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РЕЗЮМЕ 

 

За изучаване на процесите в скалния масив при подземно разработване се използват различни 

методи, технологии и средства. В настоящото изследване се представят резултати от 

маркшайдерски наблюдения за характеризиране поведението на масива при камерно-стълбова 

система на разработване в рудни находища. 

Коментират се резултати от: 

1. Полярен метод за следене преместванията на наблюдавани точки; 

2. Цифрова близкообхватна фотограметрия; 

3. Анализ на топлинни изображения. 

Използването на повече от един метод при наблюдението на даден масив дава възможност за 

по-добро представяне и визуализиране на състоянието му. Ефективно комбинирани, тези 

методи могат да послужат като геотехнически инструмент в подземната минна среда. 

Ключови думи: маркшайдерски наблюдения, деформации, фотограметрия, дистанционни 

методи, рудни находища. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

При разработването на находищата на подземни богатства в скалния масив се развиват 

и протичат различни явления, които са предпоставка за настъпване на деформационни 

процеси. Те са предизвикани от природни и техногенни фактори. Изучаването и 

проследяването им би допринесло за вземане на адекватни решения по отношение 

ефективността и безопасността на работа в подземните рудници. Характерът на 

деформационните процеси в масива и скалите около изработките се определя от напрегнатото 

състояние и якостните и деформационни свойства на скалите. 

На базата на маркшайдерски наблюдения в естествена среда могат да бъдат получени 

достатъчно данни, позволяващи да се извърши оценка на състоянието на масива [2]. Този вид 

оценка дава реални стойности, при конкретни минно-технически и минно-геоложки условия. 

Определянето на положението на наблюдавани точки от масива, в различни моменти от време, 

позволява да се съди за евентуални промени в напрегнато-деформираното му състояние. 

За оценка състоянието на масива освен класическите методи може да се използват и 

метода на цифровата близкообхватна фотограметрия, както и анализ на топлинни 

изображения. 
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2. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

В представения доклад се прави изследване 

на деформационното състояние на опорен целик, 

разположен в северната част на метазалеж 6 в рудник 

„Джурково” - “Лъки Инвест-Джурково“ ЕООД (фиг. 

1). Средната площ на целика е около 60 m2, а 

височината му е от 3 до 3,8 m. Той представлява 

основен елемент от камерно-стълбовата система, 

която се прилага в рудника и осигурява безопасност 

на свободното пространство в разглеждания 

участък. Дълбочината на залягане в този участък от 

метазалежа е около 360 m. 

По отношение на геоложки строеж, целикът е 

формиран основно от мрамори и гнайси (фиг. 2). Той 

е част от мраморен пласт, частично заместен от 

сулфидни минерали (галенит, сфалерит, пирит). 

Ъгълът на западане на мраморния пласт е 9-10g в 

северозападна посока. 

 

При прилагане на камерно-стълбова 

система на разработване, скалният натиск се 

контролира с помощта на опорни целици. При 

проектирането на минните работи се изисква 

правилно оразмеряване, а също така и съобразено 

с конкретните минно-технически условия 

разполагане на целиците. Само така може да се 

постигне ефективно управление на скалния 

натиск, предотвратяване на деформации и 

разкъсвания в масива и минимизиране на 

загубите в целици за минното предприятие. 

 

3. МАРКШАЙДЕРСКИ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

За изучаване на процесите в скалния масив 

при подземно разработване се използват различни 

методи, технологии и средства. В настоящото 

изследване се представят резултати от 

маркшайдерски наблюдения за характеризиране 

поведението на масива при камерно-стълбова 

система на разработване в рудни находища. 

 

3.1. Полярен метод за следене преместванията на наблюдавани точки. 

През месец юли 2020 година, с цел оценка на геомеханичното състояние на целика, е 

изградена наблюдателна станция, състояща се от 8 изходни точки (фиг.3), трайно 

 

Фигура 1. Опорен целик в метазалеж 6 

 

Фигура 2. Опорен целик в метазалеж 6 



XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 

София, 04 – 05 ноември 2021 г. 

XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 04 – 05 November 2021 

стабилизирани в стените на минните 

изработки около целика и 49 контролни 

точки, разположени равномерно на три нива 

(фиг.4 - долу, в средата и горе) върху 

повърхността му.  

До месец юни 2021 г. са извършени 7 

регулярни измервания. От предварително 

координираните опорни точки в стените на 

изработките около целика, с тотална станция 

по полярен метод са определени 

пространствените координати на 

наблюдаваните 49 контролни точки. Чрез 

техните изменения в различните моменти на 

наблюдение може да се определят 

характеристики на деформационното 

състояние на масива в целика. 

 

В доклада са показани резултатите от 

последното и началното измервания. 

Определени са преместванията в 

хоризонталната и вертикалната равнина за 

този период от време. Изчислени са и 

размерите на пространствените 

вектори на тези изменения за всяка 

точка (табл.1). Определени са 

размерите им и техните посоки, 

графично представени на фигури 5, 6 и 

7, съответно за трите нива - горе, среда 

и долу. Векторите са показани 

съразмерно. 

На фигура 8 са представени с 

изолинии преместванията на 

наблюдаваните точки, във времето 

между двете наблюдения в посоки X, Y 

и H, върху източната и западната стена 

на изследвания целик. Използван е 

софтуерния продукт SURFER 8. 

 

 

Фигура 3. Ситуация в план на изследвания целик 

с изобразени местата на изходните точки 

 

Фигура 4. Разположение на контролните точки по трите 

нива 
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Таблица 1 

Номер 

точка 

Премествания - VI-Начално   [m] Вектор 

∆X [m] ∆Y [m] ∆H [m] ∆S [mm] 

1 0,0010 0,0003 -0,0005 1,15 

2 0,0020 0,0013 0,0002 2,37 

3 0,0027 0,0013 -0,0003 3,03 

4 -0,0005 0,0007 -0,0007 1,17 

5 0,0020 0,0003 -0,0017 2,67 

6 0,0012 0,0013 -0,0005 1,84 

7 -0,0003 -0,0003 -0,0018 1,79 

8 0,0013 0,0010 -0,0010 1,89 

9 0,0010 0,0015 -0,0020 2,69 

10 0,0003 0,0002 -0,0010 1,06 

11 0,0005 0,0007 -0,0007 1,17 

12 0,0025 0,0013 -0,0008 2,89 

13 0,0005 0,0010 -0,0015 1,87 

14 0,0005 0,0003 -0,0008 0,94 

15 0,0013 0,0010 -0,0005 1,68 

16 0,0015 -0,0010 -0,0035 3,94 

17 0,0015 0,0018 0,0000 2,30 

18 -0,0005 -0,0002 -0,0008 0,94 

19 0,0005 0,0020 0,0000 2,06 

20 -0,0003 0,0010 0,0000 1,03 

22 0,0005 0,0005 -0,0010 1,22 

23 0,0005 0,0018 -0,0008 1,97 

24 0,0005 0,0017 -0,0010 2,08 

25 -0,0005 0,0005 0,0000 0,71 

26 0,0010 0,0020 -0,0010 2,45 

28 0,0005 0,0015 -0,0010 1,87 

29 0,0020 -0,0002 0,0010 2,25 

31 0,0007 -0,0010 0,0010 1,60 

32 0,0027 -0,0013 0,0005 3,06 

34 0,0015 -0,0018 0,0018 2,89 

35 0,0027 -0,0023 0,0020 4,08 

37 0,0025 -0,0015 0,0007 3,01 

38 0,0030 -0,0025 0,0018 4,28 

39 0,0048 -0,0127 0,0035 14,05 

40 -0,0027 -0,0010 0,0007 3,02 

41 -0,0020 -0,0010 -0,0008 2,36 

42 -0,0040 -0,0018 0,0013 4,54 

43 -0,0035 -0,0002 0,0015 3,82 

44 -0,0030 -0,0007 0,0000 3,09 

45 -0,0040 -0,0003 0,0010 4,13 

46 -0,0005 -0,0045 -0,0018 4,85 

47 -0,0030 -0,0062 -0,0017 7,15 

48 -0,0015 -0,0070 -0,0020 7,43 

49 -0,0010 -0,0077 -0,0010 7,88 

В представянето не са взети предвид точки 21, 27, 

30, 33, 36, които са повредени през разглеждания 

период. 
 

 
Фигура 5. Пространствени вектори - горе 

 
Фигура 6. Пространствени вектори - среда 

 
Фигура 7. Пространствени вектори - долу 
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Западна стена-∆X Източна стена-∆X 

  
Западна стена-∆Y Източна стена-∆Y 

  
Западна стена-∆H Източна стена-∆H 

Фигура 8. Премествания на наблюдаваните точки по стените на целика 

3.2. Приложение на Цифрова близкообхватна фотограметрия 

За изследване на деформационно състояние на масива в подземни рудници, освен 

преките маркшайдерски измервания с тотална станция, в практиката намират приложение и 

други подходи, сред които е цифровата близкообхватна фотограметрия. Генерираните 

цифрови модели на целици могат да се използват за установяване на пространствени 

изменения, изследване и мониторинг на скалния масив в подземни рудници. За правилно 

определяне проявите на скалния натиск в масива е необходимо точно спазване на избраната 

методика на заснемане. 

За целите на настоящото изследване са извършени две фотограметрични заснемания 

(на 04.06.2021 г. и 02.07.2021 г.) на опорен целик в метазалеж 6. 

Заснемането е извършено с цифрова огледално-рефлексна камера Canon EOS7D Mark 

II с 20.2 - мегапикселов сензор, която осигурява детайлни снимки дори на слаба светлина. За 

заснемането са използвани две осветителни тела и статив. На фигура 9 са представени 

изображения на целика, получени от заснемането с цифровата камера [1]. 
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Фигура 9. Цветни изображения 

В рамките на 40 min са маркирани опорните точки и са направени 72 снимки. 

Фотограметричната обработка е извършена със софтуера Agisoft PhotoScan. За георефериране 

на модела, с тотална станция Sokkia CX-62 са измерени 6 броя опорни точки, разположени 

равномерно в целика. След фотограметричната обработка са получени числени модели с 

текстура, единият от моделите е представен на фигура 10. 

 

Фигура 10. Числен модел с текстура 

На фигура 11 са представени създадените повърхнини, изобразяващи повърхността на 

целика към момента на всяко заснемане. 

 
       а – Повърхнина от 04.06.2021 г.                                б – Повърхнина от 02.07.2021 г. 

Фигура 11. Повърхнини, получени в резултат на фотограметричните заснемания 
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Получената повърхнина на целика трябва да бъде достатъчно подробна и детайлна, т.е. 

мрежата от триъгълници, формиращи повърхнината, да е с необходимата гъстота, за да може 

върху нея да се отчитат промени в положението на характерни точки от масива за определен 

период от време или да се установят разлики в обема между заснеманията. 

На базата на редица промени, които са повлияли на повърхността на целика и са 

отразени в числения модел, може да се оцени и проследи във времето деформационното му 

състояние. Такива промени могат да са: премествания на характерни точки от скалния масив, 

появата на дислокации или разрушения на отделни скални блокове, изграждащи масива, 

промяна на формата и обема на целика и други. 

В настоящата работа повърхнините, получени от двете последователни заснемания, 

извършени при едни и същи условия и методика, са съвместени една с друга с помощта на 

програмния продукт AutoCAD Civil 3D. Това дава възможност за нагледно проследяване на 

локални премествания, обрушавания, изменения на формата и т.н. (фиг. 12). 

 

Фигура 12. Съвместени повърхнини от двете последователни фотограметрични заснемания 

Резултатите от проведените изследвания прилагайки цифрова близкообхватна 

фотограметрия показват възможността за приложението и на този метод при изучаване на 

деформационни процеси в подземните рудници. За установяване на точен подход са 

необходими още тестови данни от различни по вид подземни рудници, както и определянето 

на необходимите параметри при фотограметричната обработка на данните. 

 

3.3.Анализ на топлинни изображения 

В много подземни рудници има участъци в масива с повишено или понижено 

напрегнато състояние към различни моменти от време. Тези участъци могат да бъдат едва 

доловими за човешкото око, но те представляват потенциална опасност в минната 

среда/подземните рудници. 

Чрез заснемане с топлинна камера незабавно се получава визуализация на 

температурните полета по неинвазивен, дистанционен начин. Когато скалата е в напрегнато 

състояние, инфрачервената температурна радиация на скалната повърхност варира. В зоната 

с повишен скален натиск радиационната температура е по-висока. При наличие на неукрепени 

скални блокове в минни изработки и тунели се наблюдава по-ниска температура на 
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разхлабените скални блокове от тази на плътния масив, а границите им се открояват по-ясно 

на топлинното изображение, отколкото на цветното. Това позволява да се използват топлинни 

изображения, за да се открият тези зони, което е много важно за предотвратяване на внезапни 

обрушвания, пропадания, скални удари и др., явяващи се потенциална опасност за злополуки. 
Учените Iverson and Signer от Националния институт за безопасност при работа и 

опазване на здравето (NIOSH) са установили, че температурните разлики от 0,2 °C, заснети с 

термовизионна/топлинна камера, могат да се използват за определяне на местоположението 

на такива участъци в скалния масив [3]. 

За целите на настоящото изследване е използвана ръчна топлинна/термовизионна 

камера Testo 890, с разделителна способност 0,1 °С. Извършени са две експериментални 

заснемания с топлинната камера през същият период когато целика е заснет с цифровата 

огледално-рефлексна камера. Направени са топлинни снимки по целия целик, така че 

съвкупността от снимките да обхване всичките му стени. За да могат получените резултати да 

се обвържат с цветните изображения са поставени 4 контролни точки (от наблюдателната 

станция) във всяка снимка. Точките са сигнализирани със специален светлинен сигнал, който 

се откроява в топлинното изображение. За обработката и анализа на получените резултати е 

използван програмния продукт Testo IRSoft Software V3.2. Във всяко едно от топлинните 

изображения от двете измервания са построени температурни профили, които са разположени 

на три нива (горе, в средата и долу), както е показано на фигура 13. 

 

Фигура 13. Tоплинно изображение с разположени на три нива температурни профили. 

С помощта на получените профилни графики може да се проследи промяната на 

температурата на скалния масив по продължение на профилната линия, както и най-ниската, 

най-високата и средната температура в рамките на профила. Създадени са и изображения с 

изотерми, които класифицират с червен цвят местата от масива с максимална температура, 

отчетена от съответната група температурни профили. Такива профилни графики и 

изображения с изотерми обхващащи северозападната част на целика са представени на фигура 

14. 
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Фигура 14. Топлинни изображения с изотерми и температурни профили на северозападната част от 

опорния целик  

За изследвания обект - опорен целик, разположен в северната част на метазалеж 6, 

температурата на околната среда е постоянна. От анализа може да се заключи, че на снимките 

и от двете заснемания се локализира сравнително еднаква област с най-висока температура на 

изотермите. Температурният диапазон е от 19,6 °C до 20,3 °C. 

На базата на такъв вид наблюдения на скалния масив могат да се правят анализи на 

деформационното му състояние, но те са зависими от спецификите на изследвания обект и за 

правилна интерпретация е нужно обвързване на получените данни от топлинните изображения 

с явления и процеси, протичащи в наблюдавания обект в резултат от неговото деформиране. 

Такива наблюдения и анализи могат да бъдат обект на изследване в бъдещи по-

широкообхватни разработки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Повишаването на нивото на безопасност в подземната минна среда и косвено живота и 

здравето на всички минни служители и осигуряването на непрекъснат процес на работа с 

минимални аварии и произшествия, гарантирайки едно ефективно и икономически 

обосновано управление е цел на всички звена и отдели в един рудник. Тя е пряко свързана с 

проследяването на състоянието и устойчивостта на масива в рудника. Наше мнение е, че целта 

е по-лесно осъществима, когато се използват едновременно и класически и съвременни методи 

и технологии. Съвместното използване на различни методи и средства ще улесни работния 
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процес, ще осигури, онагледи и визуализира текущото състояние на масива, както чрез 

чертежи, схеми, диаграми, така също и визуално чрез снимки и модели. Това ще спомогне за 

получаване на един по-всеобхватен поглед не само върху текущото състояние, но така също и 

при бъдещи насоки и вземане на информирани решения.  

Извършването на периодичен мониторинг първо чрез топлинни изображения (анализи 

в реално време), използвайки ръчна термална камера ще спомогне за бързото локализиране на 

проблемни зони в масива, за по-кратко време в сравнение с другите методи и при използване 

на сравнително не толкова тежко оборудване. Освен това тази методика може да се използва 

и за наблюдение на електрическа и вентилационна система и наличната механизация.  

Онагледяването на ситуацията чрез числени (цифрови) модели ще спомогне за 

визуално отчитане на нарушени зони в скалния масив, както и за представяне на обекта чрез 

непрекъсната повърхнина, предоставяйки информация за всяка една точка от него. 

Прилагането на класическите методи ще спомогне за точното установяване на стойностите на 

евентуални премествания и деформации за характеризиране на деформационното състояние 

на масива. 
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