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Фізико-механічні властивості гірських порід зумовлюють енергетичні витрати процесів руйнування, дроблення і 

подрібнення. При цьому слід зазначити, що для гірських порід характерні численні недосконалості і дефекти струк-

тури, які суттєво впливають на їх міцність і енергетичні витрати при механічній переробці гірничої маси. Одним із 

основних етапів у технології видобутку корисних копалин є буровибухові роботи, які задають інтенсивність і рівно-

мірність дроблення, а, отже, і ефективність подальших технологічних процесів переробки мінеральної сировини. 

Екскавація, механічне дроблення й інші операції гірничого виробництва безпосередньо залежать від якості вибухової 

підготовки гірничої маси. Зміна міцності з плином часу після вибухового впливу пов’язана з газодинамічними про-

цесами в макро- та мікротріщинах за рахунок проникнення в них продуктів детонації. У природних умовах ефект 

зміни властивостей порід має неконтрольований, часом випадковий характер. Кероване збільшення щільності мікро-

тріщин і контрольоване зниження міцності властивостей неоднорідної породи на період проведення технологічних 

процесів може суттєво підвищити їх ефективність. Розглянуто можливість керування міцністю підірваної гірської 

маси за допомогою штучного створення мостів у тріщинах, які розклинюють стінки мікротріщин, що утворилися 

після вибухового впливу, і перешкоджають їх змиканню. Наведено аналітичні схеми та розрахунок змін напруг при 

дегазації без наявності мостів і з їх присутністю. Експериментально підтверджено гіпотезу про те, що тверді 

інертні добавки в заряді вибухової речовини (ВР) перешкоджають заліковуванню мікротріщин після вибухово-

го руйнування гірських порід.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У всіх технологічних 

схемах видобутку і переробки корисних копалин, 

представлених міцними скельними породами, у якос-

ті початкової ланки передбачається їх вибухове руй-

нування і подальше механічне дроблення гірської 

маси. Скельні породи в кар'єрах піддаються імпульс-

ному впливу, тому дроблення масиву супроводжу-

ється послабленням міжзернових зв’язків, збільшен-

ням довжини частини мікротріщин, накопиченням 

нових дефектів кристалічної структури і, як наслідок, 

виникає зміна характеристик міцності породи. 

Міцність гірських порід визначається, в основно-

му, кількістю, розмірами і орієнтацією наявних різ-

них дефектів атомної або молекулярної кристалічних 

решіток [1, 2], а саме, точкових (нуль-мірних), ліній-

них, а також ланцюжків точкових і лінійних дефектів, 

що створюють просторові структури, які, в свою чер-

гу, формують мікро- та макротріщинуватість гірських 

порід. 

З огляду на короткочасний характер швидкоплин-

ного вибухового впливу, більшість мікротріщин при-

пиняють свій розвиток до завершення макроскопіч-

ного руйнування, зумовлюючи зміну міцності улам-

ків, що утворились. Після припинення вибухового 

впливу колишня структура породи може не віднов-

люватися, тобто зв’язки в її елементах залишаться 

деформованими. На цьому рівні деформування спо-

стерігається часткове відновлення міцності породи і 

зв’язку зі змиканням мікротріщин. 

Руйнування порід з декількома системами приро-

дних тріщин, відбувається комплексно [3]. Для таких 

порід характерно ще більш складне дроблення в по-

рівнянні з монолітними масивами з огляду на зага-

сання радіальних тріщин при їх зустрічі з природни-

ми тріщинами або іншими дефектами масиву. В та-

ких породах тріщини при появі розтягувальних на-

пруг починають розвиватися разом з ростом останніх. 

При досягненні певної критичної напруги зростання 

тріщин починає носити катастрофічний характер, а 

середовище руйнується [4, 5]. Руйнування проходить 

і від зарядної камери до вільної поверхні внаслідок 

концентрації напружень і деформацій на природних 

тріщинах, і від вільної поверхні до зарядної камери в 

результаті дії відбитих хвиль розтягування [6]. 

У середовищах з особливо інтенсивно розвине-

ною природною тріщинуватістю дроблення під дією 

розтягувальних зусиль за фронтом прямої хвилі стис-

нення має місце лише в області, що безпосередньо 

контактує з зарядом [7]. Але потрібно враховувати, 

що, незважаючи на те, що на деякій відстані від заря-

ду дроблення практично припиняється, масив розпа-

дається по природнім макротріщинам [8]. 

Розрахунки показують [9, 10], що енергія утво-

рення нових поверхонь становить дуже малу частку 

від загальної енергії вибуху. Потенційна енергія де-

формування, кінетична енергія переміщуваної гірни-

чої маси і залишкова теплова енергія продуктів дето-

нації значно перевершують поверхневу енергію, про-

те природа явища така, що без цих «зайвих» витрат 

енергії не відбувається і самого руйнування. Повну 

енергію, що забезпечує задану ступінь дроблення, 

можна визначити через поверхневу енергію утворе-

них кусків і коефіцієнт корисної дії вибуху. 

В роботі [11, 12] проведено ряд експериментів, на 

основі яких висунута гіпотеза про те, що збільшення 

межі міцності зразків з плином часу після прикладен-

ня навантаження тісно пов’язане з процесом десорб-

ції і дегазації продуктів детонації, що попередньо 

проникли в природні і утворені під час вибуху мікро-

тріщини. Це також підтверджується тим, що при ме-

ханічному ударному навантаженні простежувалася 

стабільність міцнісних властивостей випробовуваних 

зразків, що можна пояснити відсутністю продуктів 

детонації. Це дає підставу стверджувати про значний 
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вплив газоподібних продуктів детонації на процес 

змикання мікротріщин, тому важливим питанням є 

механізм їх поведінки безпосередньо після вибуху. 

У загальному випадку можливі три форми зв’язку 

газу з твердою речовиною: 

– адсорбція – зв’язування молекул газу на поверх-

ні твердої речовини під дією сил молекулярного тя-

жіння; 

– абсорбція – проникнення молекул газу в речо-

вину без хімічної взаємодії і утворення «твердого 

розчину»; 

– хемосорбція – хімічна сполука молекул газу і 

твердої речовини. 

Основна кількість сорбованих породою газоподі-

бних продуктів знаходиться в адсорбованому стані. З 

підвищенням тиску кількість сорбованого газу збіль-

шується, з підвищенням температури – зменшується. 

Коли при зниженні тиску в зарядній камері кіль-

кість сорбованого газу зменшується, більшість віль-

них від дрібнодисперсних частинок мікротріщин 

змикаються, витісняючи зі своїх порожнин газоподі-

бні продукти детонації. Але частина їх адсорбційно 

закріплюється в мікротріщинах, ускладнюючи пода-

льше їх змикання і сповільнюючи процес відновлен-

ня міцності гірської породи. З плином часу після ви-

буху за рахунок подальшої дегазації мікротріщин і 

релаксації напружень триває відновлення міцності 

гірських порід. Максимальне знеміцнення спостеріга-

ється безпосередньо після вибуху. 

Процесу відновлення міцності кусків відбитої ви-

бухом гірничої маси можуть перешкоджати дрібно-

дисперсні тверді частинки, які потрапляють всереди-

ну порожнин мікротріщин і уторюють там так звані 

«мости». Штучне створення мостів, які розклинюють 

стінки мікротріщин, що утворилися після вибухового 

впливу, і перешкоджають їх змиканню є актуальною 

задачею і потребує подальшого дослідження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-

повнення порожнин мікротріщин твердими частин-

ками в процесі їх розвитку при впливі імпульсних 

навантажень може здійснюватися трьома способами. 

Найбільш простий з них – переміщення інертних ма-

лодисперсних твердих частинок газовими потоками, 

що виникають при детонації зарядів ВР. Інертні час-

тинки, що захоплюються газовим потоком, потрап-

ляють в мікротріщини, сприяючи їх розвитку на по-

чатковій стадії. У тупикових мікротріщинах газові 

потоки гальмуються, залишаючи в їх порожнинах 

тверді частинки. Порожнини таких мікротріщин за-

повнюються цими частинками від гирла до вершини. 

Як приклад можна розглядати цементний пил, 

який, потрапивши в мікротріщини в процесі вибуху, 

практично повністю заповнює порожнини і переш-

коджає подальшому їх змиканню і відновленню мі-

цності породи. При наявності навколо заряду вибу-

хової речовини шару дрібнодисперсного інертного 

пилу після вибуху не зафіксовано процеси віднов-

лення міцності гірської породи з плином часу. 

При падінні тиску в зарядній камері мікротріщи-

ни прагнуть замкнутися, але ділянки конденсації 

йоду служать проміжними опорами для утвореної 

системи своєрідних важелів, які при зближенні сті-

нок порожнин і їх схлопуванні біля гирла створю-

ють розтягувальні зусилля поблизу вершини. Зусил-

ля, що виникають в вершинах мікротріщин, сприя-

ють їх розвитку, що є причиною подальшого зни-

ження міцності породи після завершення вибуху. 

Залежно від інтенсивності силового поля на по-

верхні гірської породи і умов детонаційного процесу 

можуть утворюватися адсорбційні шари товщиною 

в одну або кілька молекул. 

При цьому: 

1) адсорбційні сили подібні силам основних хі-

мічних зв’язків і діють лише на малих відстанях; 

2) адсорбційну активність проявляє не вся пове-

рхня адсорбенту, а тільки лише певні активні 

центри, розташовані на опуклих ділянках, виступах, 

зламах, тобто на найбільш доступних місцях; 

3) молекули газоподібних продуктів детонації 

фіксуються на адсорбційних центрах, не переміща-

ються по поверхні породи і не взаємодіють один з 

одним, утворюючи формально ще один поверхневий 

шар. 

При високих температурах одночасно з адсорб-

цією відбувається десорбція внаслідок дії молекуля-

рно-кінетичних сил. При вирівнюванні швидкостей 

згаданих процесів в системі встановлюється динамі-

чна рівновага і тоді процеси адсорбції йоду або сви-

нцю в мікро- і макротріщинах можуть підкорятися в 

першому наближенні рівнянню Ленгмюра, хоча в 

дійсності процес більш складний [21]: 

bP

bP
KA




1 ,  (1) 

де K та b – постійні для даного процесу і заданих 

умов; Р – рівноважний парціальний тиск газоподіб-

них продуктів детонації, що адсорбуються, разом з 

інертними добавками, Па. 

Слід зазначити, що кількість адсорбованих газо-

подібних компонентів не залежить від тиску, а всьо-

го лише від швидкості детонації використовуваної 

ВР. Стан динамічної рівноваги можна описати конс-

тантою рівноваги адсорбції, яка тим більше, чим 

сильніше виражена спорідненість продуктів детона-

ції і інертних добавок з природою гірської породи. З 

підвищенням температури посилюється процес де-

сорбції, тому що зростає ентропія, а, відповідно, 

кінетична енергія зв'язування частинок твердих іне-

ртних добавок з адсорбційно-активними центрами 

гірської породи. Одночасно з цим, тиск в неоднорі-

дностях гірської породи падає, що також сприяє 

адсорбції і сублімації інертних добавок. 

В роботах [7, 8] показано, що міцність фрагмен-

тів підірваної гірничої маси з часом збільшується на 

10–15 %. Це пояснюється поступовою дегазацією 

мікротріщин і, як наслідок, частковим їх змиканням. 

Разом з тим, наявність в заряді ВР пилоподібних 

частинок навпаки призводить до деякого зменшення 

міцності уламків. Механізм цього зменшення не є 

очевидним, особливо, якщо міцність зменшується з 

часом. На перший погляд складається враження, що 

пилоподібні частинки після вибуху деякий час про-

довжують рухатися до вершини тріщини. Але таке 

припущення є невірним, оскільки потенційна енер-

гія системи в цьому випадку безпричинно збільшу-

ється [9]. 
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Для того, щоб пояснити зменшення міцності 

окремих частин розглянемо ідеальну кристалічну 

середу з кубічними решітками (рис. 1, а). В резуль-

таті дії вибуху в ній утворюються тріщини. Мікрот-

ріщина, при розгляді на молекулярному рівні, являє 

собою область, де стався розрив молекулярних 

зв’язків. Тому вершину тріщини можна схематично 

уявити, як показано на рис. 1, б. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Кристалічне середовище  

з кубічними решітками для розгляду мікротріщини 

на молекулярному рівні: а) – ідеальна  

кристалічна решітка; б) – кристалічна решітка  

з розривом молекулярних зв’язків 
 

При формуванні тріщини вибухом її порожнина 

заповнюється газоподібними продуктами детонації. 

Їх дія на береги тріщини створює розподілене наван-

таження q, в області вершини тріщини створюється 

як розтягувальна та стискаюча напруги. Дійсно, 

представивши область 1 і 2 у вигляді жорстких балок, 

можна прийти до розрахункової схеми для визначен-

ня зусиль у зв’язках, що з’єднують ці балки (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Розрахункова схема для визначення 

зусиль у зв'язках, що з'єднують балки 
 

Зв'язки 1 та 2 (рис. 2) не слід розглядати як моле-

кулярні зв'язки АВ і СD, показані на рис. 1, б. Дійс-

но, області розтягувальних і стискаючих напруг в 

вершині тріщини можуть поширюватися на десятки 

і сотні міжатомних відстаней. А вже при трьох зв'я-

зках задача стає статично невизначеною. Проте 

зв’язок 1 цілком обґрунтовано може відображати 

сукупність міжатомних зв’язків, що знаходяться в 

розтягнутому стані. Зв’язок 2 являє собою сукуп-

ність стиснутих зв’язків. 

Всі ці припущення є цілком допустимими, оскі-

льки ми не ставимо завдання детального розрахунку 

напружено-деформованого стану навколо тріщини, 

а тільки хочемо показати на якісному рівні, як мо-

жуть змінюватися напруги при дегазації без наявно-

сті мостів і з їх присутністю. 

Розглянемо верхню балку. Розподілене наванта-

ження замінимо зосередженим, зобразимо опорні 

реакції (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Зображення опорних реакцій 

 

Складемо рівняння рівноваги: 

 

R2 – R1 + qL = 0 – лінійне відносно осі Y,     (2) 

 

qL(L/2 + a) – R1а = 0 – 

моментів відносно полюсу А              (3) 

 

З (3) маємо: 

R1 = qL(L/(2а) + 1). 

З (2): 

R2 = qL(L/(2а) + 1) – qL = qL(L/(2a)). 

 

Значення реакцій вийшли позитивними, отже у 

зв’язку 1 є напруження розтягу, а в зв’язку 2 – стиску. 

По міру дегазації сила Q зменшується практично 

до нуля. Напруги також зменшуються, що створює 

сприятливі умови для відновлення міжатомних 

зв’язків в вершині тріщини («заліковування» тріщи-

ни) і зростання міцності з часом, відповідно. 

Інакше відбувається цей процес при наявності 

мостів (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Розподіл навантажень при наявності 

мостів 

 

Частинки можуть рухатися до вершини тріщини, 

поки не утворюють щільний контакт з берегами трі-

щини. В результаті цього при дегазації сила P буде 

збільшуватися, і з часом стане рівною Q. Цей процес 

можна трактувати, як переміщення сили Q в нове по-

ложення. Рівняння рівноваги зміняться, отже, змінять-

ся і значення опорних реакцій, тобто відбудеться зміна 

напруженого стану в вершині тріщини. Склавши рів-

няння рівноваги для цього випадку можна якісно дос-

лідити зміну реакцій в залежності від положення інер-

тних частинок (мосту) по довжині тріщини: 

 

R2 – R1 + P = 0  – лінійне відносно вісі Y        (4) 

 

P(b + a) – R1а = 0 – 

моментів відносно полюса А                (5) 

З (5): 

R1 = P(b/а + 1). 

З (4): 

R2 = P(b/а) + 1) – P = P(b/a). 
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Розрахунок було зроблено (рис. 4) для значень b, 

що складають деяку частину L. Довжина тріщини і 

величина сили Q прийняті за одиницю. 

Для розподіленого навантаження (без мосту і до 

дегазації) значення реакцій склало: R1 = 6Q, R2 = 

5Q. 

При наявності мосту, реакції істотно залежать 

від положення частинок. Так, якщо так званий міст 

знаходиться на відстані b = 0,1L, то напруги розтягу 

в вершині тріщини після дегазації стануть в три рази 

меншими. Тому міцність фрагментів повинна бути 

приблизно такою (дещо меншою), як і міцність від-

разу після вибуху без застосування пилоподібних 

включень. 

Якщо міст знаходиться на початку тріщини, то 

напруги розтягу в вершині тріщини після дегазації 

стануть в два рази більшими. Тому міцність підірва-

них фрагментів повинна бути менше міцності фраг-

ментів, отриманих без пилу, тобто має спостерігати-

ся посилення дроблення після вибуху. 

Для того, щоб підтвердити це припущення про-

водили серію експериментальних досліджень, де в 

якості дрібнодисперсної інертної добавки викорис-

товували будівельний цемент. Після вибуху в шпурі 

неруйнівного заряду вибухової речовини, що міс-

тить в якості оболонки дрібнодисперсний пил, мо-

дель була розділена на частини за допомогою мета-

левого клина, а поверхні розколу вивчали на елект-

ронному мікроскопі (рис. 5). 

 

 
а) 

 

а 

б) 

 

Рисунок 5 – Дослідження заповнення тріщин під час 

вибуху: а) – заряду без інертних добавок  

і без оболонки; б) – заряду з оболонкою  

з цементного пилу 

 

На знімках поверхні розколу зразка, що був при-

йнятий за еталон (рис. 5, а) є характерна тріщина, 

що нічим не заповнена. Ймовірно, що з часом вона 

зімкнеться під дією зовнішніх сил. В той час, як на 

рис. 5, б зафіксовані заповнені частинками цементу 

порожнини мікротріщин, о підтверджує видвинуту 

гіпотезу і є підставою для подальших промислових 

досліджень. Отже, процесу змикання мікротріщин 

можуть перешкодити тверді частинки в їх порожни-

нах, куди вони можуть потрапити разом з газоподі-

бними продуктами детонації. 

Результати даних експериментів дозволили та-

кож отримати емпіричну залежність відносної гли-

бини тріщини від акустичної жорсткості середови-

ща, що заповнює зазор: 

 

  75874,0c107,0h 4
тр   

;               (6) 

 

де коефіцієнт кореляції – 0,98; трh
 – відносна гли-

бина утвореної тріщини. 

Отримані результати дають підставу стверджу-

вати, що інертні частки (які мають більшу густину 

та вагу), що заповнюють мікротріщини, оберігають 

від вильоту газоподібні продукти детонації, сприя-

ючи проникненню їх в тріщини, що утворилися від 

проходження ударної хвилі 

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження дають підс-

таву стверджувати, що процесу відновлення міцності 

кусків відбитої вибухом гірничої маси можуть запобі-

гати мікрочастинки, які потрапляють усередину поро-

жнин мікротріщин з продуктами детонації й утворю-

ють на стінках мікротріщин формування (мости), що 

перешкоджають їх змиканню. Оскільки по мірі дега-

зації напруги в тріщинах зменшуються, що створює 

сприятливі умови для відновлення міжатомних 

зв’язків в вершині тріщини («заліковування» тріщи-

ни) і зростання міцності з часом, відповідно, то ная-

вність мостів в мікротріщинах призводить до того, 

що з часом міцність фрагментів підірваної гірничої 

маси залишається приблизно такою (дещо меншою), 

як і міцність відразу після вибуху без застосування 

пилоподібних включень. 

Додатково отримано емпіричну залежність віднос-

ної глибини тріщини від акустичної жорсткості сере-

довища. 
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INFLUENCE OF FINE DISPERSED INERT SOLID PARTICLES IN CHARGE  

ON SOLID MEDIA SOFTENING 

V. Kulynych, І. Pieieva, V. Vorobyov, L. Vorobyova, V. Chebenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

ORCID: 0000-0003-1702-2989; 0000-0003-4916-7381; 0000-0002-3446-4714; 0000-0001-5333-6091; 

0000-0003-1076-2562 

Purpose. Effectiveness evaluation the artificial creation of bridges that wedge the microcracks walls formed after the 

explosive effect and prevent their closure to implement the rock strength control. Methodology. Analytical schemes and 

calculation of stress changes during degassing without bridges and with their presence on the basis of material resistance 

basic dependences and rules are given. The presence of inert particles in the cracks was experimentally evaluated using an 

electron microscope. Findings. Сontrolling possibility the exploded rock mass strength by means of bridges in cracks arti-

ficial creation, which wedge the microcracks walls formed after the explosive effect and prevent their closure, is consid-

ered. Analytical schemes and calculation of voltage changes during degassing without bridges and with their presence are 

given. The hypothesis that solid inert additives in the explosive charge prevent the healing of microcracks after the rocks 

explosive destruction has been experimentally confirmed. Originality. For the first time, it is analytically described the 

behavior of inert particles inside the microcracks, the adsorption processes that occurs there. Practical value. The obtained 

results could be used during planning and realization rock mass blasting operations. Сonclusions. Studies suggest that the 

process of restoring the strength the pieces reflected by the rock mass explosion can be prevented by microparticles that 

enter the microcracks cavities with detonation products and form on the walls of microcracks formation (bridges) that pre-

vent their closure. Since as the degassing stresses in the cracks decrease, which creates favorable conditions for the restora-

tion of interatomic bonds at the crack tip ("healing" of the crack) and increase strength over time, accordingly, the bridges 

presence in microcracks leads to the fact that over time the strength of fragments the exploded rock mass remains approx-

imately the same (slightly less) as the strength immediately after the explosion without the use of pulverulent inclusions. 

Additionally, the empirical dependence of the relative crack depth on the medium acoustic stiffness the is obtained. 

Кey words: Strength, rock, degassing, microcracks, inert components, adsorption.  
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