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ZAGROŻENIA OD PUSTEK KRASOWYCH 

2 / Zagrożenie naturalne od pustek krasowych

• szczególne narażone są 
złoża skał węglanowych         

i solno-gipsowych, takich 
jak: wapień, dolomit, gips, 

sól kamienna

• w wyniku procesu 
krasowienia powstają różne 

formy: leje, kawerny, 
kominy, studnie, jaskinie

• obejmują złoża, w których 
występują procesy 

krasowienia, czyli zjawisko 
wietrzenia chemicznego
(np. rozpuszczanie i 

wymywanie)



Zagrożenie naturalne od pustek krasowych3 /

ZAGROŻENIA OD PUSTEK KRASOWYCH 



Zagrożenie naturalne od pustek krasowych4 /

Formy krasowe wypełnione 
nadkładem wewnętrznym

- trudności podczas selektywnej eksploatacji 
złoża i utrzymanie odpowiedniej jakości 

produktu

Formy krasowe w postaci 
pustek

- zagrożenie dla pracujących maszyn oraz 
podczas wykonywania robót strzałowych

Formy krasowe w postaci 
szczelin

- zagrożenie dla pracujących maszyn oraz 
podczas wykonywania robót strzałowych
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PROFILAKTYKA
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Badania geofizyczne metodą geoelektrycznej tomografii 
elektrooporowej ERT Electrical Resistivity Tomography

- metoda ERT wykorzystuje oporność elektryczną różnych warstw litologicznych
- łączy dwie metody: profilowania elektrooporowego i sondowania geoelektrostatycznego

1

• polega na wykonaniu obwodu elektrycznego, w którym funkcję opornika przyjmuje ośrodek geologiczny

• elementami składowymi układu pomiarowego są elektrody nadawcze i odbiorcze rozlokowane wzdłuż profilu pomiarowego

• oporność mas ziemnych lub skalnych jest mierzona przez rejestrację różnicy potencjałów na elektrodach

2

• wynikiem jednoczesnego wykonywania serii sondowań oraz profilowania jest dwuwymiarowy przekrój reprezentujący rozkład pozornej 
oporności

• wartości pozornej oporności są przeliczane z wykorzystaniem algorytmów inwersyjnych na wartości oporności badanego ośrodka

3

• z jednego profilu badawczego zbierane są setki pomiarów

• dane zostają przetworzone i zinterpretowane przez specjalistów, którzy na ich podstawie generują model opornościowy ośrodka

• interpretacja wyników polega na przyporządkowaniu odpowiedniej warstwy litologicznej do odpowiednich wartości oporności 
elektrycznej 

4
• wynikiem jest model przedstawiający lokalizację oraz głębokość występowania miejsc z potencjalnymi anomaliami, z podziałem na 

obszary pustek krasowych oraz pustek krasowych wypełnionych utworami ilastymi
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Badania geofizyczne metodą geoelektrycznej tomografii elektrooporowej ERT

• gipsy charakteryzują się dużą zmiennością opornościową
• górna warstwa profilu jest niskooporowa - związane jest to z warstwą

nadkładu (m.in.: gliny, piaski) oraz występowaniem gipsów
mikrokrystalicznych,

PROFILAKTYKA

• warstwa dolna profilu osiąga wysokie wartości oporności, związane jest to z występowaniem gipsów selenitowych, tj.
wielkokrystalicznych,

• obniżone wartości oporności w otoczeniu anomalii wysokooporowej mogą wskazywać na leje krasowe wypełnione
iłem, w miejscach gdzie występują nietypowe, bardzo wysokie oporności można podejrzewać występowanie pustek
krasowych.
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A jak to wygląda w praktyce? 

PROFILAKTYKA

1

•Badania ERT

2

•Wskazanie miejsc potencjalnie 
niebezpiecznych pod 

względem występowania 
pustek krasowych

3

•Służba miernicza wyznacza w 
terenie wskazane punkty

4

•Weryfikacja punktów przy 
użyciu wiertnicy

5

•KRZG informuje służbę 
mierniczą o potwierdzonych 

miejscach występowania 
pustek

6

•Służba miernicza nanosi 
lokalizacje pustek na mapy 

górnicze

7

•Służby ruchu oznakowują w 
terenie zasięgi pustek 

krasowych

8

•Zapoznanie pracowników  ze 
sposobem oznakowania, 
lokalizacją pustek oraz 

sposobie poruszania się w ich 
otoczeniu

9

•Otwarcie pustki
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A jak to wygląda w praktyce? 

PROFILAKTYKA

8

•Zapoznanie pracowników  ze sposobem 
oznakowania, lokalizacją pustek oraz 

sposobie poruszania się w ich otoczeniu
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