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I. ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ДЕЙСТВИЕ НА ВЗРИВА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Видове взрив, според произхода на отделената енергия:

• Физически или механични

• Ядрени - среща се при изключително тежки елементи, които са атомно

нестабилни

• Химични - използват се в пътното строителство, мините, рудниците и

кариерите

Сканирайте 

QR кода

Видео - Взрив 

Взрив или експлозия се 

нарича внезапно и 

драстично увеличаване на 

обем и освобождаване на 

енергия, обикновено 

съпроводени с високи 

температури и отделяне на 

газове



I.1 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА (ЕКСПЛОЗИВИ)

Взривните вещества са химични съединения или техни смеси, способни в резултат на определени външни въздействия да

се взривят, увеличавайки рязко и многократно обема си, при което обикновено отделят топлина и светлина.

←  Предупредителен знак за 

опасност от взрив

Барутът е първото взривно вещество, което човечеството се е

научило да използва, а също и едно от четирите велики

изобретения на древен Китай.

Черният барут е бил използван в строителството и минното дело

още през петнадесети век. Най-ранният оцелял рекорд за

използването му в мините идва от Унгария през 1627 г.

В средата на 1860 г. шведския изобретател Алфред Нобел

изобретява динамита и той замества барута като най-

използваното взривно вещество.

←  Барут



Графика скорост/време от дефлаграция до детонация

I.2 ОСВНОСНИ ПОНЯТИЯ

Термично разлагане

Термичното разлагане на взривно вещество може да се

извърши при условията на стайна температура, но би отнело

много повече време (дни или години). При повишаване на

температурата се ускорява процеса.

Горене

При определени условия повечето експлозиви могат да бъдат

изгорени без експлозия. Обичайната скорост на реакцията на

горене е от няколко милиметра до метри в секунда.

Дефлаграция

Дефлаграцията е бързо изгаряне с високоенергийно

освобождаване, което се разпространява през експлозивния

материал с дозвукови скорости, задвижвани от преноса на

топлина. Дефлаграцията е характеристика на ниско

експлозивните материали, като например барут.

Детонация

Детонацията е процес на химическа реакция, придружен от

освобождаване на голямо количество енергия. Ударната

вълна се нарича детонационна вълна и има свойството да

преминава през взривното вещество с големи скорости,

обикновено хиляди метри в секунда.

Сканирайте QR кода

Видео - дефлаграция до 

детонация 



I.3 ХАРАКТЕРНИ СВОЙСТВА НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

→ чувствителност на взривните вещества към външни въздействия

→ топлина на взрива

→ максимална температура

→ бризантност на взривните вещества

→ фугасност на взривните вещества

I.4 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Според състава

• единично взривно вещество

• съставни взривни смеси

Според чувствителността (към външни въздействия)

• първични – изключително чувствителни

• вторични – по-малко чувствителни от първичните

• третични – толкова са нечувствителни, че не могат да бъдат взривени от голям брой първични взривни вещества

Според скоростта на детонация

• висока скорост

• ниска скорост

Според приложението

• военни експлозиви

• търговски (промишлени)

Според IMDG индекса

IMDG е международен кодекс за морски опасни отвари. Взривните вещества се причисляват към един от класовете 1-9 според

опасността, която представляват



II. ДЕЙСТВИЕ НА ВЗРИВА

При взривяването на скалния масив могат 

да се различат 4 зони на действие:

I - зона на смачкване

Материалът става на прах.

II - зона на изхвърляне

Материалът е раздробен и изхвърлен встрани.

III - зона на напукване

IV - зона на трептене

ЗОНИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ВЗРИВА

Направата на изкопи в здрави скални почви

е свързано с извършването на взривни

работи чрез специално заложени заряди,

които трябва да разрушат скалния масив и

да раздробят скалната маса до определени

размери на късовете на дълбочина около 1

метър по-високо от контура на напречния

профил на пътя.



От съотношението на W, t и alfa засиви действието на заряда.

Ефектът от взривяването зависи от количеството и мощността(вида) на експлозива, дълбочината на 

залагане, посоката на зарядната дупка, вида и здравината на скалата.

РАЗПОЛАГАНЕ НА ЗАРЯДНАТА ДУПКА

отстоянието на взрива 

от повърхността

ъгъла, който сключва 

зарядната дупка с 

повърхността



Когато взривяването се извършва в рамките на изкопните работи по пътно трасе, трябва да се направят 

изчисления за количеството взрив и дълбочината на залагането му, така че повърхността на терена да попадне 

в зона II (Зона на изхвърляне)

РАЗКРИВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ТЕРЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЪЛБОЧИНАТА НА ЗАЛАГАНЕ

RII - радиус на изхвърляне

r - радиус на конуса

W - линия на най-малко съпротивление



III. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДЕТОНАТОРИ)

Детонаторите са специални 

устройства, съдържащи неголямо 

количество инициирано 

вещество, което реагира на 

външно въздействие - удар, 

триене, пламък, искра - като се 

взривява и предава взрива на 

основния заряд (избраното 

взривно вещество)

КАПСУЛ ДЕТОНАТОР

Най-разпространения детонатор. Не е известно значението на името му, но се

предполага, че детонаторът е бил наречен така още от Нобел - неговия

изобретател.



III. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДЕТОНАТОРИ)

ЕЛЕКТРОДЕТОНАТОР

Капсул детонатор с вграден електровъзпламенител (2 проводника,

съединени с тънка платино-иридиева жица, върху която е закрепена капка

втвърдена пиротехническа смес). Електродетонаторите се използват като

крайни елементи на сложни електрически и/или електронни взриватели за

едновременно взривяване на много заряди.



III. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДЕТОНАТОРИ)

ДЕТОНИРАЩ ШНУР

Оплетен текстилен шнур със слабо пресувана сърцевина от бризантното взривно вещество PENT (нитропента). Има скорост на

детонация 7200 m/s и сравнително малко количество газообразни продукти. Има добра защита от влага, вода и широк

температурен диапазон и много дълъг срок на съхранение.



III. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДЕТОНАТОРИ)

НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ (НОНЕЛ)

Системата НОНЕЛ е предложена на пазара в началото на 70-те години. Това е система за иницииране на взривни полета на

основата на тръбичка - вълновод, по която се разпространява ударна вълна. НОНЕЛ-детонаторите функционират както

електрическите, но електровъзпламенителя е заменен от пластмасова тръбичка-вълновод.



III. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ДЕТОНАТОРИ)

ДИГИТАЛНИ ДЕТОНАТОРИ (ЕЛЕКТРОННИ)

Основното предимство на този тип детонатори е времевата точност на взрива. Всички производители на детонатори от изброените

вече видове, с изключение на дигиталните детонатори посочват отклонение от около 10 % от номиналния период на забавяне,

което може да доведе до припокриване. Електронният детонатор е най-новата разработка в инициирането на взрива.



IV. РАЗПОЛАГАНЕ НА ДЕТОНАТОРИТЕ

Тази технология води до голям разход на взривно вещество и понастоящем

в България се използва нова технология, на база на кумулативното

действие на заряда - насочване на енергията на взрива в посока към

обекта на поразяване.

Зареждане със забивка, използваща кумулативното действие на заряда

Завивката се поставя върху зарядите с цел намаляване на вредните емисии

и по-добро раздробяване на негабаритните късове. Технологията има по-

малки по обем подготвителни работи, но не е приложима върху

стръмни и вертикални плоскости. Зарядите се изработват

непосредствено на работните места. Ефект от прилагане на технологията:

• намаляване два пъти на относителния разход на ВВ и вредните

газопрахови емисии;

• многократно намаляване на разлета на скални късове, ударната вълна и

шума;

• възможност за едновременно взривяване на голям брой скални късове с

прилагане на електрическа схема с милисекундно взривяване

ПОВЪРХНОСТНО ЗАРЕЖДАНЕ

Използва се при така нареченото вторично взривяване за раздробяване на

отделни свръхгабаритни скални късове над 450 кг. Взривното вещество се

поставя на повърхността в някоя от естествените пукнатини на камъка и се

затрупва с почва, с дебелина 25-30 см. (забивка). Количеството на заряда се

определя от обема и здравината на камъка и вида на взривното вещество.



IV. РАЗПОЛАГАНЕ НА ДЕТОНАТОРИТЕ

ЗАРЕЖДАНЕ НА МИННИ ДУПКИ

Сондажите за минни дупки се пробиват с диаметър 50 мм., ако дълбочината им е

до 5 м. и с диаметър 100-300 мм. при по-голяма дълбочина. Когато дупките са в 2

и повече реда, те се нареждат паралелно или шахматно. Зарядът в дупката може да

се постави непрекъснато или прекъснато, като непрекъснатия заряд има по-голямо

приложение.

Пробиване на сондажна дупка
Схема на зареждане в „минни дупки“



IV. РАЗПОЛАГАНЕ НА ДЕТОНАТОРИТЕ

ЗАРЕЖДАНЕ В ГЪРНЕТА

Този метод се използва предимно в кариерния добив.

В пътното строителство не се прилага поради опасност от нарушаване целостта на масива и откосите следствие на

мощния взрив.

Схема на зареждане в „гърнета“

I-ви етап

За създаване на заряд в гърне предварително се

прави сондажна дупка, в която се възпламенява без

забивка 2-5 % от изчисленото количество заряд.

Раздробената маса се изважда и с помощта на

гумен мехур, който се спуска в дупката и се пълни

с вода се определя обема на гърнето.

II-ри етап

В дупката се редят последователно ½ взривно

вещество, капсул детонатор и оснаталата ½ взривно

вещество. Отворът се запушва с леко трамбована

глина.



IV. РАЗПОЛАГАНЕ НА ДЕТОНАТОРИТЕ

ЗАРЕЖДАНЕ В РЪКАВИ

Този метод се прилага при високи скатове, когато между здрави пластове са разположени слаби и/или напукани скални породи.

Хоризонталния ръкав е със сечение 20/20 см. - 40/40 см. и се прави с дължина около 2/3 H, където H е височината на масива.

Могат да се направят няколко хоризонтални ръкава през разстояние 0,8-1,4 W, където W е разстоянието по линията на най-малкото

съпротивление. Препоръчително е взривяването да става с електродетонатор.

Схема на зареждане в хоризонтални „ръкави“



V. СХЕМИ НА ВЗРИВЯВАНЕ

МЕТОД ВЕТРИЛО

Трапецовиден метод в пътното и железопътното строителство за раздробяване на скална маса и улесняване на товаренето й с багер

и челен товарач. Сондажите могат да бъдат направени в един, два и повече редове.

Вариант 2Вариант 1

Вертикални или наклонени сондажи с наличие на сондажна дупка

в оста на трасето (начало на взривяването от оста на профила към

откосите).

Вертикални или наклонени сондажи, пробити симетрично на

оста на трасето.



V. СХЕМИ НА ВЗРИВЯВАНЕ

МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТРАНШЕЕН СРЕЗ

При смесени напречни профили в скални почви се предпочита раздробените

скални маси да бъдат изхвърлени извън и встрани от сечението на профила.

Разпределението на обемите земни маси вляво и вдясно се определя от реда на

взривяването на отделните сондажи и количество взривно вещество. Това може да

се реализира успешно с прилагането на метода предварителен траншеен срез.

МЕТОД ОТКРИТА ПЛОСКОСТ

Метода на открита плоскост се

използва, когато разрушената и

раздробена скална маса трябва да

бъде изхвърлена в определено

желано направление.

Разпределение на зарядите и ред на взривяване по метода на открита плоскост

Предварителен траншеен срез - разпределение на зарядите   →



VI. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Взривните работи се извършват по специално изготвен технологичен проект,

одобрен от инвеститора, съобразен със Закона за контрол над взривните

вещества и Правилника за прилагането му, който включва всички мерки за

охрана на труда в застрашените от взривяването зони.

Взривявания могат да се извършват само при наличие на разрешение за

определено място и за заявено време.

ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Изпълнителят изпраща писмено известие за всяко взривяване до заинтересованите ведомства 12 часа предварително

• Опасните зони, които могат да бъдат засегнати от взрива, трябва да бъдат сигнализирани по подходящ начин

• Изпълнителят трябва да използва експлозива в количество и по начин, посочен от производителя

• Не се допуска провеждане на взривни работи в непосредствена близост до бетонирани съоръжения преди изтичане на седем

дни от полагането на последния бетон

• При изкопи в скални породи, трябва да се контролират стриктно изпълнението на пробивно-взривните работи

• Всички взривни работи се извършват от подготвени специалисти с право да изпълняват такива дейности, удостоверено с

документ



VII. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

СЪВРЕМЕННИТЕ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, РАЗГЛЕЖДАТ ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ХРОНОЛОГИЧНОТО 

ПРОТИЧАНЕ НА ВЗРИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕДИ ВЗРИВЯВАНЕ

Провежда се проучване на геологията на терена, като се обобщават и анализират резултатите. Определят се местата за

позициониране на взривните вещества. Възможно е провеждането на симулация, която да покаже резултатите още преди да бъдат

проведени реалните взривни мероприятия.

ПО ВРЕМЕ НА ВЗРИВЯВАНЕ

BIMS (Blast Information Management System). Системата за управление на информацията за взрива (BIMS) предоставя

информация, нужна за стратегически и оперативни нужди за планиране, контрол и вземане на решения за оптимизиране на

взривните операции. Системата съхранява подробности за взрива, действителните параметри на взрива, модел на взрива, разход

на експлозив, снимки и видеоклипове на взрива и др.

СЛЕД ВЗРИВЯВАНЕ

BIMS анализира разликата между прогнозираните стойности спрямо действителните параметри на взрива. Това дава възможност

да се провери целесъобразността на модела на симулация и реалния взрив по отношения на плана за зареждане, план за

разпределение на взрива, анализ на фрагментацията, анализ на вибрациите на въздуха и почвата. Това е представено с полощта на

усъвършенствани 3D визуализации.

Видео съвременни софтуерни решения



VII. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

Развитието на съвременните технологии стимулира все по-голямо навлизане на безпилотните летателни апарати (дронове) във

всички направления на строителството, включително и в етапа на земните работи. Дроновете в комбинация със софтуерни

продукти, позволяват изключително широк спектър от дейности.

МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРЕНА

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ВЗРИВЕНА МАСА

МОДЕЛ ЗА ПРОБИВАНЕ

МОДЕЛ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЛИКИ ПРИ ВЗРИВ



VIII. ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ ПО БЕЗВЗРИВЕН МЕТОД

Взривяването на скални почви е метод за изкопни работи, който се характеризира с висока производителност, но понякога

строителите срещат някои обективни ограничения, които не позволяват използването на взривове.

Ръчно разбиване

Обикновено се използва за разкопки на

малки скали. Дупките се пробиват по

линия върху скалата на разстояние,

зависещо от диаметъра на свредлото и

скалните характеристики.

Хидравличен чук

Често използван метод. Корпусът на

прекъсвача обикновено се монтира на

багер, който работи като мобилен носач.

Като разрушаващо устройство се

използва длето с форма на клин.

Обичайният начин за използване на

хидравличния чук е багерът да бъде

разположен пред забоя. Височината на

забоя трябва да е толкова, колкото може

да бъде изкопа в една фаза (3-5 метра).

Клинове за разбиване на скални късове

Хидравличен чук, монтиран 

на багер

Хидравлични сплитери

Използват се при изкопни работи,

които включват разбиване на големи

блокове от скали и бетон. Има два вида

хидравлични сплитери. Първият вид,

който е по-широко използван е

клиновидния сплитер, вторият е

разделител тип бутало.

Хидравличен сплитер



VIII. ИЗКОПИ В СКАЛНИ ПОЧВИ ПО БЕЗВЗРИВЕН МЕТОД

Взривяването на скални почви е метод за изкопни работи, който се характеризира с висока производителност, но понякога

строителите срещат някои обективни ограничения, които не позволяват използването на взривове.

Безвзривни вещества

Безвзривните вещества за напукване са прахообразни вещества, състоящи се главно от калциев оксид и малки количества

добавки. Те са алтернатива на взривните вещества. За да се използват, в скалата се пробиват дупки и в отвора се излива сместа от

веществото и вода. След няколко часа суспензията се разширява и напуква скалата.

Контролно инжектиране на пяна

Вискозна пяна се впръсква в предварително пробита дупка в скалата, която се разрушава под влияние на налягането.

Технология PPRST или Pulse Plasma Rock Splitting Technology

Основното оборудване, използвано при тази технология е единица за електромощни въздействия (EPI), която генерира висока

импулсна електрическа енергия. Тази енергия се подава в електролитните клетки, пълни с прах от алуминий и меден оксид. В

милисекунда електролитът достига плазмено състояние и генерира висока топлина и ударна вълна. Тази топлинна вълна се

предава на заобикалящото скално корито и от своя страна разрушава скалата със слаб шум и вибрации.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


