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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Практика використання технології буровибухо-

вих робіт на кар'єрах у складних гідрогеологічних умовах ведення гірничих 
робіт із заряджанням вибурених свердловин у день або напередодні вибуху 
характеризується низкою суттєвих недоліків. Основним недоліком є 
необхідність очищення або навіть повного перебурювання свердловин, які обси-
палися і довгий час знаходились у незарядженому стані. 

Заряджання свердловин услід за бурінням у складних гідрогеологічних умо-
вах розглядають і застосовують не тільки як засіб збереження вибухових сверд-
ловин, але й як технологічний метод управління запасами висадженої гірничої 
маси за заданих оптимальних режимів вибухових робіт. Це пояснюється тим, що 
внаслідок великої оперативності підготовки блоків відпадає необхідність нако-
пичення надто великих запасів гірничої маси в кар'єрі і, тим самим, забезпечува-
ти більш ритмічну роботу гірничого устаткування. 

Слід відмітити, що під час заряджання свердловин услід за бурінням 
особливу увагу приділяють забезпеченню надійності вибухових робіт. Зі 
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збільшенням терміну знаходження вибухових матеріалів в обводнених 
свердловинах імовірність відмов збільшується. 

Технологія заряджання свердловин услід за бурінням вимагає обізнаності 
щодо рівня ґрунтових вод і конкретних значень стовпа води у свердловинах, що 
відразу після буріння взнати важко, і характеризується підвищеною небезпекою, 
пов'язаною з імовірністю проведення екстрених ремонтів бурових верстатів з 
виконанням вогневих робіт поблизу знаходження вибухових речовин. Імовірна 
також неможливість транспортування зламаних бурових верстатів з блоку, який 
заряджається. Тому вважається, що в умовах інтенсивного посування гірничих 
робіт на крупних кар'єрах технологія заряджання услід за бурінням, як правило, 
неприйнятна. У складних гідрогеологічних умовах, наприклад для родовища 
КМА, розроблена безпечна технологія раннього заряджання вибурених 
свердловин під назвою “Технологія поетапного буріння і роздільного 
заряджання частково обводнених підривних свердловин”. Така технологія 
випробована і прийнята до постійного застосування. 

Заряджання свердловин услід за бурінням широко використовується на 
кар'єрах Канади і США, а також у складних гідрогеологічних і кліматичних 
умовах гірничодобувної промисловості Російської Федерації. 

Така технологія є одним зі способів підвищення ефективності буровибухових 
робіт завдяки більш досконалій їх організації і може бути з успіхом використана на 
кар'єрах з нормальними кліматичними умовами в Україні. 

Основні особливості технології буровибухових робіт, за якої здійснюється 
заряджання свердловин услід за бурінням, полягають, як зазначено вище, у 
тривалому перебуванні вибухових матеріалів у свердловинах та поєднані 
заряджання і забивки свердловин з одночасною роботою в кар'єрі всього 
гірничо-транспортного устаткування. 

Важливим моментом при застосуванні технології буровибухових робіт услід за 
бурінням є встановлення оптимального розміру забороненої зони між блоками, що 
заряджені (або які заряджаються), та працюючим гірничотранспортним 
устаткуванням. Розмір зони повинен визначатися виходячи із економічного 
критерію і гарантованої безпеки гірничих робіт. Економічним критерієм можуть 
бути витрати на виконання спеціальних робіт (створення додаткових з'їздів і 
запасів висадженої гірничої маси) та витрати, спричинені збільшенням дальності 
транспортування, простоїв екскаваторів тощо. 

Необхідно відмітити, що матеріальні витрати, пов'язані зі збільшенням зони, 
не залежать від розмірів блоку, а визначаються лише положенням його в кар'єрі 
відносно основних транспортних комунікацій. Розрахунками показано, що 
додаткові витрати збільшуються при розмірі забороненої зони більшої за 15 м. 
Якщо середні додаткові витрати на блоці, що підлягає висадженню, із зоною 
безпеки в 15 м прийняти за базовий рівень, то за зони безпеки в 20 м матеріальні 
витрати на виконання додаткових робіт у шість разів перевищать його, а при 
зоні більшій за 20 м – в 9–12 разів. Таким чином, за економічним критерієм зона 
безпеки повинна бути в межах від 15 до 20 м.  
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Мета роботи – оцінити можливі види впливу (механічні, теплові, електричні, 
сейсмічні) на вибухові матеріали, що використовуються в процесі транс-
портування гірничої маси за встановленими маршрутами, демонтажу і 
прибирання залізничних колій, ЛЕП, контактних мереж, перегону устаткування і 
роботи бурових верстатів під час виконання буровибухових робіт у кар'єрах на 
вибухах і показати, що вони не в змозі стати причиною самодетонації вибухових 
матеріалів при дотриманні зони безпеки розміром 15–20 м. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Дані з науково–технічної 
літератури та досвід роботи підприємств свідчать про те, що детонація сучасних 
штатних гранульованих чи водовмісних та найпростіших вибухових речовин 
можлива тільки за інтенсивної безпосередньої механічної дії на них. Детонація від 
дії електричного струму при дотриманні допустимих відстаней від свердловин, що 
заряджаються (15 м – для бурового верстата, 20 м – для транспортного 
устаткування, 50 м – для екскаваторів), практично неможлива. Так, збудження 
детонації алюмотолу електричною дією досягається при виділенні великої 
кількості енергії за дуже короткий проміжок часу. Така дія можлива лише під час 
безпосереднього контакту вибухових матеріалів з силовим кабелем та пробої його 
при короткому замиканні в місці контакту. Збудження детонації вибухових 
матеріалів від механічної дії вібрації в масиві гірських порід під час пересування 
гірничого транспорту неможливе, тому що на відстані 12–15 м швидкість 
коливання від руху великовантажних автосамоскидів і залізничного транспорту 
дорівнює 0,12–0,25 см/с за частоти коливань 20–30 Гц. 

Таким чином, несанкціонована детонація вибухових матеріалів, що викори-
стовуються під час заряджання свердловин услід за бурінням, можлива лише під 
час безпосереднього впливу великих механічних чи інтенсивних електричних 
навантажень. Такі дії виключаються з великою імовірністю за умови 
встановлення зони безпеки розміром 15–20 м, що буде показано далі. 

З усіх видів пересувного устаткування і машин, які використовуються на 
кар'єрах, бурові верстати є найбільш високими. Та хоча верстат виконаний з 
урахуванням усіх вимог щодо його стійкості, припустимо, що під час буріння на 
відстані 20 м від свердловинного заряду мачта верстата, зірвавшись одночасно з 
усіх чотирьох точок кріплення, падає у бік зарядженої свердловини. Шлях (ℓ, м) 
переміщення її при цьому може бути визначеним як: 

 

ℓ = ν²/2fq, 
                      ___ 
де  ν =  0,14√6qh ; f = 0,58 – коефіцієнт  тертя  металу  по породі,  
q = 9,8 м/с²; h = 15 м – висота мачти верстата; тобто ℓ = 1,52 м. 
Таким чином, при падінні дальній кінець мачти верстата буде на відстані L, 

L=15+1,52=16,52 м від місця буріння, що менше 20 м. Така аварія не загрожує, 
наприклад, детонувальному шнуру чи хвилеводу неелектричної системи ініціювання 
і не може бути причиною збудження передчасного вибуху свердловинного заряду. 

Теоретично можлива безпосередня дія на вибухові матеріали шматка гірської 
породи, відокремленого від загальної маси з кузова автосамоскида, думпкара або 
ковша екскаватора, під час перекидання автомобіля або локомотива. 
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Горизонтальна  складова  шляху,  пройденого  шматком  до  приземлення: 
                                                                                 ____ 

xо = ν · t,  або   xо = ν · √2h/g  , 

де ν – швидкість руху транспорту, м/с; 
     t – час польоту куска, с; 
     h – висота падіння куска, м; 
     g = 9,8 м/с². 
Шлях сковзання ℓ = ν²/2fg, де f – коефіцієнт тертя породи по породі, f = 1,0. 
Для автосамоскида:  h = 3,5 м, ν = 5,55 м/с, xо=4,65 м, ℓ =1,57 м,  

L = xо + ℓ = 6,23 м. 
Для думпкара:  h = 3,0 м, ν = 11,11 м/с,  xо = 8,66 м, ℓ = 6,29 м,  

L = xо + ℓ = 14,95 м. 
Для екскаватора  ЕКГ-8:  h = 12,5 м, ν = 5,4 м/с,  xо = 8,66 м, ℓ =  1,51 м, 

L = xо + ℓ = 10,17 м. 
Розрахунки свідчать, що шматка породи, які випадково випали з 

транспортних засобів або ковша екскаватора, не можуть створити небезпеки у 
20 м зоні, тому що шлях руху шматка гірничої маси не перевищує 15 м за 
висоти його падіння 3–12 м при швидкості руху транспортного засобу 6–11 м/с, 
дальності падіння 5–9 м  і шляху його сковзання 2–6 м. 

Усі автомобілі, призначені для транспортування гірничої маси у кар'єрних 
умовах, мають надійне рулеве керування з підсилювачами пневматичного чи 
гідравлічного типу. Крім того, керівні колеса автомобіля оснащені 
стабілізаційною системою. Але можна передбачити, що у виняткових випадках 
автомобіль, який рухається, стає некерованим і починає рухатися у бік блоку, 
що заряджається. Цей рух буде продовжуватись до тих пір, поки початкова 
швидкість його не буде припинена силами гальмування. За цей час автомобіль 
пройде шлях, що дорівнює: 

                                                                     2 

Sr = Vа / 3,6 tс  +  Ке· Vа / 250 Lх, м, 

де Vа – швидкість автомобіля перед початком руху його по кривій, км/год.; 
     tс – сумарний час реакції водія, початку спрацювання гальм та збільшення           

сповільнення руху автомобіля, с;  tс  = 1,65 с (0,8 с + 0,8 с + 0,05 с); 
     Ке – коефіцієнт ефективності сповільнення руху автомобіля, для 

вантажних автомобілів  Ке = 1,34–1,4 ; 
     Lх – коефіцієнт зчеплення коліс автомобіля з шляховим покриттям,  

Lх = 0,6–0,7. 
Розрахунки показують, що обмеження швидкості руху автомобіля біля блоку, 

що заряджається, до 20 км/год забезпечує його зупинку до межі цього блоку у 
будь-якому випадку (Sr = 12,1–16,6 м). Наприклад, для автомобіля БелАЗ–548А 
максимальний гальмівний шлях з повним навантаженням становить 18 м 
(швидкість руху 30 км/год, вантажопідйомність 40 т, власна вага 27 т, 
мінімальний радіус повороту 9,5 м).  
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На практиці максимальне значення швидкості руху локомотивного составу 
поблизу блока, що заряджається, обмежується 10 км/год. 

Практикою ведення вибухових робіт на кар'єрах  Кривбасу  встановлено, що 
безпечною зоною за розлітанням кусків гірської породи можна вважати площу 
круга радіусом 600–800 м,  центр якого розміщений в центрі місця вибуху. При 
наближенні людини до блоку, що висаджується, вірогідність її травмування 
зростає спочатку непомітно, а потім дуже різко, і на деякій відстані від місця 
вибуху залишається практично незмінною і близькою до одиниці. 

Можливість залишитись неушкодженим під час вибуху свердловинних зарядів 
вибухової речовини (ВР) і знаходженні людини у будь-якій точці небезпечної 
зони залежить від значної кількості факторів а саме: від щільності заряджання, 
бризантності, працездатності, швидкості детонації, злежалості, вологості та 
інших параметрів ВР; міцності, тріщинуватості, об'ємної маси, пористості, 
вологості, газопроникності та інших фізико-механічних властивостей гірських 
порід; від діаметра свердловин, їх глибини, величини ЛНО та інших параметрів 
буровибухових робіт; від щільності, вологості, швидкості і напряму руху 
атмосферного повітря тощо. Для всіх цих факторів є характерним те, що 
відхилення числових значень від деякої номінальної величини здійснюється 
випадковим чином і що ні один з них немає переважного, різко вираженого 
впливу на можливість моменту, який розглядається. 

Зважаючи на це, з достатньою для практики достовірністю, можна вважати, що 
функція імовірності того, що людина, яка знаходиться під час вибуху ВР у 
небезпечній зоні на відстані ℓ (м), залишиться неушкодженою, F(ℓ) можна записати 
інтегральним законом розповсюдження випадкових величин [1, 2], а саме: 
                                                                 __     ℓ  -1/2t²    

F(ℓ ) =  (1 / √2π )·( ∫ e        · dt)  .                                       (4) 
                                                                          ∞ 

Передбачаючи величину радіуса небезпечної зони 800 м, у цьому випадку 
аргумент  t = (ℓ–400)/100. Співвідношення  t  вибране за умови, що на відстані 
800 м від місця вибуху забезпечується практична безпека людини, тобто 
імовірність залишитися неушкодженим на межі небезпечної зони настільки 
близька до одиниці, що подія ця може бути неможлива. Оскільки подія 
травмування протилежна події залишитися неушкодженим, то функцію (4) 
імовірності травмування людини або ураження її вибухом можна записати так: 
                                                                           __    ℓ  -1/2t² 

Ρ(ℓ) = 1- F(ℓ) = 1- (1 / √2π)·( ∫ e       · dt) .                                (5) 
                                                                               ∞ 
Розрахунки показують, що імовірність травмування людини, яка знаходиться 

на відстані 20 м та 50 м від вибуху, відрізняються між собою тільки четвертим 
знаком після коми (0,999927 та 0,999760). Причому абсолютне значення їх 
настільки близьке до одиниці, що і в першому, і в останньому випадках можна 
вважати практично достовірними, тобто під час вибуху свердловинних зарядів в 
кар'єрі людина неминуче буде травмована незалежно від того, знаходиться вона 
в 20 чи в 50 м від місця вибуху.  
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Таким чином, регламентуючи мінімальне віддалення робіт, не пов'язаних з 
вибухом, від найближчого свердловинного заряду, переслідуючи мету не 
допустити передчасного вибуху за рахунок збудження його під час виконання 
таких робіт, в першу чергу, ураження детонувального шнура чи хвилеводу 
неелектричної системи ініціювання у випадку падіння куска гірничої маси з 
автомобіля, думпкара чи ковша екскаватора, а також у випадку такої 
малоймовірної аварії, як падіння мачти бурового верстата на уступі або втрати 
керування автомобілем при проїзді його в 20 м від свердловин, що заряджені 
або заряджаються, можна констатувати, що всі ці події не можуть негативно 
вплинути на безпечність застосування на залізорудних кар'єрах технології 
заряджання свердловин услід за їх бурінням на відстані 15–20 м від бурового 
верстата. 

ВИСНОВКИ. 1. Застосування технології заряджання свердловин услід за 
бурінням можливе у будь-яких гірничогеологічних і гірничотехнічних умовах 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, з використанням 
бурових верстатів з дизельним приводом; водостійких вибухових речовин (для 
підвищення водостійкості ВР допускається використання пристроїв подачі 
рукава і поліетиленових рукавів неелектричних систем ініціювання 
свердловинних зарядів; відступаючого порядку заряджання вибурених 
свердловин; за умови дотримання чітких маршрутів руху транспортного 
устаткування поза забороненою зоною; виконання поточних ремонтів бурових 
верстатів без застосування вогневих робіт на відстані не ближче за 20 м від 
заряджених і  свердловин що заряджаються; за організації цілодобової охорони 
блоку до моменту монтажу підривної мережі. 

2. Застосування технології заряджання свердловин услід за бурінням сприяє 
підвищенню техніко-економічних показників роботи кар'єрів за рахунок 
зменшення обсягів перебурювання свердловин і виключення операції їх 
очищення, чим підвищується продуктивність бурових верстатів; суміщення 
заряджання і роботи гірничотранспортного устаткування, що дозволяє 
скоротити простої екскаваторів; покращення організації руху транспорту; 
загального підвищення ритмічності роботи кар'єрів і зниження собівартості 
видобутку 1 м³ гірничої маси в результаті покращення показників. 

3. Під час поставлення уступів у тимчасовий неробочий стан для кожної 
ділянки уступу, що не відповідає вимогам промислової безпеки, слід 
опрацьовувати технологічні схеми з метою визначення мінімально допустимих 
розмірів робочих площадок залежно від устаткування, яке використовується, 
згідно з вимогами. За розрахунковими схемами, затвердженими особою, на яку 
покладено виконання обов'язків головного інженера гірничого підприємства, 
слід ознайомити технологічний персонал, працівників (виконавців робіт на 
блоці) та відповідальних осіб за безпечне ведення робіт під розпис. На ділянках 
уступів зі здвоєною (зтроєною) висотою уступу необхідно передбачити 
обваловку збільшеної висоти.   
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