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Робота призначена оцінці працездатності зарядів вибухових речовин різних конструкцій, до яких додається 
газоутворюючий енергоактивний компонент.

Україна належить до провідних світових виробників та експортерів гірничорудної продукції, має достатні 
розвідані запаси мінеральної сировини та значні резерви виробничих потужностей для постачання необхідних 
обсягів товарної продукції споживачам.

Одним з основних способів видобутку скельних корисних копалин є вибухове їх подрібнення на відкритих 
кар’єрних розробках. Керування вибуховим навантаженням твердих середовищ, що руйнуються, дає змогу впли-
вати на ефективність вказаного процесу видобутку.

Додавання до заряду вибухової речовини недетонуючих газоутворюючих енергоактивних компонентів за раху-
нок зниження максимальної величини тиску в зарядній порожнини на початковій стадії процесу вибуху та змен-
шення бризантної дії заряду на тверде середовище, що руйнується, призводить до скорочення виходу переподріб-
нених вибухом фракцій видобутої гірської маси.

Газоутворюючі енергоактивні компоненти на початковій стадії вибуху поглинають частину енергії, що виді-
ляється, для свого займання, зменшуючи тим самим руйнівну силу продуктів детонації. А на наступних стадіях 
вибуху за рахунок свого горіння виділяють додаткову енергію, яка посилює процес подрібнення породи.
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Частинки газоутворюючого компонента беруть участь у хімічному процесі вибуху, й гази, що виділилися при 
цьому, сприяють підвищенню коефіцієнта корисної дії вибухового навантаження.

Характеристики вибухового процесу, отримані при використанні газоутворюючих енергоактивних компонен-
тів, також дають змогу зменшити вихід негабаритних фракцій, що підвищує якість роботи підприємств з видо-
бутку нерудних корисних копалин.

Застосування найбільш раціональних методів виконання вибухових робіт, які призводять до покращення 
характеристик гранулометричного складу отриманої при цих роботах подрібненої гірської маси, дасть змогу зна-
чно підвищити ефективність роботи підприємств гірничодобувної галузі.
Ключові слова: видобування, переподрібнення, заряд, конструкція, вибухівка, газоутворюючий компонент, пра-
цездатність.

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Україна нале-
жить до провідних світових виробників та екс-
портерів гірничорудної продукції, має достатні 
розвідані запаси мінеральної сировини та зна-
чні резерви виробничих потужностей для поста-
чання необхідних обсягів товарної продукції спо-
живачам. Стабільне положення нашої держави 
на цьому світовому ринку сприяє створенню 
високого рівня конкурентоспроможності еконо-
міки [1], який забезпечуються також науково-
технічним прогресом у гірничодобувній галузі 
промисловості.

Одним з основних способів видобутку скель-
них корисних копалин є вибухове їх подрібнення 
на відкритих кар’єрних розробках. Застосування 
найбільш раціональних методів виконання вибу-
хових робіт, які призводять до покращення харак-
теристик гранулометричного складу отриманої 
при цих роботах гірської маси, дасть змогу зна-
чно підвищити ефективність роботи підприємств 
гірничодобувної галузі [2].

З одного боку, явище переподрібнення гірни-
чої породи вибухом при видобутку залізорудних 
копалин спрощує виконання наступних етапів 
технологічного процесу переробки отриманої 
сировини. А з іншого боку, при видобутку буді-
вельних матеріалів цей процес є небажаним, 
оскільки призводить до великих втрат видобутих 
корисних копалин.

Додавання до заряду вибухівки недетонуючих 
газоутворюючих енергоактивних компонентів за 
рахунок зниження максимальної величини тиску 
в зарядній порожнини на початковій стадії про-
цесу вибуху та зменшення бризантної дії заряду 
на середовище, що руйнується, призводить до 
скорочення виходу переподрібнених вибухом 
фракцій видобутої гірської маси [3].

В якості газоутворюючих енергоактивних ком-
понентів можна використовувати [4] недетоную-
чий порох, відходи твердих ракетних палив [5] 
і інші горючі речовини. Ці речовини на початко-
вій стадії вибуху поглинають частину енергії, що 

виділяється, для свого займання, зменшуючи тим 
самим руйнівну силу продуктів детонації. А на 
наступних стадіях вибуху газоутворюючі компо-
ненти за рахунок свого горіння виділяють додат-
кову енергію, яка посилює процес подрібнення 
породи.

Також характеристики вибухового процесу, 
отримані при використанні газоутворюючих 
енергоактивних компонентів, дають змогу змен-
шити вихід негабаритних фракцій, що підвищує 
ефективність роботи підприємств з видобутку 
нерудних корисних копалин.

Вагомими додатковими результатами ути-
лізації залишків компонентів ракетного палива 
можуть стати: зменшення витрат на утримання 
місць зберігання цих компонентів; зниження 
соціальної напруженості й негативного ставлення 
населення до таких об’єктів; поліпшення еколо-
гічного стану та ліквідація потенційної загрози 
навколишньому природному середовищу; змен-
шення ризику виникнення надзвичайних ситуа-
цій техногенного характеру.

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Процес вибухової дії умовно можливо розді-
лити на дві послідовні стадії: перша – це ударна 
дія на початку вибуху, яка відрізняється різ-
ким підвищенням тиску в зарядній порожнини, 
та друга – це подальше, значно триваліше квазі-
статичне навантаження матеріалу, що подрібню-
ється, продуктами детонації газоподібної форми, 
що стрімко розширюються.

Проаналізувавши енергетичний баланс описа-
ного вище процесу розвитку вибуху, можна зазна-
чити, що на початковому етапі розвитку вибу-
хової порожнини, коли тиск в ній найбільший, 
відзначаються найбільші дисипативні втрати 
енергії [6].

Підвищення ефективності початкової стадій 
вибухової дії можливо досягти за рахунок змен-
шення максимального тиску, що утворюється при 
створенні та розширенні вибухової порожнини. 
За дослідженнями, проведеними багатьма авто-
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рами [7], наступне посилення квазістатичного 
тиску створює додатковий позитивний ефект.

За рахунок управління квазістатичною дією 
продуктів детонації під час вибуху можливо 
досягти зниження максимального тиску в заряд-
ній порожнині, а також збільшення тривалості 
впливу продуктів детонації на її стінки. Одним 
з таких способів є створення в заряді вибухової 
речовини повітряних проміжків [6; 8]. Суттє-
вими недоліками наведеного способу управління 
є нетехнологічність створення в вибуховому 
заряді вказаних повітряних проміжків і можли-
вість припинення детонації під час вибуху.

Іншим способом підвищення ефективності 
вибухової дії є використання вибухівки, виконаної 
з комбінованих зарядів з бризантних і метальних 
речовин, що призводить до зниження бризант-
ності при деякому збільшенні працездатності.

Управляти квазістатичною дією продуктів 
вибухової детонації можливо також за рахунок 
додавання до заряду вибухової речовини компо-
ненту з негорючого газоутворюючого матеріалу, 
такого, як наприклад, вуглекислий амоній.

Але одним з найефективніших способів керу-
вання поршневою дією продуктів вибухової дето-
нації є застосування зарядів вибухових речовин із 
сумішей, до складу яких входять горючі газоутво-
рюючі компоненти, такі, як недетонуючий порох 
або відходи твердих ракетних палив та інші поді-
бні речовини [3; 9; 10].

Дослідження показали, що введення в заряд 
вибухової речовини невеликої кількості (20–30%) 
горючої газоутворюючої добавки дозволяє змен-
шити початковий тиск у зарядній порожнині 
та посилити квазістатичне навантаження серед-
овища. Це відбувається тому, що частина енергії 
вибухової речовини на початковій стадії вибуху 
витрачається на запалення газоутворюючої речо-
вини. Надалі за рахунок горіння добавки виді-
ляється додаткова енергія, яка посилює квазіста-
тичну дію продуктів детонації.

Очевидно, що використання даних суміше-
вих зарядів сприятиме підвищенню коефіцієнта 
корисної дії вибуху за одночасної економії дорогих 
вибухових речовин [11]. Більш того, застосування 
з цією метою конверсійних матеріалів із значним 
газоутворюючим ефектом дозволить заощадити 
кошти, що витрачаються на їх утилізацію.

Для перевірки працездатності сумішевих 
зарядів з газоутворюючим компонентом було 
проведено серію лабораторних експериментів 
щодо розвитку камуфлетної порожнини у воло-
гому піску.

Нижче наведені результати досліджень 
з оцінки впливу параметрів сумішевого заряду 
(крупності та кількості газоутворюючої добавки) 
на ефективність камуфлетного вибуху. Як газо-
утворююча добавка використовувалися відходи 
твердого ракетного палива.

У лабораторних умовах вибухи здійснюва-
лися у циліндричній ємності. Як середовище 
використовувався річковий пісок (вологістю 
8–10% і щільністю – 1600 кг/м3). Сумішевий 
заряд загальною масою 500 мг розташовувався 
на поверхні піску й зверху закривався масивною 
кришкою, яка перешкоджала витіканню продук-
тів детонації до атмосфери.

Загалом було проведено чотири серії експери-
ментів для крупності газоутворюючої добавки (d) 
0,2–0,5 мм; 0,5–1,0 мм, 1,0–1,5 мм і 1,5–2,5 мм, 
або в радіусах (R0) заряду, приведеного до сферич-
ного, відповідно: 0,044R0–0,11R0; 0,11R0–0,22R0; 
0,22R0 – 0,33R0; 0,33R0 – 0,55R0.

Подрібнені відходи твердих ракетних палив 
рівномірно змішувалися з вибуховою речовиною. 
Кількість газоутворюючої речовини в заряді змі-
нювалася від 0 до 40% з кроком 10%, заміщаючи 
їм відповідну частину вибухової речовини, щоб 
загальна маса заряду залишалася незмінною.

Кожен експеримент повторювався три рази. 
Експериментальні дані оброблялися з викорис-
танням методів математичної статистики.

Відносний обсяг порожнини (V) визначався 
таким чином:
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Таблиця 1 – Залежність відносного обсягу порожнини, утвореної при 
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0,044R0–0,11R0 1,00 1,35 1,24 1,12 1,00 

0,11R0–0,22R0 1,00 1,13 1,10 0,92 0,79 

0,22R0–0,33R0 1,00 0,97 0,92 0,80 0,65 

0,33R0–0,55R0 1,00 0,95 0,87 0,75 0,62 

інертна добавка 1,00 0,92 0,82 0,70 0,58 

 

                           (1)

де Ri – радіус порожнини, утвореної при 
вибуху сумішевого заряду з певною кількістю 
добавки, м;

R1 – радіус порожнини, утвореної при вибуху 
звичайного заряду, м.

Виконані дослідження (табл. 1) показують 
ефективність застосування газоутворюючої 
добавки.

Для крупності частинок 0,044R0 – 0,11R0 збіль-
шення обсягу камуфлетної порожнини спосте-
рігається при вмісті газоутворюючої добавки 
від 0 до 40%. Це виражається апроксимованою 
залежністю, вираженою формулою (коефіцієнт 
кореляції дорівнює 0,95):

V = – 0,0007 S2 + 0,027 S + 1,              (2)

де S – відсотковий вміст газоутворюючої 
добавки.

Для крупності 0,11R0 – 0,22R0 обсяг камуф-
летної порожнини збільшується при вмісті 
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Таблиця 1
Залежність відносного обсягу порожнини, утвореної при вибуху, від відсоткового вмісту добавки, 

рівномірно перемішаної з вибуховою речовиною
Газоутворююча добавка Відносний обсяг порожнини

вміст, % 0 10 20 30 40

ві
дн

ос
на

кр
уп

ні
ст

ь 0,044R0–0,11R0 1,00 1,35 1,24 1,12 1,00
0,11R0–0,22R0 1,00 1,13 1,10 0,92 0,79
0,22R0–0,33R0 1,00 0,97 0,92 0,80 0,65
0,33R0–0,55R0 1,00 0,95 0,87 0,75 0,62

інертна добавка 1,00 0,92 0,82 0,70 0,58

 газоутворюючої добавки від 0 до 27% і відобра-
жається апроксимованою залежністю (коефіцієнт 
кореляції дорівнює 0,97):

V = – 0,0005 S2 + 0,0128 S + 1.               (3)

Подальше збільшення крупності неефективне, 
тобто доцільність застосування газоутворюючої 
добавки знижується зі збільшенням її крупності.

Отже, для умов даних лабораторних експе-
риментів отримано, що оптимальна крупність 
газоутворюючої добавки повинна знаходитися 
в межах (0,04–0,11)R0.

Додатково були проведені експерименти, 
в яких як добавка використовувався гранвідсів 
(інертна речовина).

Їх аналіз (табл. 1) показав, що зі збільшенням 
відсоткового вмісту інертної добавки ефектив-
ність вибуху знижується більш інтенсивно, ніж 
з найбільшою газоутворюючою добавкою.

Отже, частинки газоутворюючого компо-
нента беруть участь у хімічному процесі вибуху, 
й гази, що виділилися при цьому, сприяють під-
вищенню коефіцієнта корисної дії вибухового 
навантаження.

Крім того, було відзначено, що круп-
ність частинок інертної добавки 
(0,044R0–0,11R0 і 0,44R0–0,66R0) фактично не 
впливає на результати експериментів.

Виконані дослідження підтверджують ефек-
тивність використання газоутворюючих доба-
вок у сумішевих зарядах вибухових речовин при 
вибухах у сипучих середовищах.

Для порівняння також перевірена працездат-
ність заряду з газоутворюючою речовиною, роз-
ташованою у вигляді зовнішньої оболонки. Як 
газоутворююча добавка також використовувалися 
відходи твердого ракетного палива.

У лабораторних умовах вибухи здійснювалися 
у циліндричній ємності. Як середовище вико-
ристовувався річковий пісок (вологістю 8–10% 
і щільністю – 1600 кг/м3).

Комбінований заряд розташовувався на 
поверхні піску й зверху закривався масивною 
кришкою, яка перешкоджала витіканню продук-
тів детонації до атмосфери.

Проведено декілька експериментів 
(табл. 2), при яких діаметр і маса внутрішньої 
частини заряду з вибуховою речовиною зали-
шалися незмінними (відповідно 4 мм і 300 мг). 
Зовнішній діаметр вибухового заряду при-
ймався 4 (без газоутворюючої оболонки), 6, 7, 8 та  
12 мм.

Кожне випробування повторювалося п’ять 
разів.

Експериментальні дані оброблялися з вико-
ристанням методів математичної статистики.

Відносний обсяг порожнини (Відносний обсяг порожнини ( V ) визначався за формулою 1. 

Виконані дослідження показують, що працездатність даного заряду 

зростає майже лінійно зі збільшенням відношення радіуса оболонки до 

радіусу заряду до величини 3:1 і описується наступною емпіричною 

залежністю (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9995): 

1241,1
R
R4328,2

R
R3114,0V

0

2

0









 . (4) 

Отримані результати досліджень впливу газоутворюючого компоненту 

в заряді вибухової речовини на його працездатність та інтенсивність 

бризантного впливу на середовище, що навантажується, залежно від зміни 

параметрів продуктів детонації дозволили сформулювати таке наукове 

положення, що уведення в заряд вибухової речовини газоутворюючої 

добавки на 25–30% знижує амплітуду хвилі напруг у середовищі та збільшує 

квазістатичний тиск продуктів детонації. 

Новизна даного положення полягає в тому, що вперше теоретично 

встановлений вплив крупності частинок газоутворюючої добавки, її кількості 

та швидкості горіння на зміну тиску та температури продуктів детонації, а 

також працездатність заряду. 

Обґрунтованість цього положення підтверджується лабораторними, 

полігонними та промисловими експериментами з вивчення впливу 

газоутворюючого компонента в заряді вибухової речовини на його 

працездатність та інтенсивність дроблення твердих середовищ. 

ВИСНОВКИ. Проведені експериментальні дослідження впливу 

газоутворюючого компоненту в заряді вибухової речовини на його 

працездатність та інтенсивність бризантної дії на середовище, що 

навантажується, залежно від зміни параметрів продуктів детонації дозволили 

сформулювати наступні висновки. 

Виконані дослідження підтверджують ефективність використання 

газоутворюючих добавок у сумішевих зарядах вибухових речовин при 

вибухах у сипучих середовищах. Частинки газоутворюючого компонента 

) визначався за 
формулою 1.

Виконані дослідження показують, що працез-
датність даного заряду зростає майже лінійно 
зі збільшенням відношення радіуса оболонки 
до радіусу заряду до величини 3:1 і описується 
наступною емпіричною залежністю (коефіцієнт 
кореляції дорівнює 0,9995):

Таблиця 2
Зміна відносного обсягу камуфлетної порожнини залежно від кількості газоутворюючої добавки 

у вигляді зовнішньої оболонки

–
Відношення радіусу оболонки до радіусу заряду вибухової 

речовини
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Відношення поточного обсягу камуфлетної 
порожнини до початкового 1,00 1,82 2,55 3,05 3,35
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Відносний обсяг порожнини ( V ) визначався за формулою 1. 

Виконані дослідження показують, що працездатність даного заряду 

зростає майже лінійно зі збільшенням відношення радіуса оболонки до 

радіусу заряду до величини 3:1 і описується наступною емпіричною 

залежністю (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9995): 
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Отримані результати досліджень впливу газоутворюючого компоненту 

в заряді вибухової речовини на його працездатність та інтенсивність 

бризантного впливу на середовище, що навантажується, залежно від зміни 

параметрів продуктів детонації дозволили сформулювати таке наукове 

положення, що уведення в заряд вибухової речовини газоутворюючої 

добавки на 25–30% знижує амплітуду хвилі напруг у середовищі та збільшує 

квазістатичний тиск продуктів детонації. 

Новизна даного положення полягає в тому, що вперше теоретично 

встановлений вплив крупності частинок газоутворюючої добавки, її кількості 

та швидкості горіння на зміну тиску та температури продуктів детонації, а 

також працездатність заряду. 

Обґрунтованість цього положення підтверджується лабораторними, 

полігонними та промисловими експериментами з вивчення впливу 

газоутворюючого компонента в заряді вибухової речовини на його 

працездатність та інтенсивність дроблення твердих середовищ. 

ВИСНОВКИ. Проведені експериментальні дослідження впливу 

газоутворюючого компоненту в заряді вибухової речовини на його 

працездатність та інтенсивність бризантної дії на середовище, що 

навантажується, залежно від зміни параметрів продуктів детонації дозволили 

сформулювати наступні висновки. 

Виконані дослідження підтверджують ефективність використання 

газоутворюючих добавок у сумішевих зарядах вибухових речовин при 

вибухах у сипучих середовищах. Частинки газоутворюючого компонента 

         
(4)

Отримані результати досліджень впливу газо-
утворюючого компоненту в заряді вибухової 
речовини на його працездатність та інтенсивність 
бризантного впливу на середовище, що наванта-
жується, залежно від зміни параметрів продуктів 
детонації дозволили сформулювати таке наукове 
положення, що уведення в заряд вибухової речо-
вини газоутворюючої добавки на 25–30% знижує 
амплітуду хвилі напруг у середовищі та збільшує 
квазістатичний тиск продуктів детонації.

Новизна даного положення полягає в тому, що 
вперше теоретично встановлений вплив крупно-
сті частинок газоутворюючої добавки, її кількості 
та швидкості горіння на зміну тиску та темпера-
тури продуктів детонації, а також працездатність 
заряду.

Обґрунтованість цього положення підтвер-
джується лабораторними, полігонними та про-
мисловими експериментами з вивчення впливу 
газоутворюючого компонента в заряді вибухової 
речовини на його працездатність та інтенсивність 
дроблення твердих середовищ.

ВИСНОВКИ. Проведені експериментальні 
дослідження впливу газоутворюючого компо-
ненту в заряді вибухової речовини на його пра-
цездатність та інтенсивність бризантної дії на 
середовище, що навантажується, залежно від 
зміни параметрів продуктів детонації дозволили 
сформулювати наступні висновки.

Виконані дослідження підтверджують ефек-
тивність використання газоутворюючих доба-
вок у сумішевих зарядах вибухових речовин при 
вибухах у сипучих середовищах. Частинки газо-
утворюючого компонента беруть участь у хіміч-
ному процесі вибуху, й гази, що виділилися при 
цьому, сприяють підвищенню коефіцієнта корис-
ної дії вибухового навантаження.

Величина збільшення обсягу камуфлет-
ної порожнини при додаванні газоутворюю-
чої добавки залежить від крупності її частинок 
і кількості газоутворюючого компоненту в заряді 
вибухової речовини. Доцільність застосування 
газоутворюючої добавки знижується зі збільшен-
ням її крупності. Оптимальна крупність газоут-
ворюючої добавки повинна знаходитися в межах 
(0,04–0,11)R0.

Уведення в заряд вибухової речовини газоут-
ворюючої добавки на 25–30% знижує амплітуду 
хвилі напруг у середовищі та збільшує квазіста-
тичний тиск продуктів детонації.

Вибуховий заряд з газоутворюючою енергое-
фективною добавкою, яка змінює термодинамічні 
характеристики продуктів вибухової детонації 
та умови взаємодії цих продуктів з середовищем, 
що руйнується, дасть змогу зменшити вихід пере-
подрібнених гірських порід при вибуховій відбійці, 
що призведе до підвищення ефективності діяль-
ності підприємств з видобутку нерудних корисних 
копалин.
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The work is designed to evaluate the efficiency of charges of explosive substances of various designs, to which a gas-
forming energetic component is added.

Ukraine is one of the world’s leading producers and exporters of mining products, has sufficient explored reserves 
of mineral raw materials and significant reserves of production capacity to supply the necessary volumes of commodity 
products to consumers.

One of the main ways of extracting rock minerals is their explosive crushing in open pits. Controlling the explosive 
load of solid, destructible media makes it possible to influence the efficiency of the specified extraction process.

The addition of non-detonating gas-forming energetic components to the explosive charge due to the reduction 
of the maximum pressure value in the charge cavity at the initial stage of the explosion process and the reduction 
of the explosive effect of the charge on the collapsing solid medium leads to a reduction in the output of fractions of mined 
rock crushed by the explosion masses.

Gas-forming energy-active components at the initial stage of the explosion absorb part of the released energy for their 
ignition, thereby reducing the destructive power of the detonation products. And in the subsequent stages of the explosion, 
due to their burning, additional energy is released, which intensifies the rock crushing process.

Particles of the gas-forming component take part in the chemical process of the explosion, and the gases released 
during this process contribute to increasing the coefficient of the useful effect of the explosive load.
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The characteristics of the explosive process, obtained when using gas-forming energy-active components, also 
make it possible to reduce the output of oversized fractions, which increases the quality of work of non-metallic 
mineral mining enterprises.

The use of the most rational methods of performing explosive works, which lead to the improvement of the characteristics 
of the granulometric composition of the crushed rock mass obtained during these works, will make it possible to 
significantly increase the efficiency of the enterprises of the mining industry.
Key words: mining, over-grinding, charge, construction, explosives, gas-forming component, performance.
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