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Въведение
Кариерите за добив на скални материали са едни
от най-често атакуваните обекти в процеса на екологично съгласуване на инвестиционните предложения. Един от основните мотиви на противниците на такива предложения е, че при разработването
на кариерите по взривен метод ще се получи съществено негативно въздействие върху водоизточниците от подземни води (извори и кладенци),
което ще доведе до проблеми за водоснабдяването
на населението в засегнатите райони.

Такъв е и случаят при съгласуването на инвестиционното предложение за разширяване на кариера за варовик „Юртдере“ (фиг. 1) в границите
на концесионната площ. Според възражението на
ВиК ООД, разширението на кариерата ще засегне
ВПС „Черногорово“, отстояща на ~2900 m източно от обекта.
В кариерата се добиват палеогенски варовици
(фиг. 2) от пачка в долноолигоценската задруга
на първия кисел вулканизъм (Боянов и др., 1989).
Слоестостта във варовиците е ясно изразена.
Широко разпространение имат разломите, марки-

Фиг. 1. Сателитна карта на участъка с местоположение на обектите (Google)

Фиг. 2. Панорама на кариера „Юртдере“ – поглед на ЮЗ към част от южния борт и на СЗ към северния борд
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рани от тектонска глина с дебелина от 1–2 сm до
2 m. Карстовите явления са повсеместно развити в
кариерата, но се наблюдават по-отчетливо в цент
ралната част на южния борд.
ВПС „Черногорово“ включва 7 бр. тръбни кладенци (ТК) с дълбочина от 52 до 80 m, разкриващи подземни води от т. нар. палеогенски водоносен хоризонт. Същият е формиран в напуканите и
окарстени варовици от задругата на първи кисел
вулканизъм. Общата дебелина на хоризонта варира от 40–50 до 100 m. Статичното водно ниво
в кладенците е установено на дълбочина от 5–6
до 12 m под терена, или на абс. коти ~95–96 m.
Средногодишният експлоатационен дебит на ВПС
„Черногорово“ е 70 l/s.
Целта на настоящото изследване е да се оцени
по експериментален начин степента на въздействие на кариерата върху подземните води, чрез
взривяване в производствен взривен участък (ВУ)
и наблюдения за реакцията на подземните води и
разпространението на сеизмичната вълна в мрежа
от наблюдателни сондажи (НС), изградени специално за нуждите на експеримента.

Изследвания и резултати
Взривяването е извършено във ВУ, изграден на
хоризонт 120 m с 36 сондажи, общо количество
взривно вещество (ANFO ВЕКС) 4650 kg, общ
обем взривена скална маса по проект 9000 m3.
Наблюдения са извършвани в наблюдателни сондажи НС-1 и НС-2, разположени съответно на 330
и 624 m от ВУ. За непрекъснат запис на нивата на
подземните води в наблюдателните сондажи е използвана апаратура Model 3001 Levelogger Gold на
фирмата SOLINST.
Резултатите от записите и при двата сондажа
показват, че взривяването практически не оказва
никаква реакция (хидравличен удар) във водоносния хоризонт. Колебанията на водните нива
(фиг. 3) са твърде несъществени, с амплитуда
<0,005 m. Забелязва се слаб тренд към спадане на
нивата, който се дължи на промяна на барометричното налягане по време на измерванията и няма отношение към ефекта от взривяването.

Фиг. 4. Геофони за регистрация на сеизмичната вълна

Сеизмичните изследвания са извършени с 12канален сеизмограф ABEM TERRALOC Mark
III SEISMIC SYSTEM на шведската фирма Atlas
Copco ABEM (фиг. 4). Максималната векторна
сума на скоростта на трептене на скалния масив в
зоната на НС-1, отчетена от трите геофона в групата е Vmax = 1,86 mm/s.

Изводи и препоръки
Въздействието на производственото взривяване
върху нивата (напора) на подземните води на разстояние 300–350 m от ВУ е пренебрежимо малко.
Взривяването практически не оказва никаква реакция (хидравличен удар) в палеогенския водоносен
хоризонт.
Сеизмичното въздействие, получено вследствие на производствено взривяване затихва в
радиус до 300–350 m от ВУ. Определената максимална скорост на трептене на скалния масив Vmax =
1,86 mm/s представлява само 6% от максимално
допустимия праг на скоростта на трептене, съгласно „Правилник по безопасността на труда при
взривните работи“ (1997).
За водоснабдителните тръбни кладенци на
ПС „Черногорово“, които отстоят на разстояние
~3000 m от центъра на кариера „Юртдере“, разработката на кариерата по взривен начин на абс.
коти по-високи от 110 m не създава никакъв риск
от техническо увреждане или влошаване на качествата на подземните води.
Резултатите от това изследване могат да се използват за сравнение и коректив при други аналогични обекти, при който взривяването се осъществява на нива по-високи от тези на подземните
води, т.е. в зоната на аерация.
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Фиг. 3. Изменение на водното ниво в сондаж НС-1
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