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Проте, цей шлях пов'язаний зі збільшенням виходу некондиційних фракцій (відсіву) і зме-
ншенням міцності шматків відбитої гірничої маси, оскільки велика частина тріщин, що заро-
джуються у наближеній до заряду зоні, як показують теоретичні і експериментальні дослі-
дження, не отримують подальшого розвитку і є причиною зменшення міцності шматків, що 
утворюються. 

Ряд методів регулювання подрібнення гірських порід вибухом ґрунтується на зміні мак-
симального тиску в зарядній порожнині і тривалості імпульсної дії на масив. 

Величина максимального тиску в зарядній камері залежить від типу вживаної ВР, щільно-
сті заряджання, конструкції заряду. Сучасний асортимент промислових ВР за рахунок зміни 
щільності заряджання дозволяє регулювати величину максимального тиску 
(1,5÷10,0)103МПа. 

Зменшення максимального тиску в зарядній камері з метою раціональнішого використан-
ня енергії вибуху досягається при використанні зарядів, розосереджених повітряними про-
міжками. 

Вперше кількісна оцінка проникнення газоподібних продуктів детонації в середовище під 
час вибуху запропонована в роботах В.М. Коміра та ін. Ці роботи дали поштовх проведенню 
подальших досліджень щодо ролі газів при вибуховому руйнуванні твердих середовищ. 

У ІГТМ НАН України під керівництвом Е.І. Єфремова виконаний великий обсяг комплек-
сних досліджень, заснованих на вивченні механізму руйнування, будови і властивостей сере-
довища і на з'ясуванні ролі хвиль напруги, газоподібних продуктів вибуху і зіткнення окре-
мих шматків в загальній роботі вибухового подрібнення тріщинуватих середовищ. Це дозво-
лило визначити шляхи підвищення ефективності вибухового руйнування за рахунок повні-
шого використання роботи газоподібних продуктів вибуху [3, 5]. 

Методи керування руйнуванням тріщинуватих гірських порід блокової структури, засно-
вані на повнішому використанні роботи газоподібних продуктів вибуху - оригінальні комбі-
новані набійки, розосереджені заряди ВР з урахуванням структури середовища, заряди з га-
зотвірними домішками, заряди ВР з концентраторами передачі енергії для розосередження 
зарядів.  

Таким чином, проведений аналіз досліджень з вивчення руйнування тріщинуватих сере-
довищ блокової структури дією вибуху дозволив зробити висновок, що руйнування тріщину-
ватих гірських порід пов'язане з дією хвиль напруги, що поширюються в середовищі, порш-
невою дією продуктів детонації і ударною взаємодією окремих частин, що складають масив. 
Керувати ефективністю руйнування цих порід можна шляхом спрямованої зміни параметрів 
вибухового імпульсу і вибору раціонального методу розміщення заряду у свердловині і в ма-
сиві відносно напрямку простягання основної системи тріщин. 

Дослідженнями механізму руйнування гірських порід встановлено, що механічна енергія, 
яка передається гірському масиву під час вибуху витрачається: 

- на пластичну деформацію середовища, обумовлену його непружною поведінкою; 
- на утворення нових поверхонь і подрібнення породи; 
- на переміщення і розлітання шматків, що утворилися; 
- на створення ударно-повітряної хвилі; 
- на сейсмічні коливання масиву. 
Наявна в породі структурна недосконалість (межі поділу між по-різному орієнтованими 

кристалами і зернами неправильної форми, мікротріщини, пори і т. д.), їх властивості і хара-
ктер взаємодії обумовлюють значні місцеві збурення напруженого стану і сильно впливають 
на руйнування в разі появи додаткових зовнішніх навантажень. Тому робота, витрачена на 
руйнування гірської породи, визначається не лише зовнішніми умовами, але і наявністю мік-
ротріщинуватості в самому зруйнованому об'ємі. Необхідна питома витрата ВР має врахову-
вати усі енергетичні витрати при подрібнені до заданого середнього діаметра шматка. 
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