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МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ  

НА ДЕФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ  

В ОТКРИТИ РУДНИЦИ 

Ясен Прокопов (BG) 

РЕЗЮМЕ 

 Изследването на деформации е важна част от комплекса мероприятия за ограничаване 

на вредните последици от свлачищни процеси и явления, нарушаващи стабилитета на откосите 

в открити рудници. Деформациите се определят с две основни цели - осигуряване на 

безопасността на съоръжението и установяване влиянието на различни фактори, с оглед 

прогнозиране и управление на процеса. Самото изследване включва широк кръг задачи, като 

периодично определяне на проекциите на вектора на преместване на подходящо избрани 

точки от рудника (терена), създаване на база данни за установени пукнатини, възникнали 

свличания или други съпътстващи процеси, както и търсене на зависимости (основно 

статистически) между деформациите и факторите, които ги пораждат - природни, 

технологични и др. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Осъществяването на мониторинг и моделиране на състоянието и промените на 

ландшафта във връзка с миннодобивната дейност налага използването на утвърдени 

технологии и надеждна база данни. Във връзка с това, все по-широко приложение намират 

системите, познати и като дистанционно сондиране (Remote Sensing Systems) или спътникови 

системи, предоставящи високотехнологични възможности и решения. 

Устойчивостта на стъпалата, бордовете и насипищата са в основата на безопасната 

експлоатация на минни обекти, разработвани по открит начин.  Деформираните откоси водят 

до нарушаване на безопасната работа в рудника, загуба на време и средства за отстраняване 

на последствията. Дистанционните наблюдения позволяват висока честота и непрекъснатост 

на процеса, генерирайки огромен масив от данни. Така се гарантира достоверност на 

прогнозирането, при достатъчна бързина на обработване. Индикацията за промени лесно може 

да бъде оповестена и съответно предотвратени евентуални неблагоприятни последствия и 

инциденти. 

Конвенционалните  геодезични методи за изследване на деформации се прилагат само 

за ограничени (малки) участъци, а един общ модел лесно се получава от прилагането на 

цялостна мониторингова система (георобот). Нейната практическа реализация е факт при 

някои от нашите големи открити рудници. В настоящия материал такъв обект за някои от 

методите в тази насока е рудник “Асарел”. 

 

2. МОДЕЛЪТ "РУДНИК" – ОБЕКТ НА УПРАВЛЕНИЕ 
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Моделирането на рудниците позволява обективно да се оценят и опишат много техни 

основни характеристики и особености. Моделът на рудника като система [3] гарантира 

неговата надеждност и ефективност. 

Рудникът е добивна система, в която непрекъснато се променят местоположението, 

формата и размерите на работните места. Рудникът е динамична система, в която основните 

технологични процеси протичат с относително висока скорост, но той притежава и основните 

характеристики на инерционните системи – бавни, неадекватни реакции на бързи промени 

на макросредата и на допуснати грешки. 

Моделът “рудник” е обект на постоянно изучаване, но трудностите при дефиниране на 

закономерностите от природната среда, определят и стохастичния характер на системата, 

заради скалния масив, който е сложна, нееднородна, анизотропна, прекъснато-непрекъсната 

среда, с развити системи от пукнатини. 

При открития добив на подземни богатства вертикалните премествания зависят 

основно от хомогенността в структурата на пластовете. При хомогенни (еднородни) скали се 

наблюдават сравнително равномерни слягания, за разлика от нехомогенните, при които могат 

да се достигнат значителни и критични стойности. Те са обект на наблюдение през всички 

етапи от развитието на един открит рудник.  Два са основните фактори, предизвикващи 

слягания и хоризонтални премествания – организираните водоотливни мероприятия и 

големите свободни повърхности, предизвикващи разтоварване (релаксация) на напреженията.  

Липсата на порово налягане [2] в осушената част на скалния масив води до  допълнително 

натоварване, в резултат на което в масива и на земната повърхност се появяват слягания. 

Сляганията в резултат на разтоварването на скалния масив са значително по-малки от тези от 

осушаването - 3 до 5% от тях. 

3. ОБОБЩЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА НАЗЕМЕН МОНИТОРИНГ 

При практическата реализация на наземния мониторинг, основният акцент е върху 

методите за наблюдение движението на участъци от земната повърхност. Използването на 

един или друг метод основно зависи от неговите  характеристики, предимства и   недостатъци, 

както и от мотивите за неговото прилагане (бързина, точност, икономическа ефективност и 

др.) [13]. От конвенционалните геодезически методи створните наблюдения и прецизната 

нивелация имат ограничено приложение, поради трудности при прехода от стъпало на стъпало 

и значителните вибрации при работа на тежката механизация. 

Начините за осъществяване на наземния мониторинг при минни обекти за открит 

добив могат да бъдат класифицирани в две направления, имайки предвид и разходите по 

тяхната реализация – глобални и  локални (фиг. 1.) [12]. В случая разделянето на тези две 

условни групи е според обхвата на територията на откритите рудници. По принцип, някои от 

тях (напр. GNSS, фотограметрия) могат да бъдат отнесени и към глобалния мониторинг, а 

безпилотното въздушно снимане (използване на дронове) - към локалния. 

За нуждите на минното дело точност от порядъка на 10 cm в повечето случаи е 

достатъчна, когато става дума за параметрите на рудника. Ако обаче трябва да се следят 

промени (свличане на склон), скорост на преместване или да се правят прогнози, тогава тя 

става многократно по-висока (милиметрова). 
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Фиг. 1. 

Методи за наземен мониторинг 

 

3.1. Методи на база визуални наблюдения 

 

Определящо при дефиниране на устойчивостта на откосите в откритите рудници и 

кариери е способността им да противостоят на различни външни сили като същевременно 

се запазват функциите им за продължително време. 

Визуалният мониторинг е сравнително лесен начин за оценка на експлоатационните 

характеристики на бордовете и стъпалата, особено ако се използва заедно с други методи за 

наблюдение. По същество той е свързан с обход по бермите, проверка за откриване на 

пукнатини по повърхността, необикновено високо водно съдържание, особено при наличие на 

тежка техника, формиращи се разломни зони и др. Важен фактор са експертите, които го 

извършват. 

 

3.2. Методи за локален мониторинг 

 

Локалните методи по принцип са свързани с изискванията за по-голяма точност върху 

по-малки територии (рудничното поле), а по-голяма част от тях са предназначени за 

повърхностно разположени точки [4]. 

 

• Роботизирани тотални станции (РТС) 

Едно от най-перспективните решения в системата за мониториг са тоталните станции. 

Измерванията са един непрекъснат процес, с определена цикличност, при което се създава 

огромен масив от данни. Това позволява определянето с висока точност на векторите на 

преместване и техните компоненти [8]. След оптимално разполагане на всички репери 

човешкото присъствие е сведено до минимум. 

В зависимост от скалните образувания в много случаи изискванията са за милиметрова 

точност с доверителна вероятност поне 95%. Проблемите при реализацията на системата са 

свързани с: 

• влияние на атмосферната рефракция – един постоянен негативен 
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фактор, особено при стръмни визури; 

• нестабилност на изходните точки и грешки при измерванията за техния контрол 

(включително ГНСС) и на самите контролни репери; 

• “ефекти” и” дефекти” от конфигурацията на цялата мрежа и др. 

Използването на едни и същи инструменти елиминира някои постоянни систематични 

грешки, както и тези от калибрирането. Така преместванията в наблюдаваната посока са по-

точни от самото позициониране на реперите - т. нар. радиална компонента. За дължини до 

2000 m преместванията се определят с милиметрова точност, за разлика от тези в напречно 

направление и по височина, зависещи от измерените посоки. Съотношението между средства 

(разходи), надеждност на резултатите и точност определя избора на този метод като 

предпочитан, особено в опасни от гледна точка на експлоатацията и наблюденията минни 

участъци. 

 

• Наземно лазерно сканиране (НЛС) 

Наземното лазерно сканиране (TLS - Terrestrial Laser Scanning), популярно още и като 

технология LiDAR (Light Detection and Ranging), се използва за проследяване на деформации 

и премествания (движения) на земната повърхност и обекти върху нея във времето и 

пространството. 

Системата за лазерно сканиране осигурява безпрецедентна плътност на 

геопространствена информация. Характерна за този вид измерване е бързината на сканиране 

(стотици хиляди точки в секунда), в резултат на което се получава т. нар. “3D облак” от точки 

с ниско ниво на шум, осигуряващ геометрията на обекта. Особено предимство е и 

интуитивността на данните, което ги превръща в лесно разпознаваеми и разбираеми (фиг. 2. и 

фиг. 3.), като качеството на отразения сигнал може да се даде с цвета на пиксела и в тонове 

на сивото (grayscale), за лесно дешифриране. 

 

 

 

 

   
             Фиг. 2. Релефно изображение    Фиг.3.Деформирана зона в скален масив    
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 За да се следят деформации е нужно сравнението на две генерирани повърхнини от 

различни цикли (епохи) на измерване. Технологията НЛС не изисква директен контакт със 

сканирания обект, което я прави ефикасен инструмент за идентифициране на свлачища или 

други непристъпни области, при което  точността е по-ниска за отделните точки, но позволява 

да се постигне много по-подробно моделиране на цялата повърхност. 

 

 

• Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) 

Глобалните навигационни спътникови системи са добро решение за всички открити 

рудници с диаметър на котлована над 1 km, където грешките от пречупване и насочване 

ограничават ефективността на РТС [7]. Приемниците са устойчиви на атмосферни влияния и 

имат стабилен хардуер. Нужно е човешко присъствие, което е трудно осъществимо при 

стръмни склонове.  

Получаването на добри резултати по отношение на точността е пряко свързано със 

стабилността на изходните референтни станции, с  правилното позициониране на 

антените и наличието на качествен регионален височинен модел, което може да осигури 

милиметрова точност в планово и височинно отношение, особено за базови линии с дължина 

до 10 km. При известна деформационна зона може да се планира времето за наблюдение 

(достатъчен брой спътници и GDOP < 6), при подходящо разположена референтна станция, а 

среднaта продължителност за измерване е около десет минути с грешка ±(510 mm + 1 ppm). 

Един добър вариант за проследяване на 3D деформации на минни обекти с голяма площ 

са непрекъснато работещите референтни станции (CORS - Continuously Operating Reference 

Station) [9]. Те трябва да са интегрирани с глобалните IGS станции, гарантиращи стабилността 

им  и качеството на данните. Основен компонент за този мониторинг, при определяне на 

абсолютни деформации е прецизният височинен модел.                          

За минни обекти с по-малка площ технологията RTK (измерване в реално време) е 

приложима при наблюдения с по-голяма честота (през по-кратък интервал от време), 

осигурявайки основата за ранно предупреждение за опасност (измервания с по-ниска точност). 

ГНСС технологията във варианта статични измервания  е много добро решение за определяне 

положението на РТС (точките, от които се следят реперите). 

 

• Фотограметрия 

Фотограметрията е технология за дистанционно наблюдение. Изображенията се 

получават основно от въздуха, но може да се прилага и наземно базиране [4]. Чрез 

фотограметрично заснемане на точки от поне две места (формиращи база), могат да се 

определят техните 3D координати и да бъдат генерирани повърхнини. Точността пряко зависи 

от съотношението дължина на базата - височина на заснемане (препоръчително до 1:3), което 

ограничава обхвата. 

За дистанционно изследване в някои случаи се налага получаване на снимки от малки 

височини (10 ÷ 100 m) в едри мащаби, например 1:500. Площта, обхваната при такива снимки, 

може да бъде даже само стотици m2 и тогава е удачно използването на радиоуправляеми или 

дистанционно пилотирани авиосредства. При използване на  безпилотни летателни апарати 

(UAV - Unmanned Aerial Vehicle) или дронове (drone) външната ориентация на снимките става 
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ограничаващ фактор. Точността, която се постига, от порядъка на 10 cm, не е приемлива за 

деформационни процеси. 

 

• Наземна радарна интерферометрия 

Наземната радарна интерферометрия, популярна и като SSMR (Slope Stability Mining 

Radar) осигурява пространствено покритие с висока разделителна способност. Радарът работи, 

като непрекъснато сканира на разстояние до 4 km, регистрирайки дори и най-малките 

премествания (0,1 до 1 mm) [4]. Използват се основно два вида радарни системи – истински и 

синтетични (RAR и SAR - Synthetic Aperture Radar). 

Разделителната способност на радара е в пряка връзка с честотния диапазон. В 

практиката са се наложили няколко вида наземни интерферометрични радара - ротационни, 

дъгови, с подвижно рамо, MIMO (Multiple Input Multiple Output) и др., но с най-голяма 

популярност, при висока надеждност и разделителна способност е линейният радар (фиг.4.). 

Честотната лента (band) B при 95% от радарите е от 4 до 18 GHz, като в диапазона Ku band (12-

18 GHz) попада около 60% от апаратурата [11]. 

 
Фиг. 4. Линеен радар 

             Ограниченията са основно от това, че се установяват  премествания с висока точност 

(под cm) само по линията на видимост (Line of Sight - LOS), както и от разделителната 

способност на радара. Интерферометричният радар регистрира само компонентата на 

преместване по посока на наблюдаваната точка (фиг.5. - със синьо, преместване измерено от 

радара, с черно – вектор на реално преместване). Движенията, които  

са перпендикулярни на радарната линия на видимост, ще покажат нулево преместване.                          

Основното предназначение на радарните системи е да генерират алармени сигнали 

(съобщения) с цел ранно предупреждение. При зададени алармени прагове (критични 

стойности) системата задава два вида аларми – геотехническа, за промяна в поведението на 

откоса, и критична, при която се евакуират техника и хора. 

 

 
                                              Фиг. 5. Премествания, регистрирани от радара 
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• Геотехнически средства [4] 

Ефективен подход за надежден мониторинг на нестабилни и потенциално опасни 

свлачищни и срутищни участъци може да бъде използването на различни геотехнически 

уреди. Те се монтират в специално прокарани за целта сондажи (т.н. дълбочинни репери) и 

спомагат за локализиране на хлъзгателна повърхнина. 

 

• Картиране на пукнатини и срезни ленти 

Пукнатините на напрежение са ранна и очевидна индикация за нестабилност. 

Систематичното им картиране позволява по-добро дефиниране на геометрията на тази 

нестабилност. Повърхностното напукване може да бъде един от първите показатели за 

деформация на свлачище [13]. 

Параметрите, които се следят, включват разпространение, разширение, вертикално 

изместване, срязване и въртене. Честотата при бавни движения изисква месечни или 

тримесечни измервания, а бързо движещите се участъци и ежедневно. 

Срезните ленти в сондажа помагат при откриването на мястото на прекъсване на 

сондажа. Това са сегментирани ленти от материал, който се срязва лесно, но не се разпада. 

Обикновено срезните ленти се спускат в открит сондаж и се проверяват чрез измерване на 

дължината им във времето и промените се записват. Срезните ленти показват наличието и 

мястото на движение, но не могат да укажат скоростта на движението или неговата величина. 

 

• Екстензометри 

 
      Фиг. 6. Жичен екстензометър 
 

 Екстензометрите успешно допълват картирането на пукнатини. За мониторинг в зоните 

на активна нестабилност и като резервни системи се използват жични екстензометри (фиг.6.). 

Дължината на жицата на екстензометъра е до около 60 m. 

Екстензометрите могат да бъдат монтирани и в сондажи (за деформации успоредно 

на сондажа), а  комбинирането с измервания от инклинометри дава 3D преместването.                   

• Наклономери (Tiltmeters) и инклинометри 

При хоризонталните наклономери наклоните се определят чрез сравняване на нивата 

или налягането на течността при фиксирана базова линия, като постигат сравнително висока 

точност (няколко mm). По-добро решение са вертикалните наклономери с балон или махало, 

които могат да бъдат мобилни или фиксирани. 

Инклинометрите осигуряват измерване на зависимо от времето диференциално 

изместване на предния край в близост до вертикален сондаж в две перпендикулярни посоки 
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на подземните повърхности. Това е класическа характеристика на вътрешната кинематика на 

нестабилност. Най-простата конфигурация, наричана още “индикатор за приплъзване“, 

включва тънка (25 mm) пластмасова тръба, монтирана във вертикален сондаж в склона и 

поредица от метални пръти с различна дължина. Те могат да бъдат вградени и полупостоянно 

и свързани със специално компютърно устройство (dataloger). 

 

• Пиезометри 

Измерването на нивото на подземните води е важна част от мониторинга в откритите 

рудници. Изменението на нивата на подземните води в масива и налягането в порите и 

пукнатините може да се наблюдава с пиезометрични сондажи. 

 Пиезометрите се използват за измерване на хидравличния напор в дадена точка под 

свободното или пиезометричното ниво на подземните води. Чрез измерване на поровото 

налягане може успешно да се предскаже моментът на настъпване на склоново разрушение. 

Основно се използват тръбни и/или жични пиезометри, а тяхна успешна алтернатива са 

пневматичните и кабелните. 

 

• Рефлектометри 

TDR (Time Domain Reflectometry) като метод е един изключително икономичен подход 

за наблюдение на деформации на база геоложката структура на масива.  На характерни места 

от деформационната зона в специално направени сондажи се поставят коаксиални кабели, 

които се фугират и по тях се изпращат електрически импулси (фиг.7.). Отразеният 

електрически импулс, от мястото където е деформацията на кабела, определя промените в 

масива [13]. Деформацията се регистрира само като промяна на разстоянието от повърхността, 

без да се определя посока. 

 
Фиг. 7. Рефлектометрия – принципна постановка 

 

• Геофизични наблюдения 

Геоелектричните проучвания (2D) се използват за изследване на структурата на 

свлачищни зони. Промените в съпротивлението се дължат главно на промените във водното 

съдържание, което е важен критерий за формиране на хлъзгателна повърхнина. 

Нестабилността на склоновете, причинена от разломи, лесно се контролира и чрез 

микросеизмичен мониторинг. Той включва инсталирането на пасивни акустични приемници 

(геофони), а микросеизмичните данни определят времевата и пространствената еволюция на 
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нестабилността на склона. Уникалността на информацията за събитията е силно зависима от 

чувствителността и разположението на  геофоните - в области с плитка нестабилност е нужна 

плътна мрежа от сензори. 

  
Фиг. 8. Методи за локален мониторинг – точност 

           

  Една сравнителна диаграма (фиг. 8.) показва ориентировъчната точност при реализацията на 

гореизброените методи за локален мониторинг, а основните параметри на най-популярните 

технологии са показани в табл. 1  [10]. 

 

                                                             

 

Таблица 1. Основни параметри 

 
 

3.3. Методи за глобален мониторинг 

 

Глобалният мониторинг се осъществява основно от въздуха. Възможностите за 

наблюдение на огромни и труднодостъпни територии са практически неограничени, което е в 

основата на надеждни и дългосрочни прогнози. 

 

• Сателитна радарна интерферометрия  
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Сателитната InSAR технология позволява наблюдения както на открити рудници, 

така и на териториите около тях, откъдето е възможно да започнат промените в масива. 

Използва се ефектът на интерференция на електромагнитните вълни, а идеята е да се 

формира интерферограма, която е резултат от наслагването от две радарни изображения на 

една и съща територия[4]. 

  

  
Фиг. 9. Принцип на InSAR    
 

Получаването на SAR данни може да бъде постигнато с две антени поставени на борда 

на космически апарат (фиг. 9.) или с една антена, монтирана на сателита, а данните са от 

натрупване чрез преминаване над една и съща територия два пъти - многократна 

интерферометрия [5]. Диференциалната интерферометрия (DInSAR) позволява 

установяване и регистриране на премествания (напредващо движение), с цел ранно 

предупреждение на бавно движещи се участъци  (напр. свлачища). 

При InSAR координатната система е с три измерения - азимут по линията на полета, 

разстояние до целта и фазата на всеки пиксел, което се използва за формиране на релефно 

изображение и цветови зони с премествания (фиг. 10.). 

 

    
                              Фиг.10.  SAR-изображение и променени цветови сектори 

  

Пряко влияние върху точността на спътниковите радарни измервания оказват както 

техническите възможности на използваната апаратура, така и условията (средата), където 

се провеждат – времева и декорелация в пространството, променящата се атмосфера, кривина 

на Земята, качество на числения модел на релефа (DEM) и др. 
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• Дронове 

За дистанционно изследване в някои случаи се налага получаване на снимки от малки 

височини (10 ÷ 100 m) в едри мащаби, например 1:500. Площта, обхваната при такива снимки, 

може да бъде даже само десетки m2 и тогава е удачно използването на радиоуправляеми или 

дистанционно пилотирани авиосредства. Ако се използват  безпилотни летателни апарати 

(UAVs) или дронове (drones) (формално двата термина се отъждествяват, но реално всеки 

UAV e drone, но не всеки drone е UAV!), тогава външната ориентация на снимките става 

ограничаващ фактор. 

Използването на дронове е един много лесен, достъпен и достатъчно евтин начин за 

наблюдение. За кратко време могат да бъдат проследявани  определени, особено трудно 

достъпни, зони от рудника. В този случай, макар и с не особено висока точност (при добри 

условия за полет в диапазона от 10 до 30 cm [4], [6]) се осигурява много добра нагледност и 

локализиране на проблемни участъци. 

 

 

4. СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАН МОНИТОРИНГ ЗА УСЛОВИЯТА НА РУДНИК 

“АСАРЕЛ” 

 

Eдна цялостна система за автоматизиран мониторинг на устойчивостта на бордовете и 

следене на деформационни процеси е факт в открития рудник “Асарел” [1]. Приложението на 

една част от гореизброените методи е под формата на т. нар. система “георобот”, която 

включва моторизирани тотални станции, GNSS приемници и два линейни радара.                                                  

  
Фиг.11. Проект - репери и прибори                                                 

  

 Първоначалният проект на системата (от 2014 г.) (фиг. 11.) включва местата на 

призмите (зелено) и местата на геотехническите прибори - сондажи, оборудвани с вибриращ 

жичен пиезометър (синьо) и пиезометри за                     

изследане на порово налягане (червено).  
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       Фиг. 12. Опорна мрежа        Фиг.13.Схема с местата на реперите и секторите 

 

Използваната понастоящем опорна мрежа за геодезическите измервания е показана на 

фиг. 12.  (с червено са наблюдателните станции), а схемата с местата на секторите, призмите 

в тях и трите наблюдателни станции, оборудвани и с GNSS приемници – на фиг. 13. Тоталните 

станции работят непрекъснато и “сканират” съответните зони от рудника на всеки час. 

 

 

 

    
 Фиг. 14. Зона на покритие от радарите                                                                                                                                                                                             

 

                

 

 

Системата за ранно оповестяване включва двата линейни радара (с жълто, посочени с 

червена стрелка на фиг. 12.  и фиг. 14.), които работят отново в непрекъснат режим с данни от 

сканирането през десет минути. Цялата тази информация, освен съхранена, трябва да бъде 

подходящо обработена и онагледена, с цел анализ и интерпретация на получените резултати. 
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Като част от геодезическата наблюдателна система използвана в рудник “Асарел“, се явява 

съвременната софтуерната платформа Trimble 4D Control (всички инструменти са с тази марка, 

а като допълнение се използват и други начини за  обработка – напр. Tableau Public).       

                                                                                        

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Многообразието от методи и средства при изследване устойчивостта и 

деформационните процеси в минни обекти, разработвани по открит начин, гарантира 

надеждност и сигурност при оценките и прогнозите, но налага и интердисциплинарен подход 

при анализа на резултатите. Прилагането на активни методи за дистанционни изследвания, с 

непрекъснат целогодишен мониторинг, практически обезпечава един постоянно 

актуализиращ се модел на стабилност и устойчивост. 

 Сигурната и безопасна експлоатация на откритите рудници е пряко свързана с 

установяване на промени в състоянието на масива и евентуална корекция в неговите  

параметри. Гаранция за това са съвременните методи и технологии за изследване на 

деформационни процеси.          
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