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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule omówiono wyniki badań grawimetrycznych wykonanych na trzech 
różnych obiektach hydrotechnicznych: zaporach ziemnych w Koronowie na Brdzie, w Wiśle- 
-Czarnej na Wisełce oraz w rejonie zapory wschodniej składowiska „Żelazny Most”. Przed-
stawiono możliwości zastosowania metody mikrograwimetrycznej do badań zapór. Wyniki 
prac pozwoliły na poznanie zmian w rozkładzie mas i wyodrębnienie w masywie skarp stref 
rozluźnień. Uzyskane rezultaty potwierdzone zostały metodami badań zagęszczenia gruntu. 
W artykule przeanalizowano również metodę wyznaczania gęstości objętościowej z pomia-
rów grawimetrycznych w aspekcie wykorzystania ich do badań zapór ziemnych. 
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A b s t r a c t  

This paper presents results of gravity survey which was made on three kind of hydrotechnic 
plants – in Koronowo on Brda river and in Wisła-Czarna on Wisełka river and in the area of 
“Żelazny Most”. It is introduced to the possibility using the microgravity method to 
examinations of dam. Results of works permitted to get to know changes in the schedule of 
masses, loosen zones and earth dam mass density. 
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1. Wstęp 
 
Wzrost liczby budowanych ziemnych obiektów hydrotechnicznych przypisywany jest 

głównie rozwojowi metod ich wznoszenia. Za szybkim rozwojem technik i technologii 
w tym zakresie budownictwa powinny podążać te dziedziny wiedzy, których zadaniem jest 
jak najdokładniejsze ujmowanie tych czynników, które mają wpływ na bezpieczną ich 
eksploatację. Zależy ona głównie od warunków hydrogeologicznych, właściwości fizyko-
mechanicznych podłoża oraz materiału skalnego użytego do budowy nasypów i uszczelnie-
nia. Na podstawie dokładnego rozpoznania powyższych warunków i właściwości określa 
się dane konstrukcyjne obiektu hydrotechnicznego. 

Zdarzyć się jednak może, że po oddaniu obiektu do eksploatacji niektóre procesy nie 
będą zachodziły w taki sposób, jak to przewidywał projekt. Mogą wystąpić np. wzmożona 
filtracja wody przez korpus ziemny, wyższe od przewidywanego ciśnienie wody w porach 
materiału skalnego czy też nadmierne odkształcenia. Te ostatnie mogą mieć swoją 
przyczynę w niedokładnym rozpoznaniu budowy geologicznej podłoża obiektu hydro-
technicznego. 

W omawianych obiektach i na ich przedpolu instaluje się aparaturę kontrolno-pomia-
rową. Dzięki niej obserwować można przemieszczenia pionowe, poziome oraz kątowe, 
oceniać wielkość procesów osiadania i dosiadania itp. Mimo iż wbudowana aparatura daje 
ciągły pomiar określonych wielkości fizycznych, to jednak nie pozwala na równomierną 
ocenę zmian w rozkładzie mas w korpusie budowli i w jej podłożu. Spowodowane jest to 
tym, że urządzenia takie instaluje się w określonych przekrojach. Obserwowany np. w pie-
zometrach schemat filtracji wody nie pozwala na dokładną lokalizację powstałych stref 
rozluźnienia materiału skalnego. Stała, a niejednokrotnie wzmożona filtracja wody wywo-
łuje zaburzenia w zaprojektowanym rozkładzie mas w korpusie budowli hydrotechnicznej, 
co może spowodować duże zagrożenie dla całego obiektu. Aby uchronić się przed tym, 
należy poznać aktualny stan rozmieszczenia stref o zróżnicowanych gęstościach oraz badać 
jego zmiany w czasie.  

Możliwości takie może dać zastosowanie metody grawimetrycznej w wersji badań mi-
krograwimetrycznych [3]. 

 
 

2. Podstawy fizyczne metody mikrograwimetrycznej 
 
Metoda mikrograwimetryczna jako odmiana badań grawimetrycznych zajmuje się za-

gadnieniami rozpoznawania płytkiej budowy geologicznej. Wykorzystywana jest m.in. do 
wykrywania starych wyrobisk górniczych, stref odkształceń objętościowych w górotworze, 
jak również do określania mikrotektoniki złóż surowców skalnych.  

Doświadczenia zdobyte podczas rozwiązywania powyższych zagadnień oraz, co istotne, 
podobny charakter fizyczny zjawisk zachodzących w ziemnych obiektach hydrotechnicz-
nych legły u podstaw przyjęcia metody mikrograwimetrycznej do ich badań. Charakter ten 
polega na powstawaniu lokalnych niejednorodności w rozkładzie gęstości objętościowej. 
Zmienność tej gęstości w badanym środowisku jest podstawą zastosowania metod grawi-
metrycznych. 

W metodzie tej względny pomiar siły ciężkości odzwierciedla gęstościowe zróżnicowa-
nie ośrodka skalnego. Zastosowanie odpowiedniej metodyki badań grawimetrycznych 
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pozwala poznać powierzchniowy obraz zmian siły ciężkości. Jest on odzwierciedleniem 
przestrzennego rozkładu gęstości objętościowej. Obraz zmian siły ciężkości przedstawia się 
za pomocą anomalii siły ciężkości, a w przypadku badań mikrograwimetrycznych – mikro-
anomalii siły ciężkości. 

Wielkość obserwowanych anomalii zależy od różnicy objętościowej skał budujących 
formy geologiczne a gęstością ich otoczenia. Uzależniona jest również od głębokości 
położenia strefy odmiennej gęstości, od jej wielkości. Strefy te, jak również formy 
i struktury geologiczne wyróżniające się w ośrodku skalnym inną gęstością objętościową 
generują własne pole grawitacyjne. Rozkład tego pola jest funkcją ww. czynników. Niejed-
norodności mające mniejszą od otoczenia gęstość objętościową są źródłem względnie 
ujemnych anomalii siły ciężkości, zaś względnie dodatnie anomalie wiążą się z występo-
waniem struktur, form czy stref charakteryzujących się podwyższoną w stosunku do oto-
czenia gęstością objętościową. Rozkład anomalii siły ciężkości jest przedmiotem analiz 
i opracowań. Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek siły ciężkości stanowi on 
podstawę do jakościowej i ilościowej interpretacji, w wyniku której określa się związek 
pomierzonego rozkładu anomalii siły ciężkości z budową geologiczną i rozmieszczeniem 
form i struktur oraz wyznacza się ich parametry fizyczne. 

Wyniki obserwacji grawimetrycznych wykorzystać można również do obliczeń średniej 
wartości gęstości objętościowej utworów skalnych zalegających pod profilem pomiaro-
wym. Określenie gęstości na podstawie tych pomiarów oparte jest na zależności pomierzo-
nych wartości siły ciężkości od kształtu formy rzeźby terenu. Zależność tę po raz pierwszy 
wykorzystał Nettleton [7], podając zasady postępowania: poszukiwana jest taka wartość 
gęstości, przy której zmiana anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera nad nierównością 
terenową jest liniowa, a tym samym niezależna od jej kształtu. Jest oczywiste, że taki spo-
sób określania gęstości objętościowej skał jest subiektywny, a tym samym mało dokładny. 
Parasnis [8] zmodyfikował metodę, uwalniając ją od czynnika subiektywnego. Oparł on 
sposób wyznaczania gęstości na prostej zależności pomierzonych wartości anomalii siły 
ciężkości w redukcji wolnopowietrznej od wartości poprawki Bouguera z uwzględnieniem 
poprawki wpływu rzeźby terenu. W zależności od przyjętego aparatu matematycznego 
istnieje wiele metod służących do określania gęstości opartych na założeniach podanych 
bądź przez Nettletona, bądź przez Parasnisa. 

Znane w literaturze sposoby opierają się na doświadczeniach statystyki matematycznej, 
starając się uwolnić od subiektywnego czynnika oceny korelacji między krzywą mikro-
anomalii siły ciężkości dla danej gęstości a kształtem rzeźby terenu. Są to: metoda odwrot-
nych prawdopodobieństw oraz metoda badania funkcji prawdopodobieństwa [1, 2, 9]. 

Największe jednak zastosowanie ma obecnie metoda najmniejszych kwadratów. Jej 
użycie pozwala na określenie nie tylko wartości gęstości, ale również interwału, w którym 
zawiera się jej wartość rzeczywista [8]. 

 
 

3. Zastosowanie mikrograwimetrii do badań zapór ziemnych 
 
W celu udokumentowania przydatności metody mikrograwimetrycznej do badań zapór 

ziemnych wykonano pierwsze prace doświadczalne na zaporze namywanej położonej 
w Koronowie na Brdzie [4]. 
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Rys. 1. Wyniki badań mikrograwimetrycznych wykonanych w lewym skrzydle zapory w Koronowie 

Fig. 1. Results of microgravity survey in Koronowo area 
 
Bezpośrednim powodem zastosowania tej metody na zaporze w Koronowie było wyjaś-

nienie przyczyn wzmożonego wypływu wody w rejonie studni wypadowej. Przypuszczano 
bowiem, że powstały szczeliny w betonowym przewodzie upustu dennego, a wypływająca 
z nich woda rozluźnia materiał skalny wokół nich. Obserwowany rozkład mikroanomalii 
siły ciężkości w profilu 0 (rys. 1) przebiegającym nad upustem dennym świadczy o tym, że 
mikroanomalie ujemne występujące w pobliżu złącz części upustu nie są z nimi związane, 
lecz ze strefami ewentualnych wymyć materiału skalnego. Przekonują o tym odmienny 
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kształt i położenie oraz amplituda każdej z widocznych względnie ujemnych mikroanomali 
siły ciężkości. Dalsza analiza pomierzonego w profilach od I do III rozkładu mikroanomalii 
przekonuje, że osie podłużne mikroanomalii ujemnych i dodatnich korelują się z odpowied-
nimi wartościami ekstremalnymi zarejestrowanymi w profilu 0 (rys. 1). 

Prezentowane rezultaty badań świadczą o możliwości istnienia filtracji wody przez kor-
pus zapory. W wyniku jej przebiegu mogły powstać naprzemianległe strefy zróżnicowanej 
gęstości objętościowej, których obraz wyraźnie jest widoczny w powierzchniowym rozkła-
dzie mikroanomalii siły ciężkości. Pozytywne wyniki pierwszych badań doświadczalnych 
stanowiły podstawę do stwierdzenia celowości stosowania metody mikrograwimetrycznej 
do badań zapór ziemnych. 

W następnych latach przeprowadzono jeszcze dwie serie pomiarowe, w 1974 i 1975 r. 
Zakres prac został powiększony na całą skarpę odpowietrzną [5]. Pomierzony rozkład 
mikroanomalii siły ciężkości potwierdził zarejestrowane we wschodniej części zapory 
występowanie naprzemianległych stref o zróżnicowanej gęstości objętościowej. Zróżnico-
wanie to jednak jest znacznie mniejsze niż we wschodniej części korpusu zapory, czyli 
w tej, w której wykonano pierwsze badania doświadczalne w 1973 r. 

Na szczególną uwagę zasługuje strefa mikroanomalii ujemnej zarejestrowana w I serii 
badań bezpośrednio przy studni wypadowej (rys. 1). Ujemne wartości mikroanomalii siły 
ciężkości wyznaczające tę anomalię spowodowane są obecnością w tych rejonach zapory 
drenażu ujściowego. Jest to zjawisko normalne. Sytuacja ulega jednak pogorszeniu z chwilą 
zaobserwowania zmian w rozkładzie mikroanomalii, a w szczególności gdy pogłębiają się 
jej wartości ujemne. Tego typu tendencje zaobserwować można, porównując wyniki badań 
mikrograwimetrycznych przeprowadzonych w I i II serii pomiarów. W omawianym rejonie 
ujemna wartość mikroanomalii siły ciężkości pogłębiła się o –0,045 mGal w okresie, jaki 
upłynął od czasu wykonania I serii badań. Stwarza to duże zagrożenie w tym rejonie 
zapory. Trzecia seria badań, wykonana w następnym roku, potwierdziła niekorzystną 
tendencję pogłębienia się względnie ujemnych wartości mikroanomalii siły ciężkości 
w tym rejonie. 

W okresie pomiędzy czasem wykonania II i III serii pomiarów mikrograwimetrycznych 
użytkownik zalecił przeprowadzenie badań zagęszczenia gruntu. Badania zrealizowano 
z użyciem sond ciężkich typu Borros, Viktson oraz SUC-ZL. Prowadząc badania stanu za-
gęszczenia tymi sądami, wyznacza się przedział średnich liczb udarów, z których określa 
się tzw. dynamiczny opór sondowania, tj. graniczną wytrzymałość gruntu obciążonego 
dynamicznie ostrzem stożka sondy. Na tej podstawie określa się stan gruntu – jego stopień 
zagęszczenia. Wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych w pełni potwierdziły 
rezultaty uzyskane za pomocą metody mikrograwimetrycznej. 

Innym przykładem zastosowania metody mikrograwimetrycznej do badań zapór ziem-
nych były badania przeprowadzone na trenie zapory narzutowej na Wiśle w Wiśle-Czarnej 
[6]. Prace pozwoliły na znalezienie kierunków przepływu wody przez wał zapory (rys. 2). 

Osie podłużne mikroanomalii ujemnych odpowiadają ciągom przepływu wody przez 
wał odpowietrzny zapory, gdyż u jego podnóża lokalizują one stwierdzone miejsca wy-
pływu wody. Przedłużając ich kierunki w stronę skarpy podwodnej, wyznaczono położenie 
miejsc pęknięcia betonowej galerii podwodnej. Usytuowania tych pęknięć wskazano po 
przeprowadzeniu dodatkowych prac penetracyjnych przez ekipy płetwonurków. 

Zastosowanie metody grawimetrycznej do badań zapór ziemnych pozwala również na 
obliczenie, w profilach pomiarowych, średniej wartości gęstości objętościowej materiału 
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skalnego. Na terenie skarpy odpowietrznej zapory ziemnej w Koronowie stwierdzono roz-
piętość zmian wartości gęstości objętościowej w granicach od 1,75 g/cm3 do 2,05 g/cm3. 
Błąd względny wyznaczonych wartości nie przekracza 5%. Oznacza to, że materiał skalny 
budujący skarpę odpowietrzną zapory w Koronowie jest narażony na przekształcenia. Pro-
ces ten może mieć wpływ na bezpieczną eksploatację badanego obiektu hydrotechnicznego. 

 

 
Rys. 2. Zapora narzutowa na Wiśle. Rozkład mikroanomalii siły ciężkości  

w redukcji Bouguera; izolinie co 0,1 mGal; A – przypuszczalne strefy przepływu  
wody przez wał zapory 

Fig. 2. Results of microgravity survey in Wisła area; A – expected zones  
of the flow of water through the embankment of the dam 

 
Badania grawimetryczne zastosowano również do szczegółowego rozpoznania budowy 

geologicznej w rejonie zapory wschodniej składowiska odpadów poflotacyjnych „Żelazny 
Most”. Pomiary objęły obszar 2 km2. Rozkład anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera 
przedstawiono na rys. 3. Rozkład ten stanowi podstawowy materiał źródłowy do wniosko-
wania o budowie geologicznej rejonu badań. 

Generalnie, charakteryzuje się on wzrostem wartości pola siły ciężkości z południa ku 
północy. Całkowita amplituda zmiany siły ciężkości w tym kierunku wynosi ok. 1,5 mGal. 
Na tle tak ukształtowanego ogólnego trendu pola siły ciężkości wyróżnić można kilka stref 
oznaczonych symbolami A, B, C i D (rys. 3). 

Jak widać, na przedpolu zapory wschodniej występują trzy strefy o zasadniczo różnych 
cechach anomalii. Południowa część zdjęcia grawimetrycznego – strefa A, charakteryzuje 
się jednorodnym kształtem zmian pola siły ciężkości. Obserwuje się tu niewiele zmienia-
jącą się wartość gradientu poziomego siły ciężkości. W strefie tej, na tle monotonicznej 
zmiany siły ciężkości, trudno wyróżnić lokalne zaburzenia w rozkładzie mas. 
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Rys. 3. Rozkład anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera na przedpolu zapory wschodniej  

„Żelazny Most” 

Fig. 3. Schedule of Bouguer anomalies in “Żelazny Most” area 
 
Północna granica strefy A zaznacza się dość wyraźnie. Wyznacza ją pas występowania 

znacznie podwyższonych wartości bezwzględnych gradientu poziomego siły ciężkości.  
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Strefa środkowa B wyróżnia się w całym zdjęciu grawimetrycznym tym, że zajmuje 
największy obszar oraz tym, że obfituje w występowanie wielu lokalnych anomalii siły 
ciężkości, zarówno dodatnich, jak i ujemnych. Oznaczono je symbolami B1, B2 itd. Wśród 
nich zawiera się również lokalny, o ograniczonym przebiegu, pas podwyższonych wartości 
gradientu poziomego siły ciężkości. 

Północną część obszaru badań – strefę C, oddziela od południa kolejny pas podwyższo-
nych wartości bezwzględnych gradientu poziomego siły ciężkości. Pas ten przebiega na 
całej szerokości zdjęcia grawimetrycznego, granicząc u północnego zachodu z wyróżnioną 
strefą względnie ujemnych wartości siły ciężkości. Jest to strefa D (D1, D2, D3), której oś 
podłużna przebiega wzdłuż drogi po koronie zapory składowiska. Sięga ona na północy do 
strefy gradientowej, co oznacza, że nie przebiega wzdłuż osi zapory aż do granicy zdjęcia 
grawimetrycznego na północy. W kierunku przeciwnym, tj. na południe, zwiększając 
amplitudę, osiąga kulminację względnie ujemnej anomalii w rejonie oznaczonym sym-
bolem D2. Dalszy przebieg tej strefy ma miejsce aż do południowej granicy zdjęcia grawi-
metrycznego. 

Anomalie A, B i C stanowią efekt grawitacyjnego oddziaływania struktur geologicz-
nych, zaś wyróżniana anomalia D powstała w wyniku działalności człowieka. Jest ona 
bowiem odzwierciedleniem zmian gęstości w samym nasypie zapory, jak i w stosunku do 
gęstości skał występujących na jej przedpolu.  

Stwierdzono, że w obrębie przebadanego odcinka zapory wschodniej wyróżnić można 
te jej części, w których zachodzą lokalne zmiany gęstości w stosunku do bezpośredniego 
otoczenia. Oznaczono te obszary symbolami D1, D2, D3 (rys. 3). Są to rejony lokalnych 
obniżeń gęstości materiału skalnego pod koroną zapory. 

Przechodząc do interpretacji rozkładu anomalii zarejestrowanych na przedpolu, nie 
można pominąć faktu, że wyszczególniona wyżej anomalia D2 (o wyższej amplitudzie niż 
amplituda anomalii D3) znajduje kontynuację w kierunku anomalii B2, również ujemnej. 
Sugerować to może, że w tym właśnie kierunku nastąpi dalsze pogłębianie się ujemnych 
wartości anomalii. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w obrębie strefy anomalnej B zaznacza się bardzo 
charakterystyczny wzajemny rozkład anomalii B1 – B2 – B3. Środkową względnie ujemną 
anomalię B2 ograniczają od południa i od północy względnie dodatnie anomalie – odpo-
wiednio – B1 i B3. Kontakt obu „zewnętrznych” anomalii z anomalią B2 wyznaczają strefy 
podwyższonego gradientu poziomego siły ciężkości. Opisany układ odpowiada sytuacji, 
w której anomaliom B1 i B3 można przypisać związek z występowaniem skał o podwyż-
szonej gęstości w stosunku do otoczenia, a anomalię B2 generują utwory o obniżonej 
gęstości objętościowej. Sugeruje to, że rejon B2 jest wypełniony osadami lżejszymi niż 
utwory leżące na północ i południe od niego. 

Strefa gradientowa wykazuje cechy kontaktu struktur różniących się gęstością objętoś-
ciową. W porównaniu jednak do przebiegu równoległej do niej strefy gradientowej znaj-
dującej się w północnej części zdjęcia grawimetrycznego nie przebiega ona w kierunku 
wału zapory. Jej zanik może być związany ze zmianą gęstości skał w tym kierunku bądź, co 
jest równoznaczne, z obecnością prostopadle przebiegającej strefy nieciągłości ograniczo-
nej od zachodu anomalią B3. 

Rozwiązanie powyższej kwestii możliwe jest po przeprowadzeniu interpretacji wyni-
ków badań. Pod pojęciem interpretacji badań geofizycznych rozumie się podanie związku 
pomierzonego rozkładu wielkości fizycznych z budową geologiczną. W przypadku badań 
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grawimetrycznych pomierzony rozkład anomalii siły ciężkości jest superpozycją grawita-
cyjnego wpływu struktur regionalnych i wpływu od lokalnych form geologicznych. Wpływ 
lokalnych form odwzorowują anomalie lokalne, natomiast głębokie i duże struktury geologicz-
ne wywołują anomalie regionalne. 

Zadaniem interpretacji jakościowej jest rozdzielenie pomierzonego pola anomalii siły 
ciężkości na pole regionalne i lokalne. Można tego dokonać za pomocą kilku metod. Ich 
wybór zależy od wielu czynników. Najważniejszym, determinującym ów wybór, jest po-
stać otrzymanego w wyniku transformacji pola regionalnego. Powinno ono kształtem 
aproksymować postać anomalii pomierzonych, co w praktyce oznacza, że za pole regio-
nalne przyjmuje się taki rozkład, który daje wygładzony kształt izolinii. 

Równocześnie też wyinterpretowany kształt pola regionalnego powinien konweniować 
z regionalną budową geologiczną. Zatem w omawianym przypadku należy przede wszyst-
kim przypisać zarejestrowanemu trendowi pola siły ciężkości interpretację geologiczną. 
W celu wyznaczenia tego trendu, czyli kształtu pola regionalnego, zastosowano jedną 
z metod uśredniania, tj. metodę Griffina. 

Główną zaletą tej metody jest to, że ma ona charakter filtracyjny. Na kształt obliczo-
nego tą metodą pola regionalnego w jednym rejonie zdjęcia grawimetrycznego nie mają 
wpływu inne, odległe zaburzenia pola siły ciężkości. W metodzie Griffina bowiem za war-
tość anomalii regionalnej siły ciężkości w punkcie pomiarowym uważa się średnią ważoną 
wartość z okręgu o promieniu r wykreślonego z tego punktu. Kształt tak zdefiniowanej 
anomalii regionalnej zależy od przyjętego promienia uśredniania pomierzonych wartości 
pola. 

Po przeprowadzeniu analizy co do wyboru wielkości tego promienia i wykreśleniu 
wielu rozkładów pola regionalnego uznano, że w świetle geologicznych uwarunkowań pro-
mieniem optymalnym jest wielkość 150 m. Otrzymany kształt pola regionalnego wykreś-
lono na rys. 4. Kształt ten odpowiada grawitacyjnemu wpływowi głębokiego podłoża 
skalnego. Jego ukształtowanie nie jest jednorodne. W części południowej ma rozciągłość 
SW–NE, przechodząc stopniowo ku północy w orientację NW–SE. 

Podłoże to stanowią osady różnych ogniw kredy, jury i triasu dolnego. Nad nimi leżą, 
niezgodnie, osady trzeciorzędowe. Układ ten odzwierciedla regionalny rozkład anomalii 
siły ciężkości (rys. 4). Osady trzeciorzędowe zostały znacznie zaburzone, a niekiedy wyciś-
nięte przez lądolód zlodowacenia południowo-polskiego. Pokrywa czwartorzędowa składa 
się głównie z osadów plejstoceńskich. Są to gliny zwałowe, żwiry i piaski akumulacji gla-
cjalnej i glacifluwialnej. Układ trzecio- i czwartorzędowych osadów znajduje odzwiercied-
lenie w rozkładzie anomalii rezydualnych siły ciężkości (rys. 5). Wykreślono je, jak podaje 
rysunek, dla czterech promieni od 150 do 300 m. Ten sposób postępowania ma za zadanie, 
bez ustalenia warunków wstępnych, określenie granicznej głębokości występowania struk-
tur geologicznych generujących wyznaczone anomalie rezydualne.  

Jak łatwo zauważyć, po analizie rozkładów przedstawionych na rys. 5, niezależnie od 
przyjętego promienia służącego do wyznaczania anomalii rezydualnych, kształt pola reszt-
kowego pozostaje bez zmian. W jego obrazie dominuje wpływ lokalnej anomalii, której 
położenie i zasięg przypisać można anomalii B2. Rozprzestrzenia się ona w kierunku za-
chodnim w dwie strony – w rejon północno-zachodni oraz południowo-wschodni. Wza-
jemna odległość pomiędzy tymi rejonami wyznacza poziomy zasięg oddziaływania strefy 
zmniejszonej gęstości skał na podłoże zapory wschodniej wzdłuż jej podnóża. 
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Dokumentację wyników badań grawimetrycznych uzupełnia zestawienie rozkładów 
różnic anomalii rezydualnych wykreślonych na rys. 6. 

 
 

 
Rys. 4. Rozkład anomalii regionalnej siły ciężkości na przedpolu zapory wschodniej  

„Żelazny Most” 

Fig. 4. Schedule of regional anomalies in “Żelazny Most” area 
 
Porównanie tych rozkładów pozwala wnioskować, że istotne przyczyny wywołujące 

pomierzony rozkład anomalii siły ciężkości pochodzą od struktur geologicznych położo-
nych w interwale głębokości 75–100 m p.p.t. Wyraźnie widać bowiem znaczący zanik róż-
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nic anomalii rezydualnych obliczonych dla promieni 250 i 300 m (rys. 6d)), co oznacza, że 
źródłem względnie ujemnych anomalii rezydualnych jest formacja skalna położona właśnie 
w wyżej podanym interwale głębokości. 

 

 
Rys. 5. Rozkład anomalii rezydualnych na przedpolu zapory wschodniej „Żelazny Most”  

obliczonych metodą Griffina dla różnych promieni 

Fig. 5. Schedule of residual anomalies in “Żelazny Most” area, calculate with Griffin method for 
different radius 
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Rys. 6. Rozkłady różnic anomalii rezydualnych obliczonych metodą Griffina w odniesieniu do 

rozkładu wyliczonego dla promienia R = 300 m (rys. 5) 

Fig. 6. Schedule of differences of residual anomalies calculated with Griffin method with reference to 
the schedule calculate for radius R = 300 m (Fig. 5) 
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4. Podsumowanie 
 

1. Rozkład gęstości materiału skalnego zapór ziemnych wyznaczyć można z pomiarów 
grawimetrycznych. 

2. Zastosowanie okresowych pomiarów grawimetrycznych pozwala na stwierdzenie zmian 
w rozkładzie gęstości. 

3. Potwierdzenie wyników badań grawimetrycznych innymi metodami określającymi 
zagęszczenie gruntu wskazuje na dużą skuteczność tej metody geofizycznej. 

4. Pomiary grawimetryczne mogą służyć do wyznaczania średniej wartości gęstości 
objętościowej materiału skalnego budującego wał zapory z błędem nieprzekraczającym 
5% jej wartości. 

5. Badania grawimetryczne umożliwiają rozpoznanie wgłębnej budowy geologicznej 
przedpola zapory, dając pogląd na temat jej bezpiecznej eksploatacji. 
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