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ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНІЦІЮВАННЯ СВІТЛОЧУТЛИВИХ ВИБУХОВИХ 

КОМПОЗИТІВ 
 

Ефективність будь-яких підривних робіт залежить головним чином від 

технічного стану засобів підривання фізико-технічних характеристик системи 

ініціювання зарядів вибухових речовин. Під ефективністю в першу чергу слід 

розуміти здатність систем забезпечити високий рівень безпеки під час 

підготовки та виконання вибухових робіт, абсолютну відсутність реакції до дії 

зовнішніх електромагнітних наведень. Значний вплив на ступінь безпеки 

надають засоби ініціювання, що включають первинні ВР. Тому найбільш 

ефективний і майже чи не єдиний шлях вирішення проблеми – створення 

первинних ВР з чутливістю до механічних та теплових полів аналогічною такій, 

яка відповідає вторинним ВР (наприклад, пентаерітриттетранітрат – ТЕН).  

Такі питання як безпека використання засобів підривання їх надійність і 

прецезійність, екологічна, технологічна і економічна ефективність набувають 

особливої актуальності при виконанні масового підривання шпурових або 

свердловинних зарядів ВР. Достатньо навести приклади з організації робіт при 

підземному видобуванні вугілля і залізної руди та на відкритих розробках 

корисних копалин і будівельних матеріалів у тому числі [3]. Стає зрозумілим, 

що вирішення поставлених питань має безпосередній зв'язок з вирішенням 

ключової проблеми – розробкою, створенням технології та синтезом 

принципово нових первинних ініціюючих вибухових речовин [4-6], властивості 

яких відповідають вимогам сучасних технологій, і системи їх ініціювання [7].  

У зв'язку з цим, одним з найбільш актуальних напрямів в області хімії та 

фізики вибуху є дослідження закономірностей взаємодії вибухових речовин з 

лазерним імпульсним випромінюванням. Зокрема, для розуміння механізму 

збудження детонації важливе значення мають дослідження оптичних 

властивостей вибухових речовин. У цьому сенсі актуальність розуміння фізики 

процесу запалювання та фундаментальні знання є важливою основою для 

створення нового класу первинних вибухових речовин з характеристикою 

аномально високої світлочутливості. 

Розвиток досліджень цього напряму в Україні помітно почав зростати з 

використанням лазерів у дослідженнях запалювання бризантних ВР. З початку 90-

х років роботи проводилися науковцями Дніпропетровського гірничого інституту 

як разом з колегами з Російської федерації [8-14] та Польщі [15-18].  
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Чисельне моделювання здійснювалося з використанням фізичних 

параметрів вибухової речовини з імпульсним випромінюванням лазера на 

неодимовому склі з довжиною хвилі 1,06 мкм. Математична модель дозволяє 

досліджувати особливості ініціювання вибухового перетворення бризантних 

вибухових речовин короткими світловими імпульсами. На прикладі ТЕНу 

показано, що цей процес повністю визначається параметрами, які 

характеризують інтенсивність випромінювання і поглинальні властивості 

вибухової речовини. Залежно від значення цих величин можуть бути 

реалізовані якісно різні процеси ініціювання   на поверхні або у середині 

речовини. У останньому випадку виділення хімічної енергії призводить до 

утворення так званого «хімічного» піку тиску. До чинників, що впливають на 

ініціювання вибухової речовини випромінюванням лазера, часто беруть до 

уваги початкову температуру зразка вибухової речовини. За даними деяких 

досліджень відома залежність чутливості вибухової речовини до дії лазерного 

випромінювання від початкової температури. Експериментально спостерігалося 

незначне підвищення чутливості зразків флегматизованого азиду свинцю при 

збільшенні початкової температури на 420 К, якщо використовується лазер в 

режимі вільної генерації (імпульс до 1 мс). Але у режимі велетенського 

імпульсу (τ = 30 нс) вплив температури нагріву зразка на чутливість не 

виявлено. 
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