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На базі променевого підходу і стереомеханічної теорії удару розроблений ме-
тод дослідження взаємодії пружних хвиль з гірничими виробками різного попе-
речного перетину. За допомогою нульового наближення променевої теорії 
розв’язана конкретна задача про падіння плоскої пружної хвилі стиску на горизо-
нтальну гірничу виробку склепінчастого поперечного перетину.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При розв’язку задач сейсмології, сейсморозвід-

ки і аналізі динамічної поведінки гірських виробок під час вибухів і гірських 
ударів актуальними виявляються питання математичного моделювання явищ 
відбиття та заломлення пружних хвиль на поверхнях розділу порід із різними 
механічними властивостями [1, 2]. Використаємо для цього променевий метод і 
стереомеханічну теорію удару [3]. Така методика може бути використана для 
дослідження відбиття, ініційованих техногенними або природними джерелами 
пружних хвиль від гірських виробок у ґрунтах і гірських породах.  

Метою роботи є визначення динамічних напружень на контурні виробки під 
впливом плоского фронту вибухової хвилі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Коливання пружної породи 
описується хвильовими рівняннями [4] 
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де ( ) ρµλ /21 +=c , ρµ /=2c  – швидкості розповсюдження повздовжньої 
і поперечної пружних хвиль відповідно; 

     λ , µ – параметри Ламе; 
      ρ – щільність, кг/м3. 
Обмежимося в подальшому розглядом випадків плоских задач. Векторний 

потенціал запишемо у вигляді ψ= ψq, де q – перпендикулярний площині 
розв’язку одиничний вектор. 

Виразимо хвильові потенціал у вигляді променевих рядів [1]: 
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Тут x – радіус - вектор; величини τ−t , τ−t  визначають проміжки часу 
відповідно після приходу в P – і S– хвилі, що розглядаються. Тоді величина 

τ−t  визначає місцеположення фронту P  – хвилі, а величина τ−t  – положен-
ня фронту S  – хвилі в момент часу t .  

У виразах (2) коефіцієнти розкладів kϕ , kψ  є функціями тільки просторових 

координат. Множення цих розкладів на функції Хевісайда )( τ−tH  і )( τ−tH  
обумовлено прийнятим допущенням, що до приходу фронту хвилі в точку, що 
розглядається, середовище даною хвилею не збурюється. 

Підставляючи (2) в (1) і прирівнюючи до нуля коефіцієнти перед однакови-
ми ступенями ( τ−t ) і ( τ−t ), отримуємо визначальні функції τ і τs рівняння 
шляху, що пройшла хвиля: 

 

(∇ τ ) 2  = 1/α 2 ,     (∇ τs ) 2  = 1/β 2 ,                                   (3) 
 

і рівняння переносу  
 

2(∇ τ )(∇ ϕ k ) + ϕ k ∇ 2 τ =∇ 2 ϕ 1−k  (0≤  k ∠ ∞),                       (4) 
 

2(∇ τs )[ ∇ (q ψ k )]+(q ψ k )∇ 2 τs =∇ 2 (qψ 1−k ), 
 

де ϕ k  = 0, ψ k = 0 при k ∠  0. 
Розв’язок нелінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку 

приводиться до розв’язку системи звичайних диференційних рівнянь у вигляді 
 

dp/ds = 0,      dx/ds = p,    dτ /ds = p 2  .                         (5) 
 

Її розв’язок подамо у формі 
 

x= nξ+ f, τ = ξ/α, ∇ τ = n/α,                                      (6) 
 

де n – одиничний вектор нормалі до поверхні фронту; 
     f – вектор, який визначає окреслення фронту в початковому стані; 
    ξ – довжина променя. 
Цей розв’язок визначає сімейство прямолінійних променів x(s) і ортогональ-

них до них хвильових фронтів τ  = const. Аналогічний розв’язок має місце і для 
S– хвилі. 
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Розв’язок рівнянь (4) зручно будувати в ортогональній криволінійній проме-
невій системі координат, яка утворена променями і фронтами Р-хвиль. Для ви-
падку плоских пружних хвиль при k = 0 із (4) слідує [5]: 

 
2дφ 0 /дξ+(1/R+1/S)φ 0=0,            2дψ 0 / дξ +(1/R+1/S) ψ 0= 0,                (7) 

 
де R і S – головні радіуси хвильового фронту в площині, перпендикулярній 

вісі гірничої виробки.       
     Рівняння (7) перепишемо у вигляді 
 

д (RSφ 2
0 )/дξ=0,    д(RS ψ 2

0 )/ дξ =0.                                 (8) 
 

Тоді 

φ 0=± RS
c )(γ0 , ψ 0= RS

c )(γ0

s

.                                     (9) 
 

Константи с 0(γ ), 0c
s ( γ ), які входять до цих рівностей, залежать від координа-

тиγ , яка визначає положення точки фронту в його меридіональному перетині. 
Підставивши (9) в праві частини рівнянь (4) і проінтегрувавши їх, можна знайти  
φ1 і ψ1, а потім φ 2  і ψ 2  і так далі. 

Нижче обмежимося розглядом  імпульсних хвиль середньої довжини. В цих 
випадках, як і в стереомеханічній теорії удару, відпадає необхідність побудови 
профілю вибухової хвилі і виявляється достатнім відслідковувати тільки удар-
ний імпульс, який переноситься на фронті хвилі. Для його визначення можна 

вважати, що профілі функцій тензорів напружень σ (ξ), 
←
σ (ξ) P – або S – хвилі є 

прямокутними сходинками з малою довжиною основи ∆ ξ. Для описання таких 
функцій в (2) необхідно утримувати тільки по одному першому членові ряду з 

індексом k = 0 і  функції σ (ξ), 
←
σ (ξ) обраховувати за допомогою співвідношень 

[5]: 
 

σ =2µ (φ 0 τ∇ τ∇ )+λ φ 0 / 2α ,                                         (10) 
 

←
σ = µ [ τ

←

∇ τ
←

∇ × (φ 0 q)]+ µ [ τ
←

∇ × (φ 0q) τ
←

∇ ].                         (11) 
 

Співставлення рівностей (10), (11) дозволяє заключити, що при розповсю-

дженні вздовж променів розривів σ  і 
←
σ  на фронті пружної хвилі їх значення 

змінюються як 

σ =С( γ )/ RS ,
←
σ =c

←

 (γ )/ RS ,                                 (12) 

де С( γ ),c
←

 (γ ) – деякі тензори другого рангу, що визначаються з початкових 

умов. 
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Таким чином, рівності (10), (12) дозволяють за заданим початковим імпульс-
ним навантаженням визначати форми фронтів Р – , S – хвиль і величини розри-
вів, які рухаються з ними. В однорідних пружних породах ці хвилі 
розповсюджуються незалежно і взаємодіють тільки на граничних поверхнях або 
на поверхнях розділу двох середовищ із різними механічними властивостями, на 
яких падаюча хвиля розщеплюється на систему різним чином поляризованих 
відбитих і заломлених хвиль. 

Розроблений комплекс програм, що базується на застосуванні наведеного 
вище нульового наближення променевого методу, дозволяє дослідити взаємодію 
плоскої пружної хвилі з гірничими виробками різного поперечного перетину, які 
знаходяться в пружних масивах. 

Нижче розглянемо конкретний випадок горизонтальної гірничої виробки 
склепінчастого поперечного перетину, контур якої можна описати рівнянням елі-
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x та прямої y = – c (рис. 1). В точках перетину прямої і еліпса є заок-

руглення, які описуються рівняннями: (x1±d)2+[x2±(c–R)]2=R2, де с – відстань від 
початку координат до підошви виробки, d – відстань від вісі ординат до центів кіл 
закруглення (в даному випадку d = 3,4 м), R – їх радіуси (тут R = 0,3 м). Піввісі 
еліпса а = 2,5 м (паралельна денній поверхні), b = 3,7 м (перпендикулярна денній 
поверхні), для прямої с = 1,0 м. Непідкріплена гірнича виробка склепінчастого 
перетину на глибині 500 м повністю розташована у вугільній породі з наступними 
фізико-механічними параметрами: вугіль – модуль пружності Е = 1,8·109  Па, ко-
ефіцієнт Пуассона ν = 0,36, щільність ρ = 1250 кг/м3. 

Динамічне навантаження створюється плоскою пружною хвилею стиску з ам-
плітудою 5 МПа і часом дії ∆ t = 0,2x103− c, фронт якої наближається до вільної 
поверхні виробки під кутом 45о до вісей х і у в першому квадранті (рис. 1).  
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Точка верхняка 1 (s = 4,913 м) контуру лежить на вертикальній вісі, точка 2 
(s = 3,275 м), точка 3 (s = 1,632 м) точка 4 (s = 0,00 м) – на горизонтальній вісі, і 
точка 5 (s = –1,632м), де з’єднується еліптична частина виробки з її підошвою. 

Аналіз полів напружень навколо виробок із склепінчастими поперечними 
перетинами, а також умови стійкості виробки по Мізесу при дії гравітаційних 
сил показав, що найбільш небезпечними зонами є верхняк і закруглені кути пі-
дошви (точка 5) [6]. Тому визначення динамічних напружень на контурі виробки 
проходить за проміжок часу коли плоский фронт вибухової хвилі досягає точки 
5. У даному випадку час, за який фронт плоскої вибухової хвилі перетинає пер-
ший квадрант і досягає точки 5, дорівнює: t = 1,1x103− c. Відлік часу починається 

з моменту зіткнення плоского фронту вибухової хвилі з лобовою точкою (x0= 

1,38 м, y0= 3,085 м). 
З графіків видно, що динамічне напруження σ д

x = –7,5 МПа має найбільше 

значення в лобовій точці (x0= 1,38 м, y0= 3,085 м), σ д

y  = –5,5 МПа максимальне в 
околиці точки 3. 

ВИСНОВКИ. Як показують розрахунки, статичні гравітаційні напруження на 
контурі вільної горизонтальної склепінчастої гірничої виробки на глибині 500 м 
можуть досягати 30 МПа в точках з’єднання еліптичної бічної поверхні і підошви 
виробки [6]. При сумісній дії гравітаційних і динамічних напружень ця величина 
може досягти 38 МПа, що на 26% може збільшити вірогідність втрати стійкості 
виробки. Тому при прогнозованій дії пружних хвиль треба встановлювати додат-
кові кріплення гірничих виробок, щоб уникнути аварійних ситуацій.  

Робота виконана при частковій фінансовій підтримці НАН України і Росій-
ського ФФД (проект № 08–01–10). 
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On the basis of the ray method and stereo-mechanical shock theory the method of 
investigation the interaction of elastic wave with various cross-section mine workings is 
developed. Using the  initial approximation of a ray theory the specific problem of 
incidence of a plane elastic shock pressure wave on the vault cross-section horizontal mine 
working is solved. 
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На базе лучевого подхода и стереомеханической теории удара разработан 
метод исследования взаимодействия упругих волн с горными выработками раз-
личного поперечного сечения. С помощью нулевого приближения лучевой тео-
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рии решена конкретная задача о падении плоской упругой волны сжатия на го-
ризонтальную горную выработку сводчатого поперечного сечения. 

Ключевые слова: упругая волна, лучевая теория, горная выработка, дина-
мические напряжения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА БОКОВЫХ 
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Представлены теоретические исследования по установлению закономерно-
сти изменения размеров зоны уплотнения грунтового массива взрывами цилин-
дрических зарядов в зависимости от радиуса заряда, а также объемного веса 
взрывчатого вещества и грунта. 

Ключевые слова: грунт, взрывчатое вещество, цилиндрический заряд. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При образовании удлиненных выемок в оплы-

вающих песчаных грунтах массовыми взрывами на выброс наблюдалось их об-
ратное заплывание. Основной причиной заплывания выемок является 
разрушение боковых выемок грунта с малоустойчивой структурой под действи-
ем энергии взрыва.  

Известен способ [1] образования удлиненных выемок, включающий нареза-
ние центральных и боковых парных щелей, размещение в центральных щелях за-
ряда взрывчатых веществ (ВВ), возведение над ними насыпи грунта с углом 
наклона ее к горизонту 20–300, подрыв зарядов с незаряженными боковыми ще-
лями.  

Цель работы – установить изменение размеров зон уплотнения грунтового 
массива в зависимости от параметров удлиненного заряда ВВ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Главным недостатком 
данного способа является его неэффективность во влажных грунтах. Исследова-
ниями установлено, что в условиях взрывания на выброс во влажных грунтах 
боковые отрезные щели практически непригодны из-за большой текучести грун-
та в откосах будущего сооружения. 

Для образования удлиненных выемок в водонасыщенных грунтах нами 
предлагается новый способ с предварительным уплотнением дна и бортов вы-
емок взрывами с использованием боковых цилиндрических зарядов, расчетная 
схема которого приведена на рис. 1.  


