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Установлено, что зона разрушения горных пород является одним из крите-

риев, определяющих эффективность действия взрыва. Для определения этой зо-
ны при взрыве системы зарядов предложен метод, основанный на расчете 
объема разрушения массива горных пород с учетом волн напряжений. Получена 
зона разрушения на поверхности при взрывании двух скважинных зарядов. 

Ключевые слова: зона дробления, взрыв, скважинный заряд, напряжение, 
массив горных пород. 

 
It is established, that the rock failure zone is one of the criteria that determine 

blasting performance. To define this zone at explosion of charges system the method 
based on calculation of failure volume of rock mass with due consideration of stress 
waves is recommended. The failure zone on the surface at detonation of two blasthole  
charges is received. 

Key words: failure zone, explosion, blasthole  charge, stress, rock mass. 
 
Вступ. Однією з найважливіших характеристик процесу руйнування масиву 

скельних гірських порід вибухом свердловинного заряду вибухової речовини 
(ВР) є зона руйнування гірських порід. Вона, на думку авторів роботи [1], необ-
хідна для створення науково обгрунтованих методів розрахунку параметрів бу-
ропідривних робіт (БПР). Зазвичай за розмірами цієї зони оцінюють 
ефективність дії вибуху [2, 3]. 

Аналіз стану проблеми. При проведенні масових вибухів на кар’єрах пе-
редбачається підривання систем свердловинних зарядів, які взаємодіють між со-
бою. У цьому випадку зона руйнування, яка отримана при вибуху одиночного 
свердловинного заряду, не є тим критерієм, який в цілому визначає ефективність 
буропідривних робіт. Тому, в роботах [4, 5] пропонується ефективну зону руй-
нування, яка отримана при вибуху двох поруч розташованих свердловин, визна-
чати на підставі розмірів зони руйнування від дії одиночного заряду і 
коефіцієнта перекривання між двома такими зонами. Таким чином встановлю-
ється оптимальна відстань між свердловинами, яка характеризує вибухову дію 
цілої мережі подовжених зарядів.  

Недоліком таких досліджень є аналітичний підхід до визначення параметрів 
БПР, який не враховує взаємодію вибухів поруч розташованих свердловинних 
зарядів на рівні хвиль напружень. 

Мета роботи. Встановлення зони руйнування під час вибуху двох поруч 
розташованих свердловинних зарядів ВР з урахуванням хвиль напружень.  
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Матеріал і результати досліджень. Для дослідження взаємодії таких заря-
дів під час вибуху використовуємо рішення методу, розглянутого в роботі [6]. 
Зокрема, визначаємо напруження на стискання і розтягнення, які отримані при 
вибуху одиночного заряду. 

При визначенні напружень при вибуху двох і більше свердловин вважаємо, 
що виконується принцип суперпозиції. Для цього масив гірської породи, через 
відсутність циліндричної симетрії, розбивається на елементарні об’єми. Напру-
ження в кожному такому об’ємі знаходяться шляхом додавання напружень, які 
утворюються при вибуху від кожної зі свердловин. У цьому випадку напружен-
ня, які утворюються другою свердловиною, у полі координат (r, ϕ) першої свер-
дловини будуть мати вигляд: 
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де α – кут між прямими, що з'єднують даний елементарний об’єм з першою 
та другою свердловинами;  

    II
rrσ  і II

ϕϕσ  – напруження на стискання і розтягнення, утворювані другою свер-
дловиною, які представлені в циліндричних координатах першої свердловини;  

   II
rr

′σ  і II ′
ϕϕσ   – ті ж самі напруження в координатах другої свердловини;  

   II
rϕτ  і II

rϕτ  – дотичні напруження з боку другої свердловини в координатах 
першої свердловини. 

Таким чином, у кожному елементарному  об’ємі  маємо наступний тензор 
напружень: 
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Для того, щоб знайти головні напруження в кожному елементарному об’ємі, 
необхідно вирішити характеристичне рівняння 
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де λ – власне значення головного напруження. 
Визначені головні напруження порівнюються з критичними напруженнями руй-

нування гірської породи (межею міцності на стискання і розтягнення). Якщо вони 
перевищують критичні, то масив гірської породи в даному елементарному об’ємі 
вважається зруйнованим. Повний об’єм руйнування при вибуху системи свердло-
винних зарядів визначається шляхом додавання зруйнованих елементарних об’ємів. 
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Для отримання розмірів зони руйнування була розроблена програма, в якій 
послідовно задаються геометричні параметри досліджуваного об’єму гірського 
масиву, відстань між свердловинами, параметри свердловинних зарядів ВР і 
властивості гірських порід (рис. 1, 2). 

 

 
а) 

 
б) 

 
Рисунок – 1  Схема розміщення свердловин в гірському масиві: 

 а – геометричні параметри досліджуваного об’єму гірських порід;  
б –  відстань між свердловинами та прийнята ступінь сповільнення 
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а) 

 

 
б) 
 

Рисунок – 2  Розрахункові параметри: а – свердловинного заряду ВР; 
 б – масиву гірських порід 
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Чисельні значення параметрів, які необхідні для розрахунку зони 
руйнування на поверхні, також наведено на рисунках 1 і 2. Зокрема, тип ВР 
визначається середнім початковим тиском газів вибуху і для грамоніта 79/21 він 
становить 1540 МПа. Крім того програма враховує затухання хвиль напружень в 
гірському масиві (коефіцієнт затухання – 1,35), гідростатичний тиск та інші 
витрати енергії, зокрема на розкидання та винесення зруйнованої гірської поро-
ди (коефіцієнт втрат становить 2,5). 

По результатам розрахунку отримана зона руйнування масиву гірських порід 
на поверхні при одночасному вибуху двох свердловинних зарядів ВР довжиною  
15 м на відстані 5 м один від одного (рис. 3). Для оцінки чисельних значень зони 
руйнування на її поверхню нанесена квадратна сітка розмірами 1м×1м. Цифрові 
значення на рисунку свідомо відсутні, оскільки виконати прив’язку до системи ко-
ординат, на думку автора, буде некоректним. Варто лише зазначити, що радіус 
руйнування масиву гірських порід від вибухової дії одного заряду становить 4,6 м. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – 3  Зона руйнування масиву гірських порід на поверхні при вибуху 

двох свердловинних зарядів 
 

Аналіз рис. 3 показує, що під час вибуху двох поруч розташованих зарядів хвилі 
напружень, які розповсюджуються від кожного заряду, взаємодіють між собою. Ре-
зультатом такої взаємодії є руйнування масиву гірських порід в напрямку, який є пе-
рпендикулярним лінії розташування свердловинних зарядів. Розмір руйнування в 
цьому напрямку значно перевищує радіус руйнування від вибуху одного свердло-
винного заряду і досягає 5,8 м від лінії розташування свердловин.  

Таким чином, зони руйнування, що отримані аналітичним способом [5] і за 
допомогою метода розрахунку з урахуванням хвиль напружень, по формі значно 
відрізняються між собою. Форма зони руйнування, яка представлена на рис. 3,  
дозволяє в деякій мірі переглянути підходи до процесу проектування і парамет-
рів БПР і врахувати при цьому ефект взаємодії хвиль напружень при вибуху по-
руч розташованих свердловинних зарядів ВР. 
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Висновки: 1. В результаті аналізу літературних джерел встановлено, що зо-
на руйнування гірських порід вибухом є однією з характеристик процесу руйну-
вання, яка визначає ефективність дії вибуху. 

2. Запропонований метод розрахунку зони руйнування масиву гірських порід 
вибухом системи свердловинних зарядів з урахуванням взаємодії хвиль напружень. 

3. Отримані чисельні значення і форма зони руйнування на поверхні уступу 
при одночасному вибуху двох поруч розташованих свердловинних зарядів ВР. 

4. Результати розрахунків є підставою для подальших досліджень дії вибуху 
системи подовжених зарядів з різним інтервалом сповільнення. 
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