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badan Srodow
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określenie
enie zmiennoBc:i
ości jego
cech fizyczn ych i chemic znych. W sferze prakty cznej dziaJal
działalnotlci geologiczne j dotycz y to zwlasz
zwłaszcza ts!dch
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miąższość
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wartośl:
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iowe skal
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badań i wyma cza g~
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k6w
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wych. Ze wzgl
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ZASADY BADAN
BADAŃ

Pomiary wykonano W
w jednej z kopam
kopalń rud miedzi namonokli,nie.przedodsłonięte. s~
są piaskowce oialego
białego
sudeckiej. W wyrobiskach g6rniczych
górniczych odslonlllte.
spągowca, lupki
łupki miedzionOOne. oraz ska!y
skały wapienno-dolomitowe .. ceehceChspljgowca,
sztynu. Z uwagi na zr6Znicowanie
zróżnicowanie wlasrioSci
własriości mechanicznych. wymienionych. &ka!,
&kał, pomiary ograniczono wyblcznie
wyłącznie do jednego typti
typu litologicznego utwor6w.
utworów. POwyZsza
Powyższa zasada iapewn!a
iapewnia lepszllpOl"ownywalnoSC
lepsząpOł"6wnywalność wynik6w.
wyników.
wykanano w skalach
skałach wapienno-dolomitowych; z uwagi na
Obserwacje wykonano
odałonięcie, ma~
maczną mi1j2szo6C
miąższość i dobrze wyks~lconesp'l
wyks~łconespę
ich najlepsze
najIepsze odaloni'lcie,
wykazują rozcillgloli6
rozciągłość NW.-8E i upadw
upad w gra'kania. Omawiane .utwory wykazujll
nic8iCh . 3 do 6° ne
na NĘ,
NE, z mo:iliwoBclll
możliwością lokalnych odchvleiJ.
odchyleń od podanych
kien.mk6w. .
spękańmajdują
.Pola, w ktbrychprzeprowadzono
ktbrychprzepJ:owadzono pomiary ori~mtacji sPIlkanmajdujll
się w ~pach
odstępach od 550 do 7.0 0 m (fig. 1), Rozst'lP
Rozstęp taki .uwarunkowany
sill
jest krzYzowaniem
krzYżowaniem slEl
się chodnikbw,
chodników, co stwarza mozliwosc
możliwość wykonania po"
miarbw w wyrobi&kach r6Znie
różnie zorientowanych. W . pDSzczeg6lnych·
poszczególnych· przyrozkładów sPElkafl.
spękań. w skrzydle wipadkach, jak np. potrzeba ",badania rozkladbw
sZlIcym
szącym i zrzuconym uskoku, punkty pomiarowe· majdowaly
majdowały siEl
się w niedalekim SljBiedztwie.
daIekim
sąsiedztwie. PrzyjElto
Przyjęto zasado:,
zasadę, aby maksymalnll
maksymalną !lose
ilość pomiar6w
pomiarÓW
peluzyskać z jak najmniejszej powierzchni. Gwarantuje to zachowanie peł
uzyska6
niejszej jednorodności
jednorodno8cl tektonicmej
tektonicznej kompleksu, w kt6rym
którym przeprowsdzono obserwacje. (?pie.
(?pie.rajll(::sIEl,
ają/::s!ę, .. na90tychc~so~,h . ,WY~Il(:,\l
,WY~Ił(:,\l . badar\.
badań
(W. Salskl, 1972) za reprezentatywnll
reprezentatywną liczb.J
liczbę dla
dIa kazdego
każdego · polB.
polS. liZIlano
pomiarów. Dzio;:ki
Dzięki temu wszystkie diagramy
diagramyodznaczalą
się jednako500 pomiarbw.
odznaczalll sio:
Wli
wą wiarygodnoScllj.,
wiarygodnością.,
Wyniki obserwacji ?!estawiono
testawiono w postad
postaci r6t
róż SPElkan.
spękań. Strome nachylenia , ogromnej willkszOSci
większOści ,m ierzonych powierzchni sprawl.a,
sprawIa, ze
że nie jest
konieczne opracowanie . wynikbw
wyników w · fonnie diagraIt\Ow
dlagramOw ,k onturowych ..
W sumie w opracowaniu uwzgl~niO!W
uwzględniO!W okolo
około 5000 pomia;"ąw,
pomia;"6w, rozmiesz.- ·
dziesięciu punktach kopalni.
kopalnI. ~lIcznle
~ącznle ol:!ejmtijq
obejmUją one obszar
czonych w dziesiElciu
lepszego uwidocznienia
uwldocznienia zWlljZkbw
około 3 km". DlS.
DlB.lepszego
zW:!ązków sPElka:r\.
spękań zbudowlj
zbudową .tek. tek
okolo
tonicznll,
toniczną, zmiany ' kierunk6w
kierunków rozpatryWQnO'
rozpatryWano' na tie
tle istniejljcych
istniejących dyslokacji
dyslokscji
'e raz uksztaltowania,
ukształtowania, powierzchni strukturalnej sP'lgu
spągu utworbw
utworów wapienno-dolomitowych cechsztynu;
WYNIKIBADA~

Obszar badań
badait przecinają
przecinajlj u&koki
uskoki o
0 kierunku NW-5E,
NW-8E, kt6rych
których orienońen- '
0
tacja zmienia sio;:
się w granicach 295 do. 310°,
3 lO°, oraz uskOk
uskók q rozci!jglolici
rozciągłości
WNW-ESE (azyiriut 285°).Wielkoli6
285°). Wielkość ich zrzut6w
zrzutów waha sie
się od 0,5 do
przy
znaczne
zrÓŻnicowanie
się do6C
dość
30 m , przv
czym
znacZlle
zr6Znicowanie
amplitudy
obserwuje
sill
. .
.
..
-----------------~------------------------------------~--

FIg. 1. Szklc
Szkle tektonlciny obszaru bada1\
badaj\. z dlagrama,,;i
diagramami spekafl
spękafl
Tectonic
Tectonlc sket<:h of 'the wori<:
worl<: area with joints dlaeriuns

1 _ uftkoki;
ul!łkoki; :I war.twiee
warstwice liJ4g0U
.pąg.u utwor6w wapJ,ermo-d.olom!bO'WYoh
W&PJ,ermo-d.olom!bO'WYoh cechtt;rtYnu; a - .sche.łłChe
In*tyCzniB
In*łyczn!a za-znaCZOlD.tI wyrobiska
wyrobiSka a6rn!lcze
&6rn!lcze ; 4: - pols,
pola, W
w kt6rycb
kt6rych przeprowadzono pom,f,ary
pomłary
spękati
8IPf:kati
. .
1 - faults;
taults; I _/ CODtouNln.
CODtouNl.n. ot the
tba top of
ot the Zecbrte1n e:aI.cIrreoue
cał.clrreoue dolom.M4c
dołom.M4c eedi·ment.;
eedi·mentl;
3 _ generaMzed outlines
min1n8 eJroIva:t1olw; 4:ł - fielda where' joint.
outllnes of
01 m1nme
jointa meal'Urementl
were CBr'rted out
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CZ'~Bto na niewielkich odcinkach. Szczeg6lnie
Szczególnie intensywne przejawy zdyslokowania wystllPUjll
występują w półnDcno-zachodniej
części badanego obszaru
p6lnDcno-zachodniej cZllSci
udOl!tępnionej wyrobiskami g6miczymi
g6rniczymi wyzna(fig. 1). Na powierzchni udOlltllpnionej
czono na podstawie pomiar6w
pomiarów w kopalni przebieg warstwic sPIIgu
spągu utwor6w
rów wapienno-dolomitowych. RozciljgloSC
Rozciągłość warstw lokalnie wykazuje 00.odchylenia od generalnego kierunlru
kierunku NW--8E. Zmienia sill
się takZe
także kilt
kąt upadu,
osiągając miejscami wartoSC
wartość 10".
osiqgajllc
Dla rozpatrywanego obszaru charakterystyczny jest uldad
układ 8pllkait,
spękań, na
który ."sldadaj'l
składają sill:
się: kierunki NNW--8SE i NNE-SSW jako donrinuj'lce
donrinujące
kt6ry
spękań o
zbliżonym do r6wnoleZnikowego,
równoleżnikowego, czllsto
często
oraz grupa sPllkan
0 przebiegu zblizonym
niezależne maksima. Powy:l:szy
Powyższy
reprezentowana na diagramach przez dwa niezale:l:ne
różnych ptmktach zlo:l:a
złoża wykazuje szereg modyfikacji WillkWięk
schemat w r6Znych
szoSC
szość z nich nie ma istotnego znaczenia w problematyce górniczej,
g6rniczej, odgrywa natomiast duZ'l
dużą rolll
rolę przy rozwiwwaniu
rozwiązywaniu zagadnien
zagadnień tektonicznych.
Podstawą interpretacji wynik6w
wyników pomiar6w
pomiarów jest analiza diagramów
spę
diagram6w SPllPodstaw'l
kan
kań (fig. 1) oraz charakterystyka uklad6w
układów sPllkan
spękań w zestawieniu ta·
tabelab elarycznym (tab. 1).
W poIudniowo-wschodniej części
róże 8pllkai\.
spękań wykazujll
wykazują znaczc~ oOOzaru r6:l:e
~
ną analogit:
analogię w rozldadzie
rozkładzie kierunk6w oraz w procentowym udZiale 8pllkai\..
spękań.
Największą
NajwillkBZ'l stalosci'l
stałością orientaeji
orientacji odznacza sill
się system sPllkan
spękań NNW-8SE

~

Nr pola
I

2
3
4
5
6
7
8
9

la
lO

I

u-.. opcDIi
opęDIi "

..

Tabela I

..-cIo

.... """_
. . -... 1 ' I,....
"""- _

0Iówne 1denmId. procentowy udzlal
udział sPd<ail.
spękail. orientacja
0I6wne
orlentacja maksimów
maks:im6w
NW-SE
NW-SB
32%.
32%.3W
3IS"
NW-SE
26%. 305'
NW SE
SB
53%. 31S'
NNW-SSE
33%.335"
33%.3W
NNW-SSE
30",{,. 335'
NNW SSE
17%.345'
NW-SE
NW-SB
32%. 30S'
NNW-SSE

NNE-SSW
41%. 15'
NNE-SSW
38%.25'
NE SW
23%,45°
·NNE-SSW
"NNE-SSW
32%.15'
NNE-l;SW
26%,25°
NNE SSW
3i%. 35'
NNE-SSW
44%. 15'
IS"
NNE-SSW

35%. 345°

33%, 35°
3S0

NNW SSE
35%. 335'
NNW-SSE

NNE SSW
15%.15'
NNE-SSW
26%.15'

31%,
31%. 335 0

WNW-ESE
13%.285'

I

ENB-WSW
14%,7S0
14%,75°

W-E
36%. 85'
WNW ESE
24%,285°
24%.285°

WNW-ESE

W-E

20%,285°
20%,285 0

15%. 85°

W-E
ENE-WSW
24%.275'
20%.75°
WNW ESE
ENB WSW
36%.285'
16%.75'
WSW-ENE
24%. 75°
7S 0
WNW-ESE
ENE-WSW
24%.285'
8%.75°
W E

I

--

4()01o;
4()O/o; 95°
W-E
43%,"85°

Zmiany uldadu
układu sP'lkail
spękatl w skalach

w~glanowych
węglanowych
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i NNE-SSW. W czterech polach badawczych 4, 5, 9 i 10 (fig. 1) maj,!
mają
one niezmienne położenie
polozenie maksimaw
maksimów 335° i 25°. Zblliony
Zbliżony jest r6wniet
również
procentowy udzial
udział s~kaD.;
spękań; dla kierunku NNW-BSE
NNW--sSE waha sill
się on od 30
do 35"/., natomiast dla kierunku NNE--sSW od 25 do 3'lf1/•. Wahania
te majEl
mają charakter przypadlrowy
przypadkowy i nie moZna
można ich wUjzac
wiązać z okreSlonym
określonym

wplywem
wpływem warunk6w
warunków tektonicznych. DOtiC
Dość istotne zmiany zarysowujll
zarysowują sill
się
natomiast w odniesjeniu do kierunk6w
kierunków r6wnoletnikowych.
równoleżnikowych. W polach 9
i 10 wyst<:puje
występuje jeden system ~kafl
spękań W-E, natomiast w polach 4 i 5
równoleżnikowego) uzewn<:trznisjll
uzewnętrzniają sill
się ponadto ~kania
spękania
(obok kierunku r6wnolemikowego)
o przeibiegu WNW-ESE lub ENE-WSW. W istocie mamy wi<:c
więc najprawdopodobniej do czynieniaz
czynienia z dwoma kierunkami ~kaD.,
spękań, kt6re
które tworZEj
tworzą
sobą kljt
kąt ostry i w niekt6rych
niektórych przypadkach mogEl
mogą sill
się na siebie naze sohll
kladac,
kładać, daj,!c
dając jedno makaimum.
maksimum.
N

Fie.
Fił. 2. Diagram konturawy
konturowy sJl1:kaD.
spękań z pola . nr 2 (nut
(rzut półkuH
p6lkuH 86rnej,
a6rnej, Izolinie
izolinie co
0,6'/.)
0,&'/.)

Contour joints
joint. diaaram from field no 2
(upper hemisphere projection,
projedion, contours
contoura
every
overy 0.5'/,) .

W S'llalogicznych sytuacjach pomocne bywa opracowanie pomiarów
pomiarOw
lormie diagramu konturowego, w kt6rym
którym uwzgl<:dniane
uwzględniane !Ill
są kEjty
kąty upadu
w formie
s~kaD.
spękań i dzi<:ki
dzięki temu zapewniony jest lepszy roodzial
roodział kierunk6w.
kierunków. Jak
~ jednak z {Ig.
lig. 2, zbiemosc
zbieżność obydwu systemaw
systemów s~kafl
spękań w polu
nr 2 jest tak duZa,
duża, ze
że iI w tym przypadku reprezentowane SEI
są one przez
jedno maks!mum.
maksimum. W zaIe:l:noScl
zależności od ,tego.c.zywym1enione
,tego.c.zywymienione ·kier.u nki naklanakła
dajEl
dają sill
się na sieble,
siebie, czy tez
też zachowujEl
zachowują odr<:bnotiC,
odrębność, r6my
różny jest procentowy
udział ~kaD..
spękań. W prz:\rpadku
przYpadku I'!czenia
łączenia sl/l
się obefmujEl
obejmują od 36 do 43"/. BPI:spę
udzial
kań, w przypadku drugim natomiast slrupiajEl
skupiają od 8 do 24./.
spękań
kaD.,
24.1. s~kafl
(tab. 1).
.
pólnocno-zachodnim, w polu nr 8, zaznaczajll
zaznaczają sill
się zmiany
. W kierunku p61nocno-zachodnim,
zar6wno
zarówno w przebiegu glawnych
głównych systemaw
systemów sPIlkafl,
spękań, jak iI w istniej~ych
między . nim! proporcjach iloSciowych.
ilościowych. W grupie s~kafl
spękań najliczniej remi<:dzy
prezentowanych
prezentowanych''uwidacznia
uwidacznia sill
się przesunięcie
przesunl<:e!e maksim6w:
maksimów: w obr<:bie
obrębie systeniu NNW-BSE
NNW--SSE z 335° na 345°, a w systemie NNE--ssW z 25° na 35°
(tab. 1, · fig. 1). Z planu warstwicowego s~
spągu utworaw
utworów wapienno-dolomitowych cechsztynu wynika, ze
że obserwacje wykonano w niedalekim BIlsą
siedztwie uskoku w ·strefie gwaltownych
gwałtownych zmian biegu warstw, obejmujących
jl4cych niewielki wycinek zloZa.
złoża. Reorientacja ·powierzclmi nieciEjgloSci
nieciągłości
tektonicznych jest wi<:c
więc efektem tych zaburzeii.
zaburzeń. Dowodzi ona, ze
że sp<:kaspęka-
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Wojclech

SalskI
Salskl

są starsze od ruch6w,
ruchów, ktore
które spowodowaly
spowodowały zmianll
zmianę położenia
nia SIl
poloZenia warstw.
warstW.
Ponadto zaznacza sill
się .tutaj wyramy rozdzial
rozdział s~kail
spękań o
0 przebiegu zbliZozbliżo
nym do r6wnoleZnikowego
równoleżnikowego naklerunek
na kierunek . WNW-ESE Ii ENE--,-WSW.
Zmiany rozciljgloScL
rozciągłości. warstw, .a takZe
także bliskie S¥iedztwo
sąsiedztwo uskolro
uskoku sprawiajll,
wiają, ze
że na okre.slonych
określonych ' odcinkach dominuje roma
róma orientacja powierzchninieciljgtoSci.
p/ihlocno,-zachodnim
wierzchni nieciągłości. tektonicznej. W klerunku
kierunku p6łnocno,.zachodnim
przewagę
ilościową osiljgajlj
osiągają spo:kania
spękania i Zyly
żyły glpsu
gipsu o0 pr;z:eblegu
pr;z:ebiegu NNE-SSW.
przewago: iloaciowlj
Wyrazniejsze
Wyraźniejsze zmlany
zmiany ,w u1dadzie
układzie k!erunk6w
kierunków spo:'kan
spę'kań stwierdzono w polu badawczym nr 2, zlokalizowanym w skrzydle wisZljcym
wiszącym uskolro
uskoku o0 zrzucie okol:o
około 30 m (fig. 1). Kierunek NNW-SSE ulegl
uległ tutaj odchyleniu na
NW-SE, a wielkoSt
przesunio:cia kljtowego
wielkość przesunięcia
kątowego w stosunl!;u do centralnej
cZo:Scl
części bloku wynosi , 25°. W bezpoSrednim
bezpośrednim Sljsiedztwie
sąsiedztwie uslroku
uskoku p<JWyZSZY
powyższy
system spo:ka:Il
spękań wykazuje przebieg rownolegly
równoległy do dyslokacji. W strefle
strefie
szerokoSci
szerokości kllkunastu
kilkunastu metr6w
metrów powierzchnie nieciljgloSci
nieciągłości tektonicznej wystllPujlj
stępują w du:i:ym
dużym zagllazczeniu
zagęazczeniu i chara)[teryzujll
chara)[teryzują sill
się znacznym zasio:giem
zasięgiem
przestrzennym. W l)l.iaro:
l)l.iarę oddalania sill
się od linii dysjunkcji zmniejsza sill
się
nato::i;enie
natężenie spo:kafJ.;
spękań; a plrazem orientacja ich zmienia sill
się stopniowo na
NNW-SSE. ObecnoSe
Obecność uskoku nie wplyn<:la
wpłynęła natomlast
natomiast w jakikolwiek
sposób
0 klerunku
spękań o
kierunku NNE--SSW i W-E.
spos6b na przebieg SPIlkail
W skrzydle zrzuconym uskoku spo:kania
spękania reprezentujlj
reprezentują rownie:i:
również klekierunek NW-SE (pole nr 1), nieco inne jest jednak położenie
pol:ozenie jego maksimum. Znainienny jest fakt, ze
że PQ dbydwu stronach dyslokacji zaznacza sill
się
wyraźna dominacja spo:kafJ.
spękań o
0 przeblegu
przebiegu NNE--SSW. SIj
Są one zorienrowane
zorientowane
wyraZna
rozdzieleniu; rzadko
prostopadle . w stosunku do uskoku. Wyramemu rozdzieleniU;
częściach obszaru, ulegly
uległy kierunki wycillgni<:te
wyciągnięte
spotykanemu w innych cZ<:Sciachobszaru,
przybliZeniu r6wnoleZnikowo,
podrzo:dnlj iloSe
w przybliżeniu
równoleżnikowo, skupiajlj
skupiają one jednak podrzędną
ilość
spękań.
spo:kafl.
Zmiany orientacji poszcz<ig6lnych
poszczególnych klerunk6wspo:kail
kierunków spękań obserwuje . sill
się
takZe
spos6b ewidentny w ~nocno-zachodniej
także w sposób
p6łnocno-zachodniej czo:§ci
części ro:ipatrywanego
roz'patrywanego
pomiarów w polu nr 7 wskazujll
wskazują na wyraZDII
wyraźną reorientacjll
reorientację
bloku. Wynik! pomiar6w
calegoukladu
calegoukładu W
W klerunku
kierunku p~eciwpym do ruchu wskaz6wek
wskazówek zegara (tab.
l, fig. 1). Najwyraźniej
,się ·to VI: odniesieniu do grupy s~kail
spękań
1,
NajwyraZniej ~ac:za ,!>ill
NW-SE (fig. 3). · Zjllwisko to, w\1jZa,c
wiąza,ć naleZy
należy zar6wno .zezmianami roo;ciągłości warstw, jak i zr6ZnicowSDII
zr6źnicowaną .. orientacjlj
orientacją uskoków
części
ciljgloSci
uskokow w tej cz~
zlCiZa.
przewagl}iloSci~Il ' osillgl!
złoża. Znacznll
ZnacznąprzewagęilościQłVą
osiągą tutaj kj.erunek
k!erunek NNE-SSW,
skupiający 44°/. 8p~ksn.
spękań.
.
,
skupiajllcy
Z dotychczas omowionych
omówionych najbardziej skomplikowany charakter wykazuje r6Za
róża spo:kan
spękań skonstruowana na podstawie . pomiarow
pomiarów wykonanych
w strefie wystllpowaniEi
występowania trzech dyslokac.ji o. przebtegu NW-SE i w;NWESE w poludniowo-zac!J.odniej
poludniowo-zac)lodn!ej czo:Scj
części obszaru (pole nr 6). Dominuje
kienm~
kienmęk WNW-ESE, skupiajllCY
skupiający 36'/. wszystk!ch"spo:kaiJ.
wszystklch"spękań (tab. 1).Orien1). Orientacja s~kaiJ.
spękań w obrllbie
obrębie .tegq
.tegą systemu zmienia sill
się w szerokim przedziale
azymutow
azymutów od ,285° do 325°, a ,ponadto. nie WroI"Zlj
tworzą one .na .diagramie wyramego maksimum. Graficzny obraz tego kierunku na r6Zy'
róży ' SPIlksn
spękań wskaścisłego zwiljzku
związku z . budową
tektoniczną calej
całej sirefy.
strefy.
zuje na istnienie Scislego
budoWll tektonicZDl\
Znaczne wahania orientacji SPIlkail
spękań spowodowane 811
są r6:i:nicaml
różnicami w przebiegu poszczeg6lnych.
poszczególnych. dysl~ji, .a takZe
także ,, SI!
są wyniklem
wynikiem ll!Cznego
łącznego zesta~
wienia pomiarow
pomiarów wykonanych .vi skrzydle wiSZllcym
wiszącym i zrzuconym uskoku
(fig. 1). Drugi pód
pOd wzglo:dem
względem li<:zebnoSci
li<:zebności sNkafJ.
spękań jest,klerunek
jest, kierunek NNE--SSW,
ustawiony w przybliżeniu
przyb1i:i:eniu..prostopadle .,do gl6wnych
głównych linii tektonicznych.

Zmiany ukladu
Zmlany
układu spo:kan
spękań w skalach

węglanowych
w~glanowych
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Fig. 3. Schematy system6w'
systemóW sP<ikan
spękań
joint. systems
Scheme of joints
1-40 - numery oznacaj,.ee
pole okreilonego
OZI;t8caJ,.ee p.n;yn1llM:n~
p.n;yn1ł6tno6ć lIkladu
lIkładu do pola
okrMlonego nil fIg. 1; • - IdeoIderunld .~d
.pę:tad otworzllCe
otworzll(:e -li_tean
-liltem trpnzt:tony;
spnr.:ętony; b ....:.. tnterferujllCe
interferujące Ee IJO~ lIit!!'Ullkl
lI:łł!!E'Ullkl lCP-:ka:6.
lCPęka:6. naleqce do r6tnydl tlystem6W spr.zlff:onych
.
BPr.zęł:onych
.
1-10 numberiozJg of
indieated in .na:,
.ng. 1; • '- joJ.D.t dtrecU.ODS
ol .Y8'tem!i'
.Y8'temŚ' retem to f'iek1-s
liełc1ł1 f.ncUeated
dłrecU.ODS
formlD&: a cooJueate 1J)"I:tem; b - interfflriD.l
joln1: dIlTeotSons
eloDgtGl to - dilfereot
i.n.terfflriDł: jołn1:
dłreotSon. ··beloDgtłll
d11fereot CObjUlconj\lłate .,wte!DB
.

pozostale grupy s~kait,
Pozostałe
spękań, tj.NNW-8SE i WSW-EN,E, ze w~I«:du
w~lędu na
mniejszą cz~totliwooc
częstotliwość wystl:powania
występowania OOgrywajll
oogrywają roI~
rolę podtz~
podtzędną, cbarakcharakmniejSZl!
teryzuj'l
teryzują si~
się jednak wyraznie zaznaczonymi makslmami.
maksimami. , "
POWyZszy
Powyższy uldad
układ spE:kan
spękań r6zni
różni si~
się w spos6b
sposób istotny od
ód poznanego
uprzednio na innych odcinkacp. stref ,dyslokaayjnych.Dominuje tutsj
tutaj ,'
przybli:ieniu.,r6wno1egly do uskok6w,
głównie system sp:kail
spękań w przybliżeniu,równoległy
uskoków, kt6ry
który na
g16wnie
pozosta!ym obszarze reprezentowany jest podrz~e.
pozostałym
podrzędnie. Jego wyeksponozwiązane jest przede ' wszystlilin z niewielkimi
odstępami pomię
niewieIkimi odst<:pami
pomi<:wanie zwill':ane
dzy_ uskokami, dzi~ki
dzięki czemu strefy sp:kail
spękań r6wnoIeglych
równoległych do dyslokacji
wzajemnie
się na siebie na!o±yly.
nałożyły. Zjawisku temu towa<'zyszy
tOW8ł'zyszy bardzo
wzajemrue si~
wyrazne
0 przebiegu NNWwyraźne zmniejszenie procentowego udzialu
udziału s~kait
spękań o
SSE, mimo :ie
przew..zajllcej ,cz<:Sci obszaru kierunek
że stanowi'l
stanowią '' one , na przeważ8jącejczęści
zasadniczy. Lokalny uldad
układ tektoniczny wpl:ytUil
wpłynął wi~c
więc w tym
tyro przypadku
na calkowitll
całkowitą zmiant:
zmianę proporcji iloSciowych
ilościowych mi<:dzy
między _poszczeg6lnyrili grupami spE:kait.
.'
spękań.
Oddzialywanie
Oddziaływanie zaburzen
zaburzeń tektonicznych na charakter rozldadu
rozkładu spIlspę
kan
potwierdzajll tskze
kań potwierdzają
także wyniki pomiar6w
pomiarów w poIu
polu nr 3 (fig. 1). Znajduje
sit:
się ono w cz<:Sci
części zloZa
złoża ograniczonej od południowego
poludniowego zachodu przez
0 zrzucie 20 do 30 ' m, natomiast
w!!pOnmianą wyZej
wyżej stref~
strefę dyslokacyjn'l
dyslokacyjną o
w!!pOnmianll
- Wschodu przez seri<:
serię niewielkichuskok6w
niewielkich uskoków o0 arnplitudach
amplitudach
od północnego
p6lnocnego -Wschodu
rzędu 0,5 do 2 m. Rozmieszczone ,slI
,są one w o,
odstępach
kilkuds~pach kilkunastu do kiIkurz<:du
dziesi<:eiu
dziesięciu metr6w.
metrów. Wyeksponowanie kierunkuNW-8E wSr6d
wśród .. uskok6w
uskoków
znalazło r6wniez
r6wnież swdie
swoje odzwierciedlenie w s~kaniach
spękaniach . Tak znaczna
znalazlo
przewaga ilosciowa
ilościowa (53"/0) nad -pozosta!ymi
- pozostałymi systemami s~kan
spękań nie zo-
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stala
stała dotych czas zaobse rwowa na w Zadny
żadnym
m z punktb
punktó w kopa}n
kopami. Stosunko wo nielicznie teprez
reprezentow any jest natom iast kierun ek NE-S W
(2~/. sp<:kaI
spękań),
l), ustawi ony w przybliZeniu
iżeniu prosto padle do uskok6
uskoków. Powszechnie wysto:
występpujllcy
ujllcy na calym
całym obszar ze zesp61
zespół sp<:kan
spękań NNE- SSW
ulegl wio:c
uległ
więc tutaj reorien tacji o
0 klit
kilt okolo
około 20°. Przeds tawion e wynik i pomiar6w
miarów dowodzII,
zll, ze
że w strefac h tekton icznyc h utworz onych przez
liczne
uakoki
uskoki o0 niewieikich zrzuta ch przeważaj
ZajllII sp<:kan
spękania
ia r6wno
równo legle do nich,
podrzo:dnie
podrzę
dnie natom iast reprez entow any jest kierun ek
proatopadły.
padly.
Materiał
Materi
al zebran y w trakcie badail
badań dostar cza zaraze m szereg u spaspoBtrze:i:
strzeżeń
en :natury
natury ogólne
og61nej na temat zmienn
zmienności
oSci kierun k6w
ków sp<:kaI
spękańl w ··przeprzestrzen i oraz ich propor cji ilo9cio
ilościowych.
wych. W cimtra
centra lnej cz~ci
części bloku tektonicznego rOze
róże sp<:kai
spękańl wykaz ujll
uj II na og61 du:i:e
duże podobieństwo
enstwo,, co jest
wyraz em znacznej jednor
jednorodnoS
odnoścci
i strukt uralne j kompl eksu skslne go. Niewielki e wahan ia procentowego udzial
udziału sp<:kaf
spękańl w poszczeg61ny
ególnych systemach, jak r6wnte
równteż
z fakt naklad
nakładania
ania sio:
się zbiem
zbieżnych
ych do siebie kierun kbw
ków
o orienta cji zbliZon
zbliżonej
ej do r6wno
równolleZnik
eżniko
owej
wej majll w du:i:ej
dużej mierze charak ter
przypa dkowy i nie znajdu jll
j II uzasad nienia w budow ie geologicznej.
W partia ch peryfe ryczny ch wzdlu:i
wzdłuż: dyslok scji zaznaczają
zajll sio:
się natom iast
wyrażnniejsze
wyraZ
iejsze zmian y w rozkla
rozkładzie kierun ków
k6w spo:ksn
spęksń.. Maj,!
Mają one analogiczny charak ter zar6w
zarów no w skrzyd le wiszIIcym, jak i zrzuconym.

O
........_Q;::.:5'---'-'lkm

FIg. 4. Swe
S:okIc rozmies
rozmles zczenia domlnu
dominująCYCh
jqcych kierunk
k1eruoków
6w
DIstributlon
Dlstrlb
ution ,ketch
,kelch ni
of predom inating
lnatlng joint directio
dlrectlo ns
1 -

~

pmewa . apQke6
apęke6 r6wnoleg
r6wnoległycb.
lycb. do u.koku:
u.koku; 2: :IIa - pozewas
pozew...

preewag a lPClr:ail.
IP4łlr:ań 0o pcwebiec u NNEa ~iL
spękań o
0 prwebleg u :NN·W wS6E; ..
ł pola. w lct6rycb przeprowadzono
~_""6
1 - predomi
predomt.nanu:
nanu: of
ot joInts
joInt. paftllel to the fawt;
f.ulot; J - prelloP:l..l.naDee of
ol NN&-88 W JolD'tl:
:I pTedoIDl.1:wtnce ot. NNW-68& joi1t'Uł:
joitt'Ut: ..
ł fte1de where
wh... joIn1a mea:rNte
mearNtemerl'fll
merl'fll were cra-rried.
rted. out

...ssw;
...ssW;

.

Analiz a wynik bw
ów obserw acji w poszczeg6lny
ególnych punkta ch kopaln i
wydzie
wydz1elenie
lenie stref, w kt6ryc
któryc h uhlady
układy sp<:kaf
spękańl charak teryzu je
przew aga iloScioW
ilościowa
a okreSl
określonego
onego kierun ku (fig. 4). W pasie szeroko
szerokości
Sci
kilkun astu metr6
metró w wzdluZ
wzdłuż uskok6
uskokó w o0 znaczniejszych zrzuta ch domin
dominu
ujll
ją
sp<:kan
spękania
ia r6wno
równollegle
egłe do nich. Analog iczne zjawis ko obserw uje
sio:
się r6wrównież w przypa dku c;ieform
nie:i:
c;leformacji nieciW
nieciąglych
ych o0 niewie lkich amplit udach,
umożli
umo:i:liwia
wia

ZmIany ukJadu
Zm.Iany

spękań
s~afl

w skalach

węglanowych
w~glanowych
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jeżeli
je'Zeli koncentrujll
koncentrują si~
się one obok
oOOk siebie w bliskich
bJiskich odstEtll'lch.
odstępach. SJl<lkania
Spękania
zorientowane zgodnie z uskokami mogll
w6wczas dominowae
mogą wówczas
dominować na znacznej
p6lnocno-zachodniej cz~Sci
sytuacją taką spotykamy 'si~
'się w p6łnocno-zachodniej
części
powierzclmi.
powierzchni. Z sytuacjljtaklj
badanego obszaru.
aąsiedztwie dyslokacji o
większych zrzutach, zwlaszcza
zwłaszcza powyżej
W Bllsiedztwie
0 wi~kszych
powyzej
kilkunastu metr6w,
metrów, iloscioWII
ilościową przewag~
przewagę osillga
osiąga system sJl<lkail.
spękań ustawiony do nich w przybliżeniu
przybliZeniu pra3topadle. W omawianym przypadku jest
to kierunek NNE-SSW. Szerokost
SzerokoŚĆ pasa, w kt6rym
którym on dominuje, uzaleZniona
leżniona jest w gl6wnej
głównej mierze od rozprzestrze~enia
rozprzestrzenłenia i amplitudy uskoku.
Najwi~kszy
Największy zasi~g
zasięg stwierdzono wzdluz
wzdłuż linii tektonicznej o
0 zrzucie dochodzącym do 30 m. W sljsiedztwie
sąsiedztwie malych
małych uskok6w
uskoków strefa ta nie daje
chodzljcym
sill
się wyodrllbnie.
wyodrębnić. Przykladem
Przykładem tego Slj
są wyniki pomiar6w
pomiarów w polach nr 3,
poblizu uskok6w
S
uskoków o0 niewielkich zrzutach, gdzie
B i 9, usytuowanych w pobliżu
system s~
I).
spękań NNE-.:sSW nie osiljgnljl
osiągnął przewagi iloSciowej
ilościowej (tab. 1).
Napozostalyrn obszarze, tj. w centralnej, nie zaburzonej cZtl9ci
Napozostałyrn
części bloku, domlnuje
domInuje kierunek NNW-SSE. Granice wykreslone
wykreślone pomi~zy
pomiędzy wymienionymi strefami pa3iadają
pa3iadajlj charakter umowny, w rzeczywistoSci
rzeczywistości maciągłością ZInian.
my do czynienia z ciljgloScill
. W badanym kompleksie skal
skał w~lanowych
węglanowych wysttlpujlj
występują dwa sprzEizone
sprzężone
systemy Bptlkail.:
NNW-SSE i WSW-ENE oraz 11
spękań: I II - NNE-SSW
i WNW~ESE (fig. 3). Wymienione kierunki. w tych systemach tworZlj
tworzą
ze soblj
sobą kljt
kąt zbliZony
zbliżony do prostego. Mimo pewnych wahan
wahań w odniesieniu
ilości sJl<lkall.,
spękań, w ka:i:dym
każdym z system6w
systemów sprztlzonych
sprzężonych zaznacza si~
się doSe
dość
do HoSei
wyrazna
wyraźna przewaga jednego kierunku. W systemie I dominuje grupa Bptlspę
kan
kań NNW-SSE (26 do 35%)~. natomiast drug;
drugi klerunek
kierunek WSW-ENE
spękań. W systemie 11
II przeważają
spękania o
skupia 8 do 2oo!.
2oo/. sJl<lkan.
przewazajlj sJl<lkania
0 przebiegu NNE-SSW (23 do 44"1o),
44"10), slabiej
słabiej natomiast zaznaczony kierunek
WNW-ESE obejmuje 13 do 24% Bptlkail..
spękań. Przytoczone dane nie uwzgl~
uwzględ
niajlj
niają wynik6w
wyników pomiar6w
pomiarów w polach nr 3 i 6, w kt6rych
których wsp6lzale:i:noSci
współzależności
pozostalego obszaru. Mimo ze
ilościowe odbiegajlj
odbiegają w istotny spos6b
sposób od pozostałego
że
iloSciowe
pomiary w poszczeg6lnych
poszczególnych polach obarczone BII
aą pewnym bl~em
błędem i nie
odzwierciedlajlj
odzwierciedlają w pełni
pelni naturalnych proporcji istnlejljcych
istniejących w kompleksie
skalnym, to jednak przytoczone liczby wyra::i:ajlj
prawidlowoSci
wyrażają og6lne
ogólne prawidłowości
w HOSciowym
ilościowym rozkladzie
rozkładzie sp<:ka:ll..
spękań.
W celu SciSlejszego
ściślejszego ustalenia stopnia podobieństwa
podobiell.stwa mi~
między poszczeg6lnymi
gólnymi r6zami
różami spękań
s~ zastosowano metody statystyczne, a mianowicie
test X· i test D Smirnowa-Kolmogorowa
Smirnowa-Kołmogorowa (M. Nieć,
Niee, J. Szczepall.ska,
Szczepańska, 1968).
Sprawdzenia dwoma testami dokonano na poziomie istotnoSci
istotności 0,05.
róże Bptlkan
spękań mo:i:na
można uznae
uznać za analogiczne,.
Zgodnie z testem X. dwie r6ze
jezeli wartoSe
jeżeli
wartość obliczona z wzoru jest mniejsza od wielko9ci.
wielkości odczytanej
odpowiadającej 17 stopniom swobody i poziomowi
z tablic (= 27,6), odpowiadajljcej
istotności 0,95. ' Poniewaz
Ponieważ test x' nie moze
może bye
być stosowany W· sytuacjach,
istotno9ci.
kWd;y iloSe
ilość ohserwacji
obserwacji w poszczeg6lnych
poszczególnych klasach jest mniejsza od 5,
w niekt6rych
niektórych przypadkach posłużono
posluzono si~testem
się testem D. Podstawfl
Podstawą wnioskowania jest tutaj porownanie
porównanie wielkoElci
wielkości r6znic
różnic skumulowanych cZ~oSci
częstości
klas oraz wartoSci
wartości D obliczonej z wzoru.
Konfrontacjs wyitlk6w
wyitlków obliczen
obliczeń statystycznych z prezentowaną
prezentowanlj w artykule ocenlj
plynljce z tyeh
oceną zestawiell.
zestawień graficznych wskazuje, ze
że wnioski płynące
tyCh
dw6ch
dwóch tr6del
źródeł nie zawsze sill
się ze soblj
sobą pokrywają.
pokrywajlj. Szczególnie
Szczeg61nie wyra:i:nie
wyrażnie
jest to widoczne w przypadku oceny podobieństwa
podobieilstwa r6:i:y
róży SJl<lka:ll.
spękań z p61 ~
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i 5 oraz 9 i 10. Mlmo,
Mimo, iz
iż r6:i:nic
różnice jakie zaryso
zarysowujll
wują si~
się mi<:<iz
między
y niml
nimi sprawiają wra:i:e
wiajll
wrażennie
ie nieisto tnych, badani a statyst yczne zaprze
czają
czajll
występo
wyst~p
waniu . podobieństwa
eitstwa.. Ze wszys tkich rozpat rywan ych diagram6w,
mów, testy
statyst yczne potwierdzają
rdzajll jedyni e istnien ie analogii rozkla
rozkładaw
dów pomi~d
pomiędzy
r6Zam
różamii ~kail.
spękań z pól
p6l 5 i 10 oraz 9 i 4. Uzysk ane wynik i wskaz
wskazu
ujll
ją wi~
więc
na bardzo duZe
duże zr6Zni
zróżnicowan
cowanile
e uklada
układów
w s~kati
spękań. Brak podobi
podobieitstw
eństwa
a
w
porówna
r6wna niach statyst ycznyc h wynik a p!'zede
p!'zed ewszy
wszysstkim
tkim ze zmienn
zroiennej
ej
iloScl
ilości
kierun k6w,
ków, a takZe
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części zloZa.
złoża. Wskaz
Wskazują
ujll one, Ze
że w wielu przypa dkach mamy do czynie nia
z absolutnlj
tną zgodnością
Scill przebi egu uskok6
uskoków, :i:yl
żył minera lnych i 8~kan
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Zmiany ukladu
Zmlany
układu

sp~kafl
spękań

w ak.uach
akałach

węglanowych
w~g!anowych

593

Sll
są zr6znicowane
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zgodności kierunkoWej ze s~
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spękań. '' Powstanie teg{) systemu
swiatlo
nale:i:y
należy willzac
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nych W
Zmiany orientacji sPIlkail
spękań oraz proporcji iloSciowych
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, spękań. PrawidlOwe
PrawidłOwe okreSlenie
określenie iloSci
ilości kierunk6w
kierunków 8p<lkail
spękań ma
iloSciowym
jednak istotne znaczenie zar6wn{)
zarówn{) przy por6wnywaniu
porównywaniu wynik6w
wyników badail,
badań,
jak i rozpoznawaniu genezy i mechanizmu tworz'mia
tworzenia sill
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spękań. Dotyczy
zwłaszcza uklad6w
układów reprez,e ntowanych przez systemy sprzi:rone,
sprzęŹ<lne, w przyto zwlaszcza
padku kt6rychprawidlowa
których prawidłowa korelacja decyduje {) trafnoSci
trafności przeprowadzonej analizy strukturalnej.
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Woj ciech SALSKI
VARIATIONS OF THE JOINT PATTI!JlNS IN THE ZBCII8TBIN
CARBoNATE ROCKS OF THE FORE-SUDETIC MONOCLINE
Summary

Joints orientation has been measured in a copper mine of the Fore-Sudetic
monocllne to define the spatial variation of the joint .ystem In tectonlcally distur:bed and undisturbed zones. The measurements were completed in Zechstein
carbonate-dolomitic rocks and concentrated in ten '3ites within. an area of about
3 "'Iu km .. In this area tectonic deformations are represented by NW-5E and
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WNW-ESE faults, their amplitude being O.~O m.
Two conjugate joint systems have been found In this area represented by
twro parts subperpendlcular to eacb other: NNW-8SE and WSW-ENE (the
fir.t system) and NNJ'..-SSW and WNW-ESE (the .econd system). Frequently
the WSW-ENE and the WNW-ESE directions interfere with -each other and
form one maximum on the diagrams (Flgs. 2 and 3).

In the non-disturbed part of the deposit tbe NNW-5SE Joint group predominates, the whole syatem being falrly uniform In various parts of the mine.
Close to the fault. the Individual directions are reoriented and the share of
various joints changes: In the direct neighbourhood of the faults the predominant
Joints and mineral veins are those that coincide with the directions of tectonic
llnes. A zone, several hundreds of metres wide, with the predominance of j<>ints
subperpendlcular to the fault line (NNE-SSW) Is associated with faults of majo.tbrust. (more than several metres) (Fig. 4).
In respect to faults the joints are differentiated as to their age. In the area
e:ramlned faults were "formed Irrespective of the NNW-BSE joints and are
younger than the.e joints. Bul the more intensive NNE-SSW jolnting in the
neigbbourhood of major faults Is indicative of mutual genetic and age relationships.
.

