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составляющих комбинированный заряд. Поле напряжений в породе будет мак-
симально неоднородным, когда продукты взрыва совершают пульсации относи-
тельно середин частей каждого ВВ. 

На основе изучения термодинамических процессов, протекающих при дето-
нации взрывчатого вещества с инертными добавками, показано, как с помощью 
добавок снизить давление в полости взрыва до необходимого, и тем самым 
управлять процессом выделения энергии ВВ в процессе взрыва. 

Исследование газодинамических процессов в скважинном заряде с проме-
жутком из пористого низкоплотного материала между зарядом и забойкой по-
зволило установить, что, благодаря наличию промежутка, создаются условия, 
при которых УВ в породе обгоняет УВ в забойке. При этом нижняя часть забой-
ки будет обжиматься волной разгрузки от УВ в породе, а это приведет к частич-
ному запиранию полости взрыва. 

На основании изучения процессов, протекающих в полости взрыва скважин-
ных зарядов с воздушной полостью, установлено, что за время, в течение кото-
рого происходит разупрочнение породы в поле данного заряда, воздушный 
промежуток излучает на несколько порядков меньше энергии, чем таких же раз-
меров часть скважины с ВВ. Давление ПД в воздушном промежутке в этом слу-
чае на один-два порядка меньше, чем у ВВ. А это позволяет заключить, что в 
породе вблизи воздушного промежутка действуют значительные сдвиговые и 
растягивающие напряжения. 
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The results of initiation process investigation in industrial charges are brought. It 
has been executed analysis of energetically and detonating parameters of co-operating 
primary and basic charges. 

Key words: primary charge, active part, start zone.  
 
Вступ. Можливість керування ефективністю використання енергії вибуху 

промислових свердловинних зарядів скінченних розмірів і механізмом передачі 
енергії вибуху в руйнований масив гірських порід поряд з іншими факторами 
визначається характером зародження і розвитку детонаційних процесів в заряд-
ній камері при вибуху ініціатора. Стосовно  сучасних найпростіших сумішевих 
вибухових речовин (ВР) система «ініціатор - лінійний заряд» потребує особливої 
уваги, оскільки вона має забезпечувати повноту і ефективність трансформації 
енергії вибуху в роботу руйнування масиву гірських порід. В зв’язку з цим роз-
робка та впровадження науково обґрунтованих методів керування процесом іні-
ціювання і детонації зарядів сумішевих ВР, що забезпечують підвищення 
ефективності подрібнення гірських порід, є актуальним науковим завданням. 

Аналіз стану питання. Відомі способи започаткування детонаційного про-
цесу в зарядах ВР [1-3] не вичерпують можливості передачі енергії детонаційної 
хвилі через нерозвиненість уявлень про механізм її регулювання. В достатній 
мірі не враховується вимога підвищення енергетики вибуху заряду ВР на почат-
ковому його етапі за рахунок форми, конструкції й місця розташування ініціато-
ра, узгодження його детонаційних властивостей з характеристиками 
ініційованого заряду. Розвиток детонаційного процесу складається з декількох 
етапів, основним з яких є передача ініціюючого імпульсу від бойовика зарядові 
ВР. Відомо, що в заряді в районі бойовика залежно від його детонаційних харак-
теристик існує зона з несталою швидкістю детонації D. Її розміри можуть змі-
нюватися від кількох до десяти діаметрів подовженого заряду. Навіть при 
використанні потужного бойовика на початковій ділянці заряду може спостері-
гатись падіння D значно нижче штатної й наступне її зростання в межах зони 
розгону детонації. Звертає на себе увагу залежність цього процесу від типу бо-
йовика (виду ВР) і його маси. Зрозуміло, що на процес формування ініціюючого 
імпульсу впливають енергетичні та геометричні параметри, а саме, енергія акти-
вної частини ініціатора, розміри якої залежать від співвідношення його діаметра 
та висоти. 

Мета роботи. Вивчення факторів, що впливають на започаткування і розви-
ток детонаційного процесу в заряді сумішевої ВР. 

Матеріал і результати досліджень. Широке застосування в гірництві вибу-
хових сумішей низької чутливості на основі аміачної селітри (АС) вимагає перш 
за все вирішення питання вибору відповідного ініціатора (бойовика), здатного 
забезпечити розвиток детонаційного процесу, а отже, максимальне використання 
енергії ВР по довжині свердловинного заряду. Звичайно роль такого бойовика 
відіграє тротилова шашка або будь-який її аналог. При цьому виникає необхід-
ність у встановленні оптимальних величини та конструкції бойовика, що забез-
печить ефективне ініціювання свердловинного заряду без перевитрат ініціюючої 
ВР. З цією метою проведено дослідження впливу енергії ініціатора на швидкість 
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детонації лінійного заряду сумішевої ВР такого складу: 94,07 % поруватої АС та 
5,93 % нафтопродукту з теоретичною формулою С15,92Н28,95, середньою молеку-
лярною масою 219,7 г/моль, вмістом вуглецю і водню відповідно 86,98 та 
13,18%. Реакція вибухового розкладання наведеної сумішевої ВР: 

 

OHCONHCNONH 22295,2892,1534 1,10792,1932,4632,44 ++→+  

 
Сумішева ВР піддавалась дії ініціюючих зарядів, що складалися з системи 

електродетонаторів і бойовика в різній комбінації. Як бойовики використовува-
лися шашки ГЦ (50 % гексогену та 50 % церезину) і шашки ГТ (50 % гексогену 
та 50 % тротилу) різної маси (табл. 1). Швидкість детонації подовженого заряду 
вимірювалась за відомою методикою, основаною на введенні в заряд на різних 
відстанях від ініціатора індукційних датчиків та фіксації моменту їх замикання 
за допомогою експлозиметра, складеного із системи частотомірів. 

 
Таблиця 1 - Характеристика бойовиків 

Шашка 

Тип Маса, г 
Детонатор, шт. 

Сумарна енергія 
бойовика Еi, кДж 

ГЦ 100 1 1388 
ГЦ 40 1 559 
ГТ 42 3 386 
ГТ 14 1 129 
- - 6 34 
- - 3 17 

 
На основі експериментальних даних про детонаційні параметри досліджува-

ної ВР у полігонних умовах отримано такі залежності між швидкістю детонації 
D та енергією ініціатора Ei: 

при витримуванні заряду протягом 1 доби 
 

629,04,40 iED =  )991,0( =r                                          (1) 
 
протягом 30 діб 
 

519,02,60 iED = )992,0( =r                                          (2) 
 
протягом 60 діб 
 

528,09,55 iED = )920,0( =r                                        (3) 
 
де r- коефіцієнт кореляції.                                                                                   
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Формули (1 – 3) отримано за даними вимірювань швидкості детонації на від-
різку заряду зі стабільною детонацією, що за величиною досягає характерної для 
даної ВР величини D. При цьому на межі контакту з ініціатором швидкість де-
тонації заряду сумішевої ВР практично дорівнює швидкості детонації бойовика. 
Однак з незначним віддаленням від ініціатора енергія розкладання ВР у заряді 
різко спадає, що в деяких випадках може призвести навіть до припинення дето-
нації. Результати досліджень показують, що для зменшення сильного бічного 
перерозподілу енергії з фронту детонації в області нестаціонарного процесу роз-
кладу ВР потрібно збільшити діаметр бойовика або зміцнити оболонку патронів, 
щоб наблизити умови підривання до вибуху в скельній породі. 

Особливо суттєвий спад швидкості детонації характерний для зарядів зі сла-
бкими ініціаторами (3 і 6 детонаторів в табл. 1). Для цих ініціаторів характерні 
інколи відмови ініціювання. З цих дослідів випливає, що безвідмовне ініціюван-
ня забезпечує ініціатор з мінімальною енергією близько 100 кДж, наприклад 
шашка ГТ-14 з детонатором. 

Вимірювання швидкості ударної хвилі (УХВ) та масової швидкості V вико-
нувались в інертному середовищі (плексигласі), на поверхні якого встановлюва-
лись ініціатори - заряди тротилу, гексогену флегматизованого (Гг) та гексогену, 
змішаного з порошком алюмінію (Гг/Аl), виконано за наведеною на рис. 1 схе-
мою [4]. Досліджувалися ініціатори діаметром 30 та 40 мм. Маса ініціатора в до-
слідах з кожним діаметром складала 25, 50, 75 і 100 г.  

 

До частотоміра 
 

Рисунок 1 – Схема вимірювання динамічних параметрів в інертному  
середовищі:1 – ініціатор (бойовик); 2 – детонатор; 3 – блок плексигласу;  

4 – пристрій для утримування датчиків; 5 – датчики, що працюють на замикання 
 
Аналіз результатів вимірювань показує, що швидкість УХВ та масова швид-

кість зростають при всіх типах детонаторів зі збільшенням їх маси, але спостеріга-
ється тенденція до стабілізації досліджуваних швидкостей при масі детонатора 75 і 
100 г. Гранична величина мас ініціаторів, де відзначається слабка залежність між 
масою ініціатора та динамічними параметрами процесу, досягається тим швидше, 
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чим вищі детонаційні параметри ВР ініціатора (рис. 2). Так, при застосуванні ТНТ 
та Гг/А1 бойовиків спостерігається зростання швидкості УХВ у всьому діапазоні 
досліджуваних мас бойовиків, а для бойовика з гексогену (криві 2, 2' на рис. 2) мак-
симум швидкості УХВ встановлюється вже при масі ініціатора 50 г.  

 
 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2 – Залежність швидкості ударної хвилі D (а) та масової швидкості 

V (б) від маси бойовика Q під час вибухів у плексигласі при різних типах бойо-
вика: 1 - ТНТ (d=30 мм); 1' - ТНТ (d=40 мм); 2 - Г (d=30 мм); 

 2' - Г (d=40 мм); . 3-Г/А1 (d=30 мм);3'-Г/А1 (d=40 мм) 
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Мають також значення висота бойовика та його діаметр - найвища швидкість 
УХВ досягається при використанні гексогену з діаметром патрону 40мм. Вказані 
особливості, пов'язані з масою ініціатора, не потребують спеціальних пояснень, 
оскільки вже раніше було доведено, що ініціатор повинен мати достатню енергію 
для гарантування стабільної детонації заряду ВР. Але вплив діаметра ініціатора при 
постійній його масі потребує пояснення. Вірогідно, ця закономірність пов'язана з 
впливом та інтенсивністю бічної хвилі розрідження в самому бойовику, а в пода-
льшому - в ініційованому заряді. Її участь у загальному процесі тим більша, чим 
менший діаметр патрона, що призводить до розкидання ВР на бічній поверхні за-
ряду. Отже, можна вважати, що величина імпульсу, який передається ВР від ініціа-
тора (бойовика), залежить не лише від енергії ініціатора, але й від його типу та 
форми, тобто від характеру і форми детонаційного фронту, утвореного бойовиком.  

Ілюстрацією є дослідження з вивчення ініціюючого ефекту стандартного мідно-
го електродетонатора № 8 залежно від його орієнтації відносно ВР, на яку він діє. 
Наприклад, при ініціюванні індивідуальної ВР Семтекс 1А осьове розташування де-
тонатора над зарядом забезпечує найбільшу частоту передачі детонації при відстані 
між ними, рівній 9 мм, тоді як при паралельному до поверхні заряду розташуванні 
детонатора аналогічний ефект досягається при відстані 15,88 мм. При використанні 
менш чутливої ВР - емуліту 415 осьове розташування детонатора дає найкращий 
ефект при відстані 5,83 мм, а паралельне - при 8,58 мм. Зрозуміло, що у випадку ему-
літу його менша чутливість призводить до загального зменшення цієї відстані, але в 
обох прикладах паралельне розташування детонатора виявилося ефективнішим. 

Подібні ж дослідження стосувалися ініціювання подовжених зарядів ВР кла-
су сларрі (54 % АС, 30 % ТНТ, 10,5% води, 3 % сечовини та 2,5 % поверхневоак-
тивних речовин). Така вибухова суспензія ініціювалася бойовиками кількох 
типів з гексогену (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Залежність швидкості детонації D від відстані Х до ініціатора з 
гексогену при різних за масою та діаметром зарядах бойовика: 

1 – 75 г, 40 мм; 2 – 75 г, 30 мм; 3 – 25 г, 30 мм 
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Порівняємо результати двох дослідів з ініціаторами, однаковими за масою 
(75 г гексогену), але різними за формою. З цього порівняння випливає: якщо іні-
ціатор розподіляється по діаметру заряду (d = 40 мм), то падіння швидкості де-
тонації в зоні розгону менш відчутне (лише на 500 м/с). Ініціатор діаметром  
30 мм при однаковій довжині зони розгону дає максимальне падіння швидкості 
детонації – 2100 м/с. Пояснити таку різницю можна в першу чергу зменшенням 
кількості тепла екзотермічного розкладу охопленого цим процесом шару ВР, що 
не може забезпечити стаціонарність його розвитку. Як раніше відзначалося, у 
цьому шарі відбувається інтенсивне розлітання нездетонованої ВР, яке в літера-
турі при розгляді балансу енергії вибуху відносять до хімічних втрат. 

Показово, що при використанні бойовиків одного діаметра (d = 30 мм), але 
різної маси (75 і 25 г) тимчасове зниження D на відстані 50-100 мм по довжині 
заряду від ініціатора практично рівнозначне, але в другому випадку значно збі-
льшується зона розгону (300мм при малому бойовику проти 150 мм при бойови-
ку масою 75 г). 

Наведені результати досліджень свідчать, що досягти потрібного ефекту при 
ініціюванні можна в першу чергу забезпеченням потрібної маси ініціатора. Але 
іншим шляхом до цієї мети є зміна конструкції ініціатора. У наведених дослідах 
це - збільшення діаметра ініціатора (тобто розширення площі його контакту із 
зарядом в осьовому напрямку) та зменшення в заряді шару ВР, що контактує з 
бічною поверхнею бойовика. Це може означати (рис. 3), що цей шар потрапляє в 
початкову зону розгону, і швидкість детонації в ньому не встигає впасти нижче 
значення D, характерного для даної ВР. 

Отже, можливе створення бойовика, що за масою не перевищує потрібного 
рівня енергії ініціювання (100 кДж), але розміщеного в заряді ВР таким чином, 
щоб його бічна поверхня наближалася до бічної поверхні заряду. Такий ініціатор 
може імітувати заряд, виконаний у вигляді спіралі потужного ДШ з діаметром 
витка, що наближається до діаметра заряду [5]. 

Висновки:  
- спрощена схема ініціювання подовженого заряду вибухової суміші базу-

ються на достатності дотримання правила перевищення питомої енергії ініціато-
ра над цим показником для ВР основного заряду;  

- більш ретельне вивчення процесу ініціювання виявляє ряд негативних явищ, 
що проявляються у суттєвому впливі на започаткування і розвиток детонаційного 
процесу поряд з загальною енергією в 100 кДж таких параметрів бойовика, як його 
діаметр, висота, їх співвідношення та відповідність діаметрів бойовика і заряду; 

- при проектуванні параметрів точкового ініціатора необхідно звертати увагу 
на його геометричні параметри - висоту й діаметр, які визначають величину ак-
тивної частини маси ініціатора й, згідно з експериментальними даними, праг-
нуть до певних граничних значень. Цей висновок стосується, зокрема, довжини 
ініціатора, достатня величина якої в межах досліджених діаметрів ( 30-40 мм) 
становить 60-70 мм незалежно від типу ВР;  

- при рівних масах  варто звернути увагу на вибір діаметра бойовика, оскіль-
ки його збільшення помітно поліпшує динаміку передачі ініціюючого імпульсу в 
ініційоване середовище;  
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- відповідно наведеним даним для досягнення максимального ефекту пору-
шення детонації в осьовому напрямку діаметр “точкового” бойовика має набли-
жатись до діаметра ініційованого заряду. 
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