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СЕЙСМІЧНІ ХВИЛІ, ЩО ДІЮТЬ В ЗОНІ ГРУНТОВИХ УСТУПІВ БОРТУ КАР’ЄРУ 

 
Ведення гірничо – добувних робіт на гірничорудних підприємствах завжди супроводжувалось проблемою по 

збереженню сейсмостійкості діючих і погашених уступів, які складаються з м'яких та скельних порід. Різнотипний профіль 
гірських порід, які складають борти кар’єру, привів до необхідності рішення задачі по вивченню виникнення різних типів 
хвиль, в тому числі збуджених багатоблоковими масовими вибухами (ББМВ), з метою встановлення домінуючої, яка 
впливає на їх стійкість. Тому дію розповсюдження сейсмічних хвиль та трансформацію їх слід розглядати в залежності від 
гірничо-геологічних умов. При цьому хвилі перетерплюють ряд змін –  таких як, наприклад, розповсюдження об’ємних 
хвиль спочатку в скельних породах (ті що підриваються), потім заломлювання на границі з розкривними уступами бортів 
кар’єру, продовжуючи рух в ній у вигляді псевдорелеївської хвилі, яка зароджується з поперечної в кореневій точці та 
нарешті, досягнувши поверхні, трансформується в поверхневу форму коливань. Напруження та відносні деформації, які 
виникають в різних типах хвиль прямо пропорційні амплітуді швидкості коливань й частоті. Тому останні є найбільш 
зручними для характеристики сейсмічної дії вибуху, тобто стає можливим рішення задачі, щодо визначення його 
параметрів по домінуючій хвилі. 

Крім того, ще одна із найважливіших характеристик – період власних коливань борта То, складеного з уступів м’яких 
порід, величина яких залежить від акустичних їх властивостей  та розподілу мас на укосах. Інтенсивність розгойдування 
уступів – співвідношення То/Т – період максимальної амплітуди швидкості коливань в домінуючій хвилі. При Т<<То борт 

нерухомий. При Т То резонанс і амплітуда уступів м’яких порід може вирости в кілька разів в порівнянні з періодом 
максимальної амплітуди швидкості коливань в домінуючій хвилі. Такий підхід використовується для оцінки 
сейсмостійкості будівель, для яких відомий період власних коливань, а період коливань ґрунтової основи визначається з 
осцилограми по максимальним значенням масової швидкості в поверхневій хвилі. Останні виникають на поверхні і 
розповсюджуються на значні відстані. В нашому випадку є проблематичним визначення періоду власних коливань 
ґрунтових уступі. Завдяки високочастотному характерові сейсмічних коливань в зоні розташування уступів при ББМВ 
вони можуть бути безпечні для всього борту кар’єру. Так, наприклад, високочастотний характер сейсмічних коливань 
(поздовжні або поперечні хвилі) є безпечний для високих гнучких споруд – труб, металевих конструкцій. 

Тому при розгляді задачі про виникнення та рух сейсмічних хвиль в залежності від гірничо-геологічних умов профілю 
потрібно враховувати те, що вони в умовах кар’єру, будуть перетерплювати ряд змін – таких як, наприклад, 
розповсюджуючись спочатку в скельних породах (блоки, що підриваються), потім заломлюватися на границі з м’якими 
породами (уступи бортів кар’єру), продовжувати рух в цих породах та, нарешті досягнувши поверхні землі, 
трансформуватися в поверхневу форму коливань.  
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