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ВСТУП 
 

Сучасний етап економічного розвитку супроводжується залученням 

до сфери інженерної діяльності все більш значущих ділянок верхніх 

шарів Земної кори. Будуються греблі, водосховища, прокладаються 

транспортні наземні і підземні комунікації, канали, тунелі, трубопроводи; 

все більших масштабів набувають роботи з видобутку твердих, рідких і 

газоподібних корисних копалин тощо. На ці ж ділянки впливають 

природні гравітаційні, сейсмічні і тектонічні процеси, які ще більше 

ускладнюють екологічну ситуацію при вирішенні питань максимально 

можливого зменшення шкідливого впливу на Земну поверхню, що є 

першочерговим завданням розвитку людства. В той же час освоєння 

корисних копалин є необхідною умовою розвитку виробничих сил і 

матеріальної бази суспільства. Це саме стосується і розвитку гірничо-

будівельних, транспортних, меліоративних та інших видів робіт, без яких 

людство існувати не може. 

Безперервне зростання потреб у нових видах і об’ємах мінеральної 

сировини призводить до необхідності залучення в гірничі розробки все 

нових і нових ділянок земної кори та земної поверхні, відторгнення земель, 

зайнятих сільськогосподарськими, степовими або лісовими угіддями (а в 

останні десятиріччя шельфовими ділянками дна морів і океанів). Україна 

має в своєму розпорядженні величезні запаси мінеральних ресурсів, 

наявність яких зумовила характер індустріального розвитку держави на 

довгі роки. На даний час уже освоєно понад 3200 родовищ корисних 

копалин, підготовлено до експлуатації 7667 родовищ різних покладів для 

забезпечення гірничо-металургійної, хімічної, енергетичної галузей та 

будівельних робіт різноманітного призначення. Розвиток 

гірничовидобувної і будівельної галузей промисловості значною мірою 

залежить від ефективності вивчення закономірностей динамічної дії на 

гірські породи з метою їх руйнування (переміщення, ущільнення), як 

головної умови прискорення науково-технічного прогресу при проведенні 

гірничих і земляних робіт. Джерелом такого впливу на деформований 

об’єкт є, зазвичай, вибухи зарядів різноманітних вибухових речовин, 

розміщених, відповідно до технологічних завдань, на невеликій або значній 

глибині від поверхні. В останньому випадку їх розміщення диктується 

необхідністю одержання підземних ємностей для зберігання і захоронення 

різних матеріалів і продуктів, утворення зон штучної проникності для 

інтенсифікації нафто-газо-водовіддачі з продуктивних шарів, вилучення 

солей і руд кольорових металів, використання тепла Землі та інше. Фізико-

хімічні перетворення вибухових речовин при вибухах дають можливість 

отримати велику кількість енергії за малий проміжок часу, що є великою 
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технологічною перевагою. Отже, вивчення питань динаміки ґрунтів і 

скельних порід з метою розробки нових і вдосконалення існуючих 

інженерних методів розрахунку та рекомендацій з технології ведення 

вибухових робіт вимагає поряд з теоретичними дослідженнями процесів, 

що виникають при вибухові, накопичення великої кількості 

експериментальних даних з їх наступним аналізом. Це пов’язано з 

великими математичними складнощами опису процесів, а тому теоретичні 

прогнози й узагальнення, що випливають з вимушених спрощених моделей 

середовища, не завжди і не повністю підтверджуються в дійсності. Згадані 

вище процеси і технологічні розробки розглядаються в рамках одного із 

розділів геомеханіки – геодинаміки вибуху, – що вивчає закономірності, 

пов’язані, перш за все, з механічним рухом середовища внаслідок дії на 

нього динамічних (імпульсних) навантажень, викликаних дією вибуху 

заряду. Отже в загальному вигляді задачі вирішуються в рамках взаємодії 

системи "джерело імпульсу-середовище". При вибухах зарядів на 

незначній глибині на пружно-деформований стан середовища впливає 

лише дія вибухового імпульсу, при вивченні проблеми глибинних вибухів 

цей стан гірничої породи є наслідком сукупної дії високих статичних і 

динамічних навантажень, що певним чином впливає на механізм 

руйнування гірських порід і на параметри зон деформації. Всі згадані задачі 

вирішуються з урахуванням фізико-механічних властивостей гірських 

порід, які, залежно від їх гетерогенного полімінерального 

полікристалічного складу, за спрощеною класифікацією розподіляються на 

багатофазні ґрунти (крихкі гірські породи), масивно-кристалічні 

непорушені і щілинно-блочні скельні породи та органо-мінеральні ґрунти. 

Проміжна група напівскельних порід, механічній поведінці яких 

притаманні особливості вказаних основних класів, мають обмежене 

розповсюдження. Інженерно-геологічна класифікація передбачає такі 

різновиди гірських порід: 1 – скельні; 2 – напівскельні; 3 – нескельні, що 

поділяються на: зв’язні, незв’язні, особливого стану (наприклад, мерзлі), а 

також на декілька різновидів осадових (глинисті, леси). 

Виходячи з наведеного вище, в геодинаміці розрізняють два основні 

напрямки: динаміку стисливих пластичних порід (ґрунтів) і динаміку 

скельних (крихких) порід, які мають індивідуальні експериментально-

теоретичні арсенали наукових досліджень і самостійне прикладне 

значення. 

В межах поставлених промисловістю і будівництвом вимог за 

останні десятиріччя виконано фундаментальні дослідження не лише в 

галузі динаміки скельних порід з виходом на параметри ефективного 

руйнування чи викидання таких порід, а й в частині дії вибуху в 

стисливих породах з отриманням відкритих виїмок (каналів), 

камуфлетних порожнин різного призначення, а також в дуже 
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важливому напрямку вибухового формування інженерних властивостей 

стисливих ґрунтів. Дослідження виконувалися в напрямках вивчення 

фізичних аспектів деформування під дією зарядів вибухових речовин 

(ВР) різної конструкції та властивостей, розробки методів керування 

деформуванням і кінцевими результатами цього процесу через вплив на 

формування початкових параметрів вибухового імпульсу. При цьому 

ґрунт може виступати як середовище, в якому виконується будівництво, 

або основи будівельних споруд, а насамкінець як будівельний матеріал, 

з наданням йому за допомогою вибуху необхідних інженерних 

властивостей. Останнім часом все більшої значущості набувають 

екологічні аспекти будь-якого виробничого процесу, в тому числі і 

згаданих технологій. Тому в дослідженнях вибухових технологій 

звертають увагу на розробку рецептур ВР зі зменшеною питомою вагою 

шкідливих газових викидів у атмосферу, на розробку вибухових методів 

збільшення міцнісних і протифільтраційних властивостей ґрунтів, 

захисту поверхневих об’єктів від шкідливих впливів вібросейсмічних 

коливань, захисту від засолення і заболочення приканальних земель 

тощо. 

Вивчення дії вибуху на середовище з визначенням характеру і 

параметрів його деформації відбувається через вирішення задачі руху 

вибухової хвилі середовищем, властивості якого схематично 

визначаються однією з моделей механіки суцільного середовища. 

Оскільки параметри, що визначають рух і стан середовища, змінюються 

з часом, такий рух називають неусталеним, тобто вибухом, що являє 

собою надзвичайно швидке виділення енергії в обмеженому об’ємі з 

формуванням фронту збурень та призводить до нестаціонарного 

механічного руху середовища. Залежно від відстані, цей рух може 

здійснюватися у вигляді ударної хвилі, потім у вигляді хвилі стискання 

і, починаючи з певної відстані, – як пружні коливання. Вплив 

властивостей середовища на параметри руху є визначальним. 

Так, при вибуху в однорідному газі енергія вибуху переходить в 

нього у вигляді ударної хвилі, за допомогою якої ця енергія розсіюється 

(дисипується). В цьому випадку теорія вибуху зводиться до вивчення 

закономірностей розповсюдження і загасання ударних хвиль. Якщо 

вибух здійснюється у водному середовищі, в первинну ударну хвилю 

випромінюється приблизно половина енергії заряду. Друга частина її 

передається середовищу у вигляді пульсації газового пухиря з 

утворенням слабких ударних або звукових хвиль, що розсіюють цю 

енергію. В цьому випадку теорія вибуху зводиться до вивчення 

закономірностей загасання ударних хвиль і закону пульсації газового 

пухиря у нестисливій рідині. 
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Картина механічного руху в ґрунтовому чи скельному середовищі 

під дією вибуху заряду набагато складніша. Це обумовлено крихкими 

або пластичними деформаціями середовища, можливістю накопичення 

потенціальної енергії в межах пружних деформацій, неоднорідністю 

середовища та іншими факторами, що утруднюють точний обрахунок 

при математичному описові хвильових процесів. У гірських породах 

хвиля з ударним фронтом може розповсюджуватись на досить обмежені 

відстані при тиску на фронті порядку 0,1 ГПа і не відіграє суттєвої ролі 

в механізмі дисипації енергії вибуху. При менших тисках на фронті 

хвилі вона трансформується в хвилю тиску, під дією якої за наявності 

незворотних деформацій тверде середовище здатне інтенсивно 

поглинати енергію руху. Таким чином, теорія підземного вибуху являє 

собою аналітичний опис руху хвилі тиску в непружно-деформованому 

середовищі з визначенням закономірностей пружно-деформаційного 

стану середовищ, та різними фізико-механічними властивостями. 

Теоретичне вивчення хвильових процесів в щільних середовищах 

ґрунтується на вивченні їх спрощених схематизованих моделей, що дає 

можливість розробки загальних методів вирішення відповідних завдань 

для великої кількості реальних середовищ (ґрунтів, гірських порід, 

води, металів тощо). До таких моделей належать лінійно-пружна, 

пружно-пластична, в’язко-пружна та ін. 

Задачі динаміки щільних середовищ вирішуються, виходячи з 

припущення про те, що маса цих середовищ безперервно розподілена в 

просторі і ґрунтується головним чином на законах збереження маси, 

енергії та кількості руху. 

Застосування в дослідженнях з динаміки ґрунтів і гірських порід 

законів деформування суцільних середовищ при імпульсних 

навантаженнях, що містять, окрім кінематичних параметрів (швидкість 

переміщення хвильового фронту незбуреним середовищем, швидкості 

частинок за фронтом та тиском), єдину характеристику середовища – 

густину в непорушеному стані, призводить до суттєвих похибок, 

оскільки, на відміну від ідеального суцільного середовища, опірність 

ґрунтів зовнішнім впливам залежить від багатьох досить мінливих 

факторів (щільність, вологість, фазовий і гранулометричний склад, 

тріщинуватість, в’язкість тощо). Різні кількісні співвідношення між 

компонентами навіть в межах однакової щільності значно впливають на 

міцнісні характеристики середовища. Лише якщо при визначенні 

параметрів руху середовища знехтувати міцнісними і пластичними 

властивостями, а також процесами дисипації енергії, що можуть мати 

місце внаслідок внутрішнього тертя (в’язкості) і теплообміну між 

окремими елементами під впливом теплопровідності, можна отримати 

достовірні результати в межах моделі ідеальної рідини. Стан руху такого 



11 

середовища повністю визначається знаходженням трьох просторових 

координат і часу (x, y, z, t) у вигляді функцій для знаходження швидкості 

часток u = u(x, y, z, t), тиску p = p(x, y, z, t) і щільності ρ = ρ(x, y, z, t). 

Оскільки в ідеальному середовищі при дії статичних і динамічних 

навантажень напруження в кожній точці не залежить від орієнтації, тобто 

однакове по всіх напрямках (воно має назву тиску), то стан руху такого 

середовища залежить від п’яти скалярних величин – трьох компонентів 

швидкості, тиску (p) і щільності (ρ). Поведінка середовища при 

хвильових процесах визначається рівнянням стану (РС), що має 

загальний вигляд p = p(ρ, T), а якщо не враховувати температуру (тобто 

розглядати процес як баротропний), то РС визначається як p = p(ρ), або 

p = p(v); V = 1/ρ. В неідеальних середовищах напруження залежить не 

лише від величини навантаження, але і від напрямку, за яким 

розглядається його дія, отже визначається тензором напружень. 

Деформації, що виникають при зміні напруженого стану, також залежать 

від напрямку, тому деформований стан характеризується тензором 

деформацій. Враховуючи складність процесів, що відбуваються в 

деформованому вибухом середовищі завдяки невизначеності впливу 

багатьох факторів, аналітичні методи опису хвильових процесів не 

отримали належного застосування. 

Найбільш поширеним методом вивчення вибухових процесів в даний 

час слід вважати чисельне їх моделювання. При цьому одним із найбільш 

суттєвих завдань є забезпечення методів адекватними РС ґрунтових 

середовищ. Ці рівняння заслужено вважаються визначальними 

співвідношеннями, оскільки при вирішенні відповідних завдань 

математична структура і функціональні особливості РС (поряд з 

граничними і початковими умовами) визначають закономірності 

вибухового процесу. Звідси випливає, що РС, яке використовується в 

конкретних розрахунках, повинно бути адекватним. Під адекватністю 

розуміють таке: а) достовірність РС; б) наявність методів оцінки 

необхідних констант, що входять до РС; в) відносна нескладність РС; 

г) можливість практичного використання РС в обчислювальних 

алгоритмах, які реалізують постановку як мінімум двомірних задач. 

Питання достовірності РС є багатогранним. Найбільш суттєвими ознаками 

є такі: РС має ґрунтуватися на загальних принципах механіки суцільних 

середовищ і віддзеркалювати основні фізичні закономірності 

деформування ґрунтових середовищ, виявлених в лабораторних і польових 

експериментах; константи, що входять до РС, повинні мати реальну 

фізичну суть; РС має бути стійким, тобто незначна зміна його констант 

повинна призводити до таких же змін результатів розрахунків процесу 

розповсюдження хвиль; в іншому випадку завдання вважається 

некоректним; найбільш важливим чинником РС є задовільна якісна і 
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кількісна відповідність результатів розрахунків, отриманих при його 

використанні, експериментальним даним за амплітудно-часовими 

характеристиками хвиль. Таким чином, питання адекватності РС можна 

вважати нез’ясованим, якщо не проведена його апробація в задачах з 

розповсюдження вибухових хвиль. Це можливо в повному обсязі, 

враховуючи суттєву нелінійність задач, лише на основі чисельних 

розрахунків з використанням розрахункових програм, які реалізують той 

чи інший кінцево-різницевий метод. 

Отже, повна програма з розробки РС ґрунтових середовищ повинна 

складатися з наступного: аналізу та інтерпретації експериментальних 

даних щодо розповсюдження вибухових хвиль і деформування ґрунтів 

в польових і лабораторних умовах; постановки і реалізації спеціальних 

модельних експериментів з вибухів; формулювання математичних 

співвідношень між характеристиками пружно-деформованого стану, 

тобто власне РС; розробки способів оцінки параметрів необхідних 

констант; чисельного моделювання процесу розповсюдження хвиль в 

ґрунтових середовищах, що здійснюється на базі одно- і двомірних 

обчислювальних програм; параметричного аналізу РС для 

встановлення найбільш важливих характеристик ґрунтів та їх впливу на 

закономірності розповсюдження хвиль. Взагалі, окрім цього 

надзвичайно важливого рівняння стану, при вирішенні завдань дії 

вибухових джерел на гірські породи потрібно виконати інтегрування 

складної нелінійної системи рівнянь руху, нерозривності і збереження 

енергії. Ці задачі розв’язуються з початковими і граничними умовами, 

тобто вони є змішаними. В неідеальних середовищах наслідком цих 

досліджень має бути знаходження одинадцяти параметрів: шість 

компонентів тензора напружень, температура, три складові швидкості 

та щільність. Слід зазначити, що механічна поведінка м’яких ґрунтів під 

дією вибухових навантажень суттєво відрізняється від поведінки 

міцних гірських порід. Стисливі ґрунти, як складні багатокомпонентні 

системи дискретної будови з наявністю сил зв’язності між 

мінеральними частинками чи без них, характеризуються рядом 

специфічних особливостей, у тому числі швидкою втратою властивості 

зберігати свою форму при динамічному навантаженні. 

Це одна з причин того, що коефіцієнт загасання амплітуд масової 

швидкості n для таких середовищ складає n = 2,5, тоді як для скельних 

n = 1,6; час збільшення до максимуму величин реєстрованих 

параметрів, тривалості фаз можуть відрізнятися в 100 разів. Не 

дивлячись на складність моделювання вибухових процесів у різних 

середовищах, деякі загальні закономірності формування полів 

напружень можуть вважатися беззаперечними. Серед них назвемо 

найбільш важливі, а саме: 
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а) амплітуда вибухових хвиль зменшується у міру віддалення від 

вогнища вибуху, що обумовлено геометричним розходженням і 

дисипативними витратами їх енергії. Функція геометричного 

розходження з відстанню (r) може бути записана у вигляді: 
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де x – коефіцієнт симетрії вогнища; дисипативні втрати визначаються 

різними механізмами деформаційного процесу: об’ємною стисливістю, 

пластичною плинністю, руйнуванням, в'язкістю та ін. Ці властивості 

можуть бути враховані диференційовано при вирішенні відповідних 

теоретичних задач або інтегрально шляхом застосування функції 

поглинання (fn): 
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де αn – коефіцієнт поглинання; 

б) частотний спектр початкового імпульсу тиску (або його 

амплітудно-часова характеристика) з відстанню від джерела вибуху 

змінюється в бік низьких частот, що супроводжується збільшенням часу 

наростання і тривалості дії навантаження (тиску) з відповідним 

зменшенням його швидкості; 

в) розходження фронту впливає на часові епюри головних 

компонент тензора напружень у вибуховій хвилі. Якщо радіальна 

складова (σr) залишається позитивною протягом всього часу дії 

надлишкового тиску, то дотичне напруження, позитивне на початковій 

стадії процесу, через деякий час стає негативним (розтягуючим). 

Динаміка скельних гірських порід в частині вивчення процесу 

руйнування розвивається протягом багатьох століть як основа значної 

кількості технологічних процесів. Математичний апарат до вирішення 

різноманітних задач теорії руйнування практично вперше розроблявся 

в роботах Кулона і Сен-Венана в рамках запропонованої теорії 

граничного стану породних масивів, що пізніше доповнювалося 

розробками Прандтля, Мора, Треска, Шлейхера та ін. Проте 

запропоновані в цих роботах моделі і теоретичні схеми, що 

ґрунтувалися на методах механіки суцільних середовищ, не відповідали 

вимогам при формулюванні прикладних задач в частині точності і 

достовірності опису поведінки реальних скельних порід. З результатів 

досліджень відомо, що в зернистих гірських породах при 

нерівномірному просторовому навантаженні в дограничній області 
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мають місце дилатантні процеси (зменшення щільності), що свідчить 

про взаємний зв’язок шарових і девіаторних компонент напружень. Цей 

факт свідчить про необхідність розробки і дослідження моделей на 

основі механіки дискретних середовищ. Оскільки дилатантні ефекти в 

докритичному стані супроводжуються розвитком мікротріщинності, 

розробка згаданих вище моделей повинна здійснюватися із залученням 

новітніх досягнень теорії дислокації, теорії крихкого руйнування та ін. 

Лише за цієї умови можливий суттєвий прогрес в геодинаміці скельних 

масивів. Для математичної обробки експериментальних даних широко 

використовують принцип геометричної (або енергетичної) подібності. 

Сутність його в тому, що при вибухах зарядів різної маси в одному і 

тому ж середовищі деякі параметри випромінюваних хвиль будуть 

однаковими на приведених відстанях 
3
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Отже, з урахуванням принципу геометричної (енергетичної) 

подібності, функція, що визначає параметри руху хвиль, має вигляд 

  v
прvпр rkrfv ,

,





  (kσ,ν, μσ,ν – експериментальні коефіцієнти). Взагалі 

принцип геометричної (енергетичної) подібності задовільно виконується 

лише при розповсюдженні пружних хвиль, коли дисипація енергії 

здійснюється тільки за рахунок геометричного розходження, хоча 

практично і в цьому разі має місце поглинання енергії у зв’язку з наявністю 

дислокацій за рахунок сухого Кулонівського тертя (при рухові в зернистих 

середовищах) та інших факторів. 

Головним технологічним завданням динаміки скельних порід є 

розробка оптимальних енергетично ощадливих і екологічно більш 

сприятливих методів руйнування з досягненням оптимального 

гранулометричного складу подрібненої породи. Це завдання може бути 

вирішене за рахунок не лише оптимізації взаємодії складових 

вибухового імпульсу з середовищем, але, одночасно, також шляхом 

формування його початкових параметрів і регулювання механізму 

передачі його енергії в навколишнє середовище на межі "поверхня 

заряду – стінка зарядної камери" з мінімальними втратами. Енергетичні 

параметри вибухових речовин визначаються шляхом підбору їх 

рецептур з бажаними детонаційними параметрами і розробкою 
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оптимальних методів ініціювання, що має велике практичне значення 

для досягнення оптимальних режимів детонації подовжених зарядів – 

найбільш поширеного різновиду на практиці. Відносно екологічної 

складової вибухових процесів, то найбільш вагомий їх негативний 

вплив на навколишнє середовище – це забруднення повітря отруйними 

газоподібними продуктами детонації та частинками пилу, збурення 

сейсмічних хвиль, небезпечних для поверхневих будинків, споруд, що 

знаходяться неподалік від місця вибуху. Зменшити негативні наслідки 

вибухових робіт можливо як шляхом збільшення ККД, а отже, 

зменшенням питомих витрат ВР і загальної маси заряду, так і розробкою 

відповідних рецептур ВР з мінімальним викидом отруйних газів. 

Велике значення у вирішенні цієї проблеми має розробка способів 

досягнення оптимального і сталого за довжиною заряду режиму 

детонації та застосування ефективних конструкцій забійки. 

Питанням сейсмонебезпеки вибухових робіт приділяється все більше 

уваги, зважаючи на різке підвищення їх масштабів і напрямків 

застосування. Тому актуальність дослідження параметрів сейсмічних 

хвиль, їх закономірностей руху пружним середовищем і взаємодії з 

фундаментами наземних споруд різного призначення невпинно зростає. 

Серед чисельних різновидів хвильових коливань найбільш детальному 

вивченню підлягали повздовжні (P) і поперечні (S) хвилі при глибинних 

вибухах і поверхневі повздовжні (R-хвилі) і поперечні (Лява), які несуть 

максимальну частку енергії, що отримана від джерел динамічних збурень. 

Характерною особливістю сейсмічних P і S-хвиль, на відміну від загасання 

напружень пружно-пластичних пропорційно відстані r–2 (в деяких 

випадках r–3), є більш повільне зменшення параметрів з відстанню – 

пропорційно r–1, а в зоні розповсюдження поверхневих хвиль (R) – ще 

повільніше – пропорційно r–0,5. Масові вибухи, що застосовуються в 

гірничовидобувній, будівельній та інших галузях промисловості, 

виконуються з розміщенням зарядів в скельному масиві, але на помірній 

глибині від поверхні. Таким чином, сейсмічні хвилі зароджуються на межі 

зони незворотних деформацій і розпочинають свій рух в скельних породах, 

але в подальшому проходять по наносах з іншими фізико-механічними 

властивостями і досягають вільної поверхні, трансформуючись в R-хвилі. 

Останні можуть бути представлені як певний інерційний рух, що 

зберігається в поверхневому шарі після проходження певної об’ємної хвилі 

і потім передається в цьому шарі від одних частинок до інших як 

самостійна хвиля. Ці інерційні коливання будуть досить інтенсивними, 

якщо верхні шари складають м’які породи, що слабо зв’язані з основним 

скельним масивом. В цьому випадку енергія коливань опиняється 

"замкненою" в межах верхнього шару, на який будуть впливати ще й 

вторинні хвилі, відбиті від вільної поверхні. Поверхнева хвиля при вибухах 
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зарядів з невеликою глибиною розміщення від поверхні починає 

формуватися на епіцентральній відстані, що дорівнює половині або більше 

довжини поздовжньої хвилі. Ще однією з її особливостей (окрім повільного 

загасання) є значно менша (порівняно з P-хвилями) частота і відповідно 

більший в 2–3 рази період коливань, які є носіями основної частки 

сейсмічної енергії й тому особливо небезпечні для поверхневих об’єктів в 

зоні їх дії. Зменшення інтенсивності сейсмічних коливань можливе шляхом 

зміни конструкцій зарядів відповідної орієнтації відносно навколишніх 

споруд та інших технологічних засобів. Проте найбільш ефективною є 

розробка спеціальних інженерних методів захисту цих об’єктів, зокрема 

екранування сейсмічних хвиль шляхом облаштування щілини, заповненої 

матеріалом з акустичною жорсткістю в декілька разів меншою, порівняно 

з основним середовищем. При цьому екран слід розміщувати таким чином, 

щоб споруда, яку захищають, знаходилася в так званій сейсмічній тіні. 

Виходячи з наведеного вище, основні наукові і прикладні проблеми 

геодинаміки вибуху можуть бути сформульовані таким чином: 

1. Розробка наукових основ геодинаміки вибухових процесів для 

встановлення загальних закономірностей динамічного деформування і 

руйнування масиву гірських порід, розробки їх математичних моделей 

рівнянь стану, експериментального і теоретичного дослідження 

процесу керування параметрами пластичних, пружно-пластичних і 

сейсмічних хвиль в стисливих, ненасичених і водонасичених масивах 

гірських порід та при підводних вибухах. 

2. Розробка методів розрахунку формування порожнини і параметрів 

зони деформацій при камуфлетних вибухах в реальних масивах гірських 

порід з урахуванням гірського і порового тисків, параметрів при вибухах 

зарядів викидання з використанням теорії воронок. 

3. Вивчення процесу передачі енергії вибуху навколишньому 

середовищу і дослідження механізмів втрат енергії при розповсюдженні 

хвильових збурень. 

4. Розробка вибухових технологій і рецептур ВР на основі 

вирішення динамічних завдань стосовно гірничо-будівельних проблем 

з урахуванням конкретних технологічних та економічних вимог. 

5. Подальше вивчення механізму ініціювання і детонації 

грубодисперсних (місцевого приготування) ВР, більш економічних і 

безпечних при їх транспортуванні та використанні.  



17 

Розділ 1  

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЯК ОБ’ЄКТА 

РУЙНУВАННЯ  

1.1. Базові властивості гірських порід  

Головними технологічними завданнями при веденні гірничо-

будівельних робіт (у першу чергу, при розробці скельних порід) є 

руйнування порід за допомогою енергії вибуху з одержанням 

оптимального гранулометричного складу і в максимально можливому 

об’ємі. При цьому надзвичайно важливим є узгодження параметрів 

зарядів ВР (їх кількості, вибухових властивостей, розміщення по 

масиву, що руйнується) з фізико-механічними та динамічними 

властивостями порід. При проектуванні вибухових робіт останні є 

вихідною інформацією першочергової ваги: чим більш вірогідними 

даними володіє проектувальник і організатор вибухових робіт, тим 

ефективнішими будуть їх результати. 

Властивості гірських порід поділяються на базові та обчислювальні, 

а за способом прикладання до породи руйнівних зусиль – статичні і 

динамічні. 

Під фізичними властивостями розуміють їх поведінку (реакцію) при 

дії на них певних фізичних полів чи середовищ. Чисельно ця властивість 

породи оцінюється одним або кількома параметрами (показниками, 

характеристиками), що є кількісною мірою властивості. 

Властивості порід і відповідні параметри, які характеризують реакцію 

порід на дію певних інструментів, механізмів (наприклад, бурових, 

різальних) чи технологічних процесів (наприклад, висаджування), 

називають гірничо-технологічними. Цю сукупність фізичних і гірничо-

технологічних властивостей (параметрів) гірських порід, які описують їх 

поведінку в окремих процесах розробки родовища, зазвичай називають 

фізико-технічними властивостями порід. Відомо понад 100 фізико-

технічних параметрів порід. Проте для вирішення завдань з забезпечення 

ефективних технологічних процесів досить мати достовірну інформацію з 

10–12 з них. Для їх оцінки розроблено класифікації порід за буримістю; за 

висаджуваністю; за коефіцієнтом прострілюваності, за абразивністю та ін. 

Таким чином, виділяють обмежену мінімально необхідну і достатню для 

характеристики породи групу фізико-технічних параметрів. Такі 
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параметри гірських порід називають базовими (табл. 1.1). До них належать 

декілька елементарних і незалежних фізичних параметрів (щільність, 

пористість, міцність та ін.), які дають змогу обчислити максимальну 

кількість інших параметрів порід. Базові фізичні параметри є загальним 

фундаментом для вивчення всіх гірських порід, тому їх кількісне 

визначення обов’язкове. 
 

Таблиця 1.1 

Базові фізико-технічні параметри гірських порід  

Властивості 
Основні 

параметри 

Позна-

чення 

Одиниця 

виміру  
Визначення 

Межа 

зміни 

За густи-

ною 

Об’ємна маса 

(щільність) 

ρ кг/м3 Маса одиниці об’єму 

породи з природною 

незруйнованою струк-

турою (з порами, 

тріщинами тощо) 

1500–

3500 

Питома вага ρ0 кг/м3 Маса одиниці об’єму 

твердої фази породи за 

винятком об’єму пор 

2500–

4000 

Пористість р % Відносний об’єм усіх пор 

в одиницях об’єму породи 

0,02–9 [1] 

Механічні 

Межа міцності 

на стискання 

σст Па Критичне значення 

одночасного стисного 

напруження, за якого 

порода руйнується 

107–3∙108 

Межа міцності 

на розтягування 

σр Па Те ж розтягуючого 

напруження 

4,2–107 

2] 

Межа міцності 

на зсув 

σзс Па Те ж зсувного напруження 4–105 …  

8–107 [2] 

Модуль 

поздовжньої 

пружності 

Е Па Коефіцієнт 

пропорційності між 

діючим нормальним 

напруженням і нормаль-

ною відносною деформа-

цією, що відповідає йому 

9,8∙108– 

4,9∙1011 

[3] 

Модуль 

односторонньо

го стискання 

Е0 Па Коефіцієнт пропорційності 

при діючих значеннях 

напруження стискання 

1,023Е– 

3,79Е 

Коефіцієнт 

Пуансона 

(модуль 

поперечного 

стискання) 

µ – Коефіцієнт пропорційності 

між пружними 

поздовжніми і поперечними 

деформаціями за 

одночасного навантаження 

0,1–0,45 

Зчеплення C Па Межа міцності за відсут-

ності нормальних 

напружень 

0–0,16∙σст 



19 

У процесі виконання підривних робіт поряд із базовими фізичними 

параметрами важливо знати й інші гірничо-технологічні характеристики: 

твердість, пружність, пластичність, крихкість, в’язкість, розпушуваність, 

зернистість, шаруватість, прострілюваність, абразивність, азіотропію, 

тріщинуватість (блочність), буримість, висаджуваність, дробимість, 

вологість тощо. Ці характеристики є комплексними показниками гірських 

порід і використовуються для розрахунків продуктивності різних агрегатів 

і процесів, нормування праці робітників тощо.  

Фізико-технічні параметри визначаються лабораторними і 

натурними методами. Отримані дані повинні бути досить точними, 

порівнювальними і в достатній кількості. З цією метою результати 

вимірювань піддаються статистичній обробці для виявлення, в першу 

чергу, середнього значення параметра, а надалі – його надійного 

інтервалу. У разі кількох вимірювань одного й того ж параметра 

найближче до дійсного його значення буде середньоарифметичним всіх 

вимірювань. Далі обчислюють середнє квадратичне відхилення 

(помилку); коефіцієнт варіації, тобто середнє відносне відхилення 

отриманих результатів вимірювань від середньоарифметичного; 

надійний інтервал. При цьому також визначається необхідна кількість 

вимірювань для забезпечення допустимої величини помилки. 

Фізико-механічні властивості порід обумовлені структурою, 

текстурою, характером мінеральних зерен та кристалічними зв’язками. 

Найбільш важливими базисними властивостями є щільні (гравітаційні 

та структурні), механічні (міцнісні, пружні, акустичні), а також 

електромагнітні, теплові та радіаційні. 

Гравітаційні властивості характеризуються питомою та об’ємною 

вагою. 

Структурні – питомою масою (щільністю або об'ємною масою), 

загальною і відкритою пористістю. 

Механічні властивості характеризуються поведінкою гірських 

порід в різноманітних силових полях і поділяються на три групи: 

– міцнісні властивості, що характеризують зв’язок між 

напруженнями і незворотними руйнуючими деформаціями – гранична 

міцність на стиснення, розрив, сколення, зсув, вигинання; 

– пружні властивості, що характеризують зв’язок між 

напруженнями і зворотними деформаціями – модуль пружності (модуль 

Пружності), модуль однобічного стискання, модуль всебічного 

стискання, коефіцієнт Пуассона; 

– акустичні властивості, що характеризують умови передачі 

породами пружних коливань – швидкість розповсюдження поздовжніх 

і поперечних пружних хвиль, акустична жорсткість. 
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До механічних властивостей належать також гірничо-технічні, що 

характеризують їх опір різноманітним видам механічних впливів. 

До основних властивостей порід належать щільність, пористість, 

вологість, анізотропія, пластичність і тріщинуватість. Ці властивості є 

геологічними характеристиками і залежать від мінерального складу і 

будови порід. Виділено 20 мінералів, які, в основному, впливають на 

властивості гірських порід. За будовою гірські породи поділяють на 

групи. Основний обсяг підривних робіт виконується у твердих породах 

1 та 2 груп (скельні непористі, скельні пористі – ізотропні та 

анізотропні) [1].  

Питома вага (γ0) – маса одиниці об'єму твердої фази (мінерального 

скелету) мінералу чи породи. Мінерали поділяються на важкі 

(ρ0 > 4∙103 кг/м3) – 33,8 %, середні (ρ0 = (4…2,5)∙103 кг/м3) – 53,2 % та 

легкі (ρ0 < 2,5∙103 кг/м3) – 13 %. 

Щільність гірських порід визначається відношенням маси до 

загального об’єму, включаючи об’єм пор, які є у породі:  

,
V

gn
с 

 
(1.1) 

де   gп – маса зразка породи, г; 

V – об’єм породи, см3. 

Значення щільності гірських порід змінюється в межах 0,6–

3,5 кг/см3. 

Маса одиниці об’єму породи в її природному стані відрізняється 

від ρс. 

Така відмінність зумовлена, в першу чергу, пористістю. Тому разом 

із щільністю використовують поняття об’ємної маси ρ.  

Об’ємною масою називається маса одиниці об’єму сухої породи за 

даної щільності в її природному стані. Щільність порід завжди більша 

за їх об’ємну масу. Об’ємна маса більшості порід коливається від 1,5∙103 

до 3,5∙103 кг/м3 (табл. 1.1).  

Вага одиниці об’єму твердої фази породи називається питомою 

вагою породи, а вага одиниці об’єму сухої породи у природному 

пористому стані – об’ємною вагою.  

Питома вага породи та її щільність пов’язані співвідношенням: 

0 ,с g 
 

(1.2) 

де g – прискорення вільного падіння (9,81 м/с2).  
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Міцність породи характеризується спроможністю протистояти 

механічному навантаженню і визначається напруженням, за яким 

здійснюється руйнування при одновісному стисканні: 

  max 0 ,F S 
 

(1.3) 

де   [σ] – напруження, за якого зразок зруйнувався;  

Fmax – сила, за якої настало руйнування зразка;  

S0 – площа поперечного перерізу зразка.  

Повна характеристика породи містить також дані про межу міцності 

на розрив, вигинання, сколювання, а також міцність при всебічному 

стисканні. 

У табл. 1.2 наведена характеристика деяких гірських порід за 

механічними і динамічними показниками. 

Статичний модуль пружності Е (Па) – це коефіцієнт пропорційності 

між діючим повздовжнім напруженням σп (Па) і поздовжньою 

деформацією, що відповідає йому (ε) в м. 

;п



стE ,

l
l

 
(1.4) 

де   Δl, l – абсолютна деформація і довжина зразка породи відповідно.  

Модуль однобічного (одностороннього) стискання Е0 через модуль 

пружності (Ест) і коефіцієнт Пуассона визначаються так:  

0

(1 )
.

(1 )(1 2 )

стE
E



 




 
 

(1.5) 

Статичний модуль зсуву Gст (Па) – це коефіцієнт пропорційності 

між дотичним напруженням τ (Па) і деформацією зсуву εзс:  

.ст

зс

G





 

(1.6) 

Модуль всебічного об’ємного стискання G0 визначається через 

модуль G і Ест таким чином:  

)(3
0

стст

стст

ЕG

GE
G  . (1.7) 

Граничне дотичне напруження τп, за якого відбувається руйнування 

породи, залежно від діючих нормальних напружень виражається 

формулою:  

,tg cпn  
 

(1.8) 



 

 

2
2

 

 

Таблиця 1.2 

Статичні і динамічні механічні властивості деяких гірських порід 

 

Гірська порода 
Об’ємна 

вага ρ∙10–3, 

кг/м3 

Модуль 
пружності 

Е∙10–10 

Коефіцієнт 

Пуассона, μ 

Межа міцності, МПа Коефіцієнт 
міцності 

Протод’яконова, f 
на 

стискання 

на 

розтягування 
на зсув 

Алевроліт 2,54 3…7 0,20…0,28 70…77 8…12 24…26 6…8 

Аргіліт 2,54 4,5…5 0,3 52…88 4…7,1 17…23 2…8 

Піщаник 2,66 3…7 0,09…0,13 98…120 9,4…12 28…42 – 

Діорит-порфірит 3,23 5,3 0,24 270 21,2 41,2 23,1 

Вапняк 

мармуризований 
2,71 10,7 – 670 9,4 14,5 5 

Вапняк глинистий 2,7 6,5 0,22 144 10,2 26 6,1 

Магнезит 

дрібнозернистий 
4,19 8,2 0,34 247 2,5…6,5 38,5 12,9 

Порфірит діабазовий 2,88 8,9 0,23 471 23,5 46,5 19,5 

Базальт пікритовий 2,73 3,3 0,23 895 19,3 17 7,3 

Базальт лабрадоровий 2,72 8,8 0,25 202 16,5 36 13 

Габро-діабаз 2,86 7 0,26 48 13,9 28 8,6 

Габро-долерит 2,82 7,5 0,37 148 15,6 26 9 

Доломіт зріднений 2,75 – – – 15,6 23,8 8,1 

Вапняк 2,73 9 0,3 143 – 27 – 
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де  φ – кут нахилу прямої, дотичної до півкола, який дорівнює межі 

міцності породи на стискання і розтягування;  

 с – зчеплення породи.  

Кут φ називається кутом внутрішнього тертя, tgφ – коефіцієнтом 

внутрішнього тертя, тобто коефіцієнтом пропорційності між дотичними 

і нормальними напруженнями.  

Зчеплення породи чисельно дорівнює межі міцності її на зріз у разі 

відсутності нормальних напружень (тобто, коли 
п = 0). Для сипких 

порід с = 0, тоді  tgпп  . При цьому кут φ характеризує кут 

природного відкосу сипких порід. 

Кут внутрішнього тертя визначається з виразу:  

р

ст



arctg2



. 
(1.9) 

Зчеплення C дорівнює:  

.
р

cт р

с


 



 

(1.10) 

Коефіцієнт Пуассона μ – безрозмірна величина, яка пов’язує 

відносну повздовжню ε і поперечну d деформації гірської породи.  


 d

 або 
ст

стст

G

GE

2

2
 . (1.11) 

Статичні і динамічні пружні властивості деяких гірських порід 

наведено в табл. 1.3.  

1.2. Динамічні властивості гірських порід  

До динамічних властивостей гірських порід належать пружні 
динамічні (динамічний модуль пружності, динамічний коефіцієнт 
Пуассона, динамічний модуль зсуву та ін.) та акустичні характеристики.  

Пружність характеризує властивість порід відновлювати свою 
початкову форму і об’єм після припинення дії зовнішніх навантажень; 
характеризується модулем пружності (модулем Пружності) Е, модулем 
зсуву і коефіцієнтом поперечних деформацій v (коефіцієнтом Пуассона).  

При імпульсному прикладанні до середовища зовнішньої збудливої 
сили через середовище проходить два типи пружних хвиль, які 
розповсюджуються з певною кінцевою швидкістю залежною від 
пружних сталих і від щільності середовища.  
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Таблиця 1.3 

Статичні і динамічні пружні властивості деяких гірських порід [2] 

Гірська порода 

Е
ст

∙1
0

-1
0
 П

а 

Е
д
и
н
∙1

0
-1

0
 П

а 

Е
д
и
н
/Е

ст
 

μ
ст

 

μ
д
и
н
 

σ
ст

∙1
0

-1
0
 П

а 

σ
д
и
н
∙1

0
-1

0
 П

а 

σ
0
ст

∙1
0

-1
0
 П

а 

σ
0
д
и
н
∙1

0
-1

0
 П

а 

Базальт 4,39 7,8 1,78 0,12 0,22 4,45 3,2 1,9 4,57 

Габро 7,1 7,5 1,06 – – – 3,6 – 5,6 

Граніт 6,6 7,1 1,08 – – – 2,6 – 4,37 

Діабаз 7,32 10,6 1,45 0,18 0,23 4,65 4,37 2,2 6,54 

Діорит-порфіріт 5,3 14,5 2,74 0,24 0,26 2,1 4,65 3,4 10,0 

Доломіт 
рівномірнозернистий 

5,05 5,31 1,05 – – – 1,88 – 5,21 

Дуніт 14,9 16,4 1,03 – – – 5,9 – 10,73 

Вапняк 2,25 5,6 2,5 0,29 0,27 1,8 2,2 1,8 4,09 

Вапняк глинистий 6,5 6,6 1,01 0,22 0,02 0,68 3,3 3,8 2,3 

Кварцит 6,7 8,8 1,32 0,17 0,07 2,9 4,1 – – 

Конгломерат 7,0 7,9 1,13 0,13 0,02 3,1 3,9 – – 

Магнетит 
дрібнозернистий 

8,2 17,2 2,1 0,34 0,33 3,1 4,4 8,6 17,3 

Пісковик: звичайний 
Кварцовий 

2,6 
4,5 

2,7 
8,6 

1,04 
1,9 

0,28 
0,21 

0,13 
0,42 

0,98 
1,85 

1,1 
1,28 

– 
2,6 

– 
13,6 

Роговик сканований 
піроксеном 

7,8 8,9 1,15 0,17 0,33 3,3 2,3 3,9 9,0 

Сієніт 7,4 8,1 1,1 – – – 2,9 – 5,4 

Скарн: гранатовий з 
магнетитом 
піроксен-епідотовий 

6,8 
0,9 

9,1 
3,2 

1,35 
3,52 

0,27 
0,42 

0,2 
0,35 

2,7 
0,32 

3,35 
1,8 

4,2 
1,7 

5,0 
3,5 

Туф альбітофіровий 4,7 7,9 1,68 0,16 0,36 2,0 1,65 2,25 9,4 

 

Швидкість повздовжньої хвилі Vр в ізотропному середовищі 

щільністю ρ буде дорівнювати:  

,
)21)(1(

)1(








 дин

p

E
V

 

(1.12) 

або, використовуючи постійну Ламе λ: 

2
.дин

p

E
V








 
(1.13) 

Швидкість розповсюдження поперечної хвилі Vs визначається так: 
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.
2(1 )

дин

p

E
V

 


 
 

(1.14) 

Якщо заміряти у виробничих умовах швидкості подовжніх і 

поперечних хвиль, то можна отримати наступні динамічні параметри 

гірських порід:  

а) динамічний модуль пружності Един:  

2;дин pE V
 

(1.15) 

б) динамічний коефіцієнт Пуассона:  

 

2 2

2 2

2
;

2 2

p s

дин

p s

V V

V V






 

(1.16) 

в) динамічний модуль зсуву (Gдин):  

;
2(1 )

дин

дин

Е
G

v



 

(1.17) 

г) динамічний модуль багатостороннього (об’ємного) стискання:  

;
3(1 2 )

дин

дин

Е
G

v



 

(1.18) 

д) модуль пружності (Ест) зв’язаний з пружними хвилями 

співвідношенням:  

 
 

2 2 2

2 2

3 4
;

2

s p s

cт

p s

DV V V
Е

V V





 

(1.19) 

е) стала Ляме:  

 2 22 ;p sV V  
 

(1.20) 

ж) статистичний модуль (G0) багатостороннього стискання: 

2 24
.

3стO p sG V V
 

  
   

(1.21) 

Знаючи динамічні модулі середовища, швидкість повздовжньої 

хвилі можна обчислити наступним чином: 
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4

3
дин динG G

p






  
(1.22) 

або після перетворень з урахуванням наведених вище формул: 

1 1

3 1 2 1
.

дин

з

E

v v




 
 

  


 

(1.23) 

Ця швидкість може визначатися як: 

.динE





 

(1.24) 

Швидкість поперечної хвилі складає: 

2 .дин

s

G
V




 

(1.25) 

В ідеально пружному середовищі динамічний і статичний модулі 

пружності мають однакову величину. 

У табл. 1.4 наводяться співвідношення між пружними 

властивостями гірських порід. 

При вивченні параметрів висаджування гірських порід зазвичай 

використовують такий механічний показник, як коефіцієнт міцності 

Протод’яконова М.М. (f). Він визначається, виходячи з міцності породи 

на стискання, приймаючи за f = 1 породу з межею міцності на стискання 

9,81∙106 Па, отже коефіцієнт f породи з межею міцності на стискання 

кубика породи з ребром 50 мм Gст (Па) буде дорівнювати 
61081,9 

 стG
f

, де 9,81∙106 Па – еталонна величина.  

Професор Л.І. Барон для порід Gст ≤ 50 МПа запропонував 

коефіцієнт f визначати за даними випробувань кернів діаметром 23–

32 мм за формулою [3]:  

.
330

стст GG
f 

 

(1.26) 
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Таблиця 1.4 

Взаємозв’язок пружних властивостей гірських порід [2] 

Відом

і пара-
метри 

Шуканий параметр 

E G0 G μ E0 

G0, E – – 
EG

EG

0

0
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Наведемо приклад визначення деяких пружних властивостей порід 

в реальних виробничих умовах.  

В роботі [4] наведено наступні значення з окремих властивостей 

деяких гірських порід. Наприклад, для піщаників коефіцієнт Пуассона 

складає 0,1–0,25, міцність на стискання 190 МПа, на розтягання  

2–6 МПа, на зсув 3–15 МПа, для вапняку ці дані складають відповідно 

μ = 0,26–0,33, σст = 70–160 МПа, на розтяг σр = 3–5 МПа, модуль 

пружності Е = (3,5–7)∙1010 Па тощо. З порівняння цих даних з даними 

інших літературних джерел та табл. 1.2 видно наявність значних 

розходжень кількісних параметрів за однаковими категоріями порід, що 

свідчить як про літологічну відмінність умов їх залягання в різних 
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регіонах, так і про невизначеність місця взяття проб на дослідження 

(глибина, ступінь вивітреності, мінералогічний склад та ін.). Отже, для 

конкретних умов дані повинні уточнюватися.  

Автори [1] наводять в табл. 1.5 деякі дані з пружних властивостей 

гірських порід стосовно залізорудних покладів. 

 
Таблиця 1.5 

Пружні властивості гірських порід 

 
Пружні 

властивості 
Велико-улам-
кові тріщину-

ваті вапняки 

(в масиві) 

Слабо-
окварцьо-

вані 

сієніти 

Сильно-
окварцьовані 

сієніти 

Сієніт-
діорити 

Вторинні 
кварцити 

Грано-
діорит-

порфіри 

Швидкість 

хвилі, м/с:  
      

поздовжньої  2730 
2500

3562
 

 

4524

3300
 

1796

1140  

3021

2230
 

поперечної 1515 
2268

1360
 

2521

1945
 

2585

1800
 

 

1993

1230
 

Акустична 

жорсткість,  

106 м/с∙кг/м3 

7,1 
8,9

4,6
 

8,11

6,10
 

9,11

7,7
 

56,4

83,2
 

8,7

37,5
 

Модуль 

104 МПа:  
      

зсуву σ 0,62 
5,1

48,0
 

3,5

63,1
 

2,2

77,0
 

36,0

99,0
 

1

37,0
 

пружності Е 0,83 
6,3

68,0
 

3,5

63,1
 

6,5

09,1
 

8,0

14,0
 

3,2

54,0
 

об’ємного 

стискання 
1,16 

6,1

99,0
 

5,2

33,2
 

6,2

58,1
 

32,0

2,0
 

1

75,0
 

Константа 

Ляме, 104 МПа  0,76 
7,0

67,0
 

81,1

58,1
 

93,1

05,1
 

12,0

13,0
 

38,0

48,0
 

Коефіцієнт 

Пуассона, μ 0,276 
17,0

291,0
 

26,0

289,0
 

26,0

287,0
 

1,0

291,0
 

12,0

282,0
 

 
Примітка: У чисельнику вказані дані – для масиву, у знаменнику – для зразків 

 

Здатність порід деформуватися під дією зовнішніх зусиль без 

розриву суцільності чи нагромадження неприпустимо великих 

деформацій називається міцністю. У разі визначення міцності на 

зразках різного поперечного перерізу проявляється масштабний ефект, 

4406

3570

1197

620
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який має враховуватися. Від цього залежить достовірність проектних 

розрахунків параметрів буровибухового компонента технології 

видобутку корисних копалин.  
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Розділ 2  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕОДИНАМІКИ ВИБУХУ  

2.1. Загальні положення  

Якщо розглядати якийсь елемент в масиві породи, то рівняння 

рівномірного стану визначається співвідношенням дії на елемент сил і 

моментів таким чином: сума сил ∑Р і моментів ∑М повинна 

дорівнювати нулю. В більш загальному вигляді записують суму 

проекцій діючих сил (∑Хі, ∑Yі, ∑Zі), що дорівнює нулю, та суму 

моментів (∑МХ, ∑МY, ∑МZ), яка дорівнює нулю. Переходячи до 

напружень, матимемо три нормальні складові (∑σx, ∑σy, ∑σz) та шість 

дотичних (τxz, τzx, τyz, τzy, τyx, τxy), три рівняння проекцій яких являють 

собою рівняння рівноосності (рис. 2.1).  

 

 
 

Рис. 2.1. Тривісний стан рівноваги елементу масиву 

 

Таким чином, головним завданням має бути кількісне 

прогнозування пружно-деформованого стану масиву гірських порід під 

дією поверхневих та об’ємних сил, визначення компонентів напружень 

і деформації в просторі та часі. 

При розв’язанні динамічних задач (тобто в умовах динамічного 

режиму навантажень) потрібно шукати систему рівнянь динамічної 

рівноваги. Геометричні співвідношення, що встановлюють залежність 

між відносними деформаціями і переміщеннями, описуються 
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рівняннями Коші, а функції деформацій εx, εy, εz і переміщення U, V, W 

пов’язують між собою рівняння сумісності (нерозривності) Сен-Венана.  

Рівняння рівноосного стану (згідно зі схемою рис. 2.1) мають вигляд: 

 

0













x

zyx

xzxx 


; (2.1) 

0













y

zxy

yzyxy



; (2.2) 

0













z

yxz

zyzxz 


, (2.3) 

де   ρ – щільність середовища (ρg = γ);  

x, y, z – координати.  

На рис. 2.2 наведена схема нормальних σ і дотичних τ напружень 

при одноосьовому навантаженні силою F. 

 

 
 

Рис. 2.2. Нормальні σn та дотичні τ напруження в перерізі а–а 
 

  2sin п ; (2.4) 

 / 2 sin 2    (2.5) 

Пружний стан (рис. 2.1) в тензорній формі записується таким 

чином:  
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х xy xz

П y yz

z

Т

  

 



 

 
. 

(2.6) 

Середнє напруження визначається як )  1/3( zyхс   . 

Тензор ТП можна розкласти на дві рівні частини:  

х xy xz с х с хy xz

П y yz с y c yz

z с z c

Т

       

     

   

  

       

      

. (2.7) 

Перша частина має назву шарового тензора (Ап), друга називається 

девіатором тензора (Дп). Тензор – це математичний об’єкт, 

узагальнюючий поняття скаляра, вектору і матриці. В кожній системі 

координат чи системі відліку тензор задається певною сукупністю 

чисел, взятих у певному порядку, які змінюються при переході від одної 

системи до другої за спеціальним законом. 

Сила F збурює деформації й частинки породи переміщуються на 

деяку величину. Згідно з рис. 2.3 точка Р зміщується в положення Р' (в 

плоскому перерізі) або, згідно з рис. 2.4 – в тривісних координатах. 

 

 
 

Рис. 2.3. Деформації в плоскому перерізі (в площині XY) [4]  
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Рис. 2.4. Переміщення пункту Р в положення Р'  

в просторовій системі трьохосних координат [4]  

 

Вектор переміщення РР' може бути розкладений на три складові:  

U – вздовж осі X, V – вздовж осі Y, W – вздовж осі Z. В площині XY 

(рис. 2.3) 
x

U




 і 

y

V




 – деформації, тобто  

x

U
x






 та ,
y

V
y




  (2.8) 

а при тривісному переміщенні  

z

W

z





 . 
(2.9) 

 

При деформації зразка в координатах X, Y, Z змінюється не лише 

переміщення пункту, але й кутів відносно осей координат, тобто кути 

сторін А Р В переміщуються в положення А' Р' В' і між сторонами АР і 

А'Р' , РВ і Р'В'  (в плоскій проекції) визначають кути γx, γy, а в тривісній 
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системі координат також γz. Аналогічно цей стан, що викликає 

деформацію формозміни, описуємо такими співвідношеннями: 

,   ,   xy yz zx

U V V W W U

y x z y x z
  

     
     
     

. 

(2.10) 

2.2. Пружно-деформований стан породного масиву  
під дією гравітаційних сил  

У межах пружних деформацій поміж лінійними деформаціями (ε) та 

деформаціями форми (γ) має місце зв’язок, який називається 

нерозривністю деформацій або закономірністю Сен-Венана. В три-

вісному напруженому стані ці рівняння записуються таким чином [4]: 

2 22

2 2

xy yx

x y y x

  
 

   
; 

2 2 2

2 2

yz y z

y z z y

    
 

   
; 

(2.11) 

2 22

2 2

zx xz

y z x z

  
 

   
; 

2

2
xy yz zxz

y z x z x y

      
   

       ; 

2

2
y yz zx zx

z x x x y z

      
   

       ; 

(2.12) 

2

2
yzzxz y

x y z y z x

     
   

       . 
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За аналогією з напруженнями запишемо рівняння деформацій в 

тензорній формі: 

 

0 .

x xy xz

y yz

z

T

  

 



 

 
 

(2.13) 

Середнє значення лінійної деформації дорівнює:  

 zyxm   3/1
. (2.14) 

Розкладемо тензор деформації на шарову (Ад) і девіаторну (Dд) 

складові: 

;ддд DАT 
 

(2.15) 

.

х xy xz m х m хy xz

П y yz m y m yz

z m z m

Т

       

     

   

  

       

      
 

(2.16) 

Система рівнянь динамічного рівновісного стану за напруженнями 

має вигляд:  

 

2

2

t

U
x

zyx

xzxyx






















; 

2

2

t

V
y

zxy

yzyxy






















; (2.17) 

2

2

t

W
z

yxz

zyzxz






















. 

 

З наведених вище рівнянь можна записати співвідношення щодо 

лінійних деформацій та деформацій зсуву, враховуючи закони Гука 

(σ = Еε) та Кіргофа (τ = Gkγ, де Gk – модуль Кіргофа) і коефіцієнт 

Пуассона (μ = εk/εy).  

На основі узагальненого закону Гука:  
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 1/х x y zE       
 

;  
 

 1/y y x zE       
 

;  (2.18) 

 1/z z x yE       
 

;  
 

  xykxy G  /1 ;   

  yzkyz G  /1 ;  (2.19) 

  zxkzx G  /1 .  
 

З закону Гука випливає: 

 km  ; (2.20) 

 3(1 2 ) / E    . (2.21) 

Модуль Кіргофа (зсуву) Gk співвідноситься з модулем пружності (Е) 

і коефіцієнтом Пуассона (μ) так:  

 / 2 1 .kG E      
(2.22) 

Зв’язок між напруженням та лінійною деформацією може бути 

записаний через модуль Кіргофа: 

)(2 mxmx Gk   ; 
 

)(2 mymy Gk   ; (2.23) 

)(2 mzmz Gk   . 
 

Значення середніх показників σm і εm  наведено раніше. Найбільш 

повно геометричні співвідношення між відносними деформаціями та 

переміщеннями описуються рівняннями Коші, а функції деформацій εx, 

εy, εz  і переміщення U, V, Z, як вказано раніше, рівняннями 

нерозривності Сен-Венана. З урахуванням цього, в загальному вигляді 

система рівнянь компонентів кінцевих деформацій має такий вигляд:  
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Розглянемо напружений стан зразка породи на деякій глибині Н від 

поверхні. Під дією гравітаційних сил елемент породи знаходиться в 

навантаженому стані від вертикального тиску Рz (рис. 2.5) та бічних 

складових Рx, Рy.  

 

 
 

Рис. 2.5. Напружений стан породи в непорушеному масиві на глибині Н [5] 
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Гравітаційний тиск дорівнює:  

zP gH , (2.25) 

де   ρ – середня щільність породи. 

Співвідношення між складовими тиску згідно з рис. 2.5, у 

загальному вигляді таке [5]:  

,zyx PPP 
 

(2.26) 

де   β = 1,135–0,556 tgφ;  

φ – кут внутрішнього тертя.  

Виражений через коефіцієнт Пуассона параметр Рx складає:  

 ,1/  mPPP zyx  
(2.27) 

де   m – функція, зворотна коефіцієнту Пуассона, тобто m = 1/µ.  

В ненапруженому масиві величина вертикальної деформації εz 

дорівнює: 

   21 2 / 1z zP       
 

.  (2.28) 

На великих глибинах, де µ = 0,5, елемент породи знаходиться в 

стані гідростатичного тиску, тобто Рx = Рy = Рz.  

Для незв’язаних ґрунтів, виходячи з умови граничної рівноваги, 

можна записати: 





sin1

sin1






x

z

P

P
. (2.29) 

Для φ = 30º це буде дорівнювати: 

1 0,5
3

1 0,5

z

x

P

P


 


.  (2.30) 

З наведеного вище видно, що зі зміною глибини змінюються 

стискаючі напружень в елементі масиву, отже змінюється значення 

модуля пружності. Співвідношення модуля пружності і деформацій 

σ1, σ2 має такий вигляд:  

1 2 1 2/ 1 ln( / )E E k   
,  (2.31) 

де k – емпіричний коефіцієнт, величина якого залежить від багатьох 

чинників, тому його знаходження є досить складним.  
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Вплив глибини знаходження досліджуваної точки на величину коефі-

цієнта Пуассона в пісковиках, сланцях та вугіллі наведено у табл. 2.1.  

 
Таблиця 2.1  

Вплив глибини знаходження досліджуваної точки  

на величину коефіцієнта Пуассона [5]  

 

Порода 
Глибина знаходження досліджуваного елемента, м 

120 620 1200 

Пісковик 0,05 0,11 0,25 

Сланці 0,08 0,14 0,29 

Вугілля 0,33 0,40 0,5 

 

Як видно з даних таблиці, вугілля на глибині 1200 м втрачає свої 

пружні властивості, фактично переходячи в пластичний стан. 

Властивості сланців також на глибині 1200 м суттєво змінюються і 

лише пісковик ще зберігає досить значну міцність, тобто έz менше 

поперечної деформації в 4 рази.  

Зв’язок модуля пружності Е з вертикальною складовою тиску 

складає [5]:  

( )zE f 
 при 

710 Паx 
;  (2.32) 

– для пісковиків 
8610 10 342 zE   

;  

– для мулистих сланців 
8410 10 346 zE   

;  

– для піщаних сланців 
84700 10 345 zE   

. 

Гравітаційний градієнт, тобто збільшення напружень з 

заглибленням на 1 м, складає для сланців (при σст = 18 МПа) 24,3–

25,6 КПа/м, а для пісковиків (при σст = 18 МПа) 24,5–25,3 КПа/м.  

В середньому для підрахунків можна приймати цей показник в 

умовах залягання вугільних покладів рівним 2,7×10-2 МПа/м.  

2.3. Напружено-деформований стан породи під дією  

динамічних навантажень  

При раптовому прикладенні до середовища імпульсного 

навантаження у ньому відбуваються коливання (ударні хвилі, хвилі 

стискання, сейсмічні хвилі). 

Найбільш поширеним таким явищем є хвильовий процес в середо-

вищі, що викликається вибухом вибухової речовини різних геометричних 

та енергетичних параметрів (величина та щільність заряду, сферична, 
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лінійна або плоска конфігурація заряду і збурених ним хвиль). На рис. 2.6 

показана структура хвиль під дією вибухового джерела.  
 

 
 

Рис. 2.6. Зони поширення ударних хвиль (1),  

хвиль стискання (2) і сейсмічних хвиль (3):  
tн – наростання напружень від 0 до mах;  

tс – час спадання напружень від mах до 0;  

r = R/r3 – відносний радіус заряду  
 

З рис. 2.6 видно, що в безпосередній близькості від джерела збурення 

хвиля має ударний характер, коли час наростання напружень на фронті 

дорівнює нулю (tн), а час спадання напружень в цій хвилі більший за нуль. 

Такий характер хвильового чинника розповсюджується на відстань 3–7 

радіусів заряду (залежно від властивостей порід), далі ця хвиля 

трансформується у хвилю тиску, що характеризується тим, що час 

наростання напружень на її фронті до максимуму менший, ніж час 

спадання, тобто tн < tс., нарешті, за межами близько 150r3 хвиля тиску 

перероджується в сейсмічну (тобто пружну): що час зростання напружень 

до максимуму такий же, як і час спадання, тобто tн = tс. Характер 

деформацій, що породжуються цими хвилями, неоднаковий.  

Якщо під дією перших двох видів хвиль відбувається незворотна 

деформація середовища (подрібнення, ущільнення, поява тріщин), то на 

тій ділянці середовища, де діють сейсмічні хвилі, мають місце лише 

пружні деформації (без зміни структури і властивостей породи).  

Як бачимо, ударна хвиля діє безпосередньо поблизу поверхні заряд-

ної камери, а основна руйнівна робота здійснюється в зоні дії хвиль 

стискання, які мають також назву пластичних або пружно-пластичних 

хвиль залежно від властивостей середовища, в якому можуть відбуватися 

пластичні деформації (в породах з пластичними властивостями) або 

подрібнення масиву на ті чи інші фракції (в міцних породах).  

Перейдемо до аналізу хвильових процесів з метою визначення 

параметрів їх руху по середовищу. Ці параметри, що визначають рух і 

стан середовища, змінюються в часі. Отже, такий рух є несталим, тобто 
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вибух утворює фронт збурень, що призводить до нестаціонарного 

механічного руху середовища.  

Закономірності і характер розповсюдження фронту збурень 

залежить від властивостей середовища наступним чином:  

1. Якщо вибух виникає в однорідному газі, то енергія вибуху 

переходить в нього в формі ударної хвилі, за допомогою якої вона 

розсіюється. В цьому випадку теорія вибуху зводиться до вивчення 

закономірностей розповсюдження та загасання ударних хвиль.  

2. При підводному вибуху в первинну ударну хвилю 

випромінюється приблизно половина енергії заряду. Залишок її 

передається середовищу через механізм пульсації газового пухиря і 

розповсюджується виникаючими при цьому слабкими ударними та 

звуковими хвилями. Отже, теорія вибуху в воді полягає у визначенні 

закономірності загасання ударних хвиль та закону пульсації пухиря в 

нестискуваній рідині.  

3. Механічний рух твердих середовищ при вибуху є набагато 

складнішим. Це обумовлюється крихкими та пластичними 

деформаціями середовища, можливістю накопичення потенційної 

енергії в межах пружної деформації, анізотропністю та іншими 

факторами, важко точно врахувати при математичному описі хвильових 

процесів. У гірських породах зазвичай хвиля з ударним фронтом може 

розповсюджуватися лише за наявності тиску в 0,1 ГПа, тобто в дуже 

обмеженій зоні (це порядок 108 Па або близько 1 тис. кг/см2). Тиск 

вибухових газів при вибуху зосереджених зарядів, з визначення Ландау, 

знижується пропорційно 9 степені радіуса порожнини (це справедливо 

лише при великих тисках, а ми в даному випадку маємо справу саме з 

такими параметрами). При зниженні тиску приблизно з 100 000 атм. 

(1∙1010 Па) до 2 000 атм. (2∙108 Па) радіус сфери (тобто зарядної камери), 

занятої вибуховими газами, повинен зрости в 1,55 рази.  

При менших тисках на фронті хвилі вона трансформується в хвилю 

стискання, під дією якої за наявності незворотних деформацій (а це 

залежить від співвідношення тиску й міцності породи) тверда порода 

здатна інтенсивно поглинати енергію руху. Таким чином теорія 

підземного вибуху зводиться до аналітичного опису руху хвилі 

стиснення в непружно-деформованому стані і встановлення 

закономірностей пружно-деформованого стану середовища з різними 

фізико-механічними властивостями. 

Теоретичне вивчення хвильових процесів в щільних середовищах 

базується на введенні спрощених схематизованих моделей цих середо-

вищ, що дає можливість розробити загальні методи вирішення хвильових 

задач для великої кількості реальних ґрунтів і гірських порід (а також 
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води, металів тощо). Моделі, з одного боку, повинні досить точно 

відповідати основним властивостям реальних середовищ, що визначають 

їх поведінку в процесах, які розглядаються, а з іншого боку, – допускати 

опис цих властивостей як можна меншою кількістю рівнянь в загальній 

системі. До таких моделей належать: лінійно-пружна, пружно-пластична, 

в’язко-пружна, в’язко-пружно-пластична та деякі інші.  

Правомірність застосування тієї чи іншої моделі значною мірою 

залежить від характеру досліджуваного процесу. Реальні щільні сере-

довища в багатьох випадках при формуванні динамічних задач можуть 

бути описані за допомогою однієї з двох основних моделей: ідеального і 

неідеального середовища. Кожна з цих моделей, в свою чергу, об’єднує 

велику кількість часткових моделей, що різняться видом функції або 

значеннями показників, які визначають їх конкретні властивості.  

Всі задачі динаміки щільних середовищ розв’язуються з 

припущенням про те, що маса середовища безперервно розподілена в 

просторі і базується, головним чином, на законах збереження маси, 

енергії та кількості руху (імпульсу), хоча в дійсності ґрунт, а також 

скельні породи є складними багатокомпонентними, тобто пористими, 

зернистими тощо, а не суцільними системами.  

Стан середовища, що рухається під дією раптового прикладення 

високого тиску (задачі з детонації заряду, формування початкових 

параметрів тиску та руху будуть розглядатись пізніше у відповідному 

розділі), може вважатися відомим, якщо в будь-який момент часу t 

можливо вирахувати з заданою точністю в будь-якому пункті М з 

координатами х, у, z за допомогою функцій розподілу в просторі й часі 

швидкості часток U = U(x, y, z, t) або ентропії S = S (x, y, z, t).  

Таким чином, стан середовища визначається заданням шести 

скалярних величин: трьох компонентів швидкості за трьома 

координатними осями, тиском, щільністю й температурою. Всі ці 

функції залежні від трьох просторових координат і часу t. Дуже часто 

середовище розглядається як баротропне, тобто зміна температури чи 

ентропії не враховується. Отже, стан середовища у цьому випадку 

залежить від 5 скалярних величин: 3 компоненти швидкості, тиск, 

щільність. Це все стосується ідеального середовища, де тиск по всіх 

напрямках однаковий і визначається гідравлічним тиском.  

Напружений стан неідеального середовища в загальному випадку 

визначається 6 скалярними величинами: компонентами тензора 

напружень, швидкістю частинок, щільністю і температурою, а всього 

11 функціями, які залежать від трьох просторових координат і часу.  

Нагадаємо, що являє собою ентропія. В термодинаміці – це функція 

замкнутої термодинамічної системи, що характеризує напрямок 
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протікання теплообміну між системою і навколишнім середовищем. 

Отже, враховуючи швидкоплинність процесу руху хвиль, теплообмін у 

середовищі можна не враховувати.  

Розв’язування хвильових задач зазвичай зводиться до знаходження 

за заданими в просторі в будь-який момент часу значень напружень, 

швидкості часток і щільності, якщо в середовищі діють якісь збурення. 

Розв’язування цих задач ґрунтується на системі диференційних рівнянь, 

які інтегруються з урахуванням конкретних граничних умов. Система 

рівнянь може бути розв’язана, коли вона є замкнутою, тобто, якщо 

кількість незалежних рівнянь дорівнює кількості величин-функцій, що 

визначаються.  

Система рівнянь, що визначають рух баротропних ідеальних 

середовищ, не має рівняння, що відповідає закону збереження енергії, 

оскільки ця система замкнута і без цього рівняння. Стан рухомого 

неідеального баротропного середовища визначається 10 функціями, для 

визначення яких записують 4 рівняння одне рівняння збереження маси, 

три – що відповідають закону збереження кількості руху. Для замикання 

системи необхідно залучити додаткові рівняння, що визначають 

властивості середовища. Одне із них – це рівняння стану (РС). 

Якщо не враховувати міцність і пластичні властивості, а також 

процеси дисипації енергії, що можуть виникнути в середовищі внаслідок 

внутрішнього тертя (в’язкості) і теплообміну між окремими елементами 

під впливом теплопровідності, то при визначенні параметрів руху 

середовища його можна вважати рухом ідеальної рідини.  

При розв’язуванні задач про дію вибухових джерел на гірські 

породи виникає складна математична проблема інтегрування нелінійної 

системи рівнянь руху, нерозривності, збереження енергії та рівняння 

стану (РС). Подібні задачі є змішаними, тобто з початковими і 

граничними умовами. Рівняння стану (РС) являють собою діаграму 

динамічного стискування у вигляді функції в координатах P~V (або 

P~Е), тобто залежність об’ємної деформації (зміни об’єму) від величини 

динамічного навантаження. Рівняння стану повинно бути "стійким", 

тобто невеликі зміни констант повинні призводити до таких же змін 

результатів розрахунку розповсюдження хвиль. У цьому випадку воно 

вважається достовірно віддзеркалюючим основні закономірності 

динамічного деформування ґрунтових середовищ.  
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Розділ 3  

ГОЛОВНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СЕРЕДОВИЩА  

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ХВИЛЬОВОГО РУХУ  

3.1. Моделі стисливих ґрунтів  

Вибір схеми (моделі) ґрунту є головною проблемою при 

математичній постановці задач щодо розповсюдження вибухових хвиль 

у конкретному середовищі. Виходячи з основних положень механіки 

суцільних середовищ, моделювання динамічних процесів зводиться до 

складення систем рівнянь класичної гідромеханіки, доповненої 

експериментально отриманим рівнянням стану (РС), рівнянням, що 

визначає зв’язок головних напружень f (σ1, σ2) = 0, між початковими і 

граничними умовами залежно від характеру вимог щодо рівня 

інформативності і точності результатів.  

На стадії руху, де мають місце незворотні деформації, зв’язок між 

головними напруженнями визначається експериментально знайденою 

умовою пластичності, якщо деформації пружні – рівняння береться з 

системи рівнянь узагальненого закону Гука. Задачі, що базуються на 

законах механіки суцільного середовища – збереження маси енергії і 

кількості руху, найбільш повно досліджені для випадків одномірного 

руху, при якому всі параметри хвиль залежать від часу і лише від одної 

просторової координати. Таким чином при виборі моделі (лінійно і 

нелінійно пружного тіла, ідеальної нестискуваної рідини, пружно-

пластичної, в’язко-пружно-пластичної) головним є знаходження 

замикаючих систем рівнянь, що визначають головні властивості порід: 

стисливість, пластичність, в’язкість, пружність, міцність. З цією метою 

експериментально отримують для кожного конкретного випадку 

динамічну діаграму p~ρ або p~ε, маючи на увазі те, що деформація (ε) 

зв’язана з щільністю (ρ) співвідношенням:  







 0

.  (3.1) 

Розглянемо деякі найбільш відомі моделі динаміки гірських порід. 

На рис. 3.1 зображено динамічну діаграму стисливого ґрунту 

запропоновану Ішлінським та ін. Згідно з цією моделлю, ґрунт 
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розглядається як ідеальна нестислива рідина, щільність якої при 

величині тиску P < Ps дорівнює ρ0, а при P = Ps здійснюється раптове 

переущільнення до щільності ρ1, після чого при P > Ps поведінка ґрунту 

аналогічна нестисливій рідині. Розвантаження здійснюється при 

постійній щільності ґрунту ρ1, дотичні напруження не враховуються.  

 

 
 

Рис. 3.1. Динамічна діаграма ґрунту Ішлінського 

 

У моделі, запропонованій Рахматуліним (рис. 3.2), ґрунт 

моделюється стисливою рідиною за відсутності дотичних напружень 

(як у рідині).  

 
 

Рис. 3.2. Діаграма Рахматуліна  

 

Щільність середовища при навантаженні безперервно змінюється, а 

при розвантаженні залишається максимальною, досягнутою при 

попередньому навантаженні. Різновидом цієї моделі є модель Ляхова  
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для стисливої рідини. Проте стисливість визначається відносним 

вмістом і стисливістю кожного компонента (твердого, рідкого та 

газового). Навантаження і розвантаження такого середовища 

здійснюється за однією й тією ж кривою діаграми стискання, як це має 

місце при деформуванні нелінійно пружного середовища. Рівняння 

стану в цьому випадку має вигляд:  
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 (3.2) 

де   α1, α2, α3, – вміст за об’ємом газоподібного, рідкого та твердого 

компонентів середовища;  

ρ1, ρ2 – щільність рідкого і твердого компонентів;  

с2, с3 – швидкість звуку в рідині і твердому компоненті;  

γ1, γ2, γ3 – показники політропи відповідних компонентів (щільність 

і швидкість звуку, приймаються при значенні тиску Р = Р0);  

ρ0, ρ – початкова (ρ0) і біжуча щільність. В цій моделі також не 

враховуються дотичні напружень τ. Це допустимо при розгляді руху в 

водонасиченому середовищі або у неводонасиченому – великих 

значеннях гідростатичного тиску Р.  

У [7] це виписано через показники модулів об’ємного стискання 

води (Ев) і твердого компонента (Ет) так:  
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Константи Е1 і γ підбираються відповідно дослідних даних щодо 

ударного стискання ґрунтів при P < 0,01 ГПа (це той тиск, коли 

фактично ліквідується вільна пористість). 

Численні дослідження показують, що Е2,3 знаходяться у межах; 

Е2 = 2,25 ГПа, Е3 = 36 ГПа, а γ1, γi можуть бути прийняті рівними 

γ1 = γi = 3 [7].  

У більшості моделей враховується вплив дотичних напружень на 

зсувні деформації. Окрім діаграми на стискання, в цих моделях 

визначальними є також умова граничної рівноваги (пластичності) та 

закон формозмінювання (зрушення) середовища.  



 

47 

На рис. 3.3 зображена схема динамічного деформування ґрунту 

Компанійця. Автор виходить із припущення, що ґрунт не чинить опір 

стисканню з самого початку, тобто при ρ = ρ0, і повністю ущільнюється 

до максимальної щільності ρ1 на фронті ударної хвилі при дуже 

незначних напруженнях. За фронтом хвилі ґрунт рухається без зміни 

щільності, знаходячись у стані пластичної плинності. Умова граничного 

стану в даному випадку приймається у вигляді закону Кулона (сухого 

тертя):  

 tan0 n . (3.4) 

 
 

Рис. 3.3. Діаграма Компанійця 
 

Б. Олісов )(    запропонував процес пружно-пластичних 

деформацій характеризувати діаграмою, згідно з якою він поділяється 

на дві частини: пружну (εs) при досягненні тиску (Ps), коли при 

розвантаженні деформація повертається до нульової позначки, тобто 

щільність буде складати (ρ0) в кінці розвантаження; пластичну 

деформацію, яка настає при P > Ps, досягає максимуму при P = P1 і 

складає ε1. При розвантаженні об’ємна деформація в кінці процесу буде 

дорівнювати (εs) – це залишкова деформація, де ρ > ρ0 (рис. 3.4).  

За таких умов пластичність1 в даній моделі є постійним 

відношенням тангенціальних напружень σ2 або σ3 до радіального 

(нормального) σ1, тобто σ1/σ2 = const. 

 

                                                           
1 Пластичність гірських порід – це властивість їх змінювати свою форму 

(деформуватися) без розриву суцільності. Глибинні породи набувають цю властивість 

під дією тиску і температури 
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Рис. 3.4. Динамічна діаграма Олісова 

 

М. Зволінським запропоновано варіант моделі, який по суті є 

вдосконаленням моделі відповідно рис. 3.1. Виходячи з цієї моделі, 

ґрунт деформується пружно при P < Ps та пластично при постійній 

деформації ε = ε1, якщо P > Ps. До цього середовища застосовується 

умова граничної рівноваги типу умови Прандтля.  

На рис. 3.5, а і б наведено моделі Лемпсона і Григоряна, які 

різняться головним чином тим, що навантаження і розвантаження 

відбуваються за різними законами, тобто ґрунт деформується не 

зворотно.  

Модель Рахматуліна (названа "пластичним газом") пропонує 

розглядати ґрунт, що деформується при стисканні по кривій, випуклій 

до осі деформації. Щільність, що досягається в процесі деформації, 

після розвантаження залишається незмінною.  

В пізніших роботах ряду авторів була доведена залежність діаграм 

динамічного стискання від швидкості навантаження. Зокрема, між 

двома граничними діаграмами стискання – статичною (dσ/dt → 0) і 

ударною (dσ/dt → ∞) розташовується сімейство діаграм з проміжними 

значеннями швидкостей навантажень (0 ≤ dt/dτ < ∞). При цьому 

прагнення діаграм до граничних параметрів має асимптотичний 

характер і є деяким допущенням. Можна розглядати інтервали 

швидкостей навантаження в межах σc < σ < σg, де σc і σg – граничні 

статична і динамічна швидкості навантаження. Рівняння стану з 

урахуванням в’язкості (тобто зв’язок не лише між напруженнями і 

деформаціями, а також і між похідними в часі) для випадку плоского 
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руху записується як f (σ, σ',….ε, ε') = 0. Якщо після зняття навантаження 

в середовищі деформації не зберігаються, то такі середовища 

називаються в’язкопружними, якщо зберігаються – в’язкопластичними. 

Оскільки рішення такого типу є дуже складними, вплив похідних 

вищого порядку (друга похідна, третя тощо) не враховують і рівняння 

обмежують врахуванням лише першої похідної. Тоді f (σ, σ',….ε, ε’) = 0. 

Характерною особливістю цієї діаграми є те, що максимум деформації 

досягається на розвантажувальній гілці кривої діаграми, тобто 

деформація продовжує зростати, хоча тиск починає зменшуватися. Це і 

є головним проявом в’язкості (рис. 3.5, г).  

 

 
 

Рис. 3.5. Динамічні діаграми p  Лемпсона (а); Григоряна (б);  

Рахматуліна (в), названа "пластичним газом"; в’язко-пластична (г)  
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Найбільш суттєвими моделями, що нами розглядаються, – це 

пружно-пластична модель Григоряна та моделі, які враховують 

в’язкість як через постійний коефіцієнт, так і при змінній (з відстанню) 

в’язкості. 

Рівняння динамічного стискання середовища з урахуванням 

в’язкості при 0 < dP/dt < ∞, 0 < dр/dt < ∞ має такий вигляд у загальних 

символах:  

   0 1/ ( ) / ,P P P        . (3.5) 

Це найбільш поширена методика розв’язання задач. В функції φ і ψ 

мають такі співвідношення:  

 

    3

3

2

2 )1(

2
32

03

2
33

3

)1(

2
22

02

2
22

2 11)(



























































сссс

; 

(3.6) 

1

2 3

1

2
32

02
3

1

2
22

02
2

0

11

2
11 1

)(3
1

)(
),(





 







































































cc

c
P

i

; 

(3.7) 

 
















 

i

ii

i
ii

c












1

2

03
1

0

1 . 
(3.8

) 

За останні роки було розроблено моделі аналізу дії вибуху в мерзлих 

ґрунтах, які розглядалися як чотирикомпонентне середовище. 

Загальний запис рівняння стану в цьому випадку має такий вигляд [6]:  
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(3.9) 

Натепер існує велика кількість різноманітних РС як для ґрунтів, так 

і для скельних порід.  

Для кінематичного опису рухливої системи в геодинаміці зазвичай 

використовують метод Ейлера, що зводиться до визначення для кожної 

заданої точки в просторі залежності параметрів стану (щільності, тиску 

та ін.) від часу. В цьому випадку досліджують зміну елементів руху в 

часі у фіксованих точках простору і зміну тих же елементів при переході 

до інших точок простору. Іншими словами, всі параметри середовища 

(векторні чи скалярні елементи руху) розглядаються як функції часу, 

тобто як функції чотирьох аргументів x1, x2, x3 і t,  що мають назву 

змінних Ейлера.  

Компоненти вектору швидкості елементарної частки виражаються 

функціями: 

  3 ,2 ,1,,, 321  itхххіі  .  (3.10) 

При переході від опису пружно-деформованого стану в точці 

(елементарному об’ємі) до опису цього стану в кінцевому об’ємі при 

розв’язуванні тієї чи іншої задачі складають систему рівнянь в 

частинних похідних при конкретних початкових і граничних умовах, 

що характеризують рух і стан в ідеальній рідині (газі) у функціях 

відстані і часу (система рівнянь газової динаміки).  

Другим методом вивчення процесу є метод Лагранжа. В рівняннях, 

записаних у формі Лагранжа, незалежними змінними є час (t) та деякі 

числа, що характеризують частину. Ці числа можуть підбиратися 

різними способами. Наприклад, за незалежні змінні можуть бути 

прийняті декартові координати часток x0, y0, z0 в початковій момент часу 

t0. Тоді пошуковими функціями будуть компоненти швидкості часток 

u (x0, y0, z0, t), v (x0, y0, z0, t) і w (x0, y0, z0, t), щільність ρ (x0, y0, z0, t) і 

напруження, що характеризує стан частки та її положення в просторі, 

яке визначається її декартовими координатами x (x0, y0, z0, t), 

y (x0, y0, z0, t), z (x0, y0, z0, t). Таким чином, декартові координати x, y, z – 

частки в системі рівнянь Ейлера – є незалежними змінними, а в системі 

рівнянь Лагранжа – шуканими. Як вже згадувалося, аналітично 
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розв’язувати задачі динаміки ґрунтів складно і у більшості випадків 

неможливо, незважаючи на те, що реальні породи (яким властиві 

неоднорідності, стисливість, в’язкість, різноманітний мінеральний, 

гранулометричний склад, вологість тощо) замінюються спрощеними 

моделями. Тому аналітичні моделі задач динаміки щільних середовищ 

отримані лише для деяких, головним чином, однорідних рухів як 

найбільш розроблених теоретичних розділів динаміки суцільних 

середовищ. До одномірного класу задач належать рух хвиль від дії, 

окрім плоских, сферичних і циліндричних джерел. При одномірних 

рухах сферичною чи осьовою симетрією всі параметри залежать лише 

від однієї просторової координати – відстані від центра сфери осі або 

осі циліндра. Розглянемо методику розв’язання динамічної задачі щодо 

руху хвилі в ґрунті, який моделюється пружно-пластичною діаграмою 

РС С.С. Григоряна.  

Для урахування складних пружно-пластичних (а також дилантно-

релаксаційних) властивостей ґрунтів і скельних порід використовується 

кінцево-різнісні методи розв’язання відповідних кінцевих задач. З цією 

метою створено комплекс одно- та двовимірних програм, що дає 

можливість проводити апробацію РС ґрунтів в геометрично відмінних 

умовах руху при вибухах (наприклад, вибух на викидання). Це є дуже 

важливим, адже перехід від напруженого стану при одномірних рухах 

до випадку трьохосьового напруженого стану може супроводжуватися 

появою нових ефектів у деформуванні ґрунтів. Оцінка точності 

(тотожності) чисельності різних рішень проводиться різними 

способами: порівняння з точним аналітичним рішенням (якщо вони 

можливі); порівняння результатів, виконаних різними авторами за 

однією програмою та в аналогічних умовах; порівняння результатів 

розрахунків, виконаних з різними розмірами вічка (крок рахунку), на які 

розбивається область рішення. Отже, в одновимірному варіанті для 

аналізу процесу руху хвиль в пружно-пластичному середовищі 

необхідно розв’язати таку систему диференціальних рівнянь:  
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де  ρ – поточна щільність ґрунту;  

υ – швидкість частинок;  

σ1, σ2 – головні нормальні напружень;  

x – координата Ейлера;  
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t – час;  

β = 0, 1, 2 для плоскої (0), циліндричної (1) і центральної симетрії (2). 

Система замикається рівнянням P = P(ε, εm) стану ґрунту.  

Тут:  






 0321 1  ;
3




P . (3.13) 

Наявність (εm) вказує на те, що навантаження і розвантаження 

повинні описуватися різними рівняннями. Для дослідження стану 

пластичної течії до названих вище співвідношень додається умова 

пластичності у вигляді функції другого інваріанта тензора напружень, 

тобто:  
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(3.14) 

Таким чином, bKPPFIPFPF  )(  ;6)()( 2 , де K і b – 

емпіричні напруження, що характеризують тертя і зчеплення в ґрунті. 

При сферичній симетрії зв’язок головних компонентів напружень 

приймається лінійним у вигляді:  

const де ,12    kk
. (3.15) 

Для циліндричної симетрії:  

const при ,12   kkd ; (3.16) 

const при ,12    kk
. (3.17) 

Зв’язок коефіцієнтів бічного тиску при сферичних і циліндричних 

рухах описується рівнянням:  
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(3.18) 

Функція умови пластичності записується так:  
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В пружно-пластичних моделях враховується співвідношення між 

головними напруженнями для різних симетрій: 32    – для 

сферичної; 
2

21
3





  – для циліндричної.  

При розв’язуванні задач динаміки ґрунтів вирішальну роль 

відіграють експериментальні методи знаходження параметрів руху, що 

буде висвітлено пізніше.  

При моделюванні середовища в’язко-пластична модель рівняння 

стану (тобто рівняння об’ємної стисливості) записується таким чином 

(на відміну від раніше записаної для пружно-пластичного варіанта 

моделі):  
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(3.20) 

де µв – параметр в’язкості, який пов’язаний з коефіцієнтом в’язкості ηв 

рівнянням:  
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(3.21) 

де Ed і Es – модулі динамічної і статичної стисливості.  

Об’ємна деформація пов’язана з початковою (ρ0) і поточною 

щільністю (ρ) співвідношенням при динамічному навантаженні:  
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(3.22) 

Ці співвідношення випливають з припущення, що зв’язок між 

напруженнями лінійний, а коефіцієнти бічного тиску є постійними і 

коефіцієнт в’язкості для даного типу ґрунту є незмінним на будь-якій 

відстані в межах незворотного деформованого середовища. Проте 
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експериментально визначено, що співвідношення const
1

2 



dk  

воно, зокрема в дослідах, змінювалося за законом  
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(3.23) 

де 
3r

r
Rпр  . 

Останнім часом виконано численні дослідження, в яких рішення 

виконувалися із застосуванням більш складних моделей, а саме: 

середовище розглядалося як багатокомпонентне в’язко-пластичне зі 

змінною в’язкістю з урахуванням хвильових процесів в продуктах 

детонації, тобто ηв = const. У цьому випадку визначальне 

співвідношення для ґрунту, за якими будується рівняння стану (РС), в 

загальних символах записується так: 
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Тобто швидкість деформації (перша похідна) визначається трьома 

функціями тиску і деформації φ, λ, ψ, а ηв, як зазначалось, не є постійною 

величиною, а визначається як функція ηв (P, E).  

3.2. Розробка моделей для скельних порід  

Динаміка скельних порід як наука пройшла значний шлях розвитку 

за наступними основними напрямками: 

‒ вивчення закономірностей деформування гірських порід. 

‒ розробка математичних моделей і побудова (РС). 

‒ розробка критеріїв граничного стану, умов руйнування і 

створення математичного апарату опису розвитку тріщин при 

зовнішніх впливах. 

‒ дослідження складних просторових рухів гірських порід у 

динамічному силовому полі. 

‒ вивчення закономірностей розповсюдження в масивах 

імпульсних збурень та їх взаємодії з гірською породою. 

Вивчення поведінки гірських порід при зовнішньому силовому 

навантаженні показує, що залежно від амплітудно-часових умов 

навантаження гірські породи можуть розглядатися як пружні, пружно-
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пластичні або пружно-в’язко-пластичні тіла відповідно з лінійними або 

нелінійними співвідношеннями між напруженнями. Складність 

реальної гірської породи як гетерогенної, у більшості випадків – 

полікристалічної системи є причиною того, що теоретично побудовані 

рівняння стану цих порід є ненадійними, і у більшості випадків мають 

лише фізичну оцінку. Зараз основним джерелом інформації про 

динамічні властивості гірських порід є ударна адіабата (тобто закон 

динамічної стисливості). При тисках в ударній хвилі більше 10–100 ГПа 

(1010–1011 Па) гірські породи поводять себе як рідина і тензор 

напружень характеризується одним параметром – середнім нормальним 

(гідродинамічним) тиском Р. У цьому випадку гірську породу 

розглядають як нелінійно деформоване пружно-пластичне тіло з 

використанням лінійного зв’язку між ударною хвилею і масовою 

швидкістю частинок. 

При динамічному деформуванні пористих гірських порід мають 

місце специфічні особливості, у першу чергу, у вигляді значного впливу 

на загальний вигляд ударної адіабати в області помірних навантажень. 

Найбільш суттєвим є аналіз зони, де напружень знаходяться на рівні 

міцності породи. Тут вже для опису поведінки породи при навантаженні 

необхідно мати інформацію про співвідношення між всіма 

компонентами тензора напружень і деформацій. Експериментами 

встановлено, що в зернистих середовищах при нерівномірному 

просторовому навантаженні в дограничній області має місце 

дилатантне розущільнення, що означає наявність взаємозв’язку і 

взаємовпливу кульового і девіаторного компонентів тензора 

напружень. 

Тому ці задачі більш складні і потребують використання даних з 

теорії дислокації, крихкого руйнування та ін. Питання керування 

поведінкою порід при навантаженні і ряд прикладних задач 

(торпедування свердловин, створення геометричних котлів, розробка 

технологій вилуження корисних копалин та ін.) вимагають вивчення 

умов розповсюдження не лише систематичних, а й поодиноких тріщин 

для оптимізації зовнішніх силових полів та отримання наслідків 

деформації у бажаному напрямку. 

Руйнування як процес втрати породою несучої спроможності, 

згідно з енергетичною теорією Гріффітса, має місце у випадку, коли 

вивільнена пружна енергія при розповсюдженні тріщини переважає 

енергію, необхідну для утворення нових поверхонь. В основу цієї 

концепції покладено встановлення критерію нестійкого розпов-

сюдження мікродефектів в матеріалі, що виявилася досить плідною. 
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Згідно з цією теорією, існуюча тріщина буде розповсюджуватися, 

якщо повна потенційна енергія системи при цьому зменшується. Якщо 

позначити роботу зовнішніх сил як А, пружну енергію тіла W, 

поверхневу енергію через П, а напівдовжину тріщини через a, то умова 

Гріффітса запишеться таким чином: 
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Тут знак рівності відповідає граничному, критичному стану 

рівноваги. При подальшому збільшенні навантаження настає 

катастрофічний розвиток щілини. Ґрунтуючись на цьому положенні, 

механізм руйнування гірської породи може бути представлений у 

вигляді двостадійної схеми: докритичної, коли W + П < 4 (стадія 

зародження і повільного в’язкого підростання мікрощілин), і критичної, 

що супроводжується лавинним зростанням щілин. При цьому часто 

пластичні деформації відбуваються лише в тонкому шарі у поверхні 

щілин, а за межами цієї зони матеріал деформується пружно. 

Ряд дослідників за останні роки розробили кінетичну концепцію 

міцності (серед яких і академік Жуков С.Н.), яка полягає в наступному. 

Як і в теорії Гріффітса, кінетична концепція виходить з припущення, що 

процес руйнування порід поділяється на дві стадії – стаціонарну і 

нестаціонарну. 

Перша стадія пов’язана з утворенням і накопиченням дефектів в 

матеріалі, наприклад щілин, розміри яких обумовлені структурною 

неоднорідністю (гетерогенністю) самого матеріалу. Виникаючи в місці 

перенапружень, вони швидко проростають до меж даного структурного 

елементу (зерна, блоку) і загальмовуються через різку зміну умов їх 

розвитку, тобто стабілізуються. 

У навантаженому тілі кількість таких дефектів зростає, причому 

кожен з них практично не впливає на міцнісні характеристики 

матеріалу. Проте при досягненні деякої порогової концентрації 

пошкоджень виникає якісно нова ситуація і руйнування переходить в 

другу, нестаціонарну фазу. Коли відстань між сусідніми щілинами стає 

приблизно втричі більшою за довжину кожної з них, за законами 

статистики, утворюються ансамблі щілин або кластери, де дефекти 

майже торкаються один одного і можуть об’єднуватися. 

Кластеризація – неодмінний етап в процесі руйнування. Її 

спостерігають при лабораторних випробуваннях і в природі – при 

землетрусах і гірських ударах. Статистичні прийоми аналізу 

кластеризації є загальноприйнятими. 
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Якщо утворенні кластери стабілізувалися, тобто якщо розглянута 

система урівноважилася, то накопичуються інші щілини, доки і для них 

не виконуватиметься умова кластеризації. Процес триває до моменту 

виникнення нестійкого кластера, здатного розвиватися самостійно, і 

прискорене формування кластерів супроводжується акустичною 

емісією з певними енергетичними рівнями – невеликими на першій 

стадії та набагато інтенсивнішими на стадії, коли вже починають 

об’єднуватися кластери. Ця нестаціонарна прискорена стадія – 

активний механізм руйнування. Він відповідає критичній стадії за 

теорією Гріффітса.  


r


 2max  (3.26) 

Ідея двостадійного механізму в загальному процесі руйнування 

полегшує його прогнозування. Процес розвитку щілин проходить в 

декілька стадій: 1–3 стадії зростання щілин – з певним ступенем 

умовності можна віднести до стаціонарної а 4–5 – до нестаціонарної фаз.  

Перейдемо до розгляду найбільш придатних до застосування 

моделей. При цьому головну увагу буде приділено розгляду 

закономірностей деформування в зоні подрібнення, які вирішальним 

чином впливають на процес формування амплітудно-часових 

характеристик вибухового збурення. Виходячи з пружно-пластичної 

моделі, характеристика породи може визначатися рівнянням [7]: 
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а також більш загальною залежністю межі міцності від тиску в 

узагальненій умові Мізеса: 
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Звідки: 
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де   Y0 – зчеплення 0,08–0,2 ГПа;  
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µТ – коефіцієнт тертя;  

YPL – граничне значення зсувної міцності. Для гранітоїдів на основі 

експериментів можуть бути прийняті значення констант 

ρ0 = 2670 кг/м3;  

)21(3
0

v

E
G


  – коефіцієнт об’ємного тиску, може бути прийнятий 

G0 = 36 ГПа;  

µ = 0,25;  

nn – показник політропи nn = 3;  

µТ = 0,4–0,55; YPL = 1,8 ГПа. 

Зрозуміло, що для порід з іншими характеристиками рівняння стану 

будуть відрізнятися від наведених. 

Так у роботі [8] для гранітів, мармуру і вапняків експериментально 

отримане РС, якщо розглядати середовище зернистим, а не суцільним, 

наведено у такому вигляді: 
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(3.30) 

де   Сy – швидкість пружної хвилі в зернистому середовищі. 

Загальна картина розповсюдження збурень в середовищі, що руйну-

ється, визначена розрахунковим шляхом та виглядає наступним чином: в 

міру зменшення напружень швидкість розповсюдження фронту под-

рібнення зрівнюється, а потім стає меншою за швидкість повздовжніх 

хвиль, внаслідок чого з’являється двохвильова конфігурація. 

Швидкість фронту подрібнення на стадії, близькій до виродження: 
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(3.31) 

У підсумку фронт подрібнення на деякий відстані вироджується і в 

подальшому розповсюдження описується в межах закону Гука з 

урахуванням руйнування на відрив. 

Застосовуючи модель пружно-лінійного середовища, 

співвідношення деформацій під дією напружень записані так: 
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(3.32) 
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де ui – зменшення в точках х1, х2, х3, що визначаються законом Гука; 
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(3.33) 

де   δij – одиночний тензор (δ12 = δ23 = 0, δ11 = δ22 = δ33 = 1); 

μ – коефіцієнт Пуассона, Е – модуль Пружності.  
З останнього співвідношення випливає, що деформації лінійно збіль-

шуються зі зростанням напружень. При досягненні деяких критичних 
значень напружень (межі міцності) скельна порода подрібнюється, а 
пластична незворотньо деформується. Руйнування відбувається при 
досягненні критичної величини дотичних напружень τm за 
співвідношенням: 

sm   21  
(3.34) 

чи на відрив при σ1 = σ2, σ0 – міцність на відрив або на роздавлювання, 

тобто σ1 = σст. 
У [7] при розв’язуванні динамічних задач вводяться дві граничні 

характеристики: критерій міцності незруйнованого матеріалу Y1(I1, I2, 
I3) = 0 і критерій плинності зруйнованого матеріалу Y2 (I1, I2, I3, l) = 0, 
який залежить від середнього розміру блоків l, що утворилися внаслідок 
руйнування; I1, I2, I3 – головні інваріанти тензора напружень. Нагадаємо, 
що I1 = σ1 + σ2 + σ3; I2 = σ1·σ2 + + σ1·σ3 + σ2·σ3; I3 = σ1·σ2·σ3. 

Для скельних порід критерій може складати: 
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де   Y1, Y2, Y3 – межа міцності або плинної течії. 

За критерій зсувної деформації незруйнованого матеріалу 

приймається узагальнена умова Мізеса: 
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а зруйнованого –  
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(3.37) 

У функції Y2 (Р) розмір блоку l не може враховуватися за відсутності 
даних про залежність критерію плинності зруйнованого матеріалу від 
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середнього розміру блоку при подрібненні середовища. При тиску 
РВ ≈ 1,0–1,5 ГПа відбувається перехід від крихкого до плинного 
(пластичного) руйнування породи, і в цьому випадку криві міцності і 
плинності співпадають. Для більш точного розрахунку динамічних 
деформацій останнім часом враховуються такі складові пружно-
деформованого стану, як релаксація і дилантасія. 

Релаксація – це процес встановлення термодинамічної рівноваги 

(повної або часткової) в фізичній системі, що складається з великої 

кількості частинок. Дилантасія – розущільнення при трьохосьовому 

навантаженні в області навантажень, що передують руйнуванню міцних 

гірських порід. Є наслідком, у першу чергу, розкриття щілин. 

У [7] критерій руйнування, що враховує залежність від третього 

інваріанта тензора напружень та релаксаційну складову, виписаний 

наступним чином. Окрім умови Мізеса, згідно з (3.36), додаються такі 

співвідношення: 
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Релаксація зсувних напружень при крихкому руйнуванні 

описується кінематичним рівнянням [7]: 
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де   Y – змінна межа плинності матеріалу, що руйнується;  

f (Y1, Y2, Y) – функція швидкості релаксації;  

t0 – момент початку руйнування;  

t* – характерний час руйнування. 

Одним із рівнянь, що використовуються для врахування 

дилатансійного ефекту, є наступне [7]: 
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(3.41) 

де   σ1 – найбільша з головних напружень σ1, σ2, σ3;  

σ1
с – напруження, за якого починає виявлятися дилатансійний ефект 

(дилатансійний ефект зникає при тисках, більших за тиск 

переходу від крихкого до пластичного);  
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εі
mc – об’ємна тріщинна деформація, що обумовлена розкриттям 

тріщин: 

 mcmcmcms
i 321 

 
(3.42) 

Розглянемо зонну модель Родіонова, відповідно до якої процес руху 

динамічних збурень в скальному масиві розглядається як такий, що 

складається з чотирьох етапів. 

У безпосередній близькості до заряду здійснюється подрібнення 

породи під дією сильної ударної хвилі. На самому контакті на 

середовище діють дуже значні напруження і можна припустити, що: 

 zyxP 
 

(3.43) 

Це перший етап, на якому гірські породи моделюються рідиною до 

того моменту, коли тиск на межі "ПД–порода" не зменшиться до 

величини, наближеної до значень міцності часток (монокристалів) 

породи. На цьому етапі середовище розглядається як рух рідини, що 

ущільнюється на фронті хвилі стрибком з ρ0 до ρ1, а за фронтом вона не 

стискається. На цьому етапі здійснюється перехід частини потенційної 

енергії в кінетичну енергію гірської породи. Її рух описується 

звичайною системою рівнянь, що виражають у дійсній формі закони 

збереження кількості руху і маси: 
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де   Р – тиск;  

ύ і ρ – швидкість часток і текуча щільність породи; 

r – координата Ейлера;  

t – час. 

Граничними умовами в цій задачі є співвідношення на фронті хвилі: 
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(3.45) 

а також на межі розділу ПД і середовища: 
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де   D – швидкість фронту ударної хвилі;  
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ύ – швидкість часток за фронтом ударної хвилі;  

Р0 і ρ0 – початковий тиск і щільність щільності середовища;  

РН – початковий тиск в ПД;  

ρВР – щільність ВР;  

Dд
2 – швидкість детонації ВР; 

α0 – радіус заряду; 

Р2, ρ2, U2 – тиск, щільність і швидкість у продуктах детонації;  

Р1, U1 – тиск і швидкість в гірський породі;  

γ – показник ізотопи ПД. 

Розв’язання задачі зі знаходження параметрів дії камуфлетного 

вибуху на середовище, в тому числі з використанням зонної моделі 

Радіонова, наводиться в наступному розділі 

3.3. Рівняння руху продуктів детонації та ґрунту  

Методичною основою розв’язання задачі за зонною моделлю 

Родіонова є чотириетапна схема руйнування скальної породи, яка 

розглядає такі зони вибуху: 

а) порожнина; 

б) зона подрібнення; 

в) зона щілиноутворення; 

г) зона пружних деформацій. 

Розмір першої зони (для випадку циліндричної симетрії) знаходимо 

з розв’язку системи рівнянь (3.44) з граничними умовами (3.45) і (3.46) 

[10]. 

Початкові умови випливають з розгляду схеми детонації, в даному 

випадку – циліндричного заряду ВР та його параметрів і визначення 

показників на межі заряду і середовища, для чого потрібно: 

1. Побудувати модель взаємодії продуктів детонації (ПД) з 

середовищем. 

2. Визначити параметри руху середовища за фронтом ударної хвилі. 

При цьому в більшості випадків виходять з наступних положень: 

‒ детонаційна хвиля від осі симетрії заряду розповсюджується до 

межі розділення "ВР-середовище" з постійною швидкістю. При 

зіткненні нормально падаючої хвилі з стінкою зарядної камери 

відбувається розпад сигналу розриву: ударна хвиля продовжує рух по 

середовищу (можна сказати задає початкові параметри руху в 

середовищі), а в продуктах детонації (ПВ) відбивається хвиля 

розрідження; 

‒ рух продуктів вибуху і середовища описується системою 

диференціальних рівнянь, як це визначено раніше; 
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‒ за початкові умови для розв’язання цієї системи рівнянь 

приймаємо розподіл параметрів потоку за фронтом детонаційної хвилі 

в момент розпаду на межу "ВР-середовище"; 

‒ до граничних умов належать: швидкість руху частинок на осі 

симетрії; рівну нулю безперервність тиску і швидкості в ПД і середовищі 

на контакті розділення "ПВ-середовище"; співвідношення на фронті 

ударної хвилі. Рівняння стану, що замикають систему, є нелінійними 

функціями, тому отримати аналітичне розв’язання неможливе і воно 

виконується за числовим методом за допомогою ЕОМ; 

‒ в алгоритм розв’язання можуть бути покладені схеми 

розрахунку або методи характеристик, або методом кінцевих елементів 

(як правило). Контроль розрахунку ведеться за балансом енергії на 

кожному часовому кроці. 

Внаслідок розв’язання задачі диференціальне рівняння для 

знаходження радіуса циліндричної порожнини α(t) на відрізку часу 

0 ≤ t ≤ t1 виглядає так [10]: 
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(3.47) 

де   t1 – час закінчення першого етапу. 

Проінтегрувавши це рівняння чисельним способом, ми отримаємо 

закон розвитку порожнини α(t) в часі. На другому етапі камуфлетного 

вибуху циліндричного заряду гірська порода сприймається як тверде 

середовище, на поведінку якої впливають дотичні напружень. 

Початковими умовами в цій частині руху є значення параметрів в кінці 

першого етапу. 

Середовище ущільнюється на постійну величину 
0 11    . 

Рівняння, що описують динамічну поведінку гірської породи на 

другому етапі вибуху циліндричного заряду, такі 
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(3.50) 

де   σr, σφ – нормальні і тангенціальні нормальні напруження відповідно;  

δ(ρm) – швидкість дилатансії. 

Проінтегрувавши співвідношення (3.50), за умови, що швидкість 

дилатансії δ(ρm) однакова в усіх частках, при 
rr 
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(3.51) 

Об’ємні деформації середовища за фронтом хвилі задовільно 

описується рівнянням (3.50), а зв’язок між σr і σφ в зруйнованому масиві 

відповідає умові Кулона в найпростішій формі, тобто 0   mr . 

Незважаючи на те, що тут не враховується зчеплення, цю умову можна 

використати при значних дотичних напруженнях, що мають місце в зоні 

подрібнення. 

Отже рівняння руху з урахуванням (3.51) виглядає таким чином: 
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(3.52) 

а його розв’язання: 
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(3.53) 

де C1(t) – довільна функція часу; 

/m.mb 1  

Співвідношення між радіусом порожнини і фронтом хвилі: 
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1
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(3.54) 

Розглядаючи випадок руйнування породи під дією дотичних 

напружень на фронті хвилі, виходимо з припущення, що середовище 

ущільнюється на повну постійну величину (ε), а фронт хвилі радіуса R 
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є одночасно межею, на якій середовище переходить з пружного стану в 

пластичний або руйнується за механізмом зрушення. 

Умова виникнення і реалізації пластичної течії або крихкого 

руйнування і поведінка зруйнованої породи задається у вигляді умови 

Треска: 

,sцr  
 

(3.55) 

де   σs – межа міцності породи на зсув. 

Для випадку сферичної симетрії згідно з [9] умова переходу з 

пружного стану в пластичний (тобто умова руйнування за механізмом 

зсуву) має вигляд: 
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(3.56) 

Радіус зони подрібнення (R), згідно з [10], дорівнює: 
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(3.57) 

де   σm – міцність монокристалічних частинок. 

Викладене вище свідчить про складність знаходження радіуса зони 

подрібнення за цими методиками і потребує знаходження ряду функцій 

(наприклад Р (ε)), швидкості дилантасії, міцності монокристалічних 

зерен і інших параметрів, що можуть бути задані або визначені лише 

приблизно. 

У [9] пропонується максимальний сферичний радіус пружно-

пластичної межі Rn визначити з досить простого виразу: 
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(3.58) 

З урахуванням розущільнення (n < 2) цей вираз набуде вигляду: 
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(3.59) 

Третій етап камуфлетного вибуху циліндричного заряду 

починається з моменту, коли швидкість фронту руйнування стає 

меншою за пружного попередника (передвісника). Зруйнована порода 
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між фронтом руйнування і порожниною рухається з сухим 

(кулонівським) тертям. 

Межа зони радіальних щілин αтр визначається з умови σφ = σр = Еε2 при 

τ = τтр, зовнішня межа другої зони (подрібнення) Rп характеризується 

умовою σr = σ*. Виходячи з оцінок, наведених в [9], випливає: 
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(3.60) 

Граничні умови для внутрішньої і зовнішньої межі радіальних 

щілин виглядають так: 

   .2  ; 0r* ТРn rrRr  
 (3.61) 

Інтеграл руху в зоні зруйнованого матеріалу (яка складається з двох 

зон: зовнішньої зони радіальних щілин і внутрішньої зони роздавленого 

матеріалу; ці зони розділені межею: зовнішня зона роздавлення – 

внутрішня систематичних радіальних щілин) має вигляд: 
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(3.62) 

Кінцевим виразом для визначення радіуса зони радіальних щілин є 

такий: 

,707,0 *
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(3.63) 

де   σ* – міцність породи на стискання. 

Аналіз закономірності розподілу енергії вибуху за заданими 

відстанню і часом виконується за максимумом переходу механічної 

енергії в породу. В основі визначення параметрів руху є енергетичний 

аналіз, тобто визначення балансу енергії, що міститься в стиснутих ПД, 

і тієї частки, яка переходить в навколи5кшнє середовище в різних 

формах (кінетична, теплова та ін.). 

Умова максимального переходу енергії ВР в середовище у вигляді 

ударної хвилі: 

0 . 
 

(3.64) 

Для опису процесу розширення ПД застосовується ізентропічне 

двочленне рівняння вигляду: 
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,1  BAP n

 
(3.65) 

де коефіцієнти А, В, n, γ визначаються з одночленних ентропійних 

рівнянь стану: 
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(3.66) 

де  Рн і ρн – тиск і щільність на фронті детонаційної хвилі;  

 к – показник ізентропи. 

При зменшенні тиску в ПД нижче деякої величини, двочленне 

рівняння переходить в таке: 
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(3.67) 

де   Р0 – атмосферний тиск. 

Іншими словами, при великих тисках розширення ПД відбувається 

з показником ізентропи к ≈ 3, починаючи з деяких значень тиску 

к0 = 1,25–1,3. Величини А, В, n, γ знаходяться із таких умов: криві, що 

описують одночленні рівняння (3.66) і (3.67) мають спільну точку Рн, ρн 

і дотичну в цій точці, криві одночленного рівняння (3.67) та 

двочленного (3.65) мають загальну дотичну при Р→Р0. Розширюючись 

від ρн до ρ0, продукти детонації виконують роботу, що дорівнює 

внутрішній енергії Евн: 
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(3.68) 

Ця умова дає можливість скласти систему рівнянь для знаходження 

А, В, n, γ з урахуванням того, що на фронті детонаційної хвилі 

виконується умова: 
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(3.69) 

де  D – швидкість детонації. 
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(3.71) 

При розв’язанні цієї задачі доцільно використати метод Лагранжа. 

Нагадаємо відмінність цього методу від методу Ейлера. В 

рівняннях, записаних в формі Лагранжа, незалежними змінними є час 

(t) та деякі числа, що характеризують частку середовища. Ці числа 

можуть підбиратися різними способами. Наприклад, за незалежні змінні 

можуть бути прийняті декартові координати часток x0, y0, z0 у 

початковий момент часу t0. Тоді шуканими функціями будуть 

компоненти швидкості часток u (x0, y0, z0, t), v (x0, y0, z0, t), w (x0, y0, z0, t), 

щільність ρ (x0, y0, z0, t) і напруження, що характеризує стан частки та її 

положення в просторі, яке визначається декартовими координатами 

x (x0, y0, z0, t), y (x0, y0, z0, t), z (x0, y0, z0, t). Таким чином декартові 

координати x, y, z – частки в системі рівнянь Ейлера – є незалежними 

змінними, а в системі рівнянь Лагранжа – шуканими. 

Система основних рівнянь в змінних Лагранжа має вигляд: 
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(3.72) 

де   r – координата Лагранжа;  

R – координата Ейлера; 

υ – відносний об’єм;  

v – показник симетрії 0, 1, 2.  

Ця система містить три невідомі функції P, U, ρ, якщо виписати 

рівняння, що визначають залежність Р (υ) для ПД і ґрунту (тобто 

рівняння стану) у наступному вигляді. За початкові умови для 

розв’язання системи приймається розподіл тиску, швидкості і щільності 

в детонаційній хвилі в момент її виходу на поверхню заряду: 
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(3.73

) 

Граничними умовами будуть умови на фронті ударної хвилі S і 

умова на межі "ПД–ґрунт" (на контактному розриві при r = r3). 
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Іншими словами, на контакті "ПД-середовище" виконується умова 

безперервності тиску і швидкості частинок. Хід обчислень з 

фіксованими кроками для одномірного руху викладено в численних 

публікаціях. Розподіл тиску за фронтом ударної хвилі характеризується 

двома зонами де швидкість часток дорівнює 0 і нестаціонарним 

відрізкам від зони покою до фронту детонаційної хвилі. Кінетична і 

потенціальна енергії стискання продуктів детонації знаходяться за 

формулами: 
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(3.75) 

де U1 – швидкість частинок; при вибуху тротилу для всіх трьох симетрій 

складає 1725 м/с; 

Δm1 – маса частинок ґрунту в межах обрахованого інтервалу; 

n – кількість обрахованих інтервалів. 

Питома енергія стискання εп
  обраховується згідно з рівнянням: 
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(3.76) 

Як приклад можна навести значення тиску при вибуху тротилу для 

всіх трьох симетрій, яке складає 194,12∙108 Па. У табл. 3.1 наведено 

дані з розподілу енергії (Ек) та енергії стискання (ЕСТ) залежно від 

форми (симетрії) заряду.  
 

Таблиця 3.1 

Розподіл енергії залежно від форми (симетрії) заряду 

 

Симетрія 100к
k

З

Е
E

Е
   100СТ

СТ

З

Е
E

Е
   

Сферична 7,5 92,5 

Осьова 7,3 92,7 

Плоска 7,0 93 

 

При ударному стисканні одиниці маси речовини передається енергія: 
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(3.77) 

де Е0, Р0, υ0 – питома внутрішня енергія, тиск і питомий об’єм 

незбуреної речовини перед фронтом ударної хвилі; 
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Е, Р, υ – питома внутрішня енергія, тиск і питомий об’єм на фронті 

ударної хвилі. 

При ізоентропічному розширенні речовини виконується робота: 
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(3.78) 

Питомі незворотні витрати енергії визначаються як різниця між 

збільшенням внутрішньої енергії при ударному стисненні і роботою 

речовини при розвантаженні в інтервалі від Р до Р0, тобто: 
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(3.79) 

Повна величина незворотних теплових витрат в усьому обсязі 

речовини, охопленої ударною хвилею, складає: 
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(3.80) 

де   Δm1 – маса речовини, послідовно охопленого фронтом хвилі. 

Ф.А. Баум пропонує визначити коефіцієнт переходу хвилі ВР в 

ударну хвилю (η) з такого виразу: 
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(3.81) 

де   σст – межа міцності породи на стискання; 

1

р

v

С
К

С
  – коефіцієнт, відношення питомих теплоємностей при 

постійному об’ємі (Cv) і постійному тискові (Ср), дорівнює приблизно 

К1 ≈ 2,2 (для порівняння, в повітрі К1 = 1,4); 

σвр – тиск продуктів детонації; 

Rк.п. – кінцевий радіус порожнини; 

R0 – початковий радіус порожнини (радіус заряду); 

Qвр – теплота вибуху, віднесена до одиниці маси ВР (тобто питома 

теплота вибуху); 

υ – середня швидкість ПД в момент максимального розширення 

газової порожнини (на межі "порожнина–стійка" порожнини 

після завершення формування порожнини). Значення η для 

порід середньої міцності, згідно з експериментальними даними, 

знаходяться в межах 0,4–0,6.  
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Розділ 4 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБУХУ ЗАРЯДІВ 

ВИКИДАННЯ  

4.1. Особливості моделювання вибуху на викидання  
в ґрунтах  

Якщо вибух заряду здійснюється поблизу вільної поверхні, картина 

пружно-деформованого стану, як і закономірності хвильового руху, є 

більш складною. Тут мають місце відбивання і заломлення сферичних і 

циліндричних вибухових хвиль від плоских меж розділу (при 

однорідному середовищі на вільній поверхні, при шаруватому – на межі 

кожних суміжних шарів). Такі задачі розв’язуються в дво- або 

тривимірній постановці. Основні рівняння, що описують динаміку 

ґрунту в цих задачах, також випливають з основних законів механіки 

суцільних середовищ, але мають більш складну форму, оскільки рух 

ударних хвиль, не дивлячись на однакові початкові умови (на межі 

газової порожнини), на деякому віддаленні відбуваються за різними 

законами (наприклад, по осі Х та осі Z або ж і за всіма трьома 

напрямками – X, Y, Z). Для таких задач доцільно використовувати другу 

гіпотезу Григоряна, за якою пропонується деформацію зсуву визначати 

девіатором тензора напружень. При цьому останній зв’язується з 

девіатором безкінечно малої (біжучої) деформації. Вона складається з 

пружної частки, зв’язаної законом Гука з девіатором тензора 

швидкостей напружень, та пластичної частини, пропорційної девіатору 

тензора напружень. Математично ця умова записується так: 
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(4.5) 

де   υi, υj – компоненти вектору швидкості часток;  

G – модуль зсуву; 

σij – компоненти тензора напружень;  

δij – одиничний тензор;  

λ = 0 за пружної деформації зсуву, λ > 0 за пластичної деформації. 

Для замикання системи рівнянь вводиться умова пластичності 

Мізеса – Шлейхера-Боткіна: 

  ),(2/12 pFSSІ ijij 
 

(4.6) 

де F(р) – монотонна неспадна функція. 

Рівняння руху: 
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і нерозривності: 
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(4.8) 

Ці рівняння утворюють замкнену систему з використанням 

зазначеної моделі Григоряна. 

Як і в попередніх змішаних задачах, цю систему слід розв’язувати 

при певних початкових і граничних умовах. Від правильного вибору 

цих умов значною мірою залежить достовірність результатів. Проте в 

більшості випадків аналітичне розв’язання виконати неможливо, а 

числові методи дають задовільні результати, якщо модель не співпадає 

з деякими суттєвими властивостями середовища або неадекватно 

прийняті початкові і граничні умови. Особливо складно (практично 

неможливо) отримати обрахункові залежності з визначення параметрів 

вибуху на викидання в шаруватих масивах. Там мають місце 

несиметричні явища (розвитку порожнини) не лише в напрямку осі Х, 

Y, а також поблизу межі шарів з різними властивостями. 

З порівняння результатів досліджень багатьох авторів випливає, що 

якісні результати дії вибуху в шаруватих ґрунтах узгоджуються між 
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собою, а кількісна оцінка впливу шаруватості суперечлива, що 

пов’язано з певною довільністю при виборі емпіричних коефіцієнтів, 

що використовуються в числових розрахунках. З цього випливає 

необхідність проведення додаткових досліджень з використанням 

нових методичних підходів до вивчення таких процесів. 

Одним з ефективних методів експериментального дослідження дії 

вибуху в нескельних і скельних ґрунтах, у тому числі і шаруватих, є 

метод математичного моделювання, за допомогою якого можна 

отримати деякі закономірності для визначення певних співвідношень 

поміж параметрами заряду і середовища його дії. 

Для правильного використання цього методу необхідно чітко 

сформулювати певні співвідношення між параметрами моделі і 

природної системи, які називаються співвідношеннями (критеріями) 

подібності. При правильному підборі критеріїв подібності можна з 

достатньою точністю користуватися результатами модельних 

досліджень при обґрунтуванні параметрів промислових вибухів.  

Розв’язування задач з отримання необхідних параметрів руху і 

знаходження остаточних явищ дії вибуху зарядів викидання 

ґрунтується на таких вихідних положеннях, як енергетична 

характеристика продуктів детонації, та виконана цією енергією робота 

з викидання ґрунту за межі утвореної воронки викидання. Отже, 

важливим технологічним результатом є параметри воронки викидання, 

оцінка яких здійснюється за різними методиками. Слід зазначити, що 

ряд важливих наслідків вибуху зарядів викидання за допомогою 

моделювання (наприклад, параметрів зони ущільнення під зарядом, 

параметрів навалу ґрунту біля воронки, сейсмічного ефекту 

моделюванням) отримати неможливо. 

З найбільш ґрунтовно розроблених методів моделювання дії зарядів 

викидання доцільно розглянути концептуальні положення, покладені в 

основу досліджень проф. А.А. Чернігівського [11] та проф. І.А. Лучка 

[12]. Останнім розглядалися різноманітні задачі щодо дії як сферичних, 

так і циліндричних конфігурацій в однорідних і шаруватих середовища. 

4.2. Моделювання вибуху зарядів для знаходження ККД  

Професор А.А. Черніговський розглядає задачу дії заряду викидання, 

виходячи з наступних міркувань. Головною моделлю, яку він детально 

розглядає, є дія плоского заряду викидання (або скидання, якщо лінія 

розділу середовища "ґрунт – повітря" знаходиться під кутом). Цей заряд 

може імітувати, наприклад, багатотраншейні (циліндричні) заряди 

викидання або ряди зосереджених зарядів. Одним із найважливіших 
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параметрів у роботі вважається коефіцієнт корисної дії (ККД), що являє 

собою відношення роботи газів масою Q при адіабатичному розширенні 

до тиску Σ (А) повної енергії вибуху [12]: 

 

,00 ВРeQЕ 
 тобто 

;/ 0ЕА
 (4.9) 

,
1

  1
1

00

1

0

0






















































U
eQА ВР

 

(4.10) 

де   χ – показник адіабати розширення ПД;  

U0 – початковий питомий об’єм продуктів вибуху, м³/кг;  

Σ0 – початковий тиск продуктів детонації ВР;  

Q0 – маса заряду, кг. 

Оскільки плоский заряд може являти собою систему багатьох 

зосереджених (камерних) зарядів, розглянемо параметри вибуху 

одиничного заряду викидання, закладеного на глибину W (рис. 4.1). Цю 

задачу пропонується розв’язати шляхом складання системи 

диференціальних рівнянь, що описують в часі процес розширення 

зарядної камери, рух викиданої породи і одночасного витоку ПВ через 

зарядний отвір (штольню чи устя свердловини). Для побудови схеми 

приймаємо, що процес розширення зарядної камери і витіснення 

навколишнього матеріалу відбувається в дві послідовні стадії (рис. 4.1). 

В першій фазі має місце симетричне розширення зарядної камери (як і 

при камуфлетному вибухові).  

 

 
 

Рис. 4.1. Перша (а) і друга (б) фази розширення газової порожнини до 

моменту, коли розширення вниз закінчується (радіус порожнини Rk) 
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У другій фазі розширення ПВ і витіснення середовища відбувається 

лише в бік вільної поверхні. На рис. 4.1, б дійсна форма (еліптична) 

замінюється сферичною з радіусом Rп. 

Диференційне рівняння руху для першої фази записується таким 

чином. В деякий момент (t) ПВ займають об’єм шару з радіусом Rk. 

Розглянемо деякий тілесний кут в напрямку вільної поверхні, маса 

середовища в межах якого складає: 

.3/1 3WМ 
 

(4.11) 

Центр ваги цього об’єму знаходиться від центра сфери на відстані 

Rц. З боку газової порожнини на цей елементарний об’єм середовища 

діє сила тиску, що дорівнює ΔωR²Σt, де Σt – тиск ПВ в даний момент 

часу. Будемо вважати, що скельна порода нестислива. Рівняння руху в 

цьому випадку запишеться таким чином: 
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де   µд – коефіцієнт, що враховує дисипативні втрати енергії вибуху; 

R1 – відстань від центра газової порожнини до вільної поверхні в 

даний момент;  

α – кут між вертикаллю та лінією найменшого опору; 

ρп – щільність повітря. 

В цьому рівнянні другий член правої частини враховує дію сили 

тяжіння, третій – дисипативні втрати, які вважаються пропорційними 

тиску в газовій порожнині, четвертий враховує атмосферний тиск і 

останній – силу опору повітря. 

Після скорочення обох частин на 3

3
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(4.13

) 

 

Відшукаємо зв'язок між Rц, R1 і R  за умови, що за весь час руху маса 

породи в елементарному конусі залишається незмінною і складає 1/3 Ώ 

W³ρ, де Ώ – геометричний критерій подібності плоских зарядів. 

Підрахунки дають такі залежності: 
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Продиференціювавши їх, отримаємо: 

 

 

   

2 1 2
3 3 2 33

2 3 2

1 2
3 3 3 3 23 3

4

3

2 3 ;

цd R d R
W R R R

dt W dt

dR
W R R W R R R

dt



 
    

 

  
      

    

(4.16) 

  .23/2331

dt

dR
RRW

dt

dR


 

(4.17) 

Подальший розв’язок задач доцільно використовувати, 

застосовуючи безрозмірні параметри відносно R0 – радіуса зарядної 

камери: 

 

R = R/R0; rц = Rц/R0; τ = t/R0; r1 = R1/R0; Ŵ = W/R0 

 

та Σ0 – початкового тиску ПВ: 

 

σ = Σ/Σ0; σа = Σа/Σ0. 

 

За одиницю масштабу часу (t0), протягом якого точка, що рухається 

зі швидкістю V0 (масова швидкість частинок за фронтом УХ у 

початковий момент вибуху) проходить радіус зарядної камери R0. 

Оскільки: 

вDV /0 , то ,// 00000  вDRVRt 
 (4.18) 

де   Dв – швидкість хвилі стискання. 

Із рівняння стану для одиниці маси газу маємо: 

 ,100  врeU
 

(4.19) 

де   евр – питома енергія ВР, Дж/кг. 

Радіус зарядної камери визначаємо за формулою: 
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де   u0 – початковий питомий об’єм продуктів вибуху; 

Q – маса заряду: 

./3/1 WQQ 
 

(4.20) 

З наданих вище співвідношень маємо: 

 
.

1

62,0 3/4
0

0 W
e

QuD
t

ВВ

в








 

Записавши рівняння (4.16) і (4.17) в безрозмірних координатах і 

підставивши в (4.13), отримаємо диференціальне рівняння руху в 

безрозмірних параметрах [12]: 
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де  v – безрозмірна швидкість.  

;/ ddrv   (4.22) 

m1, j1, n1, d1 – безрозмірні критерії. 

Після виконання ряду математичних перетворень замкнута система 

диференціальних рівнянь в безрозмірній формі, що описують процес 

розширення зарядної порожнини з одночасним витоком газу, для 

отримання значення ККД викидання (ή) записується таким чином: 

а) вираз (4.21);  

б)
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ж) вираз 

(4.22).

  

 

Початковими умовами розв’язання системи будуть: 

.1  ;0  ;1  ;1ˆ  ;1  ;0  ;1ˆ  ;1 00000000  qUSur   

При інтегруванні системи слід враховувати, що розширення газової 

порожнини приблизно до uk = 2 u0 (u0 – початковий об’єм) здійснюється 

з показником адіабати х = 3, на другому етапі, коли питомий об’єм ПВ 

досягає (uk), х приймаємо рівним 1,25, а за початкові умови – відповідні 

параметри на межі першого етапу. Крім того, коли безрозмірний радіус 

r досягне значення rk, рівняння (а) замінюється рівнянням (б). 

Оцінку дії вибуху зарядів викидання виконують, знаючи питому 

витрату ВР, ККД – за викладеною вище методикою – і глибину 

закладання заряду, загальний об’єм видаленої за межі воронки породи. 

4.3. Моделювання зарядів викидання у двошарових 
масивах 

Існують варіанти розв’язання задач з отримання параметрів вибуху 

зосереджених і подовжених зарядів в гомогенних та шаруватих 

середовищах. Оскільки найбільш технологічно застосовуваними в 

реальних виробничих умовах є саме вибухи подовжених горизонталь-

них зарядів викидання, а середовище, в якому вони діють, практично не 

буває однорідним, доцільно зупинитися на висвітленні варіанта 

отримання кореляційних залежностей між параметрами ґрунту, ВР і 
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воронок (виїмок), що утворюються вибухами сферичних і скінченної 

довжини горизонтальних циліндричних зарядів у двошарових масивах. 

Ґрунт шару значно відрізняється за міцністю від ґрунту півпростору. 

Один із шарів ґрунтів приймається слабозв’язним. Схеми розміщення 

зарядів у однорідних і шаруватих ґрунтах наведено на рис. 4.2. 

 

 
 

Рис. 4.2. Схеми розміщення зарядів у однорідному (а) і шаруватих (б, в) 

ґрунтах: І, ІІ – міцний та слабозв’язний ґрунт відповідно 
 

Незалежними змінними є: Е – повна енергія сферичного заряду; Еl – 

повна енергія вибуху циліндричного заряду одиничної довжини; l – 

довжина циліндричного заряду; W – глибина закладання заряду; h – 

потужність (товщина) шару; ρ0, ρ1 – щільність слабозв’язного і міцного 

ґрунтів; Vα, V′α – вміст повітря в одиниці маси слабозв’язного і міцного 

ґрунтів; τ – міцність ґрунту на зсув; Р0 – атмосферний тиск; g – 

прискорення вільного падіння. Оскільки за малого масштабу моделі 

процеси проникнення продуктів детонації (ПД) у пори ґрунту, тепло- і 

масообмін між ПД і середовищем суттєво впливають на результати 

вибуху, необхідно врахувати вільну пористість ґрунтів у вигляді 

розмірної величини – об’єму повітря на одиницю маси слабозв’язного 

Vα і міцного V′α ґрунтів. Таким чином побічно враховується і вологість 

ґрунту, оскільки Vα визначається за формулою: 
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       , 1//1/ 001 gsввgsa WWV    (4.28) 

де   α1 – вільна пористість ґрунту;  

ρs – щільність твердого компонента ґрунту;  

Wg – вологість ґрунту;  

ρв – щільність води. 

Залежними (шуканими) параметрами є: R – радіус воронки (виїмки) 

викидання на рівні початкового положення денної поверхні; H, S, V, L – 

глибина, площа вертикального перерізу, об’єм воронки (виїмки) 

викидання відповідно; L – довжина виїмки. 

У загальному вигляді можна прийняти, що для цієї задачі існує 

деяка функціональна залежність: 

  .0,...,,, 10  WF
 (4.29) 

Оскільки у нашому випадку є 10 незалежних змінних (для 

сферичного заряду), 11 незалежних змінних (для циліндричного) і 3 

основні розмірності, то, згідно з відомою π-теоремою, існує 7 (для 

сферичного заряду) і 8 (для циліндричного) безрозмірних комбінацій πі, 

для яких: 

    .0,...,,    ,0,...,, 82127211   FF
 

У подальших викладках доцільно зосередитися на розгляді 

варіантів б і в (рис. 4.2) за дією горизонтальних циліндричних зарядів в 

двошарових середовищах з різними властивостями кожного шару. 

Використовуючи параметри Е1, g, W (для циліндричного заряду) як 

величини з незалежними розмірностями та за допомогою формального 

апарату теорії розмірностей, отримаємо співвідношення подібності для 

сферичних зарядів: 

   

 

3 2

1 1 0 2 1 0

3 3

3 1 4 1 1

/ ;   / ;    

/ ;    / ,a

E gW E gW

E V gW E gW

   

  

  

  
 

(4.30) 

 3 3

5 1 0 6 1

7 8

/ ;    / ;    

1/ ;    / .

aE gW E V gW

W h W

  

 

   

  
 

Тепер шукані функціональні залежності в загальному випадку 

мають вигляд: 
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 2 3

1 2 8/ ,  / ,  / ,   / ,   / , ... .jR W H W L W S W V W f     
 

(4.31) 

Аналіз виразів (4.30)–(4.31) показує, що встановити вплив кожного 

окремо взятого безрозмірного комплексу на результати вибуху, 

фіксуючи величини інших комплексів, неможливо без значних змін у 

моделі величин Р0, g, ρ0, ρ1, τ. Для зміни величини цих параметрів 

повинні застосовуватися вакуумні установки і відцентрові машини, а 

природні ґрунти – замінятися спеціально підготовленими матеріалами-

еквівалентами. Все це значно ускладнює проведення експериментів. 

Тому зменшимо кількість простих безрозмірних комплексів шляхом їх 

об’єднання у більш складні. Об’єднаємо три перші комплекси в правій 

частині виразу (4.30) в один на основі доведеного степеневого закону 

подібності для вибухів в однорідних ґрунтах і експериментально 

отриманої величини показника ступеню в законі подібності, яка 

коливається між 2 і 3. 

Врахуємо також, що 
1 1/aV    . 

 
1/3

1 1 2 3 .ц     
 

(4.32) 

Аналогічно в один складний комплекс об’єднаємо і групу 

параметрів π4",  π5", π6": 

   
1/3 2/38/3 1/3 1/3

3 4 5 6 1 1 1 .ц EW g      
    

 
(4.33) 

Тоді шукані функціональні залежності мають такий вигляд: 

 ,,,,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 4321
32

ццццjfWVWSWLWHWR 
 

(4.34) 

де π2ц = π7 , π4ц = π8. 

Для вибухів у двошарових ґрунтах функціональні залежності 

шукаємо відповідно у вигляді:  

       цjцjцjцj ffffWVWSWLWHWR 4321
32 /,/,/,/,/ 

 

(4.35

) 

де fj, fі – поправочні коефіцієнти на умови підривання, що являють 

собою невідомі безрозмірні функції свого безрозмірного аргументу і 

підлягають поетапному визначенню експериментальним шляхом; 

R – радіус по верху; 

Н – видима глибина; 

L – довжина виїмки; 

S – поперечний переріз; 
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V – об’єм воронки (виїмки) після вибуху горизонтального 

циліндричного заряду;  

Ее – енергія вибуху одиничного циліндричного заряду. 

Для визначення функцій fj (π1ц) і fj (π2ц) проводилися серії дослідів і 

враховувалися результати літературних джерел. 

У першій серії змінювалася величина параметра π1ц шляхом зміни 

значень Е1 і ω при π2ц = 1. У другій серії змінювали відношення l/ω, 

тобто π2ц = var, а значення функцій fj (π2ц) визначалися в припущенні, 

що вони не залежать від величини π1ц і повністю визначаються величи-

ною параметра π2ц, що в подальшому отримало своє підтвердження. 

Відмінність такого підходу до вивчення дії горизонтальних 

циліндричних зарядів викидання від раніше відомих уявлень полягала в 

тому, що вплив довжини заряду враховувався через параметр l/ω, а не 

через l/d (d – діаметр заряду). 

Дослідження проводилися із застосуванням за ВР тротилу 

Е = 4,61 МДж/кг і тротилу Е = 4,23 МДж/кг. Опрацювання результатів 

експериментів показує, що за π2ц ≥ 1,0 кореляційні залежності fj (π2ц) 

такі: 

  ,ln 22 цjjцj bаf  
 

де   aj і bj – емпіричні коефіцієнти. 

Для визначення конкретних виразів для функцій fj (π3ц) і fj (π4ц) 

безрозмірні комплекси при вибухах циліндричних зарядів скінченних 

розмірів запишемо так: 

  ;3
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 gwElц  

(4.36) 

2 ;ц l w 
 

  ;
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 gwElц  

4 ,ц h w 
 

де   Е1 – енергія вибуху циліндричного заряду одиничної довжини;  

l – довжина заряду;  

ρ0, ρ1 і α1, α1' – щільність і вільна пористість відповідно слабко-

зв′язаного і міцнозв′язаного ґрунтів;  

g – прискорення вільного падіння;  
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Р0 – атмосферний тиск;  

τ – міцність ґрунту на зсув;  

h – товщина верхнього шару ґрунту. 

З аналізу результатів дослідів було визначено: 

 
   

3

1 2

,
ф

j ц

j ц j ц

і
f

f f


 
  (4.37) 

де іф – один з безрозмірних розмірів виїмки, отриманий в результаті 

вибуху при ω = h. 

Значення функцій fj (π4ц) визначали за формулою: 

 
     

4

1 2 3

.
ф

j ц

j ц j ц j ц

і
f

f f f


  
  (4.38) 

Дані, що наведені в табл. 4.1 і 4.2 в зазначених інтервалах зміни 

безрозмірних коефіцієнтів, можуть застосовуватись для визначення 

параметрів виїмок в реальних виробничих умовах. 
 

Таблиця 4.1 

Безрозмірні функції, пов’язані з утворенням виїмок викидання від вибухів 

циліндричних зарядів в однорідних слабозв'язаних ґрунтах  
 

Кореляційна залежність 
Інтервал зміни 

безрозмірного аргументу 

Коефіцієнт 

кореляції 

Для радіуса воронок (виїмок) викидання 

   
0,1977

( )

1 10,5764ц с ц

Rf    
8

1 128850 2,8 10с ц      0,962 

   
0,2493

( )

1 10,3393ц с ц

Rf    
1 118 28850с ц     0,936 

   
0,2276

1 20,872ц ц

Rf    
20,11 1ц   0,962 

Для видимої глибини воронки (виїмки) викидання 

   
0,2032

( )

1 10,238ц с ц

Нf    
8

1 143 2,8 10с ц      0,946 

 2 20,3084ц ц

Нf    
20,11 0,37ц   0,959 

 2 21,335 3,925ц ц

Нf      
20,37 0,56ц   0,962 

Для площі перерізу воронки (виїмки) викидання 

   
0,423

( )

1 10,1332ц с ц

Sf    
8

1 143 2,8 10с ц      0,979 

 2 10,06 1,06ц ц

Sf      
20,11 1,0ц   0,899 

Для об’єму воронки (виїмки) викидання 
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0,4622

1 1 11,0769ц цf    
5

117935 6,3 10ц    0,817 

   
0,8333

1 1 10,0284ц цf    
1280 17935ц   0,927 



 

 

8
6

 

Таблиця 4.2 

Безрозмірні функції, пов’язані з розмірами виїмок викидання в шаруватих ґрунтах [6] 

В
ар

іа
н

т 

м
о

д
ел

і 

Кореляційна 
залежність 

Інтервали зміни 

безрозмірного 

аргументу В
ар

іа
н

т 

м
о

д
ел

і 

Кореляційна 
залежність 

Інтервали зміни 

безрозмірного 

аргументу 

Для радіуса виїмки викидання Для видимої глибини виїмки 

1   03,0
33 542,0 ццRf    5

3 1051000  ц  1   0796,0
33 342,0 ццRf    5

3 1051000  ц  

2   1345,0
33 409,0 ццRf    1000040 3  ц  2   708,0

33 0245,0 ццRf    29140 3  ц  

2   066,0
33 6568,0


 ццRf   5
3 1055310000  ,π ц  2   0423,0

33 7303,0 ццRf    5
3 105291  ц  

1   )4,1exp(2466,0 44 ццRf    25,10,1 4  ц  1   171,0478,1307,0 43
2

4  цццRf   3,30,1 3  ц  

1   2611,0
44 4891,1


 ццRf   3,325,1 4  ц  1   ццRf 44 05,105,2    0,116,0 3  ц  

1   )2654,0exp(3159,1 44 ццRf    0,119,0 4  ц  2   ццRf 44 073,0073,1    7,30,1 4  ц  

2      )(555,1exp1421,0
1

4
828,0

44


 цццRf   0,70,1 4  ц  2   ццRf 44 111,0779,0    15,77,3 4  ц  

2   ццRf 44 166,0828,0    0,1315,0 4  ц  
2   ццRf 4

625,0
4    0,109,0 4  ц  

2   ццRf 44 04,0868,0    315,006,0 4  ц  

Для площі вертикального поперечного перерізу виїмки викидання 

1   059,0
33 3177,0 ццSf    5

3 10510000  ц  
1 

  ццRf 44 7346,07346,1    0,116,0 4  ц  

2   1406,0
33 4734,0 ццSf    1168540 3  ц    ццRf 44 551,0551,1    6,10,1 4  ц  

2   1545,0
33 509,7


 ццSf   
4

3 106,111685  ц  2   ццRf 44 041,05057,0    15,76,1 4  ц  

1   ццSf 44 2523,07488,0    3,30,1 3  ц  2   ццRf 44 7591,02409,0    0,106,0 4  ц  
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4.4. Чисельне моделювання дії вибуху камуфлетних, 
циліндричних і сферичних зарядів в 
багатокомпонентному пластичному середовищі зі 
змінною в’язкістю  

Моделювання динамічних (вибухових) процесів набуло значного 

розвитку з використанням різноманітних моделей середовищ від 

найпростіших (ідеальних) нестисливих або стисливих рідин до пружно-

пластичних, в’язко-пружно-пластичних та найбільш складних 

(неідеальних) різновидів, що поряд з пружно-пластичними характерис-

тиками враховують швидкість навантаження через показник в’язкості, 

критерієм якого є рівняння  = d/dt, а в ряді випадків і вищих похідних 

...  , 3222 dtddtd  . В деяких випадках для більш повного 

відображення процесів руху ВХ по середовищу враховують фактор 

змінної в’язкості з відстанню, тобто коефіцієнт в’язкості η ≠ соnst. 

У процесі розвитку числових методів моделювання вирішальну 

роль відіграє чисельний параметричний аналіз РС, за допомогою якого 

визначається його достовірність, адекватність, що дає можливість 

сформулювати реальні математичні співвідношення і виконання 

моделювання за допомогою одно- і двомірних обчислювальних 

програм. 

У розвитку цього наукового напрямку, залежно від вимог споживачів 

до результатів досліджень, з одного боку, прагнуть до якомога простіших 

РС, а з іншого – до врахування максимально можливої кількості 

визначальних констант середовища та їх зміни в процесі деформації. 

Проте в останньому випадку, якщо базові константи не відповідають 

значенням в реальному середовищі (порівняно з лабораторними даними, 

отриманими на зразках), достовірність рішень може бути незадовільною. 

Отже, в кінцевому підсумку необхідно прагнути при застосуванні 

моделей до таких їх різновидів, що містять оптимальну кількість 

констант, достатніх для врахування складних механізмів деформування і 

руйнування гірських порід. 

Удосконалення чисельних методів моделювання вибухових 

процесів не обмежувалося лише в напрямку підвищення достовірності 

РС. Це лише одна складова розвитку методів моделювання. Не менш 

важливим є врахування початкових параметрів руху від детонаційних 

властивостей джерела імпульсу, а також від того, яку схему детонації 

буде закладено в алгоритм задачі: реальну, миттєву хвильову чи 

миттєву безхвильову. Слід зазначити ще одну особливість вивчення 
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проблеми: не всі фактори, що визначають РС, впливають на кінцеві 

результати процесу, деякі з них мають значення лише при аналізі 

динаміки руху, тому спрощення моделей часто буває виправданим. 

Наведемо приклад впливу характеристик  джерела імпульсу на 

початкові і біжучі значення параметрів руху ВХ. 

Початкові параметри руху ґрунту на контактній поверхні від 

щільності заряду змінюються наступним чином. Якщо при щільності 

тротилу 1,59 г/см3 тиск в цьому пункті дорівнює 168620∙105 Па, а 

швидкість частинок 1710 м/с, то вибух тротилу щільністю 0,8 г/см3 дає в 

цьому пункті відповідно 48026∙105 Па або в 3,5 рази менше, а швидкість 

складає 770 м/с, або в 2,22 рази менше. На відстані 15 радіусів заряду ці 

значення відповідно змінюються таким чином: (від 592∙105 Па до 

263∙105 Па), різниця в 2,25 рази (раніше в 3,5 рази), а швидкість 

відповідно (від 57 м/с до 37 м/с), різниця в 1,54 рази (раніше в 62,22 рази); 

на відстані 20 радіусів заряду ці показники виглядають наступним чином: 

(від 359∙105 Па до 167∙105 Па), тобто співвідношення 2,12 рази, а 

швидкість (від 43 м/с до 29 м/с), різниця в 1,48 рази. Певне значення має 

і швидкість детонації – чим вона більша, тим перехід енергії ПД у 

середовище буде більш інтенсивним. Значення корисної механічної 

енергії, що переходить в середовище, залежить від його стисливості. Чим 

вона більша, тим інтенсивність відбору енергії ПД більша за рахунок 

більшого початкового тиску на фронті ударної хвилі. Але на певній 

відстані ВР з меншою швидкістю детонації більш ефективні за рахунок 

менших дисипативних втрат в ближній зоні на початку руху в 

середовищі. Необхідно також нагадати, що кінцевий результат з 

розрахунку параметрів хвильового руху в середовищі залежить від того, 

яку схему детонації буде застосовано. Зокрема, механізм реальної 

детонації виглядає наступним чином. При ініціюванні, наприклад 

сферичного заряду (з центра), в центрі виникає сферична детонаційна 

хвиля. В момент приходу фронту на поверхню заряду в навколишньому 

середовищі виникає сферична ударна хвиля (стрибок). По продуктах 

детонації в напрямку до центра сходиться доцентрова сферична хвиля, 

яка може бути хвилею розрідження або ударною залежно від 

характеристики ВР і середовища (тобто хвиля розрідження). 

Внаслідок складання елементарних хвиль, що рухаються від межі 

газової камери, в центрі утворюється хвиля, що розходиться 

(відцентрова). В процесі багаторазового руху цих хвиль здійснюється 

розширення газової камери, вирівнювання і зменшення тиску в 

продуктах детонації. Отже, схема реальної детонації – це схема, що 

враховує хвильові процеси. 
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У схемі миттєвої детонації виходять з того, що під дією продуктів 

детонації в середовищі виникає ударна хвиля, до центра заряду від 

контактного розриву по області ПД постійного тиску рухається хвиля 

розрідження. 

В центрі, як у попередній схемі, елементарні хвилі взаємодіють з 

виникненням постійно розширюваної хвилі. Процеси зміни хвиль 

повторюються, тиск в газовій камері вирівнюється і зменшується, фронт 

ударної хвилі віддаляється від межі газової камери зі швидкістю, 

більшою за швидкість руху стінки газової камери. 

За схемою безхвильової миттєвої детонації заряд детонує миттєво, 

тиск в об’ємі газової порожнини вибуху вирівнюється миттєво і 

змінюється лише з відстанню. 

Результати чисельних досліджень з розрахунками параметрів хвиль 

з застосуванням різних схем детонації показали наступне. 

Розрахунки за схемою реальної детонації призводять до суттєво 

більших значень параметрів. При розповсюдженні хвилі максимальний 

тиск зменшується в різних схемах з різною інтенсивністю. Отже, 

складання алгоритму розрахунку є багатофакторним завданням: 

прийняття більш складної моделі може не додати точності кінцевим 

обрахункам, якщо, наприклад, не застосувати оптимальну модель 

детонації чи неточно врахувати параметри ВР, чи інші фактори. 

З урахуванням наведеного, розглянемо ілюстрацію руху 

циліндричної хвилі в середовищі, що характеризується однією з найбільш 

досконалих багатокомпонентних моделей, розроблених за останні роки з 

урахуванням складової детонаційного процесу ВР. Чисельне 

моделювання виконано для випадку дії вибуху тротилового заряду в 

трикомпонентному середовищі зі співвідношенням компонентів: 

α1 = 0,01; 0,05; 0,08; 0,1; 0,2; 0,4; α2 = 0,4–α1; α3 = 0,6 ∙ r0 = 0,1; l3 = 4; 10; і 

20 r0; r0 – радіус заряду. 

Рівняння руху для ґрунту і продуктів детонації: 

 
;  ;

t

r
U

r

v

rr

U
U

t

U zi





























 


 
(4.39) 

 
;0

1











r

Ur

t

v

v







 

(4.40) 

  ;0








zzrr SSSV

t

V
P

t

E
  

 
(4.41) 



 

90 

 ;,  ;  riPSii 
 (4.42) 

.0  ,  ; 



 zr

r

U

r

U
  

 
(4.43) 

Розширення продуктів детонації сприймається у вигляді похідної по 

двочленній ізоентропі: 

,1 
 BAP n

 
(4.44) 

де А, В, γ, n – константи, що визначаються через детонаційні 

характеристики ВР. Ця система розв’язується при наступних 

початкових і граничних умовах. 

Початкові умови задачі:  

 

nnPPU   ,,0  при ;0 0rr   

0 00, ,rU P       
 при 0 .r r

 (4.45) 

Граничні умови:  

1. Умова неперервності швидкості U і нормальних радіальних 

напружень σr на рухомій контактній межі "ПД – ґрунт".  

2. Швидкість на осі (в центрі заряду) дорівнює 0.  

Результати чисельних розрахунків із застосуванням методу 

скінченних різниць з використанням скінченно-різницевої схеми типу 

"хрест" наведено в [13, 14] та ін. 

Важливим наслідком застосування цієї моделі є можливість 

уточнити закономірності руху вибухових хвиль порівняно з моделлю 

постійної в’язкості. Зокрема, має місце зменшення відстані поширення 

фронту вибухової хвилі під час вибухів зарядів різної симетрії. З 

віддаленням від заряду сильніше проявляється відставання фронту 

хвилі. При цьому отримані максимальні та залишкові об’ємні 

деформації більші, ніж в ґрунті, до якого застосована модель постійної 

в’язкості, що має певне практичне значення. Крім того, хвиля 

напружень у ґрунті, модельованому змінною в’язкістю, згасає швидше 

внаслідок більш відповідних енергетичних втрат, пов’язаних з 

деформуванням (стисненням) ґрунту. Результати цих аналітичних 

досліджень характеризуються більшою відповідністю 

експериментальним даним порівняно з іншими варіантами 

моделювання вибухових процесів в стисливих ґрунтах. 
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Розділ 5  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМАЦІЇ В ҐРУНТАХ І 

ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ  

5.1. Експериментальні дослідження в м’яких породах 

Відомо, що при розв’язуванні задач з моделювання вибухових 

процесів визначальну роль у розвитку числових методів відіграють 

рівняння стану – математичного співвідношення між характеристиками 

напружено-деформованого стану. Якщо деформації мають незворотний 

характер (зокрема пластичні), рівняння стану визначається умовою 

пластичності. 

Для замикання системи рівнянь її доповнюють (наприклад, для 

циліндричної симетрії) двома рівняннями, що відбивають залежність 

середнього нормального тиску Pсер від об’ємної деформації, тобто:  

  .0,, 321 σσσf
 

(5.1) 

Нелінійність рівняння стану ПД не дає можливості отримати 

аналітичне рішення, отже єдино можливим на даний час методом є 

чисельне моделювання. 

Ці рівняння можуть бути сформульовані лише за умови отримання 

експериментальним шляхом інформації щодо впливу на амплітудно-

часові характеристики вибухових хвиль констант, що характеризують 

властивості середовища. 

Рівняння стану ґрунту  серсер РP  , де 
3

321  
серP  і 

01     може бути виписано, якщо експериментально отримати 

закономірність зміни деформацій і компонентів напружень з відстанню. 

Стан пластичної течії для більшості ґрунтів визначають за такою 

умовою: 

  ,6 2 bkpPFТ 
 

(5.2) 

де        213
2

32
2

212 σσσσσσT  ; 
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k і b – емпіричні коефіцієнти, що характеризують тертя і зчеплення 

в ґрунті відповідно.  

Співвідношення між головними напруженнями для різних симетрій 

виглядають так: для плоскої та сферичної 32    , для циліндричної –  

.
2

21
3







 
(5.3) 

Для обрахування об’ємної деформації також необхідно знати 

складові тензора напружень, оскільки одна з умов виникнення і 

реалізації деформацій, згідно з критерієм Треска – Сен-Венана, виглядає 

так: 

  ,4 2
sxyxy  

 
(5.4) 

де s  – межа структурної стійкості ґрунту. 

Ударна адіабата для ґрунту з відчутним об’ємним стисканням може 

бути записана у вигляді функції, тотожної рівнянню Тета: 

.max
umθP 

 
(5.5) 

max  у функції приведеної відстані  3
0 врR r Q  змінюється за 

законом аналогічно масовій швидкості чи напруженню: 

,0


  RK
 

(5.6) 

а m, u, K, μ – емпіричні коефіцієнти. 

В результаті замірів компонент напружень 321,    і масової 

швидкості  maxV
,
 використовуючи закон геометричної подібності:  

3
3;   ;   сф ц ц

пр вр пр пог прr r Q r r Q r r r


  
 

(5.7) 

можна отримати графічні інтерпретації для визначення параметрів руху 

вибухових хвиль у вигляді:  

 ц
пр

ц
пр

сф
прzаr rrrfV


 ,,,,, max

, 
(5.8) 

тобто   ;,,, 321max
сф
і

сф
пр

сф
і rKU    (5.9) 
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(5.10) 

  .,,, 321max
ц
і

ц
пр

ц
i rKU


 

 
(5.11) 

 

Відносна відстань ц
прr  при заміні на ц

прr
  принципово не змінює 

аналітичних і графічних закономірностей. 

Найбільш технологічно привабливим для промислової реалізації є 

вивчення параметрів ущільненої зони, тому питанням розробки методик 

і дослідженню полів деформацій навкруги заряду присвячено численні 

роботи фахівців [6, 7, 15, 16, 17]. 

З піонерних методик дослідження динамічних процесів 

деформування ґрунтів вибуховим способом можна назвати розробку 

реєстраційних засобів таких параметрів, як напруження, деформація, 

масова швидкість, розвиток тріщин тощо за допомогою оптичних, 

особливо електричних, вимірювальних комплексів у вигляді 

спеціальних датчиків, що з’єднують канали та реєструючу апаратуру. 

Датчики слугують перетворенню механічних параметрів, акустичних 

сигналів в електричні величини (струм або напругу), запис яких 

виконується із апаратурою, що складається з погоджувального 

пристрою, підсилювача та власне регістратора. 

Особливістю досліджень було те, що вони виконувалися в 

природних умовах масиву ґрунтів, а не на лабораторних зразках. Це 

значно підвищило цінність і достовірність одержаної інформації, проте 

створило великі утруднення, оскільки лабораторні дослідні схеми в 

польових умовах, за винятком окремих елементів, непридатні. 

Реєстрація параметрів деформації ґрунтів при великомасштабних 

вибухах – досить складна проблема. Для її вирішення розроблені 

спеціальні радіометричні методи на основі радіоактивного гама- 

каротажу приладами ГГП і HJB-1, що дало можливість отримати 

реальні дані щодо зміни щільності і вологості в масиві після вибуху 

зарядів нових параметрів. 

Другим ефективним методом вивчення зони незворотних 

деформацій можна вважати сейсмометричний [17], що ґрунтується на 

"прозвучуванні" цієї зони впродовж осі виїмки декількома профілями, 

що перетинають ущільнену зону на різних відстанях від осі виїмки. 

Різниця в профілях між швидкістю поздовжніх хвиль непорушеного і 

деформованого ґрунтів є мірилом оцінки його щільності, завдяки чому 

можна побудувати ізолінії полів деформацій. Ця інформація може бути 
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використана також для опосередкованої оцінки зміни фільтраційних 

властивостей в цій зоні. Великий обсяг експериментальних робіт 

виконувався для вирішення питань технологічного характеру: 

вдосконалення вибухових методів отримання камуфлетних порожнин 

різного призначення, відкритих виїмок, ущільнення русел 

водотранспортних каналів, розчищення русел річок та багатьох інших. 

Значні експериментальні роботи виконані з вдосконалення 

вибухових методів обробки лесових ґрунтів для ліквідації просадних 

властивостей, з застосуванням технології вибуху в геотехнологіях. 

На основі зазначених експериментів отримувалися необхідні 

вихідні дані для побудови алгоритмів задач чисельного моделювання, 

зокрема експериментальні константи аналітичних співвідношень для 

замикання системи рівнянь, пов’язаних зі зміною напружено-

деформованого стану. Зокрема, отримані для певних ґрунтових умов 

компоненти головних нормальних напружень      trtrtr  , , , , , 321   

(для плоскої та сферичної симетрії    trtr  , , 32   , одна компонента 

швидкості частинок ґрунту  trV  ,  і швидкість фронту хвилі  rDt , 

експериментальні коефіцієнти для побудови діаграми стискання ґрунту 

р~max. 

Приклади отримання експериментальних коефіцієнтів у 

функціональних залежностях, згідно з (5.7)–(5.11), для деяких ґрунтів 

наведені в табл. 5.1, 5.2, а графічні інтерпретації деяких залежностей – 

на рис. 5.1, 5.2, 5.3. 

Важливим фактором, що суттєво впливає на параметри руху 

вибухових хвиль, є вільна поверхня, тобто глибина закладання заряду 

від поверхні.  

В табл. 5.2 наводяться значення коефіцієнтів для тих же 

горизонтальних зарядів, що і у табл. 5.1, але закладених на відносних 

глибинах 0
1

3

1 H
r

h
 : погонною масою (кг/пог. м) за 

60 i 50  ;25  ;15 0
4

0
3

0
2

0
1  HHHH  і за погонної маси 2 кг/пог.м – 

8,42 i 1,32  ;4,21  ;7,10 0
4

0
3

0
2

0
1  HHHH .  
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Таблиця 5.1 

Значення K  і   в глинах і суглинках в безрозмірних коефіцієнтах 0/ rr   

для циліндричних горизонтальних зарядів камуфлетної дії 

 

Ґрунт Компоненти напружень Значення Kσ Значення μσ 

Суглинки 

σr(σ1)  

σa(σ2)  

σz(σ3)  

24,49·105 

29,63·104  

  4,15·105  

–2,7  

–2,3  

–2,4  

Глини 

σr(σ1)  

σa(σ2)  

σz(σ3)  

45,08·106  

45,08·105  

23,66·106  

  –3,43  

  –2,48  

  –3,33  

 

Таблиця 5.2 

Значення коефіцієнтів K  і 
i
  при різних відносних глибинах  

закладання горизонтальних циліндричних зарядів 

 

Ґрунти  
Компоненти 
напружень  

Ki μi 

K1 K2 K3 K4 μ1 μ2 μ3 μ4 

Суглинки 

σr 

σa 

σz 

     1·106 

  2,1·105 

8,87·105 

33,11·106 

2,91·106 

5,89·106 

5,12·106 

5,71·105 

106 

1,74·107 

105 

2,98·106 

–2,7 

–2,5 

–2,5 

–3,4 

–3,0 

–3,1 

–3,0 

–2,7 

–2,7 

–3,2 

–2,2 

–2,8 

Глини 

σr 

σa 

σz 

1,00·103 

1,08·103 

  1,4·104 

1,25·104 

1,19·105 

1,37·104 

6,44·105 

5,88·105 

6,96·105 

– 

– 

– 

  –

1,19 

  –

3,87 

  –

1,72 

  –

2,35 

  –

2,48 

  –

2,57 

– 

– 

– 
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  –

5,51 

  –

1,81 

  –

2,56 
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Необхідно зазначити, що для визначення тангенціальних напружень 

 а  в функції безрозмірної відстані експериментальна формула має 

такий вигляд: 

, 
3



















r

Q
KK

вв
dа

 

(5.12) 

де Kd означає співвідношення 
2 1  , тобто, величину бічного тиску, й 

для більшості ґрунтів приймається величиною постійною (проте не 

завжди). 

В більш загальному вигляді цей коефіцієнт знаходять з виразу 








1
dK , де ν – коефіцієнт Пуассона.  

В одній із серій експериментів це співвідношення було отримано в 

такому вигляді  

 
2

0,15

1 3

0,575
.dK

r r




 

 

(5.13) 

Співвідношення між головними напруженнями в лабораторних 

умовах приймається в пластичній зоні таким:  

   ;6,05,06,05,0 321  
 (5.14) 

в зоні пружних деформацій (тобто малих напружень) коефіцієнт бічного 

тиску не перевищує 0,2–0,3 і таким чином ці співвідношення складають:  

   1 2 30,2 0,3 0,2 0,3     
. (5.15) 

В реальних умовах коефіцієнти Kd не відповідають умові згідно з 

(5.15), оскільки dd KK   у виразах 12  dK   і 13  dK  , отже 

функція умови пластичності як замикаючого рівняння визначається з 

такого виразу:  

 
      

 
.

KK

σKKKK
σ

dd

dddd

2

222

12

113






 

(5.16) 

Експериментами доведено, що масова швидкість maxV  змінюється у 

функції приведеної відстані аналогічно до інших параметрів 

(компонентів напружень, а також об’ємної деформації, часових 
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характеристик). Зокрема в одній із серій експериментів, відрізняючись 

лише значеннями експериментальних К0, ця залежність виглядала так:  

в глинах           

1,79

max 7,37r

погV r Q


 
  , 

(5.17) 

в суглинках     

0,965

max 262,7 .c

погV r Q


 
   

(5.18) 

Нижче показано залежності компонентів напружень від приведеної 

відстані 
3r

r
(рис. 5.1), швидкості частки ґрунту maxV

3r

r
 (рис. 5.2) та 

швидкості фронту YX (рис. 5.3).  

 

 
 

Рис. 5.1. Зміна радіальних (1), осьових (2) і тангенціальних (3) 

напружень при вибухах циліндричних зарядів в суглинках природної 

вологості [6] 

 

З наведених аналітичних і графічних залежностей видно, що на 

закономірність зміни всіх параметрів руху вибухових хвиль впливають 

характеристики середовища, геометрія зарядів, глибина розташування 

зарядів, а також енергетичні характеристики ВР (рис. 5.4).  
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Рис. 5.2. Залежність 

швидкості часток 

ґрунту від приведеної 

відстані 

3прr r r [6]:  

1 – ґрунт повністю 

водонасичений;  
2, 3, 4 – вміст повітря 0,02–

0,1 %;  

5 – у воді  

 

 

Рис. 5.3. 

Залежність 

швидкості фронту 

YX від приведеної 

відстані 3прr r r  

[6] у 

водонасичених 

ґрунтах:  
1 – ґрунт повністю 

водонасичений;  
2, 3, 4 – вміст повітря 

0,02–0,1 %;  

5 – у воді 
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Рис. 5.4. Залежність функції  3
max врV f r Q  від типу ВР при 

вибуху в супісках зарядів:  
1 – гексогена; 2 – амоніта; 3 – тротила; 4 – алюмотола 

 

На основі експериментів було також доведено, що на величину 

обчислених параметрів значно впливає швидкість навантаження. 

Тому цей чинник необхідно враховувати через параметри в’язкості 

і рівняння стану повинно записуватися у вигляді: 

 , , , 0F P P   
, (5.19) 

тобто функція (5.2) доповнюється залежністю від швидкості 

навантаження  P  і деформації   . 
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Загальний вигляд рівняння стану з урахуванням коефіцієнта 

в’язкості ηв записується таким чином:  

 
2 2

1 1

1 2 1 2

0,
3 3

d d

d

s

E E
E

E

 
  

  


      
       

          

 

(5.20) 

де   Ed, Es – динамічний і статичний модулі стисливості; 

θ, θ – швидкість деформації, деформація; 

μ – параметр в’язкості: 

 
.

вsd

sd

EE

EE







 

(5.21) 

В подальшому дослідження було виконано із застосуванням 

моделей багатокомпонентних середовищ як в’язко-пластичних зі 

змінною в’язкістю  constв . В цьому випадку визначальні 

співвідношення для ґрунту, за якими будуються рівняння стану (РС), в 

загальних символах повинні записуватися як: 

 
 

 
 1 ,

, , .
,в

a P
P P P

P

 
    

 
   

 

(5.22) 

Це означає, що швидкість деформації (перша похідна) визначається 

трьома функціями тиску-деформації, а коефіцієнт в’язкості є функцією 

 ,в P  . 

Враховуючи велике прикладне значення факту зміни властивостей 

деформованих ґрунтів, було виконано значну кількість досліджень 

деформації як за визначенням експериментальних коефіцієнтів у виразі 

для діаграми P0θ, так і при зміні деформації з відстанню відповідно до 

[6] в лабораторних і, що дуже важливо, натурних умовах. Залежність 

Pθ, отримана в лабораторних умовах при дослідженні деформації 

зразків під дією ударного навантаження, може бути апроксимована за 

такими виразами: 

в області малих навантажень: 

 
1/*

0P P


 
, 

(5.23) 

в області великих тисків: 
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1/

*

0

sP P

P




 

  
  , 

(5.24) 

де P0 і Ps – коефіцієнти з розмірністю напружень (P0 відповідає 

коефіцієнту всебічного стискання, Ps – межі пружності при всебічному 

стисканні); 

i – безрозмірний показник, змінюється в межах 0,18,01   в 

області малих і 0,21,12   – в області великих тисків. 

При розгляді області пластичної деформації середнє значення цього 

параметра складає 1,0–1,4. 

Згідно з експериментальними даними, зміна незворотних 

деформацій в функції наведеної відстані 
3r

r
rпр   може бути отримана 

за формулою, дещо відмінною від (5.7): 

*

0

d

прr   
, (5.25) 

де θ0 – граничне значення деформації: 

;1
2




 kkd 

 

(5.26) 

k – дивергенція центрального поля; 

1 і 2 – показники, що в інтегральній формі віддзеркалюють 

дисипацію енергії вибухового імпульсу на одиницю об’єму ґрунту при 

його деформуванні. 

Визначення умов досягнення гранично-напруженого стану, якщо 

відомі такі константи ґрунту, як зчеплення (С) та кут внутрішнього 

тертя (φ), може ґрунтуватися, на відміну від (5.4), на експериментально 

встановленій залежності граничного опору зсуву як складного 

напруженого стану: 

 
 

 

2
2

2
4

sin .
2ctg

z y

z y

yx  


  

 


 
 

(5.27) 

У більшості випадків параметри деформації можна отримати з 

використанням (5.6), якщо при цьому відшукати узагальнююче 
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співвідношення для визначення експериментальних коефіцієнтів Kθ і θ 

в ґрунтах з різними характеристиками за допомогою узагальнюючого їх 

показника Легара (η). Кореляційні співвідношення цих показників, 

отримані апроксимацією експериментальних даних, складають: 

а) для зосереджених зарядів –  

   ;06,292,3;782,014,11ln    ccK
 

(5.28) 

б) для циліндричних зарядів –  

 .73,166,8;94,165,28ln 01,0     ц
пог

ц QK
 

(5.29) 

Радіус зони залишкових (незворотних) деформацій може бути 

знайдений з виразу: 

.

/1

0













K
Rg

 

(5.30) 

5.2. Дослідження дилатантного розущільнення гірських 
порід 

Дилатансія – це механічний процес, пов’язаний зі зміною об’єму 

середовища при зсувних явищах, що виникають при нерівномірному 

динамічному навантаженні. Дилатансія є невід’ємною складовою 

об'ємної деформації, оскільки вона входить в рівняння, що описує 

деформацію середовища, яке в цьому випадку має вигляд: 

  , 









r
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дr

дV

r
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дr
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m

 

(5.31) 

де   V – масова швидкість;  

 – біжуча щільність;  

(т) – швидкість дилантансії. 

Цей параметр має суттєве значення при розв’язанні задач з 

визначення параметрів щілиноутворення – особливо важливих 

елементів геотехнологій. 

Дилантансійний ефект (збільшення чи зменшення об’ємної 

деформації) може проявлятись як в докритичній, так і у закритичній 

стадіях розвитку деформацій. В скельних породах від’ємна дилантансія 
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(зменшення об’єму) може з’являтися завдяки закриттю тріщин, що 

мають місце при досягненні тиску EРкр  , де Е для гранітоїдів може 

сягати значень Е = 100 ГПа;  – відношення ширини щілини до її 

довжини дорівнює 
2 310 10     [7]. Виходячи з цих параметрів, 

можна вважати, що існує характерний тиск 11,0 ooР  ГПа, при 

збільшенні якого, тобто при ooPР  , закони об’ємного деформування 

зруйнованої та незруйнованої порід співпадають. 

Збільшення об’єму в процесі дилатансійного розущільнення 

обумовлюється утворенням мікрощілинності, орієнтованої паралельно 

максимально стискуючому напруженню, а також внаслідок 

міжзернового ковзання, що супроводжується розвитком мікророзривів 

на межі зерен з поворотом останніх в бік мінімального стискуючого 

напруження. На основі експериментів встановлено, що це збільшення 

об’єму, яке пов’язане з дилатансією, як наслідком нерівномірних 

напружень, має місце при відношенні мінімального стискуючого 

напруження до максимального, меншому або рівному 0,2, і може сягати 

1 %. При відношенні 8/ бічос РP  має місце збільшення пористості до 

0,3–1,5 %. 

Величина дилатансійного розущільнення залежить від швидкості 

навантаження. Максимум цього явища характерний для статичних і 

близьких до них умов навантаження  2510   c . При швидкостях 

деформування в діапазоні 45 1010    збільшення об’єму є міні-

мальним, а при 410  здатність породи до дилатансійного збіль-

шення об’єму зростає, досягаючи максимуму при 121 1010  c . При 

значних швидкостях навантаження, характерних для ударних хвиль, 

виявлення дилатансійних ефектів зменшується. У загальному підсумку 

зазначимо, що при схемах нерівномірного навантаження та його 

інтенсивності й зміни виду пружного стану результативна об’ємна 

деформація може бути як позитивною (ущільнення), так і негативною 

(розущільнення). Досить важливою є інформація щодо поведінки 

породи при повторному навантаженні (що має місце в технологіях 

вибухових робіт на кар’єрах) імпульсними формами. 

В області докритичного стану, тобто навантажень, що передують 

руйнуванню міцних гірських порід, явище дилатансії має свої 

особливості, які необхідно враховувати. 
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Збільшення об’єму елементу породи при зростанні максимального 

стискуючого напруження 1 аж до руйнування знаходить своє 

пояснення у вигляді розкриття щілин, площини яких субпаралельні 

напрямку 1. Для з’ясування цього явища запишемо в межах 

докритичного стану, тобто Y < Y(P) (Y – межа міцності), рівняння, 

запропоноване Вестерлі, що враховує дилатансійний ефект:  

 
 1 1

1

,

с

тс

iс
А Q

 






 

(5.32) 

де   1 – найбільше з головних напружень ;,, 321   

с
1  – напруження, при якому починає виявлятись дилатансійний 

ефект; 
mc
iQ  – об’ємна щілинна деформація, обумовлена розкриттям 

щілини: 

1 2 3 ,mc mc mc mc

iQ Q Q Q  
 

(5.33) 

А – експериментальний коефіцієнт А = Y(P). 

Якщо обмежитися розглядом такого напруженого стану, коли два 

головні напруження рівні між собою (2 = 3), що еквівалентно випадку 

сферичного симетричного руху, то    1 1 2 2 1; ,с с A A      . Якщо 

виконується умова  211  c , то 0mc
id  (напруження позитивні 

при стисканні). Зникнення дилатантного ефекту при тисках, більших за 

тиск переходу від крихкого руйнування до пластичного, може бути 

обґрунтовано неможливістю ковзання по краях щілин, а натомість має 

місце розмножування дрібних щілин і дефектів з рівномірним їх 

розподілом по елементу породи. Важливо зазначити, що кількість 

щілин (і відповідно їх об’єм), які виникають навкруги вогнища вибуху, 

обернено пропорційна поверхневій енергії породи, отже в породах з 

крихким механізмом руйнування їх більше. Це випливає з численних 

експериментальних даних про залежність параметрів зони незворотних 

деформацій від міцнісних і деформаційних характеристик гірської 

породи (зокрема коефіцієнта Пуассона ν, коефіцієнта зчеплення Y0, 

коефіцієнта тертя μ). Як приклад, на рис. 5.5 наведено залежності 

величини зони подрібнення (Rp) від цих факторів.  

Граничне значення зсувної деформації YPL = 1,8 ГПа. 
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З графіків (рис. 5.5) видно, що зона подрібнення збільшується при 

зменшенні зчеплення (Y0) і коефіцієнта тертя (μ). Проте якщо функція 

RP = f(μ) є лінійною, то залежність від величини зчеплення – нелінійна і 

виглядає як: 

 0YRp , 

де   α = 0,37 при μ = 1,7 і α = 0,51 при μ = 0,2 [18]. 

 

 
 

Рис. 5.5. Залежності: а – RP = f(ν); б – RP = f(Y0); в – RP = f(μ):  
1 – Y0 = 0,18 ГПа, μ = 0,9; 2 – Y0 = 0,04 ГПа, μ = 0,9;  

3 – Y0 = 0,04 ГПа, μ = 0,2; 4 – μ = 0,2, ν = 0,16; 5 – μ = 0,9, ν = 0,16;  

6 – μ = 1,7, ν = 0,16; 7 – Y0 = 0,04 ГПа; 8 – Y0 = 0,18 ГПа, ν = 0,16;  

9 – Y0 = 1 ГПа, ν = 0,16  

 

При збільшенні об’єму первинним навантаженням при повторній 

дії спостерігається зменшення опору зовнішнім тискам і модулю 

Пружності, зменшується також і модуль дилатантного розущільнення. 

Модулі розвантаження залишаються незмінними. Якщо прийняти 

співвідношення  3132 2   , то з нього експериментальним 
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шляхом можна отримати значення модуля зсуву. Цей модуль 

пов’язаний з модулем об’ємного стискання К так: 

 
 

,
12

213











K

 
(5.34) 

де   ν – коефіцієнт Пуассона.  

Для прогнозу об’ємної деформації породи в [19] запропоновано 

таке співвідношення: 
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(5.36) 

тут min

max





  – коефіцієнт нерівномірності навантаження; 

g
K0  – модуль ділатансії, що дорівнює модулю об’ємного 

деформування при простому напруженому стані;  

а – емпіричний коефіцієнт;  

Кр – модуль розвантаження; 

К – модуль всебічного стискання; 

К0 – ідеальний модуль при пористості, приблизно рівній нулю (для 

гранітів може бути прийнятий К0 = 55,5 ГПа [7]). 

Модуль зсуву σ0 може бути прийнятим σ0 =31 ГПа. Ці показники теж 

важливі при аналізі процесу деформації. 

В ідеальних умовах середовища К0 = КД = KST; σ0 = σd = σst. 

В реальних умовах користуються відношенням модулів: 

D

д

V




 і .D

К

o

K

K
   (5.37) 

Аналіз деформаційних процесів доцільно оцінювати поряд з 

іншими параметрами також відношеннями динамічних і статичних 

модулів, тобто коефіцієнтів: 
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На основі виконаних експериментальних робіт і їх обробки 

отримана наступна залежність g(n) від пористості: 

1 0,2kg n   при n  3% і gk = 1,6 при n > 3%. (5.39) 

В окремих випадках в експериментах gk і gσ співпадали, тобто 

gk ≈ gσ, проте узагальнених закономірностей, які б визначали 

функціональний зв’язок динамічних і міцнісних характеристик, не було 

отримано. Великий обсяг експериментальних робіт з дослідження ряду 

закономірностей динаміки гірських порід було виконано щодо завдань 

прикладних геотехнологій з урахуванням додаткових факторів при 

вибухах в умовах нерівномірності навантажень, одним з яких був вплив 

глибини знаходження зарядів і деякі їх характеристики. При цьому 

головна роль надавалася питанням збільшення проникності 

(фільтраційної спроможності) присвердловинної зони за рахунок 

подрібнення і щілиноутворення в ній. 

Розробка різноманітних інженерних проектів та вибухових 

технологій в підземних умовах вимагають отримання інформації про 

закономірності руйнування гірських порід в умовах гірського тиску, що 

має суттєві величини (наприклад, при руйнуванні скельної породи на 

глибині до трьох і більше кілометрів зовнішній тиск на зарядну камеру 

може складати до 0,8·108 Па, а цей фактор суттєво впливає на розміри 

зон подрібнення і щілиноутворення). Аналізом експериментальних 

даних встановлено, що кількість радіальних щілин не залежить від 

гірського тиску лише при Рг ≤ 2·107 Па. 

При більш високих тисках (Рг) скорочення зон руйнування супро-

воджується також зменшенням кількості радіальних щілин (а також і 

загального об’єму щілинності). Вплив гірського тиску на розміри зон 

руйнування може бути обрахований за таким емпіричним 

співвідношенням: 

  0 2

1 ln .г г г

г

w
r Р w r

р


 

(5.40) 

де   w1 і w2 – експериментальні коефіцієнти; 
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0
гr  – розмір зони руйнування поблизу вільної поверхні (при Рг ≤ 106 

Па). 

Для діабазу, наприклад, w1 = 0,146; w2 = 9,4·108 Па; для мармуру ці 

коефіцієнти дорівнюють 0,154 та 6,5·108 відповідно. За даними [19], 

розміри зони руйнування можуть сягати 25 r3 і більше. 

Одним із важливих експериментальних результатів є визначення 

величини щілинної порожнистості (∆n) з відстанню. Вона в 

безпосередній близькості від зарядної камери сягає значень, 

характерних для зруйнованих порід (близько 15–20 %). Проте з 

відстанню абсолютні величини швидко зменшуються до 1,5–4 %, що 

характерно для зовнішньої межі зони подрібнення. В зоні радіальних 

щілин зміна щілинної порожнистості відбувається повільніше, ніж в 

зоні подрібнення. Закономірність її зміни може бути описана 

емпіричним рівнянням: 

   expn r br   , (5.41) 

де  а і в – емпіричні коефіцієнти, що залежать, головним чином, від 

міцності порід та їх щільності (р) в наступних співвідношеннях: 

а) у функції міцності породи при одновісному стисканні (σ0): 

;107,132,94 0
8a

 

;316,0105 2
0

18   b
 

(5.42) 

б) у функції щільності (ρ) 

;149 75,0 a
 

.31,010472,2 036,829   b
 

(5.43) 

Функцію ∆n(r) можна записати так: 

   b r rn
тn r n e

 
   , (5.44) 

де  ∆nm – максимальне розущільнення на поверхні порожнини (при 

r = rп);  

в – характеристика зменшення щілинної порожнистості в масиві. 
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При дослідженнях на глибині в міцних породах з властивістю 

крихкого руйнування розміри порожнини складають всього (1,5–2)r3, і 

відповідно максимальне збільшення порожнистості у стінки виробки 

(порожнини) складає 10,8–12,9 %. Для середовища з більш 

пластичними властивостями (вапняк-ракушняк) ці параметри 

складають (3–6)r3 та ∆пт = 9,2 %. Обробка експериментальних даних 

для прогнозування щілинної порожнистості дає можливість виразити 

через відношення її до об’єму порожнини, залежно від міцності (σ0), в 

такому емпіричному вигляді: 

4

01,43 10 .Т

п






 

 

(5.45) 

При величині гірського тиску Pг ≤ (2–2,5)·107 Па, що відповідає 

глибині до 1 км, відносний об’єм щілинної порожнистості зменшується 

в 1,5–2 рази. При Рг >2,5·107 Па об’єм продовжує зменшуватися, але з 

помірною інтенсивністю. Експериментально дана наступна оцінка 

об’єму щілинної порожнистості відносно об’єму порожнини: для 

гранітів νT = 0,25Vn; для доломітів – 0,5Vп; для пісковиків νT = 0,4Vп. 

Зрозуміло, що це лише оціночні дані і в реальних умовах (наприклад, зі 

зміною Рг) мають відповідним чином коригуватися. 

Розглянемо розрахункову схему, наведену на рис. 5.6 для 

знаходження параметрів деформації середовища при вибухах з 

урахуванням гірського тиску. 

Схема (рис. 5.6) полягає в тому, що ми виділяємо в масиві навкруги 

свердловини область, в якій можливі появи тріщин, замінивши 

відкинуту частину реакцією (Р*) на зовнішній поверхні виділеної 

області. Ця реакція є наслідком гірського та порового тисків і дорівнює: 

 * 1г ПР Р n Р n  
, (5.46) 

де   n – пористість. 

В цьому уявленні виділяється область у вигляді товстостінного 

циліндра, рівномірно навантаженого внутрішнім Р (тиск ПД) і 

зовнішнім Р* (тиск Рг та поровий). Внутрішній радіус циліндра 

відповідає радіусу свердловини (rc), а зовнішній – радіусу зони 

тріщинуватості r*. Рівновага виділеного елементарного об’єму 

описується рівнянням:  
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(5.47) 

 

 
 

Рис. 5.6. Схема розвитку деформацій під дією вибуху циліндричного 

заряду на глибині:  
Р – тиск в свердловині; Р* – гірський тиск 

 

де u – зміщення виділеного елемента на відстані (r) від осі свердловини. 

Загальним розв’язанням є 2

1 ;
c

u C r
r

   постійні інтегрування С1 і С2 

знаходяться з граничних умов    * *;r c rr r P r r P       . 

Це розв’язання в напруженнях приймає вигляд: 
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(5.48) 

З аналізу експериментальних даних випливає, що суттєві розміри 

області радіальних щілин будуть мати місце, якщо Р перевищує Р* в 5–

10 разів.  

 

На рис. 5.7 надано графіки залежності об’єму наведеної тріщинної 

порожнистості від гірського тиску (Рr), а в табл. 5.3, 5.4 – результати 
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експериментальних параметрів в гірських породах з різними 

властивостями. 

 

 
 

Рис. 5.7. Залежності об’єму наведеної тріщинної порожнистості  

від гірського тиску (Рr): 
1 – в міцних пісковиках;  

2 – вапняках; 3 – діабазах  

 
 

Таблиця 5.3 

Експериментальні дані щодо щілинної порожнистості  

в деяких породах [18] 

 

Порода 

Значення 

коефіцієнтів 
Властивості порід 

VT/Vn 

а в ∆nm ν 
σ0·10-5 

Па 

Е·10-10 

Па 

Швидкість 

хвиль, км/с 

VP VS 

Граніт 72,7 0,428 10,79 0,22 1570 6 5,02 3,42 1,54 

Пісковик 80,3 0,371 12,70 0,17 1027 9,5 6,01 3,52 1,56 

Вапняк 

силурійський 
82,4 0,339 12,90 0,28 855 1,6 4,65 2,69 1,42 

 

 

 

 
Таблиця 5.4 

Експериментальні дані дослідження деформаційних і дилатантних 

характеристик порід [18] 
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Порода, матеріал 

Модуль 

об’ємного 
стискання 

К·10-10, Па 

Модуль 

дилатансії 

К0·10-10, Па 

Модуль 

розвантаження 

Кр·10-10, Па 

К/К0 Кр/К 

Пісковик 

міцний 

середньої 

міцності 

глинистий 

4,10–4,81 

2,93–3,60 

2,0 

0,81 

0,74 

0,70 

4,306–6,10 

3,31–4,54 

2,92–3,54 

5,06–5,94 

3,96–4,86 

2,86 

1,05–1 

1,13–1 

1,46–1 

Алевроліт 1,04–1,54 0,66 1,65–3,40 1,58–2,33 1,59–2 

Вапняк 

силурійський 
2,91–3,63 0,64–0,76 3,01–5,11 4,55–4,77 1,03–1 

Вапняк-

ракушечник 
0,16–0,21 0,61–0,69 0,82–0,98 0,28–0,30 4,67–5 

Граніт 

середньо-

зернистий 

3,61–3,89 0,82 3,64–4,01 4,40–4,75 1,01–1 

Доломіт 2,80–3,16 0,79–0,84 2,93–3,30 3,54–3,76 1,04–1 

Ангідрит 4,24–4,30 0,70–0,78 6,36–6,45 5,51–6,06 1,40–1 

Туф 0,94–1,02 0,66–0,70 3,60–5,20 1,42–1,48 3,83–5 

Вуглистий 

сланець 
2,56–2,72 0,69–0,76 3,24–4,11 3,58–3,71 1,76–1 

Кам'яне вугілля 0,38–0,42 0,63-0,77 0,62–0,93 0,55–0,60 1,63–2 

Бетон 0,98–1,20 0,64–0,67 1,40–1,68 1,53–1,79 1,40–1 
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Розділ 6 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ОСНОВІ 

ГЕОДИНАМІКИ ВИБУХУ І ЇХ ПРАКТИЧНЕ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

6.1. Напрямки розвитку вибухових технологій  
при виконанні гірничо-будівельних робіт 

Технічний прогрес у гірничодобувній і будівельній промисловості 

визначається в першу чергу впровадженням новітніх наукових 

досягнень у виробництво, промислове, цивільне будівництво та при 

виконанні робіт спеціального призначення. Головними науковими 

напрямками при цьому є вивчення закономірностей і засобів 

формування напруженого стану гірських порід у взаємодії з 

природними, техногенними, статичними і динамічними (сейсмічними і 

вібраційними) впливами у присутності гірничих виробок, наземних і 

підземних споруд. 

Значна кількість виробничих процесів базується на застосуванні 

енергії вибуху для руйнування, ущільнення чи переміщення ґрунтів і 

гірських порід. При цьому важливу роль відіграють дослідження 

закономірностей формування і плину геодинамічних процесів і явищ у 

масивах ґрунтів і гірських порід при їх деформаціях (зворотних чи 

незворотних) під дією вибухового імпульсу, визначення фізико-хімічних 

і технологічних засобів формування його оптимальних параметрів 

шляхом забезпечення раціональних режимів збудження та розвитку 

детонаційних процесів при взаємодії з породними масивами, створення 

нових вибухових речовин і засобів їх ініціювання з метою підвищення 

технологічної та екологічної надійності, ефективності і безпеки. Голов-

ним бажаним результатом застосування енергії вибуху в гірничодобувній 

промисловості є руйнування масиву породи з отриманням економічно 

доцільного ступеню подрібнення залежно від подальших способів 

транспортування і переробки відбитої гірської маси. 

Суттєвим негативним наслідком є сейсмічна дія вибуху, яка зі 

збільшенням масштабів вибухових робіт досягає загрозливих для 

навколишніх природних та інженерних об’єктів, параметрів. 

Це спонукало до прискорення досліджень по вивченню сейсміки 

промислових вибухів у гірських породах і розробки інженерних методів 

зменшення інтенсивності сейсмічних коливань та їх руйнівних ефектів. 
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Це певною мірою стосується і проблем взаємодії динамічних 

збурень (як наслідку вибухових робіт, гірничих ударів, раптових 

викидів тощо) з підземними виробками, визначення критеріїв 

сейсмобезпеки цих об’єктів. 

Ще однією небезпечною проблемою є наявність в Україні ряду 

зсувонебезпечних районів, що заважає використанню для будівництва 

значних територій, розташованих поблизу схилів або на них. У даний 

час до 50 % освоєних площ схилів охоплені обвальними процесами, а в 

районах активної господарської діяльності налічується близько 20000 

обвальних явищ. 

За останні десятиріччя значно підвищилася активність обвальних 

процесів, як наслідок аномальної кількості атмосферних опадів, але 

головним чином – як результат зростання антропогенних дій, особливо 

динамічних коливань у вигляді сейсмічних або вібраційних збурень. 

Динамічні явища у поєднанні з статичними силовими полями 

прискорюють деформаційні процеси на обвальних схилах, підвищуючи 

чутливість схилів до дії природних обвалопровокуючих подій у багато 

разів. Гірничодобувні підприємства по видобутку будівельних 

матеріалів в Україні розташовані практично по всій її території, 

кількість їх у даний час перевищує 2000, а в найближчій перспективі 

буде введено в експлуатацію ще 4400 нових родовищ. Отже, кількість 

джерел сейсмічних коливань, якими є ці підприємства, зростатиме, 

збільшуючи сейсмічне навантаження на гірські схили і промислові 

будівлі з подальшим погіршенням екологічної ситуації. 

Перспективними планами розвитку паливно-енергетичного 

виробничого комплексу передбачено значну зміну балансу видобутку 

енергоносіїв свердловинними геотехнологіями та за рахунок 

використання геотермальної енергії з широким використанням 

вибухових технологій у підземних умовах, які також будуть негативно 

впливати на стійкість підземних та поверхневих об’єктів. 

Певну небезпеку становлять вібровипромінювання різного 

походження. Зокрема, зростання параметрів транспортних систем 

призводить до збільшення вібраційних навантажень на ґрунтовий масив 

основ і фундаментів довколишніх будівель, споруд (а також схилів), що 

сприяє втраті несучої здатності ґрунту в результаті його динамічної 

втомленості, а це знижує довготривалу міцність у порівнянні зі 

статичною міцністю в 2 рази. 

Динамічні навантаження на гірські породи, що є наслідком дії 

вибуху заряду ВР, складають основу багатьох технологій чи окремих 

технологічних процесів руйнування, ущільнення або переміщення 

гірської маси навколо заряду. Серед найбільш важливих вибухових 
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технологій, що базуються на результатах досліджень з прикладних 

розділів геодинаміки вибуху, заслуговують на увагу такі гірничо-

будівні методи розробки корисних копалин, отримання інженерних 

споруд або їх окремих елементів та ін. 

 

А. В нескельних породах 

1. Утворення камуфлетних порожнин у стисливих ґрунтах різного 

призначення (шурфів, сейсмо-водо-зсувозахисних споруд, підземних 

сховищ та ін.). 

2. Будівництво каналів, колекторів, штучних водоймищ методом 

вибуху зарядів викиду в нескальних ґрунтах, у тому числі в заболочених 

місцевостях (осушування боліт, отримання траншей для 

трубопроводів). 

3. Ліквідація посадочних властивостей лесових ґрунтів під 

фундаментами будівельних споруд. 

 

Б. У скельних породах 

1. Застосування енергії вибуху в підземних умовах розробки 

корисних копалин при підготовчих і очисних роботах. Вибухові методи 

в свердловинних (безшахтних) технологіях видобутку корисних 

копалин. 

2. Застосування енергії вибуху для подрібнення гірських порід 

при відкритих технологіях видобутку корисних копалин (сировини для 

металургійної, хімічної, будівельної промисловості). 

3. Вибухові технології руйнування (ущільнення) гірської породи 

(стисливого ґрунту) в підводних умовах (підводно-технічні роботи на 

континентальному шельфі та інших водних басейнах при дно 

заглибленні, облаштуванні гаваней і підходів до них, розчищенні русел 

річок та ін.). 

4. Заслуговує на окрему увагу прикладний розділ  геодинаміки 

вибуху, що розглядає закономірності дії сейсмовибухових хвиль з 

погляду забезпечення сейсмобезпечності підземних та поверхневих 

споруд і природних об’єктів, що розташовані на невеликій відстані від 

місця проведення вибухових робіт. 

5. Крім того в інженерній практиці знаходять застосування 

спеціальні роботи з використанням енергії вибуху (в машинобудуванні, 

металообробці, сільськогосподарському виробництві, металургії, 

сейсморозвідці) зі своєю специфікою технологічних рішень і способів 

виконання вибухових робіт. 
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6.2. Утворення камуфлетних порожнин у стисливих 
ґрунтах 

В залежності від виробничого призначення камуфлетні споруди 

будують циліндричної, овальної, сферичної та щілиноподібної форми 

як у вигляді поодиноких виробок, так і їх комплексів. Поодинокі 

виробки можуть бути використані в якості шурфів, підземних штолень, 

водопостачальних колодязів, протизсувних утримуючих споруд тощо, а 

комплексні – при спорудженні підземних сховищ шкідливих речовин, 

води, палива та природних газів. 

Поодинокі вертикальні порожнини отримують шляхом буріння 

свердловини, її заряджання вибуховою речовиною і підривання. Якщо 

заряд розміщувати в свердловині до самої поверхні, то порожнина буде 

закінчуватись у верхній частині воронкоподібним розширенням значного 

діаметра, що суттєво ускладнює її технологічне використання. Для 

запобігання цього явища у верхній частині свердловини розміщують 

інертну забивку (рис. 6.1) з наступним видаленням надполостного цілика 

механізмами; в забивці розміщують допоміжний заряд, що значно 

зменшує розміри надполостного цілика (рис. 6.2); перед заряджанням 

проходять шурф на певну глибину, що унеможливлює 

воронкоутворювання (рис. 6.3); у верхній і нижній частині свердловини 

залишають незарядженими її відрізки (рис. 6.4), що сприяє зменшенню 

надполостного цілика без воронкоутворення; на поверхні розміщують 

накладний (прижимний) заряд, який при одночасному вибусі зі 

свердловинним зарядом перешкоджає формуванню воронки викиду, 

одночасно руйнуючи надполостний цілик (рис. 6.5). В літературі цей 

спосіб отримав назву "цвях Лаврентьєва". 

Використовуючи в різноманітних поєднаннях вертикальні, 

горизонтальні чи похилі виробки, отримувані вибуховим методом, 

можна створювати комплекси інженерних споруд різноманітного 

призначення. 

На рис. 6.6 показано схеми отримання підземних комплексів, що 

складаються з вертикальних та горизонтальних виробок. На рис. 6.7 

наведено схеми будівництва підземних сховищ шляхом підривання 

зарядів значної ваги. Вибухом свердловинних зарядів можна 

отримувати протисейсмічні перешкоди у вигляді одно- або дворядних 

вертикальних екранів (рис. 6.8–6.10), а також протизсувні інженерні 

комплекси (рис. 6.11, 6.12). На цих рисунках наведено схеми таких 

комплексів у вигляді порожнин для буронабивних паль (рис. 6.11), або 

системи ін’єкційних анкерів (5) з камуфлетними розширеннями (6)  

штолень і штреків (7), збудованих у тілі зсуву (рис. 6.12). 
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Рис. 6.1. Схема отримання порожнини із застосуванням інертної забивки: 

1 – свердловина; 2 – інертна забивка; 3 – заряд;  

4 – контур порожнини, отриманої дією камуфлетного заряду;  
5 – надпорожнинний цілик, що виймається механізованим способом 

 

 
 

Рис. 6.2. Схема отримання порожнини з мінімальним надпорожнинним 

ціликом завдяки застосуванню допоміжного заряду, розміщеного в 

забивці: 
1 – допоміжний заряд; 2 – основний заряд; 3, 4 – контури порожнин, отриманих в 

результаті основного і допоміжного зарядів; 5 – надполостний цілик 

 

Всі необхідні інженерні розрахунки стосовно визначення головних 

параметрів підземних порожнин і їх комплексів при вибуху певних 

конструкцій зарядів ґрунтуються на геомеханічних співвідношеннях 

системи "напруга – незворотня деформація стисливого середовища. 

Виходячи з даних по стисливості ґрунту під дією продуктів детонації 

ВР можна отримати такі найбільш важливі параметри, як радіус 

камуфлетної порожнини та зони незворотніх деформацій навкруги неї. 
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Рис. 6.3. Схема отримання безворонкової порожнини шляхом попередньої 

виїмки ґрунту у верхній частині: 
1 – контур викопаного шурфу в верхній частині; 2 – заряд ВР; 3 – інертна забивка;   

4, 5 – детонуючий шнур та електродетонатор; 6 – проектний контур порожнини 

 
 

Рис. 6.4. Свердловинний заряд із повітряними проміжками  

у верхній і нижній частині свердловини: 
1 – заряд ВР; 2, 3 – верхній і нижній повітряні проміжки;  

4–6 – контури порожнини в районі заряду і повітряних проміжків 
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Рис. 6.5. Безворонковий спосіб отримання порожнини  

із застосуванням накладного заряду ("цвях Лаврентьєва"): 
1 – накладний заряд; 2 – основний свердловинний заряд;  

3 – контур отриманої порожнини 

 

Ґрунт при зовнішніх навантаженнях (σ) може перебувати в трьох 

станах (за рівнянням деформації ε) [20]: 

при 0 ≤ 𝜎 ≤ 𝜎0, 휀 = 0;     (6.1) 

при 𝜎0 ≤ 𝜎 ≤ 𝜎*, 휀 =
𝜎−𝜎0

𝐸1
;      (6.2) 

при 𝜎* ≤ 𝜎 ≤ 𝜎**, 휀 =
𝜎−𝜎0

𝐸1
+

𝜎−𝜎∗

𝐸2
;     (6.3) 

при σ ≥ σ** – ґрунт досягає граничного ущільнення ε = n0 = const*; 

де   σ – поточне напруження; 

σ0 – динамічна межа структурної міцності ґрунту; 

ε – поточна об’ємна деформація; 

n0 – вільна пористість; 

σ* – напруження, що розмежовує ділянки пружних і незворотніх 

деформацій; 

σ** – напруження, що відповідає граничному ущільненню ґрунту; 
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E1, E2 − відповідно модулі навантаження на ділянках діаграми 

пружного і незворотного деформування. 

*Примітка: згідно з [21] 휀 = 1 −
𝜌пр

𝜌ущ
= 𝑛0

′ =
0,75𝑛0

1+0,75𝑛0
 безпосередньо на 

поверхні стінки порожнини та на незначній відстані вглиб зони ущільнення. За 

межами цієї "корки" об’ємна деформація з відстанню зменшується до ε = 0. 

 

 
 

Рис. 6.6. Схема утворення камуфлетного розширення (а) і комплекси 

горизонтальної і вертикальної виробки (б): 
1 – циліндричний заряд; 2 – сферична частина збільшеного заряду;  

3 – контур отриманої виробки 
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Рис. 6.7. Способи утворення великомасштабних підземних сховищ  

у стисливих ґрунтах: 
а – сферичної форми; б – циліндричної; в – вибухами групи циліндричних зарядів, 

розташованих в один ряд; г – у вигляді трикутника;  

hз – глибина закладання зосереджених зарядів; 𝑟𝑛
𝐼, 𝑟𝑛

𝐼𝐼 – радіуси порожнини відповідно 

після I і II прострілювання; 𝑟𝑛
𝐼𝐼𝐼 −  радіус порожнини після вибуху основного заряду; 

 𝑟𝑛
  − радіус циліндричної свердловини; а, в – відстань між свердловинами при 

спорудженні касетних сховищ 
 

 
Рис. 6.8. Утворення протисейсмічних екранів суцільного перерізу вибухом 

одного ряду вертикальних свердловинних зарядів при відстані між 

свердловинами l1 < 2Rпор(a) і l2 > 2Rпор(в): 
Rпор – радіус порожнини; l – довжина екрана; H – глибина екрана 
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Рис. 6.9. Елемент профілю екрана при відстані  

між свердловинами (а) в межах (2–2,6)Rпор: 
Bmin, Bmax – мінімальна і максимальна ширина екрана; rз – радіус заряду 

 
Рис. 6.10. Схема отримання дворядного екрана "пунктирного" різновиду з 

"пунктирами" у вигляді порожнин овальної форми: 
1–2; 3–4; 5–6; 7–8 – межі середовищ з різними (завдяки ущільненню) властивостями;   
Le – довжина екрана;   L1 – відстань між краями овальних порожнин; L2 – велика вісь 

овальної порожнини ("пунктиру"); L3 – відстань між центрами порожнин; В1 – відстань 
між вісями рядів; 2rп – мала вісь овалу; r2, r3 – товщина ущільненої зони вздовж екрана; 

Гу – межі ущільнених зон; 0 – точка реєстрації параметрів хвилі на межі об’єкту, що 
знаходиться під охороною 
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Рис. 6.11. Метод закріплення зсувонебезпечних схилів за допомогою буро- 

набивних паль, отриманих вибуховим методом: 
Lсв – відстань між палями; Н – висота зсувного тіла 
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Рис. 6.12. Комбінована схема укріплення зсувонебезпечного схилу: 
1 – умовна межа дозрівання схилу; 2 – ймовірна конфігурація тіла зсуву; 3 – дзеркало 

сповзання; 4 – водоносний горизонт; 5 – ін’єкційні анкери; 6 – камуфлетні розширення 

анкерів; 7, 8 – відповідно штольня і штрек, пройдені вибуховим способом в районі 

дзеркала сповзання; 9 – протифільтраційний екран; 10 – дорожнє полотно 

 

Отже, виходячи з того, що порожнина утворюється внаслідок 

незворотного об’ємного деформування стисливого середовища навколо 

осередку вибуху, визначимо радіус порожнини по сумарній об’ємній 

деформації цього середовища в межах зони ущільнення. Виділяємо на 

довільній відстані r від осередку вибуху елементарний об’єм, 

деформування якого відбувається в умовах, близьких до одноосьового 

деформованого стану. Визначимо переміщення ∆r цього елемента під 

дією вибуху, яке зумовлене ущільненням ґрунту в області (r, Rу), де Rу 

– зовнішня межа зони ущільнення (тобто радіус цієї зони). При вибуху 

заряду довільної симетрії маємо: 

2𝜋(𝑥−1)

𝑥
[(𝑟 + ∆𝑟)𝑥 − 𝑟𝑥] = ∭ 휀(𝑟)𝑑𝑣

 

𝑣
;  (6.4) 

де  x – показник симетрії (х = 3 для центральної і х = 2 для осьової 

симетрії); 

v – об’єм. 

Розв’язуючи рівняння (4) відносно ∆r одержуємо: 

∆𝑟 = √𝑟𝑥 +
𝑥

2𝜋(𝑥−1)
∭ 휀(𝑟)𝑑𝑣 − 𝑟

 

𝑣

𝑥
;  (6.5) 

або для випадку вибуху сферичного заряду: 

∆𝑟 = √𝑟3 + 3∫ 휀(𝑟)𝑟2𝑑𝑟
𝑅𝑦

𝑟

3
− 𝑟.  (6.6) 
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З виразу (6.5) випливає, що при вибуху радіус порожнини дорівнює 

зміщенню стінки зарядної камери, збільшеному на величину радіуса 

заряду, і визначається у вигляді співвідношення: 

𝑟п = [𝑟з
𝑥 +

𝑥

2𝜋(𝑥−1)
∭ 휀(𝑟)𝑑𝑣

 

𝑣
].  (6.7) 

Після деяких перетворень цей вираз запишемо у спрощеному 

вигляді: 

𝑟п = [𝑟з
𝑥 + 𝑥 ∫ 휀(𝑟)

𝑅𝑦

𝑟з
𝑟𝑥−1𝑑𝑟]

1
𝑥⁄

.  (6.8) 

Враховуючи закон зміни об’ємної деформації з відстанню r у 

вигляді 

휀 = 𝑘𝜀(𝑟 𝑟з⁄ )−𝜇𝜀,  (6.9) 

звідки випливають співвідношення 𝑟∗ = (𝐾𝜀 𝜎∗⁄ )
1

𝜇𝜀⁄ ; 𝑟∗∗ = (𝐾𝜀 𝜎∗∗⁄ )
1

𝜇𝜀⁄ ; 

𝑟н = (𝐾𝜀 𝜎0⁄ )
1

𝜇𝜀⁄ , виконаємо інтегрування рівняння (6.8). 

Тоді вираз (6.8) має вигляд: 

𝑟п = [1 + 𝑥 ∫ 휀(𝑟)𝑟𝑥−1𝑑𝑟

𝑟н

1

]

1
𝑥⁄

+ {1 + 𝑥 [∫ 𝑛0𝑟
𝑥−1𝑑𝑟 +

𝑟∗∗

1

 

+ ∫ (
𝜎∗ − 𝜎0

𝐸1

−
𝜎∗

𝐸1

+
𝐾𝜀𝑟

−𝜇𝜀

𝐸2

)

𝑥−1

𝑟𝑑𝑟 −

𝑟𝑥

𝑟∗∗

 

−∫ (
𝐾𝜀𝑟

−𝜇𝜀

𝐸1
−

𝜎0

𝐸1
) 𝑟𝑥−1𝑑𝑟

𝑟н
𝑟∗

]}. 

 

(6.10) 

Цей вираз після інтегрування і зведення подібних членів для 

випадку розрахунку вибуху з осьовою симетрією одержуємо в 

кінцевому вигляді: 

𝑟п = {1 − 𝑛0 + (
𝐾𝜀

𝜎∗∗

)

𝑥
𝜇𝜀⁄

+ (
𝐾𝜀

𝜎∗

)

𝑥
𝜇𝜀⁄

𝛽 + (
𝐾𝜀

𝜎0

)

𝑥
𝜇𝜀⁄

𝛾}

1
𝑥⁄

, (6.11) 

де коефіцієнти α, β і γ знаходяться зі співвідношень: 

𝛼 = 𝑛0 −
𝜎∗ − 𝜎0

𝐸1

+
𝜎∗

𝐸2

−
𝑥

𝑥 − 𝜇𝜀

∙
𝜎∗∗

𝐸2

; 

𝛽 = 𝜎∗

𝜇𝜀

𝑥 − 𝜇𝜀

(
1

𝐸2

−
1

𝐸1

) ; 

(6.12) 
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𝛾 =
𝜇𝜀𝜎0

(𝑥 − 𝜇𝜀)𝐸1

. 

З вищенаведеного випливає, що отримати розмір камуфлетної 

порожнини і зони незворотніх деформацій можливо лише при наявності 

експериментально встановлених міцнісних і деформаційних 

характеристик ґрунтів. Таку інформацію можна отримати шляхом 

побудови діаграми динамічного стискання і експериментально 

знайдених коефіцієнтів 𝐾𝜀 і 𝜇𝜀
∗*. Проте такі роботи не завжди можливо 

організувати, до того ж використання цих даних обмежується 

ґрунтовими умовами, в яких виконувались експерименти. Виходячи з 

цього, заслуговують на увагу розрахункові методи параметрів вибуху, 

що ґрунтуються на деяких узагальнюючих властивостях середовища, 

які дозволяють прогнозувати їх поведінку при вибуху заряду ВР. 

Очевидно, таким важливим показником є стисливість ґрунту, яка в свою 

чергу залежить від вмісту глинистих часток, вологості, консистенції і в 

літературі носить назву прострілюваності, що визначається через 

коефіцієнт прострілюваності (Кп). Цей коефіцієнт являє собою об’єм 

порожнини в дм3 при підриванні 1 кг еталонної ВР (амоніта) щільністю 

1 г/см3 і є нормативним показником (табл. 6.1). 

Радіус циліндричної порожнини з використанням показника Кп 

може бути знайдено з виразу: 

𝑟п = 0,01785𝐾м√𝐶пог𝐾пКВР, (6.13) 

де  Км – коефіцієнт масштабу, в діапазоні розмірів зарядів 

0,03 ≤ rз ≤ 0,19 м дорівнює:  

Км = 1,04 – 1,41rз, (6.14) 

Кп – коефіцієнт прострілюваності, дм3/кг (табл. 6.1); 

КВР – коефіцієнт, що враховує працеспроможність ВР по 

відношенню до еталонної ВР: для тротилу дорівнює 1,1; для 

зерногрануліту 20/80 – 1,0; для поліміксів ГР1/16, ГР1/14, ГР1/12 – 

ГР1/8 – 1,05; для компалайту ГС-5-2 – 1,03; для грануліту АС-4 – 0,95. 

Якщо є можливість визначити консистенцію ґрунту ВК, що 

дорівнює: 

                                                           
* Примітка: ці коефіцієнти можуть бути виражені через узагальнюючий показник Легара  

𝜂 =
𝛾

1+0,001𝑊𝑉
  наступним чином: 𝑙𝑔𝐾𝜀 = 28,5𝐶пот

−0,01 − 16,94𝜂; 𝜇𝜀 = 8,66(1,73 − 𝜂). 
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𝐵𝐾 =
𝑊0 − 𝑊𝑃

𝑊𝑇 − 𝑊𝑃

, (6.15) 

де   W0 – природна вологість ґрунту; 

 WP, WT – нижня і верхня межа пластичності, то радіус циліндричної 

порожнини можна обчислити за наступною залежністю: 

𝑟п = [0,263(−𝐵𝐾
2) + 0,232𝐵𝐾]𝐶пог

1
2⁄ .   (6.16) 

 
Таблиця 6.1 

 

Ґрунт 

Вологість 

оптимальна (0,5–0,9 від 

повної водонасиченості) 

при 0,4–0,45 від повного 

водонасичення 

показник 

Кп 

відносний 

радіус 

порожнини, rп/rз 

показник 

Кп 

відносний радіус 

порожнини, rп/rз 

Глина морена, 

пластична 

1200–

1500 
10,5–11,5 

800–

1000 
3–10 

Глина юрська чорна 600–800 8,5–9 400–500 7,5–8 

Суглинок жирний 400–550 7,3–8,1 200–300 5,8–6,6 

Супісок 360–450 7–7,6 220–230 6–6,5 

Глина піщана 280–400 6,5–7,3 200–250 5,7–6,3 

Глина синя, ломова 130–160 5–5,4 100–125 4,6–5 

Мергель м’який 

тріщинуватий 
200–300 5,7–6,5 150–200 5,3–5,7 

Лес вологістю 0,7–

0,9 % 
400 – – – 

Лесовидний суглинок, 

вологістю 10 % 
240 – – – 

 

За допомогою однієї з формул (6.13), (6.16) можна визначити радіус 

поодинокої циліндричної порожнини в стисливому ґрунті. У випадках 

будівництва комплексів, що складаються з багатьох елементарних 

порожнин, як наприклад протифільтраційних, протисейсмічних та 

інших подібних споруд у вигляді одного або двох рядів заряжених 

свердловин. Залежно від відстані (а) між свердловинами після вибуху 

ширина екрана може мати вигляд траншеї рівномірної ширини 

(рис. 6.8, а), якщо відстань (а) близька до 2rп, перемінної (рис. 6.8, б), 

що має ширину Bmax = 2rп навпроти свердловини і Bmin в пункті а/2 при 

а>2rп (рис. 6.9). Цей параметр змінюється в залежності від величини а і 
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при а = 4rп наближається до 0. Залежність приведених величин В0(а0) 

має наступний вигляд: 

В0 = 2,38 − 0,0272𝑎0, (6.17) 

де  В0 = В 𝑟п⁄ ;  𝑎0 = 𝑎 𝑟з⁄ . 

Відносно а0 вираз (6.17) запишеться, як: 

𝑎0 = 87,5 − 36,765В0. (6.18) 

Коефіцієнти прострілюваності (Кп) і відносності радіусів сферичної 

порожнини в ґрунтах з різним вмістом вологи.  

Відстань між свердловинами визначається в залежності від 

властивостей ґрунту на стисливість і стійкість ущільнених вибухом 

стінок порожнини від обвалення. В багатьох випадках ці параметри 

ґрунту не дозволяють отримувати екрани суцільного перерізу 

(рис. 6.8, а) і виробничники змушені переходити на так звані 

"пунктирні" схили (рис. 6.10) зі зменшеною вірогідністю обвалів 

порожнин. Розрахунок розмірів овальних порожнин ("пунктирів") може 

бути виконаний за викладеною вище схемою згідно з формулами (6.17), 

(6.18). Сейсмозахисна споруда встановлюється на шляху 

розповсюдження сейсмічних хвиль між джерелом і об’єктом, що 

підлягає захисту з метою зменшення їх інтенсивності за рахунок 

віддзеркалення падаючої хвилі на якусь величину, що оцінюється у 

вигляді коефіцієнта екранізації (Ке). На рис. 6.13 наведена схема 

розсіювання коливань сейсмічних хвиль при проходженні через 

перешкоду з відмінними властивостями. Оцінку інтенсивності хвиль 

при визначенні ступеня екранізації здійснюють по двох параметрах: по 

відношенню швидкостей падаючої хвилі (и1) і після проходження нею 

перешкоди (и3) або по відношенню тиску в хвилі перед екраном і після 

проходження екрану, тобто Р1/Р3. 

 
Рис. 6.13. Схема розсіювання коливань при проходженні через перешкоду 
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Іпад, Ізал – інтенсивність падаючої і заломленої хвилі; Івід – інтенсивність 

відображеної хвилі; Іпогл – частина поглинаючої екраном енергії 

 

Відношення амплітуд хвилі за екраном і перед екраном одержимо з 

виразу: 

𝑃3 − 𝑃1

𝑃2 − 𝑃1

=
4𝐴0𝐴п

(𝐴0 + 𝐴п)
2
, (6.19) 

де  Р1, Р2, Р3 – тиск на фронті хвиль перед перешкодою, в перешкоді та 

за перешкодою; 

А0, Ап – акустичні жорсткості ґрунту перед перешкодою (А0) і власне 

перешкоди (Ап). 

Крім властивості матеріалу заповнювача важливими чинниками, які 

впливають на величину коефіцієнта екранізації, є геометричні розміри 

екрана, зокрема відношення ширини екрана (de) до довжини хвилі (λR), 

як це видно з табл. 6.2, в якій наводяться дані про ступінь впливу цього 

співвідношення на енергетичні показники сейсмічної хвилі. Довжина 

хвилі λR знаходиться зі здобутку швидкості поверхневої хвилі VR на 

період коливань TR. 

𝜆𝑅 = 𝑉𝑅𝑇𝑅.  (6.20) 

Залежність 𝐸пр 𝐸пад⁄  від співвідношення 𝑑𝑒 𝜆𝑅⁄ .  
 

Таблиця 6.2 
 

Дані про ступінь впливу розмірів екрану на енергетичні показники 

сейсмічної хвилі 

 

Відношення ширини екрана до 

довжини хвилі, 𝑑𝑒 𝜆𝑅⁄  
0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 

Відношення енергії в 

переломленій та падаючій 

хвилі 

0,65 0,5 0,7 0,55 0,35 0,33 

 

Як видно з таблиці, при співвідношенні 𝑑𝑒 𝜆𝑅⁄  < 0,05 сейсмічна 

хвиля проходить через перешкоду практично без зниження 

інтенсивності, що необхідно враховувати при проектуванні 

сейсмозахисних перешкод. 

Ще одним важливим параметром, що впливає на показник 

ефективності перешкоди, є її глибина (довжина порожнини), а також 

довжина ряду порожнин (L). При дослідженні цього чинника виходимо 

з положення про те, що амплітуда поверхневої хвилі R (найбільш 

небезпечної для поверхневих об’єктів) на глибині 𝜆 3⁄  менше в 2–3 рази, 
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ніж на поверхні, і тому перешкода, заглиблена на ℎ = 𝜆 3⁄ , буде 

достатньо ефективною для ослаблення сейсмічної хвилі. 

Зниження інтенсивності за перешкодою (у так званій "тіні") 

спостерігається на відстані від екрана близько 2,5L. 

При вирішенні задачі по розповсюдженню хвиль у середовищах з 

різними акустичними жорсткостями розглядаються головним чином 

параметри відбитих і заломлених подовжніх хвиль, діючих 

перпендикулярно перешкоді. Вплив поперечних хвиль, що викликають 

рух середовища в напрямі вздовж екрана, не враховується. 

Пропонований вибуховий спосіб отримання сейсмозахисних екранів 

має свої особливості в порівнянні з облаштуванням щілин 

механізованим способом, які необхідно враховувати при оцінці його 

ефективності. Ця особливість полягає у тому, що на відміну від стінок 

копаної траншеї (щілини) вздовж ряду порожнин, заповнених пористим 

матеріалом, по обидві сторони є ущільнена зона ґрунту з іншими, ніж у 

природному стані, акустичними властивостями, і рух сейсмічної хвилі 

через таку перешкоду відбувається за схемою, наведеною на рис. 6.14.  

Ця розрахункова схема для визначення зміни параметрів 

сейсмічних хвиль у заданій точці (О) при їх русі в шаруватому 

середовищі від джерела збурення (А) до цієї точки враховує наявність 

ущільненої зони вздовж екрана розміром r2 = r3 = M. Товщина 

поглинаючого матеріалу, що заповнює порожнину, дорівнює CD. 

Поглинаючі властивості екрана залежать в першу чергу від відносної 

густини, що виражається через коефіцієнт розпушеності (Кр), який 

знаходимо з виразу: 

𝐾р =
1

1 − 𝑛ТР

, (6.21) 

де   𝑛ТР – коефіцієнт порожнистості тріщини. 

Співвідношення параметрів падаючої і заломленої хвилі, одержані 

нами залежно від величини коефіцієнта 𝐾р, наводяться в табл. 6.3. 

З табл. 6.3 виходить, що змінюючи пористість матеріалу 

заповнювача, можна істотно ослабити інтенсивність сейсмічних хвиль, 

проте необхідно при цьому враховувати дані табл. 6.2 про вплив 

співвідношення довжини хвилі і товщини екрану, а також абсолютні 

значення швидкості повздовжньої хвилі, коефіцієнта поглинання та 

інших показників середовища і конструкції екрана. 

Розглянемо задачу зі зміни напруги на фронті хвилі при її русі по 

ущільненій зоні і за матеріалом екрана. Напруга за відстанню 

змінюється за відомим законом 
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𝜎𝑥 = 𝜎0𝑒
−𝛼∙𝑟𝑥 ,  (6.22) 

де   α – коефіцієнт загасання (поглинання): 



 

 

1
34

 

 
Рис. 6.14. Розрахункова схема визначення коефіцієнта екранізації сейсмічних хвиль: 

1–2; 3–4; 5–6; 7–8 – межі середовищ з різними властивостями; М – товщина ущільненої зони, що дорівнює r3,  
О – пункт, для якого виконуються розрахунки 
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для повздовжньої хвилі находиться з виразу: 

𝛼𝑝 = 2𝜋𝐴; (6.23) 

а для поперечної хвилі: 

 

𝛼𝑠 =
𝛼𝑝

1,33𝐵
;    

𝛼𝑝

𝛼𝑠

=
4

3
∙ (

𝑣𝑠

𝑣𝑝

)

3

; (6.24) 

тут  𝐴 =
𝑓

𝑣𝑝

; 𝐵 = (
𝑣𝑠

𝑣𝑝

)

3

.  (6.25) 

 
Таблиця 6.3 

Зміна параметрів сейсмічної хвилі при проходженні через перешкоду 

 

Ступінь розпушення, Кр 1 1,2 1,3 1,4 1,6 2 

Коефіцієнт щілинної порожнистості, 

𝑛ТР 
1 0,16 0,2 0,3 0,4 0,5 

Відносна густина матеріалу екрана, 
𝜌е

𝜌
 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Відносна швидкість 

розповсюдження хвилі в екрані по 

відношенню до падаючої,  
𝑉𝑒

𝑉𝑛
 

1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,15 

Відносний хвильовий опір, 
𝜌𝑒∙𝑉𝑒

𝜌𝑛∙𝑉𝑛
 1 0,63 0,32 0,21 0,12 0,075 

 

Використовуючи співвідношення 6.22 запишемо згідно зі схемою 

на рис. 6.14 закон зміни напруги, таким чином: 

а) на ділянці АВ = r1 від джерела до межі ущільненої зони: 

𝜎1 = 𝜎0𝑒
−𝛼1𝑟1;  (6.26) 

б) на ділянці ВС = r2 від початку ущільненої зони до межі 

порожнини: 

𝜎2 = 𝐾1𝜎1 = 𝐾1𝜎0𝑒
−𝛼1𝑟1; 

𝜎3 = 𝜎2𝑒
−𝛼2𝑟2 = 𝐾1𝜎0𝑒

𝛼1𝑟1𝑒−𝛼2𝑟2;  (6.27) 

в) на межі ущільнена зона – порожнина: 

𝜎4 = 𝐾3𝜎3 = 𝐾1𝐾2𝜎0𝑒
−𝛼1𝑟1𝑒−𝛼2𝑟2;  (6.28) 
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г) при проходженні по порожнині, заповненій пористим матеріалом, 

і на межі порожнини rx = 2rn: 

𝜎5 = 𝜎4𝑒
−𝛼32𝑟𝑛 = 𝐾1𝐾2𝜎0𝑒

−𝛼1𝑟1𝑒−𝛼2𝑟2𝑒−𝛼32𝑟𝑛; 

𝜎6 = 𝜎5𝐾1 = 𝐾1𝐾2𝐾3𝜎0𝑒
−𝛼1𝑟1𝑒−𝛼2𝑟2𝑒−𝛼32𝑟𝑛; (6.29) 

д) при русі по ущільненій зоні DE = r3: 

𝜎7 = 𝜎6𝑒
−𝛼3𝑟3 = 𝐾1𝐾2𝜎0𝑒

−𝛼1𝑟1𝑒−𝛼2𝑟2𝑒−𝛼32𝑟𝑛𝑒−𝛼2𝑟3; (6.30) 

е) початкові параметри в заломленій зоні при виході в непорушене 

середовище: 

𝜎8 = 𝜎7𝐾4 = 𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4𝜎0𝑒
−𝛼1𝑟1𝑒−𝛼2𝑟2𝑒−𝛼32𝑟𝑛𝑒−𝛼2𝑟3 , (6.31) 

у цих виразах: 𝑒−𝛼2𝑟2 = 𝑒−𝛼3𝑟3 = 𝑒−𝛼𝑦𝑟𝑦; α1 = α4. (6.32) 

Позначимо К1К2К3К4 = К, тоді для напруги в точці О можна 

записати: 

𝜎0 = 𝐾𝜎0𝑒
−[𝛼1(𝑟1+𝑟4)+2𝛼𝑦𝑟𝑦+𝛼32𝑟𝑛]. (6.33) 

Для визначення початкової напруги σ0 скористаємося відомим 

співвідношенням Ландау-Ліфшиця 

𝜎9 = 𝑈𝑚𝑎𝑥𝑉𝑠
𝜌

𝑔
, (6.34)  

в якому приймаємо напругу σ0 на фронті сейсмічної хвилі на початку її 

зародження, яка дорівнює межі міцності ґрунту на стиснення, а 

максимальна швидкість на межі випромінювання Umax знаходиться з 

виразу  

𝑈max = 2𝜋ℏ𝐴,  (6.35) 

де 𝐴 =
ℏ

𝑣𝑝
. Тоді початкова напруга σ0 знаходиться з виразу: 

𝜎0 = 0,64𝑓2𝜌
𝑣𝑠

𝑣𝑝
.  (6.36) 

В результаті комплексної обробки експериментальних даних 

емпіричне співвідношення для визначення коефіцієнта екранізації (Ке) 

залежно від параметрів екрана при однорядній його конструкції згідно 

з рис. 6.8, 6.14 [22]: 

𝐾𝑒 = 4,76 [
ℎ𝑒

2(𝑟з.у + 𝑟п)
]

0,25

− 0,1𝜆
ℎ𝑒

0,5

[2(𝑟з.у + 𝑟п)]
1,5 ; (6.37) 
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де   he – глибина екрана; 

rз.у – товщина зони ущільнення (r3 згідно з рис. 6.14); 

rп – радіус порожнини, заповненої пористим матеріалом; 

λ – довжина хвилі, що знаходиться за формулою (6.20). 

Зменшення інтенсивності сейсмовибухових хвиль можливе лише в 

межах "тіні" за екраном. В області відстані від екрана  𝑟 = 100ℎ
√𝑂
3

𝑉𝑝∙𝑇
  

внаслідок формування цієї "тіні" швидкість коливань і амплітуда 

зміщення масиву значно зменшується (до 5–7 разів) [23]. Отже, якщо 

прийняти період Т = 0,023Q0,18, то мінімальна ефективна відстань від 

екрана до розташування споруди, яку захищають, визначається з виразу 

[23]: 

𝑟 = 4350
ℎ

𝑉𝑝
𝑄0,15.  (6.38) 

Розрахунок елементів протизсувних споруд здійснюється,  

виходячи з критеріїв: 

𝑀 ≤ 𝑀п;  𝑃 ≤ 𝑃п  (6.39) 

де М і Р – відповідно момент і поперечна сила, що діють у певному 

перерізі; 

Мп і Рп – момент і поперечна сила, що їм протидіють. 

Якщо палі, отримані вибуховим способом і заповнені 

глиноцементною сумішшю (рис. 6.11), розташовані таким чином, що 

дзеркало сповзання припадає не нижче, ніж на одну чверть довжини 

палі, розрахунок можна виконувати, виходячи з умови співвідношення 

поперечних сил. Діюча на палю поперечна сила є різницею між 

наявними в зсувонебезпечних схилах зрушуючими та стримуючими 

зусиллями (Р). Цій силі протидіє система паль відповідної поперечної 

міцності (Рп), що складає: 

𝑃п = 𝜏з
п𝑆п𝐿п,  (6.40) 

де   𝜏з
п – гранична міцність матеріалу палі на зсув; 

𝑆п − поперечний переріз палі; 

𝐿п – відстань між палями (рис. 6.11). 

 

6.3. Будівництво відкритих виїмок вибухом 

Земляні роботи, пов’язані з будівництвом відкритих виїмок різного 

призначення, зазвичай виконувались за допомогою землерийної техніки, 
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з використанням вибухових технологій хіба що для руйнування в 

зимовий період верхнього замерзлого шару ґрунту. Використання енергії 

вибуху для отримання в м’яких ґрунтах каналів, колекторів та інших 

земляних споруд вважалось економічно недоцільним, головним чином 

через великі питомі затрати вибухових речовин з високою собівартістю 

одиниці поперечного перерізу цих об’єктів у порівнянні з вийманням 

ґрунту екскаваторами. Проте, останнім часом, з одного боку, були 

розроблені і знайшли широке застосування дешеві вибухові речовини зі 

спрощеною технологією виготовлення і застосування, та, з іншого боку, 

були враховані безперечні переваги вибухових технологій. Виготовлення 

вибухових сумішей безпосередньо на місці використання не лише 

здешевило собівартість робіт, але й зменшило небезпеку їх виконання 

зокрема за рахунок відмови від транспортних перевезень та складських 

послуг для матеріалів високих рівнів небезпеки. Важливим позитивним 

фактором, що сприяє розвитку вибухових технологій в меліоративних 

роботах, була особливість дії вибуху заряду викиду в стисливих ґрунтах, 

внаслідок чого, окрім утворення воронки викиду, під зарядом 

утворюється ущільнена зона ґрунту, яка перешкоджає фільтрації води з 

водотранспортної споруди. Ця обставина в ряді випадків дозволяє 

відмовитись від облаштування ложа каналу антифільтраційними 

конструкціями. В такому випадку традиційні і вибухові технології 

будівництва водотранспортних каналів, колекторів та ін. стають 

еквівалентними по собівартості при значно вищих темпах виконання із 

застосуванням енергії вибуху. 

У практиці будівництва каналів застосовувались різні конструкції 

зарядів: камерні, котлові, свердловинні і горизонтальні подовжені 

заряди викиду. Останні знайшли найбільш широке застосування і в 

подальшому вони отримали назву "траншейні заряди", при чому в 

залежності від проектних параметрів перерізу каналу застосовують дво- 

три траншейні конструкції (рис. 6.15). 

Суть траншейних вибухових технологій будівництва 

меліоративних каналів полягає в наступному.  

По вісі траси майбутнього каналу викопують зарядну траншею 

глибиною 0,45–0,48 глибини виїмки (рис. 6.15, 1), розміщують на її дно 

подовжений циліндричний заряд (рис. 6.15, 2) і висаджують. Маса заряду 

на 1 погонний метр траншеї для схеми зображеної на рис. 6.15, а 

знаходиться з виразу: 

𝑄ВР = 𝑞Н𝑊2𝑓(𝑛),  (6.41) 

де   qH – питома вага ВР на 1 м3 ґрунту при нормальному показнику дії 

вибуху, тобто n = 1; 
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W – лінія найменшого опору (л. н. о.). При показнику n > 1 питома 

вага ВР збільшується, що враховується введенням в розрахункову 

формулу функції цього показника f(n); для суглинків, лесів, супісків та 

інших ґрунтів із близькими властивостями − ця функція має значення: 

𝑓′(𝑛) = (1 ÷ 1,5)𝑛1,7, 

а для глин: 𝑓′(𝑛) = 𝑛2.  (6.42) 

 
 

Рис. 6.15. Схеми проходки каналів траншейними зарядами: 
а) однотраншейний, б) дво- і в) тритраншейні варіанти:   

1 – траншея; 2 – подовжений горизонтальний заряд; 3 – контур виробки після вибуху;  

4 – навал ґрунту вздовж каналу; W – л. н. о.; hв – глибина виробки після вибуху 
 

Співвідношення (6.42) являють собою окремі різновиди 

загальновідомої функції Борескова 𝑓(𝑛) = (0,4 + 0,6𝑛3). В роботі [24] 

ця функція пропонується у вигляді 𝑓′(𝑛) = (𝑛2 + 0,4𝑛 − 0,4). 
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Питома вага ВР у значній мірі залежить від ґрунту та його 

мінералогічного складу (особливо наявності глинистих часток). 

Зокрема величина qн для суглинків ступеню вологості 0,5–0,9 дорівнює 

1,2 кг/м3, для пластичних глин ступеню вологості 0,8–0,9 – 1,3 кг/м3, для 

глин вологістю 0,5–0,7 – 1,5 кг/м3, а для пересушеного ґрунту 

(IV категорії) вологістю 0,25–0,3 – 2 кг/м3 [21]. 

Отже, дані отримані за формулою (6.42) в кожному конкретному 

випадку повинні уточнюватись з урахуванням вологості.  

У табл. 6.4 наведенні значення питомої ваги ВР залежно від 

вологості ґрунту і показників n > 1. 

Питома вага (qт) вибухової речовини на 1 м3 викиду нескального 

ґрунту при розрахунковому показнику n = 2,8–3,6 [22]*. 

 
Таблиця 6.4 

 

Ґрунт Вологість, 

% 

Питома 

вага Vт, 
кг/м3 

Пластичні глини >20 0,9–1,6 

Щільні глини >16 1,4–2,9 

Суглинки великої і середньої густини 14–25 1,4–2,9 

Легкі суглинки і супіски 13–20 1,4–2,9 

Піски і супіски 8–12 1,8–2,5 

Лесовидні і легкі суглинки <8 1,8–2,5 

Леси і піски <8 2,2–3,6 

Жорсткі, щільні загіпсовані або завапняковані 

суглинки і глини 
<8 2,5–4,5 

 

В роботі [25] розрахунок лінійних зарядів пропонується 

здійснювати за наступною формулою, отриманою дослідженнями на 

основі поєднання теоретичного аналізу воронкоутворення і статичної 

обробки даних експериментальних і промислових вибухів зарядів 

викиду для W < 25: 

𝑄пог = 0,75𝑊2
𝑛2

𝑛 + 1
(
1

𝑛
+ 𝑛)

2

. (6.43) 

В окремих випадках, якщо будівництво каналу передбачено 

виконувати в ґрунтах, близьких за своїми характеристиками до тих, в 

                                                           
* Примітка: Дані наведені для однотраншейної схеми; при застосуванні двотраншейного 

варіанта питомі витрати ВР збільшуються на 15–20 %, при тритраншейній схемі – на 25–
35 %. При застосуванні ВР місцевого приготування – ігданіту показник qт множиться на 

коефіцієнт працездатності 1,15. 
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яких проводились експерименти авторами роботи [26], доцільно 

використовувати наступну емпіричну залежність для розрахунку 

погонної маси заряду: 

𝑄пог = 𝐾г𝑊
2𝑓′(𝑛), (6.44) 

де Кг – емпіричний коефіцієнт ґрунту, для суглинків складає 0,68, для 

лесів – 0,61 і для глин – 0,85. 

Експериментальна функція 𝑓′(𝑛), отримана в результаті 

математичної обробки значної кількості експериментальних і 

виробничих вибухів у суглинках і лесах, має вигляд: 

 𝑓′(𝑛)с.л = 𝑛1,81(0,24𝑛2 − 1,14𝑛 + 2,93), 

і в глинах: 𝑓′(𝑛)г = 𝑛1,73(0,24𝑛2 − 1,14𝑛 + 2,93). (6.45) 

В практиці виникає необхідність утворення відкритих подовжніх 

виїмок з відношенням ширини до глибини у межах від 1:5 до 1:8 і 

більше, які практично неможливо або неекономічно отримати при 

застосуванні однотраншейної схеми. В цьому випадку слід переходити 

на дво-тритраншейні варіанти (рис. 6.15, б–в), що передбачають 

розміщення в двох траншеях зарядів однакової погонної маси з одним 

значенням W (рис. 6.15, б), або одним основним по вісі виробки і двома 

допоміжними по обидві сторони від основного меншою погонною 

масою і глибиною закладання (рис. 6.15, в). Відстань між двома 

траншейними зарядами (а) в залежності від проектних параметрів 

каналу знаходиться шляхом вирішення задачі на оптимум з метою 

отримання мінімальної висоти перемички (hп) в дні виробки при 

досягненні максимального наближення досягнутого поперечного 

перерізу до проектного. В задачі максимальна висота перемички не 

повинна перевищувати hп ≤ 0,2W. Показник зближення зарядів m, що 

являє собою добуток (a∙W) згідно з [26] може бути знайдений з виразів: 

𝑚 = √𝑛1,7 або  𝑚 =
3𝑛+1

4
. (6.46) 

Розрахункові значення показника дії вибуху (n) в залежності від 

геометричних параметрів каналу при його отриманні в різних ґрунтах 

наведені в табл. 6.5, а розрахункові і фактично отримані дані по 

відносній відстані між двома траншейними зарядами при двох 

показниках "n" − в табл. 6.6. 

Як випливає з табл. 6.6 розрахунки за формулами (6.46) близькі між 

собою і добре співпадають з фактичними даними, отже, можуть бути 

рекомендовані при складанні проектів будівництва меліоративних 

каналів в неводонасичених глинистих ґрунтах. Застосування 
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тритраншейних схем з меншим значенням W бічних зарядів по 

відношенню до центрального доцільне, якщо потрібно отримати виробку 

значної ширини, що перевищує глибину в 5–6 разів і більше. 

 
Таблиця 6.5 

Значення показників дії вибуху (n) [21] 

 
Крутизна 

відкосів 

Відношення 

ширини 
виїмки по 

верху до 

глибини 

Сухі 

леси 

Легкі і лесовидні 

суглинки, супіски, 
вологістю, %: 

Важкі 

суглинки, 
вологістю 

15 % 

Щільні 

глини 

Пластичні 

глини 

10–11 20 11–12 

1,50 3,0 1,50 1,70 2,00 1,90 2,25 2,30 2,50–2,70 

1,75 3,3 1,75 2,00 2,35 2,20 2,60 2,70 2,90–3,20 

2,00 4,0 2,00 2,30 2,65 2,50 3,00 3,10 3,35–3,65 

2,25 4,5 2,25 2,60 3,00 2,80 3,35 3,50 3,65–4,10 

2,50 5,0 2,50 2,85 3,35 3,15 3,70 3,85 4,15–4,55 

2,75 5,5 2,75 3,15 3,65 3,45 4,00 4,25 – 

3,00 6,0 3,90 3,45 4,00 3,75 4,50 – – 

… … 1,00* 1,15* 1,35* 1,25* 1,50* 1,55* 1,67–1,80 

 

Вибуховий метод може бути з успіхом застосований для 

будівництва в нескальних ґрунтах котлованів під водоймища. Виходячи 

з оптимальних параметрів цих водоймищ (об’єм зазвичай складає 10–30 

тис. м3, ширина по верху 20–25 м, по дну 6–20 м, глибина до 12 м), при 

їх будівництві слід застосовувати 2–3-рядну схему розміщення 

свердловинних зарядів.  

 
Таблиця 6.6 

Порівняльні дані величини відносної відстані  

між траншейними зарядами m 

 

Показни
к дії 

вибуху 

(n) 

Фактичні значення 
параметрів 

Розрахункові дані за формулами 

𝑎 = 0,5𝑊(𝑛 + 1) 𝑎 = 𝑊√𝑛1,7 𝑚 =
3𝑛 + 1

4
 

m m/n m m/n m m/n m m/n 

1,8 1,6 0,87–0,9 1,40 0,78 1,65 0,91 1,6 0,890 

2,1 1,8–1,9 0,87–0,9 1,55 0,74 1,90 0,90 1,825 0,869 

2,5 – – – – 2,18 0,87 2,125 0,850 

3,0 – – – – 2,54 0,88 2,5 0,833 

 

                                                           
* Відношення глибини виїмки до глибини закладки заряду. 
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Свердловини діаметром 75–100 мм пробурюють на глибину, що 

дорівнює глибині водоймища. На дно кожної свердловини закладають 

декілька кілограмів ВР з метою одержання котлового розширення і 

збільшення обсягу зарядної камери для основного заряду. Масу заряду 

визначають за відомою формулою Борескова, а значення л. н. о. з 

виразу: 

𝑊 =
𝐻п

0,4(2𝑛 − 1)
, (6.47) 

де   Нп – проектна глибина водоймища. 

Відстань між зарядами в ряду (а) і поміж рядами (в) приймають 

згідно із загальноприйнятою практикою за співвідношенням: 

𝑎 = в = 0,5𝑊(𝑛 + 1).   (6.48) 

Параметрами вибухових робіт в залежності від проектного обсягу 

водосховищ приймають згідно з табл. 6.7. 

 
Таблиця 6.7 

Значення параметрів вибухових робіт  

з будівництва водосховищ в м’яких ґрунтах [27] 

 

Обсяг 

котловану, 

тис. м3 

W Відстань  

а = в, м 

Маса 

одного 

заряду, кг 

Кількість 

зарядів 

Загальна 

маса 

зарядів, кг 

Питомі 

витрати 

ВР, кг/м3 

10 5,00 7,50 800 22 17600 1,76 

15 5,83 8,75 1300 22 28600 1,91 

20 6,67 10,00 1900 18 32400 1,62 

25 7,50 11,25 2700 16 44000 1,76 

30 8,33 12,50 3800 14 53000 1,77 

 

При виконанні вибухових робіт в водонасичених ґрунтах 

(будівництво осушуючих і дренажних каналів, колекторів, траншей під 

трубопроводи в заболочених ґрунтах, розчистка русла річок, видалення 

торфу з під полотна дорожнього насипу та ін.) слід враховувати ряд 

особливостей, що випливають з властивостей цих ґрунтів та специфіки 

технологій їх розробки. 

Водонасичені ґрунти характеризуються ступенем вологості 𝐺вол =
= 𝑊п 𝑊п.в⁄  (Wп і Wп.в – відповідно природна і повна вологоємність). 

Водонасиченими вважаються ґрунти з Gвол > 0,8; вологими при  

0,5 ≤ Gвол ≤ 0,8. Особливий клас водонасичених ґрунтів складають са-

пропелі, пливуни, водонасичені пилуваті піски (напівпливуни) і торф’я-
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ники вологістю понад 90 %. Мала несуча здатність водонасичених ґрун-

тів виключає можливість застосування будь-якої землерийної техніки для 

облаштування траншей чи зарядних камер. Крім того, ці ґрунти здатні до 

опливання та тиксотропного розрідження. Видалення цієї деформованої 

маси може бути здійснено повторним підриванням заряду. Вибухові 

роботи за траншейними схемами в цих ґрунтах дають можливість 

отримувати виїмки глибиною 1,5−6 м, шириною по дну 1−15 м. 

Однорядні траншейні заряди найбільш ефективні при отриманні 

земляних споруд із відношенням ширини (вк) до глибини (Нк) не більше 

5. При вк Нк⁄ > 5 застосовують дво- тритраншейні схеми. Масу заряду 

на 1 погонний метр споруди при проходженні у водонасичених глинах 

вираховують за формулою: 

𝑄пог = 𝑞н𝑛р
2𝑊2𝑒, (6.49) 

де  qн – розрахункові питомі витрати вибухової речовини на 1 м3 ґрунта 

при показникові дії вибуху n = 1 (табл. 6.8); 

nр – розрахункове значення показника дії вибуху, що випливає з 

проектних параметрів виїмки: 

𝑛р = вк 2𝐻к⁄ ,  (6.50) 

W – л.н.о., в піщаних водонасичених ґрунтах зазвичай складає (0,8–

0,9)Нк, у глинистих (0,5–0,6)Нк, в торф’яних середнього ступеня 

розкладу вологістю до 90 % (0,35–0,5)Нк; 

е – коефіцієнт, що враховує енергетичні властивості вибухової 

речовини. 

В роботі [24] масу заряда на 1 погонний метр траншеї (Qn) 

рекомендовано визначати за формулою Борескова 𝑄𝑛 = 𝑞Н𝑊2𝑓′(𝑛), 

прийнявши функцію показника дії вибуху у вигляді: 

𝑓′′(𝑛) = 𝑛2 + 0,4𝑛 − 0,4.  (6.51) 

Фактичну глибину виїмки при n ≥ 2,5 визначають за 

співвідношенням: 

𝐻Ф = 𝑊 + 𝑟п,  (6.52) 

де rп – радіус камуфлетної порожнини під зарядом, знаходиться з 

виразу: 

𝑟п = (0,8 − 1)√𝑄пог𝐾п,  (6.53) 
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де Кп – коефіцієнт прострілювання, м3/кг, для даних умов може бути 

прийнятий і дорівнювати: в глинах пластичних 0,9–1,4; в суглинках 

важких, піщаних глинах 0,19–0,70, в суглинках легких, м’яких 0,1–0,17. 
 

Таблиця 6.8 

Питомі витрати вибухової речовини (qн) при вибухах  

у водонасичених ґрунтах 

 

Ґрунт qн, кг/м3 викиду 

В’язкі суглинки, глини середньої 

водонасиченості 

водонасичені 

 

1,1–1,2 

1,1–1,4 

Лес і лесовидні ґрунти 0,9–1,1 

Щільні глини, важкий морений суглинок із 

валунами, супіски 

1,2–1,5  

(до 1,8) 

Піски:  середньої насиченості 

водонасичені 

1,4–1,8 

1,3–1,5 

Торф водонасичений 0,6–0,8 

 

Фактична глибина каналу при n < 2,5 визначається зі 

співвідношення: 

𝐻Ф = 𝐾Г𝑊,  (6.54) 

де KГ – емпіричний коефіцієнт, що відбиває властивості ґрунту, 

береться з табл. 6.9. 
 

Таблиця 6.9 

Значення коефіцієнта КГ при вибухах траншейних зарядів у 

водонасичених ґрунтах [27] 

 

Ґрунт При однорядній 

схемі 

При багаторядних 

схемах 

Лесовидні суглинки, супіски 0,38–0,45 0,60–0,85 

Легкі і важкі суглинки, глини 0,50–0,66 0,60–0,85 

Пластичні глини 0,60–0,65 0,60–0,85 

Торф′яники 0,36–0,40 0,60–0,85 

Опливаючі і розріджені ґрунти 0,20–0,50 – 

 

При застосуванні дворядної симетричної схеми закладки зарядів 

відстань між ними (а) приймають так: 

𝑎 = 𝑖𝑊,  (6.55) 
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де і – емпіричний коефіцієнт, що враховує властивості водонасиченого 

середовища: для суглинків і супісів і = 1,5–1,6, для глин і торфів і = 1,8–

2. 

Оскільки механізованим способом зарядну траншею в заболочених 

дільницях із несучою здатністю ґрунтів менше 3∙104 Па отримати 

неможливо, її проходка виконується вибуховим методом із застосуванням 

зосереджених або циліндричних зарядів невеликої погонної маси. На 

вибухових роботах у водонасичених ґрунтах застосовують водостійкі ВР 

або неводостійкі різновиди в гідроізолюючій оболонці. 

Ширина отриманої вибухом виїмки по верху (вв) і по низу (вн) в 

залежності від кількості траншейних зарядів (Nз) складає: 

вв = 𝑎(𝑁з − 1) + 2𝑛𝑊; 

вн = 𝑎(𝑁з − 1) + 𝑟𝑛. (6.56) 

У тих випадках, коли суцільну зарядну траншею отримати складно, 

доцільно застосовувати схему вибухових робіт зосередженими 

зарядами (рис. 6.16), розміщеними в зарядних воронках при проектній 

глибині каналу до 5 м (рис. 6.17, а), в котлових порожнинах або в 

шурфах при більших глибинах (рис. 6.17, б–в). 

 
Рис. 6.16. Схема будівництва каналу в заболочених ґрунтах методом 

зосереджених зарядів: 
а – схема однорядного розташування зосереджених зарядів (2) в зарядних воронках;  

б – канал, утворений вибухом серії зосереджених зарядів; 1 – магістраль із ДШ;  
2 – заряд ВР; 3 – бойовик; 4 – ДШ від магістралі до бойовика; 5 – навал викинутого 

вибухом ґрунту; 6 – профіль каналу шириною поверху вв і глибиною Нк 

 

Маса одного зосередженого заряду (рис. 6.16, 2; рис. 6.17, 4) 

визначається за формулою ВНИИСТ [24]: 

𝑄 = 1,83𝑞𝐻𝑊3𝑓′′′(𝑛), (6.57) 

де qH приймається згідно з табл. 6.8. 

Функцію показника дії вибуху f(n) при потужності торфу більше 1,5 

м проектної глибини каналу пропонується знаходити з виразу: 

𝑓′′′(𝑛) = 0,25 + 0,75𝑛3.  (6.58) 
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Якщо потужність торф’яного покрову менше проектної глибини 

каналу, то маса заряду обчислюється за відомою формулою Борескова. 

Видима глибина утвореного вибухом каналу (Нк) дорівнює: 

𝐻к = (0,2 − 0,3)𝑊(2𝑛 − 1).  (6.59) 

 
Рис. 6.17. Конструкції зосереджених зарядів: 

а – в зарядній воронці; б – у котловому розширенні; в – у шурфі;  

1 – свердловина; 2 – котел; 3 – заряд; 4 – бойовик; 5 – ДШ; 6 – шурф;  

7 – частина шурфу, заповнена торф’яною масою 

 

Коефіцієнт 0,2 приймають для щільних і 0,3 для малощільних 

торфів. Відстань (а) між зосередженими зарядами при n ≤ 5 приймають 

рівною 𝑎 = 0,5𝑊(𝑛 + 1) і 𝑊 = (0,3 − 0,5)𝐻к. 

 

6.4. Вибухові роботи при посадженні дорожніх насипів 
на болотах 

При будівництві транспортних магістралей в заболочених ділянках 

необхідно насипати земляне полотно безпосередньо на мінеральне дно 

болота, для чого шар торфу над дном повинен бути попередньо 

видалений. Ця операція в більшості випадків виконується за допомогою 

вибухів зарядів ВР, що розміщуються безпосередньо перед фронтом 

насипу. Цей спосіб є практично єдиним технологічним вирішенням 
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проблеми видалення торф’яної маси при облаштуванні насипу на 

болотах глибиною понад 6–8 м. Згідно з класифікацією розрізняють три 

основні типи болотних порід: 

I. Болота, суцільно заповнені торфом стійкої консистенції з 

досить щільним мінеральним дном. 

II. Торф нестійкої консистенції, що розміщений на органічних або 

напіворганічних (сапропелевих) мулах. 

III. Сплавні болота, заповнені рідким торфом із плаваючою 

торф’яною кіркою. 

Технічною вимогою до якості земляного полотна є укладання 

безпосередньо на тверду мінеральну основу з повним видаленням 

торф’яної маси в межах всієї площі полотна. На неглибоких ділянках 

болота видалення торфу може бути здійснено із застосуванням 

шпурових зарядів викиду. При перетині болотних ділянок значної 

глибини застосовують масові вибухи свердловинних зарядів (рис. 6.18) 

перед однобоким (рис. 6.18, а) або клиновидним (рис. 6.18, б) забоєм. 

 

 
 

Рис. 6.18. Видалення торфу перед посадкою земляного насипу  

однобоким (а) і клиновим (б) забоєм: 
1 – зарядні свердловини; 2 – насип полотна 
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За допомогою вибухових робіт у цих схемах торф’яну масу 

видаляють на величину кроку посадки. Замість видаленого торфу, 

внаслідок вибуху і порушення рівноваги переднього відкосу, ґрунт 

насипу заповнює звільнений простір. Передня частина насипу 

поповнюється ґрунтом, вибурюються і заряджаються свердловини і 

цикл посадки повторюється. Якщо з яких-небудь причин свердловини 

перед насипом пробурити неможливо, то застосовують технологію 

видалення торфу з-під попередньо відсипаного ґрунту, коли насип не 

досягає твердого мінерального дна. Ця операція виконується шляхом 

буріння зарядних свердловин безпосередньо через насип (рис. 6.19) і 

розміщенням вибухової речовини в нижній частині свердловини 

довжиною lз (рис. 6.19, 2). 

Масу поодинокого свердловинного заряду ВР Qсв при застосуванні 

схеми згідно з рис. 6.18 знаходимо з виразу: 

𝑄св =

[
 
 
 

𝑅від

(
𝜎𝑠

𝐾𝜎
)

−1
𝜇𝜎⁄

]
 
 
 
3

, (6.60) 

де Rвід – розрахункова віддаль свердловини від підготованого до 

посадки насипу, м; 

σs – напруга на фронті вибухової хвилі, що забезпечує порушення 

стійкості укосу на насипу (дорівнює 106 Па); 

 

 
 

Рис. 6.19. Схема посадки насипу видаленням торфу з-під насипу: 
1 – насип; 2 – основний заряд довжиною lз, розміщений в свердловинах (3), пробурених 

через насип; 4 – бокові свердловини з розміщеними допоміжними зарядами. 

Кσ – коефіцієнт пропорційності, що характеризує вплив середовища на характер 

затухання напруги з відстанню; 

μσ – коефіцієнт поглинання, в даному випадку μσ = 3. 
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Відстань між свердловинами в рядку приймається з розрахунку 

(1,2 − 1,4)√𝑄св
3

. 

В табл. 6.10 наведені параметри вибухових робіт в залежності від 

відстані Rвід і величини коефіцієнта Кσ. 

Центр заряду має знаходитися над дном болота на висоті: 

ℎз = (0,25 − 0,45)√𝑄св
3

. 
 

Таблиця 6.10 

Маса заряду ВР залежно від Rвід і Кσ [27] 

 

Кσ 
Q, кг, при Rвід, м 

Кσ 
Q, кг, при Rвід, м 

25 30 40 50 25 30 40 50 

4 26 22 16 13 10 400 334 247 200 

5 50 42 31,5 25 11 532 444 332 268 

6 86,5 72,5 54 44 12 690 570 430 345 

7 136 114 86 68 13 880 730 550 440 

8 206 174 127,5 103 14 1100 910 680 550 

 

Сейсмобезпечні відстані при вибухових роботах, пов’язаних з 

посадкою насипів, визначаються в залежності від пористості ґрунтів, 

форми зарядів, їх маси (Q) та відносної глибини закладання (hs) 

(табл. 6.11). 
 

Таблиця 6.11 

Формули для розрахунку сейсмобезпечних відстаней (rс) при проведенні 

вибухових робіт в болотних місцевостях [27] 

 

Форма заряду Вільна 

пористість 
*10–2, % 

Розрахункова формула 

Зосереджені 
≤9 

>9 

𝑟𝑐 = 80√ℎз√𝑄з
3 𝑣кр

−0,9
 

𝑟𝑐 = 40√ℎз√𝑄з
3 𝑣кр

−0,9
 

Подовжені вертикальні 
≤9 

>9 

𝑟𝑐 = 80ℎз
046√𝑄з

3 𝑣кр
−0,8

 

𝑟𝑐 = 40ℎз
046√𝑄з

3 𝑣кр
−0,8

 

Подовжені горизонтальні 

заряди викиду: 

У напрямку, перпендикуляр-

ному вісі заряду 

 

 

≤9 

>9 

 

 

𝑟𝑐 = 4,8ℎз
0,75𝑄вв

0,5𝑣кр
−0,8

 

𝑟𝑐 = 2,3ℎз
0,75𝑄вв

0,5𝑣кр
−0,8

 

                                                           
* Критична швидкість коливання ґрунту дорівнює vкр = 2–2,5 см/с. 
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В напрямку, вздовж вісі 

заряду 

≤9 

>9 

𝑟𝑐 = 49ℎз
0,75𝑄вв

0,5𝑣кр
−0,7 − 1 2⁄  

𝑟𝑐 = 25ℎз
0,75𝑄вв

0,5𝑣кр
−0,7 − 1 2⁄  

6.5. Застосування енергії вибуху при роботах  
з днозаглиблення і руслорегулювання 

Технології виконання підводних вибухових робіт в залежності від 

виробничих вимог здійснюються за допомогою накладних 

зосереджених і лінійних, свердловинних і траншейних лінійних зарядів. 

Такі вибухи застосовуються в спеціальних роботах: при підводному 

штампуванні і пересуванні деталей у машинобудуванні, отриманні 

нових матеріалів тощо. Підводні вибухи відзначаються певними 

особливостями, які необхідно враховувати. В значній мірі ці 

особливості залежать від того, на якій глибині розміщено накладний 

заряд, а також від глибини закладки його в ґрунт дна водоймища. 

Крім того, при вибуху заряду водонасичений ґрунт при майже 

адіабатичному ударному стисканню може нагрітись до температури 

більше 100 С, а при наступному ізоентропічному розвантаженні тиск 

буде зменшуватись швидше, ніж температура. Завдяки цьому вода може 

перетворитись на пару з відповідним збільшенням обсягу і виділенням 

енергії від прихованої теплоти випаровування. Ця енергія може 

додаватися до енергії, виділеної вибухом і підсилювати процес 

воронкоутворення. 

При вибуху накладного заряду під водою її шар відіграє роль 

забивки, отже параметри вибухової воронки будуть більшими ніж у 

випадку дії накладного заряду на поверхні Землі. Залежність розмірів 

воронки викиду R і H від приведених відстаней має вигляд [28]: 

𝑅;𝐻
ℎз

1
3⁄

𝑄
1

3⁄
= 𝑓 [(

𝜌д

𝜌в

+
ℎв

ℎз

)

1
3⁄

], (6.61) 

а її графічна інтерпретація − на рис. 6.20. 

З аналізу цих співвідношень випливає, що на результати вибуху 

(параметри воронки) впливає глибина водного покриття. Найбільший 

вплив цього параметра має місце в інтервалі 0 < ℎв ℎз⁄ < 0,2, де радіус 

(R) стрімко зростає, а глибина (H) різко спадає зі збільшенням глибини 

води. При ℎв ℎз⁄ > 0,2 дно воронки стає плоским, отже, має місце 

зменшення її об’єму. Таким чином, позитивна роль шару води над 

зарядом, як забійки, спостерігається лише в певних межах значень 

товщини водного покриття. 
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Підводні вибухи, зокрема, лінійно-видовжених зарядів є 

надзвичайно ефективним способом виконання руслорегулюючих і 

днорозчищувальних (поглиблювальних) робіт. Несвоєчасна очистка від 

наносів призводить до накопичення їх в руслах, що погіршує умови 

пропуску води завдяки зменшенню поперечного перерізу каналу. 

Особливо ці явища небезпечні на колекторах, по яких 

транспортуються мінералізовані води. При зменшенні їх пропуску 

виникає загроза підпору (підвищення рівня) цими водами, що 

призводить до вторинного засолення земель приканальної зони. 

 

 
 

Рис. 6.20. Залежність розмірів воронки викиду (R, H) від глибини 

закладання заряду (hз) згідно з формулою (6.61) [21]: 
1, 3 – приведений радіус; 2, 4 – глибина воронки; 1, 2 – ґрунт водонасичений;  

3, 4 – ґрунт сухий глинистий сланець. 

 

На рис. 6.21, як приклад, наведено схему виконання очисних робіт 

у гирлі водоскидного колектору, за період експлуатації якого 

утворились бари (рис. 6.21, 2), що значною мірою звужували русло 

колектору (рис. 6.21, 1). Ліквідація барів у таких випадках 

землерийними механізмами практично неможливо. Бар, шириною 30 м, 

утворився з правого борту колектору, площа його склала 1800–2000 м2 

Подібний бар утворився також з лівого борту. Ширина його становила 

35 м, а загальна площа 1500–1750 м2 [21]. Ґрунт наносів, що складали ці 
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бари, представлений пластичними глинами, піщано-ракушняними 

відкладами. Ліквідація згаданих барів здійснювалась шляхом 

заглиблення русла вибухом лінійно-подовжених горизонтальних 

зарядів із викидом ґрунту і частково видаленням його гідрозмивом. 

Погонну масу лінійного заряду знаходимо з виразу: 

𝐶пог =
2,4𝑊2(0,4 + 0,6𝑛3)

𝑛 + 1
. (6.62) 

 

 
 

Рис. 6.21. Схема ліквідації бара в гирлі колектора за допомогою вибуху 

горизонтальних зарядів: 
1 – русло; 2 – занесена ґрунтом частина русла; 3 – зарядні траншеї; 

 4 – контур русла після вибуху 

 

Відстань (а) між зарядами складала: 

 𝑎 = (1 − 0,8)𝑊(𝑛 + 1), (6.63) 
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а глибина виїмки: 

 ℎв = 0,55𝑊𝑛. (6.64) 

Якщо відомий коефіцієнт прострілюваності ґрунту (Кпр), то глибина 

колектору при застосуванні накладного заряду погонною масою Сп 

дорівнює [21]: 

𝑅п = 0,056√СпКпр, звідки для одержання траншеї заданою 

глибиною Rп погонна маса заряду складатиме: 

 𝐶п = 320 𝐾пр⁄ ∙ 𝑅п
2.  (6.65) 

Дно водоймища часто являє собою двошарову систему, верхню 

частину якої складає водонасичений ґрунт. Параметри виїмки при 

вибухах лінійно-розосереджених зарядів погонною масою (Сп) залежать 

від ряду параметрів, зокрема, від співвідношення 𝜂 = 𝑤 𝑤в⁄ , де w – 

глибина розміщення заряду; wв – глибина знаходження низу шару 

водонасиченого ґрунту від вільної поверхні. 

Погонна маса лінійного заряду визначається з наступного 

співвідношення [28]: 

𝐶n = 𝑒𝐾гр
′ 𝑓(𝜂 ∙ 𝑛)𝑤, (6.66) 

де е – коефіцієнт ефективності ВР, значення е для деяких ВР наведено в 

табл. 6.12; 

f(η∙n) – функція показника дії вибуху; 

w – глибина розміщення заряду. 
 

Таблиця 6.12 

Значення коефіцієнтів ефективності "e" для різних ВР 
 

ВР Густина, 

г/см3 

Питома енергія 
е = [

𝑄ВР

𝑄ЕТ

]
0,6

 Ккал/кг кДж/кг 

Амоніт №6ЖВ     1–1,2 1030 4305   0,927 

Амоніт водостійкий 0,95–1,1 1180 4932 1 

Амоніт скальний №1 

(патронований) 
1,43–1,58 1292 5400 1,05 

Амоніт №3 скальний 0,9–1,1 1360 5680 1,09 

Грануліт АС-4 0,85–0,90 1082 4522 0,94 

Зерногрануліт 79/21 0,9–1,0 967 4042 0,89 

Грануліт С-2    1–1,1 886 3703 0,84 

Граммоніт 50/50 0,85–0,90 884 3696 0,84 

Грануліт АС-8 0,87–0,95 1242 5191 1,02 

Тротил в сухих умовах 1,0–1,1 778–871 3250–3640 0,779–0,834 
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Тротил в обводнених 

умовах 
1,0–1,1 1025–1010 4120–4220 0,835–0,856 

Гранулотол 0,9 871 3642 0,83 

Продовження табл. 6.12 

ВР Густина, 
г/см3 

Питома енергія 
е = [

𝑄ВР

𝑄ЕТ

]
0,6

 Ккал/кг кДж/кг 

Алюмотол   0,95 1260 5216 1,04 

Гранітол 7А   0,9–0,95 1100 4598   0,959 

Ігданіт 0,8–0,9 900 3760 0,85 

Тротил литий 1,5 1010 4222 0,91 

Іфганіт 0,7 1002 4190 0,91 

Полімікси ГР1/16 1,1 972 4063 0,89 

ГР1/14   1,08 980 4096 0,93 

ГР1/12-ГР1/8   0,9–0,98 985 4117 0,9 

ГР4-Т5 1,02–1,06 900 7362 0,85 

ГР4-Т10 1,02–1,06 910 3804 0,86 

ГР5-Т18 0,96–1,06 950 3971 0,81 

ГР5-ГРМ67 0,96–1,06 960 4013 0,81 

ГР1-ПБ20 1,03 1030 4305 0,92 

ГР1-ПБ55 1,08 1150 4807 0,99 

Комполайт ГМ-5 1,09 940 3929 0,87 

Комполайт ГС-5-2 1,15 1010 4222 0,92 

 

Коефіцієнт ефективності ВР знаходимо з виразу: 

𝑒 = [
𝑄ВР

𝑄ЕТ

]
0,6

, (6.67) 

де   QЕТ – питома енергія еталонної ВР у кДж/кг (амоніт водостійкий); 

QВР – питома енергія ВР, що розглядається; 

K′гр – експериментальний коефіцієнт, приймається згідно з табл. 6.13.  

Функція f(η∙n) має вигляд: 

𝑓(𝜂 ∙ 𝑛) = ±𝑑′𝜂𝑛 ± 𝑑′′. (6.68) 

Коефіцієнти d′ і d′′  залежно від типу ґрунту беруться з табл. 6.13. 
 

Таблиця 6.13 

Значення параметрів*, що входять до формул (6.66), (6.68) і (6.69) [28] 
 

Ґрунт 
Величина коефіцієнтів в формулах (6.66) – (6.69) 

К′гр К′′гр d′ d′′ a в с η 

Пісок 10 
0,45

1
 0,125 1,24 

8,85

46,7
 

−24,8

−126,6
 

−58,4

113
 

0,3–

0,4 
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Супісок 4,2 
0,45

0,27
 3,9 –4,8 

−198,5

−12,6
 

345,1

221,0
 

97,3

−30,2
 

0,65–

0,75 

 

Продовження табл. 6.13 

Ґрунт 
Величина коефіцієнтів в формулах (6.66) – (6.69) 

К′гр К′′гр d′ d′′ a в с η 

Торф 2,5 
1,0

0,7
 0,7 3,3 

−7

−30,3
 

25,0

125,0
 

7,0

−36,8
 

1,0–

1,2 

Торф-пісок 1,0 
0,5

1
 –24,8 85 

−40,4

−80,5
 

81,1

135,5
 

8,5

20,4
 

0,7–

0,9 

Глина 1,0 – 2,48 15,8 – – – 
0,55–

0,65 

Супісок 

(промислові 

вибухи) 

– 
1,0

1,0
 – – 

−368,6

−444,3
 

615,5

725
 

−232,6

−260,7
 – 

 

*Примітка: В чисельнику коефіцієнти для обчислення Н, в знаменнику – для В. 

Глибина (Н) і ширина (В) виїмки викиду при вибухах у різних 

ґрунтах визначається за формулою [28]: 

𝐻, 𝐵 = 𝐾гр
′′𝑒(𝑎𝜂2 + в𝜂 + 𝑐)𝑟з. (6.69) 

Значення коефіцієнтів К′гр, а, в, с беруться з табл. 6.13. 

6.6. Вибухові методи підготовки підвалин фундаментів 
при будівництві на лесових просадних ґрунтах 

Структура лесових ґрунтів, які складаються з мінеральних часток 

скелета, скріплених розчинними у воді солями. При взаємодії з водою за 

рахунок розчину солей частки скелета консолідуються, що викликає 

значні осадки ґрунту з деформацією елементів фундаменту будов і 

споруд. Для підвищення несучої спроможності підвалин із таких ґрунтів 

практикують інженерну їх підготовку, що являє собою ущільнення 

шляхом попереднього заводнення, динамічної обробки (механічним 

трамбуванням або енергією вибуху) або комбінацією цих методів. 

Метод технічної меліорації за допомогою вибуху в залежності від 

потужності оброблюваного масиву, фізико-механічних властивостей 

ґрунту та характеру технологічних вимог до підготовки будівельного 

майданчика може базуватись на застосуванні вертикальних 

свердловинних чи горизонтальних траншейних зарядів, а при потребі 
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ущільнення шару невеликої потужності – зосереджених зарядів, 

підвішених в наповненому водою котловані. 

Вибухові технології передбачають такі варіанти [21]: 

а) з попереднім зволоженням через дренажні траншеї, свердловини 

і котловани з наступним ущільненням енергією вибуху зарядів, 

розміщених у спеціальних "бойових" або поєднаних з дренажними 

свердловинами (гідровибуховий варіант); 

б) без попереднього зволоження; 

в) з наступним (після вибуху) зволоженням. 

Ущільнення лесових ґрунтів (при вологості, близькій до 

оптимальної, близько 0,6) за допомогою вертикальних свердловинних 

зарядів здійснюється при значній (більше 19 м) потужності ґрунтового 

масиву. Максимальна глибина свердловин обмежується класом забудов 

і складає зазвичай 20–25 м (при цьому потужність ущільненого шару 

досягає 30 м). 

На рис. 6.22 наведена схема ущільнення ґрунту за допомогою 

зарядів, розміщених у нижній частині свердловини (2) або (3). 

Попереднє зволоження здійснюється через дренажні свердловини (1). 

Верхній буферний шар після вибуху зарядів (4) доущільнюється 

механічним способом. Графік осідання поверхні в часі показує 

(рис. 6.22), що завдяки зволоженню поверхня спустилася згідно з 

кривою (8) на 40 см. Після вибуху просадка збільшилась у 3,5–4,7 рази, 

що свідчить про досить високу ефективність методу. 

Глибина розміщення зосередженої ВР (hз) має бути такою, щоб 

забезпечувала камуфлетну дію вибуху, а відстань між "бойовими" 

свердловинами (rсв) повинна забезпечити порушення структури 

водонасиченого ґрунту, що має структурну міцність (Рн). 

Глибина hз визначається при застосуванні в якості ВР тротилу або 

амоніту з виразу: 

ℎз = 6,97𝐾ГР √𝑄ВР
3

, (6.70) 

де KГР – емпіричний коефіцієнт, що враховує властивості ґрунту: для 

глин і суглинків дорівнює 0,3; для супісків – 0,4. 

Маса ВР глибинного зосередженого заряду визначається виходячи 

з умови порушення структури замоченого лесового ґрунту навколо 

заряду. Радіус зони незворотних деформацій в цих умовах 

обчислюється за формулою: 

𝑅Н = 2,45√𝑄ВРе
3

, (6.71) 
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де е – коефіцієнт, що характеризує працездатність ВР, приймається 

згідно з  табл. 6.12. 

 
 

Рис. 6.22. Схема ущільнення ґрунту гідровибуховим способом (а)  

і графіки осідання поверхні (б): 
1–3 – дренажна, "бойова", суміщена свердловини; 4 – буферний шар;  

5 – межа зволоження ґрунту; 6 – заряди ВР; 7 – розрахункова просадка за діючими 

нормативами; 8 – фактична просадка під дією зволоження; 9–11 – фактичні просадки 

після здійснення вибухових робіт (по трьох будівельних майданчиках) 

 

Для інших умов проведення вибухових робіт, якщо відома 

залежність 𝜎 = 𝑓(𝑟пр) при розповсюдженні вибухової хвилі, цей 

показник можна знайти з виразу: 

𝑅н = 𝑟з(𝐾𝜎 𝜎с⁄ )
1

𝜇𝜎⁄ ,  (6.72) 

де   σс – структурна міцність зволоженого ґрунту. 
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Відстань (rсв) між свердловинами, виходячи з вищевизначеної умови 

буде складати: при розміщенні їх по квадратній мережі 𝑟св
кв = 𝑅н√2 і при 

розміщенні в шахматному порядку 𝑟св
ш = 𝑅н√3. 

Маса зосередженого заряду знаходиться за формулою: 

𝑄ВР = (𝐻 𝐾с.г⁄ )3 ∙ 1 𝑒⁄ ,  (6.73) 

де   Н – потужність просаджуваного шару ґрунту; 

Kс.г – емпіричний коефіцієнт, що враховує густину сухого ґрунту і 

глибину закладання заряду, береться з табл. 6.14; 

е – коефіцієнт ефективності ВР (табл. 6.12). 

 
Таблиця 6.14 

Значення коефіцієнта Kс.г. 

 

Густина 
сухого 

ґрунту 

ρα, г/см3 

1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 

Kс.г. 8,39 8,11 7,83 7,55 7,27 6,99 6,71 6,43 6,15 5,87 

Kц.г. 4,87 4,64 4,49 4,32 4,16 4,00 3,83 3,67 3,51 3,35 

 

У найбільш поширених характерних лесових ґрунтах при виконанні 

посадочних робіт зосередженими зарядами його масу можна приймати 

згідно з табл. 6.15. 

 
Таблиця 6.15 

Маса зосередженого глибинного заряду в залежності від густини сухого 

ґрунту ρα і глибини закладання [29] 

 

Глибина закла-
дання заряду, м 

Маса заряду*, кг при густині ґрунту ρα, кг/см3 

ρα =1,32 ρα =1,36 ρα =1,4 ρα =1,44 ρα =1,48 

8–11 6 6 6 6 6 

12 6 6 6 6 7 

14 6 6 7 9 12 

16 7 9 11 14 18 

18 10 12 15 19 25 

20 14 17 21 26 34 

22 18 22 28 35 46 

24 23 29 36 46 59 

 
*Примітка: Наведені дані при застосуванні еталонної ВР (амоніта №6ЖВ). 
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Для більш ефективного деформування просаджуваного масиву 

заряд у свердловині розосереджують на 2–3 частини (рис. 6.23).  

 

 

 

Рис. 6.23. Схема просадження лесового шару ґрунту розміром 3040 м  

на глибину Н = 17 м вибухами свердловинних розосереджених зарядів: 
1 – забійка;   2 – заряди; 3 – котлован, заповнений водою, що зволожує масив після 

вибуху зарядів 
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Мінімальна довжина окремої частини заряду lз приймається в межах 

𝑙з = (3 − 4)𝑟п (rп – радіус циліндричної порожнини), що в даному 

випадку обчислюється за наступною емпіричною формулою: 

𝑟п = 𝐾г
ц
√𝑄пог, (6.74) 

де 𝐾г
ц
 коефіцієнт, що враховує властивості ґрунту: в лесових ґрунтах 

при вологості, близькій до оптимальної, 𝐾г
ц
 змінюється в межах 0,25–

0,5 і визначається шляхом проведення серії контрольних вибухів. 

Відстань між свердловинами (𝑟св
ц

) при розміщенні по квадратній 

мережі в ряду і між рядами находиться з виразу: 

𝑟св
ц = 14𝐾ст

ц 𝑟з√1 휀⁄ ,  (6.75) 

де   ε – об’ємна деформація ґрунту; 

rз – радіус заряду. 

Оскільки метод вибухових робіт застосовується для досягнення 

проектного значення густини скелета до 𝜌пр, то відстань між свердлови-

нами, розміщеними по квадратній мережі 𝑟св
ц

, повинна складати не більше: 

𝑟св
ц = 𝑟п√

𝜋𝜌пр

𝜌пр − 𝜌с

, (6.76) 

де   𝜌с − густина сухого ґрунту в умовах природного залягання. 

В цьому випадку проектна густина 𝜌пр визначається залежно від вимог 

до стану (рівня) ущільненості. В більшості випадків 𝜌пр приймається в 

межах 0,95 від критичного показника 𝜌кр; rп – радіус циліндричної 

порожнини. 

Як видно з рис. 6.23, зволоження масиву в цій схемі ущільнення 

відбувається після вибуху зарядів водою, що розповсюджується по 

масиву з камуфлетних порожнин по системі щілин в порушеній зоні. 

Щоб унеможливити викид ґрунту і води з котловану, верхній торець 

першого від поверхні заряду розміщують на глибині ℎт = (60 − 70)𝑟з. 
В цьому випадку забезпечується оптимальна дія вибуху, зокрема за 

рахунок утворення системи сполучених воронок прискорюється 

зволоження верхнього шару ґрунту та заповнення водою порожнин. 

В табл. 6.16 приведено дані по ліквідації просадки лесових ґрунтів 

вологістю до 20 % із застосуванням свердловинних зарядів. 
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Таблиця 6.16 

 
П

о
ту

ж
н

іс
ть

 

п
р
о

са
д

ж
у
в
ан

о
го

 

ш
ар

у
 Н

, 
м

 

Г
л
и

б
и

н
а 

св
ер

д
л
о
в
и

н
и

, 
м

 

Д
іа

м
ет

р
 

св
ер

д
л
о
в
и

н
и

, 
м

 

В
ід

ст
ан

ь
 м

іж
 

св
ер

д
л
о
в
и

н
ам

и
 r

св
, 

м
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

св
ер

д
л
о
в
и

н
, 
щ

о
 

р
ек

о
м

ен
д
у

ю
ть

ся
 

н
а 

о
д

н
о

ч
ас

н
е 

п
ід

р
и

в
ан

н
я 

В
и

тр
ат

а 
В

Р
 н

а 
1

 

св
ер

д
л
о
в
и

н
у
, 
к
г 

Д
о
в
ж

и
н

а 
за

б
ій

к
и

 

в
 у

ст
і 

св
ер

д
л
о
в
и

н
и

, 
м

 

П
и

то
м

і 
в
и

тр
ат

и
 

В
Р

 н
а 

п
р
о

са
д

ж
ен

н
я
, 

к
г/

м
3
 

С
ер

ед
н

я
 г

л
и

б
и

н
а 

п
р
о

са
д

к
и

, 
м

 

10 10 0,10 3,0 15 40 1,2 0,040 1,0 

15 14 0,15 3,5 18 60 2,5 0,035 1,2 

20 18 0,20 4,0 24 80 8,0 0,020 1,4 

25 23 0,25 4,5 26 100 10,0 0,015 1,6 

30 28 0,30 5,0 28 120 13,0 0,010 1,8 

 

При потужності ущільнюваного шару до 20 м досить ефективними є 

схеми із застосуванням лінійних горизонтальних зарядів (рис. 6.24). 

Ущільнюваний шар ґрунту може попередньо зволожуватись: а) через 

котлован із дренажними свердловинами (рис. 6.24, а); б) через дренажні 

траншеї або свердловини (рис. 6.24, б). Для підвищення ефективності дії 

вибуху лінійних зарядів, що розміщуються безпосередньо на поверхні 

шару ґрунту (рис. 6.24, 1) або в зарядній траншеї (рис. 6.24, 1'), 

забезпечується умова камуфлетності вибуху шляхом насипання над 

зарядами шару ґрунту (рис. 6.24, 2), що виконує роль забійки. Зарядну 

траншею можна також використати і в якості дренажної, для заводнення 

верхньої частини масиву. Особливістю ущільнення масиву траншейними 

лінійними зарядами є те, що внаслідок одночасного вибуху в масиві 

збурюється і розповсюджується вибухова хвиля, фронт якої наближується 

до плоского (рис. 6.25). Інтенсивність хвилі такої конфігурації зменшується 

з відстанню (в даному випадку з глибиною) значно повільніше за рахунок 

показника функції геометричного розходження. Вона має вигляд: 

𝑓роз(𝑟) = (
𝑟з
𝑟
) ∙

𝜒 − 1

2
, (6.77) 

де показник симетрії 𝜒 для випадку плоского руху дорівнює нулю, тоді 

як для сферичної хвилі 𝜒 = 2. 

При визначенні технологічних параметрів виходять з наступних 

експериментально встановлених співвідношень взаємодії системи 

"заряд – просаджувальний масив". 

Розмір зони деформаційного впливу заряду в попередньо 

зволоженому ґрунті знаходимо з виразу [21]: 

𝑅н
ц = 𝑚𝑟 √𝑄погℎз

3
,  (6.78) 
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де mr – емпіричний коефіцієнт: приймається для лесового ґрунту 

вологістю 22–23 % і дорівнює 5–5,5; для ґрунту вологістю 16–

20 % – 3,5–4; 

hз – глибина знаходження заряду. 

Основні параметри при ліквідації вибуховим методом просадки 

лесових ґрунтів об’ємною масою 1,4–1,74 г/см3, об’ємною вологістю 

16–20 % [21]. 

Погонна маса ВР (Qпог) при вологості ґрунту 20–22 % на відстані 

(глибині) від заряду rц залежно від об’ємної деформації ε, що змінюється за 

законом 휀(𝑟ц) = 𝐾𝜀𝑅0
−𝜇𝜀, де 𝐾𝜀 = 2,8 ∙ 104, 𝜇𝜀 = 2,96, дорівнює: 

𝑄пог
цил = 4,6Нпр

2 (휀)
2

3⁄ ,  (6.79) 

де   Н – потужність шару ґрунту. 

휀 = 1 − 𝜌п 𝜌ущ⁄ , де ρп – густина скелета незайманого і ρущ – 

ущільненого до проектних показників ґрунту. 

При виконанні робіт в ґрунтах з більш широким діапазоном 

вологості (16–23 %) погонну масу ВР (Qпог) можна знаходити з виразу: 

𝑄пог
цил = 1,21(𝐻пр 𝑚𝑟⁄ )

2
.  (6.80) 

Радіус заряду в обох випадках буде складати:  𝑟з
ц = 0,014√𝑄пог. 

В роботі [29] погонну масу заряду рекомендовано розраховувати по 

аналогії з (6.73) за формулою: 

𝑄пог
цил = (𝐻пр Ку.г⁄ )

2
∙ 1 е⁄ . (6.81) 

Значення Ку.г і е приймаються згідно з табл. 6.14 і 6.12. 

Вибір методики розрахунку погонної маси заряду залежить від того, 

якими вихідними даними по властивостях ґрунтів володіє проектант, в 

першу чергу стосовно густини скелета і вологості, які мають 

вирішальний вплив на процес деформування масиву і його кінцеві 

результати з погляду технологічних вимог. 

Відстань між горизонтальними зарядами (аТ) також в значній мірі 

залежить від вологості ґрунту і знаходиться з виразу [29]: 

𝑎Т = 0,028Кд𝑅пр
в √𝑄пог, (6.82) 
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Рис. 6.24. Схеми ущільнення лесового масиву ґрунту лінійними 

горизонтальними зарядами при зволоженні: 
а – через котлован з дренажними свердловинами (4) при розміщенні зарядів 

безпосередньо на поверхні (1), або в траншеї (1’);  
б – через дренажні траншеї (3) і свердловини (4):  

1, 1’ – лінійні заряди ВР; 2 – камуфлетний насип; 3 – зарядні траншеї;  

4 – свердловини; 5 – дренажні траншеї; 6 – контур зволоження 

 

де  Kд – емпіричний коефіцієнт, що враховує механізм дисипації енергії 

ВР з відстанню, дорівнює: 

𝐾д = (2
2

𝜇+1 − 1)

1
2⁄

; (6.83) 
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μ – коефіцієнт поглинання, для вологого лесового ґрунту може бути 

прийнятий в межах 1,8–2,2; 

𝑅пр
в  – приведений радіус зони щілиноутворення в залежності від 

об’ємної вологості (𝑊𝑉), визначається наступним чином в 

межах 𝑊𝑉 = 5–35: 

𝑅пр
в = 0,6(126 − 𝑊𝑉)   при 5 ≤ 𝑊𝑉 ≤ 15; 

𝑅пр
в = 0,88(57,8 + 𝑊𝑉)   при 16 ≤ 𝑊𝑉 ≤ 35. (6.84) 

 

 
 

Рис. 6.25. Схема формування вибухової хвилі  

траншейними лінійними зарядами: 
1 – лінійний заряд; 2 – зарядна траншея; 3 – навантажувальна подушка;  

4 – конфігурація фронту вибухової хвилі; 5, 6 – верхня і нижня межа ущільненого ґрунту 

 

Наведемо приклад розрахунку параметрів траншейних зарядів для 

ущільнення лесового масиву потужністю 20 м, вологістю ґрунту 18 %; 

коефіцієнт поглинання μ приймаємо рівним 22, mr згідно з (6.78) 

дорівнює 4. 

Погонна маса ВР за (6.80) буде складати: 
 

𝑄пог = 1,21 (
20

4
)

2

= 1,21 ∙ 25 ≅ 30 кг/п.м. 

 

Коефіцієнт Кд по (6.83) дорівнює 0,74, параметр 𝑅пр
в  при вологості 

понад 16 % згідно з (6.84) складає: 𝑅пр
в = 0,88(57,8 + 18) = 66,7. 

Тоді відстань між зарядами (аТ), відрахована по (6.82), дорівнює: 
 

𝑎Т = 0,028 ∙ 0,74 ∙ 66,7 ∙ √30 = 7,4 м. 
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Розділ 7 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ СКЕЛЬНИХ 

ПОРІД 

7.1. Вибухові технології в гірничовидобувній та 
будівельній практиці 

Реалізація закономірностей динаміки скельних масивів в 

технологічних процесах зводиться до розгляду механізму деформації і 

переміщення породи енергією ВР в максимально раціональних режимах. 

Таке завдання може бути досягнуто лише при умові розуміння складних 

процесів формування вибухового імпульсу, взаємодії його з навколишнім 

середовищем з урахуванням розміщення джерела імпульсу по відношенню 

до земної поверхні, фізико-механічних властивостей породи, її 

структурних і текстурних особливостей та ін. Суттєве значення має форма 

зарядів ВР, їх кількість, що використовується за один технологічний цикл, 

порядок і спосіб їх ініціювання, визначення механізму взаємодії в просторі 

і часі. Найбільш простою схемою є дія зосередженого заряду в ізотропному 

середовищі, розміщеного достатньо глибоко від поверхні землі, щоб не 

відчувалось її впливу на процес незворотного деформування (тобто варіант 

камуфлетної дії заряду ВР). Дещо більш складним є процес деформації 

середовища вибухом заряду, розміщеного досить близько від поверхні, 

наслідком дії якого є не лише руйнування (подрібнення) породи, а й викид 

якоїсь її частини над зарядом на поверхню землі. Цей процес розглядається 

в рамках теорії воронки викиду, започаткованої М. М. Боресковим і 

вдосконаленої Г. Й. Покровським, М. В. Мельниковим, М. В. Родіоновим, 

С. А. Давидовим та іншими вченими [30, 31, 32, 33]. Головними 

теоретичними положеннями цих наукових розробок є пропорційність 

роздрібненого вибухом об’єму, або утворених нових поверхонь. При цьому 

слід враховувати, що достовірність отриманих співвідношень може бути 

забезпечена при дотримані постулату Гамеля Г., який виходить з аксіоми, 

що час і простір є однорідними, а простір ізотропний.  

Отже в переважній більшості випадків базові рівняння механіки 

суцільних середовищ 𝜎 = 𝑚
𝑑𝜇

𝑑𝑡
; 𝜎 = 𝑅𝜇; 𝜎 = 𝐸′ ∫𝜇𝑑𝑡 (де σ – напруга, 

𝑑𝜇 𝑑𝑡⁄ ; μ; ∫ 𝜇𝑑𝑡 – відповідно прискорення, швидкість і деформація; m – 

маса, R – опір тертя і випромінювання, Е – жорсткість породи) мають 

бути скореговані для врахування впливу анізотропії. 
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Правильно визначити параметри що могли б прогнозувати 

деформаційні процеси в породі можливо лише у випадку оптимального 

застосування законів переходу з одного механічного стану в інший при 

заданих параметрах напруженого стану, сформульованих в гіпотезах 

міцності. Основними з них, що відрізняються одна від одної критерієм 

граничного стану, є чотири наступні: 

– гіпотеза максимальних нормальних напруг, що задовільно описує 

крихке руйнування гірських порід при розтягуючих напругах і має 

вигляд співвідношення σ = σ1 ≤ σр, де σ1 – максимальна нормальна 

напруга на розтягування, σр – межа міцності породи на розтягування; 

– гіпотеза максимальних відносин деформацій, що розглядає 

перехід від одного механічного стану до іншого як наслідок досягнутих 

максимальних значень головних деформацій, що визначається через 

коефіцієнт Пуассона (υ) таким співвідношенням  

𝜎 = 𝜎1 − 𝜈(𝜎2 + 𝜎3) = 𝜎р   (7.1) 

де 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 – головні напруги. Ця гіпотеза найбільш придатна для опису 

крихкого руйнування порід; 

– третя гіпотеза – гіпотеза максимальних напруг вперше 

сформульована Кулоном для опису пластичного деформування порід 

при всебічному стисканні. Математично вона записується наступним  

співвідношенням: 

𝜎 = 𝜎1 − 𝜎3 ≤ 𝜎р, або в більш узагальненому вигляді 

𝜎 = 𝜎1
𝜎р

𝜎ст
𝜎3 ≤ 𝜎р;   (7.2) 

де   𝜎ст – межа міцності при одновісному стисканні; 

– четверта гіпотеза потенціальної енергії формозмінення Губера 

використовується головним чином для опису граничного стану, що 

наступає при досягненні енергією формозмінення певної величини. 

Умова міцності в ній має вигляд: 

𝜎 = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 + 𝜎3
2 − 𝜎1𝜎2 − 𝜎2𝜎3 − 𝜎3𝜎1 ≤ 𝜎р. (7.3) 

При подрібненні вибухом можна зокрема керуватись законом 

Реттінгера, згідно з яким утворена руйнуванням нова поверхня 

пропорційна витратній енергії. Ця енергія розподіляється навкруги 

заряду по наближеному закону, що виражається формулою: 

𝐸 = 𝐸0(𝑟з 𝑟⁄ )𝜐′
;   (7.4) 
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де   𝑟 – відстань від заряда; 

𝜐 – відстань загасання енергії з відстанню; 

𝐸 – питома енергія, кгм/м3. 

Аналогічну структуру має закономірність зміни напруги (σ) та 

швидкості (v) з відстанню r, що має вигляд 

𝜎 = 𝜎0(𝑟з 𝑟⁄ )𝜐",  𝑣𝑟 = 𝜐𝑣0(𝑟з 𝑟⁄ )𝜐".   (7.5) 

При вибухах зарядів сферичної симетрії 𝜐 ≈ 2, напруга навкруги 

заряду основної симетрії загасає з показником 𝜐′′, що залежить від 

коефіцієнта Пуассона (υ) у вигляді функції 𝜐′′ = 2 −
𝜐

1−𝜐
. 

Взаємозв’язок поміж напругою σ та щільністю енергії Е, що 

пов’язана з дією ПД, що розширюються з показником адіабати γ таким 

співвідношенням [34]: 

𝜎 = (𝛾 − 1)𝐸.   (7.6) 

З урахуванням закону Ньютона 𝐸 = 𝜌0𝑐
2 зв’язок поміж 

енергетичним і деформаційним станом середовища має вигляд [34]: 

𝐸 =
𝜀

𝛾−1
𝜌𝑐2,   (7.7) 

де   с – швидкість звука в породі; 

ε – відносна деформація. 

Отже, виходячи з цих положень застосування енергії вибуху в 

технологічних процесах гірничодобувної і будівельної промисловості 

першочергового розгляду заслуговують закономірності дії двох 

механізмів: а) крихкого руйнування середовища досягненням 

оптимальних параметрів гранскладу подрібненої гірської маси вибухом 

серії зарядів камуфлетної дії; б) крихкого руйнування і видалення 

подрібненої маси на поверхню в об’ємі воронки викиду за її межі 

вибухом серії (чи одного подовженого) зарядів викиду. 

Зрозуміло, що при цьому науковці і виробники приділяють належну 

увагу проблемам оптимізації процесів розробки скельних порід, в 

напрямку досягнення прогнозованих результатів при мінімальних 

енергетичних і організаційно-технічних показниках. Одним з найбільш 

суттєвих параметрів при проектуванні вибухових робіт є маса заряду. Її 

визначення при вибухах зарядів, закладених на малий глибині, 

ґрунтується на основних положеннях теорії воронок, які зводяться до 

наступного. В цьому випадку при вибуху зосередженого поодинокого 

заряду викиду утворюється конусоподібна воронка, в межах якої енергія 

ВР витрачається на подрібнення, подолання гравітаційних сил породи і 

відрив її по контуру воронки. Оскільки окремо визначити складові 
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енергозатрат на ці процеси досить важко, витрати енергії розраховують 

відносно одиниці об’єму висадженої породи. В даний час  загально-

прийнятим є використання в розрахунках зарядів викиду принципу 

подібності Борескова, згідно з яким співвідношення поміж масою заряду 

і обсягом видаленої за межі воронки залежить від так званої функції 

показника дії вибуху п – відношення радіуса воронки викиду до лінії 

найменшого спротиву W. Загальний вигляд формули Борескова для 

знаходження маси заряду записується наступним чином: 

𝑄в = 𝑞н𝑊3𝑓(𝑛),     (7.8) 

де 𝑞н – розрахункова питома витрата на викид при дії заряду 

нормального викиду, тобто при п = 1 (рис. 7.1, а). Цей показник у 

більшості випадків унормований на основі обробки великої кількості 

фактичного матеріалу по проведенню вибухових робіт у різноманітних 

гірських породах (табл. 7.1). 
 

 
 

Рис. 7.1. Характер дії зарядів викиду (а, б, в) і розпушування (г): 

r – радіус воронки, W – глибина закладання заряду (л.н.с.); 𝑛 =
𝑟

𝑊
 – показник дії вибуху: 

а) заряд нормального викиду (r = W); б) заряд збільшеного викиду (r > W); в) заряд 

зменшеного викиду (r <W); г) заряд розпушування (r/W < 0,75). 
 

При п = 1 формула 7.8 має вигляд 𝑄в = 𝑞н𝑊3. 

В інших випадках функцію показника п знаходять по одній із 

наступних формул: 

а) формула Борескова 𝑓(𝑛) = (0,4 + 0,6𝑛3); 

б) формула Покровського 𝑓(𝑛) = (
1+𝑛2

2
)

2

.     (7.9) 

З урахуванням показника (коефіцієнта) глибини формула 

Покровського для визначення маси викиду поодинокого заряду 

запишеться наступним чином: 

𝑄ВР = 𝑞в
н𝑊3 (

1 + 𝑛2

2
)

2

(1 + 0,02𝑊). (7.10) 
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Згідно з [30] після деяких перетворень будемо мати: 

𝑄ВР =
𝑞в

н𝑊3𝑛2

3
[0,75 (

1

𝑛
+ 𝑛)

2

(1 + 0,02𝑊)]. (7.11) 

На рис. 7.1 показані схеми дії вибуху поодинокого заряду при 

різних показниках п. Для розрахунків маси зарядів розпушування 

(рис. 7.1, г) користуються виразом:  

𝑄𝑝 =
𝑞в

н

3
𝑊3𝑛2. (7.12) 

Якщо використовують для розрахунків заряду розпушування 

формулу 7.8 в діапазоні значень п < 0,75, то функцію f(n) можна 

визначати за формулою Мельникова 

𝑓(𝑛) = (
𝑊 + 1

2𝑊
)

3
2⁄

. (7.13) 

Залежно від глибини закладання заряду W ця функція змінюється 

наступним чином: 
 

W, м 1 2 3 5 10 20 30 

𝑓(𝑛) 1 0,68 0,55 0,47 0,4 0,38 0,37 
 

Оскільки отримання відкритих виїмок та й подрібнення масиву при 

розробці корисних копалин кар’єрним способом відбувається в 

частково вивітрілих, тріщинувато-блочних породах, ці дані повинні 

уточнюватись в залежності від вимоги до фракційного складу 

подрібненої породи, наявності тріщин, текстури і морфологічних 

особливостей розроблюваного масиву. Виходячи з цих міркувань 

Рубцов В.К. запропонував питому затрату ВР, необхідну для 

подрібнення тріщино-блочного масиву до потрібної фракції (зокрема 

для забезпечення виходу фракцій +500 мм, близькому до нуля), названу 

ним розрахунковою (qc), знаходити по емпіричній формулі при 

застосуванні амоніта №6ЖВ: 

𝑞𝑐 = 0,47(𝑑𝑒 + 0,2)√𝑓4 𝜌

2,6
при 𝑑𝑒  ≤  2,5 м, (7.14) 

де   𝑑𝑒– середня відстань між тріщинами, м; 

ρ – густина породи, г/см3; 

f – коефіцієнт Протодьяконова. 

Питомі витрати ВР (амоніту №6ЖВ) для нормального викиду в 

різних породах [30]. 
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Таблиця 7.1 

Розрахункова витрата ВР 
 

Порода 

Коефіцієнт 

міцності 

породи по 
Протодья-

конову 

Розрахункові 

затрати ВР, 

qP, кг/м3 на 
викид 

На 

розпушу-

вання 
qP = 0,33 qP 

Для 

зарядів 

камуфлета 

𝑄𝑝
𝑘 = 0,2q’ 

Суглинок 2 1,2–1,5 0,35–0,5 0,24–0,3 

Алевроліти малої міцності 2–4 0,8–1 0,26–0,33 0,16–0,2 

Аргіліти середньої 

міцності 
5–8 1,0–1,3 0,33–0,43 0,2–0,26 

Пісковик на глинистому 

цементі, серицитовий 

мергель 

3–6 1,2–1,8 0,4–0,5 0,24–0,36 

Доломіт, вапняк 5–6 1,2–1,8 0,4–0,5 0,24–0,36 

Вапняк, пісковик, мармур 6–8 1,2–2,1 0,45–0,7 0,24–0,42 

Боксити середньої 

міцності 
5–8 1–1,3 0,33–0,43 0,2–0,26 

Граніт, гранодіорит 6–12 1,7–2,1 0,5–0,7 0,34–0,42 

Діабаз дуже вивітрілий 9–12 1,25–1,5 0,4–0,5 0,25–0,3 

Діабаз не порушений 

вивітрюванням 
12–16 1,4–1,6 0,46–0,53 0,28–0,32 

Базальт, діабаз андезит, 

габро 
6–18 1,7–2,2 0,6–0,75 0,34–0,44 

Вапняк мергелистий 

міцний 
7–10 1,0–1,4 0,33–0,46 0,2–0,28 

Вапняк доломітизований, 

міцний 
9–12 1,2–1,5 0,4–0,5 0,24–0,3 

Кварцит середньої 

вивітрілості 
9–12 1–1,2 0,33–0,4 0,2–0,24 

Кварцит не вивітрілий 12–16 1,1–1,5 0,36–0,4 0,22–0,3 

Кварцит дуже міцний 16–20 1,6–1,9 0,5–0,6 0,32–0,38 

Кварцит дрібнозернистий 

густиною 3 г/см3 
≥20 1,2–1,5 0,4–0,5 0,24–0,3 

Порфірит 16–20 2–2,2 0,7–0,75 0,4–0,44 

Кремінь надзвичайно 

міцний густиною 3,3 г/см3 

16–20 і 

більше 
1,2–1,6 0,4–0,53 0,24–0,32 

 

Наведені в таблиці дані справедливі у випадку дії зарядів в 

ізотропному середовищі. Проте такі умови в практиці зустрічаються 

лише в окремих випадках. 

Для переходу до застосування ВР з іншими характеристиками і 

інших граничних розмірів фракцій автор пропонує вводити наступні 
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поправки 
𝑄𝑒∙∆𝑒

𝑄ВР∙∆ВР
, (

500

𝑑н
)

2
5⁄
 і формула для розрахункової маси запишеться 

як: 

𝑞 = 𝑞𝑐 [
500

𝑑н

]

2
5⁄ 𝑄𝑒∆𝑒

𝑄ВР∆ВР

, (7.15) 

де   𝑑н– діаметр негабаритної фракції, мм; 

𝑄ВР і ∆ВР – ці показники для нової ВР, що пропонується; 

𝑄𝑒 , ∆𝑒 – теплота вибуху і щільність заряджання еталонної (амоніт 

№6ЖВ) ВР. 

На основі статистичної обробки накопичених за багато років 

фактичних даних по веденню вибухових робіт різного призначення з 

урахуванням результатів наукових досліджень останніх років для 

різних галузей промисловості розроблено шкалу висаджуваності порід 

(табл. 7.2), на підставі якої з похибкою 10–15 % можна розраховувати 

необхідну питому витрату ВР, яка забезпечує заданий результат 

висаджування. 
 

Таблиця 7.2 

Шкала висаджуваності порід 
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о
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, 
т/

м
3
 

Розрахункова витрата 

ВР з теплотою 
вибуху 4190 кДж/кг, 

кг/м3, для виходу 

кусків розміром 
О

р
іє

н
то

в
н

и
й

 с
ер

ед
н

ій
 р

о
зм

ір
 

к
у
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а 
в
и
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о
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м
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и
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м
 

Б
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 5

0
0

 м
м

, 

н
е 

б
іл

ьш
е 

в
ід

 1
0

 

%
 

Б
іл

ь
ш

 я
к
 1

0
0

0
 м

м
, 

н
е 

б
іл

ьш
е 

в
ід

 3
–

5
 %

 

I 
Легко-

висаджувані 
I–II <0,5 

3–20 

(5–10) 
2,4–2,7 0,3–0,6 0,2–0,45 15–20 

II 
Середньо-

висаджувані 
III 0,5–1 

3–20 

(8–13) 
2,6–2,8 0,6–0,9 0,45–0,7 21–25 

III 
Важко-

висаджувані 
IV 1–1,5 

3–20 

(11–16) 
2,6–2,9 0,9–1,2 0,7–0,95 26–30 

IV 
Дуже важко-

висаджувані 
V >1,5 

3–20 

(14–20) 
2,7–3 1,2–1,5 0,95–1,2 31–35 

 
*Примітки:  1. Діаметр доліт 243 мм. 

2. Розмір кондиційного куска по 1000 мм. 
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3. Коефіцієнт міцності порід змінюється в широкому діапазоні  

(у дужках дано найпоширеніший для даної категорії значення). 

Суттєвим недоліком цієї класифікації, в основу якої покладено 

розрахункову питому витрату є те, що цей показник не фізичний, а 

витратний, який враховує гірничо-геологічні характеристики масиву, 

але зоставляє поза увагою ряд фактів, що впливають на механізм дії 

вибуху. Тому ця класифікація не враховує значної кількості варіацій 

параметрів вибуху, способів керування в просторі і часі енергетичним 

ресурсом продуктів детонації. 

Оскільки технологічні процеси і параметри вибухових робіт 

задаються, досягнення кінцевих результатів як по питомих 

енергозатратах, так і по оптимізації силових і інформаційних полів, що 

діють на масив, можливе шляхом уточнення в процесі використання. 

Більш повна класифікація порід за показником висаджуваності, що 

складається з 10 класів, наведена в табл. 7.3. 

В інженерній діяльності по забезпеченню виробництва 

сировинними ресурсами (паливо, руди металів, будівельні матеріали, 

мінерали тощо) і виконанню деяких видів будівельних робіт (канали, 

тунелі, водоймища) і робіт спеціального призначення енергія вибуху є 

найбільш ефективною (а часто і єдино можливою) технологічною 

ланкою певного виробничого процесу. Як зазначалось раніше вибухові 

технології розробки скельних порід ґрунтуються на використанні 

особливостей дії трьох різновидів зарядів з відмінним механізмом 

незворотного деформування: заряди викиду, розпушування і камуфлету 

(на значній глибині вони застосовуються зокрема в безшахтних 

геотехнологіях та вугільних шахтах). За ознакою форми заряду 

застосовуються: зосередженні (сферичні), циліндричні (свердловинні, 

шпурові), комбіновані (наприклад, котлові, тобто підсиленні в нижній 

частині котловим розширенням свердловинні модифікації), камерні та 

деякі інші. З погляду специфіки технологій, в яких використовують ВМ, 

практикується переважно висаджування  груп зарядів, які 

розміщуються в один, два чи багато рядів, за винятком свердловинних 

геотехнологій та деяких видів спеціальних робіт, де переважно 

застосовують вибухи поодиноких зарядів. 

Найбільш поширеними виробничими процесами і технологіями 

слід вважати: 

а) застосування масових вибухів викиду і скиду для спорудження 

профільних об’єктів – іригаційних каналів, транспортних магістралей, а 

також для розкриття покладів корисних копалин; 

б) застосування масових вибухів для подрібнення скельних масивів 

(уступів) при кар’єрних технологіях видобутку корисних копалин до 
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такого стану, що забезпечує ефективну екскавацію і транспортування 

гірської маси для подальшої переробки; 



 

 

1
75

 

 

Таблиця 7.3 

Класифікація порід за висаджуваністю [35] 

 
Клас за 

висад-

жува-
ністю 

Розрахункова 

питома ВР, 

кг/м3 

Відстань між 

природними 

тріщинами 
всіх систем у 

масиві, м 

Наявність у масиві 

окремостей, %, розміром, 

мм 

Межа 

міцності 

порід на 
стиск, 

Па∙105 

Густина 

порід, т/м3 

Приблизні категорії /групи/ порід 

+500 +1500 за Прото-

дьяконовим 

за Єдиною 

шкалою  

за буримістю 

за  

СНіП IV-2-84 

I 0,12–0,18 <0,10 0–2 0 100–300 1,4–2 VII–VI V–VIII III–V 

II 0,18–0,27 0,05–0,25 2–16 0 200–450 1,75–2,35 VI–V VII–V V–VI 

III 0,27–0,38 0,2–0,5 10–52 0–1 300–650 2,25–2,55 V–IV IX–XII VI–VII 

IV 0,38–0,52 0,45–0,75 40–80 0–24 500–800 2,5–2,8 IV–IIIa XI–XIII VII–VIII 

V 0,52–0,68 0,7–1 75–98 2–15 700–1200 2,75–2,9 IIIa–III XIII–XV VIII–IX 

VI 0,68–0,88 0,95–1,25 96–100 10–30 1100–1600 2,65–3 III–II XIV–XVI IX–X 

VII 0,88–1,1 1,2–1,5 100 25–47 1450–2050 2,95–3,2 II–I XV–XVIII X 

VIII 1,1–1,37 1,45–1,7 100 43–63 1950–2500 3,15–3,4 I XVII–XX X–XI 

IX 1,37–1,68 1,65–1,9 100 58–78 2350–3000 3,35–3,6 I XIX–XX X–XI 

X 1,68–2,03 >1,65 100 75–100 >2850 >3,5 I XX XI 
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в) застосування енергії вибуху на підземних гірничих роботах: 

– на проходженні капітальних і підготовчих гірничих виробок; 

– руйнування гірської породи на очисних роботах при видобутку 

руд і вугілля; 

г) вибухові роботи в безшахтних методах видобутку твердих 

корисних копалин та з метою інтенсифікації притоку флюїдів до 

експлуатаційних свердловин; 

д) застосування енергії вибуху при виконанні деяких робіт 

спеціального призначення (зварювання, штамповка металів, 

реконструкція портових споруд, руйнування будівель, споруд і 

конструкцій на сейсморозвідувальних роботах, руйнування мерзлих 

порід та деяких інших). 

 

7.2. Технології масових вибухів зарядів викидання 

При застосуванні зосереджених зарядів для отримання подовжених 

виїмок окремі заряди розміщуються на певній відстані з урахуванням 

особливостей їх взаємодії. 

Одночасний вибух декількох зосереджених зарядів утворюють 

суцільну воронку. При цьому спільна дія зарядів відрізняється від дії 

кожного окремого заряду. Наприклад, бічна поверхня воронки 

поодинокого заряду складає: 

𝑆од = 𝜋𝑟𝑅,  (7.16) 

або після підстановки  𝑟 = 𝑊𝑛  і  𝑅в = 𝑊√𝑛2 + 1: 

𝑆од = 𝜋𝑊2𝑛√𝑛2 + 1.  (7.17) 

При груповому висаджуванні зосереджених зарядів для отримання 

траншеї її бічна поверхня дорівнює: 

 𝑆тр = 2𝑅в𝑎 = 2𝑊√𝑛2 + 1 ∙ 0,5𝑊(𝑛 + 1) = 

       = 𝑊2(𝑛 + 1)√𝑛2 + 1 (7.18) 

В цьому випадку відстань поміж окремими зарядами в ряду 

прийнята:   𝑎 = 0,5𝑊(𝑛 + 1). 

В роботі [36] цей показник рекомендується визначати з виразу: 

𝑎 = 𝑊𝑛
2

3⁄   (7.19) 
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Досвід практичного виконання вибухових робіт показує, що в дні 

траншеї, отриманої висаджуванням декількох паралельних рядів 

зосереджених або лінійних зарядів, будуть відсутні нерівності, якщо 

відстані поміж рядами в не будуть перевищувати значення: 

в ≤ 𝑊𝑛в

2
3⁄ ,  (7.20) 

де  𝑛в = 𝑅в 𝑊⁄ ;   𝑅в – утворююча воронки. 

Відношення Sод до Sтр дорівнює [30]: 

𝑆од

𝑆тр

=
𝜋𝑛

𝑛 + 1
,  

а відповідно відношення обсягів воронок (рис. 7.2):  

𝑣од

𝑣тр

=
𝑊3𝑛2

0,5𝑊3𝑛(𝑛 + 1)
=

2𝑛

𝑛 + 1
= 𝐾вз. (7.21) 

Цей параметр може бути названий коефіцієнтом взаємодії, що являє 

собою величину, на яку слід зменшувати масу поодинокого заряду при 

серійному висаджуванні. 

 

 
 

Рис. 7.2. Воронки вибуху серії зарядів викиду: 
r – радіус воронки поодинокого заряду; 1 – воронка поодинокого заряду; 2 – те ж при 

серії зарядів (взаємодіючого); 3 – периферійний шар воронки; r1 – радіус воронок в серії; 
a – відстань між зарядами в ряду; W – л. н. с. 
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Залежно від величини n цей коефіцієнт змінюється наступним 

чином: 

 
п 0,4 1 1,5 2 2,5 3 

Квз 0,57 1 1,25 1,33 1,43 1,5 

 

В практиці для керованого вибуху (тобто з переміщенням породи в 

певному напрямку) показник п першого ряду (з боку бажаного 

розміщення більшості породи) приймають п = 1–1,5, а наступних – 1,5–

2,5. В цьому випадку в бік зарядів першого ряду викид породи складає 

до 70–80 % загальної кількості, в протилежний – 20–30 %. 

В практиці виконання інженерних робіт виникає необхідність 

застосування зосереджених зарядів при наявності похилої вільної 

поверхні під кутом α (при α = 0 поверхня горизонтальна), як це показано 

на рис. 7.3. В цьому випадку механізм його дії характеризується двома 

основними факторами: зміною взаєморозміщення центрів тяжіння 

породи в воронці до висаджування і в навалі; зменшення протидії сил 

гравітації викиду породи з воронки. Таким чином розвиток руху 

подрібненої породи здійснюється в силовому полі взаємодії продуктів 

детонації і гравітації (рис. 7.3).  
 

 
 

Рис. 7.3. Принципова схема дії вибуху на викид (а) і скидання (б): 
α – кут косогору; φ, φ1 – кути між вектором тяжіння і напрямком виштовхування 

кожного елемента з воронки; φ2 – кут між вектором тяжіння і напрямком обвалення; 
F∙sinφ – сили тертя; ∆r, ∆r2 – елементарні шари воронки, виражені через її радіус;  

1 – контур воронки викиду (скиду), 1, 1 – заряди викиду і скидання; 2 – центри 

гравітації окремих елементів воронки скидання; W – л. н. с. 

 

Ця взаємодія проявляється на кінцевій стадії висаджування при 

інерційному русі породи, коли дія продуктів детонації трансформується 
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в кінетичну енергію її руху. При скиданні зі збільшенням крутизни 

схилу воронка вибуху витягується вгору, а напрям дії вибуху (л. н. с.) 

виположується. В наслідок цього центр тяжіння воронки піднімається, 

траєкторія руху має вигляд пологої низької параболи. Ці фактори 

призводять до суттєвого скорочення енергетичних витрат, тобто до 

зменшення питомих затрат ВР. 

При великих значеннях α сили гравітації Р допомагають 

переміщенню породи з воронки і працюють супротив силам тертя Fsinα 

(рис. 7.3), що чинять опір дії вибуху. Залежність маси заряду від кута 

нахилу вільної поверхні найбільш доцільно досліджувати на основі 

порівняння параметрів воронок, отриманих висаджуванням поодиноких 

зарядів викиду і скидання при різних кутах схилу, визначаючи питому 

величину ВР при дії останніх функцією 𝐾ск =  𝑓(𝛼) (рис. 7.4). Цей 

коефіцієнт є параметром, що показує наскільки зменшується витрата ВР 

при висаджуванні зарядів, закладених в косогорі, порівняно з їх дією 

при α = 0 вільна поверхня є горизонтальною і Кск = Квик.  

При α > 0 – 𝐾ск = 𝐾вик
𝑚 . (7.22) 

Показник m задовільно корелює з функцією cos𝛼, графічна 

інтерпретація залежності 𝑚 = 𝑓(𝛼) наведена на рис. 7.4. 

 

 
 

Рис. 7.4. Графік функції кута нахилу вільної поверхні (кута косогору) [30] 

𝒎 = 𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝒇(𝜶) 
 

Маса поодинокого заряду скиду QВР згідно з (7.12) може бути 

розрахована за формулою: 

𝑄ВР
𝑐 = 𝑞р𝑊

3𝑛2[0,75(1 𝑛⁄ )2(1 + 0,02𝑊)]𝑐𝑜𝑠𝛼 , (7.23) 
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де 𝑞р =
1

3
𝑞в

н; вираз в квадратних дужках являє собою функцію 

параметрів скидання. 

При висаджуванні ряду зарядів їх взаємодія повинна враховуватись 

коефіцієнтом згідно з (7.21), який розміщується в знаменнику другого 

члена виразу в дужках і формула (7.23) для цього випадку буде записана 

у вигляді: 

𝑄ВР
𝑐,в = 𝑞р𝑊

3𝑛2 [0,75 (
1

𝑛
+ 𝑛)

2

(1 +
𝑊(𝑛 + 1)

100𝑛
)]

𝑐𝑜𝑠𝛼

. (7.24) 

На рис. 7.5 приводиться номограма для знаходження розрахункових 

величин коефіцієнтів скидання при різних параметрах поодиноких 

зарядів: W, n, α, а на рис. 7.6 розрахункова номограма для визначення 

маси поодиноких і взаємодіючих зарядів викиду і скидання. 

Суцільні заряди викиду і скидання характеризуються лінійною 

щільністю, тобто масою заряду ВР на 1 пог. м його довжини Qпог. 

Завдяки різноманітності розподілення ВР по довжині його 

висаджування забезпечує рівномірний викид чи скидання породи 

вподовж зарядної камери (траншеї).  

Формула розрахунку такого заряду отримана шляхом розділення 

правої частини формул (7.10), (7.23) на величину що визначає довжину 

дільниці еквівалентну відстані (а) поміж двома зосередженими 

зарядами: 

𝑄пог
в =

𝑞р𝑊
3𝑛20,75 (

1
𝑛

+ 𝑛)
2

(1 + 𝑊(𝑛 + 1))

0,5𝑊(𝑛 + 1)
. 

(7.25) 

Маса заряду 𝑄пог
ск  після деякого перетворення цієї формули і з 

урахуванням (7.22) дорівнює: 

𝑄пог
ск = 2𝑞р𝑊

2
𝑛2

𝑛 + 1
[0,75 (

1

𝑛
+ 𝑛)

2

(1 +
𝑊(𝑛 + 1)

100𝑛
)]

𝑐𝑜𝑠𝛼

. (7.26) 

Роботи, пов’язані з руйнуванням породи в косогорі і її переміщенні 

в зарядному напрямку, можуть бути виконані з застосуванням плоских 

(квазіплоских) систем зарядів у вигляді серії похилих свердловин. Вони 

розміщуються в один (рис. 7.7, а, б) або в декілька рядів (рис. 7.7, в). 

Знаходження параметрів висаджу вальних робіт при застосуванні 

плоских або багаторядних свердловинних зарядів для переміщення або 

скидання подрібненої породи є досить складною задачею. Питомі 

витрати ВР, їх розподілення по контуру висаджування залежать від 

багатьох факторів, які не завжди можуть бути враховані. Серед 
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параметрів що підлягають визначенню, як найбільш важливі, можуть 

бути названі: питомі витрати ВР, глибина і кут нахилу свердловин, 

відстань між свердловинами в ряду (а), та між рядами (в). При 

застосуванні пласких зарядів (рис. 7.8) параметри вибухових робіт 

залежать також від того, який контур накидання потрібно отримати. 

Слід відзначити, що при застосуванні ряду паралельних свердловин 

відриву породи в площині розташування свердловинних зарядів не 

відбувається, якщо коефіцієнт зближення зарядів ma перевищує його 

граничні значення згідно з формулою [36]: 

𝑚𝑎 = 𝑎 𝑊⁄ = √𝑞 𝐾в⁄ , (7.27) 

де   𝐾в – розрахункова питома витрата ВР для зарядів викиду; 

q – питомі витрати ВР для лінійних зарядів масою на одиницю 

довжини (Р): 

𝑞 =
𝑃𝐿

𝑊в
. (7.28) 

Окрім цього внаслідок прориву продуктів детонації після викиду 

забійки к.к.д. висаджування на викид значно зменшується, що повинно 

враховуватись в процесі виконання робіт, та по можливості 

нейтралізуватись певними інженерно-технологічними засобами 

(застосування ефективних конструкцій забійки, оптимізація конструкції 

свердловинних зарядів, параметрів свердловин, способів висаджування 

та ін.). Експериментально встановлено, що при коефіцієнті заряджання Кз 

= 1 (Кз – відношення довжини заряду до довжини свердловини) за 

рахунок витікання ПД втрачається більше половини всієї енергії ВР. 

Ці втрати досягають 30–50 % навіть при наявності забійки менше 30–

40 % довжини свердловини, тобто при Кз < 0,6–0,7. Отже, необхідно 

вживати певних заходів щодо удосконалення методів забійки свердловин, 

використовуючи наявні надбання (наприклад, самозаклинююча, активна та 

інші види забійок), або науково-практичні рекомендації. 

Оптимальну відстань (в) поміж рядами зарядів в роботі [36] 

пропонується визначати з виразу: 

в = 𝐻 0,4 sin22⁄ . (7.29) 
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Рис. 7.5. Номограма для знаходження коефіцієнта скидання  

при зміні параметрів поодинокого заряду W, n і α [30] 



 

183 

 
Рис. 7.6. Номограма для знаходження маси заряду скидання (3, 4) і викиду 

(1), викиду взаємодіючих (2): 

1 – для поодиноких зарядів викиду Квик
од = 0,75(

1

𝑛
+ 𝑛)

2
(1 + 0,02𝑊);  

2 – те ж для взаємодіючих зарядів викиду Квик
вз = 0,75(

1

𝑛
+ 𝑛)

2

(1 +
0,01𝑊(𝑛+1)

𝑛
);  

3 – для зарядів скидання згідно з формулою (7.22); 4 – 𝑄ВР = 𝑞р𝑛
2Квик

𝑐𝑜𝑠𝛼, 5 – 𝑄ВР = 𝑊3 

 

При застосуванні однорядної схеми (рис. 7.7, б) оцінка величини 

питомої витрати ВР для переміщення висаджуваної породи на відстань 

D виходять з наступних критеріїв [30]: 

ℰ =
𝐿п

𝑞𝑈𝑊
≥ 4;  𝜒 =

𝐵п

𝑞𝑈𝑊
≥ 4,  (7.30) 

де   𝐿п і 𝐵п – довжина і ширина плоского заряду; 

q – питомі витрати ВР; 

U – питомий об’єм продуктів вибуху при адіабатичному їх 

розширені до атмосферного тиску; 
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W – товщина шару висаджуваної породи; 

ℰ і 𝜒 – відповідно відносна довжина і ширина плоского заряду. 

 
Рис. 7.7. Схеми переміщення породи вибухом плоских зарядів в косогорі у 

вироблений простір:  
при однорядному (а, б) і трьохрядному розміщенні свердловин (в);  

D – відстань між центрами тяжіння висаджу ванної і переміщеної гірської маси;  
в – відстань між рядами; Н – висота висаджуваного уступу 

 

Ці критерії будучи повністю справедливі для випадку дії плоских 

зарядів, що забезпечують плоско паралельний рух породи (рис. 7.8), при 

певних допущеннях можуть послугувати вихідними положеннями при 

вивченні дії квазіплоских (паралельно-свердловинних) різновидів систем. 
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Рис. 7.8. Схема дії плоского заряду на скидання з питомими затратами ВР: 
а – малими; б – середніми; 1 – плоский заряд; 2 – газова порожнина;  

3 – вільна поверхня  в кінцевій стадії вибуху; 4 – траєкторія руху центра тяжіння;  

5 – контур розвалу; α – кут нахилу косогору 
 

Відомо, що в більшості випадків максимальний кидальний ефект 

має місце при висаджувані похилих під кутом 45 свердловинних 

зарядів. Згідно з [30] порівняно з вертикальними свердловинними 

зарядами цей показник більше в 1,25–2,3 рази. 

Визначимо критерії згідно з (7.30) стосовно однорядної схеми 

висаджування свердловинними зарядами. Величина В в цьому випадку 

є довжиною свердловини Lсв, що дорівнює 𝐿св = 𝐻 sin𝛼⁄ ; при 𝑊 =
вsin𝛼  і  в 𝐻⁄ = 0,4 sin2𝛼⁄ : 

𝜒 =
𝐿св

𝑞𝑈𝑊
=

5

𝑡𝑔𝛼𝑞𝑈
≥ 4. (7.31) 
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Виходячи з практично допустимого об’єму переміщеної скальної 

породи 90 % для серії похилих під кутом 45 свердловин питома вага ВР, 

що може забезпечити плоско паралельний викид, буде складати [30]: 

𝑞 = 0,67√𝑊
3

. (7.32) 

При багаторядних свердловинних схемах для забезпечення 

необхідної кінематики руху висаджуваної породи, доцільною буде 

схема, при якій вибух попереднього ряду свердловин не буде 

перешкоджати розвиткові викиду наступного. Це може бути досягнуто 

порядним короткосповільненим висаджуванням з послідовністю 

ініціювання, починаючи з першого ряду. 

Ширина розвалу з застосуванням оптимального часу сповільнення 

значно зменшується порівняно з миттєвим висаджуванням. Час 

сповільнення tc поміж послідовними вибухами рядів повинен бути 

достатнім, щоб процес розширення продуктів детонації попереднього 

ряду встиг досягнути атмосферного тиску, тобто tc = tp. Величина tp 

визначається згідно з [30] за формулою: 

𝑡𝑝 =
𝐶𝑡𝐻г.п

𝑣
, (7.33) 

де  𝐻г.п – товщина газової порожнини по нормалі до площини системи 

зарядів при адіабатичному розширення продуктів детонації 

до атмосферного тиску; 

𝑣 – початкова швидкість руху породи; 

𝐶𝑡 – коефіцієнт, що враховує характер зміни швидкості 𝑣 в процесі 

розширення газової порожнини, прийнятий рівним 1,5. 

Оскільки 𝐻г.п = 𝑞𝑊𝑈, то час сповільнення tc визначиться як: 

𝑡𝑐 = 1,061𝑊𝑈√
𝜌𝑞

𝑒ВР𝜂
. (7.34) 

Заслуговують на певну увагу деякі способи керованого висаджування 

зарядів для керованого переміщення породи в бажаному напрямку. 

Зокрема, експериментами було виявлено нові факти поведінки 

висаджуваної породи при певних схемах розміщення зарядів і їх 

ініціювання. Якщо короткосповільнене висаджування горизонтально 

розміщеного ряду зарядів з інтервалом сповільнення менше певної 

критичної величини, то викид породи відбувається не в бік раніше 

висадженого заряду, як це зазвичай вважалось, а в бік зарядів, 

висаджуваних пізніше (рис. 7.9). 
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Рис. 7.9. Схема одностороннього направленого викидання породи  

при короткосповільненому висаджуванні горизонтально розміщеної 

схеми зарядів з до критичним інтервалом сповільнення: 
vн – напрям ініціювання; а – відстань між зарядами; W – л.н.с. 

 

Вищенаведена схема висаджування системи зарядів з 

використанням особливостей до критичних сповільнень має певну 

перспективу при розробці нових методів направленого висаджування, 

проте потребує подальшого вивчення і перевірки в виробничих умовах. 

З числа нових схем виконання земляних робіт можна назвати спосіб 

утворення накидної греблі двостороннім висаджуванням зарядів під 

шаром води з застосуванням допоміжних зарядів для утворення в 

водному середовищі газових порожнин, що сприяють рухові породи в 

потрібному напрямку (рис. 7.10). 

 
Рис. 7.10. Схема підводного направленого висаджування для утворення 

накидної греблі (4) з дна водоймища шляхом спрямування руху 

подрібненої породи в бік утворюваних газових порожнин (3): 
1 – основні заряди; 2 – допоміжні заряди для утворення газових порожнин (3) 
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7.3. Підривні роботи при видобутку корисних копалин  
в кар’єрах 

Головним технологічним процесом при видобутку твердих корисних 

копалин відкритим способом є подрібнення їх за допомогою шпурових 

(рис. 7.11), свердловинних (рис. 7.12), котлових (рис. 7.13) і камерних 

(рис. 7.14) зарядів розпушування. 

 
Рис. 7.11. Схема розміщення в уступі вертикальних (а), похилих (б) і 

горизонтальних (в) шпурів на кар’єрі: 
Wп – лінія спротиву по підошві; Н – висота уступу; а – відстань між шпурами; б – відстань між 

рядами шпурів; с – відстань від верхньої бровки уступу до першого ряду шпурів 

 

 
Рис. 7.12. Схеми вертикального (а), похилого (б) і горизонтального (в) 

розміщення свердловинних зарядів в уступі: 
1 – заряд ВР; 2 – ініціюючий заряд; 3 – забійка; 4 – ДШ;  

Wп – лінія спротиву по підошві; Н – висота уступу; W – л.н.с. 
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Рис. 7.13. Схема розміщення поодинокого (а) і системи котлових зарядів 

на уступі: 
1 – заряд ВР; 2 – ініціюючий заряд; 3 – забійка; 4 – ДШ; Н – висота уступу; W – л.н.с. 

 

 
Рис. 7.14. Схеми розміщення камерних зарядів: 

а – через шурф; б – через штольню; в – Т-подібна мінна виробка з двохбічним 

розміщенням зарядів; 1 – уступ висаджуваних порід; 2 – забійка; 3 – дріт вибухової 
мережі; 4 – зарядна камера; 5 – заряд ВР; 6 – ініціатор; 7 – розрахункова лінія відриву;  

8 – зумпф; 8 – штольня; 9 – щит; 10 – шурф 

 

Метод шпурових зарядів (рис. 7.11) являє собою систему отворів 

діаметром до 75 мм і глибиною до 5 м, пробурених в уступі під різним 

кутом по відношенню до поверхні уступу (від 0 до 90). Застосовується 

при невеликих об’ємах і незначному фронті робіт, головним чином при 



 

190 

розробці покладів малої потужності або селективному способі їх 

виймання. 

В залежності від глибини шпурів вони розподіляються на мілкі (до 

1,5 м), середні (1,5–2,5 м) і глибокі (2,5–5 м). кількість і глибина шпурів 

визначаються технологічними вимогами. Розрахункова лінія 

найменшого спротиву Wп визначається з виразу: 

𝑊п = 0,87√
𝑃

𝑞𝑚
, (7.35) 

де   Р – кількість ВР в 1 м шпуру; 

q – питома вага ВР, кг/м3; 

m – коефіцієнт зближення зарядів, 𝑚 = 𝑎 𝑊⁄ = (1,1 − 1,5); 

а – відстань між шпурами. 

Відстань між рядами в складає[27]: 

в = 𝑚(1 − 0,1𝐻).  (7.36) 

Переважним способом розпушування скельних порід на кар’єрах є 

застосування свердловинних зарядів одно-, двох- чи багаторядного 

розміщення в уступі з різноманітними схемами короткосповільненого 

висаджування. 

Свердловинами називають циліндричні отвори в породі діаметром по-

над 75 мм при глибині до 5 м і любого діаметра при глибині більше 5 м. По 

просторовому розміщенню в висаджуваному масиві свердловини бувають 

вертикальні, похилі і горизонтальні (рис. 7.12). Переважне застосування на 

кар’єрах мають вертикальні свердловинні заряди. 

Головними параметрами вибухових робіт свердловинними 

зарядами розпушування є: діаметр свердловин, висота уступу (Н), 

відстань між свердловинами (а) і між рядами (в), лінія спротиву по 

підошві (Wп), довжина перебура і забійки, маса заряду, а також його 

конструкція, способи і методи ініціювання. В тих випадках, коли об’єму 

свердловини не вистачає для розміщення всієї необхідної маси заряду 

для досягнення належного подрібнення застосовують котлові 

розширення свердловин (рис. 7.13), одне в нижній її частині 

(рис. 7.13, а), або декілька по всій довжині свердловини (рис. 7.13, б). 

Слід відзначити, що одним з надзвичайно ефективних методів підви-

щення ефективності подрібнення породи в уступі (головне технологічне 

завдання) є створення умов для утворення оптимальних полів напруг і 

відповідних деформацій масиву шляхом застосування різноманітних схем 

послідовності ініціювання частин зарядів всередині свердловини, 

свердловин в ряду і рядів у блоці. Певну роль крім цього відіграють також 
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такі фактори, як правильний підбір ВР з відповідними детонаційними і 

енергетичними властивостями, належне врахування структури і текстури 

висаджуваного блока, фізико-механічних властивостей порід, пропозиції 

щодо керованої зміни складових параметрів вибухового імпульсу для 

інтенсифікації і оптимізації процесу руйнування. 

Головні параметри розміщення свердловинних зарядів 

визначаються наступним чином: діаметр свердловини для заданої 

висоти уступу (Н) знаходимо з виразу: 

𝑑св = 28Н√𝑞р ∆⁄ ,    (7.37) 

де   𝑞р – розрахункова питома маса заряду ВР на розпушування, кг/м3 

(табл. 7.1); 

∆ – густина заряджання ВР, т/м3, при заряджанні не патронованими 

ВР зазвичай складає 0,6 – 1,2 т/м3 (табл. 7.4) [35]. 
 

Таблиця 7.4 

Місткість одного метра погонного свердловини залежно від діаметру 

та щільності ВР 
 

Діаметр 

сверд-

ловини, 
мм 

Густина (щільність) заряджання ∆, т/м3 

0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 

80 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5 4,8 5,0 5,5 6,0 

85 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,2 6,8 

90 3,8 4,1 4,4 4,7 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 7,0 7,6 

95 4,3 4,6 5,0 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8 7,1 7,8 8,5 

100 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,7 9,5 

105 5,2 5,6 6,1 6,5 6,9 7,4 7,8 8,2 8,7 9,5 10,4 

110 5,7 6,2 6,7 7,2 7,6 8,1 8,6 9,1 9,6 10,5 11,5 

115 6,3 6,8 7,3 7,8 8,4 8,9 9,4 9,9 10,4 11,5 12,5 

120 6,8 7,4 7,9 8,5 9,1 9,6 10,2 10,8 11,3 12,5 13,5 

125 7,3 7,9 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 11,6 12,2 13,4 14,7 

130 7,9 8,6 9,3 9,9 10,6 11,2 11,9 12,6 13,2 14,5 15,9 

135 8,6 9,3 10,0 10,7 11,5 12,2 12,9 13,6 14,3 15,8 17,2 

140 9,3 10,0 10,8 11,6 12,4 13,1 13,9 14,7 15,4 17,0 18,5 

145 10,0 10,8 11,6 12,4 13,2 14,1 14,9 15,7 16,6 18,2 19,9 

150 10,6 11,5 12,3 13,2 14,1 15,0 15,9 16,8 17,7 19,4 21,2 

155 11,3 12,3 13,2 14,2 15,1 16,1 17,0 17,9 18,9 20,8 22,7 

160 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1 17,1 18,1 19,1 20,1 22,1 24,1 

165 12,8 13,9 14,9 16,0 17,1 18,1 19,2 20,3 21,3 23,5 25,6 

170 13,6 14,7 15,9 17,0 18,1 19,3 20,4 21,5 22,7 24,9 27,2 

175 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 22,8 24,0 26,4 28,8 

180 15,3 16,5 17,8 19,1 20,4 21,6 22,9 24,2 25,4 28,0 30,5 
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Продовження табл. 7.4 

 

Діаметр 

сверд-
ловини, 

мм 

Густина (щільність) заряджання ∆, т/м3 

0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,1 1,2 

185 16,1 17,5 18,8 20,2 21,5 22,9 24,2 25,5 26,8 29,6 32,3 

190 17,0 18,4 19,8 21,2 22,7 24,1 25,5 26,9 28,3 31,2 34,0 

195 17,9 19,4 20,9 22,4 23,9 25,4 26,9 28,4 29,9 32,9 35,9 

200 18,9 29,4 22,0 23,6 25,2 26,7 28,3 29,9 31,4 34,6 37,7 

205 19,8 21,5 23,1 24,8 26,4 28,1 29,7 31,4 33,0 36,3 39,6 

210 20,8 22,5 24,3 26,0 27,7 29,5 31,2 32,9 34,7 38,1 41,6 

215 21,8 23,6 25,4 27,2 29,1 30,9 32,7 34,5 36,3 40,0 43,6 

220 22,8 24,7 26,6 28,5 30,4 32,3 34,2 36,1 38,0 41,8 45,6 

225 23,9 25,9 27,8 29,8 31,8 33,8 35,8 37,8 39,8 43,8 47,7 

230 24,9 27,0 29,1 31,2 33,2 35,3 37,4 39,5 41,6 45,7 49,9 

235 26,0 28,2 30,3 32,5 34,7 36,8 39,0 41,2 43,3 47,7 52,0 

240 27,1 29,4 31,7 33,9 36,2 38,4 40,7 43,0 45,2 49,7 54,3 

245 28,3 30,6 33,0 35,3 37,7 40,0 42,4 44,8 47,1 51,8 56,5 

250 29,5 31,9 34,4 36,8 39,3 41,7 42,2 46,7 49,1 54,8 58,9 

255 30,7 33,2 35,8 38,3 40,9 43,4 46,0 48,6 51,1 56,2 61,3 

260 31,9 34,5 37,2 39,8 42,5 45,1 47,8 50,5 53,1 58,4 63,7 

265 33,1 35,8 38,6 41,3 44,1 46,8 49,8 52,4 55,1 60,6 66,1 

270 34,3 37,2 40,1 42,9 45,8 48,6 51,5 54,4 57,2 62,9 68,7 

275 35,7 38,6 41,6 44,6 47,6 50,5 53,5 55,5 59,4 65,4 71,3 

280 36,9 40,0 43,1 46,2 49,2 52,3 55,4 58,5 61,6 67,7 73,9 

285 38,3 41,5 44,6 47,8 51,0 54,2 57,4 60,6 63,8 70,2 76,5 

290 39,6 42,9 46,2 49,5 52,8 56,1 59,4 62,7 66,0 72,6 79,2 

295 41,0 44,4 47,8 51,2 54,7 58,1 61,5 64,9 68,3 75,2 82,0 

300 42,4 45,9 49,5 53,0 56,5 60,1 63,6 67,1 70,7 77,7 84,8 

310 45,3 49,0 52,8 56,6 60,4 64,1 67,9 71,7 75,4 83,0 90,5 

320 48,3 52,3 56,3 60,3 64,4 68,4 72,4 76,4 80,4 88,5 96,5 

 

Цей параметр вибирають виходячи з ряду умов, а саме: 

а) рівність продуктивності бурового верстата й екскаватора (за 

гірською масою), тобто: 𝑑св = 100√Ее, де Ее – об’єм ковша екскаватора; 

б) відповідність діаметра свердловини тріщинуватості порід і 

потрібної крупності дроблення. 

Опір, який долається по підошві уступу (Wп) при Wп ≤ 0,8Н 

обчислюється за формулою: 

𝑊п = 24𝑑з√∆ 𝑞р⁄ .  (7.38) 
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Якщо відома фактична питома витрата ВР на розпушування 1 м3 

породи в уступі для умов нормального розпушування, то: 

𝑊п = 0,9√Р 𝑞р⁄ .  (7.39) 

При висоті уступу 20–25 м величину ЛОПП рекомендується 

знаходити з виразу [27]: 

𝑊п =
√0,56р2 + 4𝑚𝑞рр𝐻𝑙св

2𝑚𝑞𝐻
− 0,75р. (7.40) 

Маса ВР у 1 м свердловини Р, кг, залежно від густини (щільності) 

заряджання ∆.  

Значення 𝑊п повинно відповідати у будь-якому разі умові 

 𝑊п = 𝐻𝑐𝑡𝑔𝛼𝑦 + 3, де α – кут укосу уступу; 3 – мінімальна безпечна 

відстань від бровки уступу до вісі свердловини, м. 

Відстань між вертикальними свердловинами в ряду (а) приймають 

з виразу 𝑎 = 𝑚𝑊п, а між рядами свердловин (в) – в = (0,85 − 1)𝑊п, де 

m – коефіцієнт наближення свердловин m = 0,6…1,4. Маса заряду (Q) в 

першому ряду свердловини складає: 

𝑄 = 𝑞р𝑊п𝛼𝐻.  (7.41) 

Величина перебурювання 𝑙пер = (10… 15)𝑑св (нижня межа для 

порід I категорії тріщинуватості, верхня – для V-ї), або 𝑙пер ≤ 0,5𝑞р𝑊. 

Величина забивки береться в діапазоні (15…20)𝑑св, але не менше 

0,75Wп. 

Розрахунок параметрів похилих свердловинних зарядів, які 

застосовуються, як правило, з кутом укосу 55…75, виконується в тій 

самій послідовності, що і для вертикальних, однак з поправкою на кут 

нахилу свердловини. 

Розрахункова відстань між свердловинами в ряду і між рядами у 

разі квадратної сітки їх розміщення для зарядів, які висаджуються за 

однієї відслоненої поверхні (проходка виїмок, траншей і котлованів) 

визначається за формулою: 

𝑎 = в = √𝑝 𝑞р⁄ . 

У разі відсутності обмежень щодо розлітання кусків після вибуху 

довжину забивки можна брати до 10dсп, щоб поліпшити дроблення 

породи і зменшити руйнування за контурної частини масиву. 

Якщо потужність висаджуваного шару Н = 0,8а, заряди 

розраховують таким чином: 
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а) визначають масу заряду, кг: 𝑄 = 𝑞р𝐻; (7.42) 

б) обчислюють відстань між зарядами в ряду (а) і між рядами (в): 

𝑎 = в = 𝑚𝑊н, 

де m – відносна відстань між зарядами, m = 0,7…1,2. 

Відстань між рядами (в) приймається рівною (а) при двох 

відслонених поверхнях, тобто мережа свердловин є квадратною. 

Величина забивки має бути не меншою 1
3⁄  глибини свердловини. 

Величину л.н.с. (Wп), що являє собою горизонтальну відстань від 

нижньої бровки уступу до осі свердловини, знаходять з виразу: 

𝑊н =
0,9

𝑠𝑖𝑛𝛼н√р 𝑞р⁄
. (7.43) 

Мережа свердловин при наявності двох відслонених поверхонь 

наведена в табл. 7.5. 

Метод котлових зарядів (рис. 7.13) застосовується для розміщення 

в певній частині свердловини додаткової кількості ВР, для чого 

вибуховим методом отримують котлове розширення певного об’єму 

одним або декількома порстрілюваннями. 

Орієнтовна мережа свердловин, м, у разі висаджування зарядів у 

масиві порід з двома відслоненими поверхнями [35]. 
 

Таблиця 7.5 

Мережа свердловин при наявності двох відслонених поверхонь 

 

Діаметр 
заряду, 

мм 

Група порід за СНіП IV-2-84 

IV V VI VII VIII IX X XI 

100 4,0×4,0 3,85×3,85 3,75×3,75 3,5×3,5 3,2×3,2 3,0×3,0 2,8×2,8 2,7×2,7 

150 5,5×5,5 5,2×5,2 4,9×4,9 4,6×4,6 4,3×4,3 3,0×4,0 3,8×3,8 3,5×3,5 

215,4 7,3×7,3 6,8×6,8 6,5×6,5 6,2×6,2 5,8×5,8 5,5×5,5 5,2×5,2 4,8×4,8 

244,5 8,2×8,2 7,5×7,5 7,2×7,2 6,9×6,9 6,4×6,4 6,1×6,1 5,8×5,8 5,4×5,4 

 

Діаметр котла визначають за формулою: 

𝑑К = 1,24√𝑄 ∆⁄3
, (7.44) 

де Q – маса основного заряду, що дорівнює 𝑄 = 𝑞р𝑊
3 (𝑞р згідно з 

табл. 7.1). 

Маса прострілочного заряду (Qпр) для отримання котла дорівнює: 

𝑄пр =
𝑄

Ппр∆
, (7.45) 
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де Ппр – коефіцієнт прострілюваності породи, дм3/кг (в гранітах, 

кварцитах, вапняках щільних в середньому дорівнює 6, в роговиках, 

скарнах, міцних доломітах, гранітах крупнозернистих IX–X категорії 

Ппр = 3 дм3/кг). 

Зосередженні заряди ВР великої маси, розміщені в спеціальних 

виробках (камерах) називаються камерними (рис. 7.14). В практиці цей 

метод висаджу вальних робіт застосовують в районах, де природні умови 

ускладнюють виконання бурових робіт. Для розміщення зарядів в 

висаджу вальному масиві проходять шурф (рис. 7.14, а), або штольню 

(рис. 7.14, б), яка може закінчуватись камерою (рис. 7.14, б, 4). Вибір 

зарядної камери (шурф, штольня, одно-двостороння камера) 

визначається висотою уступу, рельєфом місцевості і іншими факторами. 

При малій висоті уступу доцільніше використовувати шурфи, при 

великій – штольні з г-подібним або Т-подібним профілем (тобто 

двостороннім) розташуванням камер. Масу поодинокого камерного 

заряду роздрібнення розраховують за формулою: 

𝑄 = 𝑞р𝑊𝐻𝑎,  (7.46) 

а загальна його маса при серійному висаджуванні складає: 

𝑄 = 𝑞р𝑊
3(0,5 + 0,4𝑎),  (7.47) 

де а – відстань між камерними зарядами в ряду, приймається в межах 

а = 0,8–1,4; 

𝑞р – розрахункова питома витрата ВР (табл. 7.6). 
 

Таблиця 7.6 

Розрахункова маса заряду 
 

Категорія 
порід 

𝑞р, кг/м3 

Категорія 
порід 

𝑞р, кг/м3 

за даними 

Союзвибухпрому 

за даними 

практики 

за даними 

Союзвибухпрому 

за даними 

практики 

IV 0,43 0,42–0,63 VIII 0,73 0,68–0,80 

V 0,48 0,55–0,69 IX 0,78 0,67–0,77 

VI 0,58 0,54–0,78 X 0,85 0,76–0,91 

VII 0,65 0,59–0,80 XI 1,05 0,96–1,17 

 

Л.н.с. у переважній більшості випадків приймається в межах (0,5–

0,95)Н. 

Дані по розрахунковій масі ВР при застосуванні камерних зарядів 

для IV–VII категорій породи наведено в табл. 7.6. 
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Питомі витрати ВР (𝑞р) при висаджуванні камерними зарядами 

розпушування, кг/м3 в залежності від категорії порід [27]. 
 

7.4. Керування енергією вибуху свердловинних зарядів  
в кар’єрах для підвищення ефективності подрібнення 
порід 

Як відомо, енергія вибуху в монолітному середовищі передається 

хвилею і продуктами детонації у вигляді пружної і кінетичної складової. 

Виникає питання, яка із цих двох складових відповідальна за руйнування 

середовища. Розглянувши елементарний шар середовища товщиною dr на 

відстані r від джерела симетричного вибуху можемо відзначити, що він 

знаходиться в складному напруженому стані, який характеризується 

стискуючими σr і розтягуючими тангенціальними στ напругами. 

Одночасно він рухається від центра (αi) заряду в напрямі радіуса з 

швидкістю vr (рис. 7.15) і розтягуватись в перпендикулярному напрямі зі 

швидкістю vτ. Оскільки швидкість розтягування збільшується в напрямку 

до заряду, то цей шар по товщині буде зазнавати нерівномірне 

розтягування, тобто частинки нижньої площини будуть розтягуватись 

швидше верхньої. Ця обставина призводить до того, що елементарний 

шар породи зазнає одночасно деформації ударного розтягування і 

ударного зсуву (перекосу). Останній проявляється в тому, що виділена 

уявна площина із положення а-а за рахунок градієнта швидкості 

розтягування 
∆𝑣𝜏

∆𝑟
 повертається на кут γ в положення в-в (рис. 7.16, а) до 

моменту досягнення руйнуючого значення γр, тоді: 

𝛾р =
∆𝑣𝜏∆𝑡с

∆𝑟
, (7.48) 

де   ∆𝑡с – час, протягом якого елементарний шар породи зруйнується під 

дією деформації ударного зсуву. 

Час, що потребується для досягнення відносного подовження (ξ) до 

його руйнівного значення ξр складає: 

∆𝑡р =
𝜎В

𝐸
∙
𝑟

𝑣𝑟

, (7.49) 

де   𝜎В – межа міцності породи при ударному розтягуванні; 

Е – модуль пружності. 
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Рис. 7.15. Поле швидкостей в середовищі при вибухові заряду ВР 
 

 
 

Рис. 7.16. Два види деформацій елементарного об’єму середовища: 
а – ударний зсув (перекос) під дією градієнта швидкості; б – одноосне розтягування; 

 ∆l – деформація розтягування; γр – критична деформація ударного зсуву 

 

Швидкість 𝑣𝑟  знаходимо з відомих кінематичних залежностей: 

𝑣𝑟 =
𝑣𝜏

2𝜋
. (7.50) 

Виходячи зі співвідношення ∆𝑡р ∆𝑡с⁄  з урахуванням (7.5) і 

прийнявши значення 𝜐′′ для сферичної симетрії 2 і для циліндричної 1 

видно, що порода руйнується від деформацій ударного зсуву в декілька 

разів швидше, ніж від деформацій ударного розтягування. 

З вищенаведених співвідношень шляхом перетворень можна 

встановити, що на момент руйнування породи внаслідок ударних 
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зсувних деформацій потенціальна енергія розтягування відноситься до 

енергії зсуву як   

𝑄зсув =
1 + 𝜇

2(п𝜋)2
, (7.51) 

де   μ – коефіцієнт Пуассона; 

п – для сферичних зарядів дорівнює 2, для осьової симетрії – 1. 

В табл. 7.7 наведені результати розрахунків цього співвідношення. 
 

Таблиця 7.7 

Відносна потенціальна енергія 
 

Значення 

коефіцієнта 

Пуассона 

Співвідношення згідно з (6.51) Значення 

коефіцієнта 

Пуассона 

Співвідношення згідно з (6.51) 

для сферичної 

симетрії 

для осьової 

симетрії 

для сферичної 

симетрії 

для осьової 

симетрії 

0,1 71,7 17,93 0,3 60,68 15,17 

0,15 68,6 17,15 0,35 58,43 14,6 

0,2 65,7 16,43 0,4 56,34 14,1 

0,25 63,1 15,78 0,5 52,59 13,15 

 

З рис. 7.15 і 7.16 та табл. 7.7 можна зробити висновок про те, що 

основним робочим агентом подрібнення є ударний зсув, що є наслідком 

градієнта швидкості руху 
𝑑𝑣𝑟

𝑑𝑟
, який для циліндричної і сферичної 

симетрії складає відповідно: 

|
𝑑𝑣𝑟

𝑑𝑟

|
ц

=
𝑣0𝑟з
𝑟2

; |
𝑑𝑣𝑟

𝑑𝑟

|
сф

=
2𝑣0𝑟з

2

𝑟3
.  (7.52) 

Отже, для інтенсифікації подрібнення породи слід створювати умови, 

при яких за рахунок взаємодії зарядів елементи висаджуваного масиву 

знаходяться в складному напруженому стані з переважним навантаженням 

дотичними напругами протягом якомога більшого часу. 

Співвідношення потенціальної енергії розтягування і енергії зсуву 

в залежності від коефіцієнта Пуассона 𝜐  . 
Крім цього певний ефект додаткового подрібнення породи може 

бути досягнуто, якщо створити умови для співударяння кусків породи в 

процесі руху, для утворення додаткових відкритих поверхонь, а також 

за рахунок оптимізації детонаційних властивостей ВР, комбінації 

конструкцій зарядів у свердловині, способів їх ініціювання і ін. Одним 

з найбільш ефективних методів керування процесом подрібнення 

породи в уступі є застосування коротко-сповільненого висаджування 

(КСВ) – послідовне висаджування груп (серій) чи окремих зарядів з 
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інтервалами в тисячні частки секунди. Інтервал сповільнення і 

послідовність висаджування – основні фактори, що визначають 

ефективність КСВ. У великоблочних важковисаджуваних породах ці 

фактори доповнює третій – орієнтування фронту відбивання зарядів до 

переважаючої системи тріщин у масиві, що руйнується (за допомогою 

схем КСВ). 

Ефективне дроблення у разі КСВ досягається за малих сповільнень – 

інтерференцією хвиль напружень, за середніх – утворенням додаткових 

відкритих поверхонь і за великих – співударянням кусків породи. 

Вибір часу сповільнення залежить від швидкості поширення хвиль 

напружень, величини останніх, і залежно від властивостей і 

тріщинуватості масиву (рис. 7.17) коливається від 2 до 70 мс. Короткі 

інтервали сповільнень створюються за допомогою відрізків ДШ, кожний 

довжиною 6,5 м, і детонують за час 1 мс. Через неоднорідність масиву і 

мінливість його властивостей від свердловини до свердловини ефект 

інтерференції хвиль у практиці використовувати досить складно, 

оскільки вони потребують точного інтервалу часу (до 0,1 мс). Якщо 

відстань між зарядами перевищує зону дроблення, інтерференція хвиль 

напружень відбувається в режимі їх взаємного гасіння. 

 

 
 

Рис. 7.17. Характер загасання напружень у разі висаджування  

залежно від відстані в масиві: 
1 – монолітному; 2 – тріщинуватому; I, II – тріщини масиву 

 

Об’єм руйнування породи у разі КСВ збільшується 

пропорціонально збільшенню кількості відкритих поверхонь (від однієї 

до трьох). Щоб отримати відкриту поверхню, потрібно мати необхідну 

ширину простору (щілини) між порушеною і непорушеною частинами 

масиву у межах 1(10)…1(30)W. Схема руйнування масиву у разі КСВ 

зображена на рис. 7.18. Час сповільнення між зарядами для цього 

випадку становить 25…75 мс. 
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Рис. 7.18. Схема руйнування масиву за КСВ: 
1 – заряди, що вибухають миттєво; 2 – заряди, що підриваються зі сповільненням 

 

У разі КСВ за рахунок співударянь кусків породи відбувається їх 

додаткове дроблення. Ступінь дроблення підвищується, коли напрями 

розлітання кусків породи перетинаються під кутом не менш як 90. 

Із збільшенням міцності порід інтервал сповільнення зменшується: 

 
f 6…13 13…16 16…20 

tсп, мс 45…55 35…45 25…35 

 

Залежно від типу схеми висаджування діапазон швидкості фронту 

висадженої породи – від 3..6 до 20…60 м/с. дроблення кусків породи, 

що співударяються, відбувається за різниці швидкостей розлітання 

більш як 15 м/с. швидкість розвитку тріщин у суцільному масиві 

залежно від міцності порід дорівнює 500…1500 м/с у ближній зоні і 

150…300 м/с – у дальній. 

У разі КСВ після зсуву призми викиду в серії висаджування зарядів 

ВР дією залишкового тиску газоподібних продуктів масив набуває 

напруженого стану. 

Різновид КСВ – висаджування з внутрішньо свердловинним 

сповільненням (різночасовим ініціюванням) окремих частин зарядів (tсп 

= 10….15 мс у разі ініціювання за допомогою ДШ чи 15…25 мс за 

електричного ініціювання за допомогою ЕДКС). 

Напружений стан масиву у разі висаджування посилюється із 

застосуванням схем КСВ за оптимального висаджування зарядів 

відносно тріщин масиву, конструкцій комбінованих зарядів з різних 

типів ВР, розосередження зарядів повітряними, водяними й інертними 

проміжками (останні розміщують на рівні горизонтальних тріщин 

масиву), активної забивки тощо. 

Класифікація основних методів керування подрібненням гірських 

порід на кар’єрах наведена в табл. 7.8. 
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Таблиця 7.8 

Сучасні методи підривних робіт при кар’єрних розробках скельних порід [27, 35] 
 

Клас підривних 
робіт за 

призначенням 

Найменування 
підривних робіт 

Загальні методи 
підривних робіт 

Методи інтенсифікації висаджувальних робіт свердловинними зарядами 

метод фактори підвищення 
ефективності вибуху 

умови застосування 

Висаджувальне 
дроблення 
гірських порід 

Видобувні і 
розкривні роботи 
на кар’єрах і 
розрізах 

Шпурові, 
свердловинні, 
котловані, 
камерні заряди 
дроблення 

Багаторядне 
короткосповільнене 
висаджування (порядні, 
діагональні, радіальні, 
хвильові, комбіновані схеми 
сполучення свердловин) 
(табл. 7.9, рис. 7.21–7.29) 

Утворення додаткових 
відкритих поверхонь і зон 
попереднього напруженого 
стану масиву; співвударяння 
кусків висаджуваної породи; 
збільшення часу дії вибуху 
на масив та окремі дільниці 

Кількість рядів свердловин 
не менше трьох; схему 
комутації мережі і інтервал 
вибирають в залежності 
від міцності порід, кута 
нахилу шарів та інших 
факторів 

Висаджування в 
затиснутому 
середовищі (на 
подрібнену ма-
су) уступів нор-
мальної висоти 
(рис. 7.19) 

Видобувні 
роботи на 
кар’єрах 

Свердловинні 
заряди 

Висаджування без уборки 
раніш подрібненої породи 
попередньою заходкою 

Попередній напружений 
стан масиву; співударяння 
кусків висаджуваної породи; 
зменшення питомих витрат 
ВР на кінетичну енергію 
руху; збільшення часової 
складової імпульсу 

Кількість рядів свердловин 
не менше 4; збільшено на 
10–15 % питома вага ВР 
для першого ряду; 
наявність робочих 
майданчиків шириною не 
менше 30 м 

Висаджування в 
затисненому 
середовищі при 
високих уступах 
(рис. 7.20) 

Видобувні 
роботи на 
кар’єрах 

Свердловинні 
заряди 

Те ж Те ж Кількість рядів свердло-
винних зарядів не менше 5; 
наявність робочих майдан-
чиків шириною 45–60 м; 
короткосповільнене висад-
жування на врубові ряди; 
висаджування на гірську 
неубрану масу попередньо-
го висаджування; застосу-
вання розосереджених 
повітряними чи інертними 
проміжками з різночасним 
ініціюванням 
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Продовження табл. 7.8 

Клас підривних 
робіт за 

призначенням 

Найменування 
підривних робіт 

Загальні методи 
підривних робіт 

Методи інтенсифікації висаджувальних робіт свердловинними зарядами 

метод фактори підвищення 
ефективності вибуху 

умови застосування 

 Видобувні 
роботи на 
кар’єрах 

Свердловинні 
заряди 

Збільшення питомих витрат 
ВР 

Збільшення 
енергонасиченості гірського 
масиву 

В породах високої міцності 
при неможливості застосу-
вання багаторядного 
короткосповільненного 
висаджування 

 Видобувні 
роботи на 
кар’єрах 

Свердловинні 
заряди 

Використання емульсійних 
водовміщуючих ВР 

Збільшення концентрації 
енергії на одиницю 
висаджуваної породи 

В породах любої міцності 

 Видобувні 
роботи на 
кар’єрах 

Свердловинні 
заряди 

Використання свердловин-
них зарядів, розосереджених 
повітряними, водяними та 
інертними проміжками 

Рівномірний розподіл 
енергії вибуху по висоті 
уступу; збільшення часової 
складової імпульсу 

В породах любої міцності 
при уступах нормальної і 
великої висоти; в сухих 
забоях 

 Видобувні 
роботи на 
кар’єрах 

Свердловинні 
заряди 

Використання комбінованих 
свердловинних зарядів 

Раціональний розподіл 
енергії вибуху по висоті 
уступу 

В породах любої міцності; 
в сухих і слабо заводнених 
забоях 

   Короткосповільнене 
ініціювання окремих частин 
зарядів у свердловинах 

Рівномірний розподіл 
енергії вибуху по висоті 
уступу; утворення 
додаткових площин 
оголення збільшення 
часової складової імпульсу 

В породах любої міцності і 
наводненості; використан-
ня Нонеля для безпечної 
передачі детонації 
окремим частинам заряду 

Висаджу вальне 
розколювання 
(відколювання) 
блоків гірських 
порід 

Видобуток 
природного 
каменю шляхом 
відбивання 
(відокремлення) 
блоків 

Шпурові 
заряди 
розколювання 

Збільшення контурної 
поверхні, виключення 
тріщинуватості у блоках 
каменю, що видобувається, 
зменшення питомої витрати 
ВР 

Зменшення бризантності 
ВР, створення 
концентраторів напружень, 
зміна конструкції зарядів, 
геометрії їх розміщення, 
черговості висад-
жування,застосування мало 

При розробці любих 
родовищ природного 
каменю 
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щільних ВР, використання 
демпфуючих прокладок 
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Таблиця 7.9 

Класифікація схем КСВ 
 

 Характеристика схеми Умови застосування 

I Порядна: 

а) шахова (рис. 7.21, а) 

б) квадратна (рис. 7.21, б) 

в) двобічна (рис. 7.21, в) 

 

г) секційна (рис. 7.21, г) 

Фронтальний вибій при: 

2–3х рядах свердловин; 

3х і більше рядах свердловин; 

4–5 і більше рядах і обмеженні по сейсмічній дії 

вибуху; 

при великих фронтальних розмірах блоку 

II Порядна врубова (рис. 7.22): 

а) секційна з двохрядним 

врубом (рис. 7.22, а) 

Фронтальний вибій, породи середньої міцності, 

необхідність зменшення розвалу при: 

не менше 3х рядів свердловин 

III Порядна "через свердловину" 

(рис. 7.22): 

а) поздовжніми рядами "через 

свердловину" (рис. 7.2, б) 

б) поздовжніми рядами "через 

свердловину з відокремленими 

магістралями" (рис. 7.22, в) 

Фронтальний вибій, породи середньої міцності, 

необхідність зменшення сейсмічного ефекту при: 

3–4х рядах свердловин; 

 

при більш складній будові масиву гірських порід 

IV Поперечні ряди (рис. 7.23): 

а) з однорядними врубами 

(рис. 7.23, а) 

б) з двохрядним врубом  

(рис. 7.23, б) 

в) послідовні (рис. 7.23, в) 

Фронтальний вибій, не менше 4х рядів 

свердловин, породи середньої міцності, 

необхідність зменшення розвалу: 

при більш складній будові масиву гірських порід; 

при меншій довжині блоку і оголеному укосі 

уступу на флангу 

V Діагональні схеми (рис. 7.24): 

а) з центральним клиновим 

врубом (рис. 7.24, а) 

 

б) з центральним трапеце-

видним врубом (рис. 7.24, б) 

в) діагональні ряди: 

– послідовні (рис. 7.24, в) 

– з повторним врубом 

(рис. 7.24, г) 

Фронтальний вибій, породи зі складною 

текстурою, важковисаджувальні, не менше 4х 

рядів свердловин, необхідність зменшення 

розвалу і сейсмічної інтенсивності; 

те ж, але в ще більш важковисаджуваних 

породах; 

фронтальний вибій, породи середньої міцності, 

складна структура і текстура породного масиву, 

не менше 4х рядів свердловин, обмеження 

сейсмічної активності 

VI Діагонально-хвильова і 

дугоподібна (рис. 7.25): 

а) з трапецевидним врубом 

(рис. 7.25, а) 

б) з об’ємними врубами 

(рис. 7.25, б); 

в) концентруючи схема 

(рис. 7.25, в) 

г) "в ялинку" (рис. 7.25, г) 

д) з оточуючою групою 

зарядів (рис. 7.25, д) 

Фронтальний вибій, важковисаджувальні породи 

зі складною структурою, не менше 4х рядів 

свердловин; 

 

те ж при великій кількості рядів свердловин;  

те ж при помірній довжині фронту забою; 

 

те ж при необхідності збереження масиву за 

контуром останнього ряду 
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Продовження табл. 7.9 

 Характеристика схеми Умови застосування 

VII Радіальна (рис. 7.26): 

а) односекційна (рис. 7.26, а) 

 

 

 

б) багатосекційна (рис. 7.26, б) 

в) секторна (рис. 7.26, в) 

Спеціальні забої, не підірвана порода 

попереднього висаджування, дуже міцні 

важковисаджувані породи, необхідність 

направленого переміщення порід, розміщення 

свердловин по концентричним напівколам; 

фронтальний вибій, значна довжина 

висаджуваного блока, дуже міцні породи, не 

менше 4х рядів свердловин; 

те ж при обмеженні сейсмічної дії вибуху 

VIII Хвильова (рис. 7.27): 

а) екрануюча (рис. 7.27, а) 

 

б) розгорнута (рис. 7.27, б) 

 

в) двобічна (рис. 7.27, в) 

Фронтальний вибій, підібрана чи не підібрана 

відбита маса, породи різної міцності зі складною 

геологічною побудовою, не менше 3–4х рядів 

свердловин, необхідність компактного навалу, 

обмеження сейсмічної дії вибуху; 

фронтальний вибій, породи різної міцності, не 

менше 6–7 рядів свердловин, обмеження 

сейсмічної дії вибуху 

 Комбіновані (рис. 7.28): 

а) радіально-хвильова 

(рис. 7.28, а) 

б) порядно-хвильова 

(рис. 7.28, б) 

в) порядно-діагональна 

(рис. 7.28, в) 

Фронтальний вибій, підібрана чи не підібрана 

відбита маса, наявність дільниць з різними 

властивостями не менше 5 рядів свердловин; 

те ж, але при різній кількості рядів свердловин на 

окремих дільницях 

 Схеми КСВ при походженні 

траншей та виїмок (рис. 7.29): 

а) поперечна по рядах 

(рис. 7.29, а) 

б) поздовжня по рядах 

(рис. 7.29, б) 

в) з трапецієвидним врубом 

(рис. 7.29, в) 

г) поздовжня по рядах на 

косогорі (рис. 7.29, г) 

 

 

Існуючі технічні засоби ініціювання (КСДШ, ЕДКС, Нонель тощо) 

дають змогу реалізувати різноманітні схеми КСВ, які класифікують за 

різними ознаками (табл. 7.7): напрямом і конфігурацією фронту 

відбивання, коефіцієнтом зближення зарядів, кратністю вибухових 

навантажень в об’ємі порід, що руйнуються тощо. Проте на практиці 

перевагу треба віддавати схемам, які забезпечують простоту монтажу і 

надійність (безвідмовність) висаджуваної мережі, безпеку робіт за 

високої ефективності дроблення порід. 
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Послідовні схеми в рядах (поздовжня і поперечна) 

використовуються для легко- і середньовисаджувальних робіт, а схеми 

з поперечними врубами по рядах – для порід середньої і нижче за 

середню висаджуваності. 

Діагональні схеми по рядах використовуються для масивів зі 

складною будовою середньої і нижчої за середню висаджуваності (у 

міцних породах залежно від будови масиву і мети виробництва вона має 

вибірковий характер). Схема "в ялинку" використовується для таких 

самих масивів вивержених порід. 

Схеми з трапецієподібним і хвильовим трапецієподібним врубами 

застосовуються для висаджування монолітних, великоблочних і досить 

великоблочних масивів вивержених порід. При цьому, щоб полегшити 

роботу врубових зарядів, відстань між ними зменшують або виконують 

додаткові свердловини (фіксований вруб). 

В табл. 7.9 приводиться класифікація способів КСВ в залежності 

від умов проведення висаджу вальних робіт і технологічних вимог.  

Схеми з’єднування зарядів зображені на рис. 7.19–7.26. 

Схеми КСВ, застосовувані у процесі проходки траншей і виїмок, 

зображені на рис. 7.27. 

 

 
 

Рис. 7.19. Висаджування свердловинних зарядів  

в затиснутому середовищі при нормальній висоті уступів:  
1–7 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.20. Схема висаджування і технологія видобування  

гірської маси при високих уступах: 
1 – свердловини чергового висаджування;  

2 – останній ряд свердловин раніш висадженого блока 

 

 
Рис. 7.21. Порядні схеми з’єднання зарядів: 

а – шахова; б – квадратна; в – двобічна; г – секційна;  

1–8 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.22. Порядні врубові схеми з’єднання зарядів:  
а – секційна з дворядним врубом;  

б – подовжніми рядами "через свердловину";  
в – подовжніми рядами "через свердловину з відокремленими магістралями";  

1–8 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.23. Схеми з’єднання зарядів при поперечному варіанті 

послідовності монтажу і підривання: 
а – з однорядними; б – дворядними врубами;  

в – послідовними врубами;  
1–15 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.24. Діагональні схеми з’єднання зарядів: 
а – з центральним клиновим врубом; 

 б – з центральним трапецієвидним врубом; 

 в – послідовні ряди;  
г – з повторним врубом;  

1–4 – черговість висаджування зарядів 

 



 

 

2
11

 

 
Рис. 7.25. Діагонально-хвильові схеми з’єднання зарядів: 

а – з трапецієвидним врубом; б – з об’ємними врубами; в – концентруюча; г – "в ялинку"; д – з оточуючою групою зарядів;  

1–16 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.26. Радіальні схеми з’єднання зарядів: 
а – односекційна; б – багатосекційна; в – секторна;  

1–7 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.27. Хвильові з’єднання зарядів: 
а – екрануюча; б – розтягнута; в – двобічна; 

1–23 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.28. Комбіновані схеми з’єднання зарядів: 
а – радіально-хвильова;  

б – порядно-хвильова;  

в – порядно-діагональна;  

1–11 – черговість висаджування зарядів 
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Рис. 7.29. Схеми КСВ у разі проходження траншей та виїмок: 
а – поперечна по рядах; б – поздовжня по рядах; в – з трапецієподібним врубом;  

г – поздовжня по рядах на косогорі; 1–15 – черговість висаджування зарядів 
 

Краще дроблення досягається за схемами, які забезпечують таку 

черговість (послідовність) висаджування зарядів, котра завдає 

напрямлений зустрічний рух кусків породи, що дає змогу 

використовувати кінетичну енергію висадженої гірської маси при 

співударянні для додаткового дроблення породи. 

Використання діагональних схем по рядах КСВ дає змогу 

орієнтувати фронт відбивання щодо тріщин масиву в оптимальному 

напрямі, значно зменшувати фактичну величину ЛОПП для кожного 

заряду і збільшувати відстань між свердловинами. Залежно від цього 

фактичний коефіцієнт наближення зарядів в 𝑚ф може змінюватися від 

1 до 8, а ЛОПП – зменшуватися у 2 і більше разів. Проте за даними 

Ільїна коефіцієнт наближення зарядів може змінюватися досить 

обмежено: 0,54 ≤ 𝑚ф ≤ 7,46. Діагональні схеми КСВ за 𝑚ф = 1,16 і 𝑚ф 

= 3,5 не можуть забезпечити підвищення ступеня дроблення породи, 

оскільки порушується симетричність розміщення її навколо заряду в 

об’ємі воронки викиду. 
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За КСВ свердловинних зарядів на розпушування, щоб попередити 

перебивання кінцевиків або магістралі ДШ, треба суворо 

дотримуватися співвідношення між інтервалами сповільнення і 

мінімальними відстанями між зарядами (або рядами зарядів і ділянкою 

мережі ДШ, які висаджуються з сповільненням). Інтервали 

сповільнення обирають враховуючи фізико-механічні властивості 

масиву, тріщинуватість, параметри зарядів і умови їх висаджування 

(табл. 7.10) [35]. 
 

Таблиця 7.10 

Інтервал уповільнень при дробленні гірських порід  

(за М. Ф. Друкованним) 

 

Ступінь міцності порід 

Коефіцієнт 

міцності 

порід 

Час уповільнення, мс,  

залежно від ЛСПП, м 

1,5…3 3…4,5 4,5…6 6…8 8…10 

Міцні, крихкі (граніти, 

перидотит, габро, 

діорити, кварцити тощо) 

20…12 
10…12

12…15
 
15…17

19…21
 
20…25

25…31
 
25…30

31…37
 
30…35

37…44
 

Середньої міцності 

(тріщинуваті, роговики, 

доломіти, вапняки, 

порфірити, піщаники 

тощо) 

14…8 
15…17

19…21
 
20…25

25…31
 
25…30

31…37
 
30…35

37…40
 
35…40

43…50
 

В’язкі й м’які (гіпси, 

мергелі, слабі вапняки 

тощо) 

8…4 
20…25

25…31
 
25…30

31…37
 
30…35

37…40
 
35…40

43…50
 
40…45

50…65
 

 

*Примітка: У чисельнику дано сповільнення за однорядного, у знаменнику – за 

багаторядного КСВ 

 

Орієнтовно інтервал сповільнення можна визначити так: 

𝑡сп = К𝑊(24 − 𝑓),  (7.53) 

де   W – лінія спротиву по підошві уступу, м; 

f – коефіцієнт міцності порід за Протодьяконовим; 

К – коефіцієнт, який залежить від тріщинуватості масивів скельних 

порід: К = 0,9 для I і II категорій тріщинуватості, К = 0,75 для III 

категорії і К = 0,5 для IV і V категорій. 

У практиці висаджування скельних порід час сповільнення, мс, 

приймають з виразу: 𝑡сп = Кг𝑊, де Кг – коефіцієнт, що враховує 

властивість породи, приймається згідно з табл. 7.11. 
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Таблиця 7.11 

Орієнтовні значення коефіцієнта Кг 

 

Гірські породи 
Характеристика 

порід 

Кг, 

мс/м 

Граніт, перидотит, порфірит, сланець, кварцит тощо Дуже міцні 3 

Метаморфічні міцні сланці, піщаник тощо Міцні 4 

Вапняк, мармур, доломіт, філітові сланці тощо Середньої міцності 5 

Мергель, крейда, аргіліти, алевроліт, глинистий 

сланець тощо 
М’які 6 

 

7.5. Технологічні задачі динаміки скельних порід на 
підземних роботах 

В залежності від глибини залягання продуктивних покладів 

корисних копалин їх розробка можлива лише підземним способом. 

Зокрема, в Україні майже весь обсяг вугілля, а також уранових руд, 

графіту та ряду інших родовищ (деяка частка залізних руд) 

видобуваються шахтним способом. При цьому головним технологічним 

процесом руйнування гірничої породи є вибухові роботи. За певними 

технологічними ознаками їх можна поділити на такі, що забезпечують 

проходження підземних капітальних виробок при розкритті і підготовці 

до виймання корисної копалини, і вибухові роботи при експлуатації 

родовища. 

За своїми параметрами і виробничими особливостями підземні 

гірничі виробки бувають вертикальні, горизонтальні і похилі, за 

величиною площі поперечного перерізу – виробки малого (до 4 м2), 

середнього (4–60 м2) і великого (понад 60 м2) перерізу, що певною 

мірою впливає на методику складання паспорта буро вибухових робіт. 

Процес і ефективність руйнування породи на прохідницьких роботах, а 

також досягнення максимальної безпеки робіт залежить від того, 

наскільки будуть враховані умови їх виконання. Вони можуть 

здійснюватися в шахтах, безпечних відносно вибуху метану або пилу в 

однорідних чи змішаних породах; в шахтах, небезпечних по цьому 

показнику; в звичайних забоях; в забоях зі струсевими вибуховими 

роботами; в забоях при розкритті викидонебезпечних вугільних пластів. 

При проведенні виробок вибуховим методом виконуються наступні 

операції: буріння шпурів (свердловин), заряджання і висаджування з 

наступною зборкою породи і закріпленням. Підривні роботи 

виконуються згідно з паспортом, в якому вказано кількість шпурів, їх 

діаметр і глибина, тип врубу, величина зарядів ВР та інші параметри. 
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Вибухові роботи при проходці шахтних стовбурів 

Форма і розміри поперечного перерізу вертикальних виробок 

залежать від їх призначення, властивостей порід, терміну служби і ін. 

Для руйнування порід в забої вибурюють шпури діаметром 36–60 мм 

глибиною 1,5–4,5 м. 

Розміщення шпурів повинно забезпечити: повне подрібнення 

породи по можливості на всю глибину шпурів; задовільне оконтурення 

поперечного перерізу; рівну поверхню забою стовбура після вибуху. В 

шахтах небезпечних по газу і пилу, застосовують запобіжні ВР. 

Оптимальні схеми розміщення шпурів і типи врубів, в залежності 

від розмірів стовбура, діаметра шпурів і міцності порід, наведено в 

табл. 7.12–7.15, приклад розташування шпурів в забоях – на рис. 7.30, 

рис. 7.31. 
 

Таблиця 7.12 

Рекомендовані типи врубів в залежності від нашарування і міцності порід 

 

Вруб Характеристика врубу Форма 

перерізу 

виробки 

Нашарування і 

міцність порід 

Конічний Врубові шпури утворюють 

зрізаний конус. Для зменшення 

розлітання породи в центральній 

частині конуса бурять один – 

три допоміжних шпури на 

глибину 2/3 середньої глибини 

комплекту 

Кругла Монолітні або з 

горизонтальним 

і похилим наша-

руванням, поро-

ди всіх катего-

рій міцності 

Циліндричний Всі шпури, за винятком 

оконтурюючих, бурять 

перпендикулярно до площини 

забою, в центральній частині 

бурять один – три допоміжних 

шпури як в попередньому 

випадку 

Те ж Те ж 

Пірамідальний Врубові шпури буряться у виг-

ляді чотиригранної піраміди 

Прямо-

кутна 

Те ж 

Клиновий 

(рис. 7.30) 

Врубові шпури утворюють клин, 

направлений вподовж простя-

гання порід. Інколи вибурюють 

3–4 допоміжних шпури на 

глибину 0,5 глибини комплекту 

Кругла Похиле або 

круте 

нашарування 

порід всіх 

категорій 
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Таблиця 7.13 

Рекомендована кількість врубових шпурів  

залежно від міцності порід і діаметра стовбура 
 

Показники Діаметр 
патрона 

ВР, мм 

Міцність породи f = 1,5–6 Міцність породи f = 7–20 

Діаметр стовбура, м 

< 7 > 7 < 7 > 7 

Діаметр кола розмі-

щення шпурів, м 

36 

45 

1,6–2,0 

1,8–2,2 

1,8–2,2 

2,0–2,6 

1,6–2,0 

1,8–2,2 

1,8–2,2 

2,0–2,6 

Кількість врубових 

шпурів 

36 

45 

5–6 

4–5 

6–7 

5–6 

7–8 

5–6 

8–10 

6–7 

 

Таблиця 7.14 

Схеми розміщення шпурів у забої стовбура залежно від кількості 

допоміжних концентричних кіл і діаметра патронів ВР 
 

Діаметр 

стовбура, 
м 

Діаметр патрона ВР 36, мм Діаметр патрона ВР, 45 мм 

Кількість шпурів залежно від кількості концентричних кіл в забої стовбура 

3 4 5 3 4 

5,15 30–49 40–66 – 23–49 – 

5,65 33–56 45–73 – 26–56 – 

6,15 36–60 48–80 – 28–59 41–91 

6,75 39–67 53–88 – 30–65 45–99 

7,25 42–72 57–90 67–114 32–69 48–106 

7,95 47–80 63–107 74–126 36–77 54–117 

8,55 48–85 67–115 78–134 38–82 57–126 

9,05 52–93 71–124 83–137 40–87 61–134 

 

Таблиця 7.15 

Кількість шпурів в забої стовбура по одному колу  

при конічному і циліндричному врубах 

 

Концентричне коло Кількість шпурів при діаметрі патронів, мм 

36 45 

Перше 14 15 

Друге 19 22 

Третє 27 28 

Оконтурююче 40 35 

 

Приклад розміщення шпурів більшої глибини, ніж це показано на 

рис. 7.30, із застосуванням циліндричного врубу, що складається з 

5 шпурів і розташуванням відбійних шпурів на 2х концентричних колах 

і оконтурюючих – на третьому діаметром 6,25 м. В міцних породах 

оконтурюючи шпури бурять таким чином, щоб їх кінці доходили до 

контуру стовбура. 
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Рис. 7.30. Схема розміщення шпурів в забої шахтного стовбура  

при проходженні в породах міцністю 
а – клиновий вруб (f = 4 – 8) і б – циліндричний вруб (f = 9 – 20) 

 

 
 

Рис. 7.31. Схема розміщення шпурів глибиною 4,5 м  

в забої стовбура шахти діаметром 6,7 м: 
1–6 – врубові шпури; 7–17 – шпури першого допоміжного кола;  

18–32 – те ж другого кола; 33–52 – оконтурюючі шпури 
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Головними параметрами вибухових робіт при спорудженні 

стовбурів являються питома витрата ВР на одиницю об’єму породи і 

кількість шпурів на 1 м2 поперечного перерізу. В табл. 7.16–7.17 

наведені орієнтовні нормативні значення цих параметрів. 
 

Таблиця 7.16 

Нормативні дані по питомих витратах скального амоніта №1 на 100 м3 

відбитої породи при проходженні вертикальних шахтних стовбурів 

залежно від міцності порід і поперечного перерізу 
 

Коефіцієнт 

міцності порід, 

f 

Витрати скального амоніта №1 на 100 м3 відбитої породи в масиві 

(кг) при площі поперечного перерізу стовбура, м2 

<10 <20 <30 <40 понад 40 

1,5 137 124 108 91 52 

2–3 182 170 143 115 90 

4–6 213 200 170 140 120 

7–9 247 235 205 220 195 

10–14 311 280 250 270 245 

15–18 366 330 300 270 245 

19–20 404 365 335 305 275 

 
*Примітка: при застосуванні інших ВР дані коригуються відповідно до коефіцієнта 

енергетичної ефективності (працездатності), що є унормованим показником 

 

Як випливає з даних табл. 7.16 зі збільшенням діаметра стовбура 

питомі витрати зменшуються в 1,5–2,6 рази, а в породах в залежності 

від міцності вони зростають майже втричі. 

Орієнтовні дані по оптимальній кількості шпурів при будівництві 

шахтних вертикальних стовбурів з застосуванням деяких ВР наводяться 

в табл. 7.17. 
 

Таблиця 7.17 

Кількість шпурів на 1 м2 забою шахтного стовбура  

залежно від міцності порід і діаметра патронів ВР 

 

ВР Діаметр 

патронів ВР, 
мм 

Кількість шпурів на 1 м2 поперечного 

перерізу забою при міцності порід, f 

3–6 7–10 

Скельний амоніт №1 45 1–1,1 1,1 

Детоніт М 36 1,3–1,43 1,43–1,57 

Амоніт №6ЖВ 36 1,43–1,57 1,57–1,72 

  

При проходці вертикальних чи похилих капітальних шахтних 

виробок в напрямку знизу вгору найчастіше застосовують шпуровий 

метод. Він передбачає буріння комплекту шпурів довжиною 1,5–2 м зі 
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спеціальних полок, заряджанні і підриванні. Кількість шпурів в 

залежності від поперечного перерізу виробки і міцності породи або 

рудного тіла складає зазвичай 3–5 на 1 м2 забою. Схеми розміщення 

шпурів з різними типами врубів наведені на рис. 7.32, а нормативні дані 

по питомих витратах еталонної ВР на 1 м3 відбитої гірничої маси 

складають: 

при коефіцієнтові міцності f = 15–20   1,2–1,5 кг; 

при f = 10–15  1,0–1,1 кг; 

при f = 8  0,7–0,8 кг; 

при f = 4–6   0,4–0,6 кг; 

при f = 2–3   0,2–0,3 кг; 

при f = 2   0,15 кг. 

 

 
Рис. 7.32. Схеми розміщення врубових шпурів  

при проходженні повсталих виробок: 
а – конусна; б – клинова; в – спіральна; г – бокова;  

д – призматична; е – ярусна; ж – циліндрична 

 

Останнім часом для проходження деяких різновидів повсталих 

виробок (відрізні цілини та ін.) застосовують свердловинні заряди, 

доцільність використання яких зростає зі збільшенням міцності порід. В 

останньому випадку застосовують схему (рис. 7.33) з центральною 

незарядженою свердловиною. Заряджені свердловини підривають 

послідовно згідно з паспортом. Першою підривається свердловина, що 
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розташована найближче до врубової, завдяки чому утворюється врубова 

щілина, після чого підривають контурні заряди. 

На рис. 7.33 представлена схема отримання повсталої виробки за 

допомогою свердловинних зарядів. 

 

 
 

Рис. 7.33. Проходка повсталої виробки  

за допомогою свердловинних зарядів: 
1 – центральна свердловина; 

2, 3, 4 – врубові, допоміжні і оконтурюючи свердловини 

 

Відстань між врубовими і розрізною свердловинами (рис. 7.33, а) 

знаходиться з виразу: 

𝑎1 =
210𝑑2𝜌

𝑒𝑓√𝑑
3 + 𝑑1, (7.54) 

де   d і d1 – діаметри відповідно заряду і свердловини, м; 

ρ – щільність заряду ВР, т/м3; 

е – коефіцієнт робото здатності ВР; 

f – коефіцієнт Протодьяконова. 

Відстань а2 між розрізною і допоміжними свердловинами 

приймають рівною: 

𝑎2 = 2,3(𝑎1 − 𝛼1),  (7.55) 

а між допоміжною і оконтурюючою: 

𝑎3 = (1,4 − 1,5)а2.  (7.56) 

 

Вибухові роботи при проведенні горизонтальних гірничих виробок в 

шахтах, безпечних за газопиловим фактором 

Підземні виробки в залежності від функціонального призначення 

мають площу поперечного перетину від 4 м2 (малого розміру – міні 
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штольні, печі і ін.), до 4–60 м2 (штреки, квершлаги, штольні) і понад 

60 м2 (рудничні двори, машинні зали, підземні склади, гідротехнічні 

тунелі). За способом проходки вибухові роботи виконуються суцільним 

забоєм, або з застосуванням випереджуючого забою і наступним 

розширенням до проектних розмірів. Головним підготовчим процесом 

для забезпечення якісного і ефективного руйнування порід як і в 

попередніх випадках є складання паспорту буро вибухових порід з 

дотриманням всіх нормативних вимог і врахуванням практичного 

досвіду та наявності відповідних матеріалів і обладнання. Шпури при 

проходці таких виробок застосовують: глибокі (понад 2,5 м), середні 

(1,5–2,5 м) і малої глибини (до 1,5 м). Велике значення має правильний 

вибір типу врубу та виконання належних вимог до них: вони повинні 

мати глибину на 0,2–0,3 м, а також, величину зарядів на 15–20 % більше 

ніж відбійні. 

Типи врубів. В виробках прямокутного і трапецієвидного перерізу 

застосовують головним чином похилі (під кутом 60–70) і прямі вруби 

з відстанями між кінцями шпурів 10–20 см. 

На рис. 7.34 приведено приклад розміщення шпурів при проход-

женні трапецієвидної виробки (рис. 7.34, а) і арочної (рис. 7.34, б). 

Типова схема розміщення шпурів при проходженні квершлагу 

(середнього поперечного перерізу) дана на рис. 7.35, а, а в змішаних забоях 

при різному розташуванні шару корисної копалини на рис. 7.35, б. 

характеристика шпурових зарядів згідно з рис. 7.35, а міститься в 

табл. 7.18. 

 
Таблиця 7.18 

Характеристика шпурових зарядів (рис. 7.35) 
 

№ шпурів Довжина 
шпуру, м 

Кут нахилу шпурів до площини забою 
на проекціях (град) 

Величина 
заряду в 

шпурі, кг горизонтальної вертикальної 

1, 2, 3, 4 2,2 85 85 0,9 

5, 6, 7, 8, 9 2,0 90 90 0,9 

14, 15, 19, 20 2,0 85 90 0,9 

16, 17, 18 2,0 90 85 0,9 

13, 21 2,0 85 85 0,9 
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Рис. 7.34. Схема розміщення шпурів при проходженні виробок в однорідному масиві:  
а – трапецієвидної; б – арочної 
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Рис. 7.35. Схема розташування шпурів при проходженні квершлагу в однорідному середовищі (а)  

і при наявності шару корисної копалини (б): 
I – середнє, II – верхнє і III – бокове розташування шару 
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Зважаючи на суттєву роль правильного вибору типу врубів на 

ефективність процесу руйнування породи цьому питанню фахівці 

приділяли велику увагу. В результаті практикою виконання вибухових 

робіт були розробленні численні схеми розміщення врубових шпурів, 

що максимально враховують технологічні і гірничотехнічні фактори 

(рис. 7.36, 7.37). 

При проходженні гірничорозвідувальних і експлуатаційних 

виробок на рудниках по розробці руд чорних і кольорових металів 

рекомендується ряд конструкцій прямих врубів, що застосовуються в 

залежності від властивостей порід і геологоструктурних особливостей 

(рис. 7.37). В цілому доцільно в ізотропних породах з коефіцієнтом 

міцності f = 10–14 застосовувати циліндричні, а в анізотропних – 

призматичні різновиди врубів. На рис. 7.37 представлені деякі 

конструкції таких врубів. Слід відзначити, що в ізотропних масивах з 

коефіцієнтом міцності f = 14–16 найбільш ефективні подрібнюючи 

вруби з запресуванням (рис. 7.37, д, е, з, л, т), а в в’язких породах – 

вруби з зарядами викиду (рис. 7.37, в, м, с). 

Подрібнюючи вруби умовно розділяються на три групи: 

а) так званий мічіганський, характерний тим, що в ньому засто-

совують чотири незаряджених шпури, розташованих близько один до 

одного. Навкруги них знаходяться заряджені шпури (рис. 7.38, а). 

Така схема застосовується в міцних породах у виробках перерізом до 

10 м2; 

б) канадський вруб являє собою групу шпурів у центральній 

частині забою (рис. 7.38, б). Центральний шпур (0) і шпури (1) 

заповнюються ВР, а решта – порожні. Цей тип врубу застосовують в 

досить міцних породах; 

в) в м’яких породах незарядженим залишають лише центральний 

шпур (рис. 7.38, в), або свердловину (рис. 7.38, д); можуть бути 

зарядженими всі шпури (рис. 7.38, г), а також розташовуватись 

навкруги незарядженої свердловини по спіралі (рис. 7.38, е). 
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Рис. 7.36. Основні схеми розташування шпурів  

у різних конструкціях врубів: 
I – трапецієвидних виробок: 

а – пірамідальний; б – вертикальний; в – горизонтальний клиновий; г – верхній; д – нижній; е – боковий; ж – щілинний;  

з, і – призматичні різновиди; к – спіральний призматичний; л – вруб з незарядженою свердловиною; м – вруб крокуючий; 

II – похилих врубів арочних виробок: 

а – вертикальний; б – горизонтальний клиновий; в – нижній;  г – верхній; д – боковий; е – багато клиновий 
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Рис. 7.37. Схеми розміщення шпурів в конструкція врубів при проходженні гірничорозвідувальних виробок  

(1–8 – черговість висаджування зарядів): 
а – подвійний призматичний; б – ярусний призматичний; в – те ж з забоєм викиду; г – секційний призматичний;  

д – призматичний з рядом запресування; е, з – циліндричний з зарядом запресування; ж – ярусний циліндричний;  

к, н – призматичний звичайний; л – призматичний з зарядом запресування; м – призматичний з зарядом викиду;  

о – спіральний звичайний; п – спіральний ступінчатий; р – щілинний звичайний; с – щілинний з зарядами викиду;  
т – щілинний з зарядами запресування; у – циліндричний воронко утворюючий; ф – циліндричний подрібнюючий 
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Рис. 7.38. Деякі схеми розміщення шпурів і свердловин  

в подрібнюючи врубах: 
а – мічіганський вруб; б – канадський вруб; 

в – з незарядженим центральним шпуром або свердловиною (д); 
г – при руйнуванні м’яких порід без порожніх шпурів; 

е – з незарядженою свердловиною і спіральним розташуванням шпурів;  

0–4 – черговість ініціювання зарядів 

 

Як і у випадках проходження шахтних стовбурів головними 

параметрами, що забезпечують оптимальні технологічні результати, є 

дані по питомих витратах ВР і по кількості шпурів на одну заходку. В 

зв’язку зі складністю теоретичних розробок ці параметри визначаються 

за допомогою емпіричних співвідношень і розроблених на їх основі 

нормативних матеріалів. Слід відзначити, що в міру накопичення 

практичних результатів гірничопрохідницького персоналу нормативні 

дані періодично уточнювались, тому в літературних джерелах мають 

місце суттєві розбіжності. При цьому в залежності від головної мети 

вибухових робіт і наявності відповідного обладнання як питомі витрати 

ВР, так і параметри шпурів і їх кількість в одних і тих же умовах можуть 

змінюватись. Так, з метою досягнення оптимального подрібнення 

породи, що сприяє підвищенню ефективності навантажувальних робіт, 

виробники свідомо перевищують нормативні показники, особливо при 

висаджуванні порід великої міцності. В табл. 7.19 наведенні порівняльні 
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дані рекомендованих різними авторами питомих витрат ВР при 

проходженні виробок різного призначення по породах міцністю  

f = 2–20. Як видно з даних таблиці розбіжності досить суттєві. 

 
Таблиця 7.19 

Порівнювальна таблиця питомих витрат на руйнування порід різної 

міцності при проходженні горизонтальних і похилих виробок  

(кг на 100 м3 фактично зруйнованої породи вчорні)  

 

Коефі-
цієнт 

міцності 

f 

Кількість ВР, кг, при 
поперечному перерізі 

виробки, м2 згідно з [28] 

Кількість ВР, кг, при 
поперечному перерізі 

виробки, м2 згідно з [29] 

Кількість ВР, кг, при 
поперечному перерізі 

виробки, м2 згідно з [32] 

<5 <7 <10 <15 <20 4–6 7–9 10–15 16–

20 

4–6 10–12 16–20 

19–20 500 475 450 425 400 220 220 210 190 220 200 190 

15–18 450 428 405 383 360 – – – – – – – 

10–14 420 383 345 318 290 190 180 170 160 190 180 160 

7–9 300 273 245 220 195 150 140 130 120 150 140 130 

4–6 192 174 155 140 125 120 110 100 100 – – – 

2–3 140 120 100 85 70 90 90 80 80 – – – 

 

Серед інших показників вибухового руйнування порід в 

прохідницьких роботах одним з найбільш важливих є кількість шпурів 

в забої та їх глибина в залежності від міцності порід і площі поперечного 

перерізу (табл. 7.20, 7.21). 
 

Таблиця 7.20 

Раціональна кількість шпурів на вибій  

залежно від коефіцієнта міцності f  

 

Коефіцієнт 

міцності породи, f 

Кількість шпурів при поперечному перерізі виробки, м2 

4 6 8 10 12 14 16 

2–4 8–11 12–16 17–21 22–27 28–33 34–38 39–42 

5–7 12–16 17–21 22–27 28–33 33–38 39–42 43–46 

8–10 16–20 21–26 27–32 33–37 38–42 43–46 47–50 

 
Таблиця 7.21 

Оптимальна глибина шпурів при проходженні  

горизонтальних і похилих виробок [36] 

 

Коефіцієнт міцності, f Глибина шпурів, м, при поперечному перерізі виробки, 

м2 

до 12 понад 12 

1,5–3   2–3 3,5–2,5 
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4–6 1,5–2 2,5–2,2 

7–20 1,8–2  2,2–1,5 

Кутузов Б. М. в роботі [18] пропонує кількість шпурів (N) визначати 

за наступною методикою: 

𝑁 =
𝑄

𝑄шп

, (7.57) 

де  Q – кількість ВР на одну заходку, знаходиться з виразу: 

𝑄 = 𝑞𝑙ш𝑆𝜂, (7.58) 

де   q – розрахункова питома витрата ВР, кг/м3; 

lш – середня глибина шпурів, м; 

S – площа поперечного перерізу забою, м2; 

η – коефіцієнт заповнення шпуру вибуховою речовиною, зазвичай 

складає 2/3 довжини шпуру, а в досить міцних породах може 

бути збільшений; 

Qшп – кількість ВР в одному шпурі, вона складає при 𝜂 =
2

3
𝑙ш: 

𝑄шп = 0,52𝑙ш𝑑2𝜌ВР, (7.59) 

де   d – діаметр шпуру, дм. 

Складений за даними табл. 7.19–7.21та формул 7.57–7.59 паспорт 

висаджувальних робіт може розглядатись лише як попередній 

проектний варіант, що повинен бути перевірений і уточнений 

дослідними вибухами з урахуванням головним чином досягнутої 

величини коефіцієнта використання шпуру (не менше 0,8 в породних і 

0,9–0,95 в змішаних забоях), та максимального наближення контуру 

виробки до проектних параметрів. Одним із методів досягнення 

останнього результату є застосування метода контурного 

висаджування, суть якого полягає в наступному. 

Вибухові роботи зазвичай спричиняють руйнування масиву порід за 

межами контуру виробки, що суттєво ускладнює процес їх закріплення 

та подальшої експлуатації. Деформації породи в за контурному масиві 

є наслідком дії вибуху оконтурюючих шпурів. Глибина 

розповсюдження щілин за межі контуру (lщ) пропорційна відношенню 

початкового тиску продуктів детонації в шпурі в момент вибуху (Па) до 

міцності породи на стискання (Па): 

𝑙щ = Кпр

𝑃п

𝜎ст

. (7.60) 
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Середнє значення коефіцієнта пропорційності Кпр складає 1,6 (з 

відхиленням від –43 % до +63 %). Параметр lщ в пісковиках може 

досягати 70–75 см, а в сланцях до 120–125 см. Отже, це явище необхідно 

як мінімум суттєво зменшити, ґрунтуючись на вивченні механізму дії 

контурної групи шпурів. При цьому слід виходити з того положення, що 

при висаджуванні врубових і відбійних шпурів утворюється вільна 

поверхня, від якої відбивається хвиля тиску від вибуху оконтурюю чого 

ряду шпурів. Ця відбійна хвиля розповсюджується за межі контуру і 

призводить до руйнування порід в за контурному просторі. Проте, якщо 

створити такі умови, щоб по лінії оконтурюючих шпурів за рахунок їх 

взаємодії сформувалась цілина раніше, ніж відбита хвиля досягне цієї 

лінії, подальший рух її в бік за контурного масиву буде призупинено 

(рис. 7.39). 

 

 
 

Рис. 7.39. Взаємодія зарядів (1) при контурному підриванні: 
Wк – л.н.с. для контурних зарядів; aк – відстань між зарядами;  

2 – контурна щілина по лінії контурних зарядів 

 

Розглянемо умови, при яких буде забезпечено мінімальне 

руйнування за контурного масиву. Це буде можливо, якщо час 

утворення щілини між двома шпурами (tщ) буде менше за час руху 

прямої хвилі стискання (tп) до відкритої поверхні і відбитої (tв) від неї 

хвилі розтягання. Час утворення щілини між шпурами повинен бути 

рівним або меншим 𝑡щ 

𝑡щ =
ак

2𝑣щ

, (7.61) 

де  ак – відстань між шпурами;  

vщ – швидкість утворення цілини в даній породі вона коливається в 

межах від 0,34 до 0,5 vр (в середньому може бути прийнята 

0,4 vр). 
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Процес розвитку щілини при динамічних навантаженнях залежить 

від багатьох факторів (характеристики порід, властивостей ВР, умов 

виконання робіт та ін.). Цей процес здійснюється в три етапи: етап 

повільного зростання зародків щілин; етап прискореного зростання; 

третій етап визначається головним чином швидкістю розповсюдження 

пружних хвиль. На останньому етапі швидкість розвитку щілин близька 

до швидкості Релеєвських хвиль. Режим стійкого розвитку щілин може 

бути реалізований при наступних умовах: 

𝑞 = 1,25
𝜌𝑣р

𝑄𝑣

, (7.62) 

де   q – питомі витрати ВР, кг/м3;  

Qv – потенціальна енергія ВР, кДж/кг;  

ρvρ – акустична жорсткість породного масиву, 
кг

м3 ∙
км

с
. 

Радіус зони третього етапу стійкого розвитку щілиноутворення 

згідно з виразом (7.62) дорівнює: 

0,5ак ≤ 0,58√
𝑄𝑄𝑣

𝜌𝑣𝜌

3

, (7.63) 

де   Q – маса заряду ВР в одному шпурі. 

Для отримання вищеозначених умов розвитку процесу деформації 

порід на приконтурній дільниці необхідно зменшити відстань між 

оконтурюючими шпурами, тобто збільшити їх кількість, маючи на 

увазі, що сума tп+tв повинна бути більше за tщ, тобто слід виконати 

співвідношення: 

𝑡щ < 𝑡п + 𝑡в =
2𝑊к

𝑣р

, (7.64) 

де   Wк – л.н.с. для оконтурюючих шпурів (див. рис. 7.39). 

З вищенаведених співвідношень можна записати по факту 

швидкості динамічних процесів: 

𝑎к

2𝑣щ

≤
2𝑊к

𝑣р

, 𝑚 =
𝑎к

𝑊к

≤
4𝑣щ

𝑣р

.  (7.65) 

Звідси випливає висновок про те, що швидкість утворення щілин 

навіть при ак = Wк складає 0,25vр. Виходячи з багаторічного досвіду 

застосування методу контурного висаджування для досягнення 

позитивного результату коефіцієнт зближення (m) повинен прийматись 

менше одиниці, що видно з табл. 7.22, в якій наведені рекомендовані 

параметри контурних шпурових зарядів при різних діаметрах шпурів. 
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Кількість оконтурюючих шпурів (без шпурів нижньої частини периметра 

виробки) може бути знайдена з виразу [36]: 

 

𝑁к = 1,05
П

𝑎к

+ 1, (7.66) 

де   П – проектний периметр виробки по боках і покрівлі. 
 

Таблиця 7.22 

Параметри контурних зарядів в залежності від діаметру шпурів 

 
Діаметр 

шпуру, 
мм 

Маса заряду 

на 1 м 
шпуру, кг 

Щільність 

заряджання, 
% 

Відстань поміж 

шпурами ак, м 

Л.н.с. Wк, 

м 
𝑚 =

𝑎к

𝑊к

 

30 0,07 13 0,5 0,7 0,714 

37 0,12 21 0,6 0,9 0,667 

44 0,17 15 0,6 0,9 0,667 

51 0,25 19 0,8 1,1 0,727 

62 0,35 13 1,0 1,3 0,769 

75 0,5 11 1,2 1,6 0,75 

 

Окрім викладеного вище метода контурного висаджування з 

застосуванням збільшеної на 20–25 % кількості шпурів розроблено 

багато інших технологій для досягнення мінімального порушення за 

контурного масиву, серед яких можна назвати: а) застосування 

спеціальних амортизуючи дерев’яних прокладок у вигляді 

напівциліндру (рис. 7.40, а, б), або планки зорієнтованої в бік контуру 

виробки (рис. 7.40, г), з застосуванням повітряної оболонки навкруги 

заряду (рис. 7.40, в); б) з попереднім оконтурюванням за допомогою 

шпурів, розташованих на відстані 0,2–0,4 м і заряджених патронами 

малого діаметру; цей спосіб доцільно застосовувати при проходженні 

виробок значного поперечного перерізу; в) з застосуванням в 

конструкціях оконтурюючих зарядів повітряних проміжок по довжині 

шпурів; г) з застосуванням низькобризантних ВР для заряджання 

оконтурюючих шпурів та ряд інших.  

Раціональна послідовність ініціювання груп оконтурюючих зарядів (1–

5) показана на рис. 7.41. Процес щілиноутворення по периметру 

оконтурюючих шпурів значно прискориться, якщо поміж бойовими 

шпурами пробурити певну їх кількість і залишити незарядженими. 

Особливо доцільно це зробити по верхній частині периметру виробки для 

запобігання підвищеного гірського тиску на елементи кріплення за рахунок 

руйнування порід в покрівлі вибуховими роботами. 
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Рис. 7.40. Конструкції зарядів для контурного підривання: 
а – розосереджений з напівциліндричною прокладкою; 

б – суцільний з такою ж прокладкою; в – трубчатий з повітряною оболонкою; 

г – розосереджений з дерев’яною планкою (2) з боку площини контуру:  

1 – електропровід до електродетонатора (6);   
3 – патрон ВР; 4 – шпур; 5 – детонуючий шнур 

 

 

 
Рис. 7.41. Раціональна послідовність ініціювання  

груп оконтурюючих зарядів: 
1–5 – при проходженні виробок по породах 

 

При проведенні виробок великого поперечного перерізу (тунелів, 

квершлагів, камер) вибухові роботи в залежності від стійкості гірничих 

порід виконують за спеціальними схемами, які в основному поділяються 

на: а) схеми з суцільним (рис. 7.42, I), б) уступним (рис. 7.42, II), в) з пере-

довими забоями (рис. 7.42, III) і наступним розширенням до проектних 

розмірів. 



 

 

2
37

 

 
 

Рис. 7.42. Схеми проходки виробок великого поперечного перерізу: 
I – суцільним забоєм (0–31 – черговість ініціювання зарядів);  

II – уступним забоєм: а – проходка нижнього уступу, б – руйнування верхнього уступу дрібно шпуровим способом, в – одночасне 

руйнування порід верхнього уступу свердловинними зарядами на всю його довжину;  
III – з центральною попередньо пройденою штольнею: 1 – повний поперечний переріз тунелю, 2 – центральна передова штольня, 3 – мала 

допоміжна штольня, 4 – з’єднувальні допоміжні виробки, 5 – шпурові заряди для розширення виробки до проектного перерізу 



 

238 

Проходка тунелів і інших виробок суцільним забоєм здійснюється 

виходячи з умов забезпечення максимально можливого просування за 

один цикл, що залежить від прийнятої глибини шпурів. В різних 

геолого-літологічних умовах вона приймається 2–7 м, складаючи у 

переважній більшості випадків 3,5–2,5 м. Кількість шпурів на 1 м2 

забою залежить від їх діаметру, властивостей порід і поперечного 

перерізу виробки. При цьому повинна враховуватись можливість 

раціонального розміщення в них проектної (унормованої) кількості ВР, 

а також особливості робіт по контурному висаджуванню. 

В табл. 7.23 наведені нормативні дані по питомих витратах амоніта 

№6ЖВ при проходженні тунелів поперечним перерізом від 11 і більше 

м2 в породах міцністю (f) від 10 до 20 за Протодьяконовим. 

 
Таблиця 7.23 

Питомі витрати амоніта №6ЖВ при проходженні тунелів поперечним 

перерізом 11-20 і понад 20 м2 в породах середньої і високої міцності 

 

Площа поперечного 

перерізу, м2 

Питомі витрати амоніта №6ЖВ, кг/м3, при міцності порід за 

шкалою проф. Протодьяконова, f 

10–14 15–18 19–20 

11–20 2,28 2,59 2,86 

Понад 20 1,74 2,0 2,20 

 

Дані цієї таблиці як і в попередньому випадку (табл. 7.19) не 

враховують реальні умови виконання робіт (діаметр і глибину шпурів, 

текстуру породи, вимоги щодо гран складу відбитої породи та забезпе-

чення стійкості кріплення), тому мають уточнюватись в кожному 

конкретному випадку. Проходка виробок уступним забоєм може 

здійснюватися з його нижнім (рис. 7.42, II, а) або верхнім уступом. 

Верхній уступ починають розробляти після завершення робіт в нижній 

частині по всій довжині тоне ля. Співвідношення площі уступів Sниж:Sвер 

= 1:(1–1,1). При виконанні вибухових робіт у верхній частині 

враховується наявність двох вільних поверхонь. Якщо довжина тунелю 

не перевищує 25 м і породи достатньо стійкі можливе руйнування 

верхнього уступу за допомогою свердловинних зарядів (dз = 105 мм) на 

всю довжину тунелю (рис. 7.42, II, в). проходка виробок з передовою 

штольнею (рис. 7.42, III) з наступним розширенням до проектного 

поперечного перерізу застосовується при площі поперечного перерізу 

20–30 м2 в нестійких породах, що потребують обов’язкового постійного 

закріплення. Штольня може бути пройдена в центральній або нижній 

частині тунелю. Співвідношення площі цієї штольні до всієї площі 

поперечного перерізу виробки складає Sшт:Sвир = 0,4:1,0. Якщо виробка 
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значного поперечного перерізу споруджується в досить нестійких 

породах, може бути застосований двохштольневий спосіб. З розробкою 

поперечного профілю тунелю по окремих дільницях, поступово його 

розкриваючи з одночасним облаштуванням тунельного кріплення. При 

цьому спочатку нижню (рис. 7.43, I) і верхню (рис. 7.43, II) штольні, що 

через певні відстані з’єднуються вертикальними виробками – 

фурнелями (рис. 7.43, III). Після цього верхню штольню розширюють 

до проектного перерізу, і облаштовують бетонне кріплення по контуру 

арки. Середня і бокова частина тунелю – середня і бокові штроси 

розробляються в шаховому порядку з наступним бетонуванням стін. 

Лоткова частина розробляється в останню чергу. Схема проходки 

тунелю двоштольневим способом наведена на рис. 7.43. 

 
 

Рис. 7.43. Двохштольневий спосіб спорудження тунелів великого 

поперечного перерізу: 
I – нижня штольня, II – верхня штольня, III – фурдель, IV – калота,  

V, VI – середня і бокові штроси, VII – лоткова частина; 1–2 – бетонна арка і стіни,  
3 – бетонний лотик; I–VII – черговість виймання породи 

 

Спорудження виробок спеціального призначення (камер, станцій 

метрополітенів, складських приміщень складної конфігурації та ін.) 

здійснюється за індивідуальними проектами з застосуванням різних 

комбінованих схем. 
 

7.6. Вибухові роботи при розробці рудних родовищ 

Розробка рудних родовищ підземним способом передбачає подріб-

нення руди за допомогою зарядів ВР різних конструкцій з додержанням 
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технологічних вимог відносно оптимального ступеню подрібнення та 

допустимого рівня дії сейсмічних струсів на підземні виробки. 

За умовами залягання родовища розділяються на такі групи: 

– потужні рудні тіла, які розробляються за допомогою 

свердловинних або камерних зарядів ВР; 

– малопотужні жильні і пластові поклади, що руйнуються 

шпуровими зарядами. 

Головним методом розробки рудних покладів є свердловинний зі 

збільшеним діаметром свердловин (125 мм), середнім (75–125 мм) і 

зменшеним (менше 75 мм). Найбільш поширеним діаметром 

свердловин на металевих рудниках є 105 мм. 

Руйнування руди в межах підготовленого до виймання блока може 

здійснюватися свердловинами, розташованими паралельно горизон-

тальній (рис. 7.44, в), або вони буряться також віялоподібно (рис. 7.44, г). 

не дивлячись на те, що при схемі відбійки віяльними свердловинами 

продуктивність їх (вихід зруйнованої маси з 1 пог. м свердловини) значно 

менше, ніж при застосуванні паралельно розташованих, ці схеми 

використовуються набагато частіше. При цьому зазвичай задаються 

двома параметрами: максимальна відстань між кінцями свердловин і 

мінімальна – поблизу її устя. Перша відстань не повинна перевищувати 

значення лінії найменшого спротиву (л.н.с.), а друга – не менше половини 

л.н.с. При паралельному розташуванні свердловин л.н.с. в залежності від 

міцності руди може змінюватись від 2 до 6 м. 

Питомі затрати (q) на руйнування руди (кг/м3) розраховуються 

виходячи з величини еталонної ВР qe, яка залежить головним чином від 

коефіцієнта міцності порід, скорегованої рядом коефіцієнтів (Кі). 

Числові значення цих коефіцієнтів знаходяться шляхом обробки 

результатів промислових вибухів. 

Формула для визначення розрахункової величини питомих витрат 

ВР (q) має вигляд: 

𝑞 = 𝑞𝑒к1к2к3к4к5к6к7,  (7.67) 

де   к1 – коефіцієнт робото здатності ВР згідно з табл. 7.24; 

к2 – коефіцієнт, що враховує щілинність масиву і допустимий 

розмір кондиційного куска, знаходиться за формулою: 

к2 = 5,5√
𝑙щ
𝑑к

, (7.68) 

де  lщ – відстань поміж видимими щілинами, знаходиться в межах 0,01–

0,1 м; 



 

 

2
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Рис. 7.44. Розміщення свердловинних зарядів: 
а – паралельне горизонтальне, 1 – свердловини;  

б – паралельне вертикальне; в – віялоподібне при паралельному розташуванні віял, 1 – нарізні виробки, 2 – свердловини;  

г – те ж при віялоподібному розташуванні окремих віял 
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dк – розмір некондиційного куска, м; 

к3 – коефіцієнт, що враховує схеми розміщення зарядів, при 

паралельних схемах дорівнює 1, при віялоподібному 

розташуванні – 1,1–1,2, при ярусному – 1,3–1,5; 

к4 – коефіцієнт, що враховує умови дії зарядів: при висаджуванні на 

одну відкриту поверхню к4 = 1, на дві поверхні к4 = 0,7–0,9, на 

зажате середовище – 1,3–1,4; 

к5 – коефіцієнт, що враховує щільність заряду: при заряджанні 

патронами порошкових ВР в ручну к5 = 1, при пневматичному 

заряджанні розсипною ВР к5 = 0,9–0,95, при використанні 

водовміщуючих ВР к5 = 0,85–0,9, при заряджанні пресованими 

патронами к5 = 0,8–0,85; 

к6 – коефіцієнт, що враховує діаметр свердловини: при діаметрі 105 

м він дорівнює 1, при застосуванні свердловин іншого діаметра 

(dсв) к6 = [
𝑑св

105
]
𝑛

, де n може мати значення від 0,5 в слабких до 1 

в міцних монолітних породах; 

к7 – коефіцієнт, що враховує допустимий вихід негабариту, 

знаходиться з виразу: 

к7 = √к8 − √к8 − 1;   к8 =
(𝑣н.д. + а)

2

4в ∙ с
, (7.69) 

де   𝑣н.д. – допустимий вихід негабариту, %; 

а, в, с – емпіричні коефіцієнти, орієнтовно приймаються в межах:  

а = 20–30, в = 8–20, с = 10–30. 

Значення еталонної питомої витрати ВР в залежності від 

коефіцієнта міцності наводяться нижче. 

 
f 6–8 8–10 10–12 12–14 14–16 16–18 18–20 >20 

qе, 

кг/м3 
0,4–0,5 0,5–0,6 0,6–0,7 0,7–0,9 1,0–1,2 1,0–1,2 1,2–1,3 1,3–1,5 

 

Лінія найменшого спротиву W при застосуванні паралельного 

розташування може бути визначена за формулою: 

        𝑊п = √
В

𝑚п𝜌пор

, 

а при віялоподібному або ярусному розміщенні свердловин 

максимальна відстань між її кінцями при середній довжині (Lc) має 

складати: 
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𝑊к ≤
(2𝐿𝑐 − 3)𝑊в

𝐿𝑐 + 3
;  𝑊в = √

2В

𝑚в

, (7.70) 

де   В – вихід руди з 1 пог. м свердловини, м3/м. 

Відстань між паралельними свердловинами складає: 

ап = √
В𝑚п

𝜌пор

, (7.71) 

де m – коефіцієнт зближення свердловин 𝑚 = 𝑎 𝑊⁄ , задається для 

паралельних свердловин mп = 1,2, для віялоподібних mв = 1,5. 

Оцінку питомої витрати ВР в залежності від коефіцієнта міцності 

для руйнування в підземних умовах можна виконувати за допомогою 

співвідношення: 

𝑞 = 𝑞1√
𝑓

𝑓1
, (7.72) 

де   q, q1 – питомі витрати ВР для відповідної міцності f і f1. 

Метод камерних зарядів застосовують при вийманні потужних 

рудних покладів крутого залягання, для обвалення між камерних і 

міжповерхових ціликів і для погашення порожнин після виймання руди 

із камер. 

Метод камерних зарядів полягає в підготовці рудного масиву до 

обвалення проходкою системи вертикальних (2) (рис. 7.45, а, б) і горизон-

тальних (3) гірничих виробок. З них проходять виробки невеликого 

перерізу (1×1 м) – так звані мінікармани (4), в яких розміщають зосеред-

женні заряди ВР. в практиці гірничодобувних робіт застосовуються 2 

варіанта висаджування камерними зарядами: на вертикальний (рис. 7.45, а) 

і горизонтальний (рис. 7.45, б) компенсаційний простір. 

Питомі витрати ВР (qк) розраховуються наступним чином: 

𝑞к = 1,35𝑞екк1кк2кк3кк4к,  кг/м3, (7.73) 

де   𝑞ек – еталонні питомі витрати ВР, кг/м3; 

к1к – коефіцієнт працездатності ВР (табл. 7.24); 

к2к – коефіцієнт, що враховує щілинність масиву і допустимий 

розмір кондиційного куска; 

к3к – коефіцієнт показника дії вибуху: для ліквідації порожнин 

дорівнює 0,42, для розпушування руди к3к = 1; 
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к4к – коефіцієнт, що враховує наявність забійки: при повній забійці 

к4к = 1, при її відсутності – 2,25. 

 

 

 
 
Рис. 7.45. Схеми розміщення шпурів при стелеуступній (а, б)  

і низовій (в) системах розробки рудних родовищ малої потужності 

 

Величина одного камерного заряду може досягати 0,5–3 тон, вона 

обраховується за формулою 𝑄к = 𝑞к𝑊
3. Значення л.н.с. (Wк) складає 

зазвичай 6–10 м. при великій кількості висаджуваних одночасно ВР 

(десятки і сотні тон) в наближених до вибуху виробках утворюються 

повітряні ударні хвилі з тиском на передньому фронті до 0,1–0,3 МПа.  

Вони можуть пошкодити обладнання, кріплення і таке інше, якщо 

не вжити відповідних заходів (облаштування перегородок, 

локалізаційної перешкоди у вигляді обваленої з покрівлі породи). 
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Таблиця 7.24 

Коефіцієнти працездатності ВР [29] 

 

ВР 
Щільність патронів, 

г/см3 

Коефіцієнт 

працездатності 

Амонал водостійкий 0,95–1,1   0,95 

Амонал скельний №3 1,0–1,1   0,85 

Амоніт №6ЖВ 1,0–1,2 1,0 

Амоніт скельний №1 1,43–1,53   0,85 

Граммонал А-8 0,85–0,9 0,9 

Граммоніт 79/21 1,45   1,06 

Детоніт М 1,0–1,13   0,83 

 

Розпушування руди шпуровими зарядами. Цей метод застосо-

вується при низовій (рис. 7.46, а, б) і стелеуступній (рис. 7.46, в) 

системах розробки руди з використанням вертикально, горизонтально 

чи похило розміщуваних шпурів. 

 

 

 
 

Рис. 7.46. Схема розкриття круто падаючого пласта (а)  

і пологого падіння (б): 
1 – ділянка наближення до пласта; 2 – ділянка перетину пласта;  

3 – ділянка віддалення від пласта 

 

Заряди розраховуються виходячи з величини питомих витрат ВР від 

0,4 до 2,5 кг/м3 залежно від міцності порід і потужності рудного тіла. 
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7.7. Вибухові роботи в шахтах, небезпечних за 
газопиловим фактором 

До небезпечних по цьому фактору шахт відносяться такі, в яких 

горючі гази (метан в вугільних, метан і водень в калійних, пари бензину 

в нафтових шахтах) або горючий пил з киснем шахтного повітря можуть 

утворювати вибухонебезпечні суміші. Ці суміші мають верхню і нижню 

межу концентрації (в % по об’єму), що здатні детонувати під дією 

вогню чи навіть іскор. Концентраційні межі деяких газоподібних 

речовин і вугільного пилу даються в табл. 7.25. 

 
Таблиця 7.25 

Концентраційні межі деяких газоподібних речовин і вугільного пилу 

 

Речовина Межа небезпеки вибуху 
газоподібних речовин, 

 % за об’ємом 

Межа небезпеки вибуху пилу 
г/м3 повітря 

нижній верхній нижній верхній 

Метан 5,0 15,0 

10–20 1700–2500 

Етан 3,0 12,5 

Пропан   2,12    9,35 

Водень 4,0 74,2 

Окис вуглецю СО 12,5 74,2 

Вугільний пил 

 
Слід відзначити, що на практиці дуже часто в рудну атмосферу 

виділяється одночасно і горючий газ і вугільний пил, що значно 
підвищує небезпеку цих сумішей. 

При цьому в процесі виконання видобувних робіт подрібнення 
породи супроводжується виділенням вільного (що розміщується в 
тріщинах і порах) або зв’язаного (адсорбованого) газу. Безпеку при 
виконанні вибухових робіт, пов’язану з загрозою ініціювання пило 
газоповітряної суміші в при забійному просторі забезпечують шляхом 
застосування ряду спеціальних заходів: 

а) застосуванням різноманітних ВР з запобіжними властивостями; 
б) застосуванням спеціальних режимів виконання вибухових робіт 

в підготовчих і очисних забоях; 
в) розробка спеціальних технологій виконання вибухових робіт при 

підземному видобуванню вугілля в шахтах, небезпечних по фактору 
раптового викиду вугілля, породи і газу. 

До таких спеціальних технологічних заходів відносяться: струшуюче 
висаджування, яке застосовується при виконанні розкриття пластів, в 
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вугільних і змішаних забоях підготовчих і очисних виробок, а також в 
забоях виробок, що проходяться по викидонебезпечних породах. 

Вибухові роботи в таких умовах можуть виконуватись також із 
застосуванням пластового торпедування. 

Струшуюче висаджування застосовується з метою провокування 
викиду вугілля, породи чи газу в момент відсутності людей в забої. 
Схеми розкриття покладів крутого (а) і пологого (б) падіння 
приводяться на рис. 7.46. 

В першому випадку за ділянку наближення (1) приймають виробку 
від 4 до 2 м перед пластом; ділянка (3) віддалення – це виробка на 
відстані 2–4 м за пластом. 

В схемі (рис. 7.46, б) ці відстані складають відповідно 4–1 м і 1–4 м. 
Розкриття пластів може здійснюватися суцільними зарядами (при 

глибині до 3,2 м) і розосередженими (ярусними) (рис. 7.47). Шпури 
короткого врубу буряться до пласта і в кожний з них закладають 0,75–
1,25 кг ВР. В решту шпурів закладають від 1,5 до 3 кг ВР. 

 

 
 

Рис. 7.47. Застосування розосереджених зарядів при розкритті пластів, 

небезпечних по раптових викидах газу, вугілля або породи:  
I–IV – черговість руйнування масиву 

 

Загальну кількість ВР (Qзах) на один цикл при перетині вугільного 
пласта виробкою площею поперечного перерізу (S) розраховують по 
наступній формулі: 

𝑄зах = 𝑆(𝑞п𝑙п + 𝑞в𝑙в),  (7.74) 

де  qп, qв – питомі витрати ВР відповідно для породної пробки і вугілля, 
кг/м3; 

lп, lв – довжина заходки по породі і вугіллю, м. 
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Питомі витрати ВР в вугільних збоях підготовчих виробок, що 
проходяться по тонких і дуже тонких похилих і пологих пластах 
рекомендується розраховувати за формулою: 

𝑞в = 0,8 + 0,2𝑓 + 0,15𝑙 − 0,04𝑆, (7.75) 

а при одночасному висаджуванні по вугіллю і породі для породної 
частини qп знаходять з виразу: 

𝑞п = 0,7 + 0,12𝑓 + 0,1𝑙 − 0,02𝑆.  (7.76) 

Ґрунтуючись на цих емпіричних співвідношеннях і з урахуванням 
практичного досвіду по організації вибухових робіт по розкриттю 
викидонебезпечних вугільних пластів були розробленні рекомендації 
по оптимальних питомих витратах ВР IV категорії, викладені в 
табл. 7.26 для випадків перетину крутих пластів квершлагами, а 
пологих гезенками. 

В вугільних і змішаних забоях підготовчих виробок, що 
проходяться по крутих пластах, при струсових вибухах по вугіллю і 
породі рекомендується зменшувати питомі витрати приблизно на 20 % 
порівняно з розрахунками за формулами (7.75) і (7.76). 

 
Таблиця 7.26 

Рекомендовані питомі витрати ВР (q) IV категорії (амоніт Т-19, ПЖВ-20) 

залежно від міцності порід площі поперечного перерізу виробок* 
 

Коефіцієнт 
міцності, f 

Питомі витрати ВР, кг/м3, при перетині пласта виробками площею 
поперечного перерізу 

<5 6–8 9–11 12–15 ≥16 

0,8–2 1,5–1,7 1,4–1,5 1,3–1,4 1,2–1,4 1,1–1,3 

   2,5–3,5    2–2,2 1,9–2,0 1,7–1,8 1,6–1,7 1,4–1,5 

4–5 2,2–2,4 2,0–2,3 1,8–2,1 1,7–1,9 1,6–1,7 

6–7 2,3–2,5 2,2–2,6 2,1–2,4 2,0–2,2 1,8–2,0 

>7 2,8–3,5 2,5–3,3 2,3–3,0 2,2–2,7 2,1–2,7 

 
*Примітка: 1) ВР IV категорії, наприклад амоніт Т-19, має працездатність  265 см3 і 

чутливість по передачі детонації через вугільну таблетку 5 см; 
2) для пісковика з f = 8–10 допускається застосування скального амоніта №1 

пресованого. Питомі витрати його складають 1,2–1,5 кг/м3, або ВР II 
категорії (амоніт №6ЖВ) з q = 1,6–1,9 кг/м3. 

 
Одним із застережних заходів по попередженню і локалізації 

викидів є торпедування викидонебезпечного вогнища глибинними 
вибухами з метою дегазації і зменшенням в ньому напруженого стану 
масиву (рис. 7.48). при застосуванні цього методу вибух зарядів в 
глибоких шпурах або свердловинах здійснюється без прояву руйнівного 
ефекту на поверхні забою (камуфлетне висаджування). 
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При цьому в середині масиву поблизу заряду утворюється зона масиву, 
розбита тріщинами, завдяки чому має місце часткова дегазація і зменшення 
інтенсивності (а в ідеалі для попередження) викидів при розкритті 
викидонебезпечних пластів, розробці зон з геологічними порушеннями (де 
мають місце вогнища концентрації напруг), так і для попереднього 
розпушування масиву з метою полегшення його розробки. 

Маса заряду при камуфлетних вибухах складає: 

𝑄к = К𝑞𝑎𝑊𝑚, кг  (7.77) 

де   К – коефіцієнт, що враховує потужність пласта (m): при m > 1 м К = 
0,3–0,7; при m < 1 м К = 0,7–1 м; 

q – питомі витрати ВР, кг/м3 (розраховують за формулами (7.75) і 
(7.76), або приймаються згідно з табл. 7.26); 

a – радіус впливу камуфлетного вибуху, тобто радіус щілино 
утворення при дії заряду осьової симетрії. 

 

 
 

Рис. 7.48. Схема виробки з застосуванням метода камуфлетного 

висаджування при потужності пласта понад 1 м (а) і менше 1 м (б):  
1–6 – свердловини 

 

Камуфлетне висаджування здійснюється зарядами, розміщеними в 
свердловинах довжиною 8–10 м і діаметром 43–45 мм. Відстань між 
суміжними свердловинами повинна складати не менше двох радіусів 
впливу (а), який при масі заряду 1,8–3 кг дорівнює 0,7–1,5 м в 
залежності від властивостей вугілля в пласті і глибини його залягання 
від поверхні. Свердловини при потужності пласта понад 1 м 
розміщують в 2 ряди, а при m < 1 м – в один ряд. 

Камуфлетне висаджування, якщо воно застосовується в очисному 

забої, здійснюється в два яруси (рис. 7.49).  
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Рис. 7.49. Схема розташування свердловин в очисних забоях  

при камуфлетно-струсовому висаджуванні  

при потужності пласта m < 1 м (а) і m > 1 м (б) 
 

Питомі витрати ВР, кг/м3, в цьому випадку рекомендується приймати 
згідно з даними Союзвибухпрому залежно від коефіцієнта міцності.  

 

Коефіцієнт міцності, f 0,5–0,6 0,6–1 1–2 2–2,5 

qв.о. 0,3–0,35 0,35–0,4 0,4–0,45 0,45–0,5 

В шахтах, надзвичайно небезпечних по раптовим викидам вугілля і 
метану, а також при вийманні вугілля в межах геологічних порушень, 
для попередження і локалізації викидів застосовують метод 
торпедування пласта свердловинними зарядами (рис. 7.50) за двома 
схемами: зарядами, розміщеними в наскрізних свердловинах 
(рис. 7.50, а), і в глухих (рис. 7.50, б) глибиною 10–20 м. 

Перші буряться з транспортного штреку знизу на всю довжину 
лави, а глухі довжиною 10–20 м – з забою лави. 

Відстань від забою лави до першої наскрізної свердловини повинна 
бути не менше 15 м. 

Маса заряду ВР і відстань між свердловинами при торпедуванні виз-
начається експериментально. Найпоширенішою є конструкція у вигляді 
суцільного заряду детоніту, скального амоніта №1 довжиною 5 м і загаль-
ною масою 15–20 кг для антрацитів, і 10–15 кг для кам’яного вугілля. 

Струсові вибухи в вугільних забоях можуть здійснюватися також 
шпуровими методами. Схеми розміщення шпурів в забої в залежності 
від потужності вугільних пластів наведені на рис. 7.51. 
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Рис. 7.50. Схема розміщення свердловинних зарядів  

при торпедуванні пласта:  
а – наскрізними свердловинами; б – глухими свердловинами; 1,3 – транспортні штреки; 

2 – вентиляційний штрек; 4 – забійка; 5 – заряди; 6 – зона геологічних порушень 

 

 
 

Рис. 7.51. Схема розміщення шпурів в вугільних забоях пластів різної 

потужності при струсевих висаджуваннях:  
а – при потужності пласта до 0,6 м; б – 0,6–0,8 м; в – 0,8–1,5 м; г – понад 1,5 м 
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Розділ 8 

НАУКОВІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ВИБУХОВИМ 

ІМПУЛЬСОМ ПРИ ІНІЦІЮВАННІ  

І РОЗПОВСЮДЖЕННІ ДЕТОНАЦІЇ В ЗАРЯДАХ 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 

8.1. Термодинаміка вибуху 

Постійне суттєве збільшення обсягів виконуваних робіт по 

руйнуванню, ущільненню і переміщенню гірської маси вимагають 

створення нових і удосконалення існуючих методів керування 

елементами системи "ВР – середовище". В їх основу, повинні бути 

покладені принципи формування і оптимізації параметрів, вибухового 

імпульсу з позицій максимальної передачі енергії детонуючого заряду ВР 

і заданим розподілом її інтенсивності в породному масиві навкруги 

заряду. Оскільки кінцевою метою вибухових робіт є досягнення 

максимально бажаного механічного ефекту (обсягу і оптимального 

гранскладу зони подрібнення, обсягу воронки викиду), її реалізація є 

досить складною багатогранною проблемою, що вимагає виконання 

досліджень в багатьох напрямках. Серед них виключно важливу роль 

відіграють питання, пов’язані з оптимізацією енергетичних і динамічних 

параметрів джерела динамічних навантажень та середовище. 

Вказані задачі вирішувались в наступних основних напрямках: 

– створення вибухових систем на основі вивчення процесів 

детонації і взаємодії продуктів детонації з поверхнею зарядної камери 

(свердловини, шпуру); 

– розробка оптимальних методів збурення, започаткування процесу 

детонації; 

– оптимізація балансу вивільненої при вибухах енергії в напрямку 

збільшення частки корисних в технологічному відношенні форм роботи 

в процесі формування в масиві силових і кінематичних полів. 

В хімічному відношенні вибух ВР являє собою незворотну реакцію 

перетворення вихідної речовини або суміші речовин в кінцеві, 

переважно газоподібні продукти. Напрямок цієї реакції і склад кінцевих 

продуктів визначають основні параметри вибуху: теплоту, тиск, 

швидкість детонації та ін. 

Напрямок реакції підкоряється основним законам термодинаміки, 

зокрема другому закону термодинаміки, згідно з яким ізольована 
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система прагне до максимуму ентропії. В фізичному плані, вибух – це 

перетворення потенційної хімічної енергії ВР в теплову енергію, а потім 

у механічну роботу, здійснювану нагрітими і стиснутими 

газоподібними продуктами вибуху в процесі їх розширення. 

Згідно з законом Г. І. Гесса тепловий ефект реакції вибухового 

перетворення дорівнює різниці поміж теплотою утворення кінцевих 

продуктів вибуху (ПВ) і теплотою утворення ВР, тобто Q2,3 = Q1,3 – Q1,2 

З урахуванням поправки на роботу, здійснювану ПВ при їх 

розширенні, будемо мати: 

𝑄𝑣 = 𝑄𝑝 + 𝐴𝑃(𝑣2 − 𝑣1), (8.1) 

де   А – механічний еквівалент тепла; 

Р – кінцевий тиск ПВ; 

v1, v2 – початковий і кінцевий об’єми ПВ. 

Не враховуючи величину v1, як незначну і приймаючи кінцевий тиск 

рівним атмосферному (10333кгс/м2), отримуємо: 

𝑄𝑣 = 𝑄𝑝 + 0,58𝑛,  (8.2) 

де   п – число молів газів, що утворилися при вибуху 1 кг ВР. 

Оскільки теплота утворення залежить від складу ПВ, а останній може 

бути різноманітним в залежності від кінцевих параметрів стану газів (це 

пов’язано з константами рівноваги поміж оберненими реакціями в 

продуктах) за кінцевий показник приймається теплота вибуху Qmax, 

обрахована, виходячи з умови максимальної зміни ентропії системи в 

процесі вибуху з утворенням термодинамічно найбільш стійких сполук. 

Найбільш близький збіг експериментальних замірів теплоти вибуху 

з розрахунковими має місце для ВР з нульовим (або позитивним) 

кисневим балансом, хоча практично завжди розрахункові дані 

перевищують експериментальні. 

Авакян Г. А. запропонував спосіб розрахунку теплоти вибуху з 

введенням кисневого коефіцієнта ВР (Ак), що являє собою відношення 

кількості кисню в ВР до кількості, необхідної для отримання повних 

продуктів окислення. 

Якщо ВР має хімічну формулу CaHвOcNd, то 

𝐴к =
с

2а + в
2⁄

∙ 100%, (8.3) 

а фактична теплота вибуху Qp, згідно з експериментальними даними для 

ВР з густиною до 1,6 г/см3 визначається як: 
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𝑄ф = 0,32𝐴к
0,24𝑄𝑚𝑎𝑥 .     (8.4) 

При експериментальному визначенні 𝑄ф для ВР з від’ємним 

кисневим балансом спостерігається значний приріст теплоти вибуху зі 

збільшенням густини, при заповненні порожнин проміж частками ВР 

рідиною тощо, що є наслідком зміщення рівноваги реакції 

генераторного газу 2СО ⇄ СО2 + С + 𝑞 вправо внаслідок підвищення 

тиску. Для гранульованих часток детонація може розповсюджуватись 

по кожній з них і при наявності навкруги гранули мало стисливої 

оболонки реакція вибухового перетворення розглядається як 

протікаючи по ВР з густиною цього зерна без врахування заповнювача. 

При детонації ВР в жорсткій оболонці створюються сприятливі умови 

для завершення реакції з максимальним тепловиділенням, притаманним 

процесу при високих тисках. 

На основі експериментальних даних отримана наступна залежність 

теплоти вибуху (Qф) від початкової густини заряду (ρ0): 

для тротилу 𝑄ф = 4202 + 1034(𝜌0 − 1), кДж/кг; 

для гексогену 𝑄ф = 5759 + 700(𝜌0 − 1), кДж/кг     (8.5) 

При заповненні порожнин в заряді густинними розчинами солей 

теплота вибуху збільшується. Значний інтерес представляють розчини 

не інертних солей, а окиснювачів, при заповненні якими теплота вибуху 

збільшується не лише за рахунок підвищення густини, а й завдяки 

участі розчину в реакціях окислення. Так, наприклад, суміш 67 % 

тротилу з 33 % розчину аміачної селітри (60 %-ного) при густині 

1,35г/см3 має теплоту вибуху 1060 ккал/кг у порівнянні з 650 ккал/кг при 

заповненні порожнин поміж частками водою в такому ж 

співвідношенні. 

При теплових розрахунках вибуху водонаповнених вибухових 

сумішей деякі фахівці враховують витрати тепла на випарування води 

(55,6 ккал/кг води). Проте якщо ПВ при розширенні охолоджуються 

нижче 100 С, то це тепло повертається в ПВ у вигляді конденсації 

водяного пару, тому вказану теплоту випаровування можна не 

вилучати. 

Зменшення фактичної теплоти вибуху у порівнянні з розрахунковою 

може мати місце завдяки неповному вибуховому перетворенні, коли 

деяка частина тепла витрачається на вторинні реакції, які відбуваються в 

газовій фазі (так звані хімічні втрати). Вони тим більші, чим менші 

діаметр і густина заряду, більші окремі частки ВР, а також залежать до 

певної міри від рівномірності перемішування компонентів, їх кінетичних 
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характеристик, температури ПВ та ін. Так, наприклад, при підриванні 

суміші тротилу з алюмінієм у співвідношенні 85/15 збільшення густини 

суміші з 0,94 до 1,7 г/см3 призвело до підвищення теплоти вибуху з 990 

до 1120 ккал/кг при розмірі часток алюмінію 0,3 мм і з 1240 до 1320 

ккал/кг при їх зменшенні до 0,07 мм. Частина втрат теплової енергії є 

наслідком радіального розлітання непрореагованих часток речовини при 

вибухах. Товщина такого непрореагованого шару тим більше, чим більше 

критичний діаметр. Робота вибуху взагалі (стискання, подрібнення, 

пластичні деформації, зсув, переміщення, метання середовища і інших 

форм механічної дії) являється наслідком контактного навантаження 

середовища ПД, що розширюються, а кількість роботи пропорційна 

теплоті вибуху. 

Згідно з першим законом термодинаміки, в процесі розширення 

газів, зменшення їх внутрішньої енергії дорівнює величині виконаної 

роботи (розглядаючи процес як адіабатичний зважаючи на його 

швидкоплинність), тобто – 𝑑𝑈 = 𝑑𝐴. 

Після інтегрування і перетворень будемо мати: 

𝐴 = 𝐸 [1 − (
𝑃2

𝑃1
)

𝐾−1

𝐾
],      (8.6) 

де   Е – потенціальна енергія ВР; 

Р1, Р2 – початковий і кінцевий тиск ПВ; 

𝐾 = Ср С𝑣⁄  – показник адіабати розширення ПВ. Для багатьох ВР 

𝐾 ≈ 2,2 (для повітря 𝐾 ≈ 1,4); 

Ср, Сv – теплоємність газів при постійному тискові і об’ємі. 

Теоретично теплота вибуху згідно з Гессом в загальному вигляді 

визначається шляхом рішення наступного рівняння: 

𝑄в = 𝑞1𝑛1 + 𝑞2𝑛2+. . . −𝑄н,     (8.7) 

де   Qв – теплота вибуху ( в ккал) 1 кіломолю ВР при постійному тиску; 

q1, q2, ... – теплота утворення (в ккал/кмоль) відповідних ПВ при 

постійному тиску; 

п1, п2, … – кількість кіломолей ПВ; 

Qн – теплота утворення (в ккал) 1 кіломолю ВР при Р = const. 

Теплота вибуху 1 кг ВР знаходиться наступним чином: 

𝑄в
′ =

𝑄в

14
. (8.8) 

Для 1 кг вибухової суміші теплота вибуху знаходиться за 

формулою: 
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𝑄р
′ = 𝑞1𝑛1 + 𝑞2𝑛2+. . . −(𝑄𝐻1

𝑁1 + 𝑄𝐻2
𝑁2+. . . ).     (8.9) 

Теплота утворення деяких ВР складових частин вибухових сумішей 

і продуктів вибуху дані в табл. 8.1 при постійному тиску сумішей (за 

Медардом). 
 

Таблиця 8.1 

Теплота утворення ВР і продуктів вибуху  

при постійному тиску і температурі 15 С 

 
Найменування Хімічна формула Теплота утворення  

(в ккал/моль) при температурі 15 С 

(288 К) і тискові 760 мм рт. ст. 

Аміачна селітра NH4NO3 87,36–89,75 

Дінітронафталін C10H6(NO2)2 від –5 до –5,7 

Нітрогліцерин C3H5(ONO2)3 88,63–83,71 

Нітрогліколь C2H4(ONO2)2 59,25–55,25 

ТЕН C5H8(ONO2)4 129,37–122,41 

Тротил C6H2(NO)3CH4 17,5–13,5 

Піроксилін C24H29O9(ONO2)11 649,7 

Гексоген C3H6O6N6 від –15,64 до –20,86 

Гримуча ртуть Hg(CNO)2 від –64,1 до –65,3 

Вода (пар) H2O 57,800 

Вода (рідина) H2O 68,400 

Вуглекислий газ CO2 94510 

Окис вуглецю CO 26,880 

Окис азоту NO –21,6 

Окис алюмінію Al2O3 399,000–398,100 

Метан CH4 18,9 

Целюлоза C6H10O5 230,3 

 

Теплота вибуху при постійному об’ємі (в момент вибуху до 

розширення газів) Qv більше величини Qр, вирахуваної за формулою 

(8.9), на кількість тепла ∆Q, витраченого на роботу розширення, тобто: 

𝑄𝑣 = 𝑄р + ∆𝑄 = 𝑄 + ∑𝑛𝑅𝑇,   (8.10) 

де   R – газова постійна, рівна 1,987 ккал/кмоль, град; 

∑𝑛 – сумарна кількість кіло молей газів вибуху; 

T – температура вибуху. 

При температурі 15 С (288 К): 

∆𝑄 = ∑𝑛𝑅𝑇 = 1,987 ∙ 288∑𝑛.   (8.11) 
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Таким чином теплота вибуху 1 кмоль ВР при постійному об’ємі Р = 

const (тобто в момент вибуху): 

𝑄𝑣 = 𝑄р + 572∑𝑛, ккал.   (8.12) 

Для 1 кг ВР теплота вибуху при Р = const: 

𝑄𝑣
′
 
=

𝑄р + ∑𝑛

М
, ккал/кг, (8.13) 

де   М – молекулярна вага ВР. 

Наведені вище формули для розрахунку вибуху відносяться до 

випадку, коли вода в продуктах вибуху знаходиться у вигляді пару. При 

охолодженні ПВ до температури конденсації парів виділяється 

додаткова кількість тепла, рівна теплоті конденсації, помноженій на 

число молей води в продуктах. Відповідно розрізняють теплоту вибуху 

при воді пароподібній 𝑄п і при воді рідинній 𝑄р. 

Теплота вибуху деяких ВР приведена в табл. 8.2. 
 

Таблиця 8.2 

Теплота вибуху деяких ВР 
 

ВР Густина, г/см3 Теплота вибуху, ккал/кг 

Тротил 1,5 1010 

 0,85 810 

Гексоген 1,5 1290 

 0,95 1270 

Тетрил 1,55 1090 

 1,00 920 

ТЕН 1,65 1360 

 0,85 1360 

Нітрогліцерин 1,6 1480 

 

Кількість газів вибуху теоретично визначається на основі закону 

Авогадо, виходячи з того, що гази вибуху, приведені до нормальних 

умов (температура 2730 К і тиск 760 мм. рт. ст.) мають однаковий 

молекулярний об’єм 22,4 м3/кмоль. 

Об’єм суміші газів при вибуху 1 кмоль ВР складає: 

𝑣0 = 22,4∑𝑛,   (8.14) 

де   ∑𝑛 – сумарна кількість кіломолей всіх газів вибуху. 

Наприклад, розклад нітрогліцерину, гексогену і тротилу, що 

відбувається за наступними приблизними формулами: 
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C8H5N3O9→3CO2+2,5H2O+1,5N2+0,25O2; 

C3H6N6O3→3H2O+3C+3N2+3O→3H2O+3CO+3N2; 

C7H5N3O6→2,5H2O+3,5CO+3,5C+1,5N2. 

 

Дає число молей відповідно 7,25, 9 та 7,5. В останньому випадку 

утворений твердий вуглець в сумарне число молей не входить. Питомий 

об’єм газів суміші окремих компонентів дорівнює: 

𝑣0
𝑐 =

22,4∑𝑛

𝑀1𝑁1 + 𝑀2𝑁2+. . .
, (8.15) 

де   M1, M2, … – молекулярні маси окремих компонентів; 

N1, N2, … – кількість кіломолей компонентів; 
∑𝑛 – сумарна кількість кіломолей всіх газів при вибуху 1 кг суміші 

ВР. 

Якщо виникає потреба відшукати питомий об’єм для інших 

температурних умов, його обчислюють наступним чином: 

𝑣0
𝑐′

= 𝑣0
𝑐

𝑇

273
. (8.16) 

Температура вибуху може бути вирахувана за формулою: 

𝑡 =
− ∑𝑛 𝑎 + √(∑𝑛 𝑎)2 + 4∑𝑛 𝑏𝑄𝑣

2∑𝑛 𝑏
, (8.17) 

де   Qv – теплота вибуху, ккал; 

а – мольна теплоємність при 0 С (273 К); 

b – приріст величини мольної теплоємності при підвищенні 

температури на 1 град. 

Продукти вибуху складаються з газів різної теплоємності, отже 

величина ∑𝑛 а означає сумарну мольну теплоємність всіх газів вибуху 

при температурі 0 С, тобто: 

∑𝑛 𝑎 = 𝑛1𝑎1 + 𝑛2𝑎2+. .., 

а величина ∑𝑛 𝑏 – сумарний приріст мольної теплоємності газів при 

підвищенні їх температури на 1, тобто: 

∑𝑛 𝑏 = 𝑛1𝑏1 + 𝑛2𝑏2+. .. . 

Значення мольної теплоємності для деяких компонентів ВР 

приведені в табл. 8.3. 
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Таблиця 8.3 

Значення мольної теплоємності і її приріст (за Сарро) 

 

Продукт вибуху 

Мольна теплоємність 

при 0 С, 
ккал/кмоль×град 

Приріст мольної теплоєм-
ності, ккал/кмоль×град 

Двохатомні гази (N2, O2) 4,8 0,001 

Трьохатомні гази (N2O, 

CO2) 
6,2 0,0025 

Багатоатомні гази (CH4) 7,5 – 

 

Розрахунок тиску ПВ можна провести за формулою Ван-дер-

Ваальса: 

𝑃 =
𝑃0𝑉0

′𝑇

(𝑉 − 𝛼)273
, (8.18) 

де  Р – тиск ПВ, кг/см2; 

Р0 – нормальний атмосферний тиск, що складає 1,033 кг/см2; 

𝑉0
′ – об’єм газів вибуху 1 кг ВР за нормальних умов, дм3; 

Т – температура вибуху, К; 

𝑉 – об’єм зарядної камери, дм3; 

α – коволюм газів вибуху, дм3, береться з табл. 8.4. 

Об’єм зарядної камери 𝑉 можна виразити через щільність 

заряджання: 

∆з=
𝑄

𝑉
, (8.19) 

де   Q – маса заряду, кг. 
 

Таблиця 8.4 

Значення α для деяких газів (за О. Є. Власовим) 

 

Газ 

М
о

л
ек

у
л
яр

н
а 

в
аг

а 

Х
ім

іч
н

а 
ф

о
р

м
у

л
а Величина коволюма, виражена 

Т
еп

л
о
єм

н
іс

ть
, 

к
к
ал

/к
м

о
л
ь×

гр
ад

 

в дм3 для 

1 кмоль 

газу 

в долях 

об’єму (в дм3 

для 1 дм3 
газу) 

в дм3 для 

1 кг газу 

Азот 28 N2 13,8 0,00062 0,490 7 

Водень 2 H2 5,6 0,00025 2,80 7 

Водяна пара 18 H2O 8,1 0,0036 0,450 12 

Кисень 32 O2 11,3 0,00051 0,350 7 

Двооксид вуглецю 44 CO2 15,2 0,00068 0,345 13 
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Оксид вуглецю 28 CO 15,2 0,00068 0,250 7 

Якщо прийняти масу заряду рівною 1 кг, то: 

∆з=
1

𝑉
  та  𝑉 =

1

∆𝑎

. (8.20) 

Підставивши цей вираз в (8.18), отримаємо рівняння для розрахунку 

тиску ПВ у вигляді формули Ван-дер-Ваальса: 

𝑃 =
𝑃0𝑉0

′𝑇

(1 ∆з
⁄ − 𝛼)273

. (8.21) 

Якщо щільність заряджання ∆з помірна, то приблизно коволюм α 

можна приймати рівним 0,001𝑉0
′. Добуток 𝑃0𝑉0

′𝑇 273⁄ = 𝐹 (кГм/кг) 

інколи називають "силою" або питомою енергією ВР (але не повною, 

тому, що 𝐹 < 𝑄𝑉
′ ). 

Часто для розрахунків потрібно знати тиск ПВ в об’ємі самого 

заряду ВР, тобто у випадку коли коефіцієнт заряджання дорівнює 

одиниці і щільність заряджання ∆з= 𝜌0 = 1 𝑉0⁄ , 𝜌0 – щільність ВР, а 𝑉0 

– її питомий об’єм. Такий тиск називають середнім тиском вибуху Рср.  

Середній тиск вибуху легко знаходиться з рівняння (8.21), якщо в 

нього замість 𝑉  підставити 𝑉0. Далі при розрахунках зручніше 

користуватися не температурою, а теплотою вибуху. Для цього 

здійснюються деякі перетворення для термодинамічних величин: 

𝑅 = 𝐶𝑝 − 𝐶𝑣 = 𝐶𝑣(𝑘 − 1);   (8.22) 

𝑇 =
𝑄𝑣

𝐶𝑣

. (8.23) 

Підставляючи ці значення в (8.21) отримаємо: 

𝑃ср =
𝑅𝑇

𝑉0 − 𝛼
=

𝑄𝑣(𝑘 − 1)

𝑉0 − 𝛼
. (8.24) 

Загальна механічна дія вибуху характеризується повним імпульсом 

(I) і залежить головним чином від енергії вибуху, оскільки 𝐼 = 𝑅𝑀√𝑄ф. 

Хоча з цього виразу безпосередньо не випливає залежність таких 

показників як початковий тиск і швидкість детонації, проте ці 

параметри в ряді випадків відіграють суттєву роль у визначенні 

кінцевого ефекту дії вибуху. 

Крім того на форму дії вибуху впливає також характеристика 

об’єкту прикладання (середовища або конструкції). 
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Для жорстких систем визначальним є надлишок тиску в вибуховій 

хвилі, для менш жорстких – повний імпульс вибуху. При підриванні 

великих мас ВР у всіх випадках головною причиною руйнування є 

максимальний тиск у хвилі, тобто руйнування здійснюється її головною 

частиною. 

 

8.2. Процес детонації і структура детонаційних хвиль 

Детонація – це особливий процес перетворення ВР, що 

характеризується надзвуковими швидкостями розповсюдження, 

постійними для даного фізичного стану ВР. Тривалість хімічних 

реакцій в детонаційних хвилях складає від 1 мкс до 0,1 мс в залежності 

від фізичної структури і хімічної природи ВР, тобто здійснюється в 100–

10000 раз швидше, ніж при вибуховому горінні. 

Згідно з гідродинамічною теорією ударна хвиля (УХ), що діє на ВР 

(наприклад, від вибуху капсюля-детонатора) адіабатично стискає і 

розігріває його, визиваючи хімічну реакцію. В гомогенних речовинах 

(наприклад, рідинних,) реакція бурно розвивається на деякій відстані 

від фронту УХ через певний інтервал часу (період індукції). В 

неоднорідних – порошкових, пресованих твердих ВР – найбільші 

підвищення температури виникають в окремих так званих "гарячих" 

точках, від яких в формі вибухового горіння розповсюджується по 

зернятках (або гранулах) ВР. В обох випадках за ударним фронтом 

(тобто зоною високого тиску рухається зона хімічної реакції, в якій 

речовина переходить в кінцеві продукти розкладання. 

Тепло реакції трансформується в енергію стиснутих газів і 

передається в головну ударну хвилю, компенсуючи втрати її енергії на 

стискання речовини. Внаслідок цього в ВР, на відміну від інертної 

речовини, ударна хвиля, спроможна визивати хімічну реакцію (така 

хвиля має назву детонаційної), розповсюджується стаціонарно, тобто з 

постійною швидкістю 𝐷, амплітудою ∆p і іншими параметрами. На 

рис. 8.1 зображена залежність зміни стану ВР в детонаційній хвилі. На 

ньому питомий об’єм означає величину, зворотну густині ρ. 

Вихідна речовина з початковим об’ємом v0 (точка А) стискується в 

ударній хвилі до стану М. В цю мить розпочинається хімічна реакція , а 

досягнутий максимальний тиск Рm називають тиском хімпіка. По мірі 

розвитку реакції і виділення тепла продукти вибуху (ПВ) 

розширюються, тиск спадає, а об’єм речовини збільшується. Реакція 

закінчується в точці N на ударній адіабаті ПВ (Гюгоніо), що має назву 

точки Чепмена-Жуге, з параметрами стану Pж і vж, а пряма ANM, що 
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з’єднує параметри вихідної речовини з параметрами його в стані 

максимального стискання, має назву прямої Міхельсона. 

 

 
Рис. 8.1. Крива Гюгоніо (ONP) і пряма Міхельсона (MNA)  

для детонаційної хвилі 
 

Таким чином, речовина в детонаційній хвилі проходить всі зміни стану 

відповідно шляху AMN. Відрізок АМ відповідає зоні стискання в ударній 

хвилі (УХ), відрізок MN – зоні хімічної реакції. Тиск Рm приблизно вдвічі 

більший за тиск Рж. Загальна схема профілю тиску в ДХ наведена на 

рис. 8.2. Зона хімічної реакції а залежить від хімічних і динамічних 

властивостей ВР і має ширину для звичайних (вторинних) ВР порядку 

долей або декількох міліметрів. Час хімічної реакції в ДХ 𝜏 =
𝑎

𝐷𝑦−𝑈
 і за-

звичай складає 10-6–10-7 с, де 𝐷𝑦  – швидкість ударного фронту; U – 

швидкість течії речовини за ударним фронтом (масова швидкість). 

Розрахунок параметрів ДХ – її швидкості 𝐷, швидкості речовини за хвилею 

U, тиску, густини речовини і температури в точці Чепмена-Жуге – 

здійснюється шляхом рішення системи рівнянь, що ґрунтується на законах 

збереження маси, кількості руху і енергії в хвилі, та рівняння стану для ПД 

(у вигляді рівняння політропи 𝑃 = 𝐴𝑣−𝑛) і так званого правила відбору 

швидкості детонації Чепмена-Жуге, згідно з яким в точці N: 

𝐷 = 𝑈 + 𝐶,   (8.25) 

де С – швидкість звука в ПД, м/с 
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Рис. 8.2. Профіль детонаційної хвилі 

 

Рівняння для розрахунку параметрів детонації конденсованих ВР такі: 

 

𝐷2 = 𝑣0
2
𝑃ж − 𝑃0

𝑣0 − 𝑣ж

= 𝑣0
2𝑡𝑔𝛼; (8.26) 

𝑈ж =
𝐷

𝑛 + 1
; (8.27) 

𝑐 = 𝐷
𝑛 + 1

𝑛
; (8.28) 

𝜌0 =
1

𝑉
= 𝜌0

𝑛 + 1

𝑛
; (8.29) 

𝑃ж ≅
𝜌0𝐷

2

𝑛 + 1
= 𝜌0𝑈𝐷. (8.30) 

 

У формулах 8.26–8.30  

D – швидкість детонації м/с;  

v0 – питомий об’єм речовини в м3/кг;  

α – кут нахилу прямої Міхельсона;  

U – швидкість течії речовини за ударним фронтом, м/с;  

п – показник політропи ПД; ρ – густина ПВ. 

Для конденсованих ВР високої густини (1,2 г/см3 і більше) показник 

політропи п дорівнює 3 або дещо більше. При густині ВР 1 г/см3 він 

становить близько 2. Параметри детонаційних хвиль в точці Жуге для 

деяких ВР наведені в табл. 8.5. Швидкість детонації є однією з 

найбільш важливих характеристик детонаційного процесу. Вона 
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залежить від теплоти вибуху Q, складу ПВ (через показник політропи п) 

і густини ВР ρ0 і в загальному вигляді визначається наступним чином: 

𝐷 = 𝑓(𝜌0)√2𝑄(𝑛2 − 1).   (8.31) 

Таблиця 8.5 

Параметри ДХ для деяких ВР [37] 

 

ВР ρ0, 
г/см3 

𝐷, 
км/сек 

Час хім. 
реакції, 

мксек 

U, 
мк/сек 

Ширина 
зони хім. 

реакції, мм 

Р,  
103, ат. 

п 

Тротил литий 1,6 7,00 0,33 1,61 1,64 184 3,35 

Тротил пресований 1,6 

1,35 

7,00 

6,17 

0,22 

0,47 

1,59 

1,38 

1,35 

2,14 

176,9 

114,8 

3,40 

3,47 

Тротил насипний 0,8 4,34 1,04 0,97 3,23 33,7 3,40 

Суміші ТГ 36/64 1,7 8,02 0,67 1,94 3,63 266,0 3,13 

Гексоген насипний 1,0 6,05 0,34 1,43 1,79 86,6 3,23 

Амоніт ПЖВ-20: 

діаметр заряду, мм: 

40 

 

80 

 

120 

 

 

0,9 

1,7 

0,9 

1,7 

0,9 

1,7 

 

 

3,69 

4,83 

4,34 

5,35 

4,40 

5,50 

 

 

0,66 

0,43 

0,66 

0,33 

0,66 

0,33 

 

 

0,99 

0,80 

1,00 

1,05 

1,05 

1,12 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

32,9 

65,7 

39,1 

95,4 

41,6 

105,0 

 

 

2,7 

5,0 

3,3 

4,1 

3,2 

3,9 

 

Слід відзначити, що параметри ДХ на поверхні Чепмена-Жуге, що 

розділяє зону хімічної реакції від ПД, характеризується точкою N 

діаграми P-v. Це єдиний стан ПВ, де пряма Міхельсона АМ дотична до 

адіабати Гюгоніо. Очевидно, що значення tg α тут є мінімальним, а тому 

згідно з (8.8) отримуємо: 

𝐷𝑚𝑖𝑛 = 𝑣0√𝑡𝑔𝛼 = 𝑣0√
𝑃ж − 𝑃0

𝑣0 − 𝑣ж

. (8.32) 

Цей показник має назву нормальної швидкості детонації. 

В згаданому стані швидкість детонації дорівнює швидкості 

розповсюдження збурення ПВ згідно з 8.25. Іншими словами в площині 

Чепмена-Жуге ударний фронт переміщується відносно продуктів 

реакції з швидкістю, рівній місцевій швидкості звука. Ентропія при 

цьому досягає на кривій Гюгоніо свого мінімуму dS = 0, тобто S = const. 

По обидва боки точки N ентропія на фронті ДХ зростає. Ландау Л. Д. і 

Станюкович К. П. запропонували наступний вид рівняння стану ПД: 
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𝑃 = 𝐾1𝑣
𝑛 +

𝐾2

𝑣
𝑇виб,   (8.33) 

де   К1, К2 – коефіцієнти; 

п – показник політропи ПВ; 

Твиб – температура вибуху. 

Враховуючи збільшення (зі зростанням густини ВР) частки пружної 

складової і нехтуючи, таким чином, тепловою складовою, стан ПД 

можна описати рівнянням політропи: 

𝑃𝑉𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.   (8.34) 

Якщо прийняти показник політропи п = 3, головні співвідношення 

для параметрів ДХ в точці Жуге будуть знайдені з виразів: 

швидкість детонації з (8.26) і (8.32); 

тиск – за (8.30); 

 а 𝑣ж = 𝑣0
𝑛

𝑛+1
. (8.35) 

Швидкість детонації для приблизних розрахунків можна знаходити, 

як запропоновано М. Куком, по наступній емпіричній залежності у 

вигляді функції густини ВР: 

𝐷 = 𝐷1 + 3500(𝜌ВР − 1),   (8.36) 

де   𝐷1 – швидкість детонації ВР при густині ВР 1 г/см3. 

Фронт стабілізованої ДХ принаймні при нормальній швидкості 

детонації в класичній теорії розглядається як поверхня розриву всіх 

параметрів, що розділяє вихідну ВР від ПД. Процес детонації являє 

собою складне явище завдяки наявності чисельних факторів, що 

впливають на отримання достовірних результатів. До них слід віднести 

швидкоплинність хімічних і кінематичних процесів, їх високі парамет-

ри, різноманітність властивостей вибухових систем і умов перебігу 

детонації, способи збудження детонації, геометрія зарядів тощо. 

Як і при вивченні інших складних природних чи техногенних явищ 

спеціалісти змушені у даному випадку удаватися до їх схематизації на 

основі тих чи інших спрощених гіпотез, що дають можливість побудови 

алгоритмів рішення для отримання потрібних параметрів. 

При аналітичному дослідженні хвиль, збурених вибухом заряду ВР 

в щільних середовищах, застосовується реальна, миттєва і безхвильова 

схеми детонації. Застосовуючи реальну схему враховують наступну 

хвильову картину, наприклад, при вибуху сферичного заряду в воді. У 

випадку ініціювання такого заряду в його центрі утворюється сферична 

ДХ. В момент приходу фронту на поверхню сфери в навколишньому 

середовищі виникає сферична УХ (стрибок). По ПД до центра 
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розпочинається рух сходячої сферичної хвилі, яка може бути хвилею 

розрідження або ударною – в залежності від характеристики ВР і 

середовища (зокрема співвідношення густини ПД і середовища). 

Внаслідок складання елементарних хвиль, що рухаються від межі 

газової камери, в центрі створюється хвиля, що розходиться. В процесі 

багаторазового руху відбувається розширення газової камери, 

вирівнювання і зменшення тиску в ПД. Врахування цих хвильових 

процесів має сенс при визначенні початкових параметрів руху стінки 

газової камери. 

В схемі миттєвої детонації виходять з припущення про те, що заряд 

детонує миттєво по всією своєю масою незалежно від місця 

ініціювання. В навколишньому середовищі виникає УХ, до центра 

заряду від контактного розриву (на межі ПД – стінка зарядної камери) 

по ПД (що мають рівномірний тиск по всьому об’ємі) рухається хвиля 

розрідження. В центрі, як і в попередній схемі, елементарні хвилі 

взаємодіють з виникненням постійної роз ходячої хвилі. 

Процес зміни хвиль повторюється, тиск в газовій камері 

зменшується, фронт УХ віддаляється від межі газової камери усередину 

навколишнього середовища. 

По схемі миттєвої безхвильової детонації заряд детонує миттєво, 

тиск в об’ємі зарядної камери вирівнюється миттєво і змінюється лише 

з відстанню, починаючи з контактної поверхні «заряд - стінка камери». 

Проведені розрахунки максимального тиску і швидкості часток по 

схемах реальної і миттєвої хвильової детонації показали, що в першому 

випадку ці параметри значно більші порівняно з другим. Як приклад 

можна навести дані розрахунку параметрів хвилі при вибуху в воді 

заряду пентоліту. При взаємодії ПВ з середовищем тиск на контакті 

становив 165,5∙108 Па по першій і 49,8∙108 Па по другій схемах. 

Швидкість часток при цьому складала відповідно 2662 і 1263 м/с. По 

мірі розповсюдження хвилі при розширенні газової порожнини 

максимальний тиск зменшується в різних схемах з неоднаковою 

інтенсивністю. Вже на відстані r = 2rз криві максимального тиску для 

обох схем перетинаються (становляться однаковими), а за межами цієї 

відстані більшими становляться параметри, обраховані по схемі 

миттєвої детонації (рис. 8.3, а). Аналогічні дані отримані при 

розрахунках вибуху заряду тротилу в водонасиченому ґрунті (рис. 8.3, 

б). 

Різниця в цьому випадку порівняно з попереднім прикладом по 

схемі реальної детонації у тротилу незначна: тиск всього близько 

одного відсотка більше (168,62∙108 Па порівняно з 165∙108 Па), 

швидкість часток менше біля 64 % (1710 порівняно з 2662 м/с). При 
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вибуху сферичного заряду амоніта ПЖВ-20 в водонасиченому ґрунті 

при реальній і миттєвій розрахункових схемах спочатку різниця 

максимальних тисків велика, але вже на відстані 𝑟 𝑟з⁄ = 4 − 6 вони 

практично співпадають. 

 

 
Рис. 8.3. Залежність максимального тиску від відстані при вибуху: 
а – пентоліту у воді; б – тротилу густиною 1,59 г/см3 в водонасиченому ґрунті;  

1 – реальна схема детонації; 2 – миттєва схема детонації 

 

На рис. 8.4 зображені графіки зміни тиску з часом для заряду 

тротилу в водонасиченому ґрунті в пунктах з координатами 𝑟 𝑟з⁄ = 1,5; 

3 і 5 для двох схем детонації. Як видно з графіків при r = 1,5r3 різниця 

параметра тиску суттєва (як і на графіку рис. 8.4, б точка перетину 

кривих знаходиться в межах до 2r3). При r = 5r3 різниця в величинах 

максимального тиску, вирахувана за цими схемами, відсутня. Слід 

відзначити, що реальна картина перебігу детонації ВР ще більш складна 

і неоднозначна. 

Зокрема багатьма вченими встановлено, що фронт ДФ не являється 

гладким. В рідинних ВР має місце як гладкий так і негладкий фронт. При 

детонації негомогенних ВР в фронті самопідтримуваної детонації хвилі 

хімічної реакції ініціюється не одночасно по поверхні фронту і потік 
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всередині зони хімічної реакції має не ламінарний, а турбулентний 

характер. При цьому неоднорідності, що виникають в зоні хімічної 

реакції і є наслідком неоднорідності самої вихідної ВР, призводять до 

пульсуючого режиму розповсюдження детонаційного фронту. Цей 

фактор має суттєве значення при розладі процесу детонації зарядів 

значної довжини, особливо виготовлених з малочутливих вибухових 

сумішей.  
 

 
Рис. 8.4. Графіки зміни тиску з часом для заряду тротилу  

на відстанях 1,5; 3 та 5 радіусів заряду: 
1 – схема реальної, 2 – миттєвої детонації 

 

Швидкість стабілізованої самопідтримуваної детонації не залежить у 

більшості випадків суттєво від способу ініціювання. Якщо швидкість 

детонації відрізняється від нормального, то це означає, що можливі два 

режими детонації - перестиснутий і недостиснутий. Перший на практиці 

виникає при ініціюванні ВР ініціатором з більш високою швидкістю 

детонації, тобто дуже часто. В цьому випадку швидкість потоку ПД 

відносно фронту детонації – дозвукова, хвилі розрідження доганяють 

фронт ДХ і роблять його нестаціонарним. Нормальний режим 
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встановлюється на деякій відстані х від місця ініціювання. Ця довжина 

складає 𝑥 = 0,5𝑑з 𝐷𝑐 𝐶𝑝⁄ , де 𝐷𝑐  – швидкість перетисненої ДХ. При 

детонації в недостиснутому режимі можливі відхилення швидкості в 

районі ініціювання як у більшу, так і в меншу сторону, про що буде 

сказано пізніше. При експериментальних вимірах тиску в хімічному 

пікові ДХ подвійне його збільшення порівняно з тиском в площині 

Чепмена-Жуге не спостерігається, що може бути обумовлено тримірною 

структурою хвилі, в якій хімічна реакція збурюється також поперечними 

хвилями. Як приклад, можна навести різновид детонації – стінової, 

всебічно вивченої для випадку детонації газових сумішей Войцеховським 

Б. В. (робота відзначена Ленінською премією). Експериментально 

доведено, що на характеристики детонаційного процесу , зокрема на 

швидкість детонації суттєво впливає діаметр заряду: зі збільшенням його 

швидкість зростає до максимуму при певному діаметрі dгр (названого 

граничним) притаманним для кожного виду ВР. Стаціонарне 

розповсюдження детонації можливо лише для зарядів dз > dкр; при інших 

умовах dз ≤ dкр розповсюдження вибуху по зарядові на деякій відстані від 

місця ініціювання припиняється. Значення dкр і dгр залежать від хімічної 

природи ВР, її фізичного стану, густини, ступеня подрібнення. Оболонка, 

в яку вміщують ВР, суттєво впливає на швидкість детонації, за рахунок 

обмеження проникання бокових хвиль розрідження в зону реакції, що 

сприяє більш повному використанню хімічної енергії в ДХ. 

При вибухах зарядів діаметром dз > dпр оболонка любої густини не 

призводить до збільшення швидкості детонації. Проте заряди в 

оболонках мають значно менші розміри dпр і dкр. Для ВР з заниженою 

бризантністю міцність оболонки впливає на стабільність процесу. 

В залежності від складу ВР існує два характерних режими реакції 

вибухового перетворення в детонаційній хвилі. Для гомогенних ВР, до 

яких відносяться рідинні ВР або монокристалічні, хімічна реакція в ДХ 

відбувається в формі теплового вибуху за ударним фронтом завдяки 

сильному гомогенному стисканню і розігріву. При цьому основний час 

витрачається на період індукції (спалаху), а власне час реакції 

незначний. 

Для збурення реакції необхідно забезпечити високий тиск 

ініціюючої ударної хвилі (УХ) (наприклад, до 12 ГПа для 

нітрогліцерину). 

Для насипних зарядів зі значною поруватістю характерний 

"пухиревий" механізм, коли реакція розпочинається в так званих 

"гарячих точках" внаслідок адіабатичного стискання і розігріву 

замкнутих міжпорових повітряних включень, або ж вони є результатом 

поверхневого тертя часток при зсувах в процесі ударного стискання. В 
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останньому випадку реакція розкладання здійснюється спочатку на 

поверхні зерен (агрегатів), а вже потім розповсюджується в глибину 

часток і цей механізм носить назву "механізм вибухового горіння в ДХ". 

Цьому механізмові властивий тиск ініціюючої УХ (для 

порошкоподібного тротилу, наприклад, всього 0,7–0,8 ГПа) та відносно 

широка зона реакції. Оскільки переважна більшість промислових ВР 

являють собою суміші різнорідних за своїми хіміко-фізичними 

властивостями компонентів (високоактивні індивідуальні гомогенні ВР, 

менш активні, зі слабко притаманними вибуховими властивостями, 

горючі невибухові матеріали, інертні домішки тощо) вони є кінетично 

неоднорідними системами. Тому перехід вихідної речовини в ПД 

здійснюється в дві основні стадії: розклад або газифікація в ДХ 

компонентів – первинна реакція, наступна взаємодія продуктів розкладу 

поміж собою ( або з речовинами, що не зазнали перетворень, зокрема з 

металопорошками, водою тощо) – вторинна реакція. 

В таких складних сумішах значний вплив на детонаційну здатність 

чинять співвідношення компонент, кінетичні властивості окремих 

складових, рівномірність перемішування, розміри часток і т. ін. 

Кук М. А. та інші дослідники виявили високу теплопровідність в 

ДХ, що можливо лише завдяки генерованому детонацією плазмовому 

стану. Останній, таким чином є невід’ємною складовою процесу 

детонації, а область, що при детонації характеризується найбільш 

високим ступенем іонізації і найбільшою електропровідністю – це зона 

хімічної реакції. Розріджені плазми в хмарі іонізованих ПВ, що 

генеруються детонацією, не походять на концентровані плазми від 

електричного імпульсу, при якому іонізацією видалені з орбіт всі чи 

більшість орбітальних електронів. 

Висока сила зчеплення в плазмі, генерованою детонацією, свідчить 

про те, що електрони в ній не здатні переміщуватись незалежно від 

відповідних іонів, а разом з ними знаходяться в стані, характерному для 

металів. Сильно іонізовані речовини, що викидаються з вільних 

поверхонь детонуючого заряду, є метастабільними плазмами. Вони 

можуть руйнуватись і вибухати при сильному перемішуванні. Якщо 

перемішування немає – вони становляться нестійкими через деякий час 

(для повітря, наприклад, це декілька сотень мікросекунд) і руйнуються 

переходячи в звичайні ПД. Стан іонізації – це перехідний стан реакції 

детонації, при енергетичному спаду реакції при зустрічі з вільною 

поверхнею ВР; він закінчується витоком ПД в мало щільне навколишнє 

середовище. В середині ВР речовини на перехідній стадії 

перетворюються в звичайні ПД набагато швидше завдяки наявності 

високих тисків і густини в детонуючому заряді. Аналізуючи чисельні 
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експериментальні дані по вивченню поведінки плазми, відведеної по 

зігнутих трубках або по відкритому лабораторному стакані вченими 

сформульовані такі висновки: 

а) плазма, яка в початковій стадії була стиснена і видалена в трубку, 

при виході з неї миттєво вибухає; якщо плазма стиснена в трубці з 

звуженим конічним кінцем, то вибух більш сильний; 

б) плазма вибухає не лише на виході з конічного звуження, але 

розповсюджується в зворотному напрямку по плазмі, що знаходиться в 

трубці. Важливою обставиною є факт виявлення при вибухах не лише 

високо бризантних, а й низько бризантних ВР (наприклад суміші 

аміачної селітри і дизельного палива при тиску в ДХ всього 1,35 ГПа, 

проте 25 ГПа у пентоліту). Плазма, що вибухнула на виході з трубки, 

утворює УХ, яка з часом відривається від генеруючої її плазми в кінці 

існування і розповсюджується на деяку відстань після того, як сама 

плазма зникає повністю. 

Викладене дає можливість вважати, що утворення плазми завжди 

передує переходу горіння в детонацію; спостерігається також тепловий 

попередник (тепловий імпульс), що веде за собою ДХ. Зовнішні плазми 

не розповсюджуються з ВР в навколишнє середовище, якщо поверхня 

заряду не відкрита. Внутрішня плазма також випереджає на певну 

відстань ту частку ДХ, в якій тиск зростає. Відомо, що в газових 

сумішах ДХ розповсюджується з нестійким фронтом. Практично 

замість гладкого ударного фронту, за яким рухається зона хімічної 

реакції з однорідним просторово-часовим станом в цих сумішах 

формується ДХ з негладким ударним фронтом і вічковою просторово-

часовою структурою зони хімічної реакції. В останньому випадку 

вирішальну роль в перетворенні хімічної енергії суміші в ДХ відіграють 

взаємодії проміж собою поперечних ДХ. 

Питання стійкості структури фронту ДХ в гетерогенних 

конденсованих ВР підлягають подальшому вивченню. 

Особливий інтерес являють собою дані по дослідженню стійкості 

структури ДХ в подовжених зарядах. Цих даних явно недостатньо. 

Експериментально визначено лише приблизне розташування 

поверхні Чепмена-Жуге, але не до кінця вивчена як її форма, так і 

характер з’єднання з ударним фронтом і оболонкою заряду. Отже, 

дослідження структури фронту детонації конденсованих середовищ 

мають бути продовжені. 

Для теоретичного аналізу осередненої структури фронту ідеальної 

детонації закладені лише основи математичної моделі, а уявлення про 

структуру фронту знаходяться на рівні, головним чином, якісних 

міркувань, а теоретичне обґрунтування схем полів течій неідеальної 
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детонації як з стаціонарним, так і з нестаціонарним фронтом до цього 

часу відсутні. Оскільки швидкість детонації, як про це неодноразово 

згадувалось раніше, – один з основних факторів, що забезпечують 

якісне виконання різноманітних робіт з використанням вибуху, до неї 

пред’являються певні умови. Основними з них є: стаціонарність 

швидкості детонації (D = const) і рівність ї фіксованої величини для 

певних технологій. 

Одночасне задоволення цих умов зважаючи на особливі, притаманні 

процесу детонації ВР, що використовуються на практиці, є складною 

проблемою навіть у випадку зарядів невеликої довжини. Якщо навіть 

підібрані рецептури ВР і забезпечують ці вимоги при вибухові зарядів 

малої довжини, це не означає, що подібний режим збережеться в крупно 

габаритних зарядах любої довжини. При виборі розмірів зарядів зазвичай 

виходять з умови, що випливає з часто застосовуваного критерію 

стаціонарності і стійкості детонації, отриманого експериментально. 

Вважається доведеним, якщо детонаційна хвиля стаціонарна і стійка, в 

заряді ВР довжиною l ≤ 3,5 d3, то вона буде такою ж в заряді тієї ж ВР 

любої довжини. При умові, що цей критерій задовольняється, можна 

стверджувати, що поведінка ДХ в заряді не менше 3,5d3 і в заряді любої 

довжини буде тотожною. 

Проте правомірність цього критерію для всіх гетерогенних і 

гомогенних твердих ВР потребує подальшого експериментального і 

теоретичного обґрунтування. Деякі результати досліджень цих 

параметрів в плоских і подовжених зарядів ВР різних класів наведені на 

рис. 8.5, 8.6. З цих результатів випливає, що на відстанях від місця 

ініціювання, що задовольняють умові стаціонарності і стійкості, 

фіксуються ДХ зі стаціонарним фронтом. На відстанях l1, більших за 

визначених умовами з ДХ зі стаціонарним фронтом, утворюються хвилі 

з пульсуючим фронтом (рис. 8.5, 8.6).  

В процесі утворення ДХ з пульсуючим фронтом середнє значення 

швидкості детонації залишається постійним. Відстань, починаючи з 

якої ДХ з стаціонарним фронтом переходить в хвилю з пульсуючим 

фронтом, залежить від складу ВР і властивостей їх компонент. 

Наприклад, заміна хімічно інертної добавки хімічно активною 

зменшує цю відстань. Надзвичайно важливим є те, що для детонації ВР 

типу твердий окиснювач – рідинне пальне перехід від ДХ з 

стаціонарним фронтом до хвиль з пульсуючим фронтом відбувається зі 

змінною швидкістю детонації по довжині заряду. Середня швидкість 

ДХ з пульсуючим фронтом відрізняється від швидкості на стаціонарній 

дільниці, проте вона не є постійною на зарядах значної довжини. Таким 

чином, утворення хвиль з пульсуючим фронтом за межами відстані, що 
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може бути названа критичною, взагалі призводить до затухання 

детонації.  

 

 
 

Рис. 8.5. Залежність швидкості детонації ВР  

від відстані l’ до місця ініціювання: 
1 – d3 = 220 мм; 2 – d3 = 260 мм; 3 – d3 = 300 мм; 4 – d3 = 350 мм;  

I і II – ДХ відповідно з стаціонарним і пульсуючим фронтом 

 

Отже, в теорію детонації поряд з параметром критичного діаметра 

необхідно розглядати ще й показник критичної довжини стаціонарності 

і стійкості та проводити дослідження біфуркації по довжині заряду. 

Нестійкість детонації негативно відбувається на технологіях, в яких 

використовуються подовжені заряди. Для усунення цього недоліку в 

крупногабаритних зарядах ВР розроблені ряд методів стабілізації 

детонації: закладання проміжних бойовиків-ініціаторів через певні 

інтервали по довжині, застосування комбінованих зарядів, що 

складаються з відрізків по довжині з ВР різної чутливості, прокладка 

вдовж заряду декількох ниток ДХ і т. ін. Одним з таких стабілізаційних 

способів являється ультразвукова обробка ВР перед їх застосуванням. 

Після дворазового озвучення ВР його швидкість детонації збільшується 

і протікає в стаціонарному режимі (рис. 8.7, 1), в той час як детонація 

зарядів не озвучених ВР з відстанню різко зменшується, загасаючи 

повністю на відстані близько 30–40d3. 
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Рис. 8.6. Поле ізобар в області фронту детонації з поперечною хвилею:  

SAB – фронт попередньої хвилі; NN, NG, SS – детонаційні хвилі; NN – поперечна хвиля; 
AB, SN, MZ, MM – ударні хвилі (тут цифри у ліній означають безрозмірний тиск P/Pcj; 

масштаб сітки в одиницях радіуса r0) 

 

Рис. 8.7. Залежність швидкості детонації D від відстані l до точки 

ініціювання при озвучених (1) – dз = 200 мм і не озвучених (2) зарядах ВР 

(d = 180; 200; 220 мм) 
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Оптимальним и параметрами ультразвукових коливань, що 

забезпечили стійкість режим розповсюдження ДХ, була потужність 

2,5∙103 Вт. Ще одним методом стабілізації ДХ з нестійким фронтом в 

подовжених зарядах є профілювання (зміни поперечного перерізу) за 

певним законом. 

На вході в звуження (зменшення перерізу) повинно відповідати 

співвідношенню: 

𝐹зар = 𝐹0𝑒𝑥𝑝 (
𝑥

𝑅ц

𝛽), (8.37) 

а на виході зі звуження: 

𝐹 = 𝐹0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥

𝑅ц

𝛽), (8.38) 

де  𝑅ц – радіус циліндричної частини заряду; 

х – біжуча координата; 

𝐹0 – площа поперечного перерізу заряду до звуження і після 

звуження; 

𝛽 – коефіцієнт, що залежить від міцності матеріала оболонки. 

Вхідну і вихідну частину звуження з’єднують ділянкою мінімаль-

ного перерізу, профіль якого виконано по параболічному закону: 

𝐹 = 2𝐹0
′ [0,1 (

𝑥 − 3𝑅ц

𝑅ц

)

2

+ 0,5] ;   5,5𝑅ц ≥ х ≥ 3𝑅ц, (8.39) 

де   𝐹0
′ – площа поперечного перерізу при х = 3Rц 

Максимальне зменшення перерізу складає 50–70 % F0, а довжина 

вхідної, вихідної і сполученої ділянок відповідно складає 3–4; 1,5–2 і 

0,3–2,5 радіуси заряду. 

Принцип, покладений в основу методів стабілізації профілюванням 

заряду, базується на ефекті підвищення стійкості ДХ внаслідок їх 

перестискання і переходу в область стійкості. 

Свердловинні заряди, при наявності такої утворюючої конфігурації, 

підвищують місцеву бризантну дію (в місці звуження) і забезпечують 

стабільність детонації, що дуже важливо, зокрема при селективній 

розробці корисних копалин. 

Експериментальні роботи при дослідженні великовагових 

траншейних зарядів показали, що детонація в контрольних (звичайних) 

зарядах затухала на відстані 2,5–2,7 м (заряд мав поперечний переріз 

0,4×0,6 м) від точки ініціювання, а при наявності звужень (за 
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синусоїдальним законом) детонація стабільно розповсюджувалась по 

всій довжині (8 м). 

З досвіду відомо, що режими детонації циліндричних зарядів 

бувають стаціонарними, нестаціонарними, стійкими, нестійкими, 

перехідними, пульсуючими, затухаючими, високошвидкісними, 

низькошвидкісними тощо. Кожному з них властиві свої механізми й 

особливості процесу, структура детонаційного фронту, кінетика та 

глибина хімічного розкладання ВР у детонаційній хвилі, а отже, й 

енергетичні параметри процесу: детонаційний тиск p, швидкість 

детонації D, масова швидкість продуктів вибуху U, кількість теплоти 

хімічної реакції Q. Ці параметри взаємопов’язані між собою. 

Отже, реалізація можливих режимів детонації залежить не тільки 

від природи ВР, але й від умов, в яких здійснюється вибух, у тому числі 

й характеристик засобів ініціювання. Взагалі завдання повноти 

детонації за своєю сутністю є комплексним і багатофакторним. Просту 

вимогу до свердловинного заряду, яка полягає у забезпеченні 

високошвидкісної та стабільної детонації на всю його довжину , може 

бути реалізоване лише у разі бездоганного узгодження фізичних, 

хімічних, вибухових і геометричних параметрів заряду ВР, первинних 

ініціаторів і бойовика. Будь-яке неузгодження в наведеному ланцюгу 

чинників здатне спричинити зміну режиму детонації заряду та навіть 

викликати її затухання. При цьому слід пам’ятати, що вибухові 

властивості засобів ініціювання та ВР можуть суттєво погіршуватися 

внаслідок агресивної дії свердловинного середовища, причому ступінь 

такої флегматизації вибухових матеріалів пропорційний тривалості 

перебування їх у свердловині. 

Надійне ініціювання свердловинного заряду досягається тоді, коли 

параметри детонації бойовика вищі відповідних стаціонарних 

параметрів ВР, яка підлягає ініціюванню. 

Суттєву роль відіграють такі чинники, як геометричні, енергетичні 

та вибухові властивості первинного ініціатора. Невдало застосований 

ініціатор призводить до того, що детонація ініційованого заряду 

відбувається у сповільненому режимі, як це видно з рис. 8.8. З цього 

рисунка випливає невідповідність ініціювання заряду за допомогою 

ДШ умовам ефективної дії вибуху, адже не було досягнуто паспортної 

швидкості детонації навіть на відстані 0,5 м від місця ініціювання. 

Оптимізація параметрів ініціатора потребує подальших науково-

експериментальних розробок, на деяких з них доцільно зупинитись 

більш детально. При цьому в першу чергу дослідженню підлягають такі 

параметри, як початкова швидкість ударної хвилі на контакті "ініціатор-

поверхня ВР", тиск на фронті УХ. 



 

277 

 
Рис. 8.8. Зміна швидкості детонації конверсійної вибухової суміші при 

використанні бойовиків: 
1 – детонуючий шнур; 2 – пластична ВР; 3 – тротилова шашка вагою 400 г [38] 

 

По даним багатьох літературних джерел при вибухах, наприклад, 

амоніту №6ЖВ на контакті ВР – глинистий алевроліт, тиск на початку 

процесу складає 0,9∙1010 Па, а масова швидкість часток 1571 м/с, 

зерногрануліту 80/20 0,7∙1010 Па і 1365 м/с. Чим більше швидкість 

детонації і густина ВР, тим ці показники будуть вищими. 

Так, для тротилу густиною 1,59 г/см3 величина цих параметрів 

наступна 1,68∙1010 Па і 1710 м/с. 

Тиск на фронті ДХ значно більше за тиск на контакті "поверхня 

заряду – середовище". Наприклад, в точці на відстані r = 1,2r3 при 

вибухові тротилу в малостисливому середовищі на фронті тиск складає 

0,88∙1010 Па, а на контакті 0,5∙1010 Па, тобто менше в 1,52 рази (хоча при 

цьому координата контактного розриву в цей час дорівнювала 1,08r3, 

тобто фактично різниця ще більше). 

Доцільно зупинитись на результатах визначення швидкості руху 

УХ на контакті ініціатор – плексиглас, при використанні зарядів ВР з 

різними властивостями, масою і геометрією. В експериментах 

використовувались бойовики циліндричної форми діаметром 30, 40, 50, 

60 і 80 мм масою від 25 до 159 г і відповідною висотою цих циліндрів), 

виготовлені з тротилу густиною 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4 і 1,59 г/см3, 

швидкістю детонації D = 4400–6960 м/с, а також з гексогену відповідно 

ρ = 1,61 г/см3 і D = 8140 м/с, та гексогену з добавкою алюмінію ρ = 

1,79 г/см3 і D = 7650 м/с. Час τ, що обумовлював ефективну місцеву дію 
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імпульсу вибуху на контакті визначалось з співвідношення 𝜏 =
2 ∙ 2,25𝑑з 𝐷⁄ , що згідно з [37] являє собою час пробігу хвилі 

розрідження. Фактичний час τф підраховувався з співвідношення 𝜏ф =

2ℎ 𝐷⁄  для визначення оптимальних енергетичних параметрів шляхом їх 

порівняння при різних співвідношеннях ℎ 𝑑з⁄ , відмінних від наведеного 

в [37] значення в якості ефективного. 

 

8.3. Деякі особливості протікання детонаційних процесів 
в залежності від початкових вихідних умов 

Механізм започаткування і протікання детонаційних процесів 

залежить від багатьох факторів: способу ініціювання, властивостей ВР, 

технологічних параметрів, реальних умов розміщення зарядів і ін. Всі 

ці фактори взаємопов’язані і кожен з них в тій чи іншій мірі впливає на 

проміжний час чи кінцевий етап розвитку процесу та на вірогідність 

застосування теоретичних положень, розроблених на основі 

ідеалізованих алгоритмів. Зокрема, важливою ланкою в цих 

дослідженнях є всебічне вивчення механізму переходу вихідної 

речовини під дією ініціального імпульсу в продукти вибуху, який 

зазвичай не вкладається в рамки гідродинамічної теорії детонації. 

Остання можливо більш-менш задовільно описує процес детонації 

гомогенних (монокристалів чи рідинних), але не для випадків 

переважної більшості промислових рецептур. Слід звернути увагу на 

факт великої розтягнутості зони хімічної реакції в гетерогенних 

сумішах, а також наявність великого інтервалу проміж критичним (dкр) 

і граничним (dгр) діаметрами. Раніше були висвітлені питання, пов’язані 

з наявністю плазмових ефектів у детонаційній хвилі. Однією з 

особливостей цього процесу є те, що стрибок тиску в плазмі 

спостерігається при рекомбінації в тильній поверхні зовнішньої плазми, 

а не на фронті реакційної зони ДХ. Цей стрибок має назву 

рекомбінаційної ударної хвилі. Джерелом зовнішніх плазм є 

хеміонізація, а існування плазми можливо за рахунок стабілізації 

іонізованих часток. Значення початкової довжини зовнішньої плазми Lп 

залежить від ширини зони реакції ар, тривалості реакції τр, швидкості 

руху фронту плазми vф і наявності ступеня іонізації вищого за 

критичний, що має місце на певній частині ширини плазми (приблизно 

0,5). Тоді: 
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𝐿п = 0,5𝑣ф𝜏𝑝 =
2𝛼𝑝𝑣

3𝐷
. (8.40) 

Врахування вищезазначених положень дає можливість свідомо 

підходити до підбору систем для подовжених зарядів, що є далеко не 

простою задачею. Зупинимось на проблемі забезпечення стабільного 

процесу детонації таких зарядів в залежності від параметрів ініціатора. 

Питомий імпульс, віднесений до одиниці поверхні кола підвалини 

циліндричного ініціатора радіусом r0 і висотою h < 4,5r0, обраховувався 

по активній масі заряду в об’ємі зрізаного конуса висотою 4/9l. Ця маса, 

вважаючи, що питома гранична її величина дорівнює 𝑚гр
′ = 3𝑟0𝜌ВР 2⁄ , 

знаходиться з виразу [37]: 

𝑚𝑎 = (
4

9
𝑙 −

8

81

𝑙2

𝑟0
+

16

2127

𝑙3

𝑟0
2) 𝜌ВР, (8.41) 

а питомий імпульс відкритого заряду складає: 

𝑖пит = [
8

27
𝐷𝜌ВР𝑙] ∙ [

4

9
−

8

81

𝑙

𝑅0

+
16

2187

𝑙2

𝑟0
2]. (8.42) 

Якщо висота h < 4,5r0, то питомий імпульс дорівнює: 

𝑖 =
16

81
𝐷𝜌ВР𝑟0. (8.43) 

Наведені співвідношення справедливі для випадку дії ініціатора як 

відкритого заряду. З аналізу даних табл. 8.6 випливає ряд висновків, 

головні з яких зводяться до наступного. Початкова швидкість УХ 

(рис. 8.9) для гексогену залежить від маси детонатора і його діаметру. Зі 

збільшенням маси вона зростає до певної межі, що складає близько 100 

г для діаметрів (30 і 40 мм). При цьому більшому значенню діаметра 

відповідає більша швидкість. Для гексогену з амонієм ці показники 

дещо менші (при діаметрі 40 мм і масі 100 г приблизно на 4 %). З даних 

видно також вплив співвідношення висоти заряду до його діаметра на 

параметри імпульсу, зокрема на часову складову, яка змінюється від 1,5 

до 18 мкс. Оптимальна маса заряду діаметром 30 мм і по показнику τ 

складає 100 г при співвідношенні ℎ 𝑑з⁄  = 2,43 і τ = 17,9 мкс. 

Питома енергія в цьому випадку складає 77,85 кДж/см2. 
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Рис. 8.9. Залежність початкової швидкості УХ в плексигазі в функції маси 

і діаметра детонатора з гексогену 
1, 2, 3 – при діаметрі детонатора 30 мм; 1’, 2’, 3’ – при діаметрі детонатора 40 мм 

 

Оцінка ініціюючої здатності циліндра з гексогену по критерію 

швидкості детонації в цьому заряді також указує на залежність цього 

параметра як від маси ініціатора, так і від співвідношення діаметрів 

ініційованої суміші та ініціатора в так званій перехідній зоні, про що 

мова буде йти дещо пізніше. 

На рис. 8.10 наведено графіки залежності швидкості детонації з 

відстанню (х) від параметрів ініціюючого заряду з гексогену в 

ініційованій ВР діаметром 70 мм густиною 1,43 г/см3 наступного 

складу: аміачна селітра – 54 %, вода – 10,5 %, тротил – 30 %, 

сенсибілізатор – 3 %, згущувач – 25 % 

Як видно з рис. 8.10 і довжина перехідної зони і зменшення в ній 

швидкості детонації значно зменшуються при однаковій масі ініціатора 

(75 г), але зі збільшенням його діаметра з 30 до 40 мм. 

Доцільно нагадати, що для виготовлення ініціюючих зарядів гексо-

ген в чистому вигляді практично не використовується. Ці заряди виго-

товляються у вигляді тротилових або тротил-гексогенових сплавів, 

тому важливо розглянути питання щодо вивчення параметрів детонації 
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за допомогою тротилових шашок, а також ініціювання спіральними 

системами з ДШ. 
 

 
Рис. 8.10. Розвиток процесу детонації заряду в залежності 

 від відстані до ініціатора:  
1 – ініціатор з гексогену ∅40 мм масою 75 г; 2 – теж ∅30 мм масою 75 г;  

3 – теж ∅30 мм масою 25 г [39] 
 

Дані свідчать про те, що початкові параметри ініціатора з тротилу 

залежать від густини заряду, співвідношення 𝐾 = ℎ 𝑑з⁄  та деяких інших 

показників. Розрахунковий тиск ПД в точці Жуге залежить від густини 

ВР і швидкості детонації, а остання в свою чергу змінюється зі зміною 

густини. 

Вплив густини заряду тротилу діаметром 20 мм на величину 

питомого імпульсу зі зміною висоти видно з графіків на рис. 8.11.  

Графіки на цьому рисунку свідчать про те, що імпульс зі зміною 

висоти зростає до певної межі, тобто існує оптимальне співвідношення 

h/d3. Проте максимум імпульсу (іншими словами ефективне 

співвідношення цих параметрів) досягає при різних значеннях цього 

співвідношення в залежності від абсолютної величини діаметра. Можна 

стверджувати, що зі зростанням діаметра оптимальне співвідношення 

може бути меншим. 
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Рис. 8.11. Залежність імпульсу вибуху циліндричних ініціаторів з тротилу 

від їх висоти при різній густині ВР 
 

В табл. 8.6 наведені результати досліджень параметрів тротилових 

бойовиків в залежності від густини. 

Слід зазначити, що в ряді літературних джерел наведені факти, які 

свідчать про наявність відзначених тенденцій і при використанні інших 

ВР, як ініціаторів. Зокрема, при дослідженнях циліндричних зарядів – 

бойовиків радіусом 20 мм з амоналу 80/20 густиною 12 г/см3 , амоналів 

90/10; 80/20 і 60/40 густиною 0,83 г/см3 і імпульс вибуху зі зміною 

висоти змінюється аналогічно дії зарядів з гексогену або тротилу, як це 

показано на рис. 8.12, а, б. 
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Рис. 8.12. Залежність імпульсу вибуху циліндричних зарядів  

від висоти заряду:  
а – амотолу 80/20; 

 б  – амоналів 80/20 (1); 90/10 (2) і 60/40 (3) 
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Таблиця 8.6 

Залежність швидкості детонації імпульсу вибуху  

тротилових зарядів від густини  

 

Густина, 

г/см3 

Швидкість 

детонації, м/с 

Імпульс вибуху 

без оболонки 
Примітка 

0,9 4400 2,18 при h/d3 = 1;        d3 = 40 мм 

1,0 4800 2,14 при h/d3 = 0,975; d3 = 40 мм 

1,1 5300 2,55 при h/d3 = 1;        d3 = 40 мм 

1,2 5400 2,66 при h/d3 = 1,25;   d3 = 40 мм 

1,3 6025 2,85 – 

  1,35 6200 2,95 – 

1,4 6200–6320 3,03–3,35 при h/d3 = 1,1;     d3 = 40 мм 

  1,45 6440 3,11 – 

1,5 6440 3,2 – 

  1,59 6960 – – 

  1,61 8140 – – 

 

Початкові параметри при детонації зарядів тротилу в середовищах 

з різними характеристиками змінюється наступним чином (табл.  8.7). 
 

Таблиця 8.7 

Початкові параметри УХ при дії зарядів тротилу  

в деяких типах гірських порід 

 

Гірська 

порода 

Густина 

ρ0, г/см3 

Тиск за фронтом 

хвилі детонації 
РН, Па 

Тиск на межі 

розділення 
РХ, Па 

Шкідливість 

ударної хвилі 
DУД, м/с 

Швидкість руху 

середовища на межі 
розділення UХ, м/с 

Граніт 

Мармур 

Вапняк 

1,6 1,30∙1010 

2,51∙1010 

2,37∙1010 

1,85∙1010 

7280 

7060 

6670 

1290 

1227 

1315 

Граніт 

Мармур 

Вапняк 

1,32 1,26∙1010 

1,91∙1010 

1,78∙1010 

1,42∙1010 

7130 

6750 

6450 

1005 

980 

1115 

 

Виходячи з вищенаведеного можна відзначити декілька важливих 

моментів, пов’язаних з проблемою оптимального ініціювання 

свердловинних зарядів і збудження в них детонаційної хвилі. 

З рис. 8.13 видно, що швидкість детонації на контакті ініціатора і 

основного заряду відрізняється від її значення на деякій відстані, тобто 

має місце так звана перехідна зона. Цей фактор заслуговує на більш 

детальний розгляд. З чисельних результатів досліджень можна винести 

судження про те, що образно кажучи вибуховій речовині заряду 

бойовик "нав’язує" перехідний детонаційний процес, який з часом стає 
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стаціонарним, характерним для даної ВР в конкретних некритичних 

умовах, або затухає, якщо такі умови не забезпечуються. Зміну 

швидкості детонації D з віддаленням l від потужного бойовика для 

характерних перетиснутих режимів ініціювання схематично показано 

на рис. 8.13. 

 

 
 

Рис. 8.13. Схематичне зображення зміни швидкості детонації з 

віддаленням від бойовика у свердловинному заряді: 
1, 2, 3 – стаціонарна детонація; 4 – затухаюча детонація; 1п, 2п, 3п – перехідні процеси 

 

Лінійний відрізок перехідного процесу детонації між площиною 

контакту О’ - О’ бойовика з ВР і перерізом заряду, в якому досягається 

стаціонарна швидкість Dc, називають перехідною зоною, а його 

протяжність – довжиною перехідної зони lп. Експериментальні 

дослідження показують, що якісні та кількісні характеристики 

перехідного процесу залежать від потужності та геометричних розмірів 

бойовика та заряду ВР. Так, при ініціюванні заряду грамоніту 79/21 

діаметром d = 120 мм по всій площі поперечного перерізу заряду 

бойовиком із амоніту №6ЖВ з таким же діаметром через пластинку 

ПММА завтовшки 10 мм швидкість детонації (та масова швидкість) в 

перехідній зоні плавно знижувалася від значення Dб, властивого 

бойовику, до Dc1, властивого стаціонарній детонації заряду. На рисунку 

характер цієї зміни показано кривою 1п. Коли dб такого ж бойовика 

становив 80 мм, швидкість в перехідній зоні проходила через мінімум 

(криві 2п  і 3п). Подібний "провал" на профілі швидкості спостерігався 

також і при більш потужному бойовику – шашка тротилу з густиною 

1,55–1,62 г/см3 – при dб < dз причому глибина провалу зростала при 

зменшенні відношення dб/dз, а при dб/dз < 0,2 детонація затухала (крива 

4). Аналогічні закономірності зміни параметрів детонації (D і u) в 
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перехідній зоні мали місце і в зарядах лускованого тротилу, які 

ініціювали тротиловими шашками з dб < dз. Даними експериментами 

доведено, що зменшення діаметра бойовика відносно діаметра заряду 

обумовлює різке падіння параметрів детонації в перехідній зоні 

внаслідок зростання кривизни детонаційного фронту та зниження 

енерговиділення за ним. 

Отже, не тільки потужність бойовика, яка залежить від його маси і 

детонаційних параметрів, але й відношення dб/dз впливає на якісні та 

кількісні характеристики перехідного процесу при ініціюванні заряду. 

Чим ближчим до одиниці є відношення dб/dз при інших постійних 

умовах, тим легше та надійніше досягається ініціювання заряду. Даний 

факт необхідно враховувати при виборі діаметра шашок-бойовиків для 

ініціювання свердловинних зарядів. 

Відповідно до цієї закономірності при збільшенні діаметра 

свердловинного заряду повинен зростати діаметр проміжного 

детонатора. Для визначення раціонального діаметра бойовика в зарядах 

суміші аміачної селітри з дизельним пальним (АС-ДП) американська 

практика рекомендує таку наближену формулу: 

𝑑б = 25 + 600(1 − 100/𝑑з)
2.  (8.44) 

Це співвідношення застосовується в діапазоні 100 мм ≤ 300 мм. 

Згідно з формулою для свердловин з діаметром 100, 150, 200, 250 і 300 

мм рекомендована величина dб становить відповідно 25, 92, 175, 241 і 

292 мм, тобто наближається до величини dз зі збільшенням останньої. 

В ряді зарубіжних джерел наведені графічні дані, які свідчать про 

те, що при збільшенні маси бойовика з 0,45 до 11,3 кг недотиснутий 

режим детонації в перехідній зоні заряду АС-ДП змінюється 

перетиснутим. Останній є більш доцільним, оскільки частина ВР заряду 

на довжині перехідної зони розкладається з підвищеними 

детонаційними параметрами, а це енергетично вигідно з позицій 

інтенсифікації вибухового навантаження та руйнування породного 

масиву, а також сприяє повноті й надійності детонації всього заряду. 

Дослідження закономірностей зміни довжини перехідної зони ln від 

детонаційних характеристик контактуючих торцями активного і 

пасивного відкритих зарядів однакового діаметра (d = 32 мм) проведено 

для різних сполучень таких ВР: амоніту №6ЖВ, флегматизованого 

гексогену та сумішей амоніту №6ЖВ з дисперсною кухонною сіллю в 

пропорціях 1:1 і 2:1 за масою. У цій схемі активний заряд виконує роль 

бойовика з dб = dз. За допомогою іонізаційних датчиків та електронних 

частотомірів ЧЗ-54 отримано годографи (діаграми) t–l (l – відстань від 

точок вимірювання до контакту двох ВР; t – час приходу детонаційної 
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хвилі в точку вимірювання) поширення детонаційної хвилі в пасивному 

та активному зарядах. Приклади отриманих годографів представлені на 

рис. 8.14, де нульові значення їх – пасивному й активному зарядам. 

Прямолінійні ділянки годографів характеризують стаціонарні 

детонаційні процеси, криволінійні – перехідні. 

 

 
Рис. 8.14. Годографи детонаційних хвиль: 

1 – суміш амоніту №6ЖВ з хлористим натрієм (1:1); 2 – амоніт №6ЖВ; 

 3 – флегматизований гексоген 

 

За отриманими годографами вирахувано швидкість детонаційної 

хвилі. На стаціонарних ділянках вона виявилася такою: для 

флегматизованого гексогену – 5560 м/с, амоніту №6ЖВ – 4380 (3910) м/с, 

сумішей амоніту №6ЖВ з хлористим натрієм в пропорціях 2:1 і 1:1– 

відповідно 3120 і 1910 м/с. Зміна швидкості детонації D вздовж заряду 

в області перехідної зони показана на рис. 8.15, де додаткова вісь абсцис 

характеризує відносну відстань 𝑙 ̅ = 𝑙/𝑑. Як видно, швидкість детонації, 

будучи стаціонарною в активній ВР, в перехідній зоні змінюється за 

складними криволінійними залежностями, які створені опуклими й 

увігнутими ділянками, розрідженими точками перегину. В 

безпосередній близькості від площини контакту в пасивному ВР 

формується "плато", в межах якого D близька до ініціювальної. За ним 

D різко змінюється: спадає в перетиснутому і зростає в недотиснутому 

режимах. Для одних і тих же пар ВР довжина перехідної зони більша у 

випадках перетиснутого режиму ініціювання. 
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Рис. 8.15. Зміна швидкості детонації в перехідній зоні:  

1 – флегматизований гексоген; 2 – амоніт №6ЖВ;  
3, 4 – суміш амоніту №6ЖВ з хлористим натрієм у пропорціях 2:1 і 1:1 відповідно 

 

З наведених даних випливає, що параметри детонації в перехідній 

зоні визначаються інтенсивністю ініціювання. Її критерієм може бути 

відносна швидкість стаціонарної детонації активної ВР 𝐷а
̅̅ ̅ = 𝐷а/𝐷п, де 

𝐷а і 𝐷п – швидкості стаціонарної детонації активної та пасивної ВР 

відповідно. Значення 𝐷а
̅̅ ̅ > 1,0 відповідають перетиснутому режиму 

ініціювання, а значення 𝐷а
̅̅ ̅ < 1,0 – недотиснутому. Залежність 

відносної довжини перехідної зони від критерію 𝐷а
̅̅ ̅ показана на 

рис. 8.16. Вона складається з двох ділянок, розмежованих координатами 

𝑙з̅ = 0 і 𝐷а
̅̅ ̅ = 1,0. Залежність 𝑙з̅ (𝐷а

̅̅ ̅) на цих ділянках аналітично описані 

такими виразами: 

при 𝐷а
̅̅ ̅ ≤ 1    𝑙з̅ = 5,616(1 − 𝐷а

̅̅ ̅); 

при 𝐷а
̅̅ ̅ ≥ 1    𝑙з̅ = 5,094(𝐷а

̅̅ ̅ − 1).   (8.45) 

 
 

Рис. 8.16. Залежність довжини 𝒍з̅ перехідної зони від критерію 𝐃𝐚
̅̅̅̅  
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Отже, для випробуваних досить чутливих ВР довжина перехідної 

зони не перевищує 6d. Для менш чутливих гранульованих ВР в умовах, 

близьких до критичних, перехідні та затухаючі детонаційні режими 

можуть бути складнішими наведених вище і поширюватись на значно 

більші відстані. Так, на початковому відрізку (до 4d ) заряду грамоніту 

79/21 діаметром 80 мм спостерігався спад швидкості вибухового 

процесу до 1,5 км/с, яка на наступному відрізку завдовжки близько 10d 

, залишалася практично стаціонарною. Помітне затухання процесу 

знову проявилося на відстані 15d, а повне – лише на відстані 34d від 

площини ініціювання. Для емульсійних ВР в умовах низькошвидкісної 

детонації (1,5–2,0 км/с) також виявлено нестабільний процес на довжині 

(10–12)d. Експериментальні дані свідчать про те, що у зарядах 

лускованого тротилу з d = 45 мм перехідний процес поширюється на 

відстань до (10–12)d. 

Виходячи з цих експериментальних даних, слід констатувати: 

рекомендована стандартом довжина зарядів у паперовій оболонці в 5d є 

явно недостатньою для того, щоб гарантовано свідчити про повноту де-

тонації таких і довших зарядів. Недостатніми здебільшого будуть і рег-

ламентовані ним маси бойовиків, фізичні та вибухові властивості їх ВР. 

Затухаюча детонація зафіксована у свердловинних зарядах ігданіту, 

розміщених у вапняках. Встановлено, що на відрізку 1–12 м середня 

швидкість детонації зменшилася, майже лінійно, з 3,0 до 2,2 км/с (у 1,36 

рази). Як показує елементарна оцінка, детонаційний тиск і теплота 

вибуху зменшилися при цьому в 1,85 рази. Отже, має місце низько 

енергетичне вибухове перетворення ВР. 

Затухаючий режим детонації чітко проявляється в траншейних 

зарядах ігданіту змінністю перерізу створених вибухом на викид 

профільних виїмок у випадках, коли відстань між бойовиками із амоніту 

№6ЖВ чи інших ВР перевищує оптимальну, визначену 

експериментально. 

Таким чином, для об’єктивної оцінки детонації циліндричного 

заряду достатньо знати закономірності зміни швидкості детонації 

вздовж нього, для чого необхідне проведення відповідних апаратурних 

досліджень в полігонних чи натурних умовах. При цьому довжина 

зарядів малочутливих ВР повинна бути більшою 10d, що дозволяє 

точніше визначити параметри перехідного чи затухаючого вибухового 

процесу. Кінцевий етап випробувань слід проводити в натурних умовах 

свердловин при різних розмірах (масах) бойовиків з реєстрацією 

швидкості детонації вздовж заряду. Одержана в такий спосіб реальна 

інформація дасть змогу проаналізувати дію засобів ініціювання, режим 

і повноту детонації свердловинного заряду, а це, в свою чергу, 
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дозволить виявити "слабкі місця" вибухового процесу й розробити 

обґрунтовані заходи щодо його покращення. 

Знання закономірностей та параметрів перехідного детонаційного 

процесу при ініціюванні свердловинних зарядів є дуже важливим у разі 

застосування малочутливих ВР в умовах, близьких до критичних: 

невеликі діаметри свердловин (менше 200 мм), наявність 

флегматизуючого свердловинного середовища тощо. В таких 

несприятливих умовах за рахунок раціональних маси й числа 

проміжних детонаторів можливо значно покращити вибухове 

перетворення свердловинних зарядів. 

Виходячи з викладеного, величиною перехідної зони ln слід вважати 

важливою характеристикою процесу ініціювання заряду, бо вона 

суттєво впливає не тільки на енерговиділення свердловинних зарядів, 

але й на методику й точність визначення таких параметрів ВР як 

повнота, критичний діаметр і швидкість детонації, бризантність, 

мінімальний ініціювальний заряд, гарантійний термін збереження своїх 

вибухових і фізико-хімічних властивостей тощо. 

Одним з методів підвищення частки корисної енергії вибуху ВР на 

подрібнення твердого середовища є формування оптимального 

напрямку фронту детонаційної хвилі (ФДХ) в процесі детонації зарядів. 

Це ще один з способів оптимізації процесу ініціювання основного 

подовженого заряду, поряд з геометричними, енергетичними та 

детонаційними характеристиками ініціюючої системи. Критерієм 

оцінки повноти передачі детонації енергії середовищу ( в тому числі і з 

позиції виходу на стабільний режим стаціонарної детонації) може 

послугувати величина кута поміж напрямком ФДХ і віссю заряду (або 

стінкою свердловини) αДВ. При цьому виходять з припущення, що 

найкращі умови передачі заряду енергії детонації ініціатором 

досягаються при αДВ = 0 , а найгірші – при αДВ = 90 . 

Виходячи з простих геометричних міркувань можна вважати, що 

найбільш ефективним ініціатором буде така його конструкція, яка 

забезпечить плоску чи близьку до неї конфігурацію УХ ініціатора, дія 

якої розповсюджується практично по всьому поперечному перерізу 

ініційованого заряду. Величина кута близька до 90  характерна для 

випадку "крапкового" ініціювання зарядів за допомогою якогось 

зосередженого бойовика. При цьому в процесі детонації заряду ФДХ 

плине по стінках свердловини, збільшуючи при інших рівних умовах 

довжину перехідної зони 𝑙з̅. 
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8.4. Енергетичні параметри детонації зарядів 

Початкові параметри механічного імпульсу, що передається 

середовищу ПД заряду ВР, і характер дії цього імпульсу (в часі і 

просторі), як відомо вирішальною мірою впливають на поведінку 

середовища і досягнення заданих технологічних наслідків 

(подрібнення, ущільнення, викидання, а також зварювання, різання 

металів і виконання робіт спеціального призначення). 

В загальному вигляді імпульс вибуху I являє собою функцію тиску 

на фронті ДХ в часі p(t), про інтегровану в межах часу τ дії на масив ПД, 

тобто: 

𝐼 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡
𝜏

0
.   (8.46) 

З класичної теорії детонації відомо, що імпульс вибуху, як кількісна 

характеристика перетворення енергії ВР в "корисні" форми механічної 

роботи, заради чого і здійснюється вибух, проявляється в основному в 

бризантній і в значно меншій мірі сучасній дії на навколишнє 

середовище. 

Іншими словами імпульс можна уявляти, як певну частку від повної 

енергії вибухового перетворення заряду ВР у ПД у вигляді динамічної 

складової, що обумовлює місцеву дію вибуху за порівняно короткий 

проміжок часу (у випадку плоского руху це 𝜏 =
2𝑙

𝐷
, що відповідає часові 

перебігу хвилі розрідження по заряду [37]. Відомо, що початкова 

енергія вибуху дорівнює сумі механічної і внутрішньої енергії ПД, при 

цьому до внутрішньої складової відносять також дисиповану 

(поглинаєму) частку. Таким чином енергія вибуху Ев визначиться як: 

𝐸в = 𝐸мех + 𝐸вн; 𝐸мех = 𝐸кін + 𝐸ст; 𝐸вн = 𝐸пд
вн + 𝐸дис ,   (8.47) 

і оцінюється в формі роботи по розширенню ПД до атмосферного тиску: 

𝐸 = ∫ 𝑃(𝑣)𝑑𝑣
𝑣

𝑣0
,   (8.48) 

де v – об’єм газів при атмосферному тискові (на рівні моря атмосферний 

тиск еквівалентний тиску 760 мм рт.ст., або 10332 мм 

водяного ст., дорівнює 101325 Па); 

𝑣0 – початковий об’єм ПД, в більшості випадків дорівнює об’єму 

зарядної камери; 

𝑃(𝑣) – залежність тиску газів в зарядній камері від об’єма 

розширення порожнини.  

Оцінка енергії ПД, що розширюються може здійснюватись за 

допомогою ізотропного рівняння стану в координатах P-ρ. Дія імпульсу 
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на навколишнє середовище полягає в його подрібненні і ґрунтується на 

уявленні про те, що подрібнюючи дія вибуху визначається імпульсом 

відбитої від поверхні деформованого тіла ДХ. Оскільки в практиці 

ведення вибухових робіт найбільше розповсюдження отримали 

подовжені циліндричні заряди, доцільно більш докладно зупинитись на 

вивченні параметрів імпульсу вказаної осьової симетрії. Для плоских 

зарядів, виходячи з факту пропорційності густини заряду і швидкості 

детонації ( зокрема відомо, що 𝐷 = 𝐴𝜌ВР
п ) імпульс може бути знайдено 

з виразу [37]: 

𝐼 = 𝐾𝜌ВР
п ,   (8.49) 

де   𝐾 =
8

27
𝑚𝐴. 

При підриванні подовжених зарядів одномірний рух ПД практично 

ніколи не реалізується, оскільки запобігти розлітанню ПД неможливо. 

В цьому випадку при визначенні імпульсу враховують не всю масу 

заряду, а так звану її активну частину. Гранична маса цієї активної 

частини визначається за аналогією з (8.41) з виразу: 

𝑚гр =
1

3
𝜋𝑟0

2𝜌ВР𝑙а,   (8.50) 

де   𝑙а – гранична довжина активної частини заряду, 𝑙а = 𝑟0
𝐷

𝐶
;  

C – швидкість хвилі розрідження, що розповсюджується від бічної 

поверхні до вісі заряду.  

Граничне значення активної маси при заданому діаметрі заряду 𝑟0 

досягається при його довжині 𝑙гр =
9

2
𝑟0, активна частина маси ВР являє 

собою конус висотою 𝑙а =
4

9
𝑙гр = 2𝑟0. Якщо довжина заряду перевищує 

4,5𝑟0, то подальше зростання імпульса не відбувається. Якщо ж 

довжина заряду 𝑙 < 4,5𝑟0, то активна маса буде меншою граничної і 

визначається об’ємом зрізаного конуса висотою 
4

9
𝑙. Ця маса 

знаходиться з виразу (8.41). 

Повернемось до більш детального розгляду поняття питомого 

імпульсу. Для випадку визначення цього параметра при ініціюванні 

циліндричними бойовиками він знаходиться для відкритого заряду за 

формулами (8.42), (8.43). Питомий імпульс зосередженого заряду при 

розміщенні його в оболонку масою М дорівнює: 

𝑖2 = ∫ 𝑃𝑑𝑡 ≅ 0,1𝐷𝑟0𝜌ВР√𝑀 𝑚⁄
∞

0
,   (8.51) 

де m – маса заряду.  
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Якщо циліндричний заряд довжиною l поперечним перерізом S 

детонує в відкритій з двох сторін нескінченній міцній металевій трубі 

(детонація розпочинається в перерізі х = 0), то в момент 𝑡 = 𝑙 𝐷⁄  в 

перерізі х = l розпочинається  витік ПД і виникає друга хвиля 

розрідження (перша виникає в момент х = 0). Зустріч обох хвиль 

розрідження в перерізі х відбувається в момент: 

𝑡3 =
(3𝑙 − 2𝑥)

𝐷
. (8.52) 

Питомий імпульс в любому перерізі 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙 бокової поверхні 

заряду визначається як сума інтегралів: 

𝑖1 = ∫ 𝑃1𝑑𝑡
𝑡3
𝑡

+ ∫ 𝑃2𝑑𝑡
∞

𝑡3
,   (8.53) 

де   р1 і р2 – тиск відповідно в першій і другій хвилі розрідження. 

Вираз для знаходження питомого імпульсу і1 для цього випадку: 

 

𝑖1 =
𝑖0
8

[1 + 6𝛼(1 − 𝛼) +
3

2
𝛼𝑙𝑛

3 − 2𝛼

𝛼
+ 6𝛼(1 − 𝛼) ×

× (2𝛼 − 1)𝑙𝑛
3 − 2𝛼

2(1 − 𝛼)
], 

(8.54) 

 

де   і0 – питомий імпульс на торцевій поверхні 𝛼 = 𝑥 𝑙⁄  і дорівнює: 

𝑖0 =
8

27
𝜌ВР𝑙𝐷.   (8.55) 

Експериментально для подовженого циліндричного тротилового 

заряду (𝜌ВР = 1,47 г/см3, D = 6500 м/с висотою l = 72 мм; r0 = 12 мм) 

отримано наступний вираз для визначення повного імпульсу: 

𝐼 = 8 (
𝑙

𝑟0
)

1
3⁄

𝜌ВР𝑟0
3𝐷.   (8.56) 

При l = 4,5r0 ця формула має вигляд: 

𝐼 = 1,32𝑟0
3𝜌ВР𝐷.   (8.57) 

В табл. 8.8 наведені дані залежності питомого імпульсу від 

швидкості детонації для тротилу і флегматизованого гексогену, а в 

табл. 8.9 значення питомих імпульсів при вибухах цих ВР в оболонках 

і без оболонок. 

 
Таблиця 8.8 

Залежність питомого імпульсу від швидкості детонацій [37] 
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𝜌ВР, г/см3 Тротил Флегматизований гексоген 

і∙10-4 (Н/м2)∙с D, м/с і∙10-4 (Н/м2)∙с D, м/с 

1,2 – – 3,12 6400 

1,25 – – 3,25 6660 

1,30 2,85 6025 3,36 6870 

1,35 2,95 6200 3,43 7060 

1,40 3,04 6320 3,55 7350 

1,45 3,11 6440 – – 

1,50 3,20 6440 – – 

 
Таблиця 8.9 

Значення питомих імпульсів при вибухах зарядів в оболонках  
(δ = 6 мм і 3 мм) і без (δ = 0) [37] 

 

ВР l, мм D, м/с 
і∙105 (Н/м2)∙с при δ, мм 

6 3 0 

Тротил 

30 6025 0,523/0,484 0,388/0,381 – 

50 6025 0,635/0,655 0,430/0,497 – 

60 6025 0,678/0,729 0,475/0,551 0,217 

Гексоген 

флегматизований 
60 6875 0,830/0,834 0,578/0,630 0,370 

 

Якщо детонація розпочинається в середньому перетину по аналогії 

з (8.36) і розповсюджується в обидва боки, то питомий імпульс і2 

знаходиться з виразу [37]: 

𝑖2 =
𝑖0
16

[
16 + 23𝛼2 − 15𝛼3

(1 + 𝛼)2
+ 3(1 − 𝛼)𝑙𝑛

1 + 𝛼

1 − 𝛼

+ 3𝛼𝑙𝑛2]. 

(8.58) 

Якщо циліндричний заряд в трубі ініціюється вздовж позитивного 

напрямку осі ОХ, то в момент часу t = l/D ДХ відбивається від жорсткої 

стінки, а питомий імпульс складає [37]: 
 

𝑖3 =
𝑖0
8

{
8 − 𝛼3

(1,7 − 𝛼)32,025
−

3𝛼2

(1,7 − 𝛼)1,42
 +

3𝛼

2
𝑙𝑛 [

1,42

2
(1,7 − 𝛼)] + 

+
15𝛼

4
+

1,42(1,7 − 𝛼)

4
}. 

(8.59) 
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І, насамкінець, для умови миттєвої детонації заряду довжиною 2l, 

розміщеного в трубі, питомий імпульс вираховується наступним чином 

[37]: 
 

𝑖4 =
𝑖0
8

[
9

2𝛼
+

9

16
(2 − 3𝛼𝑙𝑛

𝛼

2 − 𝛼
−

3𝛼3

2 − 𝛼
−

𝛼3

2(2 − 𝛼)2 +
3

2
𝛼) + 

+
9

4(2 − 𝛼)2], 

(8.60) 

 

де   α = 0 на початку заряду і α = 1 – для його середини. 

Значення питомих імпульсів і1, і2, і3, що діють на бічну поверхню 

труби в найбільш характерних перерізах в залежності від місця 

ініціювання наведені в табл. 8.10. 
Таблиця 8.10 

Значення питомих імпульсів і1, і2, і3 [37] 
 

α і1 і2 і3 

0 0,125 і0 і0 0,246 і0 

1/4 0,34 і0 0,94 і0 0,503 і0 

1/2 0,43 і0 0,81 і0 0,685 і0 

3/4 0,44 і0 0,64 і0 0,83 і0 

1/0 0,125 і0 0,25 і0 і0 

 

Як відзначилось раніше, енергія імпульсу є частиною повної енергії 

ПД, що в загальному вигляді оцінюється інтегралом (8.48) як робота 

газів, що розширюються за адіабатичним законом (або ізоентропійному 

співвідношенню поміж тиском і густиною). 

Згідно з Л.Д. Ландау рівняння стану ПД може бути прийнято в 

такому вигляді: 

𝑃 = 𝐾1𝑣
𝑛 +

𝐾2

𝑣
𝑇виб, (8.61) 

де   К1 і К2 – коефіцієнти; 

п – показник ізонтропи ПВ, часто приймається рівним 3 (згідно з 

експериментами для литого тротилу густиною 1,59 г/см3 він складав 3,3–

3,35; для пресованого тротилу густиною 1,6 г/см3 – 3,4; для ігданіту – 1,56; 

для амоніту ПЖВ-20 – 2,3–2,7; для амоніту 6ЖВ – 1,9; для зерногрануліту 

80/20 – 1,9, при густині цих ВР 0,9–1 г/см3 

В ряді випадків може бути застосоване спрощене ізоентропійне 

рівняння стану: 
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𝑃 = 𝑃𝐻 (
𝜌

𝜌𝐻

)
𝐾

, (8.62) 

 

де   𝑃𝐻 , 𝜌𝐻 – тиск і густина на фронті ДХ; 

К – показник ізетропи. 

При зменшенні тиску в ПД до певного значення (що відповідає 

моменту виродження ПД в ідеальний газ, рівняння (8.62) заміняється 

наступним співвідношенням: 

𝑃 = 𝑃і (
𝜌

𝜌0

)
𝐾0

, (8.63) 

де   𝑃і – тиск в момент виродження ПД в ідеальний газ; 

К0 – показник ізентропи ідеального газу, зазвичай приймається 

рівним 1,25. 

Внутрішня енергія ПД на фронті ДХ складається з теплоти вибуху 

Qвиб і енергії ударного переходу, і знаходиться з виразу: 

Ед = 𝑄виб

(𝑃Н + 𝑃0)(𝑣0 − 𝑣Н)

2
, (8.64) 

де   𝑃Н – тиск на фронті ДХ; 

𝑃0 – тиск перед фронтом УХ. 

Загальна картина перебігу і розподілу енергії вибуху виглядає 

таким чином, що пружна і кінетична енергії середовища спочатку 

збільшуються, переходячи через максимум і починають зменшуватись. 

Внутрішня енергія Ед безперервно зменшується, а дисипативні втрати 

зростають. Питомі незворотні втрати енергії ∆Ед визначаються як 

різниця між збільшенням внутрішньої енергії при ударному стисканні і 

роботою речовини при розвантаженні в інтервалі тисків від Р до Р0: 

∆Ед =
(𝑃 + 𝑃0)(𝑣0 − 𝑣 )

2
− ∫ 𝑃𝑑𝑣

𝑣0

𝑣

. (8.65) 

Робота вибуху А знаходиться з виразу (8.6). 

Викладене вище свідчить про складність і неоднозначність процесу 

вибухового перетворення конденсованих матеріалів і появи сильно 

стиснутих газів з великою внутрішньою енергією. Вона повинна бути 

реалізована в масиві навкруги заряду для досягнення певних 

технологічних результатів. При їх вирішенні виникають різноманітні 

проблеми: досягнення максимальних енергетичних параметрів, 

максимально можлива передача енергії середовищу, раціональний 
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розподіл енергії деформованому масиву для трансформації в корисні 

форми роботи. Оцінка параметрів енергетичного джерела і викликаних 

ним силових і кінематичних полів здійснюється на основі великої 

кількості методичних підходів в залежності від покладених в основу 

гіпотез і особливостей запланованих технологій. При цьому, перевагу 

отримують ті елементи наукових розробок, які підтверджені 

експериментально і в окремих випадках носять нормативний характер, 

як наприклад детонаційні, енергетичні і фізико-механічні 

характеристики ВР та засобів підривання. В задачах з динаміки 

вибухових процесів необхідно знання таких параметрів, як початкова 

швидкість межі розділення ПД – стінка зарядної камери U0 і початковий 

тиск Р0 на цій межі. Вони можуть бути визначені з наступних 

співвідношень [37]: 

𝐵(𝐷 − 𝑈0)
3 = �̅� [(1 +

𝑛 − 1

2С0
̅̅ ̅

𝑈0)

2𝑛
𝑛−1

− 1], (8.66) 

а початковий тиск на цій межі: 

𝑃0 = 𝑃𝐻 (
𝐷 − 𝑈0

𝐶𝐻

)
3

, (8.67) 

де  𝐵, �̅� і п – експериментальні коефіцієнти для кожного середовища і ВР; 

𝑃𝐻 =
𝜌ВР𝐷

2

4
; 

 

𝐶𝐻 – початкова швидкість звуку в продуктах миттєвої детонації 

𝐶𝐻 =
3𝐷

4
; 

𝐶 ̅ – поточна швидкість звуку в середовищі. 

Як приклад, наведемо методику розрахунку енергії вибуху 

циліндричного заряду довжиною h, виходячи з гіпотези його миттєвої 

детонації та вважаючи, що об’єм газової порожнини збільшується 

внаслідок радіального розширення. Для цього випадку рівняння (8.48) 

запишеться наступним чином: 

𝐸 = 2𝜋ℎ ∫ 𝑃(𝑟)𝑑𝑟
𝑟𝑎

𝑟0

, (8.68) 

де   𝑟𝑎 – радіус порожнини при розширенні до атмосферного тиску; 

𝑟0 – радіус заряду; 
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𝑃(𝑟) – залежність тиску газів на межі розділення до радіусу 

розширення порожнини; 

𝑟 – радіус порожнини. 

Зміна тиску в зарядній камері описується двома гілками адіабати: 

 

𝑃(𝑟) = 𝑃ср (
𝑟0
𝑟
)

2𝐾

= 𝑃ср (
𝑟0
𝑟
)

6

; 

𝑃(𝑟)
′ = 𝑃 𝑟𝐾

′ (
𝑟𝐾

′
 

𝑟
)

2𝐾0

= 𝑃 𝑟𝐾

′ (
𝑟𝐾

′

𝑟
)

2,5

, 

(8.69) 

де 𝑃ср – початковий тиск в об’ємі заряду за умови миттєвої детонації; 

наприклад, для тротилу різної густини складає (0,44–1,93)1010 Па; деякі 

літературні джерела наводять дещо інші значення цього параметру, 

проте порядок величини суттєво не змінюється; 

𝑃 𝑟𝐾

′  – тиск в зарядній камері в момент переходу гілки адіабати в 

звичайний адіабатичний закон, коли К може бути прийнятий К0 = 1,25; 

𝑟𝐾
′  – радіус порожнини, де відбувається цей перехід  

Рівняння (8.51) ґрунтується на уявленні про те, що тиск вибухових газів 

обернено пропорційно кубу їх об’єму. Об’єм цих газів у свою чергу прямо 

пропорційний кубу радіусу сферичної порожнини (квадрату 

циліндричної). Отже, тиск вибухових газів буде спадати пропорційно 9 

ступені радіусу сферичної (6 ступені циліндричної) порожнини. 

Проте при зменшенні тиску його залежність від об’єму становиться 

іншою і при досягненні певної критичної величини 𝑃 𝑟𝐾

′ , як зазначалось 

раніше, переходить в звичайний адіабатичний закон розширення ідеаль-

ного газу, що за даними багатьох авторів (Покровський Г. И., Баум Ф. А. та 

інші) за деяких умов (початковий тиск 0,58∙1010 Па) може виразитися 

величиною 𝑃 𝑟𝐾

′ = 2∙108 Па. За таких умов перехід однієї гілки адіабати в 

іншу буде відбуватись на відстані від вісі циліндричного заряду: 

𝑟𝐾
′ = √

0,58 ∙ 1010

2 ∙ 108
= 1,75𝑟з

6

. (8.70) 

Підставивши в (8.68) значення Р(r) з (8.69) вираз для визначення 

енергії детонації Ед може бути записаний у вигляді двох інтегралів: 

𝐸д = 2𝜋ℎ ∫ 𝑃ср

𝑟′

𝑟0

(
𝑟0
𝑟
)

6

𝑟𝑑𝑟 + 2𝜋ℎ ∫ 𝑃𝑟′

𝑟𝑎

𝑟′
(
𝑟′

𝑟
)

2𝛼

𝑟𝑑𝑟. (8.71) 



 

299 

Після інтегрування кінцевий вираз для визначення енергії вибуху 

циліндричного заряду запишеться наступним чином: 

𝐸д =
1

2
𝜋𝑟0

2ℎ𝑃ср [1 − (
𝑟0
𝑟′

)
4

] +
𝑃𝑟′𝑣𝑟′

0,25
. (8.72) 

Важливим елементом дослідження вибухових процесів являється 

баланс енергії, тобто її трансформація в різні форми роботи: на 

подрібнення, дисипація, на кінетичну складову руху кусків породи та ін. На 

перерозподіл енергії впливають багато факторів і отримання даних 

аналітичним шляхом дуже складно. Тому в кожному конкретному випадку 

їх отримують методом числового моделювання з максимальним 

врахуванням властивостей ВР, середовища, конструкції заряду, техноло-

гічних вимог тощо, для досягнення підвищення ККД, тобто частки енергії 

на корисні форми роботи. Певну роль відіграє оцінка, що ґрунтується на 

експериментальних даних і дозволяє отримати в якості вихідних пара-

метрів в першому наближенні контури проектованих технологій вибухо-

вих робіт. Так, наприклад, гірське бюро США керується положенням про 

те, що хвилею напруги породі передається всього близько 5–9 % 

потенційної енергії ВР для руйнування. Значна частина її витрачається у 

вигляді кінетичної енергії руху відбитих кусків на дисипацію, як це видно 

з рис. 8.17. На цьому рисунку приведена діаграма, що показує баланс 

енергії вибуху в долях одиниці заряду викиду при фіксованій л.н.с. (1 м) і 

різних значеннях питомих витрат ВР [40]. По даним літературних джерел 

на кінетичну енергію витрачається від 6,5 % (грануліт АС-8) до 7,9 % 

(амоніт 6ЖВ) від загальної внутрішньої енергії ПД. 
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Рис. 8.17. Діаграма розподілу енергії вибуху на різні форми роботи в 

залежності від питомих витрат ВР q: 
 qK – питомі витрати при камуфлетному вибухові; qP – питомі витрати при дії заряду 

розпушування; ηПВ – доля енергії, що залишається в продуктах вибуху; ηкін – доля енергії 

кінетичного руху породи; ηдис. – доля дисипативних втрат; ηдр – доля енергії, 

затрачуваної на роботу подрібнення 

Проте ці дані можуть розглядатись лише як матеріал для якісної 

оцінки тих чи інших технологічних схем, тому вони носять 

опосередкований характер, не враховуючи ані властивостей об’єкту 

руйнування, ані конструкції заряду. 

В роботі [34] автори пропонують наступну формулу для 

знаходження коефіцієнта переходу енергії ВР в ударну хвилю (η): 

𝜂 = 1 − [
𝜎𝑛𝑝

(𝐾1 − 1)𝜎ВР𝑄
∙
𝑟𝑛𝑝

𝑅0

+
𝑣2

2𝑄
], (8.73) 

де   𝜎𝑛𝑝 – межа міцності породи; 

𝜎ВР - тиск ПД; 

𝐾1 =
𝐶𝑝

𝐶𝑣
≈ 2,2; 

𝐶𝑝, 𝐶𝑣 - теплоємність при постійному тиску і об’ємі; 

𝑟𝑛𝑝 - граничний радіус розширення порожнини; 

𝑅0 – початковий радіус порожнини; 

Q – теплота вибуху, віднесена до одиниці маси ВР (питома теплота 

вибуху); 
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v – середня швидкість ПД в момент максимального розширення 

газової порожнини. Значення η для порід середньої міцності і 

міцних знаходиться в межах 0,4–0,6. 

Діаграма на рис. 8.16 засвідчує факт малої частки енергії ВР, 

запропонованої на роботу подрібнення (корисну форму). Можна з 

упевненістю стверджувати, що баланс енергії заряду камуфлетної дії 

(принаймні найпростішої форми) виглядає таким чином, що вона 

витрачається в невеликій кількості на подрібнення, в значній мірі на 

дисипацію; суттєва частка її залишається в ПД невикористаною ні на які 

форми окрім теплової. При вибухах зарядів викиду (для яких 

характерне збільшення питомих витрат) значно збільшується частка 

кінетичної енергії руху породи, а також залишкова енергія в ПД, що 

втрачається при прориві їх в атмосферу. 

 

8.5. Збудження детонації зарядів 

Ініціювання зарядів ВР є надзвичайно важливою складовою 

частиною вибухових технологій. Вивчення його механізму з метою 

знаходження оптимальних рішень сприяє підвищенню ефективності 

вибухових технологій. Від характеристики системи ініціювання в 

значній мірі залежить як ефективність так і безпечність первинної 

підготовки порід масовими вибухами свердловинними зарядами, 

утворення інженерних об’єктів за допомогою зарядів викиду та ін. 

Кожна система ініціювання зарядів повинна забезпечити необхідний 

початковий імпульс, здатний задіяти механізм самопідтримуваної 

детонації. Це особливо актуально для зарядів великої довжини, 

виготовлених з малочутливих сумішевих ВР, в яких спостерігається не 

стаціонарність руху детонаційного фронту з припиненням 

розповсюдження вибуху на деякій відстані від місця ініціювання. В 

цьому випадку (про що згадувалось раніше) вдаються до різних методів 

підтримки детонації (встановлення проміжних ініціюючих пристроїв по 

довжині, застосування спеціальних конструкцій бойовиків та ін.). 

Кожна система ініціювання зарядів характеризується своїм набором 

засобів і методів. Протягом багатьох років в практиці ведення 

вибухових робіт застосовувались три системи ініціювання: вогнева, 

електрична та за допомогою детонуючого шнура (ДШ). Останню до 

деякої міри можна назвати комбінованою, оскільки за допомогою ДШ 

ініціювали окремі заряди, в той час як в магістральній лінії ДШ і її 

відгалуженнях до кожної свердловини детонація збуджується вогневим 

(КД) або електричним способом (ЕД). Крім цього в магістралі з ДШ 
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використовують ще один елемент – сповільнювач ДШ (КЗДШ). 

Збудження детонації традиційним способом також відбувається по 

двохступінчатій схемі: спочатку  вибух спірального електромістка 

підпалює первинну ініціюючу високочутливу вибухову суміш, енергією 

якого забезпечується вибух вторинного ініціюючого заряду або ж 

проміжного бойовика (пачки патронів, шашки і т. ін.). Окрім 

вищенаведених існує, як мінімум, ще два різновиди електропідривання. 

Збудження електророзряду безпосередньо в об’ємі ВР, при якому 

(при достатній потужності) горіння переходить в детонацію в стійкому 

режимі. Сутність процесів, що при цьому відбуваються, зводиться до 

наступного. При електричному розряді в певному об’ємі ВР 

утворюється локальна зона, в якій електрична енергія миттєво 

переходить в теплову. Це обумовлює швидке нагрівання часток ВР до 

температури спалаху і їх загорання. За рахунок підвищення з часом 

тиску газів в зоні горіння і вихідною речовиною продукти горіння 

проникають поміж часток ВР, збільшуючи сумарну поверхню горіння, 

що сприяє інтенсивному зростанню тиску пришвидшуючи процес. При 

цьому утворені хвилі стискання розповсюджуються по заряду, 

викликаючи підпресовування речовини. Наступні хвилі стискання, що 

рухаються по збуреному середовищі, доганяють попередні і крутизна 

фронту поступово збільшується аж до ударного розриву. Ця 

сформована ударна хвиля, проходячи по речовині, створює необхідні 

умови для виникнення детонації ВР спочатку з малою (D1), а в 

подальшому з нормальною (D2) швидкістю. Такий механізм переходу 

від горіння до нормальної (стабільної) детонації реалізується лише за 

умови прикладання мінімально необхідної енергії Wmin і наявності 

достатньо інерційної оболонки, здатної утримувати підвищений тиск 

протягом часу t1, необхідного для формування самодостатньої ударної 

хвилі. 

Збудження електророзряду за допомогою електродів, розміщених в 

воді. В цьому випадку механізм формування механічних імпульсів 

полягає в трансформації електричної енергії в енергію ударних хвиль і 

газового пухиря, що виникають при електророзряді в воді. В залежності 

від конструкції зарядного контуру можна назвати три різновиди 

електрогідравлічних способів: 

а) розрядний контур виконаний у вигляді двох електродів; 

ініціювання розрядів при цьому здійснюється шляхом пробою між 

електродного проміжку під дією прикладеної до електродів високої 

напруги, що може досягати 100 кВ. Механізм пробою при цьому 

полягає в зародженні і розвитку лідерів аж до замикання одним з них 
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міжелектронного проміжку, тобто виникнення струмопровідного 

каналу в рідині між електродами (коротке замикання); 

б) збудження ударної хвилі в рідині шляхом вибуху металевого 

дротику, що з’єднує електроди; 

в) отримання підсиленого імпульсу за рахунок розміщення, 

безпосередньо в міжелектродний проміжок або навкруги металевого 

дротику вибухового швидкогорючого матеріалу незначної детонаційної 

спроможності; за рахунок газоподібних продуктів (від горіння цього 

матеріалу) в міжелектродному проміжку збільшується час дії імпульсу 

(викликаного вибухом дротику), зростає тиск і об’єм газового пухиря в 

розрядному каналі. 

Ініціювання за допомогою ДШ здійснюється по різних схемах в 

залежності від поставлених виробничих вимог. Зазвичай за допомогою 

ДШ ініціюють заряд-бойовик у вигляді тротилової, пентолітової 

шашки, вибух якого спричиняє детонацію основного заряду. Існує 

декілька варіантів ініціювання основного заряду: 

– за допомогою лінійного або спірального бойовика (рис. 8.18); 

– з застосуванням допоміжних бойовиків вздовж основного 

заряду, з’єднаних нитками ДШ (рис. 8.19); 

– багато точкове ініціювання (рис. 8.20, а, б) та ін. 

 

 
 

Рис. 8.18. Конструкції зарядів ВР з ініціаторами:  
а – спіральним; б – лінійним; 1 – забійка; 2 – провідники електродетонатора;  

3 – електродетонатор; 4 – спіральний детонатор з ДШ 
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Рис. 8.19. Спосіб ініціювання зарядів  

за допомогою проміжних детонаторів: 
1 – проміжний детонатор; 2 – стальна трубка; 3 – ВР;  

4 – паперова пробка; 5 – ДШ; 6 – електродетонатори 

 

Протягом останніх 10–15 років також створено електронні системи 

ініціювання, що ґрунтуються на електронних електродетонаторах, в 

яких забезпечується велика кількість (десятки й сотні) ступенів спо-

вільнення з програмованими індивідуальними часовими інтервалами 

високої точності в широкому діапазоні, наприклад, від 1 до 100 мс. У 

електронних детонаторах часова затримка досягається за допомогою 

електронного чіпу, який спрацьовує від електричного чи іншого 

імпульсу. Ці системи, як й електричні, дозволяють проводити контроль 

вибухової мережі в процесі її монтажу та після його завершення, чим 

забезпечується їх висока надійність. 

 
 

Рис. 8.20. Схеми багато точкового ініціювання свердловинних зарядів з 

розміщенням ініціаторів у стінки свердловини (а)і по перерізу заряду (б) 
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Електричні методи ініціювання зарядів ВР 

Як відзначалось раніше процес детонації може відбуватись 

принаймні в двох режимах, в залежності від початкових параметрів 

ініціюючого імпульсу. Зокрема, у разі застосування зарядів з ВР малої і 

середньої густини, тобто з відносно великою поровитістю, суттєву роль 

в процесі детонації виникнення вибуху при безпосередньому збудженні 

детонації в середині заряду відіграють осередки локальних розігрівів в 

реакційній зоні за фронтом ініціюючої ударної хвилі. У випадку коли 

заряд ВР складається з чистої ВР з цілковитою відсутністю пор, 

утворення "гарячих точок" по розглянутому вище механізму неможливе 

і вибух відбувається внаслідок адіабатичного розширення ВР при 

стисканні його ініціюючою УХ. В залежності від технологічних вимог 

електродетонатори, що збуджують детонацію основного заряду 

(наприклад, патрона порошкоподібної ВР) або нитку ДШ чи групи 

зарядів можуть бути миттєвої, короткосповільненої або сповільненої 

дії, а за умовами підривання – запобіжні, незапобіжні, термо-водостійкі. 

Принцип роботи всіх вищеназваних різновидів ЕД полягає в тому, що 

за допомогою електрозапалювача (рис. 8.21, 7) збурюється детонація 

високочутливого ініціюючого елементу (з азиду свинцю, гримучої ртуті, 

ТНРС), що спричиняє детонацію бризантної ВР (рис. 8.21, 8), яка в свою 

чергу збуджує детонацію основного заряду. Різновиди ЕД 

короткосповільненої ЕДКС (рис. 8.22) і сповільненої дії ЕДС (рис. 8.23) 

відрізняються наявністю сповільнюючого елементу поміж 

електрозапалювачем і ініціюючою первинною речовиною (рис. 8.22, 5). 

 
Рис. 8.21. Електродетонатори миттєвої дії:  

а, б – незапобіжні; в – запобіжні; 1 – кінцеві дроти; 2 – пластикова пробка;  

3 – еластичний місток; 4 – ковпачок; 5 – гільза; 6 – жорсткий місток;  

7 – ініціююча ВР; 8 – бризантна ВР; 9 – захисне покриття 
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Рис. 8.22. Електродетонатор короткосповільненої дії  

(запобіжний потужний ЕД-КС-ЗП-25): 
1 – еластичний електрозапалювач; 2 – запобіжне покриття; 3  ковпачок;  

4 – сповільнюючий елемент; 5 – ініціююча ВР; 6 – бризантна (вторинна) ВР 
 

 
 

Рис. 8.23. Електродетонатор сповільненої дії:  
1 – гільза; 2 – ТЕН; 3 – ковпачок; 4 – гримуча ртуть або азид свинцю;  

5 – сповільнюючий елемент; 6 – шовкова сітка; 7 – електрозапалювач 

 

Якщо в якості первинного ініціюючого елементу використати 

пресований азид свинцю, а для збудника детонації основного заряду 

пресований ТЕН або гексоген, то початковий тиск в ініціюючій УХ 

досягатиме величини порядку (1,35–1,5)1010 Па, а масова швидкість ВР 

за фронтом УХ в ініційованому заряді може складати UВР = 2000–

2185 м/с. Сприймальна здатність ВР до детонації зазвичай 

характеризується величиною мінімального ініціюючого заряду, 

спроможного започаткувати детонаційний процес в заряді ВР. В свою 

чергу для збудження вибуху первинного елементу електрозапалювачем 

потрібні певні параметри електричного струму на містку нагрівання, на 

який нанесено запалюючий елемент. 

В основному цей елемент двошаровий. Внутрішній шар складається 

з високочутливих до теплового імпульсу компонентів з низькою 

температурою спалаху. Зовнішній шар роблять менш чутливим, але 

більш пекучим, здатним надійно запалювати первинний ініціюючий 

елемент. Спалахуюча суміш містить по 50 вагових часток хлорату калію 

і роданистого свинцю і частку свинцевого суріку, замішаних на 

нітролакові. Запалювальний зовнішній шар складається з 78 часток 
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хлорату калію і 22 часток деревинного вугілля, замішаних на водному 

розчині 20–26 % кістяного клею. В практиці застосовуються і інші 

рецептури. Температура спалаху елементу зазвичай складає 180–

280 С. Час від моменту включення струму і до початку 

саморозвиваючої реакції в запалювальному елементі називається часом 

спалаху tс, а час від початку цієї реакції до спрацювання 

електропідривника, тобто до моменту закінчення реакції горіння і 

виходу полум’я за межі запалювальної головки – часом передачі θ. 

Відрізняють наступні електричні параметри детонаторів: опір, в 

залежності від тиску електродетонаторів може мати значення від 1,8–2 

до 3–4,2 Ом; безпечний струм Iб – максимальна величина сили 

постійного струму (верхня межа), яка не викликає вибуху ЕД при дії 

протягом любого часу; тривалий запалюючий струм IТР – максимальне 

значення (нижня межа) постійного струму, який при дії більше 

1 хвилини спричиняє вибух ЕД; імпульс спалаху Кв – мінімальне 

значення імпульсу постійного струму (А2∙мс), при якому здійснюється 

запалювання зовнішнього шару за час tс; знаходиться в межах 0,6–

2,5 А2∙мс. Величина, зворотна імпульсу спалаху, називається 

чутливістю S0 детонатору, тобто  

𝑆0 =
1

𝐴2𝑡𝑐
. (8.74) 

Для миттєвих ЕД з константовим містком нагріву IТР дорівнює 0,6–

0,725 А, а для стомілісекундних ЕД він складає 0,75–0,9 А, для ЕД з 

ніхромовим містком – відповідно 0,3 і 0,75 А; імпульс плавлення містка 

КПЛ – мінімальне значення імпульсу постійного струму, при якому 

відбувається перегоряння містка ЕД; час спрацювання ЕД τ - час від 

моменту включення струму до моменту вибуху ЕД; для ЕД миттєвої дії 

𝜏 = 𝑡𝑐 + 𝜃; для ЕД короткосповільненої чи сповільненої дії 𝜏 = 𝑡𝑐 + 𝜃 +
𝑡з, де tз – час горіння сповільненого елементу. 

Електродетонатори характеризуються ще таким важливим 

параметром як величина мінімального ініціюючого заряду, здатного 

збудити детонацію вторинного ініціатору. 

Останній в свою чергу повинен гарантовано забезпечити такі 

параметри ініціюючого імпульсу, які спроможні стовідсотково 

забезпечити початок самопідтримуючогося детонаційного процесу. 

Величина мінімального ініціюючого імпульсу залежить не лише від 

властивостей первинного і вторинного елементів в ЕД, але й від інших 

факторів, зокрема від густини обох елементів і розміру часток 

вторинної ВР. 
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Властивості ініціюючих первинних і вторинних ВР, що 

використовуються при виготовленні ЕД, наведені в табл. 8.11, а в 

табл. 8.12 дані про вплив густини ініціюючих елементів на величину 

мінімального первинного ініціатору з азиду свинцю. 
 

Таблиця 8.11 

Характеристика ініціюючих ВР 

 

Показники 

Первинні Вторинні 

Гремуч
а ртуть 

Азид 
свинцю 

ТНРС Тетрил ТЕН Гексоген 

Теплота вибуху, кДж/кг 1700 1590 1740 4500 5900 5500 

Об’єм газів вибуху, л/кг 316 308 448 412 780 890 

Температура вибуху, С 4450 4300 3030 3810 4000 3850 

Густина, г/см3 3,5 4,6 2,9 1 1 1,05 

Кисневий баланс, % –11,8 – –56 –47,4 –10,1 –20,1 

Швидкість детонації, км/с 5,4 5,3 5,2 7,2 8,2 8,3 

Робото здатність в 

свинцевій бомбі, см3 110 115 110 350 500 520 

Температура спалаху, 0С 165 327 270 195 220 203 

Чутливість до удару 

(висота падіння гирі 

масою 2 кг), см 

2 4 11 30 30 30 

 

 
Таблиця 8.12 

Залежність мінімальної величини ініціюючого заряду азиду свинцю  

від густини вторинного ініціатора з гексогену та розмірів його часток 

 

Густина, г/см3 Величина мінімального ініціюючого заряду  
азиду свинцю, г 

Гексогену 
Азиду 

свинцю 

для розмірів 

часток 100–200 мк 

для розмірів 

часток 1–3 мк 

для густини 

1,7–1,8 

1,6 – 0,03 0,02 – 

1,7–1,72 – 0,04 0,03 – 

1,74 1,7 – – 0,1 

1,74 3,8 – – 0,04 

1,77–1,79 – 0,05 0,05 – 

1,8 – 0,06 0,06 – 

1,8 1,7 – – 0,12 

1,8 3,8 – – 0,06 
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У вугільній промисловості, де застосовуються запобіжні ВР (не 

викликаючи вибуху метано-повітряної суміші) допускаються до 

використання ЕД лише спеціального виготовлення. Вони відрізняються 

збільшеною до 1,45 г масою вторинного ініціатору (у зв’язку з 

пониженою чутливістю запобіжних ВР) і наявністю на поверхні гільзи 

тонкого шару (0,1–0,2 мм) полум’я гаснику, у складі 13 % нітролаку з 

добавкою 55% вагових часток сірчанокислого калію. В практиці 

підривання поодиноких зарядів зустрічається лише дуже рідко. 

Зазвичай електродетонатори підриваються групами, з’єднаними 

паралельно, паралельно-ступенево, послідовно-паралельно і т.д. В усіх 

цих схемах головним завданням є забезпечення величини постійного чи 

змінного струму в ланцюзі не менше гарантованої. Наприклад, 

гарантовану величину постійного струму іг, що забезпечує 

безвідмовний вибух групи ЕД з різною чутливістю, з’єднаних 

послідовно, знаходять з виразу: 

𝑖г = √
𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑚𝑖𝑛

, (8.75) 

де Кmax і Кmin – найбільше і найменше значення імпульсу запалювання 

детонаторів в групі, A2∙мс; 

τmin – мінімальний час спрацювання серед детонаторів групи. 

Величина гарантованого ефективного змінного струму іеф.г при 

підриванні групи послідовно з’єднаних детонаторів повинна складати: 

𝑖еф.г ≥ √
𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑚𝑖𝑛 −
1
𝑤

𝑠𝑖𝑛𝑤𝜏𝑚𝑖𝑛

, (8.76) 

де   w – частота змінного струму. 

Особливістю вибухових робіт з використанням електродетонаторів 

являється їх висока небезпечність при використанні через велику 

чутливість до зовнішніх механічних впливів у першу чергу ВР 

первинного ініціатору. У зв’язку з цим були розроблені і реалізовані в 

промисловості різноманітні методи без капсульного підривання: 

ініціювання електроімпульсним методом, за допомогою ДШ, методи з 

застосуванням хвильоводів "Нонель", електрохімічним методом 

(комбінація електроімпульсу і спеціальних слабодетонуючих 

газоутворюючих добавок). 

Ініціювання зарядів порошкоподібних ВР електроімпульсними 

розрядами. 
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Ініціювання за допомогою електророзряду може бути з 

розміщенням розрядного контуру безпосередньо в ініційований заряд і 

з розміщенням проміжного детонатору із невибухаючих компонентів в 

міжелектродний розрядний проміжок (електрохімічний спосіб); за 

допомогою електрогідровибуху; комбінованим електрогідровибухом; 

підсиленим розміщенням термохімічних добавок в міжелектродний 

простір. 

Всі ці методи являють собою перспективні напрямки в розвитку 

спеціальних вибухових робіт. 

Кожен з них має свої переваги і недоліки, в зв’язку з чим не може 

розглядатись, як придатний для всіх випадків. 

Розглянемо закономірності формування детонаційної хвилі при дії 

відносно слабкого ініціюючого імпульсу, викликаного електричним 

розрядом, діючим безпосередньо в об’ємі ВР – амоніту скельного 

густиною 0,99–1,05 г/см3 з паспортною швидкістю детонації 

5561…5771 м/с, критичним діаметром 18 мм. Теплота вибуху його 

становить 3974…4004 кДж/кг, дисперсність характеризується 

розмірами частинок "δ" не більше 0,18 мм. 

Потужність ініціюючого електроімпульсу дорівнює: 

𝑊 = 0,5𝐶г𝑈0
2. (8.77) 

Він може змінюватись при потребі за рахунок зміни генеруючої 

ємності (Cг) і зарядної напруги (U0) при сталих параметрах 

електричного контуру (індуктивності і активного опору). 

Принципова схема електроімпульсної установки приведена на 

рис. 8.24. 
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Рис. 8.24. Схема електроімпульсної установки:  
Tr – трансформатор; S – перемикач; C – конденсатор;  

D – випрямляючі елементи; R – активний опір 

 

В результаті досліджень була встановлена як принципова 

можливість, так і параметри електророзряду, при яких горіння ВР, 

викликане цим розрядом, переходить в детонацію, досягаючи при 

певних умовах стійкого режиму, а також виявлений зв’язок поміж 

параметрами ініціюючого імпульсу і характеристиками процесу 

формування ДХ з виникненням, як про це згадувалося раніше, детонації 

з малою (D1) і нормальною (D2) швидкістю. Тривалість перехідного 

режиму , тобто зростання швидкості детонації D1 до значення D2 

характеризується часом t2. Одним із головних експериментально 

встановлених параметрів є мінімальний електричний імпульс, здатний 

визвати початок детонаційного процесу в об’ємі ВР, самодостатнього 

для формування ударної хвилі і переходу її в детонаційну. Такі 

оптимальні параметри напруги і ємності були отримані при 

дослідженнях патронованих зарядів діаметром 13,7 мм, 18 мм і 32 мм. 

В табл. 8.13 наведені дані по мінімальних значеннях потужності 

(Wmin) при фіксованих величинах ємності від 0,05 до 0,08 мкФ і 

напругою 7,4–19 кВ, достатніх для збудження детонації. 
Таблиця 8.13 

Оптимальні параметри електророзрядного контуру при дослідженні 

зарядів скельного амоніту діаметром 13,7–32 мм 

 

Діаметр заряду, мм 
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Найменування 

показників 
13,7 18 32 

U0, кВ 14 7,4 8,4 16 9,5 8,67 19 10 11,5 

Сг, мкФ 0,05 0,08 0,065 0,05 0,065 0,08 0,05 0,08 0,065 

Енергія розряду, 

збуджуюча 

детонацію Wmin, 

кДж 

4,9 2,2 2,29 6,4 2,93 3,0 4,0 4,0 4,3 

 

Дані табл. 8.13, а також деяких літературних джерел свідчать про 

те, що оптимальні параметри електророзряду, достатні для збудження 

детонації стандартного патрону скельного амоніту діаметром 32 мм, 

складають Wmin = 4–4,3 кДж при зміні напруги в межах U0 = 10–13 кВ, і 

ємності Cг = 0,08–0,09 мкФ. Це навіть менше потужності стандартного 

електродетонатору, що дорівнює 5 кДж. 

Більш детально згадані параметри уточнюються в кожному 

конкретному випадку, для чого можуть бути використані графіки, 

приведені на рис. 8.25. 

 
 

Рис. 8.25. Залежність мінімальної енергії збудження детонації (Wmin) в 

скельному амоніті і оптимальних параметрів електророзряду для 

патронів різного діаметра:  
1 – U = U(d); 2 – W = W(d);3 – Сг = Сг(d); 4 – мінімальна потужність розряду при добавці 

сенсибілізатора АС:Al 

Важливими параметрами є часові характеристики і швидкість 

детонації заряду. На рис. 8.26 показані залежності для визначення 
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часових параметрів t1  і t2 в функції напруги U0 ініціатору для різних 

діаметрів заряду, а на рис. 8.27 значення швидкості детонації D1 і D2 в 

залежності від тих самих показників. 

 

 
 

Рис. 8.26. Залежність величини інкубаційного періоду t1 і часу перехідного 

періоду t2 від напруги ініціатора (криві 1 і 2 відповідно) і t2 від діаметра заряду 

(крива 3) 

 

 
Рис. 8.27. Залежності швидкості детонації D1 і D2  

від напруги ініціатора (U) – криві 1 і 2 та діаметру заряду (криві 3 і 4) 

Аналізуючи дані табл. 8.13 і графіки на рис. 8.26 і 8.27 можна 

відзначити наступне. 
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Підвищення початкової енергії призводить до зменшення 

тривалості інкубаційного періоду t1. В той час характер розвитку 

детонаційного процесу з часом слабо залежить від потужності 

ініціатору, тобто t2 = const для конкретного діаметру заряду. Зі 

збільшенням діаметру t2 виявляє тенденцію зо зменшення, в той час як 

швидкість детонації D1 і D2 у цьому випадку зростає до певних розмірів 

заряду. 

Параметри електророзряду, спроможні збуджувати детонацію в 

патронах порошкоподібних ВР як в мінімальному режимі (D1), так і в 

режимі D2 змінюються в залежності від діаметру заряду. При цьому 

значення оптимальної потужності розряду змінюється при ініціюванні 

до критичних і граничних діаметрів таким чином, що в першому 

випадку детонація відбувається в низько швидкісному режимі, а в 

другому – в нормальному D2 (потужність електророзряду в обох 

випадках була однакова і складала 3–4 кДж). Час стабілізації 

низькошвидкісного режиму зменшується при збільшенні ініціюючої 

напруги, а при досягненні 20 кВ і більше практично незмінним 

(рис. 8.26, крива 3). 

З вищенаведеного видно, що для забезпечення надійного 

ініціювання необхідна громіздка високовольтна енергорозрядна 

установка, яку в виробничих умовах використовувати практично 

неможливо. 

Для цих умов більш доцільно застосовувати розроблену за останні 

роки методику ініціювання штатних патронованих ВР. Сутність її 

полягає в розміщенні в міжмолекулярному проміжку сенсибілізуючої 

речовини у вигляді суміші порошкоподібної аміачної селітри з 

алюмінієвою пудрою у співвідношенні 85 : 15 і масою 5–10 г. Це дає 

можливість зменшити електричну складову мінімальної енергії 

збудження детонації до 0,25 кДж за рахунок енергії горіння суміші. 

(рис. 8.25, 4). Установки з такими електричними параметрами значно 

менш громіздкі і можуть виготовлятись в переносному варіанті і з 

успіхом використовуватись зокрема при підриванні негабаритних 

каменів, де ініціювання електродетонаторами економічно невигідно і не 

технологічно. 

Числові характеристики при ініціюванні зарядів з сенсибілізуючою 

сумішшю в розрядному контурі в залежності від напруги і діаметру 

заряду відображені графіками на рис. 8.28. 
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Рис. 8.28. Залежність часу детонації  t2 від напруги ініціатора при 

підриванні патронів скельного амоніту (крива 1), часу інкубаційного 

періоду t1 і t2 для скельного амоніту з застосуванням сенсибілізатора 

(криві 2 і 3) та t2 в залежності від діаметру заряду (крива 4) 

 

З графіків на рис. 8.28 видно, що низькошвидкісний режим 

детонації забезпечується вже при напрузі до 5 кВ, хоча при цьому час 

інкубаційного періоду t1 різко зростає. Таким чином ініціювання з 

добавкою сенсибілізатору дозволяє використовувати електроімпульсні 

малогабаритні установки напругою всього 5–6 кВ, що забезпечують 

детонацію зарядів до критичних діаметрів. Електроімпульсні установки 

мають суттєву перевагу, оскільки дозволяють задавати необхідні 

параметри імпульсу з великою точністю, що зокрема дуже важливо при 

випробуванні детонаційних характеристик ВР на дослідних полігонах 

на відповідність паспортним параметрам перед застосуванням. Певний 

резерв покращення методу ініціювання міститься в оптимізації 

рецептур сенсибілізатору. Як показали дослідження, виконані протягом 

останніх років велике значення має діаметр проміжного детонатору 

(сенсибілізатору): якщо при діаметрі вибуху суміші селітри 

(дисперсністю 0,004–0,08 мм) і 10–15 % алюмінію до 15 мм питома 

величина енергії складає 1∙106Дж/кг, то при діаметрі 45 мм вона 

збільшується в три рази і складає 3∙106 Дж/кг. Це пояснюється більш 
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повною реакцією в останньому випадку, тобто збільшенням відсотка 

матеріалу, який прореагував. Було встановлено, якщо місток з 

манганінового дробу довжиною 10–15 мм і діаметром 0,15–0,25 мм 

розмістити в вищезгаданій суміші в оболонці діаметром 40–50 мм, то 

можна отримати ініціальний імпульс, еквівалентний потужності 

стандартному електродетонатору. Були також проведені дослідження, 

направлені на пошук рецептур екзотермічних добавок, внаслідок чого 

розроблені два їх різновиди, що здатні ефективно працювати в діапазоні 

енергетичного потенціалу джерела електроімпульсів в межах 0,3–

0,7 кДж. Склад суміші на основі сипучої композиції являє собою 

подрібнену до 0,1 мм селітру, сенсибілізовану 2–3 %-им розчином 

піроксиліну і 5–10 %-им – алюмінію. Рецептура з 20 % алюмінію 

готувалась без розчину піроксиліну. 

Друга рецептура – керованої композиції складалась з аміачної 

селітри, 5–10 % алюмінієвої пудри, 10–25 % води, 1,5 % желатину. Для 

аерації суміші вживався піноутворювач ПО-1 або сульфазол НП-1 в 

кількості 1–2 %. Результати цих дослідів за показником швидкості 

детонації в залежності від енергії імпульсу Е наведені в табл. 8.14. 

 
Таблиця 8.14 

Параметри детонації сенсибілізуючих композицій  

залежно від енергії накопичувача 

 

Склад алюмінію, % Енергія Е, кДж 

Швидкість детонації проміжного 

детонатора км/с для рецептури 

сипучої аерованої 

20 

0,3 відказ відказ 

0,4 1,8–2,2 1,7–2,0 

1,0 2,3–2,8 2,2–2,7 

10 

0,3 1,6–2,0 відказ 

0,4 2,0–2,6 відказ 

1,0 2,6–2,9 2,4–2,7 

5 

0,3 відказ відказ 

0,4 2,1–2,6 відказ 

1,0 2,3–2,9 2,0–2,6 

Контрольний 

(електродетонатор) 
5,0 2,5–2,9 2,5–2,9 

 

Як свідчать дані таблиці обидві сенсибілізаційні композиції 

стабільно детонують при енергії електродетонатору в 1 кДж. 

Ініціювання їх з меншою енергією призводило або до відказів, або 

збуджувало детонацію в низько швидкісному режимі (при порівнянні з 

контрольним підриванням). 
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8.6. Збудження детонації лінійними і спіральними 
зарядами з детонуючого шнура 

Головною метою при створенні ініціюючих засобів, як це 

відзначалось раніше, є забезпечення стабільної детонації заряду по всій 

його довжині, не допускаючи зміни режиму стабільної детонації і 

переходу на режим неповної детонації та вигорання. 

З числа найбільш ефективних схем ініціювання за допомогою ДШ 

доцільно детальніше розглянути наступні: з осьовим, боковим лінійним 

ініціюванням (рис. 8.18, 8.29, 8.30) спіральними конструкціями 

(рис. 8.18, 8.32, 8.34), а також багато точкові схеми (рис. 8.20). Найбільш 

часто в промисловості використовується схема з центральним 

розміщенням лінійного ініціатору з двох ниток ДШ і тротилової шашки, 

або ж без неї. 

 

 
 

Рис. 8.29. Конструкції зарядів з розташуванням лінійного ініціатора  з 

боку масиву (а), в центрі (б) і з боку скосу (в):  
2 – забійка; 3 – заряд ВР 

 

В цьому випадку залежно від різниці в швидкості детонації 

ініціатору (Dі) і ВР (DВР) в ініційованому заряді може бути чотири 

варіанти взаємодії ініціатору з зарядом (рис. 8.30): при Dі < DВР 

(рис. 8.30, а) через деякий час після ініціювання фронт ДХ ВР обжене 

детонацію ініціатору, площина фронту ДХ буде перпендикулярна до 

вісі заряду, а в ініціаторі вона буде мати форму конусу; при Dі = DВР 

(рис. 8.30, б) фронт детонації буде розвиватись аналогічно, але його 

форма буде випуклою; при Dі < DВР (рис. 8.30, в) фронт детонації в 

заряді буде мати форму конусу, вершина якого направлена в бік 

детонації, при цьому боковини конусу знаходяться під кутом α до вісі 
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заряду, величина якого залежить від співвідношення швидкостей Dі і 

DВР; при Dі = ∞ (рис. 8.30, г), тобто коли ВР ініціюється одночасно в усіх 

точках по вісі заряду, фронт детонації буде розвиватись 

перпендикулярно до вісі заряду в радіальному напрямку. 

 

 
 

Рис. 8.30. Різновиди осьового ініціювання подовженого заряду  

при використанні різних ВР:  
1 – осьовий ініціатор; 2 – ініційована ВР; 3 – фронт детонації; 4 – продукти детонації 

 

З позицій хвильової теорії руйнування гірських порід зменшення 

кута зустрічі ДХ з поверхнею свердловини у порівнянні з точковим 

ініціюванням (про що згадувалось раніше) збільшує ефект дії вибуху. 

Максимальний ефект повинно дати ініціювання заряду, параметри 

детонації якого приводяться на рис. 8.31. 

Одним з ефективних методів збудження детонації свердловинних 

зарядів, що забезпечують оптимальні умови ініціювання і максимальну 

віддачу енергії в руйнований масив, являється використання спіральних 

конструкцій з ДШ. Слід відзначити, що протягом останніх років 

номенклатура засобів ініціювання (ЗІ) суттєво змінилась: створені 

спеціальні капсюлі-детонатори КД8-МА, КДБІ-8, захищені герметичні 

підривні патрони ПГН-150, и ПГН-165, розроблені неелектричні 

системи ініціювання, способи забезпечення внутрішньо-

свердловинного сповільнення, зустрічного ініціювання та ін.  
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Рис. 8.31. Оптимальна орієнтація фронту УХ відносно вісі свердловини 

 

На важливість ефективного керування, механізмом передачі 

ініціюючого імпульсу заряду вказувалося раніше. Одним з факторів, 

суттєво впливаючих на даний процес, являється оптимізація напрямку 

фронту ДХ як ініціатору по відношенню до заряду, так і заряду відносно 

стінки зарядної камери (свердловини, шпуру) при його детонації. Ця 

умова може бути реалізована зокрема застосуванням спіральних 

ініціаторів, сформованих з ДШ. При цьому, якщо кут поміж напрямком 

фронту ДХ і стінкою свердловини при підриванні заряду лінійним 

ініціатором змінюється в межах 21–40, то при використанні 

спірального – цей кут може наближатись до 90, що призводить до 

багаторазової імпульсної дії на заряд і стінки порожнини. Деякі схеми 

спіральних ініціаторів наведено на рис. 8.18 і 8.32. Вони можуть бути 

розміщені всередині верхньої частини заряду (рис. 8.18), або навиватись 

на зовнішню поверхню заряду (рис. 8.32). 
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Рис. 8.32. Конструкція свердловинних зарядів з одного (а, б) і двох (в, г) 

типів ВР з ініціюючою спіраллю ДШ: 
1 – забивка; 2 – ДШ; 3 – ВР; 4 – бойовик; 5 – ВР2 (потужніша за ВР1); 

 6 – позначка перебуру свердловини 

 

При дослідженнях ефективності спіральних ініціаторів за основний 

критерій сприймається кут зустрічі детонаційної хвилі (λДХ) з бічною 

поверхнею зарядної камери, оскільки при його зміні від 90 до 0 тиск в 

свердловині може зростати в 2–2,5 рази [41]. Для конкретних різновидів 

ВР при підриванні в гранітах цей кут розраховується наступним чином: 

𝜆ДХ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐷ВР

𝐷ДШ

), (8.78) 

де 𝐷ВР і 𝐷ДШ – швидкості детонації ВР і ДШ, м/с. При цьому відношення 

швидкостей детонації і кута 𝜆ДХ в залежності від 𝐷ВР змінюється по 

лінійному закону (рис. 8.33). 

Як свідчать графіки на рис. 8.33 значення відношення швидкостей 

змінюється в межах 0,51…0,85, а величина 𝜆ДХ – в межах 21–40 . Для 

кожного різновиду ВР цей кут є постійною величиною. 
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Рис. 8.33. Залежність відношення 

𝑫ВР

𝑫ДШ
 (1) і 𝝀ДХ (2)  

від швидкості детонації 𝑫ВР промислових ВР 

 

Знаходження параметрів спіральних ініціаторів 

Для оптимізації процесу ініціювання спіральними конструкціями 

необхідно встановити залежності початкових значень імпульсу від 

кількості витків, кроку, співвідношення швидкостей детонації ДШ і ВР 

в ініційованому заряді. Довжина одного витка спіралі у відповідності зі 

схемою на рис. 8.34 дорівнює: 

𝑙1ДШ = 𝑛в𝑙ДШ = 2𝜋𝑛в√𝑟2 +
1

4𝜋2
ℎ2, (8.79) 

де   r – радіус витка спіралі, м; 

h – крок спіралі, м. 

Довжина всієї спіралі ДШ: 

𝑙ДШ = 𝑛в𝑙1ДШ = 2𝜋𝑛в√𝑟2 +
1

4𝜋2
ℎ2

= 6,28𝑛в√𝑟2 + 0,025ℎ2, 

(8.80) 

де   nв – кількість витків спіралі (nв = lз/h) 

Умова, при якій не буде мати місце накладка детонаційної хвилі 

попереднього витка на наступний, визначається таким співвідношенням: 
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𝑙ДШ

𝐷ДШ

=
ℎ

𝐷ВР

. (8.81) 

Крок спіралі, при якому не відбувається накладка дорівнює: 

ℎ′ = 2𝜋𝑟
𝐷ВР

𝐷ДШ
√1 −

𝐷ВР
2

𝐷ДШ
2⁄ . (8.82) 

Формула 8.82 визначає крок спіралі ДШ без врахування його 

товщини. З врахуванням цього параметру крок спіралі буде складати: 

ℎ1,2 = 2

𝑟ДШ ± √𝑟ДШ
2 + (𝜋2𝑟2 𝐷2

𝐷ДШ
2 − 𝑟ДШ

2 ) (1 −
𝐷2

𝐷ДШ
2 )

1 −
𝐷2

𝐷ДШ
2

, 
(8.83) 

де   rДШ – радіус ДШ, м. 

Відзначимо, що в цій формулі величина після добування кореня 

завжди повинна приймати параметр h при знакові + перед коренем. Для 

забезпечення стабільного процесу детонації крок спіралі h має бути 

дещо більше від обчисленого за формулою 8.87. Практично можливі три 

варіанти розташування спіралі (рис. 8.34): ОА < AC; OA > AC; OA = 

AC. 
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Рис. 8.34. Схема розташування спірального ініціатора в свердловинному 

заряді (а) з його елементом (б) для розрахунків параметрів детонації ВР:  
1 – свердловина з ВР; 2 – спіральний ініціатор; 3 – стінка свердловини; 4 – елемент 

заряду ВР; 5 – нижній бойовик (стрілкою показано напрямок розповсюдження детонації) 

Виходячи з співвідношення параметрів спіралі і швидкостей 

детонації ініціатора і ВР максимальний крок ℎ𝑚𝑎𝑥 , коли ДХ приходить 

з точки А в точку "K" (рис. 8.34) одночасно з приходом імпульсу по ДШ 

складає: 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝐷ВР√𝐷ДШ
2 − 𝐷ВР

2 . 

Розглянемо випадок, коли вісь спіралі співпадає з віссю заряду ZZ’, 

а радіус спіралі ОА ≠ АС. Для зручності введемо наступні значення: АС 

= а, ОА = в; тут в = r = nr∙r3; а = r3 – r = (1 – nr)∙r3, де nr – частка радіусу 

заряду r3 (nr = 0,1; 0,2; 0,3...0,9). 

Нехай детонація виникне в точці А (рис. 8.34). Тоді в обидва боки 

від неї детонаційна хвиля буде розповсюджуватись в об’ємах va і vв, з 

однаковими площинами mdsq і m’d’s’q’, але різними радіальними 

відрізками (а ≠ в). В об’ємі vа радіальна складова а = АС, а в об’ємі vв ця 

складова дорівнює b + rз. 

Внутрішня енергія ПВ в цих об’ємах відповідно дорівнює  

 

𝐸𝑎 = 2𝜋𝑍𝑔 ∫ [𝑃𝑎 (𝐾 − 1)⁄ ]𝑟𝑑𝑟 = 𝜋𝑍𝑔[𝑃𝑎 (𝐾 − 1)⁄ ]𝑎2 =
𝑎

0

= 𝜋𝑍𝑔[𝑃𝑎 (𝐾 − 1)⁄ ]𝑟1
2(1 − 𝑛𝑟)

2, 

(8.84) 

𝐸б = 2𝜋𝑍𝑔 ∫ [𝑃в (𝐾 − 1)⁄ ]𝑟𝑑𝑧 =
в+𝑟з

0

= 𝜋𝑍𝑔[𝑃в (𝐾 − 1)⁄ ](𝑟з + в)2 =

= 𝜋𝑍𝑔[𝑃в (𝐾 − 1)⁄ ]𝑟3
2(1 + 𝑛𝑟)

2, 

(8.85) 

де  𝑃𝑎 і 𝑃в - тиск ПВ в об’ємах va і vв, Па; 

К – показник ізентропи К = СР/Сv (де СР і Сv – питомі теплоємності 

при постійних значеннях тиску і об’єму); 

𝑍𝑔 - елемент довжини паралельно бічної поверхні заряду в 

циліндричній системі координат. 

Відношення цих енергій дорівнює: 

𝐸𝑎
𝐸в

⁄ =
𝑃𝑎𝑎

2

𝑃вв
2

=
𝑃𝑎(1 − 𝑛𝑟)

2

𝑃в(1 − 𝑛𝑟)
2
. (8.86) 
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Змінюючи місце розташування лінійного ініціатора в заряді можна 

цілеспрямовано перерозподілити енергію ПВ, хоча така зміна не 

впливає на загальну кількість внутрішньої енергії ПВ, і вона дорівнює: 

Евн = Еа + Ев. (8.87) 

Якщо ініціатор розташований прямолінійно довжині заряду 

(рис. 8.32, а, б), то Евн в об’ємі v1 визначена як для va і vв, але в межах від 

0 до rз дорівнює: 

Евн =
𝜋𝑍𝑔𝑃𝑟з

2

(К − 1)
, (8.88) 

де   Р – тиск ПВ в об’ємі v, Па. 

З 8.86 і 8.88 після перетворення випливає: 

𝑃𝑟з
2 = 𝑃𝑎𝑎2 + 𝑃вв

2,   (8.89) 

або враховуючи співвідношення поміж а, в і r3 можна записати: 

𝑃 = (1 − 𝑛𝑟
2)𝑃𝑎 − 𝑛𝑟

2𝑃в.   (8.90) 

З іншого боку початкова енергія складає: 

𝐸𝑛  = М 𝑄.   (8.91) 

де   М – маса заряду ВР, кг; 

Q – питома теплота вибуху, ккал/кг. 

В нашому випадку маса заряду Ма, що міститься в об’ємі va не буде 

рівнозначною Мв в об’ємі vв. 

З 8.84 шляхом перетворення отримавши Еа = 𝑃𝑎𝑎2 (К − 1)⁄  та 

прирівнявши цей вираз до виразу 𝐸𝑎  = Ма𝑄, що випливає з (8.91) 

можна записати: 

𝑃𝑎𝑎
2 (К − 1)⁄ = Ма𝑄.   (8.92) 

Тиск 𝑃𝑎 можна виразити відомим співвідношенням: 

𝑃𝑎 =
𝜌ВР𝐷ВР

2

8
=

𝑀𝑎𝐷ВР
2

8𝑣𝑎

, (8.93) 

де   𝜌ВР - густина ВР. 

Підставивши це співвідношення в 8.92 отримуємо: 

𝐷ВР
 = 8[(К − 1)𝑄]

1
2⁄ . (8.94) 
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Із аналізу цієї формули випливає наступне: чим більша кількість 

теплоти виділяється одиницею маси ВР в процесі хімічної реакції, тим 

більшою буде швидкість її детонації (рис. 8.35). 

Величина імпульсу вибуху в напрямку АС складає: 

І𝑎 = ∫𝑃𝑎 (
𝑑𝑟

𝐷ВР
 )

а

0

= 𝑃𝑎 (
𝑎

𝐷ВР
 ) =

𝑃𝑟з(1 − 𝑛𝑟)

𝐷ВР
 . (8.95) 

Або згідно [37]: 

І𝑎 =
16

27
√𝑀𝑎𝐸𝑎 . (8.96) 

Шляхом ряду перетворень і підстановок в 8.96, отримаємо вираз для 

тиску в об’ємі 𝑣𝑎: 

𝑃𝑎 = [
16

27
]
2

𝑀𝑎𝐷ВР
 = 0,351𝑀𝑎𝐷ВР

 . (8.97) 

Тривалість імпульсу ta в даному напрямку дорівнює: 

𝑡𝑎 =
𝑎

𝐷ВР
 = 𝑟з(1 − 𝑛𝑟)𝐷ВР

 . (8.98) 

По аналогії з вищенаведеним розглянемо зміну параметрів 

детонації в напрямку АО. Співвідношення в обох випадках поміж P і t 

будуть наступними: 

𝑃𝑎

𝑃в

=
М𝑎

Мв

=
а2

в2
=

(1 − 𝑛𝑟)
2

(1 + 𝑛𝑟)
2
; (8.99) 

𝑡𝑎
𝑡в

=
а 

в 
=

(1 − 𝑛𝑟)
 

(1 + 𝑛𝑟)
 
. (8.100) 

Виразивши в (8.97) масу ПВ через густину і об’єм в правій і лівій 

частинах елементи по обидва боки від ініціатору отримаємо залежність 

тиску в цих частинах від співвідношення r/r3: 

𝑃𝑎

𝐴
= (1 − 𝑛𝑟)

2;
𝑃в

𝐴
= (1 + 𝑛𝑟)

2, (8.101) 

де   𝐴 = 0,351𝜌ПВ𝜋𝑟з𝐷ВР
2 . 

З (8.95) і (8.96) можна отримати залежність імпульсу і енергії вибуху 

від зміни відносного радіусу спірального ініціатору, тобто від r/r3. 

І𝑎 В⁄ = (1 − 𝑛𝑟)
3; Ів В⁄ = (1 + 𝑛𝑟)

3; (8.102) 
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Е𝑎 А⁄ = (1 − 𝑛𝑟)
4; Ев А⁄ = (1 + 𝑛𝑟)

4; (8.103) 

де   В = (16 27⁄ )2. (8.104) 

Результати розрахунку параметрів детонації зарядів ВР з 

спіральним ініціатором приведено в табл. 8.15, а графічні залежності 

на рис. 8.35. 

 
Таблиця 8.15 

Розрахункові параметри детонації заряду ВР з спіральним ініціатором 

 

Назва 

показників 
Показники 

1 − 𝑛𝑟(𝑎) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

1 + 𝑛𝑟(в) 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

𝑃𝑎 𝐴⁄  0,81 0,64 0,49 0,36 0,25 0,16 0,09 

𝑃в 𝐴⁄  1,21 1,44 1,69 1,96 2,25 2,56 2,89 

І𝑎 В⁄  0,73 0,51 0,34 0,22 0,13 0,06 0,03 

Ів В⁄  1,33 1,73 2,20 2,74 3,38 4,10 4,91 

Е𝑎 А⁄  0,66 0,41 0,24 0,13 0,06 0,03 0,01 

Ев А⁄  1,46 2,07 2,86 3,84 5,06 6,55 8,35 

𝑡𝑎𝐷/𝑟з 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 

𝑡в𝐷/𝑟з 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

 

Із аналізу вищенаведеного можна зробити дуже важливий висновок 

про те, що зі збільшенням радіусу спірального ініціатору параметри 

детонації ініційованого заряду зростають. Слід відзначити, спіральне 

розташування ініціатору в заряді призводить до особливого механізму 

тиску ПВ на стінку свердловини. Після приходу імпульсу ініціатору в 

точку А (рис. 8.34) від неї, як вже відзначалось, на стінку свердловини 

в точці С діє тиск Pa, а в протилежний бік в точці В – тиск Pв (в цьому 

випадку Pв < Pa). При такій схемі тиск розповсюджується по спіралі 

відносно стінок свердловини. На бічній вертикальній лінії свердловини 

і в одній горизонтальній площині в момент часу t, буде діяти тиск Pa < 

Pв; далі в напрямку розповсюдження детонації ( по вісі заряду) в момент 

часу t2 в аналогічній площині Pв < Pa. Таким чином, при детонації заряду 

по спіралі розповсюджуються імпульси тиску різної величини, 

багаторазово діючи на стінки свердловини. Даний спосіб ініціювання 

більш ефективний у порівнянні з каскадним ініціюванням комбінованих 

зарядів ВР, коли в першу чергу підриваються частини ВР, ініційовані 

від ДШ, а потім від цих частин – ВР, не ініційованих ДШ. 
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Рис. 8.35. Залежність параметрів детонації свердловинного заряду ВР 

від радіусу спірального ініціатора в напрямку вісі а (1) і в (2):  
а – тиск ПВ; б – імпульс вибуху; в – енергія; г – тривалість імпульсу вибуху 

 

З цього випливає, що змінюючи діаметр спірального ініціатору, і 

таким чином, чергуючи слабкі і сильні імпульси тиску, можна 

перерозподіляти енергію вибуху в потрібному напрямку. Наприклад, 

заряд міститься в свердловині діаметром 220 мм, в ситок спіралі 

ініціатору розміщено в ньому так, що відстань АС складає 0,1r3 , а 

відстань АО дорівнює 0,9r3. Тоді Ра/Рв = 0,00277, тобто Ра ≈  0,3 % від 
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Рв. При АО = 0,1r3 і АС = 0,9r3 Ра буде рівним 66,9%Рв [41]. Якщо при 

проходженні детонаційного імпульсу по прямолінійному ініціатору, 

паралельному вісі заряду, фронт ДХ утворює з ініціатором кут αдх, а з 

боковою стінкою свердловини – кут φ = 180 – α, то спіральний 

ініціатор змінює напрямок фронту ДХ. В кожному пункті можна 

провести дотичну (рис. 8.36), яка утворює з віссю заряду (або бічною 

поверхнею свердловини) кут β, що визначається з формули: 

𝑐𝑜𝑠𝛽 = ℎ √𝑟2 + ℎ1
2⁄ . (8.105) 

Нахил витка спіралі сприяє тому, що фронт ДХ підходить до бічної 

поверхні свердловини під кутом φ, що дорівнює: 

𝜑 = 180° − 𝛼 − 𝛽. (8.106) 

Наприклад, для заряду амоніту №6ЖВ dc = 220 мм при DВР = 4200 м/с 

і Dдш = 7000 м/с, кут α = 31, а розрахунковий кут β = 36. Збільшення 

кроку спіралі h призведе до зменшення кута дотичної до вісі заряду, що 

негативно впливатиме на механізм перерозподілу енергії ПВ поміж 

напрямками а і в. 

При h → ℓ3 цей кут β → 0 

 

 
Рис. 8.36. Схема утворення кутів дотичної до витка спіралі  

при падінні ДШ на стінку свердловини 
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8.7. Ініціюючі конструкції з використанням 
неелектричних засобів з’єднання бойовиків 

У другій половині минулого століття було розроблено 

неелектричну систему ініціювання, в якій ініціювальний імпульс 

передається низько енергетичною трубкою-хвилеводом. Першим 

представником цієї системи, який досі залишається найбільш 

досконалим, була система Нонель шведської фірми "Нітро Нобель" 

(англійська абревіатура "Nonel" - означає "неелектрична": non – не, el – 

електрична). Її вважають найбільш важливою науково-технічною 

розробкою в області вибухової технології минулого століття. Вона 

складається з ударних трубок-хвилеводів, внутрішньо свердловинного 

КД, поверхневого з’єднувального блока, стартової трубки-хвилеводу, 

вибухової машинки та допоміжних пристосувань. На ринку ця система 

з’явилася в 1973 р. У середині 90-х років минулого століття вона 

модернізована, зокрема до неї ввійшов новий унікальний КД без 

первинної ВР – азиду свинцю, внаслідок чого досягається підвищена 

безпечність у поводженні з ним, що особливо важливо, якщо виникають 

відмови свердловинних зарядів, а також виключається наявність 

шкідливого свинцю у вибухових газах. Взагалі система Нонель внесла 

значний вклад у підвищення безпеки та досягнення оптимальних 

результатів вибухових робіт у гірничій справі. Завдяки цьому вона 

реалізується практично в усьому світі. Система Нонель широко 

випробовувалася на багатьох гірничих підприємствах Казахстану, Росії, 

де вона допущена до постійного застосування відповідно з 1995 і 1996 

років. 

Аналоги системи Нонель випускаються рядом зарубіжних країн. 

Зокрема, система "Primadet" іспано-американської фірми "UEB", в якій 

використовується КД з первинною ВР, випробовувалася на відкритих і 

підземних залізорудних підприємствах України та отримала дозвіл на 

постійне застосування з 2000р. У кінці дев’яностих років минулого 

століття в Росії розроблено дві національні системи неелектричного 

ініціювання зарядів ВР – СІНВ та Еділін, які наближаються до рівня 

зарубіжних зразків. Подібну систему під назвою "Імпульс" розроблено 

в Україні. 

Кожна з розглянутих систем ініціювання має свої переваги та 

недоліки, а сфера їх застосування в гірництві змінюється з часом. 

Фахівці іспанської фірми "Юніон експлозівос-енсайн Бікфорд" 

проаналізували частку продажу різних систем ініціювання світу, 
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починаючи з 1925 р. аж до наших часів, і дали прогноз до 2010 р. Згідно 

з прогнозом використання КД з ВШ і ДШ до 2010 р. наблизиться до 

нуля, неелектричних детонаторів з низько енергетичними хвилеводами, 

досягши максимуму в 50 % у 2000 р., знизиться до 47 %, традиційних 

ЕД – до 28 %, а електронних ЕД зросте до 25 %. Отже, на ближню 

перспективу неелектричні системи ініціювання типу Нонель 

залишаться домінуючими. Розглянемо більш детально їх технічні 

можливості, переваги, недоліки та безпечність застосування порівняно 

з ініціюванням зарядів ВР за допомогою ДШ, який досі широко 

застосовується на кар’єрах України. 

Вирішальною перевагою трубчатого детонуючого хвилеводу 

являється відсутність бічної дії з’єднуючих ниток ДШ на колонковий 

заряд або його елементи з різних ВР. 

Проте в останньому випадку слід враховувати необхідність більших 

витрат хвилеводу, оскільки кожна пара зарядів з різних ВР в каскаді, або 

кожна частина свердловинного заряду, роздільного інертними 

проміжками, потребує окремого відрізку хвилеводу до бойовику для 

збудження ініціюючого імпульсу в заданій послідовності. Згадана 

проблема вирішується застосуванням схем сповільнень шляхом 

введення в ініціюючу систему вищезгаданого трубчатого хвилеводу 

(система "Нонель") з капсулем-детонатором заданого інтервалу 

сповільнення (зазвичай миттєвого) в патронові-бойовикові. При цьому 

найбільш важливим елементом системи є хвилевод. 

Пластмасова трубка-хвилевод системи Нонель на своїй внутрішній 

поверхні містить порошок із октогену та алюмінію кількістю 18–

20 мг/м, який ініціюється стартовим імпульсом ударної хвилі та високої 

температури. Ударна хвиля, що виникає при цьому, поширюється в 

хвилеводі зі швидкістю 2100 м/с, яка приблизно втричі менша за 

швидкість детонації ДШ. Ударна хвиля в хвилеводі має достатню силу, 

щоб ініціювати КД, але не настільки велику, щоб розірвати саму трубку. 

Завдяки цьому, на відміну від ДШ, при спрацюванні трубки-хвилеводу 

в повітрі навколишнього простору не генеруються ударні повітряні 

хвилі, а при спрацюванні в заряді ВР – він не детонує, не загоряється й 

не пресується, тобто не змінює своїх властивостей. При контактуванні 

хвилепроводи не впливають один на одного. 

Трубки-хвилеводи Нонель є трьохшаровими. Трубки кожного шару 

мають своє функціональне призначення й виготовлені з іншого 

полімерного матеріалу. 



 

331 

Випускається два різновиди трубок-хвилеводів: стандартна 3L і 

зміцнена 3LHD. Перший різновид призначений для поверхневої 

ініціювальної мережі. Другий використовують при значних механічних 

навантаженнях, зокрема у свердловинних зарядах ВР. Механічні 

характеристики зміцнених трубок-хвилеводів дуже залежать від 

температури. Так, міцність на розрив становить 250 Н при температурі 

+20 С і 150 Н – при 70 С. Це значно менше, ніж для детоную чого 

шнура:  він не повинен розриватися при поступовому та плавному 

навантаженні до 500 Н. 

Трубки-хвилеводи відзначаються явно вираженими реологічними 

властивостями: межа текучості (навантаження, при якому починається 

видовження) для них дорівнює 150 Н при +20 С і 75 Н – при +70 С; 

видовження при температурі від 0 до +70 С становить 200–300 %, 

тобто трубка-хвилевод збільшує свою довжину в 2–3 рази. Характерно, 

що при такому видовженні швидкість детонації знаходиться в межах 

номінального значення – 2100 м/с ± 20 %. Завдяки реологічним 

властивостям, розтягування трубок аж до їх розривання відбувається 

впродовж тривалого часу. Його величина залежить від динамічності 

(швидкості) та величини навантаження: чим вони вищі, тим коротший 

цей час. Наприклад, граничне статичне навантаження в 250 Н при 

температурі +20 С призводить до розривання трубки-хвилеводу через 

2 хвилини, а видовження її в цей момент становить близько 250 %. 

Найслабкішим місцем є з‘єднання трубки-хвилеводу із свердло-

винним КД: тут міцність на розрив дорівнює 40 Н впродовж 2-х хвилин 

при температурі до 50 С. 

Система Нонель складається із трьох своїх різновидів: Нонель-МС, 

Нонель-ЛП і Нонель-Юнітед. Перший з них застосовується для вибухових 

робіт на денній поверхні, в підземних умовах і під водою. Його 

свердловинні КД мають часове сповільнення від 75 до 500 мс з інтервалом 

25 см, а міні-детонатори поверхневих з’єднувальних блоків ініціюються 

миттєво. В системі Нонель-ЛП, що призначена для проходки підземних 

виробок, КД мають індивідуальне сповільнення від 25 до 6000 мс з 

інтервалами 75, 100, 125, 275, 425 і 500 мс. Системі Нонель Юнітед 

властиве єдине (однакове) сповільнення свердловинних КД (від 400 до 500 

мс з інтервалом 25 мс) і змінне сповільнення міні-детонатора поверхневого 

з’єднувального блока (0, 17, 25, 42, 67, 109 і 176 мс). 

Як видно, система Нонель характеризується великим набором 

інтервалів сповільнення між вибухами окремих зарядів ВР на відміну 

від системи ініціювання за допомогою ДШ, яка реально має тільки 
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інтервали сповільнення – 10, 20, 35, 50, 75 і 100 мс, що забезпечуються 

піротехнічним реле РП-92. 

Отже, як уже відзначалося раніше, однією з головних переваг 

системи Нонель, порівняно з ДШ, є відсутність бокової дії ініціювання 

суцільних свердловинних зарядів і багатоточкове ініціювання 

свердловинних зарядів, у тому числі розділених на окремі частини 

інертними проміжками. Зворотне ініціювання (детонатор знаходиться в 

нижній частині заряду) сприяє кращому руйнуванню масиву на рівні 

підошви уступу і по всій його висоті за рахунок передуючого 

деформування низу масиву та збільшення тривалості дії продуктів 

детонації ВР у породі. Якщо заряд у свердловині створений 

високочутливою ВР, наприклад, амонітом № 6ЖВ, то при застосуванні 

ДШ його зворотне ініціювання неможливе – заряд детонує зверху вниз 

услід за фронтом детонації ДШ. При розміщенні ниток ДШ вздовж 

зарядів із грубо дисперсних і малочутливих ВР, до яких належить 

переважна більшість ВР місцевого приготування, вони не детонують від 

ДШ, а частково вигоряють (дефлагрують) і спресовуються, внаслідок 

чого їх наступна детонація від проміжного детонатора, що 

поширюється знизу вверх, відбувається в ненормальному режимі, з 

відповідними втратами енергії вибуху. У цьому полягає так званий 

боковий ефект ДШ при детонації його у заряді. 

В табл. 8.16 наведено дані про втрату енергії ВР (Р, %) від бокового 

ефекту у залежності від типу ДШ в свердловинах і апроксимація цих 

даних Р = f(m). 

Практика КСВ систем суцільних свердловинних зарядів при 

масових вибухах передбачає переважно їх зарядження з розміщенням 

двох бойовиків у верхній та нижній частинах заряду. Якщо застосувати 

бойовики з стандартною довжиною відрізків хвилеводу, тобто виходити 

з рівності відрізків хвилеводу, що підводять початковий імпульс від 

магістралі до обох бойовиків, витрати детонуючого хвилеводу при 

двоточковому ініціюванні збільшиться в 2 рази. Так, при глибині 

свердловини 14 м і довжині заряду 10 м довжина двох відрізків 

хвилеводу буде складати 32 м. 
 

Таблиця 8.16 

Втрати енергії ВР від бокового ефекту ДШ 

 

Тип ДШ m, г/м 
Р (%) при d1, мм, Р = f(m) 

100 150 200 250 

ДШЕ-12 12 49 28 16 11 
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24 66 42 22 14 

ДШЕ-9 
9 

18 

43 

58 

23 

35,5 

14 

19 

9 

12,5 

ДШЕ-6 
6 

12 

36 

49 

18,6 

28 

11,5 

16 

8 

11 

 

На рис. 8.37 і 8.38 приводяться деякі схеми ініціювання 

свердловинних суцільних і розосереджених зарядів з застосуванням 

неелектричних детонаційних хвилеводів (ДХ). 

 

 
 

Рис. 8.37. Схеми ініціювання свердловинного заряду: 
а – окремими відрізками ДХ; б – через розгалужувач;  

1 – забійка; 2 – ДХ; 3 – бойовик; 4 – заряд ВР; 5 – розгалужувач 
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Рис. 8.38. Схеми "нижнього" ініціювання частин 

 розосередженого заряду:  
а – окремими відрізками ДХ; б – з застосуванням розгалужувачів;  

1 – забійка; 2 – ДХ; 3 – бойовик; 4 – заряд ВР;  

5 – інертний проміжок; 6 – розгалужувач 

 

Якщо привести довжину верхнього хвилеводу у відповідність до 

глибини закладання верхнього бойовика, то сумарна довжина ДХ 

зменшиться до 22 м (рис. 8.37, а). Але завдяки суттєвій різниці в 

швидкостях детонації ДХ і ВР (2000 і 4000 м/с) детонаційний фронт в заряді 

випередить прихід ініціюючого імпульсу по хвилеводу до нижнього 

бойовика, тобто взаємодія детонаційних фронтів в заряді не відбувається. 

Цього недоліку можна запобігти застосуванням подвійного розгалужувача 

(рис. 8.37, б). Місцезнаходження цього пристрою на відрізку хвилеводу, що 

з’єднує верхній і нижній бойовики, визначається лише запланованим 

місцем зустрічі фронтів ДХ по висоті заряду. Наприклад, якщо місце 

зустрічі УХ, генерованих окремими частинами свердловинного заряду, 

назначити посередині, розгалужувач розміщують на цьому рівні; витрати 

ДХ у цьому випадку будуть складати близько 20  м. Роль застосування 

указаного пристрою значно зростає при каскадному способі ініціювання 

зарядів, або при їх розосередженні інертними проміжками (рис. 8.38). Так, 

при умові донного ініціювання з послідовно трьох частин свердловинного 

заряду без застосування розгалужувачів ініціюючий імпульс повинен 
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подаватись від магістралі по автономних хвилеводах, при цьому для 

забезпечення зворотної послідовності ініціювання довжина відрізків 

хвилеводу буде зростати по мірі наближення частин заряду до поверхні. 

Сумарні витрати хвилеводу в такій схемі комутації буде складати до 

50 м на одну свердловину. При переході на схему комутації через 

розгалужувачі (рис. 8.38, б) ці витрати можуть бути скорочені до 25–30 м. 

У зв’язку з вищенаведеним слід звернути увагу на необхідність 

удосконалення і розширення асортименту основних і допоміжних 

засобів неелектричного ініціювання, що буде слугувати подальшому 

розвитку безпечних і ефективних методів короткосповільненого 

підривання при масових вибухах з використанням в якості базової 

системи вітчизняну продукцію ДХ. 

Можливість ініціювання окремого заряду або навіть окремих його 

частин, а також широкий діапазон інтервалів сповільнення КД у системі 

Нонель дозволяють ефективно керувати сейсмічною дією масових 

вибухів за рахунок зменшення маси ВР, що припадає на одне 

сповільнення. 

До недоліків системи Нонель необхідно віднести і ту обставину, що 

після масового вибуху за наявними на розвалі роздробленої породи 

відрізками трубок-хвилеводів неможливо однозначно визначити чи 

вони спрацювали, чи відмовили. Це не дозволяє оперативно 

ідентифікувати можливі відмовлення свердловинних зарядів і часто 

викликає підозру в їх наявності. Щоб виключити таку невизначеність, у 

деяких неелектричних системах ініціювання, наприклад, Еділін та 

Імпульс, трубки-хвилеводи завдяки спеціальним речовинам в їх складі 

змінюють свій колір унаслідок проходження ними ударної хвилі. Зміна 

кольору трубок-хвилеводів свідчить про їх безвідмовне спрацювання і 

даний факт легко фіксується візуально. 

Система Нонель чутлива до вологи, потрапляння якої в трубки (при їх 

розгерметизації) здатне призвести до відмовлення свердловинного КД, що 

мало місце на практиці в обводнених свердловинах, правда, такі відмови 

трапляються дуже рідко – лише 0,1 % від усіх відмов [42]. Значно частіше 

відмови свердловинних зарядів обумовлено невідповідністю між 

детонаційною здатністю КД і чутливістю проміжного детонатора 

(бойовика). Проміжні детонатори Т-400Г при тривалому (більше 3-х діб) 

перебуванні у воді часто не спрацьовували від свердловинного КД Нонель. 

Отже, необхідний ретельний підбір взаємопов’язаних елементів у 
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загальному комплексі системи неелектричного ініціювання свердловинних 

зарядів. Слід зазначити, що ці недоліки системи Нонель здебільшого також 

властиві системі ініціювання з ДШ. 

Незважаючи на наявні недоліки, система Нонель за рівнем 

безпечності, ефективності та зручності в роботі перевершує інші, 

існуючі на теперішній час, системи ініціювання зарядів ВР. Вона є 

доволі універсальною, дозволяє суттєво підвищити надійність і повноту 

детонації свердловинних зарядів, ефективно керувати кусковатістю та 

параметрами розвалу гірничої маси, а також інтенсивністю сейсмічних 

і ударних повітряних хвиль. 

Також зазначимо, що інтенсивність ударної повітряної хвилі при 

детонації поверхневої мережі ДШ визначається загальною її довжиною 

(з урахуванням дублювання) і кількістю піротехнічних реле; від 

спрацювання поверхневої мережі системи Нонель звуковий ефект 

мінімальний. Він обумовлений вибухом КД поверхневих з’єднувальних 

блоків, які мають зменшену масу заряду ВР. 

У цілому система Нонель повністю безпечна щодо 

електромагнітних полів і статичної електрики, подібно детонуючому 

шнуру. Але на відміну від нього вона безпечна відносно тертя, удару, 

вогню. Вона надійна та проста у практичному застосуванні. 

Найбільш суттєвим недоліком системи Нонель є цілковита 

відсутність можливості інструментальної перевірки окремих елементів 

і змонтованої вибухової мережі на місці вибухових робіт. Тому 

необхідний ретельний візуальний контроль за виконанням усіх 

технологічних операцій з нею. Ця система за всією її простотою та 

зручністю застосування вимагає підвищеної уваги, особливо при 

монтажі з’єднувальних блоків у поверхневій мережі хвилеводів. 
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Розділ 9  

СЕЙСМОБЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИБУХІВ 

9.1. Сейсмічна дія вибуху зарядів 

Прогнози сейсмобезпеки поверхневих об'єктів, які розташовані в 

зоні впливу сейсмічних хвиль (будь-якого виникнення), базуються на 

визначенні закономірностей формування та руху сейсмічних хвиль та 

зміни їх параметрів з відстанню від вогнища. Методи оцінки степені 

сейсмобезпеки засновані на різних критеріях, суть яких полягає в тому, 

що на границі ґрунт-фундамент споруди, приймається такий параметр 

хвилі, який найкращим чином корелює з пошкодженням або 

нанесенням збитків цій споруді. Щоб скласти алгоритм задачі по опису 

руху сейсмічних хвиль необхідно знати початкові параметри в місці їх 

зародження, властивості середовища між вогнищем та об'єктом, який 

охороняється, які впливають на характер загасання коливань, 

закономірності загасання з відстанню, з врахуванням геометричної 

розбіжності. 

В даний час найбільше розповсюдження отримала методика оцінки 

ступеня безпеки сейсмічної дії по критерію масової швидкості або 

прискорення частинок ґрунту в основі споруди, з врахуванням 

сейсмічних властивостей порід та міцнісних, конструктивних та 

динамічних характеристик об'єкта, який охороняється. 

Під сейсмічними властивостями порід розуміється їх реакція на 

динамічні дії. До них відносяться пружні, поглинаючі та інженерно-

сейсмологічні властивості, які характеризуються в першу чергу 

коефіцієнтом поглинання (ап) хвиль (або декрементом поглинання δ = ап∙λ, 

де 𝜆𝑃,𝑅 = 𝑉𝑃,𝑅 ∙ 𝑇𝑃,𝑅 – довжина хвилі). В залежності від характеристики 

джерела, його місцерозташування (на глибині або поблизу вільної 

поверхні), властивостей порід, можна виділити два головних типа 

сейсмовибухових хвиль: а) об'ємні (Р-хвилі) повздовжні; б) об'ємні 

поперечні (S-хвилі), ці хвилі розповсюджуються в пружному ізотропному 

напівпросторі з постійною швидкістю (vp та vs); в) при зустрічі з поверхнею 

Землі виникають сейсмічні коливання нового типу – поверхневі (R-хвилі) – 

повздовжні, Релеєвські, та поперечні хвилі Лява, які відрізняються від 

об'ємних рядом характеристик. 

До основних характеристик сейсмічних хвиль відносяться розміри 

сейсмовипромінювача, динамічні силові та частотно-часові параметри: 

зсув, масова швидкість та прискорення частинок (А,  v, а),  напруга на 
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фронті хвилі, енергія, частота, видимий період коливань (T), довжина 

хвилі (λ), тривалість хвильової дії та деякі інші. При русі хвилі у 

шаруватому середовищі, перехід з одного шару в другий з іншими 

властивостями супроводжується коректуванням параметрів за 

допомогою коефіцієнта заломлення (Кпр), який дає уявлення про вплив 

на них зміни пружних констант середовища. 

Коефіцієнт поглинання ап для повздовжньої (Р) та поверхневої (R) 

знаходиться за формулою: 

𝛼𝑛
𝑃,𝑅 =

2𝜋𝜑𝑃,𝑅

𝑣𝑃,𝑅

. (9.1) 

Для поперечної об'ємної (S) хвилі формула записується таким 

чином: 

𝑎𝑛
𝑆 =

4,71𝜑𝑆𝑣𝑃
2

𝑣𝑆
3 . (9.2) 

Об'ємна хвиля характеризується порівняно великими частотами 

(10–40 Гц), поверхневі нижчими (2–8 Гц). В цілому розповсюдження 

сейсмічних коливань супроводжується рядом характерних явищ: 

максимальна щільність енергії переміщується для низьких частот, 

хвиля на високих частотах загасає сильніше. Вільна поверхня значно 

збільшує сейсм, вертикальні в 2 рази, період в 2–3 рази. За даними 

промислових експериментів встановлено, що наприклад, в лесових 

відкладеннях, зсуви (А) в прямій повздовжній хвилі значно менші, ніж 

в поверхневій. Найбільша частина енергії, яка розповсюджується в 

ґрунті від розташованих всередині масиву джерел динамічних збурень, 

несуть хвилі, довжини яких залежать від параметрів цих джерел (𝜆𝑃,𝑅 =

𝑉𝑃,𝑅𝑇𝑃,𝑅) та при низьких частотах можуть досягати 100 і більше метрів. 

На віддаленні 0,5𝜆𝑃,𝑅 амплітуди хвиль швидко загасають, щільність 

потоку енергії убуває за рахуChlamydia trachomatis, антитіла фізичної та 

локальної дисипації (в'язкість, сухе кулоновське тертя, місцеві 

дислокації), який враховується коефіцієнтом поглинання (ап) або 

декрементом загасання (δ), а також за рахунок геометричної 

розбіжності. Функція останнього з відстанню (г) має вигляд: 

𝜑розб(𝑟) = (
𝑟дж

𝑟
)

𝑥−1
2

, (9.3) 

де   х –  показник симетрії 0; 1; 2. 

Необхідно зупинитися ще на одній особливості руху сейсмічної 

хвилі в середовищі. При переході сейсмічної хвилі з напівпростору у 
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верхній шар наносів, вона, відбиваючись від його границь декілька 

разів, пробігає по його товщині. В цьому випадку відображені наступні 

хвилі накладуються на попередні, приводячи до резонансних явищ. 

Такий інтерференційний ефект залежить від поєднання товщини шару 

наносів (h) та довжини хвилі (λ). Умови резонансу можливі в тому 

випадку, якщо відношення довжини до потужності наносів буде 

складати: 

h/λ = 1/4; 3/4; 5/4; 7/4; (2к–1)/4, де к = 1 ,  2, 3 ,  4... (9.4) 

В цілому відомо, що найбільш інтенсивно убувають амплітуди 

коливань високочастотної частини спектру. Сейсмічна стійкість 

об'єктів оцінюється через наступні параметри сейсмічних коливань – 

прискорення, швидкість, деформація та енергія. 

а). Оцінка за прискоренням: 

𝑎 = 4𝜋2𝜑2𝐴,     (9.5) 

де   А та φ – амплітуда та частота коливань. 

Критичне значення а для борів кар'єру а > g > 9,8 м/с = 9810 мм/с2. 

б). Оцінка за швидкістю коливань: 

𝑈 = 𝐾𝑤𝐾𝑐 [
𝑟

√𝑄ВР
3 ]

−𝛼

,     (9.6) 

де    𝐾𝑤 змінюється від 0,16 ≤ 𝐾𝑤 ≤ 1;  

𝐾𝑐 – коефіцієнт сейсмічності; критичне значення для бортів кар'єрів 

𝑈кр = 50 см/с = 500 мм/с. 

Значення коефіцієнта сейсмічності для різноманітних порід 

змінюється в широких межах в залежності від методичного підходу 

дослідників. Більшість методик орієнтовано на уточнення коефіцієнтів 

у рівнянні Садовського по опису закономірності зміни масової 

швидкості "U" у функції наведеної відстані, тобто коефіцієнтів Ки та а в 

рівнянні [43]. 

𝑈 = 𝐾𝑢𝑅пр
−𝛼.     (9.7) 

Показник загасання монотонно убуває за залежністю: 

𝑎 = 2,21𝑟пр
−0,05

.     (9.8) 

Згідно рекомендацій М.А. Садовського, його значення на відстані 

rпр = 12 м/кг–1/3 може бути прийняте рівним 1,5 для об'ємної хвилі. Під-

раховане для поверхневої хвилі згідно (9.8), на цій наведеній відстані 

воно буде дорівнювати 1,94, та на наведеній відстані rпр = 30 м/кг-1/3, 
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тобто в кінці перехідної зони [44] п = 1,86. Ці дані будуть нами 

використовуватися в подальших розрахунках. 

Необхідно вказати на досить важливу обставину. Прогнозовані 

степені сейсмобезпеки в значній мірі залежать від початкових 

параметрів, які необхідні для вирішення задачі по розповсюдженню 

сейсмічних хвиль. Найбільш розробленими є методи вирішення таких 

задач на основі обробки сейсмограм запису конкретних вибухів (або 

спеціально поставлених експериментів) з установкою сейсмоприймачів 

безпосередньо біля об'єкта, який охороняється. При достатньо 

представленому накопиченні фактичного матеріалу, можуть бути 

визначені або величини безпечних відстаней від вибуху (тобто 

встановлена безпечна межа по обраному критерію), або безпечні для 

об'єктів, що є поблизу, значення маси одночасно підірваного заряду. 

Більш важкими та менш успішними є спроби вирішення прямих 

задач аналітичним шляхом. Тут виникає цілий ряд труднощів. Не 

завжди є можливість мати паспортні дані гірських порід між вогнищем 

вибуху та об'єктом, який охороняється; часто відсутні дані по текстурі 

цих порід (що може спотворювати картину руху хвиль, яка заснована на 

вихідних даних властивостей для однорідного масиву). Важливим є 

визначення початкових параметрів в процесі зародження сейсмічних 

хвиль. До них в першу чергу відносяться наступні: 

а) координати початку руху пружних коливань, тобто параметри 

сейсмічного вогнища, під яким розуміють той об'єм породи, в якому під 

дією вибуху розвиваються необоротні деформації та на границях якого 

напруги та деформації знижуються до пружної межі. Його розміри 

рекомендується визначати, в залежності від того, які вихідні дані маємо, 

за формулами: 

𝑟𝑢 = 𝑣𝑠𝑇0 або 𝑟𝑢 = 𝐾𝑢𝑄
1

3⁄      (9.9) 

де 𝑣𝑠 – швидкість поперечних хвиль, є функцією пружних та механічних 

властивостей порід (динамічного модуля пружності Ед, коефіцієнта 

Пуассона μ та щільності γ), знаходиться з рівняннями: 

𝑣𝑠 = √
Ед

𝛾
∙

1

2(1 + 𝜇)
; (9.10) 

𝑣𝑠 = √
Ед

𝛾
∙

(1 − 𝜇)

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)
. (9.11) 
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Міцнісні та динамічні характеристики гірських порід 

взаємопов'язані. Для того, щоб паралельно визначити розмір зони 

непружних деформацій при вибуху заряду, необхідно знати конкретні 

параметри (щільність, модуль пружності, міцність на стиснення, 

розтягування, швидкість повздовжньої хвилі, коефіцієнт Пуассона). 

Нижче буде зроблена спроба систематизувати дані, які є, по 

властивостям гранітів, щоб отримувати більш достовірні параметри для 

підстановки у формули розрахунку радіусу зони руйнування. При 

цьому найбільш важливим є знаходження параметрів, які погоджені між 

собою в рамках механічних відношень, які є. Наприклад, великій 

щільності, як правило, відповідає велика швидкість повздовжньої хвилі 

та міцність. Швидкість 𝑣𝑝 в свою чергу є функцією щільності, 

коефіцієнта Пуассона та модуля Юнга. Останній пов'язаний з 

щільністю, міцністю та швидкістю повздовжньої хвилі відношенням 

𝐸 = 𝜌𝑣𝑝
2 (динамічний модуль), або 𝜎 휀⁄  (статичний). 

Згідно численним класифікаціям гірських порід, щільність гранітів 

(які відносять до різних категорій за СНіП) має наступне значення: 

граніт крупнозернистий (XI категорії) ρ = 2800 кг/м3; граніт 

середньозернистий (XIII категорії) ρ = 3100 кг/м3; граніт 

мілкозернистий досить міцний (XIV категорії) ρ = 3000 кг/м3; граніти 

сильно вивітрені (IX категорії) ρ = 2500 кг/м3. Зрозуміло, що ці 

показники не можуть бути однозначними та часто даються у визначених 

межах, наприклад, середньозернисті граніти можуть мати щільність від 

2700 до 3000 і більше, в залежності від степені вивітреності та 

літологічних факторів. Таким чином щільність гранітів може 

змінюватися в межах від 2500 до 3000 кг/м3. Згідно класифікації за 

шкалою М.М. Протодьяконова, граніти характеризуються коефіцієнтом 

міцності 𝑓 (𝑓 ≈ 0,01𝜎ст) в таких межах: граніт мілкозернистий досить 

міцний 17–18,  середньозернисті граніти (щільністю 2700–3000) 12–

15; граніт крупнозернистий (ρ = 2600 – 2800) f = 7; граніт 

сильновивітрений (ρ = 2500) f = 8. В одному із довідників наведені 

наступні усереднені значення коефіцієнта міцності для гранітів: 

граніт біотітовий крупнозернистий f = 10,1; 

середньозернистий f  = 12;  

мілкозернистий f = 8,6; 

мілкозернистий дуже міцний f = 15,3;  

граніто-гнейс f = 12,3; 

граніт порфіровидний середньозернистий f = 11,5–14,8. 

Таким чином, щільність гранітів може прийматися в розрахунках в 

межах 2500–3000 кг/м3. Хоча немає достатніх підстав вважати, що 

міцність породи на стиснення однозначно корелює з показником 
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міцності в межах від 5 ∙10 7  Па до 17∙10 7  Па. Відносно модуля 

пружності, то він залежить від характеристик міцності, щільності, 

швидкості повздовжньої хвилі, В літературі наводяться його значення 

для гранітів від 1 ∙10 1 0  Па до 10∙1010 Па, тобто з різницею в 10 раз. Ні 

щільність, ні міцність на стиснення гранітів так різко не відрізняється. 

Швидкість повздовжньої хвилі в гранітах згідно довідникових даних 

змінюється в межах 4000 5700 м/с (зустрічається від 4000 і до 6000 м/с). 

Все ж таки, в основному, тенденція відповідності великих значень 

щільності, міцності та швидкості повздовжньої хвилі великим 

значенням модуля пружності зберігається. Таким чином, в розрахунках 

приймемо мінімальне значення усіх параметрів, які задіяні: ρ = 2500 

кг/м3, σст = 5∙107 Па, Е = 1∙1010 Па та відповідно максимальні ρ = 3000 

кг/м3, σст = 17∙10 Па, Е = 10∙1010 Па. Швидкість повздовжньої хвилі за 

розрахунком дорівнює 5774 м/с, що досить близько до довідникових 

даних (максимальне значення, яке зустрічається в літературі, дорівнює 

𝑣𝑝= 6000 м/с). Крім того, проведемо контрольні розрахунки по 

конкретним прикладам, які характеризують граніти: 

1) ρ = 2600 кг/м3, 𝑣𝑝 = 5,72 км/с, σст = 15,7∙107 Па, Е = 8∙1010 Па (за 

розрахунком Е = 8,5∙1010 Па); 

2) ρ = 2500 кг/м3, σст = 8∙107 Па, Е = 1∙1010 Па; 

3) можна ще виконати розрахунки по усередненим параметрам для 

середньозернистих гранітів, міцністю за шкалою Протодьяконова 12–15 

(приймемо середнє 13,5), щільністю 2700–3000 кг/м3 (приймемо середнє 

2850 кг/м3) та швидкістю повздовжніх хвиль 4350 м/с (акустична 

жорсткість такого граніту 126 кг/см2). В цьому випадку модуль 

пружності буде дорівнювати 5,39∙1010 Па. Розрахунки будуть виконані 

для підривання зарядів від 1000 до 10000 кг за методикою 

Покровського: 

𝑟𝑝
гр

= [
0,36

𝜎ст

]

2
3⁄

√
ЕВРЕ

5

𝜌

9

√𝑄ВР
3 , (9.12) 

де   σст – міцність на стиснення, кг/м2; 

Е – модуль пружності, кг/м2; 

ρ – щільність породи, кг/м3; 

ЕВР – питома енергія ВР, кг∙м/кг (приймаємо 499340 кг∙м/кг). 

𝑇0 – періоди коливань на межах сейсмічного вогнища. 

Переважну більшість їх значень в роботі [45] рекомендується 

знаходити з рівняння: 
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𝑇0 = 𝐾𝑇0 √𝑄ВР
3 , (9.13) 

де 𝐾𝑇0
 – емпіричний коефіцієнт, може бути прийнятий для більшості 

скельних порід і дорівнювати 0,004–0,005, для осадочних та глинистих 

порід 0,008; 

б) динамічні параметри, такі як швидкість та прискорення частинок 

на межі вогнища. Швидкість відповідає пружній межі деформування, на 

думку авторів [45] не залежить від маси заряду, що підривається. 

в) частотно-часові параметри, які мають велике значення. Так, 

наприклад, за даними [46], більше 90 % енергії коливань приходиться 

на діапазон частот f = 1 – 5 Гц, при реєстрації на відстані від вогнища 

1130 та 1780 – 1800 м та зміни маси зарядів від 44 до 1890 кг амоніту 

№6ЖВ в породах, які мають наступні характеристики γ = 2,5 г/см3, 

vр = 2800 – 3100 м/с, vs = 1250 – 1800 м/с. Зрозуміло, що в інших умовах 

цей відсоток енергії та діапазон частот, в межах якого реалізується 

максимальна енергія, будуть іншими, але загальна тенденція 

енергонасиченості низькочастотної складової спектра зберігається. 

Проте закономірність загасання, енергетичного параметра з відстанню 

по спектрам нелінійна, як це слідує, зокрема, з теореми Рейлі. За даними 

Кучерявого Ю. Ф. максимум розташовується в діапазоні частот 1–8 Гц, 

а спектральними складовими максимуму переноситься до 75 % всієї 

енергії сейсмовипромінювача. При цьому найбільші значення частоти 

максимуму має місця на межі сейсмовипромінювача (для гранітних 

масивів вона дорівнює від 2rпр – Зrпр до 4rпр). В подальшому з відстанню 

від цієї межі значення частоти максимуму змінюються, зважаючи на що 

повинен змінюватися видимий період коливань Т (як величина, яка 

зворотна частоті) та всього спектру та його максимуму, в той час, коли 

в літературі більшість спеціалістів значення Т в об'ємній хвилі 

рекомендують вважати незмінним, починаючи з межі сейсмічного 

вогнища, що видно з (9 .11) .  Зміна енергії сейсмовипромінювача Ес з 

відстанню rпр, Кучерявий Ю. Ф. рекомендує визначати з рівняння: 

𝐸𝑐 = 2,32𝑒−1,1𝑟пр.   (9.14) 

Цейтлін Я. І. для розрахунку зміни щільності сейсмічної енергії в 

повздовжній хвилі з відстанню (r) запропонував наступну формулу: 

휀 = 0,004 ∙ 106𝑄
5

3⁄ 𝑟−4.   (9.15) 

В більшості випадків практично доводиться розглядати взаємодію 

поверхневих хвиль з фундаментами об'єктів, які охороняються. Період 

Т в поверхневій хвилі R прийнято вважати пропорціональним масі 

заряду Q в степені 1/6 та знаходити з рівняння: 
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𝑇𝑅 = 𝐾г𝑄
1

6⁄ 𝑟пр
п .   (9.16) 

Тут 𝐾г – коефіцієнт, який враховує ґрунтові умови, в деяких роботах 

приймається для лесів 0,07, для глин 0,04, для гранітів 0,0125. Перехід 

коливань, які переважають, від повздовжньої до поверхневої хвилі, 

відбувається в інтервалах наведених відстаней від 10 до 30𝑟пр
 , за 

межами цієї зони переважають поверхневі хвилі [45]. Щільність енергії 

сейсмічної поверхневої хвилі рекомендується знаходити з рівняння: 

휀 = 0,12 ∙ 106𝑄
4

3⁄ 𝑟−3.   (9.17) 

 

9.2. Особливості проведення техногенних вибухів та їх 
сейсмобезпека  

Стан проблеми сейсмічної безпеки технологічного характеру Україна 

в екологічному відношенні є одним з найбільш несприятливих регіонів, що 

вимагають не тільки збереження, але і значного поліпшення 

навколишнього середовища в силу специфіки її індустріального розвитку і 

несприятливих еколого-геологічних факторів. Гірничодобувні 

підприємства по видобутку гірничорудної продукції та будівельних 

матеріалів на Україні розташовані практично по всій її території, будучи 

джерелом сейсмічних впливів на навколишнє природне середовище. 

Кількість цих підприємств перевищує 2000, а в найближчій перспективі 

будуть введені в експлуатацію понад 4400 нових родовищ з 94 видами 

корисних копалин. Отже, у майбутньому очікується додаткове сейсмічне 

навантаження на промислові, громадські будинки та природні об’єкти з 

погіршенням екологічної ситуації. Джерелом сейсмозбуджувачів є 

технологічні вибухів, які проводяться для потреб підприємств 

гірничорудної галузі. Масштаби  разових вибухових зарядів досягають до 

800 т. с частотою 8–10 раз в місяць. В таких регіонах, території України, 

розташовані поблизу промислові, громадські будинки та природні об’єкти 

повержені сейсмічним навантаження які відповідають землетрусам до 6 

балів по шкалі MSK-64. Для поліпшення рівня сейсмічного впливу 

технологічних вибухів, які проводяться для потреб підприємств 

гірничорудної галузі, на навколишнє природне середовище був Указом 

Президента України  від 4 лютого 2003 р. за № 76/ 2003, п.9.   

Задачею вчених и промисловців є подальше вивчення закономір-

ностей руху сейсмічних збуджувачів впливу технологічних вибухів із 

установленням зони безпеки навколо гірничорудних підприємств, з 

обліком бальності за прогнозом землетрусів. Одним із практичних 
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виходів стала підготовлена карта районування по визначенню 

сейсмобезпечних зон, навколо гірничовидобувних підприємств, в 

залежності від геолого-тектонічного характеру місцевості в якому воно 

розташовано і де є впливи вибухових робіт на навколишнє середовище. В 

даному розділі приведені дослідження по вивченню закономірностей 

розповсюдження сейсмовибухових хвиль з установленням зон безпеки 

навколо гірничих підприємств і сейсмічного районування цих територій  

є актуальними і потребують дієвої підтримки. 

Також гостро постає проблема сейсмобезпечної експлуатації 

будівель, що розташовані  поблизу місць проведення підривних робіт, 

оскільки недостатня вивченість негативних динамічних впливів, що 

виникають від дії сейсмічних імпульсів на будівлі різного технічного 

стану, не дає можливості прогнозувати їх реальну сейсмобезпечність до 

й після проведення підривних робіт. Це пов'язано з тім, що оцінка 

сейсмічної дії на різні будівлі й споруди, відповідно до існуючої 

нормативної документації, проводитися тільки за допустимою масовою 

швидкістю коливань незалежно від їх технічного стану й амплітудно-

часових складових "ґрунт-будівля", без урахування наявності в них 

тріщин і, як показала практика, не в повній мірі корелює з розвитком 

існуючих чи утворенням нових тріщин у будівлях різного технічного 

стану, що призводить до значної похибки при оцінці інтенсивності 

сейсмічних коливань. 

В останні роки при проведенні техногенних масових вибухів у 

кар'єрах України для монтажу схем короткосповільненого вибуху 

(КСВ) широко використовуються системи неелектричного ініціювання 

зарядів (СНІЗ), а спосіб прогнозу сейсмічної дії вибухів залишився без 

змін. На практиці виявлено суттєву різницю у сейсмічних ефектах від 

ідентичних вибухів з використанням СНІЗ та систем ініціювання 

зарядів детонуючим шнуром.  

При використанні СНІЗ через технічну можливість застосування 

сповільнень у широкому діапазоні часових інтервалів збільшується час 

детонації зарядів, ініційованих миттєво. Це впливає на взаємодію 

сейсмічних хвиль вибуху всіх груп зарядів, які ініціюють неодночасно, що 

в існуючих способах прогнозу сейсмічного ефекту КСВ не враховується. 

У зв'язку з цим приведені в розділі дослідження по вивченню 

закономірностей руху сейсмічних збуджувачів впливу технологічних 

вибухів із установленням зони безпеки навколо гірничорудних 

підприємств; динамічних впливів, що виникають від дії  сейсмічних 

імпульсів на будівлі різного технічного стану; взаємодії хвильових 

процесів під час вибухів групових зарядів ВР у гірському масиві та 

розробка способів прогнозу сейсмобезпеки короткосповільнених 
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промислових вибухів з урахуванням суперпозиції хвиль так технічного 

стану будівель й амплітудно-часових складових "ґрунт-будівля" є 

актуальним як для науки так і практики. 

 

Основні терміни та шкала інтенсивності сейсмічних коливань. 

Шкала інтенсивності сейсмічних коливань при визначенні 

сейсмобезпеки техногенних вибухів 

Нижче подано терміни, використані в розділі, та визначення 

позначених ними понять: 

Допустима швидкість сейсмічних коливань ґрунту – швидкість, 

за якої повністю гарантовано збереження будівель і споруд, а вірогідні 

локальні їх деформації не перевищать прогнозовані. 

Масовий вибух (на відкритих роботах) – вибух змонтованих у 

загальну вибухову мережу двох і більше свердловинних, котлових або 

камерних зарядів, незалежно від протяжності виробки, яку заряджають, 

а також одиничних зарядів у виробках протяжністю більше 10 м.  

Вибухова речовина (ВР) – хімічна сполука або суміш, що здатна за 

певних умов до дуже швидкого само поширюваного хімічного 

перетворення з виділенням тепла та великої кількості газоподібних 

продуктів. 

Вибухові матеріали (ВМ) – матеріали, засобі ініціювання вибуху, 

вироби та пристрої, які містять вибухові речовини.  

Вибухові роботи – комплекс організаційних і технічних заходів, 

пов’язаних з підготовленням та проведенням вибухів 

Бал – умовна одиниця вимірювання, що характеризує інтенсивність 

сейсмічного впливу вибуху заряду з певними кількісними та якісними 

показниками на будівлі, споруди та живі істоти. 

Сейсмічна стійкість – здатність будинків та споруд протистояти 

сейсмічним впливам без втрати експлуатаційних якостей.  

Сейсмобезпечна зона – зона, в якій повністю гарантовано 

збереження будівель і споруд, а вірогідні локальні їх деформації не 

перевищать допустимі.   

Ближня зона – зона, що знаходиться на відстані 35 10r Q   від 

осередку вибуху, м. 

Дальня зона – зона, що знаходиться на відстані 35 10r Q   від 

осередку вибуху ( Q  – маса заряду ВР, кг).  

Сейсмостанція – комплект апаратури, який призначено для визна-

чення параметрів сейсмічних коливань ґрунту чи конструкції споруди.  

Параметри сейсмовибухової хвилі (СВХ): 
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– зміщення ґрунту – відстань на яку перемістилась частинка 

ґрунту від нейтрального положення; 

– швидкість зміщення ґрунту ( u ) – швидкість зміщення 

частинки ґрунту у СВ; 

– прискорення зміщення ґрунту (W ) – зміна швидкості зміщення 

в часі; 

– період коливання ( T ) – час, за який проходить повний цикл 

руху; 

– частота коливань ( f ) – число повних коливань частинок 

(періодів) за одну секунду. 

Сейсмічна хвиля – пружне збудження середовища; параметри 

стану на її фронті практично не змінюються. Область її дії – 120–150 rзар 

і визначається загальною енергією заряду та властивостями 

середовища. 

В зоні поширення сейсмічних коливань спостерігаються об‘ємні 

(поздовжні та поперечні) і поверхневі пружні хвилі. 

Поздовжні – викликають коливальний рух середовища, при якому 

коливання співпадають з напрямком руху хвилі. У них найбільша 

швидкість. 

Швидкість 
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Пісок  = 0,25–0,5; глина  = 0,11–0,12. 

Поверхневі хвилі – вздовж відкритої поверхні. 

Релея – по еліптичній орбіті СR = 0,92CS 

Лява – в шарах без вертикальних переміщень, впоперек напрямку 

руху хвилі. 

На прикладі осцилограми (рис. 9.1) продемонстровано розподіл 

коливального процесу на відрізки, що відповідають типам хвиль 

розглянутих вище. Поверхневу фазу відображає відрізок з найбільшим 
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періодом коливань (масова швидкість – Vr). Поперечна фаза має так 

званні "зазубринки" (масова швидкість – Vs), а повздовжній відповідає 

відрізок з великою частотою (масова швидкість – Vp).  

 

 
Рис. 9.1. Осцилограма з розподілом коливального процесу на відрізки,  

що відповідають різним типам хвиль 

 

Найбезпечнішою фазою коливань буде та, максимальне значення 

амплітуди якої будуть припадати на відрізки процесу з максимальною 

частотою. І навпаки, у разі отримання максимальних значень амплітуд 

коливань на відрізку з максимальним періодом, внаслідок накладення 

коливальних процесів сейсмічної хвилі з власними коливаннями 

будівель, процес викликатиме найбільшу небезпеку.  

Сейсмічні коливання збуджуються всією енергією вибуху, яка 

перейшла в пружні хвилі і розподіляється поміж різними хвилями з 

різними швидкостями та досить швидко розподіляються на групи. 

Коливання поверхні землі із збільшенням відстані від епіцентру 

вибуху визначаються дією максимальних коливань хвиль одного типу, 

а не всією енергією пружних хвиль. 

Найбільш загальним критерієм оцінки сейсмічної дії є швидкість 

коливань середовища в сейсмічній хвилі U. Швидкість коливань та 

власна частота коливань цивільних будинків та промислових споруд є 

основними параметрами, які визначають сейсмічну дію різних хвиль. 

При вибухах напруження та відносні деформації будинків і споруд 

прямо пропорційні швидкості коливань. Тому швидкість зміщення  часто-

чок ґрунту найбільш зручна для характеристики сейсмічної дії вибуху. 

Деформації будинків відбуваються при V > Vр. Існує шкала для 

визначення інтенсивності сейсмічних коливань, бали якої відповідають 

балам шкали інтенсивності землетрусів. 
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Загальним критерієм сейсмічної безпеки будівель і споруд, за 

яким забезпечується їх збереженість під час вибухів, є допустима 

швидкість сейсмічних коливань ґрунту біля їх фундаментів. 

Допустиму швидкість сейсмічних коливань ґрунту встановлюють 

залежно від конструктивних особливостей, типу будівельних матеріалів, 

призначення, фізичного стану і термінів служби будівель і споруд. 

За критерій безпеки під час визначення допустимих параметрів 

коливань ґрунту біля фундаментів житлових будівель приймають 

мінімальні пошкодження штукатурки, а в промислових будівлях і 

спорудах, де її нема – деформації в перегородках, тріщини на стиках 

панелей та блоків. 

Виконання вибухових робіт дозволено тільки за допустимих 

швидкостей сейсмічних коливань ґрунту біля фундаментів будівель і 

споруд та допустимих рівнів тиску у фронті ударної вітряної хвилі. 
 

Таблиця 9.1 

Шкала інтенсивності сейсмічних коливань під час вибухів [46] 

 

Характеристика коливань Бали 
Швидкість 

коливань, см/с 

Коливання реєструють тільки прилади 1 менш ніж 0,2 

Коливання відчуваються в окремих випадках у 

тиху погоду 
2 0,2–0,4 

Коливання відчуваються деякими людьми або 

яким відомо про проведення вибуху 
3 0,4–0,8 

Коливання відчуваються багатьма людьми, 

деренчання скла  
4 0,8–1,5 

Опадання побілки, пошкодження старих будівель 5 1,5–3,0 

Тонкі тріщини в штукатурці; пошкодження 

будівель, які мали деформації 
6 3,0–6,0 

Пошкодження будівель, які перебували в задовіль-

ному стані: тріщини в штукатурці, падіння кусків 

штукатурки, тонкі тріщини в стінах, тріщині в 

печах і трубах 

7 6,0–12,0 

Значні пошкодження будівель: тріщини в несучих 

конструкціях і стінах, великі тріщини в перегород-

ках, падіння пічних труб, обвали штукатурки  

8 12,0–24,0 

Руйнування будівель: великі тріщини в стінах, роз-

шарування кладки, падіння окремих частин стін 
9 24,0–48,0 

Великі руйнування і обвали будівель і споруд 10–12 більш ніж 48,0 

В окремих випадках, під час ліквідації аварійних ситуацій, дозволено 

одноразове проведення вибухових робіт на граничній швидкості коливань. 

Під час цього в кожному конкретному випадку ситуацію повинні 
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оцінювати експерти з урахуванням наслідків такого виконання вибухових 

робіт і можливих витрат на відновлення будівель і споруд. 

Будівлі і споруди, які можуть зазнати впливу сейсмічних вибухових 

хвиль, поділяються на п’ять класів [47]. 

І клас – особливо відповідальні та унікальні споруди, в тому числі 

виробничі корпуси, складські будівлі хімічної промисловості з 

токсичними і отруйними речовинами, вибухонебезпечні корпуси 

хіміко-фармацевтичної промисловості та споруди нафтохімічної 

промисловості, історичні і архітектурні пам’ятники та релігійно-

культові заклади. Об’єкти І класу та допустиму швидкість коливань 

ґрунту біля їх фундаментів затверджують регуляторні органи держави. 

ІІ клас – споруди з одночасним перебуванням великої кількості 

людей (великі вокзали, аеропорти, театри, цирки, музеї, виставкові та 

концертні зали з числом місць більше 1000 чоловік, криті ринки та 

стадіони); 

будівлі і споруди, функціонування яких необхідне під час 

землетрусу або у разі ліквідації його наслідків (системи енерго- та 

водозабезпечення, системи пожежогасіння, телефонного і телеграфного 

зв’язку), виробничі корпуси важкої промисловості з безперервним 

циклом роботи, банки, державні та місцеві адміністративні органи, 

тощо; 

висотні споруди невеликих у плані розмірів (башти, щогли, димові 

труби, шахти ліфтів, що стоять окремо, тощо) за відношенням висоти 

споруди Н до її ширини В, що дорівнює або більше ніж 5, і велико-

прогонові споруди довжиною не менше 30 м; 

каркасні будівлі, стінове заповнення яких не впливає на їх 

деформативність, за відношенням висоти стояків h до їх поперечного 

розміру в в напрямку дії сейсмічного навантаження, що дорівнює або 

більше ніж 25. 

ІІІ клас – будівлі і споруди лікарень на 100 ліжок і більше, пологових 

будинків, акушерських корпусів, станцій швидкої допомоги, шкіл, дитячих 

садків, вищих навчальних закладів, магістральних залізниць і 

автомобільних доріг і штучних споруд транспорту; 

будівлі готелів, спальних корпусів закладів відпочинку на 250 місць 

і більше. 

ІV клас – каркасні будівлі промислового та житлового призначення 

за відношенням висоти стояків h до їх поперечного розміру в, що 

дорівнює або менше ніж 15. 

Житлові, громадські та промислові будівлі, що не увійшли до І–ІІІ 

класів. 
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V клас – будівлі та споруди, руйнування яких не пов’язане із 

загибеллю людей, втратою матеріальних і культурних цінностей і не 

викликає припинення безперервних технологічних процесів або 

забруднення навколишнього середовища (сховища, кранові та ремонтні 

естакади, підприємства торгівлі та побутового обслуговування з 

терміном служби не більше 20 років, невеликі майстерні, тимчасові 

будівлі та споруди, торгівельні павільйони, тощо). 

Споруди циклічно-поточних технологій, наземні транспортні 

галереї, конвеєри, вузли перевантаження. 

Допустиму швидкість коливань ґрунту під час багаторазових 

вибухів біля фундаментів будівель і споруд із урахуванням їх класу, 

категорії та стану, наведено в табл. 9.2. 
 

Таблиця 9.2 

Допустиму швидкість коливань ґрунту під час багаторазових 

вибухів біля фундаментів будівель і споруд із урахуванням їх 

класу, категорії та стану 
 

Категорія 
будівель і 

споруд  

Конструктивні особливості будівель і споруд  
та їх стан 

Допустима швидкість 
коливань ґрунту за класа-
ми будівель і споруд, см/с  

ІІ ІІІ ІV V 

1 Із сталевим каркасом та несучими стінами з 
монолітного залізобетону. Залишкові деформації в 
конструкціях будівель і споруд відсутні. 
Промислове і громадське призначення. 
Житлове призначення 

5,0 
2,0 

7,0 
3,0 

9,0 
3,0 

12,0 
– 

2 Із сталевим каркасом мають тріщини в заповнюва-
чах каркасу і окремі незначні тріщини в несучих 
стінах з монолітного залізобетону. Із залізобетон-
ним каркасом без залишкових деформацій. 
Промислове і громадське призначення. 
Житлове призначення. 
Медичні дитячі і освітні заклади. 

3,0 
2,0 
– 

5,0 
3,0 
1,5 

7,0 
3,0 
1,5 

9,0 
– 
– 

3 Каркасні будівлі мають значні пошкодження в 
заповнювачах, тріщини в каркасі і корозію сталевих 
каркасів. З монолітного залізобетону мають 
незначні тріщини в стінах. 
З несучими стінами з цегляної або кам’яної кладки 
залишкових деформацій не мають. 
Промислове і громадське призначення. 
Житлове призначення. 
Медичні, дитячі і освітні заклади. 

1,5 
1,0 
– 

3,0 
2,0 
0,4 

5,0 
2,0 
0,4 

7,0 
– 
– 

 

Продовження табл. 9.2 
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Категорія 
будівель і 

споруд  

Конструктивні особливості будівель і споруд  
та їх стан 

Допустима швидкість 
коливань ґрунту за класа-
ми будівель і споруд, см/с  

ІІ ІІІ ІV V 

4 Каркасного типу мають тріщини в каркасі, по-
рушення зв’язків між окремими елементами. 
Глинобитні, цегляні і крупно блочні будівлі і 
споруди мають пошкодження у вигляді тріщин у 
несучих стінах. 
Промислове та громадське призначення. 
Житлове призначення (в тому числі будівлі, які 
мають термін експлуатації більше ніж 50 років, але 
придатні до експлуатації). 
Медичні, дитячі і освітні заходи 

0,8 
 
 

0,4 
– 

1,5 
 
 

0,4 
<0,2 

3,0 
 
 

0,4 
<0,2 

5,0 
 
 

– 
– 

5 Пошкодження залізобетонного каркасу і корозія 
сталевого каркасу.  
З несучими стінами мають значні пошкодження у 
вигляді крупних косих тріщин, порушення зв’язків 
між зовнішніми і внутрішніми стінами тощо. 
Промислове і громадське призначення. 
Житлове призначення. 

0,5 
0,3 

1,0 
0,5 

2,0 
1,0 

3,0 
– 

6 Промислового, громадського та житлового 
призначення: 
Великопанельні будівлі до 5 поверхів. 
Великопанельні житлові будівлі (6–9 поверхів). 
Великопанельні житлові будівлі (12–16 поверхів) 

– 
– 
– 

0,7 
0,4 
0,2 

0,7 
0,4 
0,2 

– 
– 
– 

9.3. Метод побудови і керування сейсмобезпечними 
зонами при підривних роботах в кар’єрах з урахування 
геолого-тектонічних умов території України 

На основі комплексу науково-дослідних робіт було приведених в 

розділі розроблено класифікацію, яка розподілила граніти Українського 

кристалічного щита (УКЩ) і вапняки Прикарпатського прогину на три 

класи і два підкласи за ознакою наявності на їх місцевості кар’єра і 

прилеглої до нього території з об’єктами, що охороняються . Також 

приймаючи до уваги те, що характер розподілу ізоліній відповідного 

рівня сейсмічності для всіх класів має еліпсоподібну сейсмобезпечну 

межу. Побудова останньої потребує проведення спеціальних науково-

експериментальних досліджень щодо розробки методу аналітичного 

розрахунку розмірів сейсмобезпечних зон в конкретних геолого-

тектонічних умовах проведення підривних робіт на кар’єрах. 

Відсутність методу оцінки еліпсоподібних сейсмобезпечних меж 

змушує спеціалістів використовувати традиційні, відповідно ЄПБ при 

вибухових роботах, формули розрахунку радіуса сейсмобезпеки, які, 
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для анізотропних масивів, приводять до помилок у прогнозі наслідків 

сейсмічної дії вибуху. Це створює непрогнозовану небезпечну 

бальність для будівель і загрозу населенню. Тому в Україні змушені 

були піти на вжиття вимушених заходів, пов'язаних зі зниженням темпів 

розвитку гірничого виробництва, закриттям кар’єрів, або залишенням 

невідпрацьованими, окремих готових до виймання, ділянок кар’єрного 

поля. У деяких випадках, з метою збереження функціонування кар’єру, 

підприємства йшли на закриття заводів з переробки скельної сировини 

та їх будівництво на нових територіях, використовуючи при цьому 

родючі земельні угіддя. 

Даний метод побудови еліпсоподібних сейсмобезпечних меж 

включає етапи, пов’язані з аналітичними дослідженнями та експери-

ментальними роботами по сейсмовимірюванню хвильових коливань від 

дії вибуху в конкретних місцевостях, на території України, в яких 

розташовані кар’єр і прилегла до нього зона об’єктів, що охороняються. 

Враховуючи, що в анізотропних гірничих масивах, які складають 

територію України в районах де розташований кар’єр і прилегла до 

нього охоронна зона, навколо вибуху утворюються ізосейсми 

еліпсоподібної форми можливо використати рівняння еліпса, 

канонічний вигляд якого такий: 

2 2 2 2/ / 1x a y b  .   (9.18) 

де   а, b – велика і мала вісі еліпса відповідно. 

У полярних координатах: 

cosx   ; siny   ,   (9.19) 

де  ,  – відповідно полярні радіус і кут. 

Підставляючи в (9.19) в (9.18) та враховуючи, що  22 cos1sin 

, отримаємо формулу для визначення полярного радіуса: 

2 2 2 2( )

ab

a b a сos





 
.    (9.20) 

Згідно із законом динамічної подібності, встановленим академіком 

М.О. Садовським, радіуси великої R1 та малої R2 осей зони 

сейсмобезпечності розраховуються за формулами: 
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де   Ky – коефіцієнт, який враховує умови вибуху;  

K1; K2 – коефіцієнти пропорційності відповідно паралельному та 

перпендикулярному простяганню розкритих тріщин; 

[V] – швидкість допустимого рівня коливань, см/с; 

1; 2 – показники ступенів затухання відповідно паралельному та 

перпендикулярному простяганню розкритих тріщин; 

Q – маса вибухової речовини на одне сповільнення, кг. 

Враховуючи, що зона ізосейсм завжди розташована в масиві порід 

так, що велика її вісь співпадає з напрямком розкритих тріщин, а мала – 

перпендикулярна їм, можна вважати з (9.20), що R1 = а; R2 = b; = R. 

Підставивши (9.21) в (9.20) одержимо залежність для визначення 

сейсмобезпечної відстані R, (м) в тріщинуватому масиві в різних 

напрямах від епіцентру вибуху: 
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1 1

3
1 1

2 2 2
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,    (9.22) 

де    – відповідний полярному куту з (9.19) кут (град.)між радіусом 

зони ізосейм і профілем II-II (рис. 9.2). 

Для обчислення емпіричних коефіцієнтів з формули (9.22) 

необхідно отримати дані про реальні тріщинуваті масиви порід у такій 

послідовності. 
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Рис. 9.2. Схема до визначення розмірів еліпсоподібної сейсмонебезпечної 

зони в анізотропному гірському масиві І та II класів, з центральним 

збудником коливань: 
І-І, ІІ-ІІ – профілі встановлення сейсмоприймачів на відстанях rа, rб, rв, rг. 

1 – система тріщинуватості гірського масиву; 2 – висаджуваний блок; R1, R2, R – великий, 

малий і під кутом φ до системи тріщинуватості  

 

Спочатку визначимо азимут розкритої системи тріщин у районі, 

підготовленому до висадження блоку "2" (див. рис. 9.2). У 

паралельному і перпендикулярному напрямках цієї системи тріщини 

задаються в профілі вимірювань I-І і II-II. На кожному профілі 

встановлюється не менше двох точок реєстрації коливань:("а", "б" – 

профіль I-І; "в", "г" – профіль II-II), з відстанями між ними rа, rб, rв, rг. 

Записи коливань часток породи від вибуху в усіх точках по кожному 

профілю реєструються одночасно. Швидкість коливань у кожній точці 

заміру Vа, Vб, Vв, Vг визначається шляхом розшифровування магнітограм 

від вибуху у висадженому блоці. 

Підставивши у формули (4) значення приведених мас для кожної із 

точок профілю, одержимо системи з двох рівнянь для визначення 

швидкостей коливань по кожному профілю окремо. 

Паралельно розкритим тріщинам (профіль I-І): 
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.   (9.23) 

Перпендикулярно розкритим тріщинам (профіль II-II): 
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.   (9.24) 

Знаючи масу заряду в групі, відстань від епіцентру вибуху заряду 

до кожної точки (rа, rб, rв, rг) і враховуючи, що коефіцієнт y = 1 для 

прийнятих умов вибуху, визначимо коефіцієнти K1 і 1 розв'язку 

системи рівнянь (9.23): 
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1
3

a

a

V
K

Q r


 ; 

   1 ln lnb a a bV V r r         , 

(9.25)

 

а   K2 і 2 – розв'язком системи рівнянь (9.24): 

  23
2 

в

в

rQ

V
K  ; 

   2 ln lnг в в гV V r r         . 

(9.26)

 

Визначені за формулами (8) та (9) значення коефіцієнтів 

підставивши в (5) дають змогу отримати емпіричну залежність для 

розрахунку сейсмобезпечної відстані з послідуючою побудовою меж 

сейсмобезпечності, в конкретних умовах місцевості, в якій 

розташований кар'єр та прилеглі до нього об'єкти, що охороняються,  

Вище розглянуто метод побудови еліпсоподібної зони ізосейсм з 

центральним епіцентром вибуху, тобто коли він співпадає з центром 

еліпса. Але на практиці частіше за все залежно від умов, при яких 

відбувається ініціювання свердловинних зарядів вибухової речовини. ,  

еліпс, окреслюючий сейсмобезпечну межу, може зміщуватися відносно 

центру висаджуваного блоку, при цьому, в залежності від місця 

розташування об’єктів, що охороняються, останні будуть 

сейсмонебезпечні або ж ні. 
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Тому були проведенні дослідження по розробці метода, який 

дозволяє не тільки проводити розрахунки щодо розмірів еліпса 

сейсмобезпечності, але накреслити його зміщення, відносно епіцентру 

вибуху, тобто визначити  координати уявного центру. 

На рис. 9.3 наведено схему до розрахунку основних параметрів 

зміщених, відносно епіцентру вибуху, еліпсоподібних 

сейсмонебезпечних зон. 

 

 
 

Рис. 9.3. Схема до розрахунку координат, відносно висаджуваного блоку, 

уявного епіцентру вибуху та побудови еліпсоподібної сейсмонебезпечної 

зони: 
1, 2 – зони сейсмонебезпеки відповідно з центральним та умовним збудниками 

коливань; 3, 3' – відповідно висаджуваний та уявний блоки; 4 – об'єкт, що охороняється; 

∆Х, ∆Y – величини координат уявного  епіцентру вибуху; RВ, RМ  – відповідно великий та 

малий радіуси осей ізосейсм 

Рівняння еліпса для визначення координат уявного епіцентру 

вибуху має вигляд 

   
2 2

1
В Μ

Χ ΔΧ Υ ΔΥ

R R

 
  .    (9.27) 

Головними параметрами, які характеризують еліптичні зони 

ізосейсм є: 

1. Відстань від центра до фокуса 

ВC R R  ,    (9.28) 

підставивши у формулу (9.28) значення RВ та RМ, отримаємо 
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     1 2

2 2

3
1 2C Q K V K V   .   (9.29) 

2. Ексцентриситет еліпса: 

  
1

1

1 νx VKCΕ  .     (9.30) 

3. Радіуси вектору правого і лівого фокусів відповідно: 

   1

1

1

В В

C
r R

K V 

  ;    (9.31) 

   2

1

2

Μ Μ

ν

C
r R

K V

  .    (9.32) 

4. Директриса: 

   1

1

1ВD R C K V 
 

  
 

.      (9.33) 

Наведені вище аналітичні вирази для розрахунку параметрів еліпса 

ізосейсм, які окреслюють сейсмобезпечну межу, показують, що вона 

залежить від сейсмічних властивостей анізотропних порід, які сталі для 

конкретних регіонів. Зміщення центру сейсмонебезпечної зони 

(утворення уявного епіцентру вибуху) можливо за рахунок втручання у 

технологічні фактори підривних робіт. При цьому, епіцентр 

сейсмобезпечної межі, зміщується на величину Х або Y, а в 

залежності від розташування, по відношенню до реального епіцентру 

вибуху, об’єктів, що охороняються, переводяться з небезпечної межі в 

безпечну. 

Таким чином, вперше розроблено метод побудови (прогнозу) 

еліпсоподібної сейсмонебезпечної зони з уявним епіцентром вибухом 

та керованими, його координатами. 

Впровадження викладених наукових розробок на території України, 

де кар’єри розташовані поблизу населених пунктів, дозволило 

локалізувати сейсмічні коливання в межах допустимих норм за рахунок 

управління технологічними схемами вибуху (керуваннях координат 

уявного епіцентру вибуху) тим самим перевести небезпечну зону в 

сейсмобезпечну і забезпечити при цьому цілісність житлового фонду та 

комфортне за психологічним фактором проживання населення. 
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9.4. Оцінка сейсмобезпеки будівель різного технічного 
стану при техногенних вибухах 

Із аналізу практики проведення підривних робіт встановлено, що 

такі роботи не здійснюються без розрахунку сейсмобезпечних відстаней 

та оцінки допустимого рівня сейсмічного впливу (швидкості коливань 

ґрунту в основі об’єкту) на навколишні промислові, цивільні або 

природні об'єкти. Такі оцінки проводяться відповідно до існуючих 

нормативних документів: Єдині Правила Безпеки при підривних 

роботах, СНіП-ІІ-7-81, Шкали інтенсивності сейсмічних коливань під 

час вибухів. Використання їх приводить до помилкового визначення 

(зазвичай до завищення) гранично-допустимих норм. Це пов'язано з 

тим, що основний параметр вибухової хвилі, який прийнятий за 

критерій сейсмобезпеки – допустима інтенсивність коливань ґрунту в 

основі будівлі, визначається відповідно таблиць  для будівель і споруд, 

які мають порушення (тріщини різного походження), без урахування їх 

технічного стану. Завищення граничних норм ведуть до помилкового 

визначення сейсмобезпечних параметрів масових вибухів у кар’єрах, 

що призводить до не прогнозованої бальності та сприятливих умов 

подальшого розвитку існуючих та утворенню нових тріщин для 

навколишніх будівель. 

За станом проблеми  в промисловій сейсміці, в даному розділі була  

сформульована мета досліджень яка полягає в опрацюванні надійних 

оцінок сейсмобезпеки будівель різного технічного стану з урахуванням 

частоти їх власних коливань і коливань ґрунтової основи, які збуджені 

сейсмічною дією техногенних вибухів, і розробка рекомендацій з 

сейсмобезпечного проведення підривних робіт у кар'єрах. 

Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання: 

– установити основні параметри вибухових хвиль, які будуть 

прийняті за критерій сейсмобезпеки при визначенні допустимої 

інтенсивності коливань ґрунту в основі будівлі різного технічного 

стану; 

– установити закономірність взаємодії сейсмовибухових хвиль 

системи "ґрунт-будівля" на основі існуючого критерію, з урахуванням 

частотних характеристик коливань ґрунту і власних коливань будівель, 

для визначення в різних діапазонах частот, у тому числі резонансних, 

допустимих швидкостей коливань в будівлях різного технічного стану; 

– розробити комплексну методику визначення допустимих норм 

сейсмоколивань будівель різного технічного стану і опрацювати 

рекомендації з сейсмобезпечного ведення підривних робіт у кар'єрах.  
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Визначення критерію безпеки будівель, у тому числі ослаблених 

тріщинами, від дії на них сейсмічних хвиль з різним діапазоном частот 

і величиною амплітуди коливань, які найбільш корелюють з 

пошкодженнями, що виникають у будівлі, необхідно проводити 

керуючи нижче приведеним судженням. 

Коли ґрунт, на якому зведена будівля, починає рухатися під дією 

сейсмічних хвиль, то він розгойдує її як в цілому, так і окремі її частини. 

Разом із вимушеними коливаннями, що відповідають характеру 

сейсмічних сил, у будівлі виникають власні коливання, які залежать від 

її форми, геометричних розмірів, фізичних властивостей будівельного 

матеріалу і її ослабленості тріщинами. Накладення цих рухів викликає 

в будівлі динамічні зусилля, які можуть стати загрозою для цілісності, 

розвитку існуючих та утворення нових тріщин в будівлі. Інтенсивність 

динамічних зусиль у конструкціях будівлі залежить від потужності 

вибуху, відстані від місця вибуху до неї, тобто від зони впливу хвилі на 

ґрунт, а також від характеристик будівлі (ослабленості її тріщинами). В 

залежності від епіцентру вибуху (приведених відстаней) поширення 

різних типів її хвиль можна розділити на три характерні зони: ближня, 

перехідна та дальня. Відносно сейсмобезпечності впливовими є дві: 

перехідна й дальня зони  (розташування об’єктів, що охороняються). 

Останні й були розглянуті в даному розділі для обґрунтування вибору 

критерію впливу сейсмовибухових хвиль на будівлі. Для перехідної 

зони вибуху (границі приведених відстаней від 6 до 16 м/кг1/3), яка 

характеризується наявністю поздовжніх, поперечних та поверхневих 

хвиль, й представлена у вигляді загасаючих коливань, в розділі, 

розв’язуючи диференціальне рівняння коливань будівлі, визначена 

величина сейсмічної сили, яка діє на будівлю. Це дозволило 

сформулювати висновок, що величина сейсмічної дії на будівлю прямо 

пропорційна швидкості зміщення частинок ґрунту та її частоті. А для 

дальньої зони (зона пружних деформацій ґрунтів, границі приведених 

відстаней від 16 м/кг1/3), розглядаючи коливання ґрунту у вигляді 

коливання сталого типу, та розв’язуючи диференціальне рівняння 

коливань системи "ґрунт-будівля" з урахуванням затухання в ній хвиль, 

коли частота коливань в хвилі більша частоти власних коливань будівлі 

(що частіше всього спостерігається в практиці), визначена величина 

швидкості коливань будівлі. Підтверджена пряма пропорційність 

швидкості коливань частинок ґрунту біля будівлі  швидкості коливань 

у сейсмічній хвилі, оскільки являє собою швидкість коливання ґрунту. 

Таким чином, основними параметрами, що визначають сейсмічну дію 

вибухової хвилі на будівлі та які корелюють з пошкодженнями, є 

швидкість коливань частинок ґрунту й частота  коливань ґрунтової 
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основи Т і власна частота будівлі Т0 (тобто відношення 0/ТТ ). Останні 

не враховуються в існуючих нормативах і тому потребують їх 

удосконалення. Тому для розрахунку будівель на допустимі 

сейсмонавантаження (сейсмостійкість), а також прогнозування 

масштабів (сейсмічного впливу) вибухів на них, у даному розділі 

виконані дослідження щодо оцінки змін інтенсивності сейсмічних 

коливань при їхньому переході від ґрунтової основи фундаменту 

будівлі й далі на саму будівлю з урахуванням спектральних 

характеристик такої системи. 

Визначення допустимої швидкості коливань ґрунту біля фундаменту 

будівлі може проводитись за двома методами: перший – з використанням 

частотного спектру дії струсів на будівлі; другий – з урахуванням міцнісних 

властивостей матеріалу будівлі та ослабленості її тріщинами. 

Для розв’язання задачі з визначення швидкості коливань ґрунту біля 

фундаменту будівлі з урахуванням частотних характеристик системи 

"ґрунт-будівля" (перший метод) була використана відома в інженерній 

сейсмології залежність, яка враховує зміни амплітуди швидкості 

коливань при переході їх від ґрунту в будівлю та амплітудно-частотна 

характеристика (АЧХ) цієї коливальної системи, а для оцінки 

сейсмостійкості будівлі були визначені максимальні значення 

динамічних впливів, які діють на будівлю. Останні оцінювались за 

допомогою установленого на конструкції будівлі стандартного 

сейсмометра СБМ з такими постійними характеристиками: період 

коливань стандартного сейсмографа ТСБ = 0,25 с, декремент його 

затухання 5,0СБ . Оскільки величина швидкості коливань будівлі uзд. 

являє собою амплітуду коливань маятника, підстава якого рухається за 

законом швидкості коливань ґрунту uгр.= uгр.(t), то максимальні значення 

uгр. будуть різні при різних значеннях періоду коливань Т й декрементів 

затухання . Отже, максимальна амплітуда коливання маятника uгр. є 

функцією періоду затухання при даному динамічному впливові і є 

спектром дії на будівлі даного конкретного коливання ґрунту. У діапазоні 

періодів коливань 0,5...0,7 с, які характерні кар'єрним вибухам, для 

визначення допустимої швидкості коливань ґрунту біля фундаменту 

охоронної  споруди використовується  залежність [48]: 

1 2
2 2 2 2
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0 2 2 2 2 2

0 0

1 4
1

2

/

доп

CБСБ

Т Т λ T
u u

Т Т π λ Tλ

  
       

   

,    (9.34) 

де uдоп. – допустима швидкість коливань ґрунту (см/с) біля фундаменту 

будівлі, що охороняється, без урахування частотної 
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характеристики коливальної системи "ґрунт-будівля" і 

визначається згідно з існуючими нормами;   

Т – період коливань ґрунту біля фундаменту будівлі, с;  

Т0 – період власних коливань будівлі, с;  

u0 – максимальні значення швидкості коливань будівлі, що 

відповідає допустимим значенням при деяких фіксованих 

значеннях [Т0] й декременту затухання будівлі [0].  

Визначення допустимої швидкості зміщення ґрунту (см/с) біля 

фундаментів будівель різного технічного стану, з урахуванням 

частотних характеристик коливань ґрунту, власних коливань, міцнісних 

властивостей і ослабленості будівлі тріщинами проводиться [48]: 

[ ] осл в

доп

p П

K K
U

V К

 


 ,   (9.35) 

де  ][  – допустиме напруження (для цегельної кладки на цементі М50 – 

7,0 105 Па, для кладки із крупних шлакоблоків – 23 105 Па, для 

штукатурки – 0,9 105 Па) для будівельного матеріалу або між 

окремими елементами будівлі, для яких визначається допустима 

швидкість зміщення; 

ослK  – коефіцієнт ослаблення тріщинами несучих стін будівлі;  

 – коефіцієнт втрати енергії при поширенні по будівлі 

коливального процесу (для будівлі з цегли  = 0,6, для будівлі 

з крупних шлакоблоків  = 0,7); 

  – щільність ґрунту в основі будівлі; 

pV  – швидкість поширення повздовжньої хвилі в ґрунті, см/с; 

вK  – коефіцієнт передачі коливань в сейсмічній хвилі від ґрунту 

до будівлі  

вK
= 

1
2 1/3 51,5 10 / )вК r Q   ,   (9.36) 

де  
3/1/ Qr  – приведена до маси заряду відстань від місця вибуху, м

1
/кг1/3;  

КП – коефіцієнт врахування частотних характеристик 

9,04,2 0 
f

f
KП , 𝑓 – частота коливань грунту, 𝑓0 – частота 

власних коливань будівлі. 

Приведена відстань в формулі (9.34) обирається по сейсмічній 

Шкалі для вибухів відповідно до бальності, яка не викликає порушень і 
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пошкоджень тих елементів будівлі, для яких за формулою (9.2) 

визначається допустима швидкість коливань. 

Коефіцієнт ослаблення тріщинами несучих конструкцій 

визначається на основі коефіцієнта тріщинуватості несучих стін [48]: 

ослK = (1 – АКТр)2,    (9.37) 

де  А – коефіцієнт, який враховує форму деформації (для деформації 

типу тріщини А = 300); 

ТрК  – коефіцієнт тріщинуватості будівлі (визначається на основі 

інвентаризації охоронної будівлі), 

ТрК
=

Тр

Тр

VV

V

0

,    (9.38)  

де  ТрV  – об'єм тріщин ( ТрV = ldh , де l, d, h – середня довжина, ширина 

і глибина тріщини відповідно, м), м3; 

0V  – об'єм несучої стіни, м3. 

Період власних коливань будівлі визначається  за формулою: 

0T = 0,265(
0,265/ )h в , с    (9.39) 

де  h  – висота будівлі, м;  

в  – ширина, м. 

Період коливань ґрунту, для різних типів хвиль визначають за 

осцилограмою, або за такими формулами: 

під час вибуху свердловинних зарядів в повздовжній пружній хвилі  

1/6 (0,01 1)p p лT K Q l  , с,    (9.40)  

у поверхневій хвилі 

1/6 1/3(0,015 1)( / )R R лT K Q l r Q   , с,    (9.41)  

де  pK , RK ,   – експериментальні коефіцієнти;  

лQ  – питома лінійна маса свердловинного заряду, кг/м;  

l  – довжина свердловинного заряду, м;  

r – відстань від місця вибуху до пункту спостереження, м;  

Q  – маса одного свердловинного заряду, кг. 
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Виконані в даному розділі аналітичні дослідження щодо впливу 

сейсмовибухових хвиль на будівлі також показали, що, крім величини 

відношення 0/TT  (T  – період коливання ґрунту, 0T  – період власних 

коливань будівлі), важливим показником у спільному коливальному 

процесі є логарифмічний декремент загасання  .  

Використовуючи значення допустимої швидкості коливань ґрунту в 

фундаменті будівлі ( допU , см/с), визначаються сейсмобезпечні параметри 

масових вибухів у кар’єрах – максимально-допустима величина маси 

свердловинного заряду ВР в групі (Qдоп,кг) для одночасного підривання 

згідно з методом розосереджених зарядів [48]: 

Q доп  = 3
/3

r
mK

U
n

доп 







,    (9.42)  

 

де K  – коефіцієнт, який враховує умови вибуху і поширення 

сейсмовибухових хвиль (СВХ);  

m  – кількість свердловинних зарядів в одному ступені уповільнення;  

n  – показник затухання СВХ на відстані;  

r  – відстань від місця вибуху до об'єкта, що охороняється, м.  

Наведені в цьому розділі аналітичні дослідження були перевірки і 

доповнені в промислових умовах проведенням масових вибухів на 

гірничо-видобувних підприємствах України.  

Дослідження діапазону ймовірних резонансних явищ при взаємодії 

сейсмовибухових хвиль із охоронними об’єктами, для типових будівель 

масової забудови в промислових умовах, проводилось з застосуванням 

апаратури і методики багатоканальної реєстрації коливань.  

Розроблені до початку проведення підривних робіт комплексні 

методики визначення допустимого рівня швидкості коливань для 

конкретних будівель, які розташовані поблизу місця проведення 

підривних робіт, основані на використанні аналітичних розрахунків, 

наведених в попередньому розділі та експериментальних досліджень 

виявлення причин утворення нових і розвитку існуючих тріщин в 

кожній окремій будівлі. Наявність в будівлях порушень тріщинного 

характеру враховувалась в методиках, з застосуванням наведеного в 

попередньому розділі методу визначення допустимої швидкості 

коливань ґрунту біля фундаменту будівлі через врахування коефіцієнта 

ослаблення міцності матеріалу капітальних стін будівлі (4–5). Для 

сейсмічної оцінки технологічних вибухів безпосередньо на будівлю, в 

залежності від матеріалу, з якого вона побудована, в методиці 
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використовувались експериментальні дані з сейсмо- та частотограм за 

параметрами сейсмовибухових хвиль, тобто амплітуди, періоди 

коливання й швидкості, які пов'язані з пошкодженнями, розвитком 

існуючих і утворенням нових тріщин, або повною цілісністю будівлі, в 

залежності від масштабу вибуху та відстаней. 

З метою вивчення дії сейсмовибухових хвиль від 

короткосповільненого вибуху (КСВ) системи свердловинних зарядів ВР 

на будівлі, у тому числі й ослаблені тріщинами, в роботі розроблені 

методи оцінки їх технічного стану з визначенням коефіцієнтів 

тріщинуватості несучих стін )ТрК , основних параметрів сейсмічних 

хвиль (з осцилограм вибуху), які згідно з результатами досліджень 

другого розділу ( допU , см/с та 0/TT ) прийняті за критерій 

сейсмобезпеки, а також розроблено метод розрахунку допустимої для 

одночасного підривання маси заряду.  

Велике значення для оцінки динамічної стійкості будинку, на відміну 

від існуючих норм, при дії на нього СВХ має взаємозв'язок між частотними 

характеристиками будинку й вибухової хвилі, що було обґрунтовано в 

другому розділі. Задачею експериментальних досліджень була перевірка 

результатів аналітичних досліджень та одержання нових результатів при 

проведенні апаратурних замірів безпосередньо в будівлях різного 

технічного стану і вплив на них СВХ, викликаних короткосповільненими 

вибухами зарядів різної приведеної маси. Одержані з осцилограм період Т 

та швидкості коливань ґрунту в фундаменті будівлі допU , см/с 

використовувалися для визначення експериментальних коефіцієнтів pK , 

RK ,   в формулах (9.40–9.41), значення яких для граніту 0,01, 0,012, 0,38 

відповідно. Періоди власних коливань будівлі То визначалися з 

осцилограми, яка одержана при сейсмометричних замірах, або в залежності 

від висоти будівлі і ширини згідно з формулою (9.39). З амплітудно-

частотних характеристик одержували періоди максимальних амплітуд 

сейсмовибухових хвиль, аналіз яких показав, що в основному періоди 

максимальних амплітуд перебувають у діапазоні 0,025–0,2 (частота 5...40 

Гц), а власні періоди коливань 0Т  й коефіцієнт демпфірування   

відповідно 0,2–0,4 с (2,5–5,0 Гц) і 0,3. Ці дані відповідають більшості 

будівель масової забудови території України. 

Проведені експериментальні дослідження для підтвердження 

вищевикладеного. Вивчення впливу амплітудно-частотної характеристики 

(АЧХ) короткосповільнених вибухів на стійкість охоронюваних об'єктів 
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проводилося для різних будинків у т.ч. ослаблених тріщинами. Для 

останніх це дозволило використовувати не тільки нормативні (паспортні) 

значення припустимих швидкостей коливань будинків, але й фактичні 

значення в результаті ослаблення їхніми тріщинами. По отриманим у 

розділі 2 даним були виконані перерахунки припустимих значень 

швидкостей (існуючих норм) з обліком реальних АЧХ при виконанні 

спеціальних вибухів і масових вибухів на кар'єрі. Характерні осцилограми 

й спектрограми, отримані від впливу спільного коливального процесу 

системи "ґрунтова підстава – конструкція" при виконанні 2-х схожих між 

собою масових вибухів на кар'єрі, наведені на рис. 9.4–9.5.  

 

 
Рис. 9.4. Осцилограми спільного коливального процесу  

системи "ґрунт-конструкція" при виконанні масового вибуху № 1  

в кар’єрі. Швидкість коливання ґрунтової основи Uмак = 0,853 см/с, 

швидкість конструкції Uмак = 0,64 см/с 

 

З аналізу отриманих даних треба, що інтенсивність коливань при 

переході сейсмічної хвилі із ґрунтової підстави на конструкцію, залежить 

від АЧХ коливальної системи. При виконанні першого вибуху (рис. 9.4) 

максимально отримана швидкість коливань на ґрунті склала 0,853 см/с, 

на конструкції 0,64 см/с, а вибуху № 2 (рис. 9.5) – 0,37 см/с і 0,452 см/с 

відповідно. Це відмінність можна обьяснить на підставі аналізу 

отриманих АЧХ при першому вибуху (рис. 9.6, а, б), при якому (рис. 9.6, 

б) у спектрі на ґрунтовій підставі практично відсутні перева–жаючі 

гармоніки, які б збігалися з такими ж (рис. 9.6, а), отриманими на 

конструкції. І навпаки, при другому вибуху (рис. 9.6, а, б) у спектрі на 

ґрунтовій основі (рис. 9.6, б) присутні переважаючі гармоніки, які 

Маса ВВ-1120 кг загальна, максимальна в групі  
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збігалися б з такими ж отриманими (26 Гц) на конструкції (рис. 9.6, а). 

Тому при першому вибуху отримано зниженні швидкості коливань на 

конструкції стосовно ґрунтової підстави, а при другому вибуху 

інтенсивність коливань на конструкції збільшується.  

 

 
 

Рис. 9.5. Осцилограми спільного коливального процесу  

системи "ґрунт-конструкція" при виконанні масового вибуху № 2  

в кар'єрі. Швидкість коливання ґрунтової основи Uмак = 0,37 см/с, 

швидкість конструкції Uмак =0,452 см/с 

 

Ці експерименти підтвердили, що основними критеріями 

інтенсивності дії СВВ на конструкції є швидкості зміщення ґрунту, а 

також превалююча частота (періоди) коливань ґрунту (вибух № 1 – 55 Гц 

(рис. 9.7) і вибух № 2 – 25–92 Гц) і власні коливання (26 Гц) будови 

(конструкції). Якщо співвідношення 0/TT  мале, то амплітуда зміщення 

конструкцій будівлі по відношенню до амплітуди зміщення основи її буде 

порівняно невеликою. Експериментальне підтвердження цьому отримане 

при виконанні першого вибуху. При значеннях T , близьких до 0T , 

амплітуда коливань досягає максимуму і може перевищити амплітуду 

коливань ґрунту – це підтверджено при виконанні вибуху № 2. 

              Загальна маса 1320 кг, максимальна в  
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Рис. 9.6. Амплітудно-частотний спектр коливань вибуху № 1: 
а – конструкція; б – ґрунтова основа 
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а 

 
б 

 
 

Рис. 9.7. Амплітудно-частотний спектр коливань вибуху № 1: 
а – конструкція; б – ґрунтова основа 
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Одержані з осцилограм експериментальних вибухів значення 

швидкості ґрунту у фундаменті будівлі та перераховані з урахуванням 

частотних характеристик коливання об'єктів згідно з аналітичними 

дослідженнями зображені на рис. 9.8. 

 
Рис. 9.8. Графіки для перерахування існуючої нормативної допустимої 

швидкості коливань будівель (для ІІІ класу) в значення з урахуванням 

величини відношення 0/ТТ : 

а – Т0 = 0,2 с; б – Т0 = 0,3 с; в – Т0 = 0,4 с;  

1–6 – уточнені з урахуванням Т/Т0 значення Uдоп відповідно 0,5; 1; 2; 3; 5; 7 см/с,  
які наведені в нормативних документах для будівель ІІІ класу 

 

Із аналізу рис. 9.8 видно, що ці результати (наприклад, в 

резонансній області коливань 0/ТТ = 0,5...1,0) значно відрізняються від 

даних існуючої Шкали інтенсивності сейсмічних коливань від вибухів, 

де не враховується частотний фактор, а також, що для одного і того ж 

значення оU = 1,0 см/с, яке прийнято відповідно до існуючої Шкали, 

залежно від величини 0/ТТ  й коефіцієнта демпфірування – 0,3, допU  

може змінюватися від 1,5 до 5 разів, що переконливо підтверджує 

необхідність врахування амплітудно-частотної характеристики 

коливальної системи "ґрунтова основа-будівля". 

Для будівель різного технічного стану (ослаблених тріщинами) 

допустима швидкість, крім оцінювання її в різних діапазонах частот, ще 

встановлювалась з урахуванням коефіцієнта тріщинуватості, який 

визначався на основі обстеження конкретних будівель та коефіцієнта 
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ослаблення. Експериментально досліджувався вплив швидкостей 

коливань ґрунту в основі будівель на її стійкість в різних діапазонах 

частот коливань, одержаних із осцилограм і спектрограм 

короткоуповільнених вибухів системи свердловинних зарядів ВР різної 

маси. На основі узагальнення результатів досліджень в промислових 

умовах, з урахуванням аналітичних і експериментальних досліджень 

щодо визначення головних критеріїв впливу сейсмовибухових хвиль на 

об’єкт, в дисертаційній роботі розроблені сейсмічні норми оцінки 

сейсмобезпеки підривних робіт для будівель з різним технічним станом 

(рис. 9.9).  

 
Рис. 9.9. Залежності допустимої швидкості зміщення ґрунту в основі 

будівлі від частоти коливань в СВХ:  
1, 2 – цегляна (f = 4 Гц) і саманна (f = 5,5 Гц) будівлі відповідно, що не мають 

залишкових деформацій; 3, 4 – те ж саме, ослаблені тріщинами (Косл = 0,8);  

5, 6 – допустимий рівень інтенсивності коливань для цегляної і саманної будівель  

згідно з існуючими нормативними даними відповідно 

 

Для оперативного визначення масштабів промислових вибухів з 

допустимою швидкістю коливань ґрунту в основі охоронної будівлі, з 

урахуванням двох методів оцінки, розроблена комплексна номограма 

рис. 9.10. 

Проведені експериментальні дослідження впливу СВХ на будівлі 

масової забудови (саманні, цегельні, у тому числі послаблені 

тріщинами) дозволили одержати такі величини швидкостей коливань в 

різних частотних діапазонах, які забезпечують повну цілісність 

будівель зазначених типів. 

10 20 30
0

1.0

2.0

3.0

4.0

Uдоп,  см/с

f ,  Гц

1 2

3 4

6

5



 

372 

Допустима швидкість коливань ґрунту біля будівель і споруд під 

час проведення вибухових робіт залежить від співвідношення частоти 

коливань ґрунту (f) до частоти власних коливань будівлі (f0). За 

значеннями f близькими до f0, швидкість коливань конструкцій будівлі 

значно зростає і у разі достатній тривалості коливань ґрунту може 

призвести до резонансного явища та руйнування будівлі. 

 

 
 

Рис. 9.10. Комплексна номограма для визначення масштабів вибухів та 

допустимих величин швидкості коливань допU  з урахуванням частотних 

характеристик коливань ґрунту й будівлі та її послабленості тріщинами 

 

Значення допустимої швидкості коливань для типів будівель ІІ–IV 

класів, що знаходяться в задовільному технічному стані, в залежності 

від частоти коливань ґрунту біля їх фундаментів визначаються за 

графіками на рис. 9.8. Для будівель, що знаходяться в незадовільному 

стані, допустима швидкість коливань ґрунту біля будівель і споруд 

встановлюється на основі обстеження технічного стану будівель із 

залученням спеціалістів організації, що має дозвіл на такий вид 

діяльності. 
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Впровадження результатів дослідження виконувалися в два етапи – 

до і після проведення вибуху. Результатом І-го етапу є визначення 

допустимої швидкості коливання ґрунту в фундаментах для різних 

типів будівель і різного технічного стану, з урахуванням частотних 

характеристик споруд за номограмою. Після технічного обстеження 

будівель і розрахунку коефіцієнта ослаблення, згідно з розробленими 

автором нормами, виконані аналітичні розрахунки параметрів 

підривних робіт експериментального вибуху. Результатом ІІ-го етапу є 

проведення сейсмовимірів і одержання осцилограм і спектрограм , із 

яких визначені параметри хвилі порівнювались з нормами, що одержані 

за результатами І-го етапу, і в випадку, якщо вони не перевищують 

допустимих величин, їх використовували для розробки рекомендацій з 

сейсмобезпечного проведення підривних робіт. 

Результати наукових досліджень автора були впроваджені в 

багатьох кар’єрах України: при виконанні підривних робіт Філією 

"Кримвибухпром" ДП "НВО Павлоградський хімічний завод" на 

кар’єрах ВАТ "Шархінський кар’єр", ВАТ "Старокримський кар’єр", 

ВАТ "Кар’єр Мраморний" була використана методика автора по 

визначенню допустимої швидкості коливань грунту біля фундаментів 

будівель з тріщинами населених пунктів Шарха, Старий Крим та 

Мраморне. На основі врахування до існуючого критерія сейсмобезпеки 

параметра частоти коливань сейсмічної хвилі були видані рекомендації 

щодо сейсмобезпечних параметрів масових вибухів в цих кар’єрах ВАТ 

"Шархінський кар’єр", ВАТ "Старокримський кар’єр" та ВАТ "Кар’єр 

Мраморний". 

Підтверджено достовірність рекомендацій, оскільки за весь період 

не лише не було зафіксовано будь-яких пошкоджень будівель (осипання 

штукатурки тощо), але й нормалізувався психологічний стан у місцевих 

жителів.  

9.5. Прогнозування сейсмобезпеки короткосповільнених 
вибухів при неелектричній системі ініціювання з 
урахуванням суперпозиції хвиль  

Аналіз літературних джерел з теоретичних досліджень показав, що 

дослідження вибуху групи циліндричних зарядів, які найбільш 

розповсюджені в практиці підривних робіт, часто базуються на заміні 

подовженого заряду ланцюжком елементарних зосереджених зарядів, а 

закономірності, отримані при розв’язанні одновимірних задач, 

узагальнюються до просторових. Хоч у деяких роботах поставлені й 

розв’язані просторові задачі про вибух одного або двох циліндричних 
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зарядів у ґрунтовому масиві, однак ці розв’язки неповною мірою 

розкривають механізм взаємодії між вибухами циліндричних групових 

зарядів миттєвого чи короткосповільненого підривання. Отже, поряд з 

широким діапазоном відомих експериментальних досліджень зміни 

сейсмоефекту при взаємодії хвиль від вибуху системи циліндричних 

зарядів теоретичні дослідження з оцінки сейсмовипромінювання цих 

зарядів в повній мірі не вивчені. 

Існуючий спосіб прогнозу сейсмічного ефекту КСВ базується на 

його оцінюванні за максимальною масою всіх свердловинних зарядів 

ВР, з’єднаних в одну систему ініціювання (групу), що підриваються з 

інтервалом сповільнення не менше 20 мс. При цьому вважається, що 

підривання кожного заряду ВР в середині групи проходить без будь 

яких пауз сповільнення, тим самим не враховується , що кількість ВР, 

що підривається за одиницю часу зменшується, а загальна тривалість 

вибуху збільшується. Стосовно оптимального сповільнення, з точки 

зору якості подрібнення, то воно виконується при умові взаємодії 

динамічних складових хвиль напруг при послідовному ініціюванні 

зарядів у ряду і досягається для порід типу гранітів і вапняків, із 

застосуванням інтервалів сповільнення, значення яких знаходяться в 

межах менше 20 мс. Тому, подальший розвиток досліджень щодо 

розробки способу прогнозування сейсмічного ефекту коротко-

сповільненого підривання потребує вивчення хвильових процесів та їх 

суперпозиції від дії вибуху одиночних і з’єднаних в одну систему 

ініціювання групових циліндричних зарядів ВР в гірському масиві.  

На основі аналізу сучасних досягнень науки та теоретичних 

узагальнень сформульовано мету досліджень яка полягає у вивченні 

хвильових процесів та взаємодії хвиль від вибуху одиничних і групових 

циліндричних зарядів в гірському масиві для удосконалення способу 

прогнозування сейсмічного ефекту короткосповільненого підривання.  

Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання: 

– розробити математичну модель, алгоритм і програму для 

проведення чисельних розрахунків зі встановлення полів хвильових 

процесів від дії вибухів одиничних і групових циліндричних зарядів під 

час миттєвого, та короткосповільненого підривання в гірському масиві;  

– розробити методику сейсмічних вимірювань та програмно-

математичного забезпечення обробки їх даних відповідно до умов 

проведення промислових досліджень сейсмічної дії вибухів на кар’єрах; 
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– встановити інтенсивність сейсмічних хвиль, викликаних 

миттєвою дією вибухів одиничних, групових розосереджених та 

зосереджених зарядів ВР у гірському масиві; 

– визначити в промислових умовах критерій інтенсивності 

сейсмічної дії короткосповільненого підривання зарядів вибухової 

речовини (ВР), з’єднаних різними системами ініціювання, на основі 

дослідження суперпозиції хвиль, з урахуванням взаємодії тих зарядів 

ВР, що вибухають з внутрішньогруповими інтервалами сповільнення, в 

залежності від маси зарядів та тривалості вибуху; 

– розробити спосіб прогнозування сейсмічного ефекту 

короткосповільненого підривання за критерієм інтенсивності 

сейсмічних хвиль, який враховує суперпозицію хвиль у гірському 

масиві, та розробити рекомендації з сейсмобезпечного проведення 

підривних робіт на кар’єрах. 

З аналізу результатів досліджень другого розділу встановлено, що 

тільки у випадку взаємодії зарядів між ними створюються умови 

суперпозиції хвиль напружень, при яких відсутні "тіньові" зони 

(спостерігається руйнування породи між зарядами), а масова швидкість 

пружної хвилі зменшується. При відсутності взаємодії спостерігається 

суперпозиція сейсмічних хвиль (масова швидкість пружної хвилі 

збільшується), а утворені "тіньові" зони характеризують відсутність 

повного руйнування породи між зарядами. З метою підтвердження 

теоретичних досліджень необхідно було провести апаратурні 

сейсмовимірювання в реальних умовах від дії одиночних та 

короткосповільнених вибухів. При цьому була вибрана структурна 

схема апаратурної реєстрації коливань та методика оцінки 

сейсмобезпеки КСВ, які наведені в наступному розділі. 

Вивчення параметрів сейсмічних хвиль від дії циліндричних 

(свердловинних) зарядів проводились в польових та промислових 

умовах. У першу чергу була визначена організація сейсмічного 

контролю, вибрана структурна схема апаратурної реєстрації коливань. 

У другу чергу визначено спосіб прогнозування параметрів 

сейсмоефекту для різних схем короткосповільненого підривання за 

сейсмостійкістю споруд, який полягає в тому, що до початку масового 

вибуху в промислових умовах за існуючою методикою визначався 

допустимий рівень швидкості коливань для конкретних будівель, які 

розташовані поблизу місця проведення підривних робіт. Потім тільки 

після проведеного сейсмоконтролю одержані експериментальні дані з 

сейсмо- та частотограм за параметрами сейсмічних хвиль. Тобто 
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амплітуди, періоди і швидкості коливань, в залежності від 

масштабу вибуху, відстаней та маси заряду ВР, що підривається за 

одиницю часу, використовувались як значення, які не повинні 

перевищувати визначених допустимих норм. 

Завданням польових досліджень було встановлення інтенсивності 

сейсмічних хвиль від дії вибухів при наявності, відсутності, або 

взаємодії одиночних, групових розосереджених та зосереджених 

зарядів, а промислових – вивчення сейсмічних хвиль від дії 

багатостадійного режиму розвитку детонації зарядів ВР, які послідовно 

з’єднані різними системами в одну схему КСВ й неодночасно ініціюють 

з різними масштабами вибуху та масі зарядів ВР, яка миттєво 

підривається в одиницю часу й викликає або не викликає перевищень 

допустимої швидкості коливань на об’єкті. 

В польових умовах для визначення механічному взаємодії вибухів 

зарядів та сейсмічної інтенсивності підривання досліджувались вибухи 

розосередженого та зосередженого зарядів ВР з однаковою масою в дві 

серії. Серія І складалася з одночасного підривання 6 зарядів масою по 5 

кг (вибух 1) і 3-х зарядів по 5 кг (вибух 2). Серія ІІ складалася з 

зосередженого заряду 15 кг (вибух 3) і зосередженого заряду масою 

30 кг (вибух 4). Глибина закладання всіх зарядів становила 1,5 м. 

Профіль виміру параметрів сейсмічних хвиль розташовувався в 

напрямку від місця вибуху, перпендикулярно ряду зарядів ВР,з 

установкою датчиків на відстанях 150, 242, 322 та 462 м.  

На основі отриманих даних побудовано залежність швидкості 

коливань частинок ґрунту u (x, z) від приведеної відстані r (рис. 9.11). 

Видно, що два вибухи з однаковою масою ВР, коли один із зарядів 

розосереджений, а інший зосереджений, мають різні значення масової 

швидкості коливань. Тобто, навіть при однаковій масі ВР, що підривається 

миттєво, має значення наявність розосередження заряду. Це явище виникає 

в результаті взаємодії між зарядами ВР миттєвого підривання.  

Аналіз залежностей на рис. 9.8 показує, що сейсмічний ефект 

вибуху знижується при рівному поділі одного заряду на декілька, за 

умови таких відстаней між зарядами, які забезпечать утворення 

суцільної зони руйнування гірничої породи. Якщо відстань не 

забезпечує руйнування породи між зарядами, то від вибуху зарядів між 

воронками руйнування утворюються тіньові зони, що змінюють 

закономірність затухання сейсмічної хвилі та суттєво підвищують 

значення масової швидкості (крива 2, порівняно з кривою 3). При поділі 

одиночного зосередженого заряду на частини сумарна маса ВР яких 
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дорівнює масі зосередженого, інтенсивність сейсмічних коливань 

зменшується на 10 % (крива 1 порівняно з кривою 4). Це пояснюється 

наявністю взаємодії між зарядами миттєвого підривання. 

Дослідження в польових умовах дозволили оцінити вплив взаємодії 

хвильових полів від миттєвих вибухів одиночних і групових зарядів ВР 

щодо зміни їх інтенсивності в ґрунтовому масиві.  

 

 
 

Рис. 9.11. Залежність швидкості коливань частинок ґрунту від приведеної 

відстані під час вибухів в польових умовах: 
1 – вибух 6-ти розосереджених зарядів масою по 5 кг; 2 – вибух 3-х зарядів масою по 

5 кг; 3 – зосередженого заряду масою 15 кг; 4 – заряду масою 30 кг 

 

Вивчення дії сейсмовибухових хвиль від різних схем КСВ та систем 

ініціювання на будівлі проводилось з встановленням основних 

параметрів сейсмічних хвиль ( допU , см/с та 0/TT ), одержаних з 

осцилограм вибуху, які згідно з існуючими дослідженнями слугують 

для визначення критерію сейсмобезпеки. На основі порівняння 

параметрів сейсмічних хвиль, одержаних методом оцінки одночасного 

підривання маси заряду в максимальній групі та методом оцінки маси 

заряду ВР, що підривається за одиницю часу, розроблявся спосіб оцінки 

сейсмічного ефекту КСВ. Для кожної схеми вибухової мережі, як по 

системі ініціювання КЗДШ, так і типу "Нонель" побудовані графіки 

режиму розвитку вибуху зарядів ВР (в кг), які ініціюють одночасно, в 

залежності від інтервалів їх сповільнення (мс) рис. 9.12.  
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На рис. 9.12 наведені порівняльні графіки (а) і (б) для 2-х вибухів з 

однаковою загальною масою ВР 8500 кг та масою ВР в максимальній 

групі Q = 1400 кг, але з різними періодами сповільнення всіх зарядів t. 

Одержані на однакових приведених відстанях 60 м/кг1/3 значення 

швидкостей коливань становлять 0,40 та 0,31 см/с для схем (а) і (б) 

відповідно.  

 

 
 

Рис. 9.12. Діаграми розвитку вибуху маси ВР, що ініціює миттєво в 

кожному інтервалі сповільнення для різних систем ініціювання: 
а – КЗДШ; б – система ініціювання типу "Нонель" 

 

При неелектричній системі ініціювання, коли після підривання 

кожного заряду ВР у межах груп існують паузи сповільнення, тобто 

зменшується кількість ВР, що підривається за одиницю часу та 

збільшується загальна тривалість вибуху, що і змінює результуючий 

сейсмоефект вибуху. Тобто сейсмоефект зменшився на 30 % за схемою 

(рис. 9.12, б) порівняно з схемою (рис. 9.12, а) Таким чином, хоч за 

існуючим способом оцінки ці два вибухи оцінюються як вибухи з 

однаковою сейсмічною інтенсивністю (0,40 см/с; маса заряду в 

максимальній групі у них однакова, 1440 кг), однак через збільшення 

пауз сповільнення тривалість вибуху збільшилась, а кількість ВР, що 

вибухає миттєво, зменшилась, що у відомих способах оцінки не 

враховано. Тому змінилась інтенсивність сейсмічних хвиль 

короткосповільненого вибуху (рис. 9.12, б), тобто отримано різний 

показник сейсмічної інтенсивності, який визначається з виразу:  

3 nN

N

заг

с

заг

Q
К


 .   (9.43) 

де  N – кількість ступенів сповільнення;  

Qзаг – загальна маса зарядів ВР, кг;  
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заг  – тривалість вибуху, в тому числі внутрішньогрупових 

інтервалів сповільнення та часу протікання детонації в 

хвилеводі, с. 

Вираз 
3 nN N  враховує ріст інтенсивності в 

3 nN  раз при КСВ з 

0 (миттєвий вибух) порівняно з зарядами такої ж маси, що розділені 

інтервалами сповільнення. При цьому показник ступеню n характеризує 

миттєвий вибух, який визначений емпіричним шляхом при проведенні 

досліджень миттєвих вибухів зосереджених і розосереджених зарядів 

однакової маси. Для розосереджених зарядів ВР, в яких під час вибухів 

виникає взаємодія зон руйнування між ними, показник 1n отримано 

на основі польових досліджень. 

Опираючись на результати цих досліджень, в роботі визначено 

критерій сейсмічної інтенсивності, який входить в формулу (9.43) і 

дозволяє оцінити дію КСВ, враховуючи масу ВР, яку підривають за 

1 мс:  

загзагінт QК /
.   (9.44) 

За допомогою запропонованого критерію в роботі враховано 

розподіл загальної маси заряду ВР на масу, що підривається за одну 

мілісекунду й впливає на суттєву різницю між сейсмічною дією вибухів 

з однаковою загальною масою ВР та масою ВР, що вибухає миттєво в 

максимальній групі, але з різним часом ініціювання всіх зарядів 

(різними системами ініціювання). На рис. 9.13 на графіках залежностей 

швидкості коливань частинок ґрунту від приведеної відстані, 

одержаних для різних систем ініціювання під час вибухів у кар’єрах, 

одержано менші значення масової швидкості коливань (залежність 2) 

для СНІЗ, ніж для КЗДШ (залежність 1). Це пояснюється тим, що 

кількість ВР, що підривається за одиницю часу, зменшилась, а загальна 

тривалість вибуху збільшилась, тобто зменшився критерій сейсмічної 

інтенсивності за рахунок наявності пауз сповільнення в групах та 

меншої швидкості розповсюдження ініціюючої хвилі в хвилеводах 

СНІЗ типу "Нонель" порівняно з ДШ та електричними.  

На основі узагальнення результатів досліджень на гранітних та 

вапнякових кар’єрах одержаний прогнозний графік сейсмобезпеки 

короткосповільненого підривання по визначенню обмежень критерію 

сейсмічної інтенсивності (кг/мс) в залежності від допустимої масової 

швидкості коливань ґрунту біля будівель (рис. 9.14).  
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Рис. 9.13. Залежність швидкості коливань частинок ґрунту  

від приведеної відстані під час вибухів: 
1 – система ініціювання КЗДШ та ЕДКС; 2 – неелектричні системи ініціювання 

 

 
 

Рис. 9.14. Залежність допустимої масової швидкості коливань часток 

ґрунту біля будівлі від показника сейсмічної інтенсивності: 
1 – для гранітів; 2 – для вапняків 

 

На основі наведених вище результатів випробувань в промислових 

умовах було визначено рівні сейсмічності КСВ (схем з різною системою 

ініціювання зарядів багатостадійного режиму розвитку неодночасного 

ініціювання всіх зарядів ВР, які послідовно з’єднані різними системами 
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в одну мережу вибуху) в залежності від рівня режиму розвитку вибуху 

в часі всіх зарядів ВР з інтервалами сповільнення, в тому числі й 

внутрішньогрупових, та часу протікання детонаційного процесу по 

хвилеводу. Автором виконано сейсмопрогноз КСВ за показником 

сейсмічної інтенсивності. На основі цього розроблено рекомендації з 

визначення масштабів масових вибухів, які не наносять ушкоджень на 

прилеглі об’єкти.  

На підставі результатів сейсмодосліджень, виконаних в даному розділі, 

з метою утворення умов сейсмобезпеки буро-підривних робіт на кар’єрах 

(особливо в зоні наближення фронту робіт до житлових масивів) 

розроблено рекомендації, при яких необхідне дотримання таких заходів : 

1. Максимальна маса свердловинних зарядів ВР, що підривається в 

1 мс, оцінюється за показником сейсмічної інтенсивності та не повинна 

викликати перевищення допустимої масової швидкості коливань часток 

ґрунту біля будівлі, що визначаються залежностями на (рис. 9.14).  

2. Кількість інтервалів сповільнення на вибух має залежати від 

показника сейсмічної інтенсивності, який не викликає перевищень 

допустимої швидкості коливань частинок ґрунту біля будівель. 

3. Проектування комутаційних мереж проводиться у відповідності 

до пунктів 1 і 2 та з забезпеченням відбивання породи таким чином, щоб 

розвиток детонації зарядів був направленим по можливості від об’єкту, 

що охороняється. 

5. Розбивку сітки свердловин та їх буріння потрібно проводити з 

розрахунку рівномірного вибухового навантаження на масив, а 

вимушені окремі відхилення параметрів розташування свердловинних 

зарядів необхідно враховувати при розрахунках відповідної маси ВР. 

6. З метою забезпечення якості і сейсмобезпечного проведення 

масових вибухів необхідно додержуватись таких положень: 

– контроль виконання робіт згідно з Типовим проектом 

проводиться до і після масового вибуху;  

– до проведення вибуху контроль забезпечує чітку організацію та 

здійснення підготовчих робіт (зачистка і розбивка блока, буріння, 

доставка до місця робіт ВР і матеріалу для набійки, заряджання 

свердловин, їх набійка, монтаж вибухової мережі та ін.), коригування 

параметрів зарядів, організація і проведення вибуху, оцінка, прийом і 

браковка окремих видів робіт; 

– після виконання вибуху контроль забезпечує оцінку результатів 

вибуху, виявлення і усунення дефектів виконаних робіт (подрібнення 

негабаритних кусків гірничої маси, ліквідацію навісів, обробку підошви 

уступу), загальну оцінку якості подрібнення гірничої маси. 
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9.6. Прогнозування сейсмобезпеки греблі і споруд від 
техногенних вибухів і роботи гідроагрегатів на прикладі 
Дністровської ГЕС 

Технічний стан земельно-кам’яної греблі Дніпровської ГЕС багато 

в чому залежить від статичних і динамічних навантажень, які необхідно 

контролювати в процесі експлуатації станції. 

Контроль вібрацій конструктивних вузлів гідроагрегатів в сталих і 

перехідних режимах роботи опрацьовані достатньо детально [49–51] і 

вирішується за рахунок системи автоматичного опитування інформації 

на дисплеї диспетчера гідроелектростанції. 

На відміну від вібрацій конструктивних вузлів, вивчення вібрацій 

від пуску – роботи – зупинки гідроагрегатів і сейсмічних коливань від 

масових вибухів в кар’єрі на стан земельно-кам’яної греблі і споруд 

Дністровської ГЕС не проводилося. Слід відзначити, що появі і 

розвитку дефектів в греблі і спорудах в тій чи іншій мірі сприяють 

динамічні навантаження і деформації, що виникають в них як від впливу 

вібраційних сил, так і від сейсмічних хвиль. Тому дослідження впливу 

вібрацій гідроагрегатів під час пуску, роботи, зупинки, а також – від 

сейсмічного впливу масових вибухів, що проводяться в кар’єрі акваторії 

відстою суден, на стан кам’яно-земельної греблі являється актуальною 

темою.  

Метою даної роботи є визначення допустимих сейсмовпливів з 

подальшим розрахунком параметрів вибухових робіт (ВР) для 

забезпечення відповідних норм. Для досягнення сформульованої мети 

були поставлені і виконані наступні задачі: 

 обстеження технічного стану Дністровської кам’яно-земельної 

греблі та будівель Дністровської ГЕС на предмет наявності видимих 

пошкоджень і визначення допустимої інтенсивності коливань споруд по 

сейсмічній шкалі проф. С.В. Медведєва при ВР. 

 підготовка сейсмічних каналів та метрологічне забезпечення 

сейсмо-вимірювальної апаратури для конкретних умов; 

 вимірювання величин сейсмічних коливань на залізобетонних 

спорудах і греблі ГЕС як від пуску – роботи – зупинки гідроагрегатів, 

так і від проведення масових вибухів в кар’єрі акваторії відстою суден 

при зупинених агрегатах; 

 проведення порівнювальної оцінки станів греблі і споруд ГЕС, 

що виникають від впливу вібрацій під час пуску, роботи, зупинках 

гідроагрегатів, а також – від сейсмічного впливу масових вибухів; 
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 визначення параметрів вибухових робіт для збереження 

навколишніх охоронних об’єктів при проведенні масових вибухів в 

кар’єрі акваторії відстою суден. 

На відміну від вібрації основних конструктивних вузлів 

гідроагрегатів, фундаментів ГЕС та земельно-кам'яної греблі, викликаної 

роботою станції, сейсмовплив від масових вибухів характеризується 

інтенсивністю поздовжньої, поперечної та поверхневої складових 

сейсмічних хвиль і їх перерозподілом при поширенні СВХ. Останнє 

залежать від: 

 пружних властивостей масивів гірських порід по профілю 

поширення сейсмічних хвиль і основи греблі і фундаменту будівлі; 

 відстані і місця розташування висаджуваних блоків по 

відношенню до греблі; 

 маси заряду ВР загальної і тієї, що вибухає миттєво в групі; 

 застосовуваних технологічних схем підривання, які формують 

амплітудно-частотний спектр коливального процесу. 

У районі Дністровської ГЕС було проведено заміри значень вібрацій і 

сейсмоколивань як при роботі станції в різних режимах, так і при 

проведенні масових вибухів в кар’єрі акваторії відстою судів. Виміри 

проводилися в основі греблі, на її гребені, а також всередині споруди ГЕС. 

Для запису параметрів СВВ, що виникли в результаті масових 

вибухів, і параметрів швидкості коливань від пуску-роботи-зупинки 

гідроагрегатів застосовувалася сучасна сейсмореєструюча апаратура: 

сейсмоприймачі СМ-3 і СМ-3В, швидкодіючі цифрові перетворювачі 

Е14-440, підключені до ПК типу ноутбук, що використовувалися в 

якості реєстратора. Апаратура пройшла метрологічну атестацію в 

"Укрметтестстандарт".  

При вимірюванні коливань від масових вибухів датчики 

встановлювалися на лівому березі р. Дністер за профільними лініями в 

4-х пунктах (у кожному по 2-ві точки – складові X і Z). Пункт № 1 – на 

відстані 1200 м від гребеня кам'яно-земельної греблі (відм. +127 м); 

пункт № 2 – 900 м (відм. + 82 м основи греблі), пункт №3 – на 

залізобетонній споруді ГЕС на відстані 1000 м (відм. +99 м) і пункт № 4 

– на береговій позначці +78, віддалений на 800 м від вогнища вибуху із 

загальною масою ВР від 4000 кг до 8000 кг. Відмітки горизонтів кар'єру, 

де виконувалися вибухові роботи і проводилися сейсмовимірювання 

становили +80 – +130 м. Вимірювання параметрів швидкості коливань 

при пуску, роботі і зупинці гідроагрегатів проводилися безпосередньо в 

машинній залі. Датчики встановлювалися на різних рівнях поблизу 

джерел випромінення вібрації у нижченаведених пунктах (табл. 9.3): 
Таблиця 9.3 
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Параметри коливань, отримані при проведенні масових вибухів і при 

різних режимах роботи гідроагрегатів Дністровської ГЕС 
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Швидкість коливань, см/с 
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Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 Пункт 4 

т. № 1 т. № 2 т. № 3 т. № 4 т. № 5 т. № 6 т. № 7 т. № 8 

а) вплив масових вибухів на греблю і споруди ГЕС 

Вибух 

16.09.06 р. 

0,160 

(6,0) 

0,165 

(6,0) 

0,42 

(12;7,5) 

0,24 

(12;7,5) 

0,464 

(22;7,5) 

0,122 

(22;7,5) 

0,592 

(22;75) 

0,614 

(12;75) 
ІІІ 

Вибух 
16.10.06 р. 

0,060 
(1,5) 

0,074 
(1,5) 

0,122 
(1,5;2,0) 

0,006 
(1,5;2,0) 

0,320 
(8,0;10) 

0,580 
(8,0;10) 

0,890 
(5,0;8,0) 

0,110 
(5,0;8,0) 

ІV 

Вибух 

25.11.06 р. 

0,084 

(7,5;10) 

0,114 

(7,5;10) 

0,042 

(7,5;10) 

0,049 

(7,5;10) 

0,070 

(7,5;10) 
– 

0,064 

(7,5;10) 

0,067 

(7,5;10) 

До 

1-го 

Вибух 

18.01.07 р. 

0,200 

(5;11;18

) 

0,190 

(5;8;17) 

0,290 

(5;7,5;18

) 

0,450 

(7,5;18) 

0,220 

(15;18) 

0,160 

(3;5;6) 
– – 

IIІ 

 

Вибух 

18.01.07 р. 
0,295 0,246 0,412 0,620 0,470 0,230 – – III 

б) вплив пуску, роботи і зупинки гідроагрегатів на енергетичне обладнання ГЕС 

25.11.06р. 

Шумови

й фон 

0,048 

(68;100; 

190) 

0,085 

(68;100; 

190) 

0,013 

(68;100; 

190) 

0,035 

(68;100; 

190) 

0,019 

(68;100; 

190) 

– 

0,016 

(68;100; 

190) 

0,049 

(68;100; 

190) 

До 

1-го 

Пуск 

Г-1 та  

Г-3 

0,65 

(150;170; 

180) 

0,10 

(50;100; 

150;200) 

0,14 

(70;160; 

190) 

0,10 

(50;100; 

150) 

0,10 

(60;85) 
– 

0,28 

(75) 

0,08 

(50;70; 

100;50;) 

ІІІ 

Пуск 
Г-6 

0,6 
(50;150; 

180) 

0,08 
(50;100; 

150;200) 

0,23 
(70;100; 

180) 

0,09 
(50;100; 

125) 

0,10 
(50;70) 

– 
0,8 

(50;75; 

175) 

0,30 
(60;75) 

ІV 

Робота 

Г-1, 3, 

4, 5, 6 

1,13 

(150;180) 

0,2 

(50;100;) 

0,27 

(70;100; 

180) 

0,42 

(50;100; 

125) 

0,177 

(50;70) 
– 

0,58 

(50;75; 

175) 

1,07 

(100;175

;200) 

ІV 

Зупинка 

0,91 

(150;165;

182) 

0,08 

(50;100; 

150;200) 

0,27 

(70;110; 

190;260) 

0,15 

(50;) 

0,08 

(50;100; 

150;200) 

– 
1,3 

(50;75) 

0,41 

(50;70) 
ІV 

в) вплив пуску, роботи гідроагрегатів на греблю ГЕС 

18.01.07р 

Пуск  

Г-3, Г-4 

0,100 

(240) 

0,135 

(240) 

0,68 

(4;7;12;10) 

0,120 

(16;18) 

0,350 

(4,5;9;12) 

0,100 

(4;7) 
– – III 

Робота 

Г-3, Г-4 

0,10 

(240;12) 

0,133 

(240;5) 

0,69 

(4;13) 

0,136 

(15;20) 

0,58 

(5;7,5) 

0,10 

(5;7,5) 
– – III 

Робота  

4-х 
агрегатів 

0,13 
(240) 

0,155 
(240) 

0,700 
(3;7) 

0,230 
(15) 

0,400 
(7;8) 

0,200 
(7;8) 

– – ІІІ 

Робота 
0,100 

(240) 

0,131 

(240) 

0,638 

(5;13;14) 

0,100 

(15;12) 

0,050 

(5;8;12;14

) 

0,090 

(5,5;6,5) 
– – III 
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 пункт 1 (т. 1, 2) – шахта турбіни Г-4, справа від входу на кришці 

останньої (відм. +67 м);  

 пункт 2 (т. 3, 4) – турбінна зала Г-4 в районі шафи управління 

ТВЗ 4-4 (відм. +71,8 м);  

 пункт 3 (т. 5, 6) – машинна зала Г-5 в районі панелі № 6 АЩУ-

5 (відм. +75,7 м);  

 пункт 4 (т. 7, 8) – машинна зала Г-1 в районі панелі № 6 АЩУ-

1 (відм. +75,7 м)  

Реєстрація коливань від проведення масових вибухів проводилася 

при такому ж розташуванні датчиків в режимі спокою гідроагрегатів. 

За результатами вимірювань і подальшої обробки даних отриманих 

сейсмограм були одержані параметри динамічних навантажень на 

охоронні об’єкти при проведенні масових вибухів і при різних режимах 

роботи гідроагрегатів. В табл. 9.3 приведені узагальнені результати 

обробки вимірювання параметрів СВХ і вібрацій. 

Як видно з табл. 9.3, за результатами апаратурних вимірювань по 

характерним профілям та на різних відстанях від блоку, що 

висаджується зареєстровано різні рівні сейсмоколивань. Під час вибухів 

16.09.06 р. і 18.01.07 р. максимальна інтенсивність відповідає ІІІ-м 

балам, 25.11.06 р. – І-му балу, а 16.10.06 р. – ІV-м балам згідно 

сейсмічної шкали для вибухів. Відповідно інтенсивність динамічних 

впливів при запуску, роботі та зупинці гідроагрегатів на тіло греблі 

(лівий берег, відм. +82; +99; +127) сейсмонавантаження складає 

ІІІ бали, а безпосередньо біля самих агрегатів (машинний зал) складає 

ІІІ–ІV бали. 

Оскільки навантаження, спричинені гідроагрегатами є постійно 

діючими і такими, що не призводять до порушень в греблі і спорудах, 

то їх можна прийняти за рівень сейсмобезпечності для вибухових робіт. 

При цьому допустимою швидкістю сейсмічних коливань (в балах), яка 

буде забезпечувати збереження кам'яно-земельної греблі, була 

прийнята швидкість, що не перевищує величини коливань, 

зареєстрованих в тілі греблі від запуску, роботи або зупинок агрегатів 

Дністровської ГЕС.  

Якщо одержані максимальні сейсмонавантаження на греблю при 

роботі гідроагрегатів становлять ІІІ бали, то з урахуванням частотної 

характеристики коливань [52] доцільно понизити допустиму 

інтенсивність сейсмоколивань на один бал, тобто за допустиму 

величину інтенсивності сейсмоколивань при проведенні вибухових 

робіт потрібно прийняти 2 бали по сейсмічній шкалі для вибухів (0,2–

0,4 см/c). 
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На основі встановлених допустимих сейсмовпливів був здійснений 

подальший розрахунок сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт в 

районі Дністровської ГЕС (рис. 9.15 і табл. 9.4), користуючись 

формулою: 

.
3

n
r

U k
Q


 
 
 
 

   (9.45) 

Подальше виконання вибухових робіт рекомендується проводити з 

дотриманням наступних умов. Маса зарядів вибухових речовин (ВР) в 

максимальній групі вибирається відповідно графіку (рис. 9.14) або 

табл. 9.2 і має не перевищувати 2100 кг, а загальна маса зарядів 

розраховується за формулою: 

0,92100 10 16000t

заг грQ Q N     кг,    (9.46) 

де   грQ  – максимальна маса зарядів в одній групі, кг; 

N  – кількість груп сповільнення; 

t – показник при швидкості розповсюдження повздовжньої хвилі 

3000–3500 м/c і інтервалі сповільнення 20–35 мс. 

 

 
 

Рис. 9.15. Графік визначення сейсмобезпечних параметрів вибухових 

робіт в районі Дністровської ГЕС 
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Таблиця 9.4 

Визначення допустимої маси зарядів ВР, яка підривається  

одночасно в максимальній групі 

 

Сейсмобезпечна відстань до 

охоронного об’єкту, м 
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

М
ак
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и
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о
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к
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/c
 

0,4 

С
ез

о
н

н
іс

ть
 р

о
б

іт
 

літо-
зима 

80 140 220 330 470 640 850 1100 1400 1750 2100 

весна-
осінь 

65 110 175 260 370 510 680 880 1120 1400 1680 

0,2 

літо-

зима 
– – – 80 120 160 210 280 350 440 540 

весна-

осінь 
– – – 65 95 130 170 285 280 350 430 

 

9.7. Алгоритм визначення сейсмобезпечних параметрів 
вибухів і відстаней 

Швидкість коливань ґрунту від вибуху одного зосередженого 

заряду ВР (V, см/с), розраховують за формулою  

1,5
3

,
Q

V K
r

 
  

 
 

    (9.47) 

де K – коефіцієнт, який залежить від умов проведення вибуху і 

розповсюдження сейсмовибухових хвиль; 

Q – маса зосередженого заряду ВР, кг; 

r – відстань від заряду до місця спостереження, м. 

Коефіцієнт K, який об’єднує декілька факторів, що по різному 

впливають на швидкість коливань ґрунту, розраховується як добуток 

ряду коефіцієнтів: 

 

𝐾 = 𝐾1𝐾2𝐾3.     (9.48) 

 

де   K1 – коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту, що висаджують 

(табл. 9.5); 

K2 – коефіцієнт, який враховує особливості ґрунту під фундаментом 

будівлі (формула (9.49) і табл. 9.6); 

K3 – коефіцієнт, який враховує сезонність робіт і має значення: весна 

і осінь – 1,0; зима – 0,9; літо – 0,8. 
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Таблиця 9.5 

Значення коефіцієнта К1 

 

Ґрунт, що висаджується Значення K1 

Скельний вище середньої міцності (𝑓 = 13 − 16)  200 

Скельний нижче середньої міцності (𝑓 = 8 − 12) 180 

 
 Таблиця 9.6 

Значення коефіцієнта К2 

 

Ґрунт під фундаментом будівлі, що охороняється Значення K2 

Скельний цільний 1,0 

Скельний тріщинуватий, порушений 1,6 

Галечникові і щебеневі 2,3 

Пісчані і глинисті 2,6 

Насипні і ґрунтові  5,0 

 

Коефіцієнт K2 розраховується також за формулою: 

 2 p pK V V


      (9.49) 

де   і Vp – об’ємна маса висаджуваного ґрунту та швидкість 

розповсюдження в новому поздовжньої хвилі; 

 pV


  – те саме під фундаментом будівлі. 

Сейсмобезпечна відстань (rc, м) під час вибуху зосередженого 

заряду ВР розраховується за формулою: 

 

2
3

1
3

c

доп

К
r Q

V

 
  
 

    (9.50) 

де   К і Q – ті ж самі значення, що і в формулі (9.15); 

Vдоп – допустима швидкість коливань ґрунту для охоронного 

об’єкту. 

Сейсмобезпечна маса (Q, кг) зосередженого заряду ВР 

розраховується за формулою: 

2

3 ,доп

c

V
Q r

К

 
  
 

    (9.51) 
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де значення параметрів ті ж, що і в формулах (9.48) і (9.50); 

Період коливань ґрунту (Т, с) у поверхневій (головній) хвилі під час 

підриву зосередженого заряду ВР у скельному ґрунті розраховується за 

формулою: 

1
6

1
3

0,44

0,006
r

T Q
Q

 
  

 
    (9.52) 

Частота коливань ґрунту (f, Гц) визначається за наступною 

формулою: 

1f
T

     (9.53) 

У гірничій промисловості корисні копалини, в т.ч. і залізні руди, 

добувають підриванням гірських порід за допомогою рядів 

свердловинних зарядів. Кількість рядів свердловинних зарядів (m) і 

кількість свердловинних зарядів в ряду (N) залежить від розміру 

породного блоку, технічних і технологічних чинників. Свердловинні 

заряди в ряду підриваються одночасно чи окремо, а ряди – із 

застосуванням короткоуповільненого способу. 

У разі вибору оптимальних параметрів короткоуповільненого 

способу підривання, сейсмічний ефект (швидкість коливань ґрунту, 

см/с) від підриву всього блоку визначається сейсмічним ефектом від 

підриву одного ряду свердловинних зарядів (на один ступень 

уповільнення) або однієї свердловини, тобто підривом N зарядів за 

наступною формулою [53]: 

1
3

1,5

,
ефQ

V KN
r

 
 
 
 

    (9.54) 

де   N – кількість свердловинних зарядів, що підриваються одночасно в 

групі (на один ступень уповільнення) або окремо;  

 r – відстань від пункту спостереження до блоку, який висаджується, 

м; 

 Qеф – ефективна маса, що характеризує кожний окремий 

свердловинний заряд (Q1, кг) із ряду розосереджених зарядів 

за відношенням до виходу енергії у загальний хвильовий 

процес у результаті одночасного їх підриву та взаємодії 

зарядів, а отже і втрати частини енергії, в кілограмах, і 

обчислюють за формулою: 
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 1 1
1 1 ,N NефQ Q c         (9.55) 

де с – відносна відстань між свердловинними зарядами у разі 

підривання скельних ґрунтів, м. 

3
1

,
9

ac
Q

     (9.56) 

де   а – відстань між свердловинами за проекту ВР, м. 

Сейсмобезпечна відстань (rc, м), за умов короткоуповільненого 

підривання блоку гірничих порід рядами розосереджених 

свердловинних зарядів, розраховується за формулою: 

 

2
3

.c еф

доп

KN
r Q

V

 
  
 

    (9.57) 

Сейсмобезпечна кількість свердловинних зарядів розосереджених в 

одному ряду (на один ступінь уповільнення), у разі масового вибуху, 

розраховується за формулою: 

1,5

.доп

c

еф

V r
N

KQ
    (9.58) 

Період коливань ґрунту (Т, с) у поверхневій хвилі, у разі 

одночасного підривання ряду розосереджених свердловинних зарядів у 

скельному ґрунті, розраховується за формулою [54]: 
0,38

1/6

1/3

1

0,012 (0,015 1) ,л

r
T Q l

Q

 
   

 
    (9.59) 

де  Qл – лінійна маса (погонна витрата) ВР свердловинного заряду, кг/м; 

l  – довжина свердловинного заряду, м; 

r – відстань від пункту спостереження до блоку, який висаджується, 

м; 

Q1 – маса ВР одного свердловинного заряду, кг. 

У формулах (9.47), (9.48) і (9.49) значення коефіцієнтів і параметрів 

ВР наступні: 

К – об’єднуючий коефіцієнт, який залежить від умов проведення 

вибуху та розповсюдження сейсмічних вибухових хвиль  

1 2 3 4 5 6 7 ,K K K K K K K K     (9.60) 
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де К4 – коефіцієнт орієнтації об’єкту відносно висаджуваного блоку 

(табл. 9.7); 

К5 – коефіцієнт ступеня свободи масиву, що підривають (табл. 9.8); 

К6 – коефіцієнт діаметру заряду (табл. 9.9) і формула (9.60); 

К7 – коефіцієнт, який ураховує вплив кількості груп зарядів 

(ступенів) на сейсмічний ефект короткоуповільненого 

підривання (табл. 9.10) і формула (9.61). 
 

Таблиця 9.7 

Значення коефіцієнта К4 

 

Розташування об’єкта, який підлягає збереженню Значення k4 

У тилу блоку, який підлягає висаджуванню 1,00 

У фланзі блоку, який підлягає висаджуванню: детонація 

зарядів у блоці спрямована в протилежний бік від 

об’єкта 

0,65 

У фланзі блоку, який підлягає висаджуванню: детонація 

зарядів у блоці спрямована в бік об’єкта  

0,85 

Перед блоком, який підлягає висаджуванню 0,70 

 

Таблиця 9.8 

Значення коефіцієнта К5 

Умови висаджування Значення k5 

У звичайному фронтальному забої 1,0 

У забої з однією вільною поверхнею (проходка траншей на всю 

довжину і перетин одночасно, висаджування на неприбрану 

гірничу масу, за числа рядів свердловинних зарядів більше ніж 

чотири, висаджування в затисненому середовищі тощо) 

2,0 

У ціликах з (4–5) вільними поверхнями 0,5 

 
Таблиця 9.9 

Значення коефіцієнта К6 в залежності від діаметра зарядів 

 
Dз, мм 180 215 245 280 320 
К6 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 

 

Коефіцієнт К6 розраховується також за формулою  

0,9

6 140 .K dз    (9.61) 

Сейсмічний ефект під час вибуху свердловинних зарядів різного 

діаметру визначається за формулою (9.53). 
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Таблиця 9.10 

Значення коефіцієнта К7 від числа груп підривання 

 
Кількість груп 

(ступенів вибуху) 
3 4 5 6 7 8 9 10 

К7 0,75 0,68 0,63 0,6 0,56 0,54 0,52 0,5 

 

Коефіцієнт К7 розраховується також за формулою  

7 3

1,08 ,K
m

     (9.62) 

де   m – кількість груп зарядів (ступенів уповільнення). 

Для досягнення мінімального впливу сейсмічного ефекту під час 

масового короткоуповільненого підривання гірничого масиву, 

необхідно(повинно) дотримуватись наступних основних рекомендацій: 

– кількість ступенів уповільнення повинно бути не менше ніж 3–

4, а сейсмічний хвильовий процес оптимального рівню досягається за 

10–12 ступенів; 

– маси зарядів повинні бути рівномірно розподілені за ступенем 

уповільнення, крім перших і останніх ступенів, у яких маси зарядів 

мають бути на 25–30 % менше, ніж в інших ступенях; 

– оптимальний інтервал уповільнення знаходиться у наступних ме-

жах по відношенню до періоду коливання ґрунту 1
2 ;зT T T   для скель-

них ґрунтів (f = 10 – 16) у залежності від діаметру заряду Тз = 20–30 мс. 

 

9.8. Керування інтенсивністю сейсмічного сигналу 
екрануванням  

Провадження вибухових робіт в гірництві та будівельній справі 

супроводжується поширенням за межами та в межах руйнованого 

масиву хвиль напружень, які поряд з подрібненням масиву до заданого 

гранулометричного складу здійснюють шкідливий вплив на 

навколишні споруди, виробки та сам масив. В залежності від відстані 

цей вплив виражається в пружно-пластичних (залишкових) та пружних 

деформаціях. Підвищення якості подрібнення потребує в першу чергу 

збільшення витрат вибухової речовини, зниження сейсмічного ефекту 

за межами оброблюваного вибухом блока – зниження витрат ВР, що 

спричиняє зниження ефективності вибухових робіт або навіть відмову 
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від них. Отже, в конкретних умовах виробництва постає питання 

розробки комплексного підходу до керування енергією вибуху - 

збільшення частки енергії, що витрачається на руйнування. і зменшення 

енергії сейсмічних хвиль. Одним з таких ефективних методів впливу на 

результат масового вибуху є екранування.  

Відомо, що зміна параметрів екранованого підривання подовжених 

зарядів ВР суттєво впливає як на процеси подрібнення гірської маси, так 

і на сейсмічну дію вибуху. Сутність методу екранування полягає в 

утворенні на межі руйнованого блока контурного ряду, що може бути 

запроектований в двох варіантах – або з утворенням суцільної 

монощілини в площині ряду контурних зарядів, або площинної зони 

інтенсивної тріщинуватості. В обох варіантах контурний екран виконує 

роль охоронної завіси від сейсмічного впливу на навколишній масив 

завдяки відбиттю породжених вибухом хвиль і лише частковому їх 

переломленню в середовище поза підірваним блоком. В той же час 

частина енергії відбитих хвиль сприяє зростанню часу обробки 

руйнованого масиву та завдяки додатковій інтерференції хвиль – 

подальшому подрібненню гірської маси.  

В практиці вибухових робіт часто приходиться руйнувати масив 

безпосередньо поруч до об'єктів, що охороняються. При цьому ми 

намагаємось одночасно досягнути як підвищення ефективності 

руйнування гірничої маси так і зниження шкідливої дії сейсмічних 

коливань не тільки на споруди, що розташовані в зоні дії вибуху, але й 

на масив в охоронній зоні. Для цього використовують методи 

екранування сейсмопідривних хвиль тонкими шарами розпушеної 

породи, що дозволяє знизити сейсмоефект, і контурними щілинами, що 

сприяють підвищенню ефективності вибухового руйнування.  

Фізичні явища, що сприяють процесу екранування, вивчені 

недостатньо, тому пропонується застосовувати екрани комплексно, 

тобто для підвищення ефективності вибухових робіт використовувати 

спільно звичайні і нові типи екранів зі зміненими геометричними, 

кінематичними та динамічними параметрами. Вирішення задач по 

визначенню оптимальних параметрів комплексних екранів дозволить в 

кінцевому результаті підвищити ефективність вибухового руйнування і 

знизити сейсмічну дію в охоронній зоні. 

Сутність комплексного екранування полягає у створенні на кордоні 

зони, яка руйнується, областей, представлених подрібненим матеріалом 

з пониженими щільністю породи і швидкістю розповсюдження 

вибухових хвиль. В загальному випадку ефективність руйнування і 

ступінь екранування оцінюється відношенням потенціалів масових 

швидкостей з екранами і без них на однакових відстанях від заряду. 
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Визначаючим параметром пропонованого способу підривання є 

розташування комплексного екрану Rе відносно найближчого до нього 

ряду свердловин. Вірне визначення місця (помилка у визначенні і 

вимірюванні не повинна перевищувати 15–17 %) дозволяє збільшити 

ступінь подрібнення руйнованого об'єму при одночасному зниженні 

сейсмоефекту.  

Приймаємо, що об'єкт знаходиться на відстані 120 м від центру 

вибуху, тобто в сейсмічно небезпечній зоні. 

З метою ефективного зниження коливань на значній площі і 

підвищення ефективності руйнування обираємо екран у вигляді 

вертикальної зони інтенсивної тріщинуватості. Розрахунок параметрів 

комплексного екрану виконується в наступній послідовності. 

Відстань від екрану до основних зарядів: 

𝑅е = 𝑟з (
𝑃д

𝜎ст

)

1
2
𝜎роз

𝑘 (𝜌𝑐𝑢е)
−𝑘 = 11,3 ≈ 11м, (9.63) 

де   𝑟з = 1,51 – радіус еквівалентного сферичного заряду, м; 

𝑟з = √
3𝑉

4𝜋

3

= √
3 · 14,5

4 · 3,14

3

= 1,51 м, (9.64) 

де V = 14,5 – об’єм сфери сумарного заряду, необхідного для підривання 

блоку, м3; 

𝑉 = 𝑛𝑉з = 50 · 0,29 = 14,5 м3, (9.65) 

де   n = 50 – кількість свердловин у блоці, що підривається, шт.; 

Vз = 0,29 – об’єм заряду в одній свердловині, м3; 

𝑛 =
𝑉підр

𝑉підр.1з

=
14400

291,6
= 49 ≈ 50 св, (9.66) 

де   𝑉підр – об’єм блоку, що підривається, м3; 

𝑉підр = 𝑊𝑛р𝑊𝑛свℎу = 6 · 4 · 6 · 10 · 10 = 14400 м3,    (9.67) 

де   𝑛р = 4 – кількість рядів свердловин, згідно з проекту, шт.; 

𝑛св = 10 – кількість свердловин у ряді, шт.; 

𝑛св.у ряді =
𝑉щ.т.

𝑛т𝑉підр.1з𝑛р

=
606000

52 · 291,6 · 4
= 10 шт., (9.68) 

де   𝑉щ.т. =  606000 – річна продуктивність кар'єру в щільному тілі, м3; 
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𝑛т = 48 – кількість тижнів в році, при умові що вибух відбувається 

один раз на тиждень, згідно з проектом; 

𝑉підр.1з = 291,6 – об’єм масиву, який підриває один заряд, м3; 

𝑉підр.1з = ℎу𝑎
2 =  10 · 5,42 = 291,6 м3; (9.69) 

𝑃д = 4·106 – середній тиск детонації, кПа; 

𝜎ст = 240 – межа міцності граніту на стиснення для об'ємних хвиль, 

МПа; 

𝜎роз = 0,2𝜎ст – межа міцності граніту на розрив для об'ємних хвиль, 

МПа; 

𝑘 =  ½ – емпіричний коефіцієнт, рівний ½ для циліндричних і 3/2 

для зосереджених зарядів; оскільки використовуються 

циліндричні заряди, приймаємо коефіцієнт 𝑘 =  ½ .; 

𝜌 = 3870 – середня щільність граніту, кг/м3; 

𝑐 = 6000 – середня швидкість розповсюдження пружної хвилі в 

породі, м/с; 

𝑢е = 0,61 – масова (критична) швидкість в гірській породі за екраном 

при ширині екрану, рівній 𝛿е = 0,5 м, м/с; 

Глибину екрану визначимо з виразу: 

𝐻е = 𝑘2𝑙з = 1,6 · 7,7 = 12,32 м, (9.70) 

де   lз – глибина основних зарядів, м; 

k2 – коефіцієнт, отриманий шляхом досліджень; для міцних порід 

k2 = 1,6, для порід середньої міцності k2 = 1,8. 

Оптимальне значення Не можна обрати з умови: 

(1 − Не/ 𝑙з)
𝛼 + Не/ 𝑙з ≥ 2, (9.71) 

де   α = 2 для міцних порід (f = 14÷18) і α = 3 для порід середньої 

міцності (f ≤ 12), так як граніт має міцність f = 15, приймаємо 

α = 2; (1–12,32/ 7,7)2+12,32/ 7,7 ≥ 2, 2,02 ≥ 2, умова 

виконується 

Протяжність комплексного екрану: 

𝐿 = 1,5𝑅е = 1,5 · 11 = 16,5 м,    (9.72) 

кількість свердловин (шпурів): 

𝑛 = (𝐿 + 1,5𝑅е)/𝑎 + 1 = (16,5 + 1,5 · 11)/1,65 + 1 = 21,2,    (9.73) 

де   a = 1,65 – відстань між зарядами, м; 

𝑎 = 𝑘з𝑅е = 0,15 · 11 = 1,65 м,    (9.74) 
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де kз – коефіцієнт, отриманий шляхом досліджень; для шарів 

розпушеної породи kз = 0,15, для щілин kз = 0,1. 

Питома витрата зарядів екрана: 

qе = k4ρf1/2Rе = 7·10-3·3,87·151/2·11 =1,154 кг/м2,    (9.75) 

де  f = 15 – коефіцієнт міцності породи за шкалою М.М. Прото-

д’яконова;  

k4 –  коефіцієнт, отриманий шляхом досліджень, для суцільних 

колонкових зарядів у випадку екранування шаром 

подрібненої породи k4 = 7·10–3, для зарядів, розосереджених 

повітряними пустотами у випадку екранування щілиною 

попереднього відколу, k4 = 2·10–3. 

Таким чином, очікувана ступінь екранування на відстані r = 120 м 

складе В = 4. На цій відстані в зоні, що охороняється буде забезпечено 

гарантоване зниження сейсмічних коливань.  

 

Контурне підривання масиву з діагональною схемою 

короткосповільненого підривання 

Контурне підривання дозволяє уникнути порушень скельного 

масиву гірських порід за межами проектного контуру, забезпечити 

отримання більш крутих і стійких відкосів уступів і виїмок, зменшити 

перебури і збільшити стійкість законтурного масиву. Цей ефект 

досягається шляхом зменшення величини заряду в останньому ряді 

свердловин. 

У нашому випадку контурне висаджування виконується методом 

попереднього щілиноутворення (рис. 9.16). 

 
Рис. 9.16. Метод контурного висаджування: попереднє щілиноутворення: 

I і II – послідовність підривання 

 

Попереднє щілиноутворення це, коли по проектному контуру 

уступу кар’єра або виїмки заздалегідь бурять і підривають ряд 

зближених свердловин зменшеного діаметра (60–160 мм), заряджають 

їх гірляндами з патронів 32d   мм амоніту 6ЖВ розосередженими або 
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шланговими зарядами і підривають до виникнення масового вибуху в 

приконтурній зоні або сумісно, але з випередженням на 50–100 мс. Між 

контурними і технологічними свердловинами рекомендується 

розміщати допоміжний (буферний) ряд свердловин, які мають діаметр 

однаковий з основним, але розташовуються на відстані в 1,4–1,6 рази 

меншій і заряджаються суцільним зарядом в поліетиленовій трубі. При 

цьому діаметр труби складає 0,7 діаметра свердловини, а маса заряду 

50–60 % від основного. 

Так як основною метою даного індивідуального завдання є 

зменшення сейсмічної дії масового вибуху на навколишнє середовище, 

необхідно застосувати спосіб контурного підривання з попереднім 

щілиноутворенням з діагональною схемою короткосповільненого 

підривання (рис. 9.17). При короткосповільненому підриванні дія 

кожної серії вибуху не накладається на наступну при забезпеченні 

інтервалу сповільнення, мс: 

𝑇сп ≥ 2√
𝑆𝛾

𝑞
≥ 2√

116,64 · 3,8

0,9
≥ 44 мс, (9.76) 

 

де S = 116,64 – площа поверхні уступу, що припадає на одну 

свердловину, м2; 

γ = 3,8 – щільність граніту, т/м3; 

q = 0,9 – питома витрата ВР, кг/ м3. 

Приймаємо інтервал сповільнення 𝑇сп = 45 мс. 
 

 
 

Рис. 9.17. Схема контурного підривання з попереднім щілиноутворенням з 

діагональною схемою короткосповільненого підривання: 
1 – УНС-ПА-0-100; 2 – УНС-ПА-25-10; 3 – ряд контурних свердловин;  

4 – ряд основних свердловин 
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Розрахунок основних параметрів при контурному підриванні 

масиву 

Відстань між свердловинами при контурному підриванні: 

a = 22dзkзkу = 22·0,13·0,85·1 = 2,5 м,   (9.77) 

де   
зd
 
= 0,13 – діаметр контурного заряду, м; 

зk  = 0,85 – коефіцієнт затискання, у.о.; 

Коефіцієнт затискання приймають таким: у разі повного затискання 

(оконтурювання котловану, виїмки тощо) 
зk
 
= 0,85; у разі роботи на 

косогорі або уступі, якщо число рядів свердловин розпушення не менше 

за два, 
зk
 
> 3; у разі завершального контурного відбивання 

зk
 
= 1,00, а 

за меншого числа рядів свердловин розпушування 
зk
 
= 1,10. 

уk  – коефіцієнт геологічних умов, у.о.; 

Коефіцієнт геологічних умов за відсутності яскраво вираженої 

системи нашарувань або тріщинуватості уk = 1,00; якщо між 

домінуючою системою тріщин і лінією контуру є кут, що дорівнює 90°, 

то уk
 

= 0,90, якщо кут дорівнює 20…70°, то уk = 0,85; у разі 

горизонтального залягання, а також якщо геологічні площини 

збігаються з лінією контуру, то уk = 1,15. 

Довжина контурних свердловин повинна перевищувати глибину 

свердловин для зарядів розпушення на 10 dк: 

Lк = Lc + 10dк.з. = 11,7 + 10·0,11 = 12,8 м,    (9.78) 

де   Lc = 11,7 – глибина свердловин з урахуванням перебуру, м; 

dк = 0,11 – діаметр контурних свердловин, м; 

Відстань між контурними зарядами та свердловинами розпушення 

для міцних порід: 

ак.з. = 20dз = 20·0,032 = 0,64 м,   (9.79) 

Приймаємо ак.з. = 0,7 м. 

Відстань між рядами контурних і основних зарядів в міцній породі: 

bк = 18dзр. = 18·0,22 = 3,96 м,   (9.80) 

де   dзр. = 0,22 – діаметр свердловин розпушення, м; 

Довжина забійки в контурній свердловині: 

lзб = ак = 0,7 м.   (9.81) 
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Довжина заряду в контурній свердловині: 

lз.c. = Lk – lзб = 12,8 – 0,7 = 12,1 м.   (9.82) 

Маса контурного заряду по лінійній густині (місткості): 

Qк = lз.c.p = 12,1·0,4 = 4,84 кг,   (9.83) 

p = 0,4 – лінійна густина заряджання амоніту 6ЖВ, кг/м. 

Витрата ВР на серію контурних зарядів по поверхні відколі в міцних 

породах (базова питома втрата ВР для контурного підривання в міцних 

породах qб = 1,1 кг/м2). 

Qв.р = qб∙S = 1,1·1440 = 1584 кг.   (9.84)  

В практиці вибухової справи застосовуються в практиці два способи 

зменшення сейсмічного ефекту від масових вибухів (екранування та 

контурне підривання з попереднім щілиноутворенням), кожен з яких 

зменшує небезпечний радіус сейсмічної дії. До першого способу слід 

віднести варіант екранування дії вибуху шаром подрібненого матеріалу. 

Дослідження показали, що при розміщені такого екрану шириною 0,5 м 

на відстані 11,0 метрів від центра вибуху забезпечується ступінь 

екранування В = 4. Питомі витрати вибухової речовини майже однакові 

в обох випадках (1,154 кг/м2 – при застосуванні екрану; 1,1 кг/м2 – при 

попередньому щілиноутворенні).  

Необхідно зауважити, що проведення екрану відбувається до 

вибуху, але незалежно від нього, тобто ми можемо провести одноразово 

екран на шляху розповсюдження сейсмічних хвиль перед будівлями, що 

охороняються, і таким чином підривати декілька блоків, без повторного 

проведення захисного шару. А при використанні схеми контурного 

підривання з попереднім щілиноутворенням, підривання контурного 

ряду здійснюється безпосередньо за 45 мс до вибуху основних зарядів і 

тому кожен блок необхідно оконтурювати рядом свердловин для 

попереднього щілиноутворення. Це призведе до значних витрат ВР та 

збільшення трудомісткості робіт.  

Отже найбільш доцільним буде застосування способу екранування 

дії вибуху шаром подрібненої породи. 

9.9. Технологічні параметри методу екранування для 
керованого подрібнення масиву зарядами в рукавах  

Ефективність підривних робіт на гірничодобувних підприємствах в 
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різних галузях промисловості залежить, у першу чергу від правильного 

вибору їх параметрів на стадії проектування. При цьому розрахункові 

значення параметрів повинні відповідати умовам висадження як за 

геометричними характеристиками розташування в плані підірваного 

об’єму порід, так і за витратами енергії вибуху на їх подрібнення. До 

того ж методика розрахунку в типових проектах повинна базуватися на 

досягненнях науки і практики.  

Технологічні рішення, спрямовані на підвищення керованості 

вибуховим процесом, призначені як для забезпечення вибіркового 

напрямку порушення цілісності гірського масиву монощілиною чи 

площинною зоною руйнування, так і для покращення ступеня 

подрібнення масиву в межах, оконтурених цією монощілиною або 

зоною. В сучасних умовах ведення масових вибухів на кар’єрах 

будівельних матеріалів з подальшим заглибленням гірничих робіт 

ускладнюється гідрогеологічна ситуація, що потребує розробки методів 

ведення БВР з застосуванням заходів по гідроізоляції зарядів сумішевих 

ВР на основі гідрофобних компонентів. Одним з дієвих засобів 

гідроізоляції є поліетиленові рукави.  

У зв'язку з використанням при виробництві масових вибухів 

свердловинних зарядів у поліетиленових рукавах 20–24, 47–53 

традиційно застосовувані методики розрахунку параметрів масових 

вибухів 54, 56 не задовольняють у ряді випадків сучасним вимогам, 

обумовленим специфікою даного методу висадження. Як відзначалося 

вище, на даному етапі стан підривних робіт в Україні характеризується 

переходом від тротиловмісних ВР до найпростіших і емульсійних з 

використанням конверсійних матеріалів. Для цих цілей обґрунтованих 

рекомендацій поки не розроблено. За наявними результатами досліджень 

48, 50, 53 показана ефективність застосування технології заряджання 

свердловин зарядами найпростіших неводостійких ВР у ПР.  

В основу методики покладені встановлені закономірності подрібнення 

анізотропних скельних порід при різних відстанях від зарядів 57, 58. За 

основний параметр прийнятий радіус зони з технологічно обґрунтованим 

максимальним ступенем подрібнення порід ηТ для стандартної ВР. Перехід 

до іншого типу ВР або до інших умов здійснюється за допомогою 

перерахування по запропонованим формулам.  

Технологічний радіус зони подрібнення визначається на базі 

граничного радіуса руйнування. 

Граничний радіус Rпр зони руйнування визначається на першому етапі 

для еталонної ВР (грамоніт 79/21) і номінальних умов (масив однорідний, 

нетріщинуватий; висота уступу Ну = 15 м; заряд без рукава і без забивки; 

довжина заряду lз = 12 м; мінімальний ступінь подрібнення ηТ = 1). 
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Граничний радіус зони руйнування для еталонного заряду може 

бути визначений для конкретних гірських порід по номограмі 

(рис. 9.18), що отримана чисельними розрахунками по математичній 

моделі.  
 

 
 

Рис. 9.18. Номограма визначення граничного радіусу зони руйнування для 

еталонного заряду ВР в різних гірничих породах: 
1 – піщаник карбонат-ний (σс = 120–175 МПа); 2 – піщаник дрібно- і середньозернистий 

(σс = 100–120 МПа); 3 – піщаник глинистий з алевролітом (σс = 60–100 МПа);  
4 – алевроліт дрібнозернистий (σс = 105–135 МПа); 5 – аргіліт (σс = 10–77 МПа);  

6 – алевроліт грубозернистий (σс = 82–105 МПа); 7 – алевроліт карбонатний (σс = 110–155 МПа) 

 

При перерахунку на застосування іншого типу ВР радіус зони 

руйнування визначається за формулою 

1 0 1
79 21

ВВ
пр пр ВВR R K K K

 
 
 
 

,    (9.85) 

де  ВВ, 79/21 – щільність відповідно іншої ВР і еталонного грамоніту 

79/21, кг/м3;  

KВВ – перевідний коефіцієнт від амоніту 6 ЖВ до інших типів ВР 

(приймається за таблицями відносної працездатності ВР);  

K1 – коефіцієнт, що враховує перехід від уступу Ну = 12 м до уступу 

довільної висоти (K1 = /15уH );  
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K0 – коефіцієнт, що враховує вплив оболонки заряду r0/rc і ступінь 

підривності порід (ЛП – легкопідривні;  

СП – середньопідривні і ВП – важкопідривні). Значення K0 

змінюються в спосіб, який показаний в табл. 9.11. 
 

Таблиця 9.11 

Значення коефіцієнта К0 

 

r0/rc 1–0,9 0,9–0,8 0,8–0,7 0,7–0,6 0,6–0,5 

ЛП 1,0 1,0 1,0 0,95 0,85 

СП 1,0 1,0 0,95 0,85 0,75 

ВП 1,0 0,95 0,85 0,75 0,6 

 

Технологічно обґрунтований (мінімальний) ступінь подрібнення порід 

ηТ у масиві обмежується розмірами ковша екскаватора Е (м3), тоді:  

ηТ 

3/ 0,6ed E
,   (9.86) 

де de – розмір окремостей у масиві, м; при ηТ < 1,5 приймається 

значення, рівне 1,5 (рис. 9.18). 

Для забезпечення прийнятого ступеня подрібнення (ηТ ≥ 1,5) 

необхідно визначити технологічний радіус зони руйнування RТ, що буде 

трохи менше RПР, тобто 

RТ = RПР – ∆R,   (9.87) 

де ∆R – зменшення радіуса зони руйнування для забезпечення 

прийнятої технологічно обґрунтованого ступеня подрібнення, м. Ця 

поправка визначається по номограмі (рис. 9.19) або розраховується за 

формулою: 

∆R = (RПР – r0)1 – (1/ηТ)1/q,   (9.88) 

де q – коефіцієнт, що враховує тип породи (q = 2 – міцний піщаник; 

q =1,7 – алевроліти; q = 1,4 – аргіліти). 

Лінія найменшого опору порід по підошві уступу, м: 

W = 1,6RТ.  (9.89) 
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Рис. 9.19. Номограма для визначення технологічного радіуса зони 

руйнування гірських порід: 
А, АМ, АК – алевроліти відповідно карбонатний, дрібнозернистий, крупнозернистий; 

ПМ, ПС, ПК – піщаники відповідно дрібнозернистий, середньозернистий, 

крупнозернистий; АР – аргіліт 

 

Відстань між свердловинами за прийнятою схемою 

короткосповільненого висадження визначається з урахуванням 

середнього часу сповільнення на свердловину для квадратної сітки: 

а = RТ(1 + Kτ) Kз ,  (9.90) 

де  Kτ = 1 + 0,006τ – коефіцієнт, що враховує середній час сповільнення 

на одну свердловину;  

τ – час сповільнення, мс;  

Kз – коефіцієнт, що враховує вплив забивки (Kз = 1 – без забивки; Kз 

= 1,15 – із забивкою). 

Відстань між рядами свердловин: 

при одночасному висадженні b = a;  

2 

т 
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2 
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при сповільненому висадженні: 

a = RТ(1 + Kτ
a
)Kз;    (9.91) 

b =  1
b

T зR K K ,   (9.92) 

де Kτ
a
 і Kτ

b
 – коефіцієнти, що враховують час сповільнення відповідно 

між свердловинами в ряді і між свердловинами в суміжних рядах, м. 

Довжина заряду 

lз = lс – lзаб,   (9.93) 

де lзаб – довжина забивки, м (визначається пропорційно довжині 

свердловини lс). 

Довжина перебуру 

пер 2 /12cl l .    (9.94) 

Тріщини в масиві за рахунок відбивання, перерозподіляють енергію 

вибуху, концентруючи її в одних напрямках і різко знижуючи в інші, 

тобто спостерігається вплив анізотропії порід. Це видно із кругової 

діаграми енергетичної провідності при вибуховому руйнуванні гірських 

порід (рис. 9.20, а). При сильно вираженій анізотропії порід (Kа < 1, де 

Kа – коефіцієнт анізотропії) відстань між зарядами визначається з 

урахуванням діаграми енергетичної провідності (рис. 9.20, б). Потім 

встановлюються раціональні напрямки відбивання і пов'язані з ними 

напрямки розташування рядів свердловин стосовно до конкретної 

схеми висадження.  

В умовах кар'єрів можна вважати, що 
1 2a a   . Тоді відстань між 

зарядами в рядах: 

 1 2

1
sin

S

a a a

k ab
a

K  



;    (9.95) 

2 1aa K a ,   (9.96) 

де  k = 1,1–1,3 – коефіцієнт збільшення виходу гірської маси за рахунок 

більш рівномірного розподілу енергії вибуху; 

а і b – розміри сітки свердловин без врахування тріщинуватості 

масиву, м. 
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Рис. 9.20. Полярна діаграма енергетичної провідності (а) і елементи сітки 

розташування свердловин (б): 
1 – заряд ВР; 2 – контур діаграми енергетичної провідності, Rт = f(); 3 – простягання 

шарів породи або напрямок максимального руйнування порід 

 

У процесі оконтурювання блоку прив'язка свердловин на ньому 

здійснюється не до бровки уступу, а до лінії простягання шарів тріщин. 

По контуру блоку буряться додаткові свердловини в точках з 

недостатньою насиченістю енергією. 

Пропонована методика розрахунку параметрів може бути 

використана при заряджанні обводнених і сухих свердловин зарядами 

ВР будь-якої щільності при їхньому формуванні в поліетиленових 

рукавах. 

У зв'язку зі специфікою методу висадження в рукавах необхідно 

ретельно підходити до визначення маси заряду і довжини 

поліетиленового рукава. Тому враховуються співвідношення 

поперечних розмірів рукава і свердловини, вигин заряду в свердловині, 

а також необхідність збільшення висоти колонки заряду для одержання 

аналогічної якості подрібнення порід при переході до зарядів у рукавах 

зменшеного діаметра. 

Для сухих свердловин маса заряду в поліетиленовому рукаві: 

 

 
2

/p в c p cQ k Q d d hp   ,    (9.97) 

де   Qc – маса ВР у сухій свердловині без рукава, кг; 

kв – коефіцієнт, що враховує вигин рукава в свердловині;  

dp, dc – діаметр, відповідно, рукава і свердловини, м; 

Δh – збільшення висоти заряду при заряджанні в рукав, м;  
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р – місткість ВР у рукаві, кг/м. 

У реальних умовах kв = 1,025–1,1 при dp/dc = 0,6–0,9; величина Δh = 

0,5–1,5м при dp/dc = 0,9–0,6. 

Маса заряду в рукаві в обводненій свердловині встановлюється 

шляхом перерахування заряду в цій свердловині без рукава. У цьому 

випадку необхідно додатково враховувати ущільнення ВР при 

водонасиченні заряду ВР усередині рукава. У таких умовах відбувається 

ускладнена, у порівнянні із сухими, деформація заряду, що враховується 

коефіцієнтом вигину заряду kв = 1,03–1,15 (більше його значення 

відповідає dp/dc = 0,6 і висоті стовпа води, близької до висоти заряду). 

Для практики значення Qр можна визначити за табл. 9.12, у якій 

наведені дані для зарядів граммоніта 79/21 у рукаві (dp = 0,18 м), 

розташованого в обводненій свердловині (dc = 0,216 м). Для визначення 

Qр по цій таблиці можуть бути використані проектна висота і маса заряду 

в свердловині без рукава.  

Використання найпростіших ВР не гарантує стійку детонацію в зоні 

можливого замочування. Тому при заряджанні найпростіших ВР у 

рукави необхідно враховувати наступне: 

– частина заряду найпростіших ВР, поміщених у рукав, що може 

замокати, повинна розташовуватися в контакті із частинами заряду ВР, 

що стійко детонує при замочуванні; 

– довжина замоченої частини заряду найпростіших ВР не 

повинна перевищувати припустимої довжини інертного проміжку в 

заряді; 

– у замоченій частині заряду краще застосовувати найпростіші 

сумішеві ВР, не схильні до розшарування при завмочуванні, наприклад, 

які містять твердий горючий компонент. 

З врахуванням викладеного кількість промислових і найпростіших 

ВР у рукаві може бути розраховано виходячи з висоти стовпа рідини в 

рукаві. Рівень розчину селітри в рукаві Нр із урахуванням щільності 

визначається за формулою 

0,75в

p вз вз

p

H H H


  


,  (9.98) 
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Таблиця 9.12 

Основні параметри свердловинних зарядів 
 

Параметри 
зарядів без 

рукавів 

Відношення висот стовпа води і заряду в свердловині 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

250 2,5 193 5,0 203 5,0 213 5,5 220 5,5 233 6,0 250 6,0 270 6,5 288 7,0 305 7,5 325 8,0 

 6,9 0,7 7,0 1,4 7,0 2,1 7,0 2,8 8,0 3,5 8,5 4,2 9,0 4,9 10,0 5,6 10,5 6,3 11,0 6,9 12,0 

300 7,5 231 6,0 243 6,0 255 6,5 264 6,5 279 7,0 300 7,5 324 8,0 345 8,5 366 9,0 390 10,0 

 8,3 0,8 8,5 1,7 8,5 2,5 8,5 3,3 9,0 4,2 10,0 5,0 11,0 5,8 12,0 6,6 12,5 7,5 13,5 8,3 14,5 

350 9,0 270 7,0 284 7,0 298 7,5 308 8,0 326 8,0 350 9,0 378 9,5 403 10,0 427 10,5 455 11,5 

 9,6 1,0 10,0 2,0 10,0 3,0 10,0 3,9 10,5 4,9 11,5 5,8 12,5 6,8 13,5 7,7 14,5 8,7 15,5 9,6 16,5 

400 10,0 308 8,0 324 8,0 340 8,5 352 9,0 372 9,5 400 10,0 432 11,0 460 11,5 488 12,0 520 13,0 

 11,0 1,0 11,0 2,2 11,0 3,3 11,0 4,4 12,0 5,5 13,5 6,6 14,5 7,7 15,5 8,8 16,5 9,9 17,5 11,0 19,0 

450 11,0 347 8,5 365 9,0 383 9,5 396 10,0 419 10,5 450 10,5 486 12,0 518 13,0 549 14,0 585 14,5 

 12,4 1,2 12,5 2,5 12,5 3,7 12,5 5,0 14,0 6,2 15,0 7,4 17,0 8,7 17,5 10,0 19,0 11,2 20,0 12,4 21,5 

500 12,5 385 9,5 405 10,0 425 10,5 440 11,0 465 11,5 500 13,5 540 13,5 575 14,5 610 15,0 650 16,0 

 13,8 1,4 14,0 2,8 14,0 4,3 14,0 5,7 15,5 6,9 17,0 8,3 18,0 9,7 19,5 11,0 21,0 12,4 22,5 13,8 23,5 

550 14,0 424 10,5 446 11,0 468 12,0 484 12,0 512 13,0 550 14,0 594 15,5 633 17,0 671 17,0 715 18,0 

 15,7 1,6 16,0 3,2 16,0 4,7 16,0 6,3 17,5 8,9 19,0 9,5 20,5 11,1 22,0 12,7 24,0 14,2 25,5 15,7 27,0 

600 15,0 462 11,5 486 12,0 510 13,0 528 13,0 558 14,0 600 15,0 648 16,0 690 17,0 732 18,5 780 19,5 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Примітка. Цифри в стовпцях для зарядів без рукавів, записані у вигляді:  , позначають: а – маса заряду ВР без рукава, кг; в 

– кількість мішків ВР, шт.; с – висота заряду ВР без рукава, м; цифри в стовпцях для зарядів у рукавах, записані у вигляді позначають: а – 

маса заряду в рукаві; в – кількість мішків ВР, шт; с – глибина свердловини; d – глибина стовпа води в свердловині 

 а  в 

 d  c 

 а  в 

     c 
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де   ρв, ρр – відповідно, щільність води і розчину селітри, кг/м3;  

Нвз – висота стовпа води в зазорі між рукавом і стінкою 

свердловини, м, 

 2 2

0 0,9вз ф в c свH k H d d p  ,    (9.99) 

де kф – коефіцієнт фільтрації води через тріщини в стінках свердловини 

(kф = 0,5–0,95);  

Нв0 – первісний рівень води в свердловині, м. 

Результати розрахунку висоти стовпа рідини в рукаві обумовлюють 

визначення кількості різних ВР, що заряджаються в рукав в обводнену 

свердловину. У процесі переміщення ВР у рукаві при заряджанні 

свердловин всі деформації стовпа ВР компенсуються збільшенням 

довжини рукава Lp, яка розраховується за формулою 

Lp = KВВНВВ + (1 + Kпεп)Нн,  (9.100) 

де   KВВ – коефіцієнт запасу рукава, що забезпечує формування стовпа 

речовини;  

НВВ = Нв + Δh – висота стовпа ВР у рукаві, м;  

Kп – коефіцієнт запобіжного запасу рукава;  

εп – гранична поздовжня деформація матеріалу рукава на розтяг;  

Нн – висота незаповненої частини свердловини над стовпом 

речовини, м, 

KВВ = 1 + Kв1 + Kв2 + Kв3,  (9.101) 

де Kв1 – коефіцієнт затрат рукава на зморщення в процесі усадки стовпа 

речовини;  

Kв2 – коефіцієнт затрат рукава на вигин стовпа речовини в 

свердловині;  

Kв3 – коефіцієнт затрат рукава на оминання виступів стінок 

свердловини. 

Значення Kв1 в сухій частині свердловини дорівнює 0,01–0,05, в 

обводненій – 0,6–0,65; Kв2 при dp/dc = 0,95 дорівнює 0,02–0,03 і при dp/dc 

= 0,6 – 0,12–0,15; Kв3 при dp > dc дорівнює 0,001–0,002, при dp  dc – 0,01–

0,03.  

Коефіцієнт Kп носить характер запасу надійності підтримки зв'язку 

з поверхнею стовпа речовини. При тривалому знаходженні заряду в 

сухій свердловині до 7 діб Kп = 1–3, в обводненій, з урахуванням 

можливого вимивання заряду, Kп = 5–10. 

Для спрощених розрахунків довжини рукава може бути 

використана формула: 
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Lp  Hc + Hв,  (9.102) 

де   Hc – глибина свердловини, м;  

Hв – висота стовпа води в свердловині, м. 

Методика передбачає для підвищення ефективності дії вибуху і 

зниження вартості вибухових речовин використання різних методів 

попереднього підривного водозниження. Це може реалізовуватися 

малопотужними вибухами в технологічних або спеціальних 

свердловинах, а також попереднім щілиноутворенням. 

Щілиноутворення здійснюється спеціальними лінійними або 

гірляндними зарядами, а також вибуховими речовинами з добавками, 

що знижують їхню потужність. 

Провадження вибухових робіт в гірництві та будівельній справі 

супроводжується поширенням за межами та в межах руйнованого 

масиву хвиль напружень, які поряд з подрібненням масиву до заданого 

гранулометричного складу здійснюють шкідливий вплив на 

навколишні споруди, виробки та сам масив. В залежності від відстані 

цей вплив виражається в пружно-пластичних (залишкових) та пружних 

деформаціях. Підвищення якості подрібнення потребує в першу чергу 

збільшення витрат вибухової речовини, зниження сейсмічного ефекту 

за межами оброблюваного вибухом блока – зниження витрат ВР, що 

спричиняє зниження ефективності вибухових робіт або навіть відмову 

від них. Отже, в конкретних умовах виробництва постає питання 

розробки комплексного підходу до керування енергією вибуху - 

збільшення частки енергії, що витрачається на руйнування. і зменшення 

енергії сейсмічних хвиль. Одним з таких ефективних методів впливу на 

результат масового вибуху є екранування. 

Відомо, що зміна параметрів екранованого підривання подовжених 

зарядів ВР суттєво впливає як на процеси подрібнення гірської маси, так 

і на сейсмічну дію вибуху. Сутність методу екранування полягає в 

утворенні на межі руйнованого блока контурного ряду, що може бути 

запроектований в двох варіантах – або з утворенням суцільної 

монощілини в площині ряду контурних зарядів, або площинної зони 

інтенсивної тріщинуватості. В обох варіантах контурний екран виконує 

роль охоронної завіси від сейсмічного впливу на навколишній масив 

завдяки відбиттю породжених вибухом хвиль і лише частковому їх 

переломленню в середовище поза підірваним блоком. В той же час 

частина енергії відбитих хвиль сприяє зростанню часу обробки 

руйнованого масиву та завдяки додатковій інтерференції хвиль – 

подальшому подрібненню гірської маси.  

В практиці вибухових робіт часто доводиться руйнувати масив 

безпосередньо поруч з об'єктами, що охороняються. При цьому ми 
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намагаємось одночасно досягнути як підвищення ефективності 

руйнування гірничої маси, так і зниження шкідливої дії сейсмічних 

коливань не тільки на споруди, що розташовані в зоні дії вибуху, але й 

на масив в охоронній зоні. Для цього використовують методи 

екранування сейсмопідривних хвиль тонкими шарами розпушеної 

породи, що дозволяє знизити сейсмоефект, і контурними щілинами, що 

сприяють підвищенню ефективності вибухового руйнування.  

Фізичні явища, що сприяють процесу екранування, вивчені 

недостатньо, тому пропонується застосовувати екрани комплексно, 

тобто для підвищення ефективності вибухових робіт використовувати 

спільно звичайні і нові типи екранів зі зміненими геометричними, 

кінематичними та динамічними параметрами. Вирішення задач по 

визначенню оптимальних параметрів комплексних екранів дозволить в 

кінцевому результаті підвищити ефективність вибухового руйнування і 

знизити сейсмічну дію в охоронній зоні. 

Сутність комплексного екранування полягає у створенні на межі 

зони, яка руйнується, областей, представлених подрібненим матеріалом 

з пониженими щільністю породи і швидкістю розповсюдження 

вибухових хвиль. В загальному випадку ефективність руйнування і 

ступінь екранування оцінюється відношенням масових швидкостей в 

масиві з екраном і без нього на однакових відстанях від заряду. 

Визначальним параметром пропонованого способу підривання є 

відстань комплексного екрану R від найближчого до нього ряду 

свердловин. Вірне визначення місця (помилка у визначенні і 

вимірюванні не повинна перевищувати 15-17%) дозволяє збільшити 

ступінь подрібнення руйнованого об'єму при одночасному зниженні 

сейсмоефекту.  
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