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ТЕСТВАНЕ НА СЪЗДАДЕНАТА МОДЕЛНА ЗАВИСИМОСТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ
Христо Стоев
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РЕЗЮМЕ. Настоящата публикация отразява доразработването и тестването на една генерирана в относително суров вид моделна зависимост за
определяне на общия риск при извършване на промишлени взривни работи. Чрез разширяване на информационния масив от данни за реално извършени
взривявания в открити рудници и специални условия се постига завършен вид на зависимостта, подходяща вече за практико-приложно ползване с цел
оценка и управление на риска.
За установяване достоверността на създадената моделна зависимост са извършени 4 броя теста, като са използвани реална входяща информация за
всеки обект, а полученият резултат за променливата „R” (т.е. обшия риск) се съпоставя с реално получените позитивни и негативни резултати след
извършване на взривните работи.
Върху получените крайни резултати е направен кратък анализ, който предоставя възможност за завършване на публикацията с конкретно заключение.

TESTING PIONEERED MODELED DEPENDENCE FOR JUDGMENT OF RISK AT DOING BLAST TASKS OF CIVIL PURPOSES
Hristo Stoev
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700, Sofia
ABSTRACT. The present publication reflects labouring as well the examination on an one, generated, in relatively rocky type of modeled dependence for determining
the overall risk at doing industrial blast tasks. The over type is achieved in discovered mines and particular conditions in data of real done detonate by widening of the
information array to addiction, the appropriate already for practice applied using of goal-judgment and governance of risk.
For showing the authenticity of the initiated modeled dependence the 4 numbers of the batters are performed, as being being used The real inward information about
each entity, and the received solution on variable “R” (welt risk) It contrasts itself with the real grown plus and negative consequences after doing the blast tasks.
On the received bottom lines the analysis that provides the opportunity for the termination of the publication is made abbreviated with concrete inference.

І. Създаване на завършена типизирана
версия на моделната зависимост
Доразработването на генерираната в суров вид моделна
зависимост за оценка на общия риск при взривявания за
граждански цели се извършва на базата на разширен и
типизиран информационен масив от данни от реално
извършени взривявания в открити рудници и в специални
условия.

ІІ. Тестване на създадената моделна
зависимост

Ползването на разширен обем от технически данни,
охарактеризиращи минно-технологичните условия за всяко
взривяване, качествата и свойствата на използваните
експлозиви, възпроизведените конструкции и заряди с
тяхното управление, определено допринасят за
генериране на по-голям брой зависимости от които чрез
възприетите критериални оценки, участващи при вътрешно
моделираща обработка се постига най-подходящата,
типизирана и завършена версия на моделна зависимост.

За потвърждаване на практическата приложимост на
създадената моделна зависимост е извършено тестването
й чрез конкретно реализирани взривни въздействия.
В тестовете са включени параметри, използвани при
реалното взривяване и данни от полево - обектови
наблюдения и измервания, след неговата реализация.

С оглед възможността за практическото и приложение,
нейното представяне в опростен вид, изглежда както
следва:

За базов материал в случая са ползвани паспорти на
пробивно взривни работи извършвани в открити рудници и
в условията на специални взривни работи.
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Експериментите, информационно се идентифицират и
чрез протоколи, даващи стойности за конкретни качества
на средата, изготвени от независима лаборатория.

При така вложените стойности за параметрите от
реализираното взривно въздействие в установената
моделна зависимост, полученият резултат за нивото на
общия риск от теста е:

Предвид конфиденциалността на дейността като цяло,
идентификация на обектите за които се отнасят паспорти и
протоколи, охарактеризиращи в достатъчна степен
параметрите на моделната зависимост, не са показани.

R = 1.04
Тест върху конкретно реализирано взривяване в
специални условия - с наличие на радиоактивно
замърсяване на средата

Освен проектно заложените в тези паспорти технико –
технологични данни, в процеса на тестването са взети в
предвид и получените крайни резултати от разрушителното въздействие.

1. Работна среда в която се извършва взривното
въздействие (представяна чрез устойчивите параметри):
Условията на работната среда за която се извършва
тестването, е сграден фонд на обогатително преработващо предприятие, разположено почти в центъра
на индустриална зона.
Спецификата на взривявания обект е следната – твърди,
плътни, стоманобетонни, плочогредови конструкции с
пълнеж от носещи и преградни стени от тухлена зидария.
Класификацията на устойчивите параметри за
конкретизираните основни и съпътстващите ги с по-ниско
ниво на значимост неопоменати условия е следната:
- твърдост представена чрез коравината на конструкцията,
съгласно приетата класификация - коефициент 13÷16;
- категоризация по пробиваемост - кат. 7÷9;
- степен на влажност - сухи условия.
2. Показатели на пробивно взривните работи:
Тип на използваното ВВ с отчитане на основните взривни
показатели:
- чувствителност към механични въздействия – нечувствително;
- токсичност по време на подготвителни манипулации и
зарядни операции - нетоксично;
- токсичност след взривяване – отделян СО условен от
килограм ВВ около 60 л;
- бризантност -15÷17 мм.;
- работоспособност - 360 см.³;
- скорост на взривния процес - 3400м/сек.;
2.1 Вид на взривяването - взривни дупки;
2.2 Дължина на взривната дупка - 0,26÷0,32м.;
2.3 Вид на заряда -съсредоточен;
Схеми на взривяване, респективно за отделните
конструктивни елементи както следва:
- геометрично разположение на зарядите - съгласно
паспортизирана схема;
- времезакъснително милисекундно взривяване - съгласно
паспортизирана схема;

Тест върху конкретно реализирано взривяване - в
открит рудник
1. Работна среда в която се извършва взривното
въздействие (представяна чрез устойчивите параметри):
Условията на работната среда за която се извършва
тестването, са открити руднични със следната специфика
– твърд, плътен еднороден скален масив, класифициран
както следва:
- твърдост по коефициент 13÷16
- категоризация по пробиваемост - кат. 6÷9;
- степен на влажност и водопроточност - сухи условия.
2. Показатели на пробивно взривните работи:
Тип на използваното ВВ с отчитане на основните взривни
показатели:
- чувствителност към механични въздействия – нечувствително;
- токсичност по време на подготвителни манипулации и
зарядни операции - нетоксично;
- токсичност след взривяване – отделян СО условен от
килограм ВВ - около 30 л;
- бризантност - > 17 мм.;
- работоспособност - > 340 см. куб.;
- скорост на взривния процес - 4300-5000 м/сек.;
2.2 Метод на взривяване - сондажи;
2.3 Дължина на сондажа - над 10 м.;
2.4 Вид на заряда - съсредоточен;
2.5 Технология на взривяване – неелектрическа;
2.6 Схема на взривяване:
- геометрично разположение на сондажите – в
съответствие с утвърдения и действащ паспорт;
- времезакъснително милисекундно взривяване – съгласно
утвърден и действащ паспорт;
За така представените работна среда и показатели на
пробивно взривните работи, дефинираните за моделната
зависимост параметри със съответните индекси и оценки
са:
a1, a2, a3, a4, b1, b2, c1, c2, c3, q1, q2, q3, p1, p2, p3, p4, s1
- устойчиви – притежаващи следните балови оценки:
А ”1” = 3; А “2” = 3; А “3” = 1; А “4” = 1;
В “1” = 1; В “2” = 1;
С “1” = 2; С “2” = 1; С “3” = 1;
- променливи – притежаващи следните балови оценки:
P “1” = 2; P “2” = 1; P “3” = 3; P “4” = 3; P “5” = 2;
Q “1” = 1; Q “2” = 2; Q “3” = 2;
S “1” = 2;

За така представените работна среда и показатели на
пробивно взривните работи, дефинираните за моделната
зависимост параметри със съответните индекси са:
a1, a2, a3, a4, b1, b2, c1, c2, c3, q1, q2, q3, p1, p2, p3, p4, s1
- устойчиви – притежаващи следните балови оценки:
А ”1” = 3; А “2” = 3; А “3” = 1,5; А “4” = 1;
В “1” = 1; В “2” = 1;
С “1” = 2; С “2” = 1; С “3” = 2;
- променливи – притежаващи следните балови оценки:
P “1” = 2; P “2” = 1; P “3” = 3; P “4” = 3; P “5” = 2;
Q “1” = 1; Q “2” = 1; Q “3” = 2;
S “1” = 2;

138

При така вложените стойности за параметрите от
реализираното взривно въздействие в установената
моделна зависимост, полученият резултат за нивото на
общия риск от теста е:

За така представените работна среда и показатели на
пробивно взривните работи, дефинираните за моделната
зависимост параметри със съответните индекси са:
a1, a2, a3, a4, b1, b2, c1, c2, c3, q1, q2, q3, p1, p2, p3, p4, s1
- устойчиви – притежаващи следните балови оценки:
А ”1” = 5; А “2” = 5; А “3” = 3; А “4” = 3;
В “1” = 3; В “2” = 0,75;
С “1” = 4; С “2” = 1; С “3” = 2;
- променливи – притежаващи следните балови оценки:
P “1” = 1; P “2” = 2; P “3” = 2; P “4” = 3; P “5” = 3;
Q “1” = 3; Q “2” = 2; Q “3” = 1;
S “1” = 2;
За така заложените стойности на параметрите от реално
реализирано взривно въздействие в установената
моделна зависимост, полученият резултат за нивото на
общия риск от теста е:

R = 0,85
Тест върху конкретно реализирано взривяване в
специални условия
1. Работна среда в която се извършва вривното
въздействие (представяна чрез устойчивите параметри):
Условията на работната среда за която се извършва
тестването е централно ситуирана спрямо цялостната
индустриална зона и представлява заводско стоманобетонно съоръжение с преобладаващо съдържание на
различни видове и марки метал (изразено в процентно
съдържание спрямо бетонната маса между 55 и 65%).
Металната маса на места е силно корозирала,
предпоставка за наличие на язви, пукнатини и отвори с
неправилна геометрична форма. Бетоновата маса в
случая включва зони с различна мощност и дебелина на
появилата се ерозия, в следствие на значимото
количество корозия по контактната граница между метал и
бетон. Поради обемни празнини, използвани в нормалния
експлоатационен период за акумулиране на течни
продукти с висока консистенция и въпреки приложените
способи за тяхното източване и изчистване, остава и
реалното присъствие на течен продукт в общата работна
среда.
Класификацията на устойчивите параметри за
конкретизираните основни и съпътстващите ги с по–ниско
ниво на значимост неопоменати условия е следната:
- твърдост представена чрез специфичните качества на
отделните съставни в общата маса за разрушаване е с
висок коефициент на твърдост, съгласно класификацията > 19;
- категоризация по пробиваемост - кат. 1÷2;
- степен на влажност - смесени условия.
2. Показатели на пробивно взривните работи:
Видове използвани ВВ с отчитане на основните взривни
показатели:
- чувствителност към механични въздействия – нечувствителни;
- токсичност по време на подготвителни манипулации и
зарядни операции - нетоксични;
- токсичност след взривяване – отделян условен СО от
килограм ВВ - > 100 л.;
- бризантност:
 при заряд – пластично ВВ -20 мм;
 при заряд – изграден от ДШ - над 20 мм;
 при заряд – АСВВ - 14-16 мм;
- работоспособност - 320-480 см.³
- скорост на взривния процес - 3400-6000 м/сек.
2.1 Метод на взривяването - взривни дупки;
2.2 Дължина на взривната дупка - 0,26÷0,32м.;
2.3 Вид на заряда - съсредоточен;
2.4 Схеми на взривяване, респективно, категоризирани
по специфичност е както следва:
- геометрично разположение на зарядите - съгласно паспортизираната схема;
- времезакъснително милисекундно взривяване
- съгласно паспортизираната схема;

R = 3,43

ІІІ. Анализ върху получените резултати от
извършените тестове
Въз основа на получените резултати от извършените
четири броя теста върху конкретно реализирани
взривявания, биха могли да се направят следните
констатации и изводи:
- При извършените взривявания в открит рудник
(конкретни минно-технологични условия) и използване на
неелектрична технология на взривяване се получава и в
двата случая, стойности за общия риск R около 1 (1,04 и
0,85). Тeзи стойности в съответствие с приетата бална
класификация определят нивото на риск като
незначително. Така получените нива за риск са
вследствие на подходящо подбрани експлозиви и
средства за взривяване, отговарящи на нормативните
изисквания, като са съобразени с минно-техническите
условия и общата организация по изпълнение на
взривяването.
- При извършените взривявания в специални условия,
получените стойности за R са между 3 и 4 (3,43), които
отговарят на ниво между критично и катастрофално. При
осигурени качества и свойства на използваните взривни
материали, отговарящи на нормативните документи, явно
технико-технологичните условия са оказали решаваща
роля за получените крайни резултати от извършените
взривявания. Такива случаи изискват ползването на
конкретни методични мероприятия за избягване на
критични дефекти в областта на конструкциите и
управлението на зарядите, както и в общоорганизационните схеми на взривяване.

ІV. Разработената методика и
инструментариум, могат да послужат за:
- Съставяне на методика с конкретни мероприятия за
ограничаване на възникнали рискови обстоятелства,
технико-технологично предизвикани по време на взривния
процес и от екстремни изненадващи ситуации в условията
на конкретното взривяване.
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