
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2019 (119) 
99 

УДК 662.221.4                                                                                                  DOI: 10.30929/1995-0519.2019.6.99-105 
 

ЗМІНА ПОРИСТОСТІ ТА УТРИМУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ  
ПІД ВПЛИВОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ 

О. В. Ган 
Науково-дослідна лабораторія з проблем сейсмічної безпеки технологічних вибухів  
Інститут гідромеханіки Національної академії наук України 
вул. Марії Капніст, 8/4, м. Київ, 02000, Україна. E-mail: gan_elena@ukr.net 
А. Л. Ган, В. В. Вапнічна, Л. В. Шайдецька 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
вул. Борщагівська, 115/3, м. Київ, 03056, Україна. 
Проведено дослідження щодо збільшення активної площі поверхні частинок (гранул) аміачної селітри (АС) 

під дією ультразвукового випромінювання. Проведено мікроскопічні дослідження як звичайних частинок (гра-
нул) АС, так і оброблених ультразвуковим випромінюванням та встановлено відсотковий склад нереалізованої 
активної площі поверхні аміачної селітри. Експериментально отримано залежність утримуючої здатності АС 
від часу обробки її ультразвуком для щільної та пористої аміачної селітри. Встановлено, що вплив ультразвуко-
вих хвиль на гранули аміачної селітри супроводжується наступними ефектами: інтенсифікуються процеси пе-
реносу ваги, підвищується температура оброблюваного матеріалу, відбувається перерозподіл тиску за об’ємом 
пресування, він стає більш рівномірним через зниження пристінного тертя, а за рахунок руйнування внутрішніх 
перегородок в гранулах збільшується активна площа поверхні АС. Практичне значення полягає в обґрунтуванні 
технологічних способів керування параметрами вибухового імпульсу шляхом використання водонаповнених 
спінених вибухових речовин регульованої щільності, що забезпечує можливість підвищення корисного викори-
стання енергії вибуху для дотримання необхідного ступеня ущільнення просадних лесових ґрунтів на визначе-
ну глибину. 
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Проведены исследования по увеличению активной площади поверхности частиц (гранул) аммиачной селит-

ры (АС) под воздействием ультразвукового излучения. Проведены микроскопические исследования как обыч-
ных частиц (гранул) АС так и обработанных ультразвуковым излучением и установлен процентный состав не-
реализованной активной площади поверхности аммиачной селитры, а также улучшение удерживающей спо-
собности аммиачной селитры относительно жидкого топлива. Установлено, что влияние ультразвуковых волн 
на гранулы аммиачной селитры сопровождается следующими эффектами: интенсифицируются процессы пере-
носа веса, повышается температура обрабатываемого материала, происходит перераспределение давления по 
объему прессования, он становится более равномерным из-за снижения пристенного трения, а за счет разруше-
ния внутренних перегородок в гранулах увеличивается активная площадь поверхности АС. Практическое зна-
чение состоит в обосновании технологических способов управления параметрами взрывного импульса путем 
использования водонаполненных вспененных взрывчатых веществ регулируемой плотности, обеспечивает воз-
можность повышения полезного использования энергии взрыва для соблюдения необходимой степени уплот-
нения просадочных лессовых грунтов на определенную глубину.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогодні вироб-

ництво вибухових речовин (ВР) зосереджено на 
спеціальних підприємствах, що значно збільшує 
вартість внаслідок навантажувально-розвантажу-
вальних робіт, транспортування і забезпечення без-
пеки при зберіганні і транспортуванні, збільшення 
часу між виробництвом та використанням вибухової 
речовини. Тому при ущільненні нестійких просад-
них ґрунтів у міських умовах і на гірничих підпри-
ємствах відкритого типу доцільно виготовляти ви-

бухові речовини безпосередньо на місцях проведен-
ня вибухових робіт. Їх прийнято називати вибухо-
вими речовинами місцевого приготування.  

Майже всі промислові ВР є сумішевими систе-
мами. Основу вибухових сумішей становлять базові 
речовини, які можуть бути вибуховими вже в почат-
ковому стані, як наприклад, в сумішах на основі 
тротилу, гексогену, октогену тощо або окислювача-
ми, як це реалізовано в сумішах на основі аміачної 
селітри. Додаткові компоненти до основних речовин 
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в сумішевих системах виконують роль базових або 
додаткових горючих (окислювачів). Спінені вибухо-
ві композиції складаються з аміачної селітри, повер-
хнево-активних речовин (ПАР), води і можуть міс-
тити різні добавки [1]. Основною перевагою таких 
ВР є те, що механічне змішування розчину ПАР і 
аміачної селітри проводять в низькошвидкісному 
режимі без спінювання суміші подачею цієї суспен-
зії під тиском до об'єкта проведення підривних робіт 
та дозованою аерацією його за рахунок ежектування 
повітря потоком суміші з прямоточною видачею 
спіненої вибухової композиції до місця застосуван-
ня. Цим досягається підвищення безпеки робіт, 
оскільки неспінена суміш розчину ПАР і аміачної 
селітри не чутлива до удару і тертя, а вибухові влас-
тивості цієї суспензії проявляються тільки після на-
сичення суміші бульбашками повітря при виході 
потоку піносуспензіі з ежектора. Крім того, ежекто-
рний прямоточний метод дозволяє виробляти значні 
об’єми спіненого вибухового композиту місцевого 
приготування. 

Актуальність даної теми полягає у забезпеченні 
фізичної стабільності спінених ВР, особливо у від-
критих зарядах, за рахунок збільшення активної 
площі поверхні АС, а відповідно і утримуючої здат-
ності шляхом ультразвукової обробки гранул (час-
тинок) АС.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Практика використання безтротилових ВР на основі 
аміачної селітри має широке застосування як при 
видобутку корисних копалин [2], так і при ущіль-
ненні нестійких просадних лесових ґрунтів в умовах 
міської забудови [3]. Спінені вибухові композиції 
призначались для ведення робіт в гірничорудній 
промисловості в шпурових і накладних зарядах не-
значної площі при руйнуванні негабариту, видобут-
ку штучного каменю та розмінуванні мінних полів. 

В роботі [4] авторами було виявлено що при три-
валій дії ультразвуку на АС починають руйнуватись 
самі гранули, що призводить до збільшення щільно-
сті самої АС, а відповідно, зменшення її активної 
поверхні. Для підвищення утримуючої здатності в 
роботі [5] автором була запропонована технологія 
термо-вакуум-імпульсного просочення аміачної се-
літри дизельним паливом, що збільшує утримуючу 
здатність АС різних марок за рахунок видалення 
повітря і водяного пару з дрібних капілярів, що при-
зводить до збільшення питомої поверхні АС. 

В роботі автори пропонують перед змішуванням 
аміачної селітри з дизельним паливом оброблювати 
гранули АС розчином ортофосфорної кислоти, що 
підвищує її пористість при подальшому нагріванні 
до 60–65С̊ з одночасним змішуванням гарячої АС з 
дизельним паливом, після чого суміш охолоджуєть-
ся. Значна кількість досліджень [6–8] присвячена 
виготовленню та вдосконалення вибухових речовин, 
але вплив ультразвукового випромінювання на 
утримуючу здатність аміачної селітри розглянутий 
недостатньо.  

Методи дослідження. Мікроскопічні досліджен-
ня сколу гранул (частинок) аміачної селітри, експе-
риментальні дослідження пористості та утримуючої 
здатності аміачної селітри під впливом ультразвуко-

вого випромінювання та аналіз відкритої, закритої 
та повної пористості АС.  

Мета роботи – визначення впливу ультразвуко-
вого випромінювання на пористість та утримуючу 
здатність аміачної селітри.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
обробки зразків АС в якості джерела акустичного 
випромінювання застосовувався ультразвуковий 
генератор типу УЗГ5-1,6/22.  

Дослідження впливу ультразвукових (УЗ) хвиль 
на аміачну селітру проводилось наступним чином. 
Від ультразвукового генератора УЗГ5-1,6/22  до об-
мотки перетворювача підводиться дві напруги: по-
стійна і змінна. Під дією постійної напруги через 
обмотку 8-ми пакетів протікає постійний струм по-
ляризації. Перемінна напруга створює струм збу-
дження. Таким чином, в двигуні створюються по-
здовжні механічні коливання. Ці коливання переда-
ються на діафрагму, на якій розміщена ємність з 
водою, що містить в собі посудину зі зразком АС. 
Рівень води в ємності повинен співпадати або бути 
вище ніж рівень зразка АС в посудині (рис. 1). За 
рахунок процесу кавітації створюються умови для 
переходу зразка у високодисперсний стан з утво-
ренням однорідної і хімічно чистої суміші. В проце-
сі обробки зразків ультразвуковим випромінюван-
ням суттєве значення має вибір оптимальної інтен-
сивності хвиль. При занадто малій інтенсивності для 
заданої частоти кавітаційні процеси можуть не роз-
виватися, а занадто висока інтенсивність може при-
звести до значного зростання розтягуючих зусиль 
максимального радіуса кавітаційної площини, що 
приводить до послаблення кавітаційних процесів. 
Поріг кавітації залежить від фізико-хімічних влас-
тивостей рідини і особливо від частоти ультразвуку.  

 

 
 

Рисунок 1 – Загальний вигляд ультразвукового  
генератора типу УЗГ5-1,6/22 та дослідний зразок  

АС на діафрагмі з заповненою водою 
 
Акустична кавітація є ефективним засобом пере-

творення енергії звукової хвилі низької щільності в 
енергію високої щільності, пов’язану з пульсаціями 
і утворенням кавітаційних бульбашок. У фазі розрі-
дження акустичної хвилі в рідині утворюються роз-
риви у вигляді порожнин, які заповнюються насиче-
ними парами цієї рідини. У фазі стиснення під дією 
підвищеного тиску і сил поверхневого напруження 
порожнини закриваються. Через стінки порожнин в 
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них проникає розчинений у рідині газ, який потім 
піддається сильному адіабатичному стисненню. 

Для збудження кавітації у воді при 20 кГц потрі-
бна інтенсивність звуку близько 1 Вт/см2, при  
200 кГц – 10 Вт/см2, при 500 кГц – 200 Вт/см2, а при 
3 мГц – 50 кВт/см2 [9]. Обробка ультразвуковим 
випромінюванням зразків АС відбувалась при час-
тоті 22±1,65 кГц з інтенсивністю звуку в межах від 
0,5 Вт/см2 до 4 Вт/см2.  

Мікроскопічні дослідження зовнішньої та внут-
рішньої структури сколу гранул (частинок) аміачної 
селітри, як обробленої ультразвуковим випроміню-
ванням, так і без, виконано в Інституті надтвердих 
матеріалів імені В. Н. Бакуля за допомогою мікро-
скопу типу Ломо Метам Р-1, оснащеного ССD від-
еокамерою DigitalKOCOM, які дозволяють виводити 
дані дослідних зразків на дисплей комп’ютеру зі 
збільшенням у 176, 360 та 900 разів.  

Тіло гранул аміачної селітри (нітрат амонію) 
NH4NO3 являє собою полікристалічну структуру 
білого кольору, яка вміщує в собі 60 % кисню, 35 % 
азоту і 5 % гідрогену [10]. 

Структура сколу гранул АС досліджувалась з 
глибиною проникнення 40 мкм (рис. 2) і 60 мкм 
(рис. 3) без обробки ультразвуковим випромінюван-
ням. Загальний вигляд поверхні пор гранули АС, 
обробленої ультразвуковим випромінюванням наве-
дено на рис. 4. 

 

100 µm

 
 

Рисунок 2 – Загальний вигляд поверхні пор 
гранульованої аміачної селітри глибиною 40 мкм 

 

 
 

Рисунок 3 – Загальний вигляд поверхні пор 
гранульованої аміачної селітри глибиною 60 мкм 

 

За даними спостережень під мікроскопом можна 
зробити висновок, що наявні на поверхні сколу гра-
нули аміачної селітри пори знаходяться в межах від 
3 % до 8 %. Проте ця частина поверхні існуючих 
пор гранули залишається не реалізованою, оскільки 
вона знаходиться в закритому вигляді.  

 

 
 

Рисунок 4 – Зображення сколу гранули аміачної 
селітри після ультразвукової обробки 

 
Дещо інша картина спостерігається на сколі гра-

нули, яка оброблена ультразвуковим випроміню-
ванням. По перше – вона має гладку і блискучу по-
верхню, це обумовлене тим, що за рахунок впливу 
ультразвукових хвиль відбувається тертя між грану-
лами селітри, що в свою чергу сприяє відділенню 
слабо з’єднаних мікрочасток від гранули. По друге – 
екваторіальний скол гранули показує, що в ній на-
явний канал, тобто поверхня гранули має тріщину-
ватий характер, а це дозволить збільшити активну 
площу поверхні гранули за рахунок відкриття кана-
лу до поверхні внутрішніх пор. 

Оскільки активна поверхня площі гранул АС об-
робленої ультразвуковим випромінюванням зале-
жить від відкритої і закритої пористості доцільно 
більш детально розглянути повну пористість АС. 

При цьому можна виділити кілька категорій по-
ристості: 

• повна (або загальна) пористість; 
• відкрита пористість (або пористість насичення); 
• закрита (або ефективна) пористість. 
Повна пористість аміачної селітри складається з 

відкритої пористості – це наявність пустот, укладе-
них між зернами селітри, каверн і тріщин та закри-
тої пористості – це замкнуті пори селітри. Коефіці-
єнт відкритої пористості можна визначити згідно з 
ГОСТ 33832. Кількісно пористість характеризується 
коефіцієнтом пористості, який являє собою відно-
шення об’єму пор, тріщин, каверн і замкнутих пор 
до загального об’єму зразка селітри, і виражається в 
частках одиниці або відсотках. 

Підготовка зразків для випробування була на-
ступною: спочатку відбирались проби АС масою 
(70±5) грам методом квартування і засипались в ко-
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нічні колби з герметичною пробкою. Ці колби на-
грівались на водяній бані до температури + 50 єС та 
витримувались при даній температурі протягом  
2 годин. Потім охолоджують ці колби, помістивши 
їх у водяну баню з температурою + 25 єС протягом  
2 годин. При цьому спостерігали за рівнем води у 
водяній бані, який не повинен бути нижче рівня 
проби аміачної селітри. Після чого ці проби зберіга-
лись при температурі (20 ± 3) єС до проведення екс-
перименту.  

Експеримент проводився для двох незалежних 
випробувань протягом короткого проміжку часу на 
двох пробах. Послідовність виконання експеримен-
ту була наступною: спочатку видалили частинки 
гранул АС розміром менше ніж 0,5 мм за допомо-
гою сита. Пробу вагою (50±1) грам помістили в 
скляну колбу. Потім в колбу наливали індустріальну 
оливу марки І-40А доки воно повністю не покриє 
гранули АС, обережно перемішували таким чином, 
щоб поверхня всіх гранул була повністю змочена. У 
накритій склом колбі зразок АС витримувався про-
тягом 1 години при температурі (25 ± 2)єС. Після 
чого через воронку з ситом фільтрували зразок АС 
протягом 1 години для повного стікання надлишкової 
оливи. В наступному етапі для остаточного видален-
ня надлишку оливи зразок АС рівномірно за допомо-
гою м’якої плоскої кісточки поміщали на аркуш фі-
льтрувального паперу розміром 500х500 мм. з попе-
редньо загнутими зі всіх боків кінців приблизно на 
40 мм. для запобігання скатування гранул АС, в се-
редині якої розміщена всмоктуюча тканина. Через  
2 хвилини гранули АС переміщали на фільтруваль-
ний папір. Накривши зверху ще одним аркушем фі-
льтрувального паперу катали гранули АС приклав-
ши незначне зусилля за рахунок 8 кругових рухів. 
Потім, піднімаючи протилежні краї паперу перемі-
щують зразок АС до центу. Після проведення трьох 
таких операцій дослідний зразок обережно перемі-
щають на чистий аркуш фільтрувального паперу і 
повторюють вище описану операцію. Одразу після 
катання гранули поміщали в попередньо зважену 
чашу і зважували з точністю до ± 0,01 гр. 

Пористість аміачної селітри, обробленої ультра-
звуковим випромінюванням протягом 2, 4 та 6 хви-
лин з частотою 22±1,65 кГц визначали аналогічним 
чином. 

Відкрита пористість аміачної селітри ( X , %) як 
обробленої ультразвуковим випромінюванням, так і 
без, визначається за формулою: 
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де 2m  – маса проби зразка після просіювання, яка 

дорівнює 50 г; 1m  – маса проби після оброки, г. 

Середнє арифметичне значення двох паралель-
них визначень визначається за формулою: 
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Закрита пористість аміачної селітри визначається 
за формулою: 

 

срXповнаmзакрm −=  ,               (3) 

 

де повнаm – повна пористість, %, срX  – відкрита 

пористість, %. 
Визначити повну (абсолютну) пористість селітри 

можна методом Мельчера (вимірювання повної по-
ристості). Даний метод заснований на тому, що маса 
проекстрагованого і висушеного зразка є величина 
постійна як для гранульованої аміачної селітри, так і 
після її подрібнення.  

Таким чином, повна пористість селітри може бу-
ти визначена, якщо відомі щільність зразка і щіль-
ність (скелету) частинок аміачної селітри. 

Щільність гранульованої (щільної) селітри ста-
новить 88,0=обрρ г/см3, щільність (скелету) частинок 

аміачної селітри 725,1=твρ г/см3; для пористої селі-

три відповідно – 75,0=обрρ г/см3, 725,1=твρ г/см3). 

Якщо виразити об’єм скелету (твердої частини) 
аміачної селітри через щільність, тоді повну порис-
тість можна визначити: 

- для гранульованої «щільної» АС: 
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- для гранульованої «пористої» АС: 
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де зразкаV  – об’єм пор зразка; зразкаρ  і твρ  – щіль-

ність зразка селітри і його твердої частини (скелету 
або зерен). 

Результати визначень відкритої, закритої та по-
вної пористості різних типів аміачної селітри як до, 
так і після обробки ультразвуковим випромінюван-
ням наведено в табл. 1. 

Наведені дані табл. 1 свідчать про те, що вплив 
ультразвукового випромінювання на пористість амі-
ачної селітри носить наступний характер: при впли-
ві ультразвуку на АС протягом 2 хвилин зменшуєть-
ся пористість на 0,4 % для щільної АС і 0,7 % для 
пористої АС, тобто відбувається ущільнення АС. 
При цьому відкрита пористість для щільної АС зме-
ншується на 0,4 %, для пористої АС збільшується на 
0,3 %, закрита пористість для щільної АС залиша-
ється практично незмінною, для пористої АС змен-
шується на 1 %. Обробка АС ультразвуком протягом 
4 хвилин зменшується пористість на 0,7 % для 
щільної АС і на 1,1 % для пористої АС. Відкрита 
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пористість для щільної АС дещо збільшується, а 
закрита зменшується на 0,7 %. Для пористої АС від-
повідно: відкрита пористість збільшується на 0,6 %, 
а закрита зменшується на 1,7 %. Після 6 хвилинної 
обробки пористість для обох типів селітри залиша-
ється практично незмінною. 

 
Таблиця 1 – Вплив ультразвукового 

випромінювання на категорії пористості аміачної 
селітри 

Селітра 
Повна 
порист-
ість, % 

Відкрита 
порист-
ість, % 

Закрита 
порист-
ість, % 

Гранульована 
(щільна) АС 

49 7,575 41,425 

Пориста АС 56,5 7,14 49,36 

Гранульована 
(щільна) АС 
після ультра-
звукової обро-
бки 

2 хв. 
4 хв. 
6 хв. 

 
 
 
 
 

48,6 
48,3 
48,3 

 
 
 
 
 

7,17 
7,62 
7,19 

 
 
 
 
 

41,43 
40,68 
41,11 

Пориста АС 
після ультра-
звукової обро-
бки 

2 хв. 
4 хв. 
6 хв. 

 
 
 
 

55,8 
55,4 
55,4 

 
 
 
 

7,47 
7,73 
7,71 

 
 
 
 

48,33 
47,67 
47,69 

 
Аналіз наведених даних свідчить про те, що ущі-

льнення щільної АС відбувається переважно за ра-
хунок стиснення міжгранульного простору, а при 
ущільненні пористої АС спостерігається збільшення 
відкритої пористості і зменшення закритої за раху-
нок утворення каналів до внутрішніх пор гранул. 
Найбільший ефект перерозподілу відкритої і закри-
тої пористості для обох типів АС спостерігається 
при обробці ультразвуковим випромінюванням про-
тягом 4 хвилин. 

Для підтвердження отриманих результатів ви-
значено утримуючу здатність АС за допомогою 
статичного методу, який оснований на дії сил тя-
жіння.  

Послідовність проведення дослідження наступ-
на: спочатку пробу АС масою 100 г засипали в 
склянку ємністю 600 см3. ДП масою 20 г наливали в 
хімічний стакан і переносили в склянку з аміачною 
селітрою таким чином, щоб рідина рівномірно змо-
чила всі гранули. Для цього аміачну селітру і дизе-
льне паливо ретельно перемішували. Просочення 
гранул ДП тривала протягом 20 хв, після чого суміш 
розміщували на сито і не вбране в гранули дизельне 
паливо вільно стікало з сита протягом 1 доби. 

Утримуюча здатність щільної та пористої аміач-
ної селітри як у звичайному стані, так і після оброб-
ки ультразвуковим випромінюванням протягом 2, 4 

та 6 хвилин з частотою 22±1,65 кГц досліджувалась 
за допомогою дизельного палива, яке відповідає 
сучасним стандартам якості та вимогам екологічно-
го стандарту ЄВРО 5.  

Середня маса аміачної селітри з утриманим ДП 
визначається за формулою: 
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де 21,mm  – маса утриманого ДП двох зразків для 

АС.  
Утримуюча здатність аміачної селітри визнача-

ється за формулою: 
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де m  – маса проби аміачної селітри.  
За результатами експериментальних досліджень 

було побудовано залежності утримуючої здатності 
АС від часу її обробки ультразвуком відносно дизе-
льного палива (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Аналіз впливу ультразвукової обробки 
на утримуючу здатність щільної та пористої АС  

відносно ДП 
 
Утримуюча здатність щільної та пористої аміач-

ної селітри має досить низькі показники, що станов-
лять: для щільної АС – 2,84 %, для пористої АС – 
4,416 %. Після ультразвукової обробки значення 
утримуючої здатності становлять: для щільної АС 
після 2 хвилин оброки – 3,66 % (більше на 28,8 %, 
порівняно з початковою), після 4 хвилин – 5,2 % 
(тобто зростає на 83,1 %) та після 6 хвилин – 4,6 % 
(більше на 62 %); для пористої АС утримуюча здат-
ність після обробки її протягом 2, 4, 6 хвилин стано-
вить відповідно: 5,415 %, 6,424 %, 5,944 % (утри-
муюча здатність збільшилася на 22,62 %, 45,5 %, 
34,6 % відповідно)  

Аналіз експериментальних досліджень свідчить 
про те, що ультразвукове випромінювання аміачної 
селітри дозволяє суттєво збільшити її утримуючу 
здатність за рахунок збільшення активної площі 
поверхні, яке виникає за рахунок перерозподілу від-
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критої і закритої пористості як для щільної так і по-
ристої АС, внаслідок утворення каналів до внутрі-
шніх пор гранул. Водночас цей вплив носить нелі-
нійний характер. Тобто, на першому етапі при збі-
льшенні часу обробки ультразвуком до 4 хвилин 
утримуюча здатність АС збільшується і становить 
максимум. Це підтверджується максимальним пере-
розподілом відкритої і закритої пористості. Пода-
льше збільшення часу обробки АС ультразвуком 
призводить до зменшення її утримуючої здатності. 
Ця закономірність спостерігається як для пористої, 
так і для щільної АС.  

Зниження утримуючої здатності АС при обробці 
її ультразвуком понад 4 хвилин можна пояснити 
тим, що при тривалій дії ультразвуку починають 
руйнуватись самі гранули, що призводить до збіль-
шення щільності самої АС, а відповідно, зменшення 
її активної поверхні.  

Отже, вплив ультразвукових хвиль на гранули 
аміачної селітри супроводжується наступними ефе-
ктами: інтенсифікуються процеси переносу ваги, 
підвищується температура оброблюваного матеріа-
лу, відбувається перерозподіл тиску за об’ємом пре-
сування, він стає більш рівномірним через зниження 
пристінного тертя, а за рахунок руйнування внутрі-
шніх перегородок в гранулах збільшується активна 
площа поверхні АС. 

ВИСНОВКИ. 1. Гранули АС без дизельного па-
лива, оброблені УЗ хвилями, на поверхні мають гла-
дку поверхню, що обумовлене тим, що за рахунок 
тертя між гранулами селітри відбувається відділен-
ня часток від гранул, які слабко з’єднані з гранулою, 
а наявність каналу на екваторіальному сколі гранули 
свідчить про збільшення активної площі поверхні 
гранули за рахунок внутрішніх пор. 

2. Під впливом ультразвукового випромінювання 
відбувається ущільнення АС, причому ущільнення 
щільної АС відбувається переважно за рахунок сти-
снення міжгранульного простору, а при ущільненні 
пористої АС спостерігається збільшення відкритої 
пористості і зменшення закритої за рахунок утво-
рення каналів до внутрішніх пор гранул. Найбіль-
ший ефект перерозподілу відкритої і закритої пори-
стості для обох типів АС спостерігається при обро-
бці ультразвуковим випромінюванням протягом  
4 хвилин. Відкрита пористість для щільної АС дещо 
збільшується, а закрита зменшується на 0,7%. Для 
пористої АС відповідно: відкрита пористість збіль-
шується на 0,6%, а закрита зменшується на 1,7%. 
Загальна пористість зменшується на 0,7% для щіль-
ної АС і на 1,1% для пористої АС.  

3. Також при обробці АС ультразвуковим ви-
промінюванням протягом 4 хвилин спостерігається 
найбільша утримуюча здатність як щільної так і по-
ристої аміачної селітри, яка становить 5,2 % для 
щільної АС і 6,424 % для пористої АС, яка більша за 
необроблену АС відповідно на 83,1 % для щільної 
АС і на 45,5 % для пористої АС. Подальше збіль-
шення часу обробки АС ультразвуком призводить 
до зменшення її утримуючої здатності. Ця закономі-
рність спостерігається як для пористої, так і для 
щільної АС.  

4. Вплив ультразвукових хвиль на гранули аміа-
чної селітри супроводжується наступними ефекта-
ми: інтенсифікуються процеси переносу ваги, під-
вищується температура оброблюваного матеріалу, 
відбувається перерозподіл тиску за об’ємом пресу-
вання, він стає більш рівномірним через зниження 
пристінного тертя, а за рахунок руйнування внутрі-
шніх перегородок в гранулах збільшується активна 
площа поверхні АС. 
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CHANGE IN THE POROSITY AND DETENTION ABILITY OF AMMONIUM NITRATE  
UNDER THE INFLUENCE OF ULTRASONIC IRRADIATION  
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st Mary Kapnist, 8/4, Kyiv, 02000, Ukraine. Email: gan_elena@ukr.net 
A. L. Han, V. V. Vapnichna, L. V. Shaidetska 
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»  
st. Borshchagivska, 115/3, Kyiv, 03056, Ukraine. 
Purpose. The aim of the article is to increase in the active surface area of particles (granules) of ammonium nitrate 

(AN) under the influence of ultrasonic radiation. Methodology. Microscopic studies of both conventional AN particles 
and granules treated with ultrasonic radiation were carried out and the percentage of the unrealized active surface area 
of ammonium nitrate was established, as well as the improvement in the retention capacity of ammonium nitrate rela-
tive to liquid fuel. The dependence of the retention ability AN on the time of processing it with ultrasound for dense and 
porous ammonium nitrate was experimentally obtained. Results. It has been established that when ultrasonic radiation 
acts on ammonium nitrate for 4 minutes, its maximum retention capacity is observed. This is due to the fact that as a 
result of the action of ultrasound, the internal partitions in the granules (particles) AN are destroyed and part of the 
closed porosity becomes open. Due to this, the active surface area is increased for lubrication which requires a larger 
amount of the liquid component. And this in turn leads to an increase in the holding capacity of AN. Originality. It was 
established that the influence of ultrasonic waves on granules of ammonium nitrate is accompanied by the following 
effects: the processes of weight transfer are intensified, the temperature of the processed material is increased, pressure 
is redistributed over the pressing volume, it becomes more uniform due to a decrease in wall friction, and due to the 
destruction of internal partitions in granules the active surface area AN increases. Practical value. The practical signifi-
cance lies in the justification of technological methods for controlling the parameters of an explosive pulse by using 
water-filled foamed explosives of controlled density, which makes it possible to increase the useful use of explosive 
energy to comply with the required degree of compaction of subsidence loess soils at a given depth. We have obtained 
technological methods for controlling the parameters of the explosive pulse by using water-filled foamed explosives of 
controlled density, which makes it possible to increase the useful use of the energy of the explosion to comply with the 
required degree of compaction of subsidence loess soils to a certain depth. 

Key words: ammonium nitrate; porosity, holding capacity, active surface area AN, foamed explosive composition, 
ultrasonic radiation. 
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