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При визначенні пружно-деформаційних властивостей гірських порід важли-
вою характеристикою окрім модулів загальної деформації, модуля нормальної 
пружності, коефіцієнтів в’язкості і стиснення є коефіцієнт Пуассона. Коефіцієнт 
Пуассона є характеристикою речовини і характеризує зміну поперечних розмі-
рів тіла при деформації розтягу.

В (табл.1) представлені експериментальні значення [1] коефіцієнта Пуассона 
від коефіцієнта пористості ( ). Коефіцієнт пористості визначається за рівнян-
ням (ф.1) [1]:

  (1)

де:  – коефіцієнт пористості чи приведена пористість ґрунту;  – порис-

тість середовища, ;   – щільність масивного сухого льоду, кг/м3 

(917 кг/м3);  – щільність льодового утворення, кг/м3.
В даному випадку коефіцієнт пористості є характеристикою пустотності гір-
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таблиця 1 
Залежність коефіцієнта Пуассона від коефіцієнта пористості для сухих пористих 
сніжно-льодових утворень (при Т= ) [1]

0,0065 0,1 0,4 1 4 5,5 7,5 10

0,332 0,32 0,279 0,257 0,162 0,121 0,093 0,073



 33 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  #3  

ських порід, що досліджуються. Під пустотністю гірської породи необхідно ро-
зуміти всі види пустот (мікропори, пори, тріщини, порожнини), незалежно від 
їх форми, взаємного розташування і умов утворення.

Проведений аналіз показав, що експериментальна залежність представлена в 
(табл. 1) може бути описана аналітично.

Залежність такого типу представлена в наступному вигляді (ф.2):

  (2)

де:  – максимальне встановлене значення коефіцієнта Пуассона;  – 
мінімальне встановлене значення коефіцієнта Пуассона;  – коефіцієнт порис-
тості;  – параметр залежності, який відповідає максимальній інтенсивності 

таблиця 2 
Результати розрахунків
Параметри Значення

0,332

0,073

6,4

4,5

Рисунок 1
Аналітична залеж-
ність значень кое-
фіцієнтів Пуассона 
від коефіцієнта 
пористості гірського 
масиву побудована 
за результатами 
розрахунків: 
1 – аналітична 
залежність коефіці-
єнтів Пуассона 
побудовані за рів-
нянням (ф. 2);
2 – експеримен-
тальні значення 
коефіцієнтів Пуас-
сона [1] 
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переходу порід з великою щільністю до менш щільних;  – визначає діапазони 
переходу порід з великою щільністю (пористістю) до менш щільних.

Параметр, що визначає діапазони переходу порід з великою щільністю (по-
ристістю) до менш щільних розраховується за (ф.3) та (ф.4).

  (3)

  (4)

Значення розрахункових параметрів приведені в (табл. 2).
Використовуючи рівняння (ф.2), розраховані значення коефіцієнта Пуассона 

від коефіцієнта пористості. Результати розрахунків представлені на рисунку 
(рис. 1).

Враховуючи, що експериментальні точки лягають з невеликим відхиленням 
на аналітичну криву (рис.1) можна зробити висновки:

Досліджувана експериментальна закономірність може бути описана аналі-
тичною залежністю (ф.2);

Ця залежність може бути використана для всіх гірських порід, коефіцієнт 
пористості яких знаходиться в інтервалі ( =0,0065 – 10).
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