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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

КУБОВИДНОГО ЩЕБЕНЮ 

Удосконалено енергозберігаючу технологію виготовлення кубовидного щебеню шляхом 

підвищення ефективності вибухового руйнування гірської маси, на основі створення у масиві 

керованої структури поля напружень з переважанням розтягуючої і зсувної складової, що 

реалізується за допомогою використання зустрічно спрямованого розвитку вибуху. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУБОВИДНОГО ЩЕБНЯ 

Усовершенствована энергосберегающая технология изготовления кубовидного щебня 

путем повышения эффективности взрывного разрушения горной массы, на основе создания в 

массиве управляемой структуры поля напряжений с преобладанием напряжений растяжения 

и сдвига, что реализуется с помощью встречно направленного развития взрыва. 

Ключевые слова: взрыв, горная масса, дробление, кубовидный щебень, массив, поле 

напряжений, схемы взрывания, технология. 
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IMPROVING THE ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF CUBIFORM RUBBLE 

MANUFACTURING 

The energy saving technology of cubiform rubble manufacturingby increasingthe efficiency 

ofexplosivedestruction ofrock mass and through the creationofa managedstructurestress field in 

array with a predominance oftensileandshearstresses which is implementedusing the 

oppositelydirectedblast was improved. 

Key words: blast, rock mass, crushing, cubiform rubble, solid, stress field, blasting 

circuits,technology. 

 

Вступ. Найбільший об'єм при розробці нерудних будівельних матеріалів займає 

виробництво щебеню із скельних вивержених порід. Проте ці породи майже в два рази міцніші 

і абразивніші ніж породи осадового походження, а тому вимагають підвищених витрат енергії 

на вибухове руйнування при видобуванні та подальшій механічній переробці. 

Нині потреба в щебені має тенденцію зростання, особливо у високоякісному щебені 

кубовидної форми. Потреба в такому щебені зумовлена будівництвом автомобільних доріг 

європейського рівня, злітних смуг аеродромів, основ для будівництва швидкісних залізниць 

та ін. Слід відзначити значні можливості України в сировинній базі для отримання такого 

щебеню. Проте отримання кубовидного щебеню супроводжується і значними витратами, 

пов'язаними як з розробкою родовища, так і механічною переробкою. Враховуючи це, єдиним 

ефективним методом розробки згаданих родовищ є вибуховий спосіб, до якого при 

виробництві кубовидного щебеню висуваються високі вимоги не лише в забезпеченні якісного 

дроблення, але і одночасно зниженні міцності кусків підірваної гірської маси. 

На сучасному етапі розвитку підривних робіт це завдання залишається невирішеним, 

хоча це єдиний спосіб подальшого підвищення ефективності роботи подрібнювально-

сортувального устаткування при виробництві кубовидного щебеню. У зв'язку з цим 

актуальним науково-практичним завданням є удосконалення технології вибухового 
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дроблення гірської маси на основі сучасних досягнень в області механізму руйнування 

гірських порід. 

Метою роботи є удосконалення енергозберігаючої технології виготовлення 

кубовидного щебеню шляхом підвищення ефективності вибухового руйнування гірських 

порід. 

Результати дослідження. Загальна задача оптимального управління вибухом полягає 

у виборі такого способу розміщення зарядів в масиві і режиму їх дії в часі, при якому б 

задовольнялися певні технічні і економічні критерії. Як математичний запис досліджуваних 

процесів була прийнята система рівнянь динаміки однорідного ізотропного пружного тіла. 

Основоположною, при цьому, була передумова, що структура лінійної деформації зумовлює 

в кореляційному сенсі параметри дроблення. В якості оптимальних розглядалися схеми 

підривання, що забезпечують оптимальність просторово-часової структури поля напружень. 

Показником останніх є критерійні функції, що набувають екстремальних значень у випадку, 

коли забезпечений достатній вихід енергії деформації і рівномірність її розподілу в об'ємі 

масиву і за часом. Пошук оптимальних схем підривання здійснювався як пошук точок 

екстремуму цільової функції в просторі регульованих параметрів. В залежності від степені 

складності задачі, точніше - керованої системи, доцільні і передбачені різні схеми пошуку - 

від простого перебору до випадкового крокового пошуку. 

З метою встановлення закономірностей вибухового дроблення порід при різних схемах 

підривання було проведено лабораторні дослідження з дотриманням основних критеріїв 

подібності, що дозволило отримати досить об'єктивні і достовірні результати. Аналіз 

дослідження впливу режимів (схем) підривання свердловинних зарядів на процеси 

руйнування піщано-цементних блоків дозволив оцінити результати вибуху та показав, що в 

тих випадках, коли забезпечується рівномірний розподіл максимальних розтягуючих зусиль і 

напружень у трьох взаємно перпендикулярних площинах, досягається максимальне дроблення 

цього масиву з найбільш рівномірним розподілом гранулометричного складу підірваної 

гірської маси. 

Фронт хвилі напружень при різному напрямі ініціації зарядів сусідніх свердловин в ряді 

має протилежний напрям по осі зарядів (рис.1). При підриванні свердловинних зарядів з 

однаковим напрямом ініціації має місце хвиля стискання. У той же час при підриванні 

свердловинних зарядів з різним напрямом ініціації - хвиля розрідження. Збільшення часу дії 

вибуху на масив, що руйнується, за рахунок переважання розтягуючої і зсувної складових, 

призводить до знеміцнення підірваної гірської маси. 

 
Рис. 1. Схема зустрічно-спрямованої ініціації рядів свердловинних зарядів: I - VI місця 

розташування датчиків;              - напрям розвитку вибуху 
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Встановлено, що висока ефективність різноспрямованої ініціації зарядів, яка дозволяє 

створити в масиві складно-напружений стан з переважанням розтягуючих і зсувних 

складових, сприяє як дробленню, так і знеміцненню підірваної гірської маси, що особливо 

важливо при подальшому механічному дробленні з метою виготовлення кубовидного щебеню. 

Проведені промислові випробування по створенню керованої структури поля 

напружень у висаджуваному в повітря масиві підтвердили висновки теоретичних і 

лабораторних досліджень ефективності такого способу руйнування. У результаті проведених 

промислових вибухів із різноспрямованою ініціацією зарядів встановлена їх висока 

ефективність, що полягає у високоякісному дробленні при істотному (25-30 %) знеміцненні 

кусків гірської маси. 

Усереднені результати лабораторного моделювання показані на рис. 2. Як видно з 

рисунку, зміна напряму ініціації вибухової речовини (ВР), за інших рівних умов, призводить 

до зміни виходу негабариту: при ініціації в одному напрямі він вищий, ніж при ініціації зарядів 

в різних напрямах. 

 

 
 

Рис. 2. Залежності виходу негабариту (1 і 2) і питомих витрат енергії вибуху на одиницю 

знову утвореної поверхні (3 і 4) від величини лінії найменшого опору: 1,3 - почергова 

ініціація зарядів ВР; 2,4 - ініціація зарядів ВР в одному напрямі 

 

Як показав досвід промислових експериментів, реалізацію цього способу руйнування 

доцільно здійснювати шляхом використання нових неелектричних засобів ініціації зарядів 

типу «Нонель» у поєднанні з більш екологічно чистими новими емульсійними ВР типу 

«Анемікс» і «Україніт». 

Рекомендований метод вибухового руйнування масиву сприяє підвищенню 

ефективності усього технологічного циклу отримання кубовидного щебеню. При цьому за 

рахунок зниження міцності кусків відбитої гірської маси продуктивність подрібнювального 

устаткування в ланцюзі: дробарки СМД- 110 і КІД- 1200 збільшується майже в 1,5 рази. 
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Економічний ефект від впровадження системи: вибуховий відбій - подрібнювальний 

комплекс складає близько 500 доларів США за 1 годину роботи подрібнювального комплексу. 

 

Висновки. В роботі вперше вирішено актуальну науково-практичну задачу 

удосконалення енергозберігаючої технології виготовлення кубовидного щебеню шляхом 

підвищення ефективності вибухової підготовки гірської маси, на основі створення у 

висаджуваному в повітря масиві керованої структури поля напружень з переважанням 

розтягуючої і зсувної складової, що реалізується за допомогою використання зустрічно 

спрямованого розвитку вибуху. Це забезпечує інтенсивне дроблення підірваної гірської маси 

з одночасним зниженням її міцності (знеміцнення кусків). 

  


