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Резюме: 
Прилагането на взривни работи и уплътнителна техника с вибрационно действие 
постига икономически ефект и скъсяване на сроковете на строителство. При 
постигане на тези две цели често се пренебрегват аспекти от конструктивната 
сигурност. 
Проблемът с несигурността произтича от липсата у нас на достатъчно критерии, с 
които да бъдат нормирани взривните въздействия, особено тези в разломни зони. 
Обикновено се измерва сумарният вектор на скоростта с максимална стойност на 
ускорението – ускорение, което няма физически смисъл за съоръженията и при 
измерванията не се тълкува.  
Чрез новия софтуер, въздействието от взривните работи и динамични въздействия  
се използва за получаване по компоненти  на скорости, премествания, честоти, 
ускорения, периоди на собствени честоти, декремент на затихване и спектри на 
реагиране. Чрез спектрите на реагиране може да бъде проверена сигурността на 
съоръженията, а от обработените акселерограми по посоки може да бъде 
оптимизирана безопасността в паспорта по взривни работи и начина на прилагане на 
динамичните въздействия. Посредством предложената методика може да бъде 
разработена наредба за безопасно взривяване, която да бъде разширена и за всички 
транспортни съоръжения, подложени на динамични въздействия. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
С прилагането на взривни работи в транспортното строителство се постига 

икономически ефект и скъсяване на сроковете на строителство. При постигане на тези 
две цели често се пренебрегват аспекти от конструктивната сигурност на 
съществуващите и нови транспортни съоръжения. 

Например  съществуващите магистрални тунели в Република България са 
изградени без връзки между отделните тръби, което не обезпечава безопасността при 
пожар. Често тези тунелни връзки се налага да бъдат реализирани в съществуващи 
разломи. Прилагането на пробивно-взривни работи в целика между тунелните тръби 
влияе както върху сигурността на съществуващите съоръжения така и при новите 
тунели. В настоящия доклад са разгледани направените измервания в разломния целик 
на тунел „Витиня“ при строежа на напречни противопожарни връзки. Разглеждат се 
възможностите за контролиране и планиране на границите на възникващия при 
взривните работи сеизмичен ефект. 

Проблемът с несигурността произтича от липсата у нас на достатъчно критерии, с 
които да бъдат нормирани взривните въздействия, особено тези в разломни зони. 
Обикновено в практиката с уреди се измерва и документира максималната стойност на 
скоростта, максималното преместване и максималната стойност на ускорението. 
Поради физическата природа на взрива, получаваните ускорения са с големи 
стойности, но поради високата им честота, въздействието им е извън диапазона на 
периодите на собствените честототи на конструкциите. Получавана от уредите за 
мониторинг пикова стойност на преместване не дава информация за основното 
направление от ефекта на взривните дейности и честотата, с която започва трептенето 
на конструкцията. В практиката от измерената пикова скорост и вземане в предвид на 
константата на средата за разпостранение на надлъжни сеизмични вълни, от таблица се 
отчита степента по MSK на създаденото от взривното въздействие сеизмично 
въздействие. Степента на сеизмично въздействие се отчита по субективен критерий за 
влияние върху усещанията на хората. Подобна интерпретация привежда ефекта от 
взривното въздействие към определено степен земетръсно въздействие (напр. 2, 3, 4 
степен по MSK), но няма нищо общо със същността на сеизмичното инженерство и 
сигурността на подземните съоръжения. 

По тази причина и въз основа на факта, че по света се ограничават повече 
параметри освен пиковата скорост, са разработени методика и програма. Предложен е 
практичен начин за определяне на допълнителните параметри на динамичното 
въздействие във времевата област (time domain) и честотната област (frequency domain) 
при наличие на записани велосиграми по време на взривяване на скални масиви. 
Дискутират се някои референтни стойности и референции към нормативни документи, 
определящи допустимите скорости, ускорения и премествания от трептене на 
съоръжения при взривни работи в различни страни. 
Чрез създадения специализиран софтуер се четат от уреда записаните 3D скорости при 
взривните работи. По известните формули от физиката и механиката се получават 
допълнителни графики - XYZ компоненти на скорости, XYZ премествания, XYZ 
ускорения, периоди на собствени честоти на конструкцията, декремент на затихване и 
спектри на реагиране. С използването на спектрите на реагиране може да бъде 
проверена сигурността на съоръженията, а от обработените акселерограми по посоки 
може да бъде оптимизирана и планиран паспорта за следващите взривни работи. 
Посредством предложената методика може да бъде разработена наредба за безопасно 
взривяване и дискутираната система на мониторинг да стане неразделна част от 
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проектите по взривни работи. Необходимо е да бъдат преразгледани и критериите, по 
които в разломни зони и налични съоръжения да бъде оценявано количеството и 
качеството на взривните работи. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
 
2.1 Измерване и записване на скоростите на трептене на скалния масив 

В практиката за мониторинг на 3D вибрациите при и взривни работи в 
транспортните тунели се използват прецизни велосиметри на различни фирми ( 
“Summit Vipa” - DMT, Германия, “Minimate Blaster”- Instanel, Канада, “Mini 
Supergraph” - Nomis, САЩ и др.), които регистрират сеизмични въздействия със 
скорости над 0,5mm/s. В зависимост от използваните норми за провеждане на 
измервания (DIN4150-3, ONORM, SN640 312 или др.) се задава семплиращата честота – 
броя на отчетите в секунда, например 2000Hz, и изискваните стойности на затихвания 
на нискочестотните (Low pass) и високочестотните  (High pass) филтри в dB. Възможен 
е избор на непрекъснат запис или запис при поява на скорости над зададено тригерно 
ниво  - Vtrig. За получаване на прецизни резултати е необходимо измервателната глава 
да бъде твърдо фиксирана към измерваните обекти – скали или конструкции. 

Стандартният софтуер към изброените велосиметри предоставя на потребителя 
сумарен вектор на скоростта и графики на скоростите на трептенията във времевата 
област XYZ. Представят се  и  стойността на максималното ускорение (Peek 
Acceleration) и максималното преместване (Peek Displacement). Графиката на 
ускоренията по направления не кореспондира на разпределението на скоростите, а се 
посочват максималните стойности. Пикът на максималното ускорение се получава 
извън честотната област на съоръженията, в практиката няма възможност получените 
ускорения да бъдат анализирани и по тази причина се игнорират при оценка на риска . 
От така посочените данни на конвенционалния софтуер не може да се добие 
информация за основното направление на въздействие. Това направление се изменя с 
напредване на взривните работи в зоната на наличните съоръжения и има влияние 
върху планиране на разположението, интервалите на закъснение на сериите и 
количеството взривно вещество. За да бъде проследено поведението на съоръжението и 
в случая на настоящото изследване, записът на скоростта се разлага на компоненти по 
трите оси X,Y и Z (Фиг.1). 

С цел бързодействие на записа и икономия на памет, данните в уреда се записват в 
стандартния за геофизични измервания бинарен формат “SEG2”. Подробно описание на 
позициите на бинарните записи е налично в Internet. За разчитане и изчертаване на 
записаните данни е създаден специализиран софтуер на програмен език Visual C++. 
 

2.2 Обработка на записаните скорости за генериране на  
акселерограми и графики на премествания във времевата област 

 
Записаните от уредите графики на скоростите по XYZ имат следния вид: 
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Фиг.1:Записани графики от уреда на вектора на скоростта на компонени по оси X,Y и Z 

За определяне на стойностите на ускоренията във времето (акселерограма), със 
записаните в уреда скорости е необходимо да се извърши числено диференциране: 

(1)     ai+1 = Vi+1-Vi / (ti+1 – ti);    [m/s2]          
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2: Получена акселерограма по направление Х 
 

Стойностите на преместванията във времето може да бъдат получени чрез 
числено интегриране на записаните скорости (Фиг.3): 
(2)   ui+1 = u0 + ui +  (Vi  + Vi+1)   / 2 * (ti+1 – ti);  [mm]       
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Фиг.3: Стойности на преместванията по направл. Z 
 
2.3 Определяне на амплитуди в честотната област – спектър на 
релативните ускорения (RA), релативните скорости (RV) и релативните 
премествания (RD).Спектър на псюдоускоренията (PRA)  и 
псюдоскорости (PRV) 

Преминаването на данни от времевата област в честотната област ( съставяне на 
зависимост Амплитуда-Честота) може да бъде извършено по два принципно различни 
начина: 
 - Разлагане на получената акселерограма в ред на Фурие чрез метода FFT (бърза 
трансформация на Фурие ) – опция разпостранена в използваните в практиката 
софтуери. Този метод не е подходящ за анализ на строителни конструкции, тъй като не 
може директно да бъде отчетено затихването на средата; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Директно интегриране на уравнението на движението на определен брой 

демферирани едномасови осцилатори със зададени собствени честоти при 
входно въздействие получената акселерограма. За всеки осцилатор се задава 
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стойност на коефициента на затихване С като % от критичното затихване 
(например 5% ) (Фиг.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
Графиката е от [1]. 
 
Damping Ratio = 0.050 
                                                                                                  PSEUDO            PSEUDO 
PERIOD         FREQ        DISPLACEMENT             VELOCITY             ACCELERATION            VELOCITY        ACCELERATION 
 [sec]         [Hz]           SD[MICRON]           SV[MM/SEC]             SA[MM/SEC2]          SD*W[MM/SEC]    SD*W*W[M/SEC2] 
 
     0.001   1000.000           0.0000024              0.0035              9.4617              0.0148              9.4609  
     0.002    500.000           0.0000125              0.0229             12.6341              0.0393             12.6050  
     0.003    333.333           0.0000658              0.1374             29.5087              0.1378             29.4212  
     0.004    250.000           0.0001139              0.1825             28.8341              0.1789             28.6575  
     0.005    200.000           0.0001520              0.2000             24.6233              0.1910             24.4799  
     0.006    166.667           0.0001525              0.1754             17.2950              0.1597             17.0508  
     0.007    142.857           0.0001400              0.1544             11.6023              0.1257             11.5028  
     0.008    125.000           0.0001170              0.1402              7.4866              0.0919              7.3621  
     0.009    111.111           0.0001203              0.1217              6.0110              0.0840              5.9794  
 

Фиг.4: Постановка за Спектър на реагиране и резултати по метода на директно интегриране на 
акселерограма 

 
От получените спектри на реагиране, по методиката на сеизмично изследване, се 

проверява сигурността на съществуващите съоръжения.  
 

2.4 Определяне на собствените честоти на скалния масив или 
конструкция на наличните съоръжения 

Вследствие на взривните въздействия, скалният масив (или конструкцията) се 
привежда в трептения, които след приключване на въздействието преминават в 
свободни затихващи трептения. Периодът на трептене на конструкцията е равен на 
времето между два пика на синусоидата. Коефициентът на затихване на средата се 
определя от времето при което амплитудата намалява 2 пъти(Фиг.5).  
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Фиг.5: Графика за определяне на периода на трептене и коефициента на затихване 
  
2.5 Възможност за опитно определяне на скоростта на надлъжните 
вълни сp 

При монтиране на два велосиметъра на разстояние L е възможно да се определи 
скоростта на надлъжните вълни  Сp по времето Δt  на закъснението на един и същи 
динамичен пик 
(3)     Сp = L / Δt                  
 
2.6 Сравняване на получените стойности с нормативно допустимите 
според  зададени  норми 

След получаване на гореуказаните параметри следва стойностите им следва да се 
сравнят с нормативно допустимите, съгласно с действащите норми в дадената страна.   
- В българските норми [2] от коефициента на Протодяконов се задава безопасна скорост 
и на тази база се изчислява количеството ВВ. От   измерената пикова скорост и Ср се 
определя относителната деформация при динамичното  въздействие( Табл.1). 
 

Табл.1: Определяне на относителната деформация при динамично въздействие при измерено 
Ср=2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V[mm/s] Cp[m/s] Eps 500 Cp[m/s] Eps 2500

7 500 0,000014 2500 0,0000028

8 500 0,000016 2500 0,0000032

9 500 0,000018 2500 0,0000036

10 500 0,00002 2500 0,000004

11 500 0,000022 2500 0,0000044

12 500 0,000024 2500 0,0000048

13 500 0,000026 2500 0,0000052

14 500 0,000028 2500 0,0000056

15 500 0,00003 2500 0,000006

16 500 0,000032 2500 0,0000064

17 500 0,000034 2500 0,0000068

18 500 0,000036 2500 0,0000072

19 500 0,000038 2500 0,0000076

20 500 0,00004 2500 0,000008

21 500 0,000042 2500 0,0000084

22 500 0,000044 2500 0,0000088
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От получената относителна деформация се получава приведената степен на 
сеизмичност по MSK( Табл.2). 

 
Табл.2: Определяне на степента на динамично въздействие по MSK 

 

 
Приема се, че въздействието върху конструкцията е еквивалентно на съответната 

степен на сеизмичност. За преценката на сигурността се използват качествени 
критерии. Подобен подход е  недостатъчен да бъде направена изчислителна оценка на 
сигурността на наличните съоръжения. 

В подкрепа на тезата да бъдат направени допълнителни изследвания, които да 
бъдат база за  изчислителна оценка върху съоръженията са  немските, френските и 
шведски норми [3]. В тези норми се дефинират допустими скорости (ускорения, 
премествания) като функция на честотата на въздействието.  
 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
След обработка и анализ на записаните параметри на взривните работи, за 

мониторинга на взривните работи следва да бъдат направени  следните принципни  
изводи и допълнитeлни предложения които трябва да залегнат в бъдещите работни 
проекти за взривни работи и с цел да намалят динамичните вибрации в конструкцията 
на наличните тунели: 

1. На този етап да се приемат максимално допустими стойности на скоростите на 
конструкцията и околния разломен скален масив  < 8-10 mm/s  за бъдещите 
взривни работи; 

2. От проектанта на взривните работи следва да бъде направен анализ на 
причините за получаване на различни пикови скорости в някои серии взривове  
(съотношения на амплитудите може да достигнат до 1:3) и в бъдеще пиковете в 
тези серии да бъдат минимизирани и изравнени. От акселерограмите може да 
бъдат уточнени сериите на взривяване, закъснението, количеството ВВ, 
последователността и разположението на зарядите;   

MSK Характеристика Отн.Деформация

I Не е усетено земетресение 0,000003125

II Едва усетено земетресение 0,00000625

III Слабо разтърсване 0,0000125

IV Забележимо разтърсване 0,0000225

V Пробуждане 0,00005

VI Уплаха 0,0001

VII Повреждане на сгради 0,0002

VIII Силно повреждане на сгради 0,0004

IX Всеобщо повреждане на сгради 0,0008

X Всеобщо разрушаване на сгради 0,0016

XI Катастрофално 0,0032

XII Изменение на релефа 0,0064
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3. Следва след всеки взрив да бъде направен анализ  на зърнометричния състав на 

отбития скален материал и с цел намаляване на риска да се препоръча 
прецизиране на количеството взривно вещество; 

4. Да се следи за ефекта  на екраниращи отвори по целият котур на откопаване и 
при необходимост да бъдат увеличени като гъстота и дълбочина; 

5. При наближаване до съществуваща тунелна тръба, количеството ВВ и Паспорта 
на взривяване трябва да бъдат актуализирани за всеки следващ етап от 
Проектанта по взривните работи  ( с отчитане измерените данни при 
предходните етапи). 

Като общо заключение, освен казаното по-горе, трябва в бъдеще при взривяване в 
разломни зони  да бъдат използвани два основни подхода: 

1. Уточняването на количеството ВВ не трябва да бъде както обикновено 
„отгоре-надолу“, а да се започва с минимални количества ВВ и при 
необходимост количествата да се увеличават, т.е подходът да бъде „отдолу-
нагоре“; 

2. При взривяване в усложнени геоложки условия количеството ВВ да не бъде 
основен критерий за заплащане на взривните работи, а критерий да стане 
риска при изпълнение на подобни задачи. 

Разгледан е по-сложния случай при взривяване в обхвата на съществуващи 
съоръжения. Но аварии се регистрират и при всривни дейнокти при нови тунели.  
Поради този факт следва да бъдат прецизирани и ПВР при ново строителство. Походът 
може да бъде използван за оценка на динамичните въздействия при скални откоси и при 
оценка на динамичното поведение на изградените мостове. 
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