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В данной работе приведены результаты экспериментов на моделях по оценке 

влияния кумулятивного эффекта на характер разрушения взрывом нижних сло-
ев. Установлены рациональные параметры (величина угла раскрытия кумуля-
тивной выемки, высота подъема над дном шпура и т.д.), при которых 
достигается максимальная площадь разрушения среды ниже проектной отметки 
подошвы уступа. 
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In this paper we present the results of experiments on models to assess the impact 

of the cumulative effect of an explosion destroying the lower layers of them. There are 
rational parameters (angle of disclosure cumulativnoy notches, height above the bot-
tom hole, etc.) at which the maximum area of destruction of the project below the un-
derside of bench marks.  
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Вступ. Аналіз сучасного стану буропідривних робіт (БПР) на кар'єрах Укра-

їни свідчить, що якісне дроблення гірської маси досягається в основному за ра-
хунок підвищення питомої витрати вибухових речовин (ВР), використання 
оптимальних схем підривання та раціональних конструкцій зарядів. Для досяг-
нення проектної відмітки підошви уступу застосовується перебур свердловин. 
Залежно від фізико-механічних властивостей гірського масиву його довжина 
змінюється від 2 до 4 м. Наявність перебура свердловини на 20…30% збільшує 
витрати на буріння і ВР, погіршує руйнування верхньої частини масиву і збіль-
шує тріщинуватість верхніх шарів уступу, що пролягає нижче.  

Аналіз стану проблеми. Нині для зменшення перебура (без погіршення яко-
сті вибухового руйнування) на кар'єрах використовують наступні способи: за-
стосування в нижній частині свердловинного заряду ВР підвищеної потужності 
[1]; застосування котельних зарядів, свердловин з конусоподібною формою за-
ряду [2]; використання в нижній частині заряду багатоточкової ініціації [3,4]; 
розташування на дні свердловини концентратора ударних хвиль [5]. 

Проте ці способи збільшують трудомісткість і собівартість БПР і можуть бу-
ти важковиконуваними з технологічних причин. 

Одним з перспективних методів зниження величини перебура є використан-
ня кумулятивного ефекту в донній частині свердловинного заряду. 
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Мета роботи. Дослідження впливу кумулятивного ефекту в нижній частині 
подовженого заряду і форми дна свердловини на характер руйнування нижніх 
шарів моделі та ступінь опрацьовування підошви уступу. 

Матеріали і результати досліджень. Для оцінювання впливу форм нижньої 
частини заряду і дна шпуру на характер руйнування нижніх шарів моделі й сту-
пінь опрацьовування підошви уступу було проведено декілька серій лаборатор-
них експериментів. Досліди проводилися на об'ємних моделях з граніту. Розміри 
моделі складали 144×100×100 мм. Форма моделі імітувала уступ з кутом укосу 
75°. У моделі висвердлювали шпур діаметром 4 мм і завдовжки 48…55 мм. Як 
ВР використовували тен, маса заряду складала 300 мг, діаметр заряду – 3 мм. 
Ініціацію заряду здійснювали за допомогою крапельки азиду свинцю. Як забив-
ку використовували сухий пісок. У донній частині заряду формували конічні 
кумулятивні виїмки з різною величиною кута розчину (2α = 30...120°). При цьо-
му величину повітряного зазору між дном шпуру і зарядом брали рівною 2dш  
(dш – діаметр шпура), оскільки саме при ній радіальна дія продуктів детонації до-
сягає свого максимуму [6]. Форму дна свердловини змінювали за допомогою 
вставки (концентратора ударних хвиль), яка являла собою тіло, створене обер-
танням гілки параболи навколо осі, перпендикулярної до дна свердловини. 

При підриванні модель затискали з бічних сторін у спеціальному пристосу-
ванні. Після вибуху проводили виміри профілю підошви уступу моделі перпен-
дикулярно до фронту відбою та оцінювали гранулометричний склад зруйнованої 
маси. Як контрольну використовували серію експериментів із зарядом без куму-
лятивної виїмки і плоскою формою дна свердловини. 

У першій серії експериментів оцінювали вплив кута розчину кумулятивної ви-
їмки на характер руйнування моделі (величина перебура дорівнювала нулю). Об-
роблення результатів даних експериментів засвідчила, що при куті розчину 
кумулятивної виїмки 2α=30° досягається якнайкраще опрацьовування підошви 
(рис. 1, графік 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Зміна профілю зони руйнування моделі залежно від величини кута 
розчину кумулятивної виїмки в заряді  

(1 – 2α=30°; 2 – 2α=60°; 3 – 2α=90°; 4 – 2α=120°) 
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Площа руйнування нижче проектної відмітки уступу в цьому випадку на 
55% більше, ніж при застосуванні заряду з кутом розчину кумулятивної виїмки 
2α=60° и на 85% – при застосуванні заряду з кутом розчину кумулятивної ви-
їмки 2α=90°. При застосуванні кумулятивної виїмки з кутом розчину 2α=120° 
відмічено тільки незначне руйнування моделі нижче проектної відмітки уступу. 
При використанні звичайного суцільного заряду такої ж самої довжини проек-
тна відмітка підошви уступу не досягається. Виходячи з цього, у подальших 
експериментах застосовуємо заряди з кутом розчину кумулятивної виїмки 
2α=30°. 

У другій серії експериментів було проведено оцінювання впливу величини 
зазору між зарядом і дном шпура на характер руйнування нижніх шарів моделі. 
Результати цих дослідів ще раз підтвердили ефективність заряду, піднятого на 
2dш. У цьому випадку (рис. 2, графік 4) утворюється найбільша площа руйну-
вання. «Стакан» відсутній. Решта результатів, отриманих у цій серії, можна 
узагальнити таким чином: відхилення величини повітряного зазору від оптима-
льного значення приводить до погіршення ступеня опрацьовування підошви 
уступу. Площі руйнування нижчі за проектну відмітку уступу в цих випадках 
незначні. «Стакани», які залишаються при цьому, мають мінімальну величину 
3 мм (заряд піднятий на 1dш і на 3dш, рис. 2, графіки 3 і 5) і зростають до 10 мм 
при використанні заряду, розташованого на дні (рис. 2, графік 2). 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Зміна профілю зони руйнування моделі залежно від конструкції заряду  
(1 – суцільний заряд на дні; 2 – заряд з кумулятивною виїмкою на дні;  

3, 4, 5 – заряди з кумулятивною виїмкою, підняті відповідно на 1dш, 2dш і 3dш) 
 
У наступних серіях експериментів ми використовували заряди з кумуляти-

вною виїмкою і вставкою на дні шпуру. 
Як видно з отриманих результатів (рис. 3), найбільша ефективність руйну-

вання досягається у випадку, коли заряд розміщується над вставкою із зазором, 
який дорівнює 2dш, а кут при вершині вставки складає 30° (рис. 3, графік 1).  
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Рисунок 3 – Зміна профілю зони руйнування моделі залежно від величини кута 
розчину 2β вставки  (1 – 2β = 30°; 2 – 2β = 90°; 3 – 2β = 150°) 

 
У даному випадку площа руйнування буде на 75% більша, ніж у випадку зі 

вставкою, кут при вершині якої складає 2β=90°. При використанні вставки, кут 
при вершині якої дорівнює 150°, проектна відмітка в загалі не досягається. 

При використанні даної конструкції заряду в свердловині без перебура мож-
на відзначити наступні особливості руйнування моделей. Якнайкращі результати 
досягаються при піднятті заряду над вставкою на 2dш (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Зміна профілю зони руйнування моделі залежно від конструкції заряду  
(1 – суцільний заряд на дні; 2, 3, 4 – з кумулятивною виїмкою, зі вставкою,  

піднятий відповідно на 1, 2 і 2,5dш) 
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У цьому випадку від осі заряду йде різке заниження профілю руйнування, 
початкова зона якого певною мірою співпадає з дотичною до профілю вставки 
у основі. «Стакан» при цьому відсутній, а площа зруйнованої зони нижча за 
проектну підошву уступу і має максимальне значення. 

Висновки. 1. Проведені лабораторні дослідження засвідчили, що наяв-
ність вставки дозволяє підсилити радіальну дію ПД у донній частині шпуру і 
поліпшити опрацьовування підошви уступу. 

2. Комбінація кумулятивної виїмки в нижній частині заряду і вставки на 
дні свердловини дозволяє досягти проектної відмітки уступу без перебура, що 
істотно підвищує ефективність БВР. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Шкуматов А.Н., Калякин С.А. Управление импульсом взрыва при стро-
ительстве горных выработок и утилизации конверсионных ВВ / Вісник Кре-
менчуцького державного політехнічного університету імені Михайла 
Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 1/2008(48), частина 1. – 
С. 180. 

2. Пєєв А.М. Дослідження та розробка раціональних конструкцій подов-
жених зарядів із регулюванням динамічного навантаження донної частини 
свердловини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 
05.15.11 “Фізичні процеси гірничого виробництва” / А.М. Пєєв. – Кремен-
чук, 2005. – 21 [1]с. 

3. Воробьев В.В., Литовченко С.А. Создание горизонтальных трещин в 
дне шпура// Повышение эффективности разрушения горных пород. – К.: На-
ук. думка, 1991. – С. 33 – 35. 

4. Гельфанд Ф.М. Оценка параметров водяной забойки при взрывании 
шпуровых зарядов / Ф.М. Гельфанд, В.И. Мамаев // Взрывное дело №72/29. – 
М.: Недра, 1973. - С. 109 – 123. 

5. Физика взрыва: в 2 т./ [сост. Андреев С.Г., Бабкин А.В.; ред. Орленко 
Л.П.]. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004, т. 1 – 832 с. 

6. Воробйов В.В., Помазан М.В. Усиление квазистатического действия 
продуктов детонации в донной части шпура / Вісник Кременчуцького держа-
вного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кре-
менчук: КДПУ, 2008. – Вип.5/2008(52) частина 2. – С. 154-157. 

 
 

Стаття надійшла 13.04.2009 р. 
Рекомендовано до друку д.т.н., проф. Коміром В.М. 

 
 

 
 


