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При наявності в тілі тріщини для встановлення закономірності її поширення і тим самим для оцінки 

міцності тіла необхідне знання напруженого стану. Інтенсивність  характеризується коефіцієнтом 

інтенсивності напружень К (КІН). Якщо узагальнити розрахункові формули для коефіцієнтів 

інтенсивності напружень при існуючих схемах навантаження, то усереднене значення К буде мати 

вигляд: 

K Y l , (1) 

де Y – геометричний коефіцієнт (змінюється в межах 1÷2); l – довжина тріщини; σ – напруження 

розтягнення, яке виникає в масиві гірських порід.  

Припустимо, що в гірському масиві вже містяться рівномірно розподілені тріщини, які можна 

охарактеризувати середньою відстанню між тріщинами s. В цьому разі тріщинуватість можна виразити:  

1 ( )s N l , (2) 

де N – кількість тріщин в одиниці об’єму гірського масиву. 

З урахуванням (2) формула (1) буде мати вигляд 

(1 )( )K s Y N . (3) 

Введемо поняття порогового та критичного значень КІН. Припустимо, що при K<KП (пороговий КІН) 

тріщина в локальному об’ємі не росте, якщо KП<K<KКР, то тріщина збільшується, якщо ж K>KКР, то в 

даному об’ємі тріщина росте лавиноподібно (до ∞ довжини), тобто наступає руйнування.  

Припустимо, що тріщини розподілені в об’ємі гірської породи однорідно і орієнтовані ізотропно. 

Тобто, в кожному локальному (розрахунковому) об’ємі реалізується наступна процедура: 

1) якщо головні напруження σ1, σ2<0, то їх значення 

порівнюються з критичним напруженням руйнування породи 

на стиснення. Якщо σ1 > σкр  або/і σ2 > σкр , то порода в 

даному об’ємі зруйнована; 

2) якщо σ1>0, σ2<0, то σ2 порівнюється з σкр. Якщо 

σ2 < σкр , то порода зруйнована. Якщо ні, то σ1 усереднюється 

за всіма напрямками, потім по σср  розраховується K, і далі 

розрахунок робиться по K; 

3) якщо σ1>0 і σ2>0, то вони осереднюються, 

розраховується K, і далі як в п. 2. 

Розрахунок об’єму руйнувань тріщинуватого масиву 

магнетитових кварцитів було проведено для наступних умов: 

відстань між свердловинами – 5 м; довжина заряду – 15 м; 

діаметр свердловини – 200 мм; тип вибухової речовини (ВР) – 

грамоніт 79/21. Порогове значення КІН Kп= 10
7
, критичне значення КІН Kкр= 8∙10

6
, Y = 1,9. 

За результатами розрахунків побудована залежність об’єму руйнувань тріщинуватого масиву від 

початкової тріщинуватості (рисунок). Аналіз залежності показує, що зі зменшенням середньої відстані 

між природними тріщинами об’єм руйнувань зростає по залежності, яка має вигляд: 

V = -719,3lns+4512,4. 

Отримані результати потребують детального аналізу та подальших досліджень для удосконалення 

методики розрахунку руйнувань тріщинуватих гірських масивів. 

 

 

Графік залежності об’єму (V) підірваної 

гірничої маси від початкової 

тріщинуватості (s) досліджуваного об’єму 

 


