
ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     483 

УДК 624.39.329 

Н.С. Ремез, д.т.н., проф., Д.А. Наавгуст, магістр 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЕЙСМОВИБУХОВИХ ХВИЛЬ З 

ОХОРОННИМИ ОБ'ЄКТАМИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЧАСТОТНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРИКЛАДІ КОЩІЇВСЬКОГО ГРАНІТНОГО КАР'ЄРУ 

Проведено дослідження сейсмостійкості ліній електропередач та газопроводу, 

розміщених поблизу Кощіївського гранітного кар’єру, при проведенні вибухових робіт на базі 

математичного моделювання взаємодії сейсмовибухових хвиль з урахуванням частотних 

характеристик коливального процесу під час поширення сейсмовибухових хвиль. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЛН С ОХРАНЯЕМЫМИ  ОБЪЕКТАМИ С УЧЕТОМ ИХ 

ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ПРИМЕРЕ КАЩЕЕВСКОГО ГРАНИТНОГО 

КАРЬЕРА 

Проведено исследования сейсмостойкости линий электропередачи газопровода, 

расположенных вблизи Кащеевского гранитного карьера, при проведении взрывных работ на 

базе математического моделирования взаимодействия сейсмовзрывных волн с учетом 

частотных характеристик колебательного процесса во время распространения 

сейсмовзрывных волн. 
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MATHEMATICAL MODELING OF SEISMIC EXPLOSIVE WAVES TO 

PROTECTED OBJECTS BASED ON THEIR FREQUENCY CHARACTERISTICS OF 

THE EXAMPLE KOSCHIEVSKOGO GRANITE QUARRY 

The research of seismic stability of power lines and gas pipeline located near Koschiyivskij 

granite quarry during explosive works based on mathematical simulation of seismic explosive waves 

considering the frequency characteristics of oscillatory process during propagation seismic explosive 

waves. 

Key words: seismic explosive waves, frequency oscillation, objects to be protected, 

mathematical simulation. 

 

Вступ. Проблема взаємодії сейсмовибухових хвиль з елементами конструкцій 

(природні та інженерні) в ґрунтах є досить актуальною в даний час, так як такі об’єкти під 

впливом техногенних навантажень знаходяться в зоні ризику. Це може призвести то 

нерівномірного просідання фундаменту, додаткове навантаження в конструкціях будівлі, 

зниження їх надійності а також їх руйнування [1-4].  

Отже раціональне проектування та експлуатації даних конструкції та прогнозування 

оцінки їх стійкості неможливе без точного знання впливу та характеру дії зовнішніх сил. Тому 

детальне вивчення характеру поведінки сейсмовибухових хвиль та виділення таких його 

характеристик, які в найбільший ступені впливають на систему «ґрунт-основу-фундамент-

споруда». 

Вибухове дроблення середовища супроводжується випромінюванням пружних 

сейсмічних хвиль. Багаторазову дію сейсмічних навантажень на охоронювані об'єкти може 

призвести до тріщиноутворенню в елементах будівельних конструкцій і втрати несучої 

здатності останніх. При виборі безпечних режимів підривання виходять з того, щоб рівень 
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сейсмічної дії вибуху не перевищив гранично допустимого (критичного) значення, при цьому 

ґрунтуються на існуючих нормативних даних, фактичному стані об'єктів, що охороняються, 

терміни їх експлуатації, ступеня відповідальності і т.д [5]. 

Завдання та мета дослідження. Метою досліджень є комплекс теоретичних 

досліджень та чисельних експериментів процесів поширення та взаємодії сейсмовибухових 

хвиль з охоронними об’єктами для прогнозування їх сейсмостійкості. 

Завдання дослідження: 

1. Розрахунок сейсмобезпечної швидкості зміщення ґрунту в основі ЛЕП та поблизу 

газопроводу. 

2. Розрахунок власних коливань об’єктів, що охороняються. 

3. Чисельне дослідження напружено-деформованого стану газопроводу під час дії 

сейсмовибухових хвиль. 

Результати дослідження. Загальноприйнятим критерієм сейсмічної небезпеки вибуху 

є швидкість зсуву ґрунту (або бетону) в основі об'єкту, що охороняється. 

Для розрахунку будівель та споруд на сейсмостійкість і для прогнозування сейсмічного 

впливу потрібно мати достовірні данні про сейсмічне навантаження. При цьому важливо 

правильно оцінювати зміни інтенсивності сейсмічних коливань при їх передачі від ґрунту до 

фундаменту споруд і далі до всіх складових елементів споруд з урахуванням їх частотних 

характеристик. 

Зазвичай для будівель і споруд небезпечною є довгоперіодична складова спектру 

сейсмоколивань. Це пояснюється домінуючою низькою частотою їх (1-7 Гц). Руйнування у 

цьому випадку відбувається в результаті збігу сейсмоколивань з власною частотою 

фундаментів і об'єктів. Особливо важливі дослідження спрямовані на вишукування способів 

впливу на формування сейсмічного спектра, що має мінімальну енергетичне навантаження на 

небезпечних частотах. До ефективних способу регулювання сейсмічної енергії в частотному 

діапазоні відносяться: застосування конструкції свердловинного заряду вибухової речовини 

(ВР) із різною концентрацією об'ємної енергії; застосування різних схем підривання в тому 

числі короткоуповільненого підривання (КУП) із заданим інтервалом уповільнення [6-8].  

Запропоноване дослідження базується на висновках статей [5,8-10], і присвячено 

аналітичному опису процедури урахування впливу приєднаної маси протяжної в плані 

наземної споруди на інтенсивність поверхневого прояву заглибленої руйнуючої сейсмічної дії 

в масиві ґрунту, що моделюється середовищем, що має в'язкі і пружні властивості. 

Під конструктивними характеристиками споруди мається на увазі протяжність в плані 

(розміри по довжині, ширині), поверховість (висота), конструкція елементів, що несуть. 

Перераховані характеристики безпосередньо впливають на величину приєднаної маси [7]. 

На рисунку 1 представлений розріз ґрунтового масиву характерний для даного об’єкта 

дослідження. Зосереджена зсувна дія, що змінюється за гармонійним законом, передається з 

боку жорсткішого шару, зокрема, скельної породи і впливає на охоронні об’єкти 

Охоронними об’єктами, які розташовані в границях земельного відводу Кощіївського 

гранітного кар’єру та потребують розрахунок розмірів небезпечної зони по дії сейсмічних, 

ударно-повітряних хвиль та розльоту окремих кусків породи при ведення вибухових робіт є: 

- Газопровід діаметром 159 мм, робочий тиск Р=55 кг/см2, тимчасовий опір сталі 

розриву 520 МПА, товщина стінки 4 мм, товщина присипки ґрунтом 1,0-3,7 м; 

- Повітряна лінія напруги 330 кВ на металевих опорах; 

- Повітряна лінія напруги 10 кВ на залізобетонних напругах. 
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Найкоротша відстань вказаних охоронних об’єктів від вибухового 1-го блока 480, 560 

та 330 м відповідно. Повітряні лінії опираються на залізобетонних прямокутних підп’ятниках 

розміром 0,5*0,5 м. 

Критерії сейсмонебезпеки при вибухових роботах для об’єктів є швидкість змішення 

ґрунтуу його основи. 

Пошкодження будівлі відбувається в тому випадку, коли швидкість зміщення ґрунту в 

основі переважає допустиму величину швидкості зміщення для даної споруди, тобто коли 

U>Uдоп [6-8]. 

Результати сейсмовимірювань від 3-х вибухів (блоки №№ 3,4,5) та допустимі 

швидкості коливань, розраховані за методикою [7] приведені в табл.1. 
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Рисунок 1 – Схема розташування охоронних об’єктів: 

1 - свердловина з ВР; 2 - лінії електропередач; 3 - газопровід; 4 - поширення сейсмічних 

хвиль. 

 

Таблиця 1 – Результати сейсмовимірювань та допустимі швидкості коливань 
 

№ 

 

 

Місце встановлення 

датчиків 

Відстань до вибухув м 

№ блоків (маса ВР  Q за,- 

Q гр,кг) 

Максимальна швидкість 

коливань в см/с 

 

Допустима 

інтенсивність По складовим№ 

блоку 

Сумарна, 

см/с (бал) 

по блокам з № 
3 

3000, 

515 

4 

1304, 

218 

5 

1380, 

240 
3 4 5 

3 4 5 см/с бал 

1 

на грунтовій основі 

біля опори ЛЕП 330 

кВ 475 445 450 

1,06 0,67 1,02 
1,06 

(ІV) 

0,67 

(ІІІ) 

1,02 

(ІV) 
1,0 

грун 

основ 

доІV 

грун 

основ на  каркасі опори 

ЛЕП 330 кВ 
1,55 1,44 1,86 

1,55 

(V) 

1,44 

(ІV) 

1,86 

(V) 

2 

на грунтовій основі 

над 

магістральним 

газопроводом І 425 380 400 

1,69 0,96 1,37 

1,9 

(V) 

1,14 

(ІV) 

1,59 

(V) 
3,0 V 

на грунтовій основі 

над магістральним 

газопроводом І 

0,58 0,62 0,8 

3 

на грунтовій основі 

над магістральним 

газопроводом ІІ 

440 395 415 
0,71

4 
0,45 0,79 

2,29 

(V) 

1,15 

(ІV) 

1,53 

(V) 
3,0 V 
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Аналізуючи вище зазначені дані можна зробити висновок що для підтримання 

сейсмостійкості охоронних об’єктів в результаті проведених досліджень можна 

рекомендувати допустиму швидкість зміщення ґрунту 3,0-6,0 см/с по сейсмічній шкалі для 

вибухів на приведеній відстані10-16 м/кг1/3. 

Вплив масових вибухів на Кощіївському гранітному кар’єру в результаті проведення 

двох вибухів, на відстані 380 м та 440 м відповідно від осередку вибуху наведені на рис. 2. 

Сейсмоприймачі встановлені на ґрунт у основи ЛЕП та на її конструкції на висоті 4 м, під час 

проведення вибухів їх розташування не змінювалося. 

 

 
Рисунок 2 – Осцилограми на ґрунті поблизу опори ЛЕП, на опорі ЛЕП при першому і 

другому вибухах. 

 

Таблиця 1 – Максимальні значення швидкості зсуву на конструкції опори та ґрунту 

Місце установки 

сейсмоприймача 
Вибух №1 Вибух №2 

Конструкція опори 0.64 см/c 0.45 см/c 

Грунт основи опори 0.85 см/c 0.37 см/c 

 

Аналізуючи осцилограми та дані таблиці 2, можна помітити, що при вибуху №1 

швидкість коливання ґрунту більше, ніж швидкість коливання конструкції опори, а при вибуху 

№ 2 – навпаки. Аналізуючи приведені амплітудно-частотні характеристики (АЧХ), 

представлені на рисунку 3 та 4, можна відмітити, що для конструкції опори при вибухах №1 

та №2 мають яскраво виражений пік амплітуди коливань на частоті 26,5 Гц, яка є частотою 

коливань власних (вільних) коливань конструкції опори ЛЕП. 
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Рисунок 3 – АЧХ сейсмічних коливань, записаних сейсмоприймачем на ґрунті (а) і на 

конструкції опори (б) при вибуху №1. 
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Рисунок 4 – АЧХ сейсмічних коливань, записаних сейсмоприймачем на ґрунті (а) і на 

конструкції опори (б) при вибуху №2. 

 

При вибуху № 2 АЧХ сейсмічних коливань, зафіксованих в ґрунті в основі опори 

містить амплітудний максимум на частоті, яка є близькою до частоти власних коливань опори 

ЛЕП (22,5 Гц), тому проявився ефект резонансу між сейсмовибуховими хвилями та 

конструкцією опри ЛЕП, що призвело до збільшення швидкості коливань порівняно з 

швидкістю зміщення ґрунту в 1,22 рази. 

Підземні трубопроводи (газопроводи) перевіряються на міцність в подовжньому 

напрямку. При цьому використовується метод граничних станів, сутність якого полягає в 

тому, що розглядається такий напружений стан трубопроводу, при якому подальша його 

експлуатація неможлива [10]. 

При розрахунку (перевірці) міцності трубопроводу враховуються такі навантаження і 

впливи: 

1. Навантаження і впливи, що виникають при спорудженні, випробуванні та 

експлуатації трубопроводу (вони виражаються через поздовжні осьові напруги - МПа). 

2. Навантаження від впливу сейсмічних сил (напруги, спрямовані уздовж поздовжньої 

осі трубопроводу, Sпр . , МПа). 

До першої групи навантажень і впливів відносяться: робоче (нормативне) тиск 

продукту, що транспортується, температурний перепад у металі стінок труби, який 
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визначається як різниця між максимально або мінімально можливої температурою стінок при 

експлуатації і найменшою або найбільшою температурою, при якій фіксується розрахункова 

схема трубопроводу. До цієї групи відносяться навантаження і впливи, пов'язані з опадами і 

обдиманням ґрунту, зсувами, деформаціями земної поверхні в результаті гірничих робіт. 

До другої групи навантажень і впливів відносяться сейсмічні сили, викликані 

землетрусами або вибуховими роботами. У цьому звіті досліджуються і враховуються 

сейсмічні дії, які можуть бути викликані масовими вибухами в Кощіївському кар'єрі при його 

експлуатації [10,11]. 

Ступінь пошкодження трубопроводу від дії сейсмічних хвиль залежить від цілого ряду 

чинників: сили сейсмічної дії і напрямки поширення сейсмічних хвиль, геологічних і 

гідрогеологічних умов експлуатаційно-технологічних навантажень і впливів, конструкції 

трубопроводу і його стиків, характеристик матеріалу труб, ступеня зношеності трубопроводу 

[12]. 

Граничний стан магістрального підземного сталевого газопроводу ДККР буде 

характеризуватися нерівністю [10] 

                                        ( Nпр . + Sпр . )≤
12R ,                                    (1) 

де - Nпр .  найбільші можливі напруги в трубопроводі від розрахункових 

експлуатаційних навантажень і впливів, МПа;  Sпр .  - найбільше можливе напруга в 

трубопроводі від сейсмовзривних впливів, МПа; 
2  - коефіцієнт враховує двовісне 

напружений стан металу труби, при розтягуючих осьових поздовжніх напругах, що відповідає 

значенню максимального позитивного температурного перепаду; 
1

R  - розрахунковий опір 

металу труби (МПа). 

 

Напруження в прямолінійних підземних магістральних газопроводах від дії сейсмічних 

сил, спрямованих уздовж поздовжньої осі газопроводу, визначаються за формулою [10] 

                
p

CП

пр
V

TEаКKm 
  000

.

04,0
 ,                                      (2) 

де m0 - коефіцієнт защемлення газопроводу в ґрунті; К0 - коефіцієнт, що враховує 

відповідальність газопроводу; КП - коефіцієнт повторюваності сейсмічної дії; ас - сейсмічне 

прискорення ґрунту , см/с2; Е0 - модуль пружності металу, МПа; Т - переважаючий період 

сейсмічних коливань ґрунтового масиву,с; Vр - швидкість поширення об’ємної сейсмічної 

хвилі вздовж поздовжньої осі газопроводу, см/с;  

 

Використовуючи умову сейсмостійкості  підземного газопроводу та  результати 

вимірювань параметрів СВХ в кар'єрі були обчислені сейсмобезпечної відстані які склали 550 

м при максимально допустимій масі заряду 4000 кг 

 

Висновки 

Було установлено, що для підтримання сейсмостійкості охоронних об’єктів в 

результаті проведених досліджень можна рекомендувати допустиму швидкість зміщення 

ґрунту 3,0-6,0 см/с по сейсмічній шкалі для вибухів на приведеній відстані    10-16 м/кг1/3. 

Згідно з проведеного аналізу частота 26,5 Гц є частотою власних (вільних) коливань 

конструкції опори ЛЕП. При проведенні вибуху № 2 спрацював ефект резонансного явища 
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між СВХ і конструкцією опори, що призвело до збільшення швидкості коливання в порівнянні 

з швидкістю зміщення ґрунту в 1,22 рази. 

Використовуючи умову сейсмостійкості  підземного газопроводу та  результати 

вимірювань параметрів СВХ в кар'єрі були обчислені сейсмобезпечної відстані які склали 550 

м при максимально допустимій масі заряду 4000 кг. 
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