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Исследована эффективность методов снижения воздействия транспортных источников сейсмичности на 

здания и сооружения, основанные на регулировании процессов генерирования сейсмотехноволн и их распро-
странения в геологической среде. Доказана целесообразность их применения в условиях населенных пунктов. 
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Вступ. Автомобільний та залізничний транспорт 

є найбільш поширеними постійно діючими та мак-
симально наближеними до об’єктів селітебної забу-
дови джерелами техногенної сейсмічності на тери-
торії будь-якого населеного пункту. За умов такого 
„сусідства“ їх сейсмічний вплив на оточуюче сере-
довище, навіть невідчутний, ігнорувати не доцільно, 
оскільки він може спричинити погіршення стану 
здоров’я людей [1]. Тому дослідження процесів ге-
нерування та розповсюдження даного типу сейсмо-
технохвиль (СТХ), а також захисту від них є актуа-
льними. 

Аналіз попередніх досліджень. Питання розро-
бки заходів зі зменшення інтенсивності динамічних 
коливань при техногенних землетрусах досить ґрун-
товно розглянуті в роботах вітчизняних і закордон-
них науковців. Але більшість досліджень стосується 
методів зниження інтенсивності СТХ у процесі їх 
генерування кар’єрними вибухами [2]. Розглядалися 

різні аспекти застосування сейсмозахисних екранів 
[3]. Розроблено ряд конструктивних рішень щодо 
зниження рівня вібрацій, що виникають під час руху 
потягів [4]. Але залишається недостатньо дослідже-
ним процес управління екологічною безпекою на 
регіональному рівні шляхом застосування методів 
зниження впливу транспортної сейсмічності в умо-
вах селітебної забудови.  

Мета роботи. Розробити комплекс заходів з 
управління екологічної безпекою території, що ба-
зується на зниженні негативного впливу транспорт-
них джерел техногенної сейсмічності на оточуюче 
середовище. Довести доцільність їх застосування в 
умовах селітебної забудови.  

Матеріал і результати досліджень. Автомобі-
льний та залізничний транспорт є наземними джере-
лами техногенної сейсмічності низької та середньої 
потужності [1]. Це обумовлює однотипний характер 
розповсюдження породжених ними СТХ та ідентич-
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ність методів зменшення негативного сейсмотехно-
впливу. Серед заходів з управління екологічною 
безпекою першочергово розглянемо траншейний 

сейсмозахисний екран (рис. 1). Можливий варіант 
конструкції траншейного екрану показаний на рис.2. 

 
 
Рисунок 1 – Розповсюдження транспортних СТХ в однорідному середовищі: 1 – ґрунт; 2 – дорожнє покрит-

тя;  3 – транспортний засіб;  4 – сейсмозахисна траншея;  5 – будівля;  - напрямки розповсюдження ТСХ; 
 - напрямки коливання ґрунту (довжина знаків умовно відповідає інтенсивності СТХ). 

 

Традиційно в сейсмозахисних траншеях в як за-
повнювачі використовували тверді (щебінь, керам-
зит) або волокнисті матеріали [5]. У цих варіантів є 

суттєві недоліки: заповнюючий матеріал згодом 
спресовується та ущільнюється грунтом, який пот-
рапляє в структуру наповнюючої засипки в процесі 
дифузії поверхневої вологи в грунт,  і траншея пере-
творюється на один суцільний моноліт. Це призво-
дить до втрати траншеєю сейсмоізолюючих власти-
востей. Ми пропонуємо заповнювати траншею за-
критими порожніми полиетилентерефталатними 
(ПЕТ) відходами споживання. Утворена гнучка 
структура пружних замкнутих об’ємів забезпечує 
багаторазове заломлення та відбиття сейсмічних 
хвиль, поглинання енергії СТХ, стабільність у часі 
екрануючих властивостей та стійкість бортів тран-
шеї без застосування спеціального укріплення. До 
того ж, таке використання побутових відходів є од-
ним із варіантів їх утилізації. В умовах експеримен-
тального полігону нами досліджено сейсмодемпфу-
ючий ефект екрану (рис. 3). Встановлено, що інтен-
сивність сейсмоколивань знижується в 2 – 2,6 рази.  

 
Рисунок 3 – Зниження інтенсивності автотранспортних СТХ сейсмозахисною траншеєю: а) – схема експе-

рименту:  1 – джерело СТХ,  2 – сейсмозахисний екран (глибина 2 м, ширина 0,5 м),  3 – поверхня ґрунту; б) – 
залежність швидкості зміщення ґрунту від відстані між джерелом СТХ і сейсмоприймачем;  – за відсут-

ності екрануючої траншеї. 
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Рисунок 2 – Закрита сейсмозахисна траншея:  
1 – перекриття траншеї (залізобетонна плита);  

2 – наповнювач (порожні ПЕТ відходи) 
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Розглянутий спосіб захисту доцільно використо-
вувати тільки для окремих, наближених до транспо-
ртних магістралей, об’єктів (наприклад, автозаправ-
ні станції). Тому, в умовах селітебної зони, особливо 
в районах щільної забудови, перевагу, на наш пог-
ляд, слід віддавати методам, що дозволяють знизити 
інтенсивність СТХ на стадії їх генерування.  

Для залізниць, оскільки найбільш інтенсивні 
СТХ породжуються під час руху колісної пари  че-
рез рейковий стик [1], таким методом може бути 
улаштування безстикової колії або віброзахисної 
конструкції колії зі спеціальним скріпленням [4]. 
Такі заходи, за даними [4], при повному облашту-
ванні колії зменшують швидкості зміщення ґрунту 
на відстані до 100  м від залізниці в 3,15–5  разів у 
діапазоні коливань 8–63 Гц.  

Найбільш потужні автотранспортні СТХ вини-
кають при переїзді автомобіля через дефекти доро-
жнього покриття [1]. Тому, пріоритетним напрям-
ком зменшення інтенсивності автотранспортних 
СТХ є утримання в задовільному стані автомобіль-
них доріг,  що на теперішній час досить рідко реалі-
зується.  

Нами проведені дослідження інтенсивності авто-
транспортних СТХ під час руху транспорту по без-
дефектних ділянках і переходу колесом дефектів 
дорожнього покриття транспортної магістралі, а 
також залізничних СТХ під час руху колісної пари 
по суцільній ділянці рейки та переході рейкового 
стику на невіброзахищеній колії. Відстань від автот-
ранспортних і залізничних джерел СТХ до точки 
заміру становила 10 м та 20 м відповідно. Результа-
ти наведені в табл. 1 та 2.  

Таблиця 1 – Швидкість зміщення грунту під дією СТХ, що генеруються під час руху залізничного  транспорту 
№ експерименту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vпз, 10-2м/с 0,32 0,313 0,28 0,33 0,3 0,32 0,27 0,31 0,29 0,33 
Vкз, 10-2м/с 0,18 0,15 0,13 0,18 0,14 0,17 0,12 0,14 0,12 0,19 

Примітка: Vпз та Vкз – швидкість зміщення ґрунту під впливом сейсмотехнохвиль, що генеруються, відпові-
дно при переході колісної пари через рейковий стик і при котінні по монолітним рейкам. 

 
Таблиця 2 – Швидкість зміщення грунту під дією автотранспортних СТХ 

№ експерименту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vпа, 10-2м/с 0,32 0,27 0,36 0,37 0,35 0,26 0,29 0,25 0,38 0,24 
Vка, 10-2м/с 0,13 0,12 0,14 0,16 0,15 0,11 0,12 0,11 0,17 0,105 
Примітка: Vпа та Vка – швидкість зміщення ґрунту під впливом сейсмотехнохвиль, що генеруються, відпові-

дно, при переході колеса через дефект дорожнього покриття та при котінні по бездефектній ділянці. 

 

Використовуючи дані табл.  1  та 2,  ми встанови-
ли, що  середнє зростання швидкості зміщення ґрун-
ту,  що виникає під час руху автотранспорту на де-
фектних ділянках шляхів, становить 2,4 рази порів-
няно з бездефектною дорогою,  для залізниці – 2 ра-
зи, тобто ступінь екологічної небезпеки зростає від-
повідно у 2,4 та 2 рази. 

За відсутності точних даних по умовам прове-
дення експерименту [4] можливо припустити, що 
відмінність отриманого нами результату (2,4 рази) 
та даних [4]  (3,15  –  5  раз)  може пояснюватись різ-

ними швидкостями руху потягів під час експериме-
нтів та їх масою. В нашому випадку спостереження 
проводились під час руху пасажирського потягу зі 
швидкістю 10 км/год. Для вантажного потягу інтен-
сивність сейсмічного навантаження може бути 
більш відчутною.  

На основі експериментальних досліджень вста-
новлено, що на інтенсивність автотранспортних 
СТХ впливають швидкість руху (рис. 4) та маса тра-
нспортних засобів (рис. 5).  

     
Рисунок 4 – Залежність швидкості зміщення грунту Vгр від швидкості руху автомобіля Vат та якості дорожнього 

покриття: 1 – непошкоджене покриття, 2 – дефектна ділянка дороги 
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Рисунок 5 – Залежність швидкості зміщення ґрунту Vгр від маси транспортних засобів mат при переїзді дефекту 
дорожнього покриття (Vат=40км/год): ВНР і БР – відповідно фізично відчутний небезпечний та безпечний рівні 

прямого сейсмічного впливу 

На рис. 4 проілюстровано результати експериме-
нту для автомобіля КАМАЗ на заміському полігоні.   
Збільшення швидкості руху автомобіля з 40  до 60  
км/год спричиняє підвищення інтенсивності СТХ у 
1,5 рази по бездефектній дорозі та у 2 рази – на де-
фектних ділянках.  

Дослідження на дефектних ділянках покриття 
при швидкостях руху транспорту Vат>70  км/год не 
проводились з міркувань попередження пошко-
дження транспортних засобів. 

Відчутна екологічна небезпека сейсмічного по-
ходження формується при подоланні дефектів до-
рожнього покриття транспортними засобами масою 
більше 6 т (рис. 5). Автомобілі масою менше 6 т при 
швидкості руху до 40 км/год  є джерелами невідчут-
ної небезпеки, при масі транспортного засобу менше 
1  т взагалі не відчувається негативного впливу на 
людей. 

Як один із варіантів управління екологічною 
безпекою ми розглядаємо використання дерев із 
розвиненою кореневою системою, висаджених уз-
довж магістралей. Коренева система дерева є своє-
рідною еластичною ґрунтоармуючою сіткою, яка 

зменшує швидкість зміщення ґрунту за рахунок 
пружних сил, що виникають в корінні при перемі-
щенні. За результатами експериментальних дослі-
джень нами встановлено,  що лісосмуга з двох рядів 
дерев підвищує ступінь затухання СТХ у 1,24 рази. 
Даний захід, крім антисейсмічного ефекту призво-
дить до зниження забрудненості повітря та змен-
шення рівня шуму на прилеглих до транспортних 
магістралей територіях. 

Висновки. Таким чином модернізація залізнич-
них колій, ремонт автомобільних доріг, корегування 
схем і режиму руху транспорту, насадження дерев 
уздовж магістралей є найбільш доцільними  з еко-
номічної точки зору, оскільки не потребують улаш-
тування додаткових сейсмозахисних споруд. Тому, 
саме вони є пріоритетними при вирішенні питань 
зниження негативного екологічного впливу транс-
портної сейсмічності на оточуюче середовище. 

Екранування траншеями доцільно використову-
вати для захисту окремих об’єктів в умовах немож-
ливості застосування або недостатньої ефективності 
наведених заходів. 
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