. 

Na rys. 4a, wykreślonym dla odsłonięcia 1, na 
rozkładzie prędkości fali P zaznaczają się dwa 
maksima prędkości o azymucie 80° (3226m/s) 
oraz 170° (3846m/s). Na rozkładzie prędkości 
fali S również zaznaczają się dwa maksima 
o azymucie 80° (1695m/s) oraz 170° (2273m/s). 
Maksima prędkości fali P bardzo dobrze zga-
dzają się z maksimami prędkości fali S. Jak wi-
dzimy, na wykresie maksima prędkości fali P 
i S doskonale odzwierciedlają zaznaczone głów-
ne systemy spękań o azymutach 78° oraz 169°. 

 

Rys. 4b. Odsłonięcie 2 - azymutalny rozkład prędkości fal 
podłużnych i poprzecznych z zaznaczonymi zespołami spękań. 

Na rys. 4b, wykreślonym dla odsłonięcia 2, 
rozkład prędkości fali P charakteryzuje się wys-
tępowaniem dwóch maksimów o azymutach 30° 
(3571m/s) oraz 120° (4000m/s). Na rozkładzie 
prędkości fali S zaznacza się tylko jedno maksi-
mum o azymucie 120° (1754m/s). Występujące 
w badanym złożu systemy spękań o azymutach 
24° oraz 118° zaznaczają się na rozkładzie 
prędkości fali P i rozkładzie prędkości fali S. 

6.3 Relacje pomiędzy tensorami spękań 
i tensorami prędkości 

Wyniki pomiarów orientacji spękań oraz ich 
wymiarów geometrycznych zostały wykorzys-
tane do wyznaczenia tensora spękań, jego war-
tości oraz kierunków własnych. Spękania pros-
topadłe do warstwowania pozwoliły na oblicze-
nie dwuwymiarowego tensora spękań w płasz-
czyźnie równoległej do warstwowania.  

 Wyniki pomiarów prędkości fal sejsmicz-
nych posłużyły do obliczenia tensorów pręd-
kości. Z powodu braku wartości prędkości fal 
w masywie niespękanym jako czynnik nor-
malizujący przyjęto otrzymane wartości pręd-
kości maksymalnej fali P i S. Obliczenia ten-
sorów prędkości zostały wykonane w programie 
STATISTICA. Do obliczeń wykorzystano esty-
mację nieliniową (parametry modeli były szaco-
wane metodą Gaussa–Newtona). Jako funkcję 
straty przyjęto metodę najmniejszych kwadra-
tów. Jako funkcję estymowaną w celu wyzna-
czenia tensora drugiego rzędu wykorzystano 
zależność [3]: 
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Do równania podstawiane były wartości 
(v/vmax)

2
, czyli kwadrat ilorazu wartości pręd-

kości fali dla poszczególnych azymutów norma-
lizowanej przez wartość prędkości maksymalnej 
oraz   - azymut wektora fali, a obliczane para-
metry V11, V12 oraz V22. 

Do obliczenia tensora czwartego rzędu ko-
rzystano z zależności [3]:  
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Wartościami obliczanymi były parametry 
V1111, V1112, V1122, V1222 oraz V2222.  

Po obliczeniu składowych tensora drugiego 
i czwartego rzędu wyznaczono ich wartości 
i kierunki własne. Na ich podstawie określano 
stopień anizotropii masywu oraz osie maksy-
malnej i minimalnej prędkości.  

Składowe tensora czwartego rzędu pozwoliły 
na obliczenie kierunków lokalnych maksimów 
prędkości, wskazujących kierunki spękań w ma-
sywie skalnym.  

Na rys. 5 pokazano otrzymane zależności po-
między tensorem spękań a tensorem prędkości 
dla dwóch przykładowych odsłonięć. 

Dłuższa oś tensora prędkości II rzędu fali 
P odwrócona jest o 80° w stosunku do dłuższej 
osi tensora spękań II rzędu (rys. 5I). W odsłonię-
ciu 1 zaobserwowano dwa prostopadłe do siebie 
systemy spękań, które doskonale odzwierciedla-
ją tensor prędkości IV rzędu. Tensor prędkości 
fali S również dobrze oddaje występujące w od-
słonięciu 1 systemy spękań 

W przypadku odsłonięcia 2 dłuższa oś tensora 
prędkości II rzędu fali P odwrócona jest o 40° 
w stosunku do dłuższej osi tensora spękań II 
rzędu (rys. 5II). 

 

Rys. 5. Porównanie pomiędzy tensorem spękań i tensorem prędkości: I – odsłonięcie 1, II – odsłonięcie 2. Związek pomiędzy 
azymutem profilu sejsmicznego oraz kwadratem prędkości a) fali P i b) fali S (linia ciągła), rozkładem prędkości opartym na 
tensorze II rzędu (linia przerywana) oraz na tensorze IV rzędu (linia kropkowana), c) przestrzenny rozkład spękań wykreślony  
w oparciu o powierzchniowy diagram spękań (linia ciągła), tensor II rzędu (linia przerywana) oraz o tensor IV rzędu (linia 
kropkowana). 
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W odsłonięciu tym występują dwa prawie 
prostopadłe systemy spękań, które doskonale 
odzwierciedla tensor spękań IV rzędu, 
a w mniejszym stopniu tensor prędkości IV 
rzędu fali P. Tensor prędkości fali S również 
w dobrym stopniu oddaje występujące systemy 
spękań (rys. 5II). 

W tabeli 1 zostały zebrane azymuty dłuższej 
i krótszej osi tensora prędkości i tensora spękań 
obliczone dla wszystkich badanych masywów 
skalnych. 

Model ośrodka spękanego przewiduje wza-
jemną prostopadłość głównych osi tensora spę-
kań i tensora prędkości, przy zaniedbaniu 
efektów nieliniowych związanych z propagacją 
fali w ośrodku spękanym [3]. Zależność ta jest 
przede wszystkim widoczna dla fali P, w mniej-
szym stopniu dla fali S. Uzyskane wyniki po-
kazują, że można zauważyć empiryczną zależ-
ność pomiędzy orientacją obu tensorów. Otrzy-
mane wyniki potwierdzają zależność teore-
tyczną. 

Tabela 1. Porównanie azymutu osi tensora spękań i tensora 
prędkości.  

Odsło-
nięcie 

Rodzaj 
fali 

Azymut osi tensora 
prędkości 

Azymut osi tensora 
spękań 

dłuższa krótsza dłuższa krótsza 

1 
P 160° 70° 

83° 173° 
S 155° 65° 

2 
P 105° 15° 

63° 153° 
S 124° 34° 

3 
P 139° 49° 

9° 99° 
S 169° 79° 

4 
P 123° 33° 

93° 3° 
S 121° 31° 

5 
P 85° 175° 

3° 93° 
S 37° 127° 

6 
P 110° 20° 

39° 129° 
S 180° 90° 

7 
P 138° 48° 

54° 144° 
S 170° 80° 

8 
P 22° 112° 

125° 35° 
S 22° 112° 

9 
P 58° 148° 

101° 11° 
S 94° 4° 

7 DYNAMICZNE MODUŁY 
SPRĘŻYSTOŚCI 

Znając wartości prędkości rozchodzenia fali 
sejsmicznej podłużnej i poprzecznej można 
wyznaczyć wartości modułów sprężystości. Dla 
wszystkich profili pomiarowych wyliczono 
dynamiczne moduły sprężystości [1, 6]: 

 moduł sprężystości podłużnej: 
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Z podanych powyżej zależności wynika, że 
dynamiczne moduły sprężystości zależą od 
prędkości rozchodzenia się fal sprężystych 
w skałach oraz od gęstości tych skał. Gęstość 
ρ dla poszczególnych skał odczytano z doku-
mentacji geologicznej każdego z odsłonięć. 

Na rys. 6 zostały przedstawione azymutalne 
rozkłady modułów sprężystości dla odsłonięć 1 
i 2. 

 

Rys. 6a. Azymutalne rozkłady dynamicznych modułów sprę-
żystości dla odsłonięcia 1. 

Na rys. 6a, wykreślonym dla odsłonięcia 1, na 
rozkładzie modułu ściśliwości k widoczne są 
dwa maksima o azymutach 80° (17,95GPa) oraz 
170° (20,70GPa). Rozkłady modułów sprężys-
tości podłużnej E oraz sztywności μ charakte-
ryzują się występowaniem jednego maksimum 
o azymucie 170° (E=17,89GPa, μ=14,76GPa). 
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Rys. 6b. Azymutalne rozkłady dynamicznych modułów sprę-
żystości dla odsłonięcia 1. 

Na rys. 6b, wykreślonym dla odsłonięcia 2, 
rozkłady modułów sprężystości podłużnej E 
oraz sztywności μ charakteryzują się występo-
waniem jednego maksimum o azymucie 120° 
(E=11,65GPa, μ=8,43GPa). Rozkład modułu 
ściśliwości k jest bardzo zróżnicowany. Obecne 
są maksima o azymutach 30° (28,94GPa) oraz 
120° (32,60GPa). 

Rys 6a i 6b obrazują zmiany modułów dla 
różnych kierunków pomiarów i określają ani-
zotropię właściwości sprężystych. Maksymalne 
wartości modułów w większości odsłonięć po-
krywają się z maksymalnymi wartościami pręd-
kości, a tym samym z orientacją głównych 
systemów spękań lub potencjalnymi kierunkami 
osłabień górotworu. Na podstawie otrzymanych 
danych można przewidzieć kierunki osłabień 
masywu skalnego, co może być wykorzysty-
wane, np. do wstępnego projektowania obudowy 
tunelu i jego interakcji z górotworem oraz pod-
czas budowy i eksploatacji tuneli [2]. 
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Rys. 7. Zależność między stałą Poissona a prędkością fali P. 
Linia ciągła – krzywa regresji (R

2
=0,14). 

Na podstawie uzyskanych danych zostały 
wykreślone wykresy zależności dynamicznych 
modułów sprężystości od prędkości fali 
P (rys. 7, 8, 9, 10). 

Wartości stałej Poissona zawierają się w prze-
dziale od 0,1 do 0,46. Przedział ten pokrywa się 
z przyjętym w literaturze przedziałem wartości 
stałej Poissona dla skał od 0,2 do 0,5 [6]. 
Wartości rzędu 0,1 wynikają z małego stosunku 
VP/VS, co może wynikać z lokalnych warunków 
geologicznych i fizycznych. Odchylenie standar-
dowe dla całej populacji danych wynosi 0,11.  

 

Rys. 8. Zależność między modułem sprężystości podłużnej 
a prędkością fali P. Linia przerywana – krzywa regresji dla pun-
któw o kształcie kwadratu (R

2
=0,90), linia ciągła – krzywa reg-

resji dla punktów o kształcie trójkąta (R
2
=0,77). 

Na wykresie zależności modułu sprężystości 
podłużnej E od prędkości fali P punkty dla 
odsłonięć piaskowca i bazaltu zostały dopaso-
wane potęgową krzywą regresji o równaniu 

2,27102 xy   (linia przerywana), natomiast 
punkty dla odsłonięć wapieni, diabazu oraz 
granitu - krzywą o równaniu 2,28108 xy  (linia 
ciągła), (rys. 8). Natomiast na wykresie zależ-
ności modułu sztywności μ od prędkości fali P 
punkty dla odsłonięć piaskowca i bazaltu zostały 
dopasowane potęgową krzywą regresji o równa-
niu 3,27101 xy  (linia przerywana), a punkty 
dla odsłonięć wapieni, diabazu oraz granitu – 
krzywą o równaniu 3,28105 xy  (linia ciągła), 
(rys. 9). 

Na rys. 10 przedstawiającym zależność mo-
dułu ściśliwości k od prędkości fali P punkty po-
miarowe wszystkich badanych masywów skal-
nych zostały dopasowane potęgową krzywą 
regresji o równaniu 2,27104 xy   (linia ciągła). 
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Rys. 9. Zależność między modułem sztywności a prędkością fali 
P. Linia przerywana – krzywa regresji dla punktów o kształcie 
kwadratu (R

2
=0,84), linia ciągła– krzywa regresji dla punktów 

o kształcie trójkąta (R
2
=0,74). 

 

Rys. 10. Zależność między modułem ściśliwości a prędkością 
fali P dla wszystkich badanych masywów skalnych. Linia ciągła 
(R

2
=0,90). 

Na rys. 8 została przedstawiona zależność po-
między modułem sprężystości podłużnej a pręd-
kością fali P. Jak widać na rysunku, wartości 
grupują się wokół dwóch krzywych, dzieląc 
skały na dwie grupy: pierwszą stanowią pias-
kowce (1,3,4) oraz bazalt (7), w skład drugiej 
grupy wchodzą diabaz (2), wapienie (5,6) oraz 
granit (8,9).  

Podobną sytuację obserwujemy na rys. 9, 
przedstawiającym zależność między modułem 
sztywności a prędkością fali P. Tutaj również 
skały podzieliły się na dwie grupy. Interesujące 
jest to, że podział nie nastąpił ze względu na 
genezę skał, czyli na skały osadowe i magmowe, 
wykazujące podobne właściwości fizyczne. 
Może wykonanie badań laboratoryjnych pozwo-
liłoby na wyjaśnienie takiego podziału skał 
i wyodrębnienie czynników wpływających na 
ich właściwości sprężyste.  

Natomiast zaskakujące jest, że na rys. 10, 
przedstawiającym zależność między modułem 
ściśliwości a prędkością fali P, wartości skupiają 
się wokół jednej krzywej. W przypadku dyna-
micznego modułu ściśliwości wszystkie skały 
wykazują podobną zależność, występuje jednak 
zróżnicowanie ze względu na wartość modułu 
i prędkość fali P.  

8 WNIOSKI 

Główne systemy spękań wyznaczone w pomia-
rach bezpośrednich w większości badanych ma-
sywów zgadzają się z maksimami prędkości fali 
sejsmicznej wyznaczonymi metodami płytkiej 
sejsmiki refrakcyjnej. Zależność ta jest szcze-
gólnie widoczna dla fali P, w mniejszym stopniu 
dla fali S. W przypadku fali S różnice pomiędzy 
maksymalnymi prędkościami a głównymi syste-
mami spękań są większe i nie wszystkie systemy 
spękań znajdują odzwierciedlenie w maksimach 
prędkości. Maksima prędkości fali sejsmicznej, 
które nie mają pokrycia w głównych systemach 
spękań mogą wskazywać potencjalne kierunki 
osłabienia górotworu, które mogą się akty-
wizować, np. w wyniku prac eksploatacyjnych. 

Kierunki osi tensorów prędkości drugiego 
rzędu fal podłużnych wykazują w dużej mierze 
zależność zgodną z przewidywaniami modelu, 
tzn. ich osie obrócone są o około 90° w stosunku 
do osi tensorów spękań. Różnice nie przekracza-
jące 10° są prawdopodobnie spowodowane efek-
tami nieliniowymi, które mają istotny wpływ na 
prędkość fal w ośrodku spękanym [3]. Odstęp-
stwa od modelu mają miejsce, gdy jeden zespół 
spękań tworzy z pozostałymi kąty około 30°-
40°, wtedy kierunki główne tensora drugiego 
rzędu stanowią wypadkową tych systemów. 

Tensor prędkości drugiego rzędu określa 
ogólne cechy anizotropii sprężystej masywu 
skalnego, a jak wynika z prezentowanych re-
zultatów, tensor prędkości czwartego rzędu 
odgrywa ważną rolę podczas badania szczelino-
watości metodami sejsmicznymi, gdyż pozwala 
na uszczegółowienie informacji o rozkładach 
spękań, uzupełniając ogólne charakterystyki 
anizotropii masywu, uzyskane z tensorów 
drugiego rzędu. 

Na podstawie otrzymanych danych można 
stwierdzić, że szczelinowatość stanowi istotny 
czynnik wpływający na własności sprężyste 
masywów skalnych, w szczególności na anizo-
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tropię prędkości fal sejsmicznych. Maksymalne 
wartości modułów zgadzają się z maksymal-
nymi wartościami prędkości, które odzwiercie-
dlają główne systemy spękań lub potencjalne 
kierunki osłabień górotworu. 

Otrzymane przez autorkę zależności mogą 
zostać wykorzystane praktycznie jako uzupeł-
nienie metod bezpośrednich przy wyznaczaniu 
bloczności złoża, projektowaniu trasy tunelu, 
budowie zapór lub określaniu właściwości 
zbiornikowych skał. Atutem jest tu niewątpliwie 
niski koszt pomiarów, ich nieinwazyjność oraz 
szybkość wykonania. 
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