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офщшного опонента на дисертацшну роботу Вовк О.О. «Управлшня 

напружено-деформованим станом шдроблюваного масиву для шдвищення 

стшкосп природних i шженерних об’екив при сейсмодинам! чних 

навантаженнях» представлену до захисту на здобуття наукового ступеня 

доктора техшчних наук за спещальшстю 05.15.09 -  Геотехшчна i прнича 

мехашка.

Рецензуванню тдлягае робота, що структурно складаеться з 

вступу, 7 роздийв, висновюв, викладених на 347 сторшках комп’ютерного 

тексту. Робота m ic t h t b  64 таблищ, 84 рисунки, список використаних джерел 

i3 146 найменувань на 17 сторшках та 5 додатюв на 18 сторшках.

Зпдно з вимогами положень шструкщ1 ДАК щодо змюту рецензи 

оф!ц1йного опонента, в якш повинно бути передбачено висв1тлення ряду 

положень щодо актуальност! теми, и науково -  практично'1 значимост1, 

методичних пщход1в, новизни отриманих результат!в, ix в1дпов1дност1 

поставленим в робот1 задачам, обсягу i характеру практично!' ре&шзацп 

висновюв i рекомендац1й у вигляд1 як досягнутих, так i очшуваних 

показниюв, можна в1дзначити ц!лковиту вщповщшсть таким вимогам 

lHCTpyKnii' як: повнота змюту дисертацп в оприлюднених публ!кац1ях 

авторки (за i'x к1льк1стю, зокрема, в фахових виданнях) та автореферату, а 

також в джерелах, вкпючених в перелгк м1жнародних наукометричних баз 

видань. Актуалынсть теми дисертац1'1. Стратепя напежного

розвитку будь-якоГ держави вимагае забезпечення одного з найважлив1ших 

ceKTOpiB економ1ки -  енергетики по можливосп, на баз1 власних 

енергоресурсних джерел з мш1мальною 1мпортозалежн1стю. При цьому, 

наявна структура енергогенеруючих потужностей i власний ресурсний 

потенц1ал забезпечують енергопотреби за рахунок теплово'1 складово'1 

паливно -  енергетичного балансу на твердих (вугшьних) енергонос1ях, тобто 

актуальною задачею е штенсифкащя розвитку вугледобувно'1 галузь B iH  

повинен бути достатн1м, щоб забезпечити, окр1м цього, потреби



кокссгамвиробництва, комунально -  побутового сектору, а в майбутньому, 

можливо, i шдприемства по переробщ в рщю та газопод1бш палива.

3 шшого боку, вугледобувна промисловють -  це одна з найбшьш 

екологонебезпечних галузей виробництва, що характеризуемся високим 

р1внем негативного техногенного впливу на навколишне середовище. 

Наслщком цього впливу е виникнення деформацш поверхш Земл1 

знакоперемшних напрямюв, з пошкодженням поверхневих об’ект1в (дна 

водоймищ, пошкодженням фундаменте бушвель i споруд) шд д1ею як 

статичних гравггацшних пол1в в деформованому геолопчному масив1 над 

виробленим простором, так i сейсмодинам1чних напруг при виникненш 

прничих удар1в або виконанш висаджувальних po6iT, як технолопчного 

елемента впливу на мехашзм для i’x попередження, або локагйзацп.

Таким чином, вивчення мехашзму змши напружено -  деформованого 

стану шдроблюваного масиву у поеднанш з динамжою зародження осередюв 

прничих удар1в, енергетичних i динам!чних параметр! в, виникаючих при 

цьому деформацш i хвильових процес1в, в залежност1 в!д л1толопчних i 

технолопчних фактор1в, i'x впливу на шженерно -  бущвельну 

шфраструктуру, природш об’екти, слщ вважаги одшею i3 найбшьш 

актуальних науково -  техшчних проблем прничо1 справи. При цьому, 

проблема ускладнюеться необхщшстю дотримання м1жнародних еколопчних 

стандарт1в i вимог у сфер1 еколопзацп промислово -  виробничо'1 та 

видобувноУ галузей. Виходячи з вищевикладеного можна вважати 

актуальшсть теми дисертащУ безсумшвно важливою як в економжо -  

еколопчному, так i науково -  техшчному аспектах. 1нша справа, як вдалось 

дисертанту виршити поставлен! в робот1 завдання як з позищУ методичних 

шдход1в, так i стосовно отриманих висновюв i рекомендацш: новизни, 

науково -  прикладноУ значимости, р1вня можливоУ та досягнутоУ i'x реал!защУ в 

науково -  педагопчнш та виробничш сферах. Не маючи на мет1 детальне 

викладення змюту дисертащУ, що вже зроблено авторкою в автореферат!, 

вважаю за доцшьне зупинитись на найбшьш вагомих положениях, яю б дали



можливють впевнитись в наявностл переконливих шдстав для атестацп 

пошукувачки на науковий стушнь доктора техшчних наук, i3 вщповщшстю 

вс1м вимогам ВАК, про яю вже згадувалось.

Дозволю co6i розпочати оцшку дисертацп з анал1зу основних 

методичних мехашзм1в, використаних дослщженнях, що е одним i3 найбшьш 

важливих аргумент!в для тдтвердження достов1рност1 i обгрунтованост1 

отриманих результате та 1х !мплементащ1 в наявний науково -  

шформацшний масив з окреслених в робот1 проблем. При цьому слщ 

вщзначати, що робота носить комплексний характер i потребувала 

застосування як класичних метод1в, так i емшричних або нашвемшричних 

сшввщношень при розв’язаш задач уздовж векторного ланцюга по опису 

напружено -  деформацшного стану в окремих його ланках: вщ порушення 

грав1тацшно1 р1вноваги над виробленим простором в статичному режим! до 

динам1чних явищ виникнення прничих удар1в за рахунок утворення зон 

критичних напруг та емюйо i розповсюдження сейсм1чних коливань по 

надпластовш геолопчнш товшд, до статико -  динам1чних деформацшних 

процес1в на земнш поверхш, i i'x взаемодп з спорудами та природними 

об’ектами. Все це звичайно ускладнюе пошук ефективних науково -  

обгрунтованих методичних шдход1в, що вщповщали б сутност1 

дослщжуваних об’екпв, i дозволяли отримувати достов1рш показники в 

просторово -  часових координатах та змушувало застосовувати певш 

спрощення, припущення, коригуюч1 емшричш коефщ1енти тощо.

1. Використання деяких класичних мехашчних моделей, як, наприклад, 

пружного тша (Гука, Кельвша -  Фойгта) в алгоритмах хвильових задач 

мютить в co6i певне протир1ччя: змша параметр1в (ампл1туд максимальних 

зсув1в i швидкостей) з вщстанню (г) вщбуваеться не лише законами розходи -

мост1 з коефщентами К црсф =
f г л " 1з як це притаманно при щеально пружних

коливаннях, але й в залежност1 вщ фактора поглинання, що визначаеться 

коеф1щентом а п (декрементом загасання), пропорцшним частой (w), в той



час як в рамках пружноТ модел1 дисперая вщсутня. Таким чином, в 

сейсм1чних коливаннях вщсутш ознаки модел1 в’язко -  пружного тша з 

р1зними показниками дисперсн в залежносй вщ частота. Задача 

ускладнюеться ще й там, що иараметри середовища змшюються не лише на 

швидюсних межах пом1ж р1зними породними пластами, але й в межах одного 

потужного нашарування в залежноси вщ вщсташ пункту eMici'i сейсм1чних 

хвиль, або в щ  чергово1 швидюсно'1 межг Цей фактор був дослщжений в 

робот1 i враховувався належним чином.

2. Вкрай важливим методом вивчення геомехашчних nponeciB, 

починаючи з осередку i заюнчуючи i'x впливом на поверхню Земл1 та i'i 

1нфраструктуру, е застосування 1нвар1антного показника у вигляд1 

енергетичних характеристик при визначенш статико -  динам1чних 

напружено -  деформац1Йних параметр1в, як об’еднуючого початку в окремих 

ланках сформульовано1 в робот1 причинно -  насл1дково1 проблеми.

Якщо застосування силових критер1'т дозволяе, головним чином, лише 

окреслити коло показниюв в окремих ланках, то з використанням 

енергетичних оцшок з’явилась можливють в багатьох випадках вийти на i'x 

кшьюсш сп1вв1дношення та сшвставляти в алгоритмах цих окремих ланок. 

Зокрема, такий пщхщ дав можливють за допомогою енергетичних 

сшввщношень Клапейрона отримати показники початкових геометричних 

параметр1в сейсмовипромшювач1в, виходячи з концепщ '1 авторки по 

незалежност1 зародження i руху об’емних хвиль двох р1зновщйв, виконувати 

оц1нку законом1рностей руху сейсм1чних хвиль по питом1й e H e p r ii ,  а не лише 

за динам1чними i силовими параметрами, отримати значения коеф1щента 

переходу енергп R -  хвшп в споруду, що захищаються, поеднавши щ два 

джерела шформащь Енергетична концепщя покладена авторкою в основу 

моделювання явища прничого удару тротиловим екв1валентом, розробки 

метода оц1нки штенсивносп R — хвиль за допомогою енергетичного 

коефщ1ента ER, по показнику критично!' питомо'1 e H e p r ii  та шш.



На завершения розгляду цього сегменту методичних положень 

вщзначимо, що в nponeci виконання дослщжень дисертантка поряд з 

застосуванням зонноТ модел! Родюнова та енергетично1 двостадшноУ Teopii' 

деформацп Гр1ффггса, доповнюе положениям, так звано!', теори кластеризащ'1 

академжа Жукова, що допомогло з’ясувати сутшсть мехашзму поведшки 

середовища в зош шдвищених докритичних та критичних параметр!в 

деформацш в межах осередку прничого удару.

3. Дисертантка з y c n ix o M  застосовуе методи моделювання 

деформацшних процеЫв земно! поверхш (геометричне), залежност1 стшкоси 

y K o ciB  вщ ряду фактор1в (ф1зичне), у тому числ1, в!брацшних коливань i 

характера Тх загасання уздовж призми сповзання (шерщйно -  силове), 

прогнозу прничих удар1в шляхом знаходження коефщ1ента небезпеки ( К н ) в 

лабораторних умовах (енергетичне), як сшввщношення накопичено! пружноТ 

енерп!" до затрачено!' на деформування зразка. Останне вкрай важливо, 

оскшьки дае можливють значно впевнешше розробляти прогнозы оцшки 

в1ропдност1 виникнення явища, маючи на уваз1 обмежешсть наявно! 

шформаци в реальних виробничих умовах та повну ii вщсутшсть на стадп 

проектування шдприемства.

Рашше вже згадувалось про моделювання енергетичного параметра 

прничого удару тротиловим екв1валентом, що дало можливкть використати 

neB H i HayKOBi положения промислово! сейсмши вибухового походження в 

ударосейсм1чних задачах, зокрема, при встановленш початкових параметр1в 

сейсмоколивань.

4. Достатньо ефективним методичним шструментом можна вважати 

пор!вняльний анагнз розрахункових даних, отриманих за алгоритмами р1зних 

автор1в, але, по можливост1, в максимально щентичних умовах для 

виключення впливу вщмшносп ф!зико -  мехашчних показниюв на кшцев1 

результата. Такий шдхщ дав можливють суттево шдвищити достовгрнють 

початкових параметр1в сейсмоколивань в об’емних i поверхневих хвилях, 

зокрема, i'x частотно -  часових характеристик, та зробити важлив! висновки



стосовно lx функщонально1 залежност1 вщ Q'ep3, або Q'ep6 . Анаупзуючи даш

табл. 5.8, 5.9, граф тв  на рис. 5.4 в робот1 сформульоваш концептуальш 

пщходи стосовно знаходження початкових перюд1в коливань в Р -  хвшй з 

сшввщношення Тр i для S -  хвшп розглядати його як функцпо Qlpb з

вщповщними емшричними коефщентами пропорцшностг

Ще одним важливим наслщком цього анал1зу е визнання суттевоУ рол! 

масштабного фактора, що обмежуе д1апазон гтридатност1 Д1ючих емшричних 

сшввщношень i потребуе вщповщного коригування (рис. 5.4). Так, згщно з 

графшами на цьому рисунку, емшричш залежносп для Тр i Ts можуть

застосовуватись без суттевих похибок в межах маси заряда до 1000 кг (при 

yMOBi додержання щентичност! середовища).

Не менш важливими були отримаш i проанал1зоваш розрахунков1 даш 

за rieio ж схемою стосовно перюду поверхнево'1 хвшп, вщносно якого в 

л1тератур1 мютяться численш невизначеностй в той час, як перюд коливань R 

— xBHJii на меж1 «грунт — фундамент» е одним з визначальних при 

удосконаленш норматив1в по сейсмозахисту буд1вель i споруд шляхом 

застосування коеф1щента Кт (тг) . При цьому, в робот1 наголошуеться на 

невизначеност1 кшцевого результату розрахунку величини перюду TR: за 

одними i снуючими формулами автори пропонують розрахувати перюд TR як 

функщю Q xe p , Qlpm , за шшими -  координата! складов] по х i z TR , T ZR , при 

чому, щ показники часто майже сшвпадають , тобто TR за одшею з формул 

практично мало вщр1зняеться вщ TR , за шшою -  вщ TR .

В цшому, застосування вищезгаданих формул призводить до 

зменшення реально'1 величини перюда в R -  хвшп, а значить i показника тт, 

що, як зазначаеться в робот!, впливае на доскшршсть норматив1в 

сейсмобезпеки. Тому дисертанткою пропонуеться користуватись величиною 

перюда коливань у вигляд1 суми z i х -  складових, як фактично дгючого 

параметра, який в залежност1 вщ приведено!" вщсташ гпр та маси заряда

бшыпе в 1,25 -  1,35 раза у пор1внянш з z -  складовою TR , часто вживаного в



якост-i видимого перюда R -  хвил!, отже i показиик тт в розрахунках повинен 

збшыиуватись у такому ж сшввщношенш.

Вщзначимо найбшьш cyrreBi результати, отримаш в робот! з 

використанням наведених методичних концепцш та обгрунтувань S3 числа 

викладених у висновках до окремих роздЫв i в цшому по робот!.

1. Опускаючи перший оглядовий роздш акцентуемо увагу на тих 

розробках другого i третього роздЬпв, завдяки яким досягнуто значний 

розвиток певних теоретичних положень по опису деформованого стану 

пщроблювано! поверхн1 з урахуванням як ф1зико -  мехашчних властивостей 

геолопчно1 товшд, включаючи й B epxH i нашарування, так i 

сейсмодинам1чного чинника, збшыиуючого негативний вплив деформацш на 

поверхнев1 об’екти. Спираючись на щ аналггичш законом1рност1, а також на 

результати моделювання i з використанням наявного досвщу, головним 

чином, польських i рос1йських фах1вц1в, авторц1 вдалось отримати досить 

переконливу цЫсну картину утворення i руху мульди осщання в напрямку 

посування фронту очисних роб1т, визначення головних п параметр1в, та 

запропонувати комплекс практичних рекомендацш по прогнозу параметр1в 

деформац1Й у випгщщ класиф1кацн поверхн1 i ступеня небезпеки для буд1вель 

i споруд (по параметрам e ,T ,R ,K 0), стшкоеп укос1в (по показнику К у),
враховуючи при цьому динам!чну складову силових пол1в, що д1ють на ni 

об’екти.

Вщзначимо декшька важливих наукових висновюв i рекомендац1й, 

пов’язаних з розвитком мехашки хвильових процес1в з урахуванням 

реальних умов при виникненн! та розповсюдженш сейсм1чних хвиль в 

шаруватих середовищах, а саме:

а) пропозищя по удосконаленню методики знаходження коефщента 

прозорост! монотонно! хвил1 на швидкюнш меж! не лише для випадку кута 

падшня а  = 0, а й в шших напрямках променя по вщношенню до меж1 (тобто 

а  > 0) шляхом введения поправочного коефщента (1 - s i n a);



б) виходячи з факту змши, зокрема, коефвдента Пуассона в товпц 

однорщних иорщ пом!ж осередком i першою швидюсною межею (або пом1ж 

наступними межами), що описуеться вщповщною функщею f { v ,H ) ,  в 

формулу для знаходження швидкост1 руху поздовжньо1 сейсм1чно1 хвши Vp 

вводиться поправка Kv(v) в залежност! вщ категори порщ i глибини пункту 

спостереження, що практично означае уточнения показника акустичноТ 

жорсткост! при визначенш коефщ!ента проходження на швидкюнш межц

в) дослщження впливу на початков1 та б1жуч1 енергетичш показники 

ем1тованих коливань на меж1 осередку i уздовж ироменя, сшввцщошення 

модул1в пружност1 i зсуву та швидкост1 поздовжшх i поперечних хвиль 

(n = Vp/Vs ), згщно з якими в наступних роздшах викладеш результата 

вивчення геодинам1чних явищ, зокрема прничих удар1в, що виникають 

внаслщок виймання вупльних пласт1в, завдяки формуванню зон шдвищених 

(з досягненням критичних) накопичень пружноГ енергп, що вившьняеться 

внаслщок руйнування матер1ала ще\' зони (осередку) i руху вбш виробленого 

простору з одночасною e M ic ie io  сейсм1чних хвиль в протилежному напрямку.

В результат! дослщження мехашзму ix зародження i виникнення в 

робот1 сформульоваш принципов! пщходи стосовно прогнозу в1ропдност1 

виникнення, енергетичних i сейсмодинам1чних параметр1в, cnoco6iB ix 

запоб1ганню або локал!защ1 в иередбачуваних р1внях i координатах.

Проионуються критери прогнозу на основ! грав1тацшно1 (вщношення 

грав1тащйного тиску рН0 до мщност1 вугшля), енергетично! ознаки та з 

урахуванням технолопчних фактор1в.

Анал1зуючи i узагальнюючи св1товий досвщ по вивченню 

геодинам1чних явищ та на o c h o bI власних дослщжень, дисертанткою 

розроблено комплексну класифшацпо за декшькома ознаками: мюцем 

розташування осередку по вщношенню до виду прничих роб1т (очисш, 

шдготовч1, кашталып) та р1зновиду середовища зони зародження (вугшля, 

вгупщуючоГ породи), характером прояву та шш. Використання и дисертантка



вважае доцшьним у поеднанш з дшчою класифшащею за енергетичними 

ознаками, отримуючи, таким чином, надшний шструмент повноцшного 

всеб1чного анал1зу явища в кожному конкретному випадку при виникненш 

потреби в прогнозних проектних схемах.

3. Значна частина дисертащУ присвячена дослщженню 

сейсмохвильових процешв з урахуванням деяких концептуальних положень 

викладених в Роздmi 3. Найбшып визначальними вважаю:

а) положения про незалежш мехашзми формування i руху об’емних 

хвиль Р — i S — р1зновид1в, що дало можливють отримання деяких початкових 

(у першу черту геометричних) параметр1в з використання зонноУ модел1 

Родюнова та емшричних стввщношень Союзвибухпрому при aHani3i 

сейсмовибухових хвиль;

б) використання окремих положень промисловоУ сейсмши в задачах 

ударохвильовоУ сейсмжи в поеднанш з енергетичними ощнками за 

критер1ями потенцшних питомих витрат на об’ем hi та пластичш деформащУ 

матер1ала осередку прничого удару згщно закошв Клапейрона. Це дало 

можливють науково обгрунтувати зокрема геометричш параметри 

сейсмовипром1нювач1в, поеднуючи положения зонноУ модел1 Родюнова, що 

грунтуються на законом1рностях мехашки руйнування, з енергетичними 

сшввщношеннями Клапейрона.

Завдяки цьому методолопчному поеднанню концепщУ, в робот1 

отримаш достатньо обгрунтоваш вихщш дат, що гарантуе отримання 

реальних показниюв на кшцевому пункп руху сейсм1чних хвиль; тобто у 

захищаемого об’екта, сейсмостшкють якого може бути спрогнозована при 

умов1 отримання на меж1 «грунт -  споруда» характеристик сейсмоколивань 

високого ступеня достов1рность Слщ зазначити, що для досягнення 

згаданого дослщно -  експериментального матер1алу необхщно виконати 

певний обсяг дослщжень законом1рностей руху поверхневих хвиль, а це 

вважаемо складною задачею, враховуючи надзвичайно складний мехашзм 

формування i руху уздовж вшьноУ поверхш, оскшьки R -  хвшп виникають



вщ сшльного впливу поздовжшх i вертикально'1 складово'1 поперечних хвиль, 

1нтенсивн1сть яких змшюеться з вщстанню вщ ешцентра (в алгоритмах руху 

R -  хвиль зазвичай застосовують ириведену епщентральну вщстань), 

причому 3i змшеним сшввщношенням. Фах1вщ — сейсмологи вщзначають, 

що, наприклад, рух часток в хвшн вщбуваеться по досить складнш 

траекторн, при чому вважають, що вона наближена до елттичноТ 

конф1гуращ1 з постшним сшввщношенням велико'1 Bici до мало!' бшя 1,4. В 

дшсност1, як це вщзначаеться в p o 6 o T i ,  картина набагато складшша. 

Принаймш, на двох вщр1зках епщентральноУ приведено! вщсташ 

спостер1гаеться два механ1зми. На першому вщр1зку вщбуваеться поступове 

формування R -  хвшп до досягнення ел1птично1 T p aeK T o p ii' руху часток з 

вищенаведеним сшввщношенням вюей. Починаючи з цього пункту 

(названого в робот1 r'R) i до досягнення захищаемого об’екта f l ie  емп!ричне 

сп1вв1дношення по опису руху i зм1ни иошукуваних параметр1в R -  хвиль за 

притаманними Ум законами загасання i емп]ричними коефщ1ентами. Згаданий 

пункт, зокрема, е початком зростання пер1ода коливань на величину г"р , а 

при знаходженн1 масово'1 координата, де швидк1сть приймаеться 

максимальною i зв1дки починаеться и зменшення, за ексионенц1апьним 

законом i  власним коеф1ц1ентом поглинання a R. В p o 6 o r i  запропоновано 

методику визначення цих початкових, вкрай важливих характеристик R -  

хвшн, а також знаходження коеф!щента переходу и енергп в фундамент 

споруди, про що вже згадувалось. При цьому, робиться висновок про те, що 

реальна картина коливань часток в хвшп (профшь елштичноУ T p a e K T o p ii)  з 

в1дстанню зм1нюеться, сшввщношення велико!' Bici до мало!' 1,4 може мати 

мюце лише в одному з пункйв променя, а з вщдаленням вщ координата r'R 

буде зменшуватись, що знаходить свое пщтвердження при анал1з1 векторних 

иоказник1в по х —, z — складовим, а зсув фаз м1ж цими горизонтальною i 

вертикальною складовими у поверхневш хвил1 не завжди складае 90°, 

оскшьки профшь е зм1нним, адже його формують два р1зновиди хвиль, що 

виникають на р1зних глибинах. Наприклад, над епщентром згщно з законом



геометричнсн оптики, поперечна хвиля не впливае на хвильов1 процеси 

(коливання по х -  складовш вщсутш), Арх = О i, навпаки, на певнш

ешцентральнш вщсташ буде практично вщсутшм вплив поздовжньо1 хвшп i 

1нтенсивн1сть коливань визначаеться поперечною до досягнення критичного 

кута чи повного загасання.

4. В останньому сьомому роздш викладеш розробки i рекомендацп 

стосовно впливу на геодинаъпчш явища в напрямку i'x попередження, 

локал1зацп (нейтрал1защ\') на основ! комплекса заход1в по ращональному 

управлшню геомехашчними процесами.

Серед рекомендацш цього плану можна зазначити:

а) оргашзацшно -  технолопчного спрямування у вигляд1 оптим1зацп 

швидкосп посування вибою, метод1в управлшня покр1влею, застосування 

захисних пласт1в та iHni. В цих розробках найбшып важливим нам 

представляеться останне, де рекомендацп' доведен! до визначення конкретних 

просторових параметр1в, що забезпечують утворення зон розвантаження в 

призабшному npocTOpi робочого ударонебезпечного пласта;

б) технолопчш пропозицп вщносно впливу на геомехашчний стан 

призабшно1 зони шляхом застосування вибухових технолопй для понижения 

напруг в цш зон1, дезштеграцп порщ покр1вл! до чи в перюд проведения 

очисних p o 6 iT .  При цьому, були розроблеш рекомендащ'1 по параметрам 

буровибухових p o 6 iT  вказаного призначення з метою визначення зон 

деформацш в торцевш, цилшдричнш та пласкш частинах прилягаючого 

масиву i штенсивност1 сейсмовибухових хвиль для трьох B a p ia m iB  вибухо -  

1мпульсно1 ди.

В робот1 наведен! i mini позитивш науково -  практичш розробки, що 

засвщчують великий обсяг виконаних дослщжень, ix результатившсть, 

значимють i новизну i дають пщставу для позитивно'] ощнки дисертащ'1 та 

достатньо високо1 квагпфкаци автора.

Як i будь яке шше велике за обсягом наукове дослщження робота 

MicTHTb певш недолжи, на деяю з них вважаю необхщним звернути увагу як



в плаш ix виправлення, так i рекомендацш на майбутне, якщо авторка плануе 

продовжувати дослщження за цими напрямами.

1. У першому роздш викладеш численш даш щодо оцшки 

ударонебезпеки по окремим ознакам без надежного анагизу i'x прийнятносп i 

визначеносп та яю з них доцшьно використати чи розвинути. Взагал1, про 

деяю з них можна було не згадувати, або принаймш детально не 

висвгглювати.

2. В другому роздЫ по суп той самий недолж -  надм1рна увага 

питаниям деформацш шдроблено'1 товпц при розробщ пласпв 

горизонтального залягання, де розрахунков1 схеми вщносно npocTi i являють 

собою, головиим чином, функщю вертикального осщання, в той час, як при 

розробках похилих i крутопадаючих пластов анагпзувати динамику розвитку 

мульди осщання значно складшше, головний вектор зсуву вертикальноТ i 

горизонтально! (головного нормативного показника) складовоУ, останню 

необхщно визначати якомога бшьш точно.

3. Моделювання ироцесу змши контура i коефщ1ента стшкосп K t

внаслщок розробки вугшьних пласпв виконано в д1апазош потужносп 

пласт1в до 13м, хоча в!домо, що на територгях Укра'ши под!бш вугшьш 

родовища вщсутш.

4. В п. 3.6 роздшу 3 можна було б обмежитись посиланням на вiдому 

енергетичну T e o p i io  Гр1фф1тса без викладання iT суп, придшивши бшьш 

уваги T e o p i i  кластеризацн Жукова, яка в поеднанш з методом акустичноГ 

eM ic ii' дае можливють обгрунтування прогнозних оцшок мехашзму 

иропкання деформацшних ироцеЫв в середовипц осередку прничого удару 

на докритичнш i критичнш стад1ях.

5. При визначенш величини масовоУ швидкосп в пунктах r 'R, 

прийнятому дисертанткою за початкову координату руху R -  хвиш, 

коефщ1ент вщбиття, який при куп падшня 0° дор1внюе 2, повинен 

коригуватись, як i коефщент проходження на кожнш швидюснш меж1 

функщею кута падшня а п. Значения щет функци, що мае вигляд ( l-s inan ),



на кожнш меж1 в монотипнш хвшн буде р1зним, оскшьки кут

а п (п = 1 -2 .... 2 -3 .....п) не е величиною постшною. На меж1 «скала -  наноси»

цей кут максимальний i, вщповщно, кут переломлення (проходження) теж 

буде найбшыпим i повинен прийматись в розрахунках.

В дисертащУ коефпцент вщбиття K°R в пункт1 г'к коригуеться функщею 

опосередкованого кута а°п6р -  кута пом1ж вертикаллю над осередком i 

прямою, що сполучуе центр вогнища з пунктом r'R. Таке спрощення при 

наявносп декшькох швидюсних меж може певним чином позначитись на 

точност1 розрахунюв на початку руху R -  хвшп.

6. 3 викладеного в роздш 6 незрозумшо, якому cnoco6iB енергетичноУ 

ощнки R -  хвил1 надаеться перевага: по фактору щшьност1, чи по питомш 

величин!.

В робот1 мають мюце редакц1йн1 неточност1, в загальш висновки було б 

доц1льним перенести деяю пункта, що м1стяться в висновках до окремих 

роздЫв, зважаючи на Ух вагомють, тощо.

Проте зазначеш недол1ки i зауваження не впливають на загальну 

оц1нку робота.

На завершения вщзначимо вже отримаш neBHi позитивн1 результати в 

плаш реал1зац1У висновк1в i рекомендац1й роботи в досить широкому 

д1апазош: в наукових дослщженнях 1ГМ НАН УкраУни, ДП ДНД1БК М1нбуду 

УкраУни, осв1тянськш д1яльност1 (розробка навчальних K y p c ie , пошбниюв, 

п1дготовка M aricT piB  тощо), певний вклад в розробку нормативних 

документ1в для сейсмозахисту бущвель, yK ociB , деяких рекомендацш 

еколопчного спрямування -  щодо м1шм1защУ деформац1й дна водоймищ для 

заиоб1гання фшьтрац1У, метод1в управл1ння покр1влею, 3 i зменшенням обсягу 

виробленого простору та ш. G B ci пщстави очкувати розширення масштабу 

впровадження та отримання безпосереднього економ1чного результату.



висновок

Дисертацшна робота «Управлшня напружено-деформованим станом 

шдроблюваного масиву для пщвищення стшкост1 природних i шженерних 

об’екпв при сейсмодинам1чних навантаженнях» е завершеним науковим 

комплексним дослщженням, в якому поставлен! i вир1шеш важлив1 задач1 

техшко -  технолопчного спрямування з використанням сучасних св1тових 

досягнень в галуз1 мехашки прських порщ i масив1в в статико -  динам1чних 

побудовах, у тому числ1, динамжи хвильових nponeciB i сейсм1чно1 геометр11 

з отриманням науково -  обгрунтованих висновюв i рекомендацш, що 

частково реал1зоваш в науково -  педагопчнш та виробничш сферах.

Робота повшстю вщповщае вимогам п. 9, 10 «Порядку присудження 

наукових ступешв i присвоения вченого звання старшого наукового 

сшвробггника» затвердженого постановою Кабшету MiHicTpiB УкраТни вщ 24 

липня 2013 року № 567, а й автор, Вовк Оксана Олекспвна, заслуговуе на 

присудження наукового ступеня доктора техшчних наук за спещальшстю 

05.15.09 -Геотехшчна i прнича мехашка.
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