
V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

83 

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЕРУВАННЯ  КРАЙОВИМИ ЯВИЩАМИ В 
УМОВАХ МАСОВОГО ВИБУХУ 

В.Г.Кравець1, А.М.Шукуров2, Р.В.Закусило3
, Б.С.Сагало1 

1Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
2
 Міністерство природних ресурсів Республіки Азербайджан 

3
 Шосткинський інститут Сумського державного університету 

kravets@geobud.kiev.ua 

Анотація. Технологічні переваги нижнього розміщення проміжного 
ініціатора в свердловинному заряді на уступі і в науковому, і в промисловому 
сенсі ґрунтовно доведені. На відміну від пропозицій щодо маніпулювання формою 
торця заряду або донної частини свердловини в роботі пропонується 
технологічно більш просте рішення – замінити традиційний циліндричний або 
призматичний бойовик зарядом в формі усіченого конуса масою  0,7 кг. Після 
впровадження розроблених рекомендацій об’єм виходу негабариту скоротився до 
5 %. 

Відомі принципи проектування та виконання масових вибухів основані на 
традиційних схемах короткосповільненого висадження (КСВ), коли ряди зарядів, 
або групи підриваються в певній послідовності. Черговість та часовий інтервал 
підривання груп виходить з умови зіткнення суміжних мас порід в 
міжсвердловинному просторі. Це означає, що в практиці побудови схем КСВ при 
визначенні періоду сповільнення пропускаються швидкі в часі чинники - ударні 
хвилі і хвилі напружень. Вони на початкових етапах деформування масиву лише 
створюють короткотривале силове поле та ініціюють явища передруйнування 
масиву.  

Тому слід вже на стадії ініціювання окремого свердловинного заряду 
втручатись в процес формування зони руйнування. Як показано в [1, 2], від 
вибуху складного за формою проміжного ініціатора – бойовика виникає силове 
поле,  інтенсивність і форма якого залежать від його маси і геометрії  та 
одночасно позначаються на характері наступних деформаційних процесів, які 
відбуваються із значно меншою швидкістю. 

Провідною ідеєю роботи є вивчення і розробка методів коригування крайових 
ефектів, які особливо яскраво проявляються в техніці і технології ведення 
масових вибухів в умовах розробки родовищ на гірських схилах. Ці умови суттєво 
обмежують можливості призначення раціональних параметрів вибухових робіт, 
які рекомендуються традиційними та сучасними науковими дослідженнями, а 
також практичним досвідом проектування і ведення масових вибухів на відкритих 
роботах. Основним ускладненням таких робіт є обмеження у призначенні висоти 
уступу, яка не досягає 10 м, та яка тягне за собою низку інших обмежень. 

 В практиці відкритих гірничих робіт, особливо при розробці  гоподарськи 
важливої сировини, БВР мають забезпечити високу продуктивність робіт, яка в 
свою чергу пов’язана зі зростанням об’ємів кожного масового вибуху. При малій 
потужності уступу корисної копалини, яка часом може досягати навіть 3 м, 
вимоги до збільшення об’єму окремого масового вибуху можна задовольнити 
лише збільшенням площі висаджуваного блока, а отже, -  збільшенням числа 
свердловин та загальної потужності вибуху. Це в свою чергу призводить до 
включення в схему БВР свердловин з вказаним широким рядом довжини 
свердловинних зарядів  без зміни геометрії мережі їх розташування.  
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Зрозуміло, що в таких умовах якість подрібнення гірської маси можна 
покращити через зменшення діаметра свердловин та відповідно параметрів 
мережі їх розташування. Однак тут вступають в дію такі обмеження, як 
детонаційні характеристики промислової ВР (її чутливість до ініціюючого 
імпульсу, критичний діаметр детонації), а також економічна доцільність її 
застосування. Останній чинник також обмежує призначення діаметра свердловин. 
При наведених висотах уступів з точки зору геодинаміки вибуху їх  слід було б 
замінити системою шпурів, але проти такого рішення постають організаційні та 
економічні обмеження.  

Нарешті, зменшення висоти уступу – це зменшення глибини свердловини та 
довжини заряду, що призводить до зростання ролі негативних крайових ефектів 
вибуху. В цих умовах будь-які заходи з ослаблення або запобігання крайових 
ефектів здатні суттєво покращити техніко-економічні показники гірничого 
підприємства.  

При зростанні кількості зарядів в системі массового вибуху за умов гірських 
схилів зростає значення безпекового чинника – сейсмостійкості схилу, яку можна 

забезпечити призначенням нестандартних загальних схем комутації вибухової 
мережі, об’єднанням свердловинних зарядів в групи з призначенням певної  
послідовності їх висадження  із застосуванням такого прийому сейсмозахисту, як  
контурне підривання.  

Отже, розробка або удосконалення  техніки масового висадження на гірських 
схилах має передбачати  комплексний підхід до розробки ефективних параметрів 
та прийомів ведення БВР, в яких домінує увага до крайових ефектів вибуху 
окремих свердловинних зарядів, а також до прояву цих ефектів в системі.  Якщо 
за традиційних висот уступів, що перевищують 10…14 м, крайові ефекти 
складають не основну проблему щодо якості подрібнення гірської маси і не 
призводять до перевищення прийнятних показників (наприклад, виходу 
негабаритної фракції), то в досліджуваних умовах цей показник згідно з 
практикою ведення БВР складає понад 8…10 %. Слід враховувати, що найбільш 
вірогідним джерелом виходу негабариту є не так бічні похилі шари  
висаджуваного блоку, як особливо – його поверхневий шар з потужністю, що 
співмірна з висотою набійки. Набійка із зменшенням висоти уступу до 3-х і 
менше метрів при незмінному мінімально припустимому діаметрі зарядів 105 мм 
для ВР типу ANFO не завжди може бути меншою 2 м. Тоді при висоті уступу 3,0 
м довжина заряду складе близько 1,1 м, з яких згідно з даними додатку С сумарна 
довжина торцевих частин складе не менше 0,4 м. Якщо не застосувати заходи 
щодо компенсації негативного крайового ефекту на обох торцях заряду, 
енергетичні втрати вибуху складуть  понад 20 % енергії заряду, з них в області 
набійки – понад 10 %, що не може не позначитись на якості подрібнення породи. 

Виходячи з наведених міркувань, в роботі виконано комплекс досліджень, що 
мають за кінцеву мету обґрунтування технологічних параметрів конструювання та 
розташування свердловинних зарядів в системі масового вибуху, а також рішення 
методичних питань проектування основних та допоміжних елементів вибухових 
робіт в умовах обмеженої висоти уступів на гірських схилах. Ці умови призводять 
до зростання ролі крайових ефектів вибуху свердловинних зарядів, тобто до 
помітних енергетичних втрат вибуху та погіршення якості руйнування гірської 
маси в крайових ділянках висаджуваного об’єму блоку. Відповідно потрібен 
акцентований підхід до певних технологічних елементів, де крайові ефекти 
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набувають значної ваги. Це в основному механічний ефект вибуху на кінцевих 
ділянках свердловинного заряду, в породному масиві між цими ділянками та між 
зарядами і прилеглими вільними поверхнями висаджуваного породного блоку.  

В залежності від положення в заряді досліджуваного елемента в динаміці 
розвитку механічного ефекту вибуху може переважати одна із наступних фаз 
вибуху за аналогією з  [3]:  випромінювання і поширення силового фронту 
(хвильова фаза),  формування вибухової порожнини (камуфлетна фаза), масові 
зрушення слідом за хвилею напружень (квазістатична фаза), взаємодія зустрічних 
або послідовних різношвидкісних масових потоків (фаза зіткнення). Названі фази 
в динаміці розвитку загального деформаційного процесу присутні на кожній 
ділянці заряду, але їх вага в кожному технологічному елементі може змінюватись. 
З найбільш дискусійних і проблемних ділянок свердловинного заряду обрано його 
торцеві ділянки і саме для них виконано основний масив досліджень. В 
подальшому розглянуто аналогічні питання в умовах взаємодії зарядів в системі. 
Відповідно можна представити основні моменти, що відображають етапи 
впровадження у виробництво виконаних розробок. 

З загальних параметрів масового вибуху виділяються наступні. 
Промислова ВР. В сучасній практиці вибухових робіт на кар’єрах 

Азербайджану найбільш популярні ВР – це  емульсійні і  типу ігданіту. На наш 
погляд, обираючи ЕВР для промислового використання, проектанти і технологи 
залишають поза увагою один важливий чинник, мало досліджений науковцями, 
але відмічений практикою  вибухової справи. Слід взяти до уваги здатність ЕВР 
ущільнюватись під дією стискуючих хвиль напружень з наступним відновленням 
її структури на протязі певного часу.  Густина будь-якої ВР є визначальним 
показником, що впливає на її детонаційну здатність. В умовах масового вибуху з 
використанням техніки коротких сповільнень кожна наступна група зарядів 
спочатку  піддається механічному впливові силового поля, випроміненого 
попередньо висадженою групою, та ущільнюється. Теоретично на основі 
використання рішення з динаміки трикомпонентної моделі [4] з використанням 
рішень в роботі [5] доведено [6], що газонаповнена емульсійна ВР в системі 
зарядів діаметром 200 мм при відстані між ними 5,0м здатна ущільнитись від 
вихідного значення в 1200 кг/м3 до рівня 1480 кг/м3. Згідно з даними рис.1, таке 
перевищення граничного значення щільності реально загрожує частковою або 
повною втратою цією ЕВР детонаційних властивостей.  

 
Рис.1 Залежність швидкості детонації Пореміту діаметром 80мм від його 
щільності [7, 8] 

Відповідно до практики масових висаджень  зарядів ЕВР [9] для відновлення 
їх вихідного стану потрібно близько 70 мс. За цей час газонаповнена ВР під дією 
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розширюваного газового компонента та в’язкості емульсії частково повертається 
до вихідного  стану. На відміну від ЕВР будь-яка інша ВР без газових включень  
або не ущільнюється до вказаних значень, або набагато швидше відновлюється 
Однак намагання створити ЕВР без газогенеруючих або аеруючих домішок через 
сенсибілізацію спученим перлітовим піском, скляними кульками, мікросферами 
(в кількості до 4%) помітно збільшує її граничний діаметр [7].  

Виходячи з викладеного, для виправлення ситуації можна піти двома 
шляхами - застосувати миттєве підривання кількох суміжних групп зарядів, 
об’єднаних у більшу группу або обрати промислову ВР, мінімально схильну до 
попереднього ущільнення. В роботі запропоновано і впроваджено у виробництво  
в промисловому масштабі поєднання обох пропозицій. Можна попередньо 
відзначити, що якщо врахувати викладені вище вимоги до ефективності і безпеки 
масових вибухових робіт  та додати економічні міркування, найбільш 
прийнятною слід вважати ВР типу ANFO, особливо заводського приготування в 
рукавах, як це широко доведено українським досвідом [10] на залізорудних 
родовищах та кар’єрах з видобутку будівельної сировини в умовах підвищеної 
вологості.   

Форма, склад та спосіб ініціювання бойовика. Технологічні переваги 
нижнього розміщення проміжного ініціатора в свердловинному заряді на уступі і 
в науковому, і в промисловому сенсі грунтовно доведені, однак пошуки 
підсилення механічного ефекту на рівні підошви уступу не закінчуються. На 
відміну від пропозицій щодо маніпулювання формою торця заряду або донної 
частини свердловини в роботі пропонується технологічно більш просте рішення – 

замінити традиційний циліндричний або призматичний бойовик зарядом в формі 
усіченого конуса масою  0,7 кг, виготовленим в заводських умовах пресуванням 
тротилу 

 Бойовик з похилою бічною поверхнею під кутом 70о до широкої основи,  
підвішують на детонаційному хвилеводі співвісно з зарядом широкою основою 
вгору. Вибух бойовика забезпечує розвиток грушоподібного силового поля. Воно 
спрямовує значну частину потоку енергії переважно в радіальному напрямку в 
кутову область дна свердловини [11]. Створювана при цьому деформована 
область в кутовій зоні дна свердловини слугує зародком радіальної тріщини, яка 
розвивається на рівні підошви уступу під час вибуху основного свердловинного 
заряду. В якості елемента техніки підривання в роботі запозичено рішення з праці 
[12], в якій доведено, що залишений  в дні свердловини шар бурового шламу 
висотою близько діаметра свердловини працює як захисна прокладка в осьовому 
напрямку. Успішність застосованого методу ведення масових вибухів з 
використанням технологічних результатів досліджень в роботі підтверджено 
серією промислових масових вибухів  в рудоносних кварцитах, за яких повністю 
ліквідовано потребу в перебурі. 

Параметри мережі свердловинних зарядів. У розглянутому в роботі 
механізмі формування зони дроблення на рівні верхніх торців суміжних зарядів 
врахований тільки механізм взаємодії у процесі воронкоутворення в області 
набійки. Відповідно призначаються параметри БВР, які б одночасно задовольняли 
вимогам до якості дроблення міжсвердловинного породного масиву і 
забезпечували аналогічний результат на рівні набійки. При цьому можливі 
технологічні рішення, які, виходячи з акценту на вибір параметрів БВР, 
ефективних для основного масиву породи між свердловинами, призведуть до 
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невигідних умов дроблення масиву у верхньому шарі на рівні набійки. Іншими 
словами, при призначенні технічно і економічно раціональних параметрів мережі 
розташування свердловин, які враховують всі 4 стадії взаємодії зарядів, необхідно 
зберегти такий же підхід для шару на рівні набійки. У зв'язку з цим розглянуто 
прояви крайових ефектів в області верхніх торців свердловинних зарядів як 
результат дії фізичних процесів і явищ, закладених на початковій стадії 
планування масового вибуху.  

 Наприклад, принципова зміна умов генерування ініціюючого пульсу в 

свердловинному заряді, напрямки розвитку детонаційного процесу, послідовності 
підривання зарядів у системі має одночасно збагатити можливості технології 
руйнування породи в міжсвердловинному просторі і забезпечити необхідну якість 
масового вибуху на периферії масиву. 

Перевага нижнього ініціювання свердловинних зарядів із застосуванням 
конічних проміжних детонаторів, крім більш повного використання енергії 
промислового заряду в області перебуру і вздовж колонки заряду, полягає в 
можливості орієнтації силових і деформаційних фронтів у вертикальному 
напрямку, тобто в напрямку шару породи на рівні набійки.   

Розглянуто можливі позитивні і негативні сторони орієнтації фронтів і 
послідовності їх взаємодії. У звичайних методиках розрахунку параметрів БВР 
стосовно до масових вибухів умовно вважається, що свердловинні заряди в 
системі взаємодіють у напрямку, нормальному до їх осей. Аналогічно і в 
теоретичних побудовах закладено це допущення, тобто для спрощення 
приймається, що заряди детонують одночасно по довжині. Такий підхід дозволяє 
максимально спростити рішення задачі розподілу поля напружень у 
міжсвердловинному масиві і в першому наближенні оцінити механічний ефект 
вибуху. 

Завдяки специфічній «грушоподібної» формі випромінюваного конічним 
бойовиком енергетичного поля його вибух на стадії ініціювання основного 
(свердловинного) заряду направляє  вектор фронту хвилі напружень у бік 
верхньої вільної поверхні, тобто в бік поверхневих шарів, розташованих на рівні 
набійки. Ця область не піддається безпосередньому впливу системи стискаючих 
радіальних і тангенціальних напружень від вибуху заряду в свердловині. Отже, 
зміна напрямку розвитку силового поля в бік верхніх шарів масиву має сприяти 
більш якісному подрібненню цієї частини масиву. 

Таким чином, найбільшого ефекту від такої переорієнтації силового поля 
можна досягти нижнім ініціюванням суміжних свердловинних зарядів, за умови 
їх практично одночасного ініціювання. Оскільки відповідні заряди суміжних рядів 
будуть ініційовані одночасно, фронти полів напружень зустрінуться строго в 
міжзарядному просторі, а сумарний вектор силового поля у разі такої взаємодії  
буде спрямований по нормалі до вільної поверхні блоку. 

 Враховуючи, що технічно такі умови забезпечити досить складно через 
високу швидкість поширення хвиль напружень і її певну зміну під впливом 
породних порушень, особливо у вивітреному масиві кварцитів, більш реально 
розраховувати на відомий механізм взаємодії породних мас, що переміщуються 
назустріч і додатково руйнуються аналогічно умовам короткоуповільненого 
підривання за врубовою схемою, тобто на механізм взаємодії на рівні більш 
повільного процесу - зіткнення  мас, спрямованого в бік верхньої вільної 
поверхні. Одночасне нижнє ініціювання подовжених зарядів в сусідніх рядах 
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породжує зустрічні нахилені до вільної поверхні уступу фронти. Фактично в 
цьому випадку пропонується схема вертикального клинового врубу, 
орієнтованого замість вільної бічної поверхні в бік покрівлі уступу, яка через її 
значні розміри є джерелом негабаритної фракції. 

Зрозуміло, що наведена нова схема взаємодії груп зарядів суперечить 
традиційним прийомам конструювання схеми короткосповільненого підривання. 
Вона виключає механізм горизонтального послідовного переміщення окремих мас 
гірського масиву і переорієнтовує рух цих мас від горизонтального зсуву на 
вертикальний. Однак при цьому вона збільшує ризики за чинником сейсміки.  

З метою об'єднання цих рухів і враховуючи значну щільність мережі 
свердловин малого діаметра (102 мм при мережі 3м х 3м), в роботі і на практиці 
випробувано і впроваджено компромісну схему комутації, яка полягає в 
одночасному паралельному висадженні трьох суміжних рядів свердловинних 
зарядів в якості однієї групи (рис. 2), з наступним короткосповільненим вибухом 
суміжної трирядної групи з періодом сповільнення 100 мс. 

 
Рис. 2  Комбінована схема комутації вибухової мережі  
Реалізація такої схеми дозволяє використати її переваги завдяки поєднанню 

механізмів переміщення мас у вертикальному напрямку з традиційним зіткненням 
ділянок масиву в горизонтальному напрямку. Переваги застосування змішаної 
схеми комутації мережі доведені промисловими випробуваннями методу в 
умовах, безпечних за сейсмічним чинником. Згідно з даними по Човдарському 
кар’єру, що розробляє рудоносні кварцити із природно порушеною структурою, 
при максимальному розмірі негабаритної фракції 0,8 м (визначається за шириною 
приймального отвору дробарки) вихід негабариту в умовах підривання за 
традиційними схемами складає 10 %. Після впровадження розроблених 
рекомендацій об’єм виходу негабариту скоротився до 5 %. 

Слід звернути увагу на те, що пропонована схема підривання типу 
«вертикальний клиновий вруб» виявляє свою ефективність саме в межах 
верхнього шару уступу на рівні набійки.  Що стосується розробки родовищ на 
схилах, схема потребує вдосконалення техніки контурного підривання шляхом 
поєднання в контурному ряді захисної тріщини, оточеної зоною підвищеної 
тріщинуватості, розвинутою переважно в бік  висаджуваного  блоку [6]. 

Висновки 
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В умовах масових вибухів на кар’єрах із застосуванням коротких 
свердловинних зарядів набуває великого значення керування крайовими ефектами 
при формуванні силових і деформаційних полів. Основні пропозиції щодо техніки 
і технології виконання буровибухових робіт на гірських схилах спрямовані на: 

- орієнтацію фронту силового поля вибуху свердловинних зарядів в напрямку 
покрівлі уступу шляхом їх нижнього ініціювання; 

- ліквідацію перебуру шляхом буріння свердловин до рівня підошви уступу та 
використання проміжних ініціаторів конічної форми для орієнтації силового 
потоку при вибуху бойовика в напрямку кутової зони дна свердловини; 

- організацію взаємодії суміжних силових полів у верхньому шарі масиву на 
рівні набійки для запобігання підвищеного виходу негабаритної фракції;  

- впровадження раціональних параметрів розташування свердловинних 
зарядів обмеженої довжини в системі масового вибуху з метою досягнення 
мінімальних енергетичних втрат в торцевих зонах зарядів; 

- розробки комбінованої  схеми підривання з групуванням кількох рядів 
свердловинних зарядів, що підриваються в групі одночасно з формуванням 
масового руху породи за принципом вертикального врубу та з підриванням груп в 
режимі   коротких  сповільнень; 
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