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Розглянуті доплати/знижки до базової ціни введеного поняття “базової руди” 

commodity,що ґрунтуються на експериментальних даних впливу хімічного складу 

залізорудної сировини (ЗРП) у складі  доменної шихти  на економічну ефективність 

металургійної плавки, що в кінцевому рахунку впливає на ціну  реалізації ЗРП. 

Розглянуто сучасні методи безвибухової підготовки гірських порід до виїмки на 

основі використання механічних і термомеханічних засобів їх руйнування. Описано 

метод визначення ширини робочої площадки й довжини активного фронту гірничих 

робіт, які задовольняють вимогам нормованих запасів, для різних варіантів продук-

тивності кар'єру за рудою. Наведено методику визначення геометричних параметрів 
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вибухових речовин (ВР). Приведені результати аналізу стану проходки висхідних 

виробок на шахтах Кривбасу. Приведені результати аналізу зносу обладнання 

дробильно-перевантажувальних пунктів комплексів циклічно-потокової технології 
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УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

НА ЗАЛІЗОРУДНУ ПРОДУКЦІЮ 
 

Розглянуті доплати/знижки до базової ціни введеного поняття “базової руди” 

commodity,що ґрунтуються на експериментальних даних впливу хімічного складу 

залізорудної сировини (ЗРП) у складі  доменної шихти  на економічну ефективність 

металургійної плавки, що в кінцевому рахунку впливає на ціну  реалізації ЗРП. 

Запропонована формула розрахунку інтегрального показника еквівалентності , яка в 

умовах параметричної нестаціонарності ЗРП дозволяє здійснювати конвертацію  

ЗРП i-го виду j-го виробника до commodity на основі індексації через умовно-постійні 

часткові  величини (індекси) доплат/знижок за відхиленням параметрів від базової 

(нормативної) якості i-го виду ЗРП. 

Ключові слова: ринковий механізм, базова ціна, параметрична ідентифікація, 

індекси, доплати знижки 
 

Рассмотрены доплаты/скидки к базовой цене введенного понятия “базовой 

руды” commodity, которые основываются на экспериментальных данных влияния 

химического состава железорудного сырья (ЖРС) в составе  доменной шихты  на 

экономическую эффективность металлургической плавки, что в конечном счете 

влияет на цену  реализации ЖРС. Предложенная формула расчета интегрального 

показателя эквивалентности, которая в условиях параметрической 

нестационарности ЖРС позволяет осуществлять конвертацию  ЖРС i-го вида j-го 

производителя к commodity на основе индексации через условно постоянные 

частичные  величины (индексы) доплат/скидок по отклонениям параметров от 

базового (нормативной) качества i-го вида ЖРС. 

Ключевые слова: рыночный механизм, базовая цена, параметрическая 

идентификация, индексы, доплаты скидки 
 

The additional charges/of discount are considered to the base price of the entered 

concept "Base ore" commodity, that are base on experimental data of influence of chemical 

composition of iron-ore raw material  in composition a domain charge on economic 

efficiency of the metallurgical melting, that in final analysis influences on the cost of 

realization of iron-ore raw material. Offered formula of calculation of integral index of 

equivalence that in the conditions of self-reactance unstationarity of iron-ore raw material 

allows to carry out converting of iron-ore raw material of i-го type of j-го producer to 

commodity on the basis of indexation through the conditionally permanent partial sizes 
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(indexes) of additional charges/of discounts on deviations of parameters from base 

(normative) quality of i-го type of iron-ore raw material. 

Keywords: market mechanism, base price, parametric identification, indexes, 

copayment discounts 

 

Вивчення досвіду. У сучасній міжнародній бізнес-практиці найбільш 

часто використовуваним є здійснення ціноутворення на залізорудну 

продукцію( ЗРП ) на основі оцінки її металлургійної цінності (МЦ) за 

методом доплат/знижок (Value-In-Use premiums) до ціни за вмістом 

основного (корисного) компоненту – заліза (Fe) та домішок (шкідливих і 

корисних) у хімічному складі товарної залізорудної сировини. Доведенням 

обґрунтованості даного твердження слугує значна база опублікованих 

наукових робіт у даному напрямі, а також сучасна абсолютна поширеність у 

практиці ціноутворення  

[1-12]. 

На основі даного підходу в оптових цінах на ЗРП, що поставляється 

металургійним комбінатам, передбачаються розрахункові норми якості як за 

хімічним, так і за гранулометричним складом. При відхиленні вмісту заліза в 

рудах, концентратах, агломератах і окатишах від встановленого значення 

застосовуються знижки або надбавки до оптової ціни за кожен відсоток 

заліза. При відхиленні вмісту вологи в рудах і концентратах - в розмірі 1,5% 

оптової ціни за кожен відсоток вологи. При відхиленні вмісту марганцю в 

залізорудному концентраті за погодженням сторін встановлюються знижки 

(надбавки) за кожні 0,1% марганцю [5-7]. 

Для кожного сорту і класу ЗРП встановлюються якісні показники, які 

фіксуються в договорах на поставку ЗРП. У разі порушення або відхилення 

постачальниками від необхідних умов (параметрів) якості ЗРП до оптових 

цін застосовуються доплати і знижки (звані також надбавки та штрафи). 

Постановка задачі дослідження. У міжнародній практиці оптової 

торгівлі ЗРП вже довгий час користуються системою приплатити і знижок 

(штрафів) до оптової ціни ЗРП на основі її хімічного складу. Дані доплати і 

знижки виражені у грошовому вимірі, що відображають конкретні відповідні 

величини зниження базової ціни за перевищення нормативних значень 

параметрів складу базової ЗРП, установлених у специфікації до контракту, 

сертифікаті або стандарті якості, що визначаються за потребами споживача. 

Вимоги до хімічного складу встановлюються виходячи із специфіки 

технологічного процесу металургійної плавки і виходить з можливості і 

економічної ефективності переробки конкретного виду ЗРП виходячи з 

технологічних особливостей його переділу на металургійному заводі 

споживача. Можливість відповідати даним вимогам якості ЗРП (“базової 
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руди” для споживача) або приводити руду до “базового ЗРП” на основі 

використання системи доплат/знижок і зумовлює в кінцевому рахунку 

можливість укладення договору купівлі-продажу в умовах сучасного 

перехідного (з переважаючими рисами ринку покупця) ринку ЗРП [10-12]. 

Викладення основних результатів дослідження. Розглянуті нижче 

допалти/знижки до базової ціни “базової руди” ґрунтуються на 

експериментальних дослідженнях сотень металургійних плавок, проведених 

спеціалізованими організаціями, в процесі яких здійснювався практичний 

вимір впливу хімічного складу залізорудної сировини у складі  шихти 

(доменної) на економічну ефективність металургійної плавки. Вимірюваний 

ефект пояснюється (досягається) змінами витрат коксу та ін., а також впливу 

якісного складу ЗРП на якість отриманої в результаті його плавки 

металопродукції, що в кінцевому рахунку впливає на ціну її реалізації. 

 За бенчмаркінговий приклад взято бізнес-практику здійснення 

торгівельно-посередницької діяльності (трейдингу) ЗРП  компанії Trafigura 

[8], середній річний обсяг морської торгівлі якої становить більше 250 млн.т 

ЗРС. що становить близько 20% обсягів міжнародних морських поставок 

даної продукції, які складають майже 1,3 млрд.т/рік та 25% від 

середньорічного обсягу споживання найбільшим імпортером на даному 

ринку Китаєм, що складає більше 1 млрд. т/рік. 

 Trafigura міжнародна компанія (international commodity trading 

company), що здійснює торгівлю (здебільшого оптову) commodity – 

сировинною продукцією (raw materials/merchant), яку стандартизує у процесі 

збуту (табл.1).  

 У відповідь на активізацію торгівлі та збільшення попиту на послуги 

з менеджменту цінових ризиків і наслідків флуктуацій цін компанія Trafigura 

серйозно зайнялася своповими угодами та хеджуванням на фоні свого 

бізнесу, що розширюється в сфері поставок залізовмісної сировини . 

Значний досвід використання та практичної ефективності 

застосовуваних Trafigura методик на ринку ЗРП дозволяють врахувати 

споживчу (металургійну) цінність ЗРП у процесі ціноутворення [5-7]. 

На основі вивчення міжнародних контрактів купівлі-продажу ЗРП [9] 

пропонується ввести взяту систему розрахунку конкурентоспроможної ціни 

за показниками якості. Така система дозволяє комплексно оцінити якість ЗРП 

з точки зору як корисного компонента, корисних і шкідливих домішок і 

інших показників якості за видами ЗРП, відповідно. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Commodity_trading
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Таблиця 1 

Ключові характеристики компанії Trafigura як суб’єкту ринку ЗРС для 

операційного бечмаркінгу бізнес-процесів ціноутворення  
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Вихідний вираз для розрахунку ціни ЗРП пропонується записати 

наступним чином: 
tcomm

ij

tcomm

iб

tcomm

ijk kЦЦ ...   ,    (1) 

 

де 
comm

ijkЦ  – ціна i-го виду commodity ЗРП в момент часу t j-ого виробника для  

                    k-ого споживача (за суху метрична тонну, dmt), USD/dmt;  

  
comm

iбЦ  – базова ціна i-го виду ЗРП відповідно до The Steel Index, USD/dmt; 

  

comm

ijk  – інтегральний показник еквівалентності для зведення i-го виду ЗРП  

                   j-ого  виробника  до commodity на основі доплат і знижок за відхи- 

                  леннями параметрів від базової (нормативної) якості i-го виду ЗРП. 

Для забезпечення стійкості моделі до періодично (циклічно) змінних 

зовнішніх галузевих умов (виробництва і споживання) функціонування ринку 

ЗРП автори пропонують наступний вираз розрахунку універсальних 

доплат/знижок до ціни ЗРП : 





n

i
DW

ijk

DW

hijkDW

ijkh
Ц

m

n
m

1

.

1
(%)






,   (2) 

 

де n – кількість учасників у аналізованій вибірці (генеральній сукупності), шт.;  

     l – основна технологія металургійного переділу, визначена домінуючою на  

          аналізованому проміжку часу;  

    i – вид ЗРП; j – певний (конкретний) виробник;  

   k – певний (конкретний) металургійний завод споживач;  

   
(%).

DW

ijkhm  – фактичні  середні  значення  індексованих  (часкові,  

пропорційні)  

         величин   зміни  відповідних  цін  ЗРП   (доплати/знижки)   при   аналогічному  

         відхиленні значень визначених параметрів якості i-го виду ЗРП розподілені за  

         відповідними  h-ми  показниками  актуальними  для  оцінюваної (домінуючої)  

         технології l від базових (вказаних у специфікації), %;  

   

DW

hijkm  – доплати/знижки  у  грошовому  вимірі за відповідними величинами  

        відхилень значень h-их параметрів якості ЗРП i-го виду, дол. США/%. 

Доплати/знижки отримані шляхом розрахунку за виразом (1) будуть 
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умовно-постійними на певному часовому проміжку протікання циклу, 

відповідно до домінуючої технології металургійного переділу. 

Авторами пропонується формула розрахунку інтегрального 

показника еквівалентності (3), яка в умовах параметричної нестаціонарності 

ЗРП дозволяє здійснювати конвертацію (converting iron ore products) ЗРП i-го 

виду j-го виробника до commodity на основі індексації через умовно-постійні 

часткові (відносні, пропорційні до ціни) величини (індекси) доплат/знижок за 

відхиленням параметрів від базової (нормативної) якості i-го виду ЗРП:  

 

100/1100/
)(

1
11























































 



n

i
y

x

yyn

i
y

x

yy

фj

y

бcomm

ij

xxx
k


,         (3) 

 

де     n – кількість показників оцінки якості i-го виду ЗРП; 

   
y

бx – базове значення (вказане у специфікації) y-характеристики якості i-го  

              виду ЗРП, ум.од.вим. (%, частки од., кг/обк);  

 

y

фjx  – фактичне значення y-характеристики  якості i-го виду ЗРП j-го вироб- 

             ника, ум.од.вим. (%, частки од., кг/обк);  

    
y – частковий  коефіцієнт  корегування базової ціни ( tcomm

iбЦ . ) на розмір  

             доплати/знижки  за відхиленням на  відповідну величину 
xy  (за спе- 

             цифікацією)  від базового  значення ( y

бx ) за y-характеристикою i-го  

             виду ЗРП j-го виробника, %/USD;  
y

x  – розмір відхилення (±∆)  параметру  якості від  базового (норми  за  специ- 

              фікацією)  вмісту компоненту у складі i-го виду ЗРП, ум.од.вим.(%, част- 

               ки од., кг/обк). 

Коефіцієнти значимості y  та 
xy  (3) мають технолого-економічний 

сенс, характеризуючи ступінь зміни витрат з урахуванням цінності ЗРС для її 

переробки до одержання продукції  регламентованої якості (табл.2). 

Відповідно до отриманої величини даного показника, пропонується 

наступна класифікація (градація) рівнів конкурентоспроможності ЗРП всіх 

видів за рівнем їх якості, розрахованому на основі інтегрального показника 

еквівалентності для конвертації i-го виду будь-якого ЗРП j-ого виробника до 

commodity на основі коефіцієнтів доплат/знижок за відхилення параметрів 



 9 

від базової (нормативної) якості i-го виду ЗРП (commodity) (табл.3). 

 

Таблиця 2 

Економічний зміст розроблених показників і критеріїв 

Показник / 

критерій 
Економічний зміст показника 

comm

ijk  

Порівняльна (відносна) якість/конкурентоспромож-

ність, як корисність до еталонну (базової якості ЗРП 

відповідного виду найбільшого її експортеру у світі) у 

рамках (відхилень) регламентованих чинними 

світовими стандартами якості, що визначають 

обмеження за параметрами якості ЗРП, відповідно за її 

видовою приналежністю (аглогуда, концентрат, 

окатиші). 

tcomm

ijkЦ .

 

Ціна ЗРС (commodity) будь-якого виробника при 

однаковій цінності ЗРС для споживача ( comm

ijk  = 1), 

тобто незмінних витратах на переробку. 

 

Таблиця 3 

Інтерпретація рівня конкурентоспроможності ЗРП за градацією значень 

показника 
comm

ijk , як критерію commodity 

№ Діапазон значень показника Рівень конкурентоспроможності 

1 0,00 < comm

ijk  ≤ 0,25 Критично низький 

2 0,25 < comm

ijk  ≤ 0,50 Низький 

3 0,50 < comm

ijk  ≤ 0,85 Середній 

4 0,85 < comm

ijk  ≤ 1,00 Високий 

5 1,00  comm

ijk  Надвисокий 

 

Розподіл за визначеною (запропонованою) головною критеріальною 

ознакою якості ЗРП (
comm

ijk ) дозволить досягти ефекту диференціації. 
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Отриманий на основі застосування запропонованого підходу 

емпіричний вираз ціни для конвертації до базової ЗРП (commodity) 

неоднорідних за хімічними та фізичними властивостями видів ЗРП різних 

виробників буде мати наступний вигляд: 







































 



100/1
1

..
n

i
y

x

yy
tcomm

iб

tcomm

ijk

x
ЦЦ


,                   (4) 

що еквівалентно іншій формі виразу конвертації видів до commodity ЗРП: 
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. (5) 

 

Обидві запропоновані авторами методики зведення різних видів ЗРП 

до «бази» дозволяють вирішити одне з ключових завдань роботи – 

конвертації параметрично-нестаціонарних видів ЗРП до commodity. Отже, 
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. (6) 

 

Коефіцієнти при змінних параметрах хімічного складу, що 

враховуються у рівняннях ціни, являються одночасно коефіцієнтами 

пропорційності: вони показують, на яку величину зміниться МЦ (чи витрати 

у металургійному переділі у перерахунку на 1 т ЗРП) при відхиленні кожного 

параметру  наведену у специфікації величину. 

Як приклад розглянемо договірну практику між Trafigura та 

залізорудними компаніями у 2009 році. У таблиці (4) наведено приклад 

розрахунку приплат/знижок з використанням методики Trafigura [8] на основі 

застосування системи приплат/знижок до оптової ціни умовної руди (базової) 

в доларах США (стовб. 3) за відсоткову величину перевищення нормативної 

кількості компонента (стовб. 5) в хімічному складі ЗРП. За базу (у прикладі 

розрахунку 2009 року) взято концентрат залізорудний з вмістом заліза 66% за 
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ціною EXW рівній 63 USD за 1 т. у вологій вазі, при якій вартість 1% заліза в 

тонні ЗРС дорівнює 0,96 USD. 

У сухій вазі ціна EXW (при даній базі) дорівнює 70,79 USD, тобто 

вартість 1% заліза складає 1,07 USD. 

Таблиця 4 

Схема розрахунку ціни ЗРП за показниками якості на основі відхилення від 

специфікації 

База: 66% Fe , ЦEXW = 63 USD/wmt 1) ,  Ціна 1% Fe = 0,96 USD/wmt 3) ; 

ЦEXW = 70,79 USD/dmt 1) ,  Ціна 1% Fe = 1,08 USD/dmt 3). 

Назва 

хімічного 

компонента 

Нормативне 

значення,   

% 

Розрахунковий 

розмір 

доплати/знижки 

(штрафу) (+,–), до 

ціни ЗРП 3), 

USD/% 

Розмір 

доплати/знижки 3), 

% базової ціни 

Величина 

перевищення  

нормативної 

кількості 

компонента, 

% 

Fe ≥ 66,0 1,08 1,52381% 1 

SiO2 ≤ 7,50 0,83 1,17105% 1 

Al2O3 ≤ 0,60 0,83 1,17105% 0,1 

P ≤ 0,020 0,41 0,58553% 0,01 

S ≤ 0,07 0,41 0,58553% 0,01 

TiO2 ≤ 0,030 0,41 0,58553% 0,01 

H2O ≤ 10,0 1,06 1,5% 1 

Примітки: 
1) – змінна величина ціни ЗРП у вологій вазі (wmt) та/або перерахована у суху 

вагу (dmt); 
2) – розрахункові доплатити/знижки (USD/%) за даною методикою, що 

використовуються компанією Trafigura у договорах на поставку ЗРП. 
3) – результати перерахунку прийнятих у міжнародній бізнес-практиці 

(Trafigura) доплат/знижок у грошовому вимірі (USD/t) у часткові коефіцієнти 

(%) від базової оптової ціни ЗРП (100%), 

Джерело: договори купівлі-продажу ЗРП Trafigura, 2009 р. [9] 

 

Діючі у базовому періоді (t0) доплати/знижки у грошовому вимірі 

(USD/%) до ціни ЗРП представлені у стовпчику 3 (табл.4) не можуть 

застосовуватися для перерахунку цін у наступному (t0+1) чи будь-якому 

іншому періоді (t0±n), без змін, адже втрачають актуальність, так як 

відображають існуючі економічні умови ринку, а ключовою 

характеристикою кон’юнктури є її нестійкість. Проте при перерахунку 
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грошових значень показників доплат/знижок у відносні їх значення являє 

собою індексовані (часкові) розподілені за відповідними показниками 

величини зміни (±∆МЦ) при відхиленні значень визначених параметрів 

якості певного виду ЗРП від базових, вказаних у специфікації. Вираз для їх 

розрахунку на основі (1) по аналізованому підприємству буде наступним: 

DW

ijk

DW

hijkDW

ijkh
Ц

m
m (%).

,   (7) 

де (%).

DW

ijkhm  – індексовані  (часкові)  величини зміни при відхиленні  значень  

                          визначених параметрів якості i-го виду ЗРП розподілені за від- 

                          повідними показниками  (h) від базових,  вказаних  у  специфі- 

                          кації, %;  

              
DW

hijkm  – доплати/знижки у грошовому вимірі за величиною відхилення  

                         значень h-того параметру якості ЗРП i-го виду, USD/%. 

 

Аналогічним чином розраховуються доплати/знижки і за іншими 

договорами обраних для бенчмаркінгу суб’єктів ринку ЗРС. 

В той же час, попри існування наведеної практики, спостерігається 

тенденція, яка більше властива виробникам ЗРП країн СНД (зокрема 

України), товарна продукція яких часто має більш низьку якість (за вмістом 

основного компонента, шкідливих домішок, ін.) ніж сировина більшості їх 

конкурентів на світовому ринку. Так, на конкуруючих підприємствах 

виробниках ЗРП часто при ціноутворенні не використовують подібних 

методик, вважаючи дані коефіцієнти необґрунтованими, оскільки методики 

їх розрахунку не надаються широкому колу, адже є інтелектуальною 

власністю посередницької компанії-трейдера та як службова інформація 

складають комерційну таємницю. Проте головною причиною все ж 

залишається небажання знижувати ціну на ЗРП внаслідок зниженої якості. 

Тому не можна стверджувати, що дана методика (абсолютно) справедлива 

для всіх споживачів ЗРП. Визначення певного кола металургійних 

підприємств для яких застосування даного підходу підвищує цінову 

конкурентоспроможність ЗРП надасть можливість обґрунтованого 

випровадження українськими залізорудними підприємствами більш 

зваженого клієнтоорієнтованого підходу на основі бенчмаркінгу. 

Вищенаведене підтверджує можливість використання 

запропонованого методу ціноутворення, в основу якого покладено систему 

(доплат/знижок), а також доводить високу обґрунтованість наступного: 
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- вірогідність практичного впровадження у бізнес-практику 

залізорудних підприємств України відповідно до об’єкту та предмету 

дослідження; 

- можливість застосування як функціональної основи механізму 

ціноутворення для створення цінових інструментів, а також у спеціальних 

операціях (для менеджменту цінових ризиків і наслідків флуктуацій цін, 

свопових угодах і хеджуванні, інш.). 

На основі власного емпіричного дослідження [1, 2, 10, 12] договірної 

практики між успішними гравцями ринку ЗРП (виробниками та споживачами 

різного масштабу, як найбільшими, так і меншими) та подальшого вивчення 

баз даних, що вміщують зовнішньоекономічні контракти на поставку ЗРП за 

період 2001-2013 рр. [13-15]встановлено, що доплати знижки є величиною, 

що змінюється у часі у грошовому вимірі, проте їх відносні величини (частки 

од.) на протязі визначеного часу проміжку (період k-цикл ГМК), що 

відповідає одному технологічному укладу, у всіх випадках є приблизно рівні 

( ) і тому можуть вважатись умовно-постійними, тобто при заданій кількості 

параметрів оцінюваного виду ЗРП за їх відхилення на відповідну величину у 

визначеному діапазоні коливань до певних значень відносно бази ціни 

еталону, взятої за одиницю.  

Виходячи з аналізу договірної діяльності компанії Trafigura за 2009-

2014 роки [9], авторами виведено відносні коефіцієнти пропорційності 

доплат і знижок до ціни ЗРП у сухій вазі: 

 для руди залізної неагломерованої, аглоруди (fines). 

Крім того, якість аглоруди повинна відповідати правилам CIQ для 

залізної руди, що поставляється у Китай (табл.6). 

Наведені коефіцієнти розраховані для середніх світових умов 

господарювання металургійного підприємства з доменним процесом, який на 

даний момент є найбільш поширеним у світі і тому приймаються як базові. 

Варто підкреслити непропорційність коефіцієнтів доплат та знижок до ціни 

ЗРП різних видів, що пояснюється законом спадної граничної корисності 

хімічних елементів та фізичних властивостей ЗРП, які по різному 

проявляються при використанні у відповідних технологічних процесах 

металургійного переділу. Під дією даного закону окремі властивості кожного 

виду ЗРП відповідного виробника проявляються комплексно, тому повинні 

подаватися у інтегральній формі для співставлення з якістю базового виду 

ЗРП у параметричній групі. 
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Таблиця 5 

 

Специфікація базової якості, системи пропорційних технічних  

умовно-постійних доплат і знижок до базової ціни за відповідними 

відхиленнями параметрів якості для аглоруди (fines) 

 
 

Таблиця 6 

 

Правила CIQ за обмеженнями домішок у хімічному складі для аглоруди 

 

Домішки Гранично 

допустиме 

значення, % 

Домішки Гранично допустиме 

значення, % 

K2O and Na2O 0,25 Zn 0,1 

Pb 0,1 Cu 0,2 

As 0,07 TiO2 0,1 
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Таблиця 7 

Специфікація базової якості, системи пропорційних технічних умовно-

постійних доплат і знижок до базової ціни за відповідними відхиленнями 

параметрів якості для концентрату (pellet feed, concentrate) та окатишів 

(pellets) 
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Таблиця 8 

Специфікація базової якості, системи пропорційних  

умовно-постійних технічних доплат і знижок до базової ціни  

за відповідними відхиленнями параметрів якості для шматкової руди (lump) 

 

В
л
ас

ти
в
о

ст
і 

Нормативно-параметричні характеристики 

якості Розмір доплати 

(+) / знижки (-)  

до базової ціни 

шматкової руди  

( comm

bklumpЦ ), 

%/USD 

Розмір 

перевищення 

базової норми 

вмісту 

(відхилення 

по 

параметрам), 

% 

Параметри якості 

Базове / 

нормативне 

значення, % 

Гранично 

допустиме 

значення, % 

Х
ім

іч
н

і 

Залізо (Fe) ≥ 63,0 60,0 2,24719 1,0 

Кремнезем (SiO2) ≤ 3,5 8,50 0,12500 1,0 

Оксид алюмінію 

(Al2O3) 
≤ 1,5 

4,0 
0,15625 0,1 

Фосфор (P) ≤ 0,08 0,12 0,15625 0,01 

Сірка (S) ≤ 0,02 0,1 0,09375 0,01 

Діоксид титану 

(TiO2) ≤ 0,5 

- 
0,09375 0,01 

Ф
із

и
ч

н
і 

Крупність нижче 

6,3 мм ≤ 13,5 

13,51 
0,11719 1,0 

Крупність вище 

31,5 мм ≤ 25,0 

25,1 
0,07813 1,0 

Волога (Н2О) ≤ 4,0 8,0 1,5 1,0 

 

Наведені коефіцієнти доплат і знижок до ціни ЗРП розраховані для 

сучасних умов господарювання і відображають вплив окремих компонентів у 

хімічному складі ЗРП (як залізорудної складової доменної шихти) на зміну 

замикаючих витрат на її переробку у доменному виробництві. Тому їх 

кількісне значення може змінюватися з часом, так як витрати у сфері 

виробництва залежать від великої кількості чинників як на рівні технології (в 

т.ч. її прогресу) та внутрішнього середовища підприємства , так інших на 

мікро- і макро- рівнях функціонування, що прямо чи опосередковано 

впливають на собівартість процесу металургійного переділу, адже 

підприємство нерозривно пов’язано з середовищем його існування.  
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Конкретизуємо вираз (1) для основних видів ЗРП, що торгуються на 

сучасному світовому ринку даної сировинної продукції: 

 для руди залізної неагломерованої, аглоруди (fines) 
comm

j

comm

bk

comm

jk kЦЦ  finesfines fines   ,    (8) 

 для концентрату (pellet feed, concentrate) 

comm

j

comm

bk

comm

jk kЦЦ con.con.con.   ,    (9) 

 для обкотишів (pellets) 

comm

j

comm

bk

comm

jk kЦЦ pell.pell.pell.   ,    (10) 

 для шматкової залізної руди (lump) 

comm

j

comm

bk

comm

jk kЦЦ lumplumplump   ,    (11) 

де 
comm

jkЦ  fines
,

comm

bkЦ  fines  – розрахункова (commodity j-ого виробника для k-го 

споживача) та базова ціна аглоруди на основі офіційних довідкових цін ЗРП, 

що публікуються TSI для руди залізної неагломерованної 62% Fe, імпорт до 

Китаю, CFR порт Китаю, USD/dmt; 
comm

jkЦ con.
, comm

bkЦcon.
 – розрахункова 

(commodity j-ого виробника для k-го споживача) та базова ціна залізорудного 

концентрату на основі офіційних довідкових цін ЗРП, що публікуються 

MBIOI залізорудного концентрату 66% Fe, імпорт до Китаю, CFR порт 

Китаю, USD/dmt; 
comm

jkЦ pell.
, 

comm

bkЦ pell.
– розрахункова (commodity j-ого 

виробника для k-го споживача) та базова ціна залізорудних окатишів на 

основі офіційних довідкових цін ЗРП, що публікуються Platts для 

залізорудних окатишів 65,7% Fe, Європа, FOB Tубарао, USD/dmt; comm

jkЦ lump
, 

comm

bkЦ lump – розрахункова (commodity j-ого виробника для k-го споживача) та 

базова ціна шматкової залізної руди на основі офіційних довідкових цін ЗРП, 

що публікуються MBIOI для шматкової залізної руди (Lump Premium) 63% 

Fe, Китай, СFR Циндао, USD/dmt;
comm

jk  fines
 , 

comm

jkcon.
, 

comm

jkpell.
, comm

jklump  
– 

інтегральний показник оцінювання МЦ ЗРП j-ого виробника у процесі 

ціноутворення для аглоруди, залізорудного концентрату, залізорудних 

окатишів та шматкової залізної руди, відповідно, част. од. 

На основі вищенаведених доплат та знижок до ціни концентрату, 

окатишів, аглоруди та шматкової руди пропонується визначити показник для 
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розрахунку конкурентної ринкової ціни ЗРП як commodity конкретного виду, 

виходячи з рівня базової ринкової ціни на ринку споживача (k). Останній 

визначається на основі офіційних базових цін ЗРП, що публікуються The 

Steel Index, Metal Bulletin та Platts (USD/dmt). 

Застосуємо розроблену авторами формулу (2) розрахунку 

інтегрального показника еквівалентності для конвертації i-го виду ЗРП j-ого 

виробника до commodity на основі доплат і знижок за відхилення параметрів 

від базової (нормативної) якості i-го виду ЗРП у сучасних економічних умов. 

Після підстановки у формулу (2) значень специфікації (табл.4,6) 

щодо якісних параметрів (
y

бx , 
y

фjx ), які характеризують споживчу цінність 

відповідно до основних видів ЗРП, що торгуються на світовому ринку, та 

доплат/знижок у % (
y ) до ціни за відхиленням на конкретну відповідну 

величину (
y

x ) від норми вмісту (базової), формула набуває наступного 

розгорнутого вигляду: 

- для руди залізної неагломерованої, аглоруди (fines) 

 



 100/5,1)(16584,0)22(16584,0)11(
01,0

03317,0)(

01,0
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100/
1
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1
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1
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01,0
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1
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1
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1

31675,3)(
1

323222

323222
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фjбфjбфjб

фjбфjб

фjбфjбфjб

фjбфjбфjбфjбфjб

фjбфjбфjбcomm

j

WWdddd
SSPP

OAlOAlSiOSiFeFe

WWddddSSPP

OAlOAlSiOSiFeFe
k

, (12) 

 

- для залізорудного концентрату (pellet feed, concentrate) 
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1,0
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100/
1
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01,0

65789,0)(

01,0
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01,0
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1,0
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1
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1

3,70286*)(
1

22

3232
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22

323222

con.
















































фjб

фjбфjбфjб

фjб

фjбфjб

фjбфjбфjбфjб

фjбфjбфjбcomm

j

WW
TiOTiOSSPP

OAlOAl
SiOSiFeFe

WWTiOTiOSSPP

OAlOAlSiOSiFeFe
k

, (13) 



 19 

– для залізорудних окатишів (pellets) 

 



100/
1,0
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фjф
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фjб
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j
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WW
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k

, (14) 

– для шматкової залізної руди (lump) 
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фjб

фjб

фjбфjб

фjбфjбфjб

фjб

фjб

фjбфjб

фjбфjбфjбфjб

фjбфjбфjбcomm

j

WW
TiOTiO

dddd

SSPPOAlOAl
SiOSi

FeFe
WWTiOTiO

ddddSSPP

OAlOAlSiOSiFeFe
k

, (15) 

 

де Feб, Feфj, – базовий та фактичний (j-ого виробника) вміст заліза відповідно 

у аглоруді, концентраті та окатишах, %; 
бSi 20 , 

фjSiO2
 – базовий та 

фактичний (j-ого виробника) вміст кремнезему відповідно у аглоруді, 

концентраті та окатишах, %/ суха метрична тонна; 
фjб OAlOAl 3232 , – базовий 

та фактичний (j-ого виробника) вміст оксиду алюмінію відповідно у аглоруді, 

концентраті та окатишах, %/ суха метрична тонна; 
фjб PP ,  – базовий та 

фактичний (j-ого виробника) вміст фосфору відповідно у аглоруді, 

концентраті та окатишах, %/ суха метрична тонна; 
фjб SS ,  – базовий та 

фактичний (j-ого виробника) вміст сірки відповідно у аглоруді, концентраті 
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та окатишах, %/ суха метрична тонна; 
фjб TiOTiO 22 ,  – базовий та фактичний 

(j-ого виробника) вміст діоксиду титану відповідно у концентраті, %/ суха 

метрична тонна; 
фjб dd 1,1

 
– базовий та фактичний (j-ого виробника) 

гранулометричний склад крупністю вище 40 мм у аглоруді, %/ суха метрична 

тонна; 
фjб dd 2,2  – базовий та фактичний (j-ого виробника) 

гранулометричний склад крупністю нижче 10 мм у аглоруді, %/ суха 

метрична тонна; 
фjб L.O.I.L.O.I. 

 
– базові та фактичні (j-ого виробника) 

втрати при прокалюванні, %/ суха метрична тонна; 
фjб WW ,

 
– базовий та 

фактичний (j-ого виробника) вміст вологи відповідно у аглоруді, концентраті 

та окатишах, %. 

Відповідно до визначення розрахованої величини інтегрального 

показника еквівалентності проводиться трактування рівня конкуренто-

спроможності ЗРП (commodity) відповідного (j-ого) виробника . 

Отриманий на основі застосування запропонованого підходу 

емпіричний вираз ціни для зведення до базової ЗРП (commodity) 

неоднорідних за хімічним складом видів ЗРП різних виробників буде мати 

наступний вигляд: 

 

 для руди залізної неагломерованої, аглоруди (fines) 

 

 

 100/5,1)(16584,0)22(16584,0)11(
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,  (16) 

 

 для залізорудного концентрату (pellet feed, concentrate) 
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– для залізорудних окатишів (pellets) 
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SiOSiFeFeЦЦ

. (18)  

– для шматкової залізної руди (lump) 
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0,07813)22(0,11719)11(
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01,0
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1,0
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фjб
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фjбфjбфjб

фjбфjб
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WW
TiOTiO

dddd

SSPPOAlOAl

SiOSiFeFeЦЦ

, (19) 

Формули отримані при підстановці якісних параметрів до іншої 

рівнозначної форми запису виразу зведення видів ЗРП до commodity(5), що 

характеризують споживчу цінність відповідних видів ЗРП (табл.4,6) будуть 

мати наступний вигляд: 

 для руди залізної неагломерованої (аглоруди) 
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– для концентрату 
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– для залізорудних окатишів (pellets) 
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– для шматкової залізної руди (lump) 
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Обидві запропоновані авторами методики зведення різних видів ЗРП 

до бази дозволяють вирішити одне з ключових завдань даної роботи – 

приведення (конвертації) параметрично-нестаціонарних видів ЗРП до 

commodity. 

Коефіцієнти при змінних параметрах хімічного складу, що 

враховуються у рівняннях ціни, являються одночасно коефіцієнтами 

пропорційності: вони показують, на яку величину зміниться МЦ (чи витрати 

у доменному виробництві у перерахунку на 1 т ЗРП) при відхиленні кожного 

параметру (властивості) на наведену величину. 

Висновки. Отриманий індекс ціни ЗРП є інтегральним показником, 

що по суті виражає корегування базової світової ціни відповідних видів ЗРП 

за встановленою авторами ціновою еластичністю встановленою за 

відповідними величинами відхилень якісних характеристик даної продукції. 

Впровадження запропонованої методики дозволить швидше та краще 

інтегруватись залізорудним підприємствам України до світового ринку ЗРП 

через застосування бенчмаркінгового досвіду у організації ціноутворення. 
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Приведены результаты сейсмологических исследований влияния 
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brought in the career of PАО "InMPC" on dynamic descriptions of adherent to the 

quarry field mountain range. 
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 Актуальность работы. Наращивание объемов добычи полезного 

ископаемого в карьере ПАО «ИнГОК» влечет за собой наращивание объемов 

взрывания горной массы и использования при этом большего количества 

взрывчатых веществ. Принимая во внимание геотектонические особенности 

района расположения карьера, проектирование таких крупномасштабных 

массовых взрывов необходимо выполнять на основании исследований 

влияния их динамического воздействия на  прилегающий горный массив, 

который служит основанием для зданий и сооружений. 

 Принимая во внимание сложную геотектоническую структуру 

месторождения, исследования особенностей проявления динамических 

характеристик горных пород данного региона  проводили ученые института 

геофизики им.С.И.Субботина НАН Украины, НИГРИ ГВУЗ «КНУ» и другие 

[1, 2]. 

 Изложение основного материала и результаты. К производству 

крупномасштабных массовых взрывов в карьере ПАО «ИнГОК» 

предъявляются повышенные требования в вопросах обеспечения 

сейсмической безопасности зданий и сооружений, расположенных вблизи 

границ карьерного поля вследствие того, что данный район Криворожского 

бассейна характеризуется современными проявлениями тектонической 

активности геологической среды. Зафиксированные подвижки земной коры 

обусловлены тектонической активностью глубинных разломов, блоков в 

кристаллическом фундаменте и трещинных зон осадочного чехла. Над 

разломными зонами в осадочном чехле, служащим основанием для зданий и 

сооружений, формируются нарушенные аномальные зоны с ухудшенными 

сейсмологическими характеристиками грунтов. 
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На протяжении многих лет НИГРИ ГВУЗ «КНУ» проводил 

постоянные сейсмометрические наблюдения интенсивности воздействия 

массовых взрывов различной мощности, производимых  в карьере ПАО 

«ИнГОК», на прилегающий горный массив, а также на  здания и сооружения 

расположенные в зоне влияния взрывных работ. В ходе выполнения 

инструментальных сейсмонаблюдений параметров сейсмических колебаний, 

и исследования зафиксированных при этом характеристик волновой картины 

прохождения сейсмовзрывных волн была накоплена информация  о 

сейсмологических особенностях массива горных пород, служащего 

основанием для фундаментов жилых домов и зданий населенных пунктов, в 

особенности, расположенных со стороны северного борта карьера. 

Как показали выполненные исследования сейсмовзрывных 

колебаний, общий уровень интенсивности сейсмических колебаний частиц 

грунта в основании жилых домов, на расстоянии свыше 1000 метров, в 

основном, не превышал значений  1 балла по шкале сейсмической 

интенсивности горных взрывов (ДСТУ 4704:2008) [3]. Однако в ряде случаев 

на сейсмограммах было зафиксировано резкое увеличение амплитуды 

колебаний отраженных волн в 2,3 раза превышающие амплитуду основного 

цуга сейсмовзрывных колебаний (рис.).   

 

 
Рис. 1 Сейсмограмма с записью всплеска колебаний 

(место регистрации колебаний — ул. Ненецкая) 

 

В ходе выполнения сейсмометрических исследований и накопления 

экспериментальной базы данных сейсмонаблюдений, анализа применяемых 

параметров БВР, а также горно-геологической ситуации района 

расположения взрываемых блоков на горизонтах карьера были определены 

объективные причины «всплеска» амплитуды сейсмических колебаний в 

районе улиц Ненецкая, Мироненко и Надежды поселка Старый Ингулец. На 

основании выполненного анализа можно предположить, что основной 

причиной аномальных проявлений может являться незначительный слой 

наносных пород осадочного чехла, который непосредственно контактирует с 



 27 

нижележащими пластами горных пород, в которых расположены взрываемые 

в карьере блоки. Кроме этого горный массив в исследуемом районе 

характеризуется с повышенной обводненностью и трещиноватостью, 

вследствие близкого расположения к крыльям существующих тектонических 

разломов. Подтопление района произошло с прекращением откачки воды на 

закрытой шахте «Центральная». Горный отвод шахты расположен между 

карьером и местом проведения исследований на Старом Ингульце. 

Подтопление района произошло  с прекращением откачки воды на закрытой 

шахте «Центральная». Горный отвод   шахты расположен между карьером и 

местом проведения исследований на Старом Ингульце.  

Такие неблагоприятные особенности  природного горного массива 

могут привести к образованию «водной подушки», способствующей 

формированию резонансных явлений. Принимая во внимание 

зафиксированные аномальные сейсмологические характеристики горных 

пород в районе расположения жилых домов пос. Старый Ингулец, к 

производству крупномасштабных взрывов в карьере с учетом 

доминирующего развития горных работ в северной направлении, 

предъявляются повышенные требования.  

С целью выявлению причин вызывающих такие явления  были 

выполнены исследования применяемых объемов взрывания и применяемых 

сейсмобезопасных параметров [4], а также горно-технических условий места 

расположения взрываемых блоков на горизонтах карьера, вызвавших 

усиление динамических характеристик горного массива.  

Одной из установленных причин является то, что между 50 и 60 

маркшейдерскими осями (м.о.) в западном борту карьера ранее была 

расположена балка Скелеватая, засыпанная впоследствии при строительстве 

вспомогательных служб карьера. Первоначально балка была образована по 

оперяющему разлому поперечного направления. В  карьере по западному 

борту, наблюдается проявление оползневых явлений, что свидетельствует о 

наличии влияния геотектонических нарушений на структуру месторождения. 

Было установлено, что участок карьерного поля в пределах  60 м.о. является 

южной границей района месторождения, пределах которого взрывные 

работы оказывают неблагоприятное влияние на  динамические 

характеристики массива. 

 При рассмотрении геологических особенностей данного района было 

выявлено, что в северной части месторождения падение пород в восточном 

крыле Лихмановской синклинали становится опрокинутым. Угол падения в 

оси 64 равен 750, затем опрокидывание слоев к северу увеличивается и, 

следовательно, угол падения уменьшается и в разрезе по 68 м.о. он равен 600, 

а в. 70 и 72 м.о. угол падения становится равным 350. В результате этого 

массив плагиогранитов, перекрывающий породы на северо-востоке, 
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становится налегающим. С точки зрения сейсмологии этот контакт является 

границей и способен вызвать не только передачу, но и усиление 

сейсмовзрывных волн.  

 Определение локальности зоны ведения взрывных работ, 

вызывающей аномальные проявления сейсмологических свойств 

прилегающего к границам карьера горного массива позволит разработать 

сейсмобезопасную технологию производства многоблоковых массовых 

взрыв с общей массой взрывчатых веществ свыше 1000 т, включающую в 

себя карту районирования карьерного поля по применению 

сейсмобезопасных параметров и методов ведения взрывных работ в карьере, 

обеспечивающих снижение уровня динамического воздействия на 

окружающую среду. 

 

 Выводы. 

1. Выполненные исследования свидетельствуют, что  производство 

крупномасштабных массовых взрывов на карьере ПАО «ИнГОК» 

необходимо производить с учетом геотектонических особенностей горного 

массива.  

2. В вопросах  обеспечения сохранности зданий и сооружений, 

расположенных в аномальных зонах, прилегающих к балкам и оврагам, 

сдвижения глинистых пород по границам водонасыщенных литологических 

разностей доминирующим фактором является природный фактор.   

3. Для определения уровня негативного влияния массовых взрывов 

на окружающую среду необходимо проведение дальнейших  

сейсмологических исследований и разработка сейсмобезопасной технологии 

производства крупномасштабных взрывов. 
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ИХ БЕЗВЗРЫВНОЙ РАЗРАБОТКЕ В ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КАРЬЕРАХ 

 
Розглянуто сучасні методи безвибухової підготовки гірських порід до виїмки на 

основі використання механічних і термомеханічних засобів їх руйнування. 

Застосування комбайнів Vermeer  в комплексі з пристроєм для фізичного руйнування 

скельних порід дозволить за раціональних умов його застосування відмовитися від 

проведення вибухових робіт. В результаті виключається викид пилу і газів від 

вибухових робіт, в кар’єрі створюється більш екологічно чиста технологія виїмки 

руди, зменьшуються викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище. 

Ключові слова: безвибухове руйнування гірських порід, фрезерний комбайн, 

механічний метод руйнування  гірських порід. 

 

Рассмотрены современные методы безвзрывной подготовки горных пород к 

выемке на основе использования механических и термомеханических способов их 

разрушения. Применение комбайнов Vermeer в комплексе с устройством для 

физического разрушения скальных пород позволит, при рациональных условиях его 

применения, отказаться от производства взрывных работ. В итоге исключается 

выброс пыли и газов от взрывных работ, в карьере создается более экологически 

чистая технология выемки руды, уменьшаются выбросы вредных веществ в 

окружающую среду.  

Ключевые слова: безвзрывное разрушение горных пород, фрезерный комбайн, 

электороимпульсный метод разрушения горных пород. 

 

Current methods besttravel preparation of rocks for excavation based on the use of 

mechanical and thermomechanical methods of their destruction. The application combines 

the Vermeer in combination with a device for physical destruction of rocks will allow 

rational in terms of its application to abandon the production blasting. In the end, 

eliminates the emission of dust and gases from blasting in a quarry created an 

environmentally friendly technology to mine ore, reduced emissions of harmful substances 

into the environment. 

Keywords: besttravel rock destruction, milling combine, elektroimpoulsnoy method of 

destruction of rocks. 

 

Состояние проблемы. До настоящего времени важнейшей   

проблемой для большинства горнодобывающих предприятий, особенно с 

открытой разработкой полезных ископаемых, остается уменьшение вредного 

воздействия на окружающую среду. Увеличение производства 
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железорудного сырья традиционным буровзрывным способом в карьерах 

Кривбасса сопровождается увеличением объемов взрывных работ. Одним из 

недостатков применения такой технологии подготовки скальной горной 

массы к выемке являются многотонные газопылевые выбросы в атмосферу, 

что крайне неблагоприятно сказывается на экологической ситуации. Масса 

заряда взрывчатого вещества при массовых взрывах обычно составляет от 

500 т до 1200 т. Буровзрывные работы, как правило, применяются при 

разработке изверженных, скальных и метаморфических пород с диапазоном 

крепости на сжатие 20–150 и более МПа [1]. К недостаткам взрывного 

дробления относят не только выбросы в атмосферу пыли и газов, но и 

сейсмическое действие на объекты, расположенные вблизи карьеров, в том 

числе и на жилые застройки. Проведение взрывных работ в карьере требует 

также остановки горного производства, эвакуации людей и оборудования из 

опасной зоны, что приводит к экономическим потерям.  

Кроме взрывного способа разрушения горных пород известны другие 

способы: механический, гидравлический, термический, электрический, 

комбинированный (термомеханический). Эти способы по эффекту 

разрушения  горных пород, безусловно, менее эффективны, однако с точки 

зрения экологичности они во много раз превосходят буровзрывной способ и 

прежде всего потому, что не приводят к образованию большого количества 

мелкодисперсной силикозоопасной кварцевой пыли.  

Использование методов безвзрывного разрушения скальных горных 

пород соответствует задачам, поставленным в действующей в настоящее 

время в Кривбассе программе до 2016-2025 г., принятой на XII сессии 

Криворожского горсовета и Днепропетровской областной комплексной 

программой (стратегией) экологической безопасности и предупреждения 

изменения климата на 2016-2025 годы (принятой 15.06.2016 №57- 4/VII). 

Уменьшение техногенного влияния ГОКов на состояние окружающей 

природной среды можно считать одной из актуальных задач в решении 

экологических проблем Кривбасса. 

Применение технологий безвзрывных способов разрушения 

скальных пород позволяет значительно улучшить экологию открытых 

разработок, существенно снизить  техногенную нагрузку на окружающую 

среду и уменьшить размеры санитарно-защитной зоны карьеров.  

Известно, что с ростом крепости и абразивности пород значительно 

возрастает трудоемкость их дробления. Одним из наиболее простых способов 

безвзрывного разрушения скальных пород являются механические и 

термомеханические способы. Механическое разрушение - это отделение 

горных пород от массива или их измельчение путем воздействия 

специального породоразрушающего инструмента. При механических 

способах разрушения в основном за счет сжатия и скалывания в породе 
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создаются напряжения, превышающие предел ее прочности, что и приводит к 

разрушению.  

При ударном способе разрушение горных пород достигается с 

помощью ударника, обладающего определенной массой и скоростью, т.е. 

энергией удара. На горных предприятиях в основном используют 

механическое разрушение, осуществляемое устройствами воздействия на 

разрушаемую среду сосредоточенными динамическими нагрузками – 

молотами. Сущность технологии заключается в том, что мощными и 

точными ударами разрушаемому объекту передается большое количество 

кинетической энергии (от 80 до 400 кДж), которую он не в состоянии 

поглотить, вследствие чего происходит его объемное разрушение. 

Основными известными видами горного оборудования, 

применяемого для механического разрушения массива трещиноватых горных 

пород, является: экскаватор с гидравлическим молотом (экскаватора ГМ) и 

бульдозер-рыхлитель.    

Выбор оборудования зависит от физических свойств горных пород и 

полезного ископаемого. Конструктивная особенность заключается в том, что 

гидравлический молот устанавливается на экскаватор вместо ковша. Область 

применения такого оборудования ограничивается крепостью горных пород 

до 130 МПа. При наличии экскаватора ГМ, его используют для выполнения 

ударного разрушения крепких горных пород, находящихся в массиве [1]. В 

качестве источника энергии применяют гидравлический привод экскаватора.  

Средняя плотность потока энергии у этих машин составляет до 77 Вт/см2, 

коэффициент полезного действия – до 38 %, а ударная мощность – до 40 кВт 

[2].  

Согласно исследованиям А.В. Ложникова [1] наибольшее влияние на 

производительность экскаватора ГМ имеет масса гидравлического молота, 

который производит непосредственную отбойку горного массива. 

Использование экскаватора ГМ  в качестве элемента безвзрывной технологии 

разработки крепких горных пород перспективно на карьерах небольшой 

мощности  [1]. При отработке уступа в этом случае возможны две схемы 

постановки экскаватора: на верхней или на нижней рабочей площадке. В 

первом случае отбойку горных пород экскаватор  ГМ выполняет как бы «под 

себя», находясь на поверхности рабочей площадки уступа высотой H (рис.1). 

При работе экскаватора ГМ на нижней рабочей площадке 

целесообразно разделение основного уступа на два подуступа меньшей 

высоты (h= ½H), которые разрабатываются по схеме «на себя» в порядке 

очередности (рис.2), а обрушение породы реализуется без затруднений. В 

случае подготовки к выемке не крепких трещиноватых пород возможно 

также использование бульдозера-рыхлителя. Область его рационального 

применения определяется разрыхляемостью (показатель трудности 
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разрушения) горного массива. Разрыхленная горная масса в дальнейшем 

перемещается скрепером или бульдозером на отвал или склад. 

 

 
Рис. 1. Работа экскаватора с гидравлическим молотом при отработке 

уступа с верхней рабочей площадки 

.   

 
Рис. 2. Отработка экскаватором с гидравлическим молотом уступа с 

разделением на два подуступа 
 

Примером подобной технологии, но реализуемой с помощью 

специального оборудования, является современная технология FRACTUM  

 (Дания), которая   обладает следующими достоинствами [2]: 

- высокая производительность за счет относительно большой энергии 

удара (до 400 кДж); 
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- безопасность в эксплуатации, что делает возможным использование 

молота вблизи работы другого оборудования и персонала. Его 

работоспособность практически не зависит от климатических условий; 

- простота конструкции, которая обеспечивает необходимую 

долговечность молота в работе;  

- благодаря новому способу крепления молота к экскаватору, 

значительно снижается негативное воздействие ударных нагрузок на базовую 

машину, что существенно продлевает срок её службы и снижает 

эксплуатационные затраты.  

Альтернативой молотам FRACTUM BRECHER (Дания) в 

определенной степени могут стать отечественные дизель-молоты, 

применяемые в строительстве при забивке свай [2]. Эти молоты позволяют 

создавать механические импульсные нагрузки с высокой энергией 

единичного удара – от 2 до 54 кДж и выше с частотой до 100 ударов в 

минуту. К преимуществам механического дробления с помощью дизель - 

молота следует отнести: 

- сокращение времени разработки технологии в связи с применением 

серийного изделия дизель – молота; 

- не требуется разрабатывать базу установки, поскольку в качестве 

ходового шасси может быть использован серийный бульдозер; 

- возможно изготовление самоходной ударной установки при 

наличии указанного оборудования в условиях горнорудных комбинатов; 

- дизель-молоты по ударной мощности превосходят известные 

электрогидропневмобутобои; 

- дизель-молот и бульдозер работают на дизельном топливе, что 

позволяет  обеспечивать автономность самоходной установки; 

- дизель-молоты экономичны и просты в управлении; 

- относительно небольшая себестоимость работ по  дроблению. 

Разработка конструкции установки на базе дизель-молота для 

конкретных условий карьеров Кривбасса не представляет особой 

технической трудности и может быть реализована не дорогим проектом. 

Эффективное дробление всей гаммы пород, характерных для рудных 

карьеров Кривого Рога, можно осуществлять установками дизель-молотов  с 

регулируемой энергией единичного удара в пределах 0,5÷20 кДж и с 

частотой 45÷130 уд/мин.  Увеличение энергии единичного удара свыше 20 

кДж является нецелесообразным, так как ведёт к незначительному 

повышению производительности установки, но энерготраты приводов 

увеличиваются [2]. Преимущество и техническая простота дизельных 

молотов позволяют предполагать, что в ближайшей перспективе их 

промышленное освоение и использование в горнорудном производстве 
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позволит существенно повысить эффективность и экологичность 

технологического процесса разрушения скальных горных пород в карьерах.  

Во многих странах мира в настоящее время на карьерах с 

различными полезными ископаемыми широко используют фрезерные 

комбайны, представленные производителями горного оборудования Wirtgen, 

TAKRAF или Vermeer. Основным преимуществом этих горных машин 

является возможность разработки горных пород крепостью до 90 МПа из 

массива без предварительной буровзрывной подготовки. В этом случае 

разрыхленная горная масса без дополнительного измельчения в дробилке 

может сразу поступать на обогатительную фабрику или потребителю [1]. 

Фрезерные комбайны с погрузочной консолью могут выполнять 

также функцию выемочно-погрузочной машины, способной погружать 

разрыхленную горную массу с подошвы уступа в транспортные средства 

непосредственно во время ее выемки. Разрушение горной породы при 

фрагментировании происходит раздавливанием ее статическим усилием, но 

более эффективно когда породоразрушающее действие сочетает 

динамическое и статическое воздействие на породу. 

Увеличение крепости пород монолитного горного массива 

существенно уменьшает производительность фрезерного комбайна и 

эффективность его применения. Комбайны могут иметь достаточную 

производительность лишь при разработке горных массивов с высокой 

трещиноватостью [1].  

Исследования, выполненные компанией Wirtgen, показывают, что 

возможность разработки более крепких горных пород фрезерным комбайном 

одной и той же мощности возможно за счет уменьшения диаметра 

фрезерного барабана комбайна и глубины фрезерования. Так, практические 

испытания подтвердили, что уменьшение диаметра фрезерного барабана с 

1860 до 1500 мм позволяет увеличить предельную крепость горных пород 

при разработке с 50 до 80 МПа [1].  

Интересен опыт использования технологии для безвзрывной 

разработки горных пород фирмы Вермеер, которая предлагает свою 

землеройную машину (выемочный комбайн SEM) для работы на уступах в 

карьерах. В зависимости от модели SEM может за один проход срезать 

пласты шириной до 4,6 м и до 813 мм глубиной (рис.3). Выемочный комбайн 

имеет поворачивающийся барабан с ножами с двусторонним выравниванием 

и может быть укомплектован мощными двигатели Катерпиллер мощностью 

от 261до 447 кВа, успешно работающими по некоторым прочным породам 

рудника. Наибольшая степень проникновения в породу забоя достигается при 

вертикальной технологии выемки сверху вниз или по технологии TEC™Plus, 

которая способствуют увеличению производительности комбайна за счет 

того, что зубцы резца глубже проникают в породу [3]. 
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Выемка горной массы с помощью  комбайна SEM по технологии 

Terrain Leveler (выравнивания поверхности) дает продукцию, которая не 

требует первичного дробления, чем значительно удешевляет производство. 

Не требуется также бурить  вертикальные скважины  и  использовать   

взрывчатку.  

 

 
 

Рис. 3. Наземная землеройная машина Vermeer серии Terrain Leveler 

(SEM) 

 

Комбайн Вермеер также успешно используется для 

предварительного разделения руды и пустой породы еще на стадии 

отработки уступов карьера. 

Опыт использования комбайнов Vermeer T1255 Terrain Leveler на 

медном руднике Фунгуруме в Конго показывает, что они в 4 раза более 

избирательно отделяют пустую породу от руды по сравнению с 

буровзрывными технологиями, причем средняя производительность 

выемочных комбайнов в условиях рудника составляет 650 т/ч [3]. 

К недостаткам использования фрезерных комбайнов следует отнести 

переизмельчение части горных пород, что приводит к потере до 30 % объема 

фракционной продукции. Имеет место также относительно высокая 

себестоимость разработки крепких горных пород механическим способом в 

основном из-за значительных энергозатрат. 

Горные породы, крепость которых превышает допустимую для 

работы горных комбайнов (SEM), могут быть предварительно ослаблены 

путем создания трещин, например, с помощью установок,  подобных 

экскаватору ГМ  (рис.4). 
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Рис. 4. Пример применение кинетического молота Fractum 

 

Уменьшение энергоемкости разрушения горной породы 

инструментами режуще-скалывающего действия можно достичь за счет 

создания породоразрушающего инструмента, максимально 

соответствующего по своим характеристикам прочностным свойствам 

горных пород. Для дробления скальных пород предпочтительнее применять 

инструмент в виде клина, в случаях, когда желательно, чтобы трещины в 

породе распространялись в стороны от лезвия клина. Отступая от открытой 

стенки забоя, забивают инструмент до образования трещин. Трещины 

образуются легче, если инструмент забит на некоторую глубину, а его 

поперечное сечение достаточно велико. Исходя из вышесказанного, для 

разрушения в основном рекомендуют инструменты в виде пирамиды 

(четырехгранной, трехгранной). При этом наибольшее значение коэффициент 

передачи энергии имеет при нанесении удара конусной и долотчатой пикой и 

составляет 0,85÷0,90. Для крестообразной формы инструмента он составляет 

0,62, сферической– 0,6 [2]. Величина удельной энергии разрушения, при 

которой начинаются развиваться внутренние повреждения в граните имеет 

наименьшее значение для клинового инструмента и находится в пределах 

5÷7 кДж/м2; для сферического и конического –10÷15 кДж/м2. Удельная 

энергия, при которой происходит разрушение куска за один удар для 

клинового инструмента равна 15÷20 кДж/м2, для сферического и конического 

в пределах 30÷40 кДж/м2. Таким образом, клиновидный рабочий инструмент 

обеспечивает минимальную удельную энергию разрушения горной породы 

[2]. 

Одним из вариантов снижения энергозатрат может быть 

использование   электротермических методов, в том числе на основе 

электротеплового пробоя, индукционного и волнового нагрева, а также 



 37 

электровзрывных методов, (электродинамического на основе 

высоковольтного пробоя и электроимпульсного). Еще в 1950 г. И. И. 

Каляцкий выполнил исследования, позволившие предложить способ отбойки 

углей электрическим пробоем с использованием генераторов импульсного  

напряжения. 

Известно, что с увеличением крепости пород скорость 

механического бурения снижается, тогда как при термическом воздействии 

на породу наблюдается обратная картина, т.е. с ростом крепости породы 

возрастает и скорость бурения [4]. При термомеханических способах 

бурения нагрев породы вызывает значительное снижение ее прочности, а 

окончательное разрушение достигается механическим способом, при этом 

тепловое воздействие осуществляется целенаправленно для 

предварительного снижения сопротивляемости породы последующему 

механическому разрушению. Использование эффекта от комбинации 

термического и механического способов разрушения породы, действеннее, 

чем дает каждый из этих способов отдельно. Нагрев породы 

распространяется в очень тонком слое, что обусловливает малые значения 

энергоемкости процесса разрушения. Производя локальный нагрев породы в 

тонком слое можно добиваться экономии энергоресурсов. Доказано, что 

эффект разрушения пород при термомеханическом бурении облегчается за 

счет различных величин коэффициента теплового расширения составных 

частей минералов, неравномерного их нагрева и появления в них 

термических напряжений [5]. 

Эти факторы обуславливают основное направление в поисках 

эффективных средств и устройств, реализующих принцип теплового 

воздействия на породу. Высокочастотный нагрев диэлектриков (к которым 

относятся большинство горных пород), в том числе и Криворожских 

месторождений железной руды, обычно производится в электрическом поле. 

Известно, что электрический пробой твердых диэлектриков часто 

сопровождается их механическим разрушением. Большинство горных пород 

является плохо проводящими электрический ток материалами. Поэтому 

заслуживает внимания идея использования известного явления теплового и 

теплоэлектрического пробоя диэлектриков для разрушения горных пород. 

Физической основой разрушения горных пород токами высокой 

частоты является их локальный высокочастотный нагрев, который 

сопровождается  возникновением разрушающих температурных напряжений. 

Известны два метода косвенного нагрева породы: электротермический 

(разрушение породы в результате диэлектрического нагревания с 

использованием токов низкой, высокой и сверхвысокой частоты); 

электроиндукционный (нагрев с помощью высокочастотных магнитных 

полей). Электрический пробой твердого тела происходит в тот момент, когда 
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достигается предел электрической прочности породы и происходит её 

разрушение. 

В настоящее время разработаны следующие схемы 

электротермического воздействия на горную породу для её разрушения: 

контактная передача теплового поля от генератора непосредственно горной 

породе; воздействие на породу высокотемпературной струей газов 

(плазматрон); разрушение породы при электрическом пробое (импульсный 

высоковольтный разрядник); разрушение пород в переменном  

электромагнитном поле (конденсаторные 

устройства, магнетрон).  

Все описанные электроимпульсные способы нагрева и разрушения 

пород характеризуются энергетической эффективностью, хотя имеют 

определенные технологические особенности. Их можно рассматривать как 

подготовительные операции, которые нарушают целик горного массива, а 

окончательное извлечение сырья, безусловно, требует механического 

доизмельчения материала, например, с помощью описанного выше 

гидромолота или выемочного комбайна SEM. Важно отметить, что 

рассматриваемый способ ведения добычных работ по своей эффективности 

может превосходить традиционные способы [6]. Если говорить об 

использовании описанных технологий на Криворожских карьерах, то вопрос, 

безусловно, требует специальных исследований и опытных образцов 

техники.  

Технология безвзрывного ведения добычных работ в карьерах в 

настоящее время широко внедряется во всех передовых странах мира, а в 

исследовательском центре г. Карлсруэ (Германия), создан даже 

исследовательский институт электроразрядных и микроволновых технологий 

и бурения. Специалистами института доказано, что для получения скорости 

электроимпульсного бурения, сопоставимой с лучшими показателями 

механических способов, достаточно частоты   импульсов 4 - 6 имп./с [6]. 

Экспериментально доказана также возможность 

электроимпульсного разрушения пород в паровоздушной среде. При этом в 

атмосфере электрически прочного газа под давлением достигается эффект 

разупрочнения материала каналами незавершенного пробоя при воздействии 

импульсов напряжения наносекундной длительности. Процесс может 

реализовываться  как в жидкой диэлектрической среде, так и в воздухе (в 

принципе в любом газе и даже в вакууме). Исследованиями доказана высокая 

разрушительная эффективность способа разрядно-импульсной обработки 

скальных горных пород. Для электроимпульсного разрушения целиков 

предложен даже вариант импульсного высоковольтного разрушения горных 

пород без второго электрода, когда его функцию выполняет 

электропроводящая породная масса в недрах Земли [6]. 
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Схемы генераторов высоковольтных импульсов обычно включают 

зарядное устройство и сам генератор высоковольтных импульсов, в качестве 

которых чаще всего использовались импульсные трансформаторы (ИТ) 

(рис.5) и коммутирующие устройства. Генераторы импульсов могут 

располагаться непосредственно перед горным уступом, что снимает 

проблемы, связанные с передачей высоковольтных импульсов на расстояние. 

[7]. 

В исследованиях на образце ИТ с разомкнутым магнитопроводом 

был достигнут КПД энергопередачи 80%. Глубину внедрения разряда в 

поверхностный слой горного массива, (т.е. потенциальный объем 

разрушения) можно   изменять   путем   выбора   величины  импульсного   

напряжения.  Для хрупких материалов (при малой глубине внедрения разряда 

или при пробое фрагментов породы небольшой крупности) энергию следует 

выделять достаточно быстро. Чтобы обеспечить оптимизацию процесса 

электроимпульсного разрушения больших массивов, необходимо применять 

комбинированные схемы генератора импульсов с двумя источниками разного 

уровня напряжения и энергии. В этом случае энергией одного источника (с 

высоким уровнем напряжения) обеспечивают электрический пробой породы, 

а энергией второго источника (с более низким уровнем напряжения) 

производят непосредственное разрушение породы, что позволяет достигать 

наибольшей энергетической эффективности [6].  

 

 
 

Рис.5. Переходные процессы в генераторе импульсов с импульсным 

трансформатором: а – электрическая схема генератора; б –осциллограмма 

напряжения на обостряющей емкости в режиме холостого хода; в –осциллограмма 

напряжения при нагрузке; г – схема замещения; д –энергопередача в обостритель [6] 
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Большое практическое значение для конкретного карьера имеет 

определение условий эффективного электрического пробоя горного массива 

в широком диапазоне параметров волн импульсного напряжения, что 

достигается настройкой оборудования для работы в конкретных условиях и 

может повысить производительность и снизить энергоемкость разрушения.  

В результате использования методов предварительного разрыхления 

и ослабления целика твердых горных пород, основанных на различных 

физических принципах: электротермических, электровзрывных на основе 

электротеплового пробоя и электродинамических, можно достигать 

оптимальных условий при использования выемочных комбайнов SEM для 

работы и по породам Криворожских железорудных карьеров.  

Выводы. Горнодобывающая промышленность Украины и, в 

частности, Криворожские горнодобывающие предприятия, пока еще 

значительно отстают по технике и технологии ведения добычных работ, в 

том числе в карьерах от перспективы экологически безопасного горного 

производства. За последние 30-40 лет практически не проведено каких – либо 

существенных модернизаций производства для радикального решения 

экологических проблем при освоении недр, которое остаётся на застойном 

уровне потребительского отношения, как в использовании минерального 

сырья, так и в вопросах улучшения природоохранной составляющей 

производства. Многие страны мира на сегодня в значительной степени 

отказались от  «грязного»  способа добычи железной руды буровзрывным 

способом. Поэтому горнякам Украины необходимо значительно увеличить 

инвестиции в оптимизацию горнорудного производства используя 

возможности для выемки крепких скальных пород без производства 

буровзрывных работ, в том числе описанными в статье способами, что будет 

способствовать несомненному улучшению экологических условий как в 

карьере, так и в целом в регионе.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ 

ЭТАЖНОГО ОБРУШЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОПУСТИМЫХ ОБЪЕМОВ 

ВЗРЫВАЕМЫХ ВВ ПРИ ОТРАБОТКЕ МАГНЕТИТОВЫХ 

КВАРЦИТОВ ШАХТЫ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ ПАО «ЦГОК» 

 
Приведена методика определения геометрических параметров системы 

этажного обрушения с учетом допустимых объемов взрываемых взрывчатых 

веществ (ВВ). 

Разработка указанной методики обусловлена спецификой условий отработки 

магнетитовых кварцитов шахты им. Орджоникидзе, заключающейся в проведении 

массовых взрывов взрывчатых веществ (ВВ) общей массой от 30 до 170 т при 

расположении вблизи шахтного поля многоэтажных жилых домов и промышленных 

сооружений. В связи с огромными массами взрываемых взрывчатых веществ 

колебания земной поверхности достигают 6…7 баллов, что отрицательно влияет на 

состояние жилых домов и промышленных сооружений. Значительное количество 

взрываемых взрывчатых веществ при проведении массовых взрывов, в свою очередь, 

предопределены громадными запасами магнетитовых кварцитов в конструктивных 

http://baumanki.net/show-document/1-93662/c3f9d7ffe521ba395238b86d9938d2bd/2/
http://baumanki.net/show-document/1-93662/c3f9d7ffe521ba395238b86d9938d2bd/2/
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элементах систем разработки, подлежащие одновременной отбойке, и высокой их 

прочностью. Причиной указанного является наличие множества методик 

определения геометрических параметров систем разработки из условий их 

устойчивости и отсутствие исследований зависимости интенсивности 

сейсмических колебаний земной поверхности от объемов одновременно взрываемых 

взрывчатых веществ при различных граничных условиях расположения отбиваемого 

массива. 

В связи с вышеизложенным авторами данной статьи применительно к 

горнотехническим условиям отработки магнетитовых кварцитов шахты 

им.Орджоникидзе на основании инструментальных измерений сейсмической 

интенсивности колебаний земной поверхности при проведении массовых взрывов в 

различных горнотехнических условиях установлены взаимосвязи между условиями 

производства взрывов, объемом взрываемых взрывчатых веществ в одном 

замедлении и интенсивностью колебаний земной поверхности, изучено влияние на 

интенсивность сейсмических колебаний земной поверхности количества обнаженных 

плоскостей, на которые отбивается рудный массив, наличие и ориентация 

обрушенных пород у отбиваемого массива, также установлена возможность 

использования порядков отбойки запасов для управления интенсивностью 

сейсмических колебаний земной поверхности. 

На основании результатов проведенных исследований разработана методика, 

предусматривающая определение геометрических параметров конструктивных 

элементов системы этажного обрушения как из условий их устойчивости, так и с 

учетом допустимых объемов одновременно взрываемых взрывчатых веществ. 
Ключевые слова: параметры системы, порядок отработки, этажное 

обрушение, жилые здания, промышленные сооружения, взрывчатые вещества, 

сейсмическое колебание, земная поверхность, замедление, проект. 

 

Наведено методику визначення геометричних параметрів системи поверхового 

обвалення з урахуванням допустимих обсягів підривання вибухових речовин (ВР). 

Розробка зазначеної методики обумовлена специфікою умов відпрацювання 

магнетитових кварцитів шахти ім. Орджонікідзе, що полягає у проведенні масових 

вибухів вибухових речовин (ВР) загальною масою від 30 до 170 т при розташуванні 

поблизу шахтного поля багатоповерхових житлових будинків і промислових споруд. У 

зв'язку з величезними масами відсаджуваних вибухових речовин коливання земної 

поверхні досягають 6...7 балів, що негативно впливає на стан житлових будинків і 

промислових споруд. Значна кількість вибухових речовин, що підриваються при 

проведенні масових вибухів, у свою чергу, зумовлена величезними запасами 

магнетитових кварцитів в конструктивних елементах систем розробки, які 

підлягають одночасному відбою, і високою їх міцністю. Причиною зазначеного є 

наявність безлічі методик визначення геометричних параметрів систем розробки з 

умов їх стійкості і відсутність досліджень залежності інтенсивності сейсмічних 

коливань земної поверхні від обсягів вибухових речовин, що одночасно підриваються 

при різних граничних умовах розташування відбиваємо масиву.  

У зв'язку з вищевикладеним авторами даної статті стосовно до 

гірничотехнічних умов відпрацювання магнетитових кварцитів шахти 

ім. Орджонікідзе на підставі інструментальних вимірів сейсмічної інтенсивності 
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коливань земної поверхні при проведенні масових вибухів в різних гірничотехнічних 

умовах встановлено взаємозв'язки між умовами виробництва вибухів, об'ємом 

підривання вибухових речовин в одному уповільненні і інтенсивністю коливань земної 

поверхні, вивчено вплив на інтенсивність сейсмічних коливань земної поверхні 

кількості оголених площин, на які відбивається рудний масив, наявність і орієнтація 

обвалених порід у відбиваємого масиву, також встановлена можливість 

використання порядків відбійки запасів для керування інтенсивністю сейсмічних 

коливань земної поверхні. На підставі результатів проведених досліджень розроблена 

методика, що передбачає як визначення геометричних параметрів конструктивних 

елементів системи поверхового обвалення з умов їх стійкості, так і з урахуванням 

допустимих обсягів вибухових речовин, що одночасно підриваються. 

Ключові слова: параметри системи, порядок відпрацювання, поверхове 

обвалення, житлові будинки, промислові споруди, вибухова речовина, сейсмічне 

коливання, земна поверхня, уповільнення, проект. 

 

The method of determining the geometric parameters of block caving system 

considering allowable explosives (E) volume is considered in the article. The development 

of this technique is due to the specifics of the processing conditions of magnetite quartzite at 

Ordzhonikidze mine, consists in carrying out massive blasting of explosives (BE) with a total 

weight of 30 to 170 t at a location near the mine field of multi-store residential buildings 

and industrial constructions. Due to the huge masses of blasting vibrations of earth's 

surface is 6 ... 7 points which has a negative effect on the residential buildings and 

industrial structures. A huge amount of explosives at mass blasting, in turn, is caused by 

huge reserves of magnetite quartzite in construction units of working methods of 

simultaneous breaking and their resisting power. The reason of mentioned above is  multiple 

methods for determining the geometric parameters of  processing of their stability 

conditions and  lack of the studies of seismic vibrations of the earth's surface and their 

dependence from the volume of explosives under different location conditions of the solid 

mass. In connection with the mentioned above, the authors of this article taking into account 

the technical conditions of magnetite quartzite mining at Ordzhonikidze mine on the basis of 

instrumental measurements of seismic intensity of the earth's surface vibrations during mass 

blasting in different mining conditions determined the dependence of the blasting conditions 

and the volume of explosives blasted simultaneously and the earth's surface the intensity 

fluctuations; the authors studied the effect of the intensity of the seismic vibrations of the 

earth surface amounts crop out planes, which bounces the ore mass, the presence and 

orientation of the caving in of the broken massif, also established the possibility of the use of 

orders breaking reserves to control the intensity of seismic vibrations of the earth's surface. 
On the basis of the research there was developed a method, which provides a definition of 

geometrical parameters of the structural elements of the block caving under the conditions 

of their stability, as well as taking into account the allowable volumes simultaneously 

blasted explosives. 

Keywords: system settings, working off order, block caving, residential building, 

industrial building, explosive, seismic vibrations, earth’s surface, slowdown, project. 
 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. 
Спецификой особенности отработки магнетитовых кварцитов шахты 
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им. Орджоникидзе является значительный объем взрываемых при массовых 

взрывах ВВ и наличие в непосредственной близости от шахтного поля 

промышленных и жилых зданий и сооружений. Общий объем взрываемых 

при массовых взрывах ВВ колеблется от 30 до 180 т. При этом объем 

взрываемых ВВ в одном замедлении в зависимости от способов отбойки 

колеблется от 1…5 до 30 т. Минимальные расстояния расположения жилых 

домов, промышленных зданий и сооружений от эпицентров взрывов 

находятся на расстоянии от 300…400 до 1000…1200 м. Вследствие 

изложенного при ведении взрывных работ интенсивность колебаний земной 

поверхности достигает 6…7 баллов, что иногда значительно превышает 

допустимые нормы для вышеуказанных зданий и сооружений. 

В связи с этим авторами, применительно к горно-геологическим и 

горнотехническим условиям отработки магнетитовых кварцитов шахты 

им. Орджоникидзе, разработана методика определения геометрических 

параметров системы этажного обрушения, позволяющая определять 

параметры конструктивных элементов указанной системы как из условий их 

устойчивости, так и из условий обеспечения допустимой интенсивности 

сейсмических колебаний земной поверхности. 

Анализ исследований и публикаций. Одной из основных задач 

геомеханики является определение допустимых размеров обнажений и 

целиков. Многофакторная зависимость указанных параметров обусловила 

многообразие методов определения геометрических параметров систем. 

Многочисленные исследования, проведенные С.Г.Авершиным [1], 

С.Г.Борисенко [2], В.П.Волощенко [3], В.С.Гириным [4], Б.Е.Грецингером 

[5], Г.М.Малаховым [6], И.Д.Ривкиным [7], Н.И.Ступником [8], 

Г.Т.Фаустовым [9], О.Е.Хоменко [10], позволили разработать методики 

определения геометрических параметров различных систем разработки. 

Указанные методики позволяют учитывать влияние на вышеуказанные 

параметры систем разработки весьма широкого спектра влияющих факторов 

– морфологии, степени отработанности и порядков отработки залежей, 

специфики сдвижения налегающих пород, физико-механических свойств руд 

и пород, глубины отработки, формы и интенсивности отработки очистных 

камер и т.д. Однако, до настоящего времени геометрические параметры 

систем разработки определялись из условий устойчивости их 

конструктивных элементов. При этом не учитывалось влияние объемов 

отбиваемых запасов в конструктивных элементах систем разработки на 

сохранность поверхностных зданий и сооружений. 

Постановка задачи. Для эффективной отработки магнетитовых 

кварцитов шахты им. Орджоникидзе системами этажного обрушения при 

одновременном обеспечении сохранности поверхностных зданий и 

сооружений необходимо разработать методику определения параметров 
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конструктивных элементов вышеуказанной системы разработки с учетом как 

устойчивости их, так и допустимых, с точки зрения интенсивности 

сейсмических колебаний земной поверхности, объемов одновременно 

взрываемых ВВ. 

Изложение материала исследований и полученные результаты. С 

целью разработки методики определения допустимых размеров 

конструктивных элементов системы этажного обрушения с учетом как их 

устойчивости, так и допустимых объемов одновременно взрываемых ВВ при 

их обрушении авторами были проведены исследования, позволившие 

установить взаимосвязь между объемом одновременно взрываемых ВВ и 

интенсивностью колебаний земной поверхности при различных 

горнотехнических условиях отработки запасов выемочных единиц. 

В результате указанных исследований было установлено, что при 

отбойке запасов на одну обнаженную поверхность: 

- при взрывании зарядов ВВ массой 20 т интенсивность сейсми-

ческих колебаний земной поверхности составляет 6…7 баллов; 

- при взрывании зарядов ВВ массой 15 т интенсивность 

сейсмических колебаний земной поверхности составляет 5…6 баллов; 

- при взрывании зарядов ВВ массой 10 т интенсивность 

сейсмических колебаний земной поверхности составляет 4…5 баллов; 

- при взрывании зарядов ВВ массой 5 т интенсивность сейсмических 

колебаний земной поверхности составляет 2…3 балла; 

- при взрывании зарядов ВВ массой 1…2 т интенсивность 

сейсмических колебаний земной поверхности составляет 1…2 балла. 

В результате исследований было установлено также, что 

интенсивность сейсмических колебаний земной поверхности зависит не 

только от объема одновременно взрываемого ВВ, но и от граничных условий 

расположения отбиваемого массива. Например, при массовых взрывах с 

массой ВВ взрываемого в одно замедление 15 т, интенсивность сейсмических 

колебаний земной поверхности составляет: 

- при отбойке массива, граничащего со всех сторон с нетронутым 

массивом, от 5 до 6 баллов; 

- при отбойке массива, отрезанного от висячего и лежачего боков 

открытыми очистными пространствами, от 4 до 5 баллов; 

- при отбойке массива, граничащего со стороны висячего и лежачего 

боков обрушенными породами мощностью 30…40 м и более, от 3 до 4 

баллов; 

- при отбойке массива, отрезанного от висячего и лежачего боков, а 

также одной из сторон вкрест простирания открытыми очистными 

пространствами, от 2 до 3 баллов; 
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- при отбойке массива, граничащего со всех сторон с обрушенными 

породами, от 1 до 2 баллов. 

Указанные результаты исследований получены при замедлении 

между отдельными сериями взрывов не менее 75 мсек. 

Так как суммарный объем взрываемых ВВ при проведении массовых 

взрывов зависит от возможного количества замедлений авторами 

произведена оценка возможного количества замедлений при различных 

способах инициирования ВВ. Установлено, что при использовании 

электродетонаторов типа ЭД-КЗ, ЭД-ЗД при интервале замедлений 75 мсек 

может быть реализовано в условиях ш. им. Орджоникидзе до 12 серий 

замедлений. При применении неэлектрической системы инициирования 

может быть использовано до 20 серий замедлений.  

Результаты указанных исследований позволили разработать 

методику определения параметров конструктивных элементов системы 

этажного обрушения с учетом допустимых объемов одновременно 

взрываемых ВВ. При этом следует иметь в виду, что: 

- отбойка запасов при системах этажного обрушения производится в 

два этапа. На первом этапе отбиваются запасы компенсационной камеры, а 

на втором – обрушаются основные запасы блока (потолочин и целиков); 

- размер компенсационных камер по простиранию на практике равен 

расстоянию между откаточными ортами, т.е. 30…35 м; 

- высота компенсационных камер при высоте этажа 80 м колеблется 

в интервале 50…60 м. 

Суть вышеуказанной методики заключается в следующем. 

В начале определяются параметры системы этажного обрушения с 

учетом допустимых объемов одновременно взрываемых ВВ: 

1. Определяется допустимое суммарное количество ВВ на отбойку 

основных запасов блока 

ЗЗc QKQ  ,                                                 (1) 

где Qc – суммарный допустимый объем ВВ, необходимый для обрушения 

основной части запасов блока, кг;  КЗ – количество замедлений; QЗ – 

допустимый вес заряда ВВ на одно замедление, кг. 

Допустимый вес заряда взрывчатых веществ на одно замедление 

определяется с учетом условий проведения взрывов, которые разделены на 

следующие группы: 

- отбойка рудного массива, граничащего со всех сторон с 

нетронутым массивом; 

- отбойка рудного массива на одну обнаженную поверхность; 

- отбойка рудного массива на две обнаженные поверхности; 

- отбойка рудного массива на одну обнаженную поверхность и 

обрушенные породы; 
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- отбойка рудного массива, отрезанного от лежачего и висячего бока, 

а также граничащего одной из сторон с обрушенными породами; 

- отбойка рудного массива, граничащего со всех сторон с 

обрушенными породами. 

2. Запас основной части блока определяется из выражения 

qQQ co /  ,                                                        (2) 

где Qo – запасы магнетитовых кварцитов основной части блока, т; q – 

удельный расход ВВ на первичную отбойку, кг/т. 

3. Запас компенсационной камеры составляет 

кккк qQqQ  1/  ,                                                 (3) 

где Qк – запасы магнетитовых кварцитов компенсационной камеры, т; qк = 

0,20…0,40 – удельный вес объема компенсационной камеры в общем объеме 

блока, доли единицы. 

4. Объем компенсационной камеры определяется из выражения 

/кк QV  ,                                                                  (4) 

где γ – плотность (объемный вес) магнетитовых кварцитов, т/м3. 

5. Площадь компенсационной камеры определяется из выражения 

ккк hVS / ,                                                       (5) 

где hк = 50…60 – высота компенсационной камеры, м. 

6. По известной площади компенсационной камеры, приняв размер 

ее по простиранию равным, как указывалось раньше, 30…35 м, или исходя из 

других технологических соображений, размер компенсационной камеры 

вкрест простирания определяется по номограмме рис.6.23 работы [11]. 

После определения допустимых объемов взрывчатых веществ для 

отбойки основных запасов блока и геометрических параметров 

компенсационной камеры производится расчет геометрических параметров 

системы из условий их устойчивости в соответствии с требованиями работы 

[11] с учетом результатов определений согласно пунктов 1…6. 

Если запасы целиков (основные запасы блоков), определенные из 

условий устойчивости конструктивных элементов, меньше основных запасов, 

определенных с учетом объемов одновременно взрываемых ВВ, то они могут 

быть увеличены до уровня последних. Но в этом случае объемы 

компенсационных камер не должны превышать их величин, определенных из 

выражения (4). 

Эффективность определения геометрических параметров этажного 

обрушения с учетом допустимых объемов взрываемых взрывчатых веществ 

на снижение интенсивности сейсмических колебаний земной поверхности, 

подтверждена экспериментальными массовыми взрывами при отбойке 

запасов магнетитовых кварцитов в семи блоках в этаже 527…447 м. В 

качестве примера приведен опыт проведения массового взрыва по 
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разрушению междукамерного целика (-7) оси 22 декабря 2012 г., объем 

запасов которого определен по предложенной методике. 

Специфика данного массового взрыва заключалась в том, что 

севернее, южнее и в висячем боку запасы указанного междукамерного целика 

граничили с толщей обрушенных пород мощностью от 35 до 90 м. Только со 

стороны лежачего бока они граничил с массивом пород лежачего бока. 

С целью снижения сейсмического воздействия данного массового 

взрыва на земную поверхность сотрудниками НИГРИ ГВУЗ «КНУ» 

совместно с инженерно-техническими работниками шахты было предложено 

отбойку запасов целика (-7) оси начать с отрезки его запаса от массива 

горных пород лежачего бока. Исходя из этого были определены допустимые 

объемы зарядов взрывчатых веществ на одно замедление в размере от 9…12 

т при отрезке запасов целика от массива пород лежачего бока до 13…15 т при 

отбойке оставшихся запасов. Суммарный допустимый объем взрывчатых 

веществ, необходимый для обрушения запасов целика (-7) оси согласно 

зависимости (1) был определен в 120,9 т.  

Инструментальными измерениями сейсмической интенсивности 

колебаний земной поверхности на эпицентральном  расстоянии в висячем 

боку 360…500 м, а в лежачем боку – 1000…1200 м от места проведения 

взрыва была зарегистрирована интенсивность сейсмических колебаний 

земной поверхности в 3 балла при традиционных 5…6 баллах и выше. 

Выводы и направления дальнейших исследований. Таким 

образом, комплексное использование установленных взаимосвязей между 

массой заряда взрывчатых веществ взрываемых в одном замедлении, 

условиями отбойки запасов и интенсивностью колебаний земной 

поверхности совместно с действующими в Кривбассе нормативными 

материалами по определению геометрических параметров обнажений и 

целиков позволила авторам разработать методику определения 

геометрических параметров системы этажного обрушения с учетом как их 

устойчивости, так и допустимой интенсивности сейсмических колебаний 

земной поверхности при отработке запасов. Как показал опыт шахты 

им. Орджоникидзе реализация результатов исследований, представленных в 

данной работе позволяет эффективно отрабатывать магнетитовые кварциты 

при сохранении поверхностных зданий и сооружений, расположенных 

вблизи шахтного поля, за счет снижения интенсивности сейсмических 

колебаний земной поверхности. 

 

Список использованных источников 

1. Авершин С.Г. Расчет междукамерных целиков с учетом фактора 

времени / С.Г.Авершин, В.Я.Степанов // Проблемы механики горных пород. 

– Новосибирск: «Наука», 1971. – С.16-24. 



 49 

2. Борисенко С.Г. Расчет на прочность элементов блоков при 

разработке рудных месторождений / С.Г.Борисенко, Е.И.Камский. – К.: 

«Техника», 1970. – 79 с. 

3. Баранов А.О. Расчет параметров технологических процессов в 

подземной добыче руд / А.О.Баранов – М.: «Недра», 1985. – 224 с. 

4. Гирин В.С. Учет устойчивости обнажений целика при оценке его 

прочности / Гирин В.С., Кучер В.М., Разкевич Ф.С. // Разработка рудных 

месторождений. – 1980. – Вып. 30. – С.51-55. 

5. Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке 

рудных месторождений / В.Р.Именитов – М.: «Недра», 1984. – 504 с. 

6. Малахов Г.М. Влияние фактора времени отработки камер и 

глубины горных работ на устойчивость потолочин и висячего бока / 

Г.М.Малахов, А.И. Арсентьев, Г.Т.Фаустов // Горный журнал. – 1964. – №4 – 

С.27-31. 

7. Куликов В.В. Совместная и повторная разработка рудных 

месторождений / В.В.Куликов – М.: «Недра», 1972. – 328 с. 

8. Ступник Н.И. Оптимизация параметров камер и целиков при 

подэтажно-камерной выемке / Н.И.Ступник // Известия ВУЗов: Горный 

журнал. – 1985. – №9. – С.24-28. 

9. Фаустов Г.Т. К вопросу о расчете целиков в упругопластичном 

состоянии / Г.Т.Фаустов, П.А.Абашин // Физико-технические проблемы 

разработки полезных ископаемых. – 1974. - №3. – С.27-36. 

10. Хоменко О.Е. Усовершенствование технологии добычи железных 

руд из охранных целиков/О.Е.Хоменко. – Днепропетровск: НГУ, 2007. – 99 с. 

11. Визначення та контроль допустимих розмірів конструктивних 

елементів систем розробки залізних руд. Інструкція по застосуванню 

/Є.Бабець, В.Сакович, С.Сиротюк, В.Цариковський. – Київ: Мінпромполітики 

України, 2010, – 122 с. 

Рукопис поступила 06.05.2016 г. 

 

 



 50 

УДК 622.273.2.012.2. 

В.Г.Ухань, главный маркшейдер ш. Смолинская, ГП «ВостГОК» 

Д.Е. Чистяков, старший научный сотрудник, 
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Научно-исследовательский горнорудный институт ГВУЗ «КНУ» 

 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОГАШЕНИЯ ПУСТОТ НА 

СМОЛИНСКОЙ ШАХТЕ ГП «ВОСТГОК» 

 
К концу 2017 года на Смолинской шахте ГП «ВостГОК» накопится порядка 125 

тыс. м3 пустот, подлежащих закладке по результатам очистных работ, 

производимых в 2016 и 2017 годах. Однако, из-за сложностей технического 

(отсутствие вяжущего) и экономического характеров возникли проблемы – не все 

пустоты могут быть заложены в сложившихся условиях. 

Ключевые слова: пустоты, закладка, вяжущие материалы. 

 

До кінця 2017 року на Смолінській шахти ДП «СхідГЗК» накопичиться близько 

125 тис. м3 порожнин, що підлягають закладці за результатами очисних робіт, 

вироблених в 2016 і 2017 роках. Проте, через складнощі технічного (відсутність 

в'яжучого) і економічного характерів виникли проблеми – не всі порожнечі можуть 

бути закладені в умовах, що склалися. 

Ключові слова: порожнечі, закладка, в'яжучі матеріали. 

 

At the end of 2017 in the Smolinskaya mine of SOE " East MCC " will be about 125 

thousand m3 of voids, which will be subject of the filling by the results of purification works 

for 2016 and 2017 years. However, problems have arisen as a result of technical (the lack of 

binding material) and economic difficulties- not all voids can be filled in these 

circumstances. 

Key words: voids, filling, binding materials. 

 

На 01.11.2016г. на Смолинской шахте накоплено 516,9 тыс. м3 пустот 

(20% из них составляют пустоты объемом свыше 10 тыс. м3), которые 

необходимо заложить твердеющей  закладкой. Из-за сложностей 

технического (отсутствие вяжущего) и экономического характеров на 

Смолинской шахте возникли проблемы со своевременным погашением 

выработанных пространств.  

По результатам исследований НИГРИ ГВУЗ «КНУ» [1] 

горнотехническая ситуация у выработанных пространств не изменится при 

условии, если пустоты разделены искусственным или естественным 

массивом, параметры которого соответствуют условиям: 

- расстояние между пустотами и отрабатываемыми запасами по 

простиранию будет не менее двух размеров пустот по простиранию; 
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- расстояние между пустотами и отрабатываемыми запасами 

падению будет не менее двух размеров пустот по падению; 

- расстояние между пустотами и отрабатываемыми запасами вкрест 

простирания будет не менее двух размеров пустот по простиранию. 

На 2017 год запланирован ввод в действие следующих блоков (табл.) 

 

Перечень блоков, вводимых в эксплуатацию в 2017 году 

Блок Маркш. оси ЛСП Этаж 
Объем,  

тыс м3 

105-1 10+10…12+10 440…468 100-70 8,6 

105-10 12+5…13+13 432-462 100-70 3,4 

344А-191 35+5…38 350-370 316-340 9,2 

315-142 18…20+10 280…300 266-316 7,8 

295-138 15…17 250…274 250-280 4,4 

285-139 15…17 300…320 266-280 3,8 

404-18с 24…25 250…270 250-280 3,5 

404-31в 21+8…24+12 190…207 380-400 9 

225-149 24+4…26+9 251…269 190-220 
5,6 переход 

на 2018г 

464А-5 39…41+10 420…435 355-400 
0,4 переход 

на 2018г 

644-18 25+5…26+15 94…112 625-585 4,9 

574-2 49…50+15 358…380 550-575 6,1 

594-3 50…53 344…358 550-595 
5 переход на 

2018г 

644-11дн 24…25+10 75…90 625-640 4 

644-2 29+7…30+13 166…180 625-640 7,1 

564-2 25+2…26+10 138…157 520-565 
0,8 переход 

на 2018 

681-1 32+10…36 320…335 660-680 9,6 

704-7 I,II 31+18…33+10 125…170 640-700 
11,4 переход 

на 2018 

 

Камера блока 574-2 подлежит закладке в июне 2017 года, то есть 

через три месяца после отработки камеры в апреле 2017 года. Камера блока 

594-3 вводится в эксплуатацию в июне 2017 г. в соответствии с проектом 

после того, как будет заложена камера 574-2. 

Камеры 295-138 и 285-139 по простиранию находятся в одних осях 

(15…17), по простиранию размер каждой камеры составит 40м, вкрест 

простирания их будет разделять массив величиной всего 24м, что согласно 

[1] делает их отработку одновременно невозможной. Поэтому камера 295-138 
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вводится в эксплуатацию в апреле 2017 г., конец отработки запланирован май 

2017 г., а камера 285-139 вводится в эксплуатацию в мае 2017 г. И должна 

быть отработана в июне 2017 года. 

Блоки 644-11дн (длина по простиранию 30 м) и 644-2 (длина по 

простиранию 26м) находятся на расстоянии друг от друга 77 м по 

простиранию и 76м вкрест простирания, что позволяет вести отработку 

запасов одновременно без закладки выработанного пространства, при 

условии, что между ними нет блоков отработанных ранее и не запланирована 

отработка запасов в будущем. 

Общий объем запасов, которые будут отработаны в 2017 году, 

составит предположительно 95 тыс. м3, объем пустот, подлежащих закладке в 

том же году, с учетом объемов камер введенных в эксплуатацию в 2016 году, 

составит 124,6 тыс. м3. Объем выработанного пространства в блоках 574-2, 

594-3, 295-138 и 285-139, которое должно быть погашено в обязательном 

порядке в том же 2017 году составит 19,3 тыс. м3 или 15,5% от всего объема 

пустот, образованных в 2016 и 2017 годах.  

Кроме того, на Смолинской шахте за время ее эксплуатации 

накоплено пустот (объёмом до пяти тысяч м3) порядка 60 тыс. м3. 

После проверки конструктивных элементов блоков на устойчивость 

по критерию эквивалентного пролета можно будет выяснить, какой именно 

объем, из 84,5% всего объема выработанных пространств, может остаться 

незаложенным неограниченное время при выполнении некоторых условий: 

- при регулярном осмотре состояния конструктивных элементов  

камер; 

- в случае выполнения условия отсутствия вводимых в действие 

новых блоков на расстоянии меньшем двух размеров выработанного 

пространства по падению и простиранию; 

- при регулярном звукометрическом контроле состояния потолочины 

и стенок блоков. 

- при условии, что глубина расположения кровли пустот больше 

расчетной высоты зоны сдвижений. 

Согласно «Инструкции по обоснованию безопасных и устойчивых 

параметров очистных блоков на шахтах ГП «ВостГОК» п.6.2, гор. 160-280, 

460-550 м, 640-740 м Смолинской шахты относятся ко II классу с выходом 

вмещающих пород под наносы без их сдвижения до дневной поверхности [2]. 

Стоимость твердеющей закладки на Смолинской шахте составляет 

183 грн/т (в ценах на 2016 год), что говорит о немалых затратах.  

 

Выводы 

1. Таким образом, только за счет отказа от ведения закладочных 

работ в камерах объемом до 5 тыс. м3 позволит сэкономить до 1 млн. грн. 
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2. Определение объемов пустот, которое может оставаться 

незаложенным неограниченно долгое время по всему шахтному полю, 

возможно после проведения соответствующих научно-исследовательских 

работ. 
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ОПЫТ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕЛИКОВ ПОД ВЫСОКОНАПОРНЫМИ ВОДОНОСНЫМИ 

ГОРИЗОНТАМИ 

 
Приведен пример комплексного мониторинга горнотехнической, 

геомеханической и гидрогеологической ситуации, сложившейся на Южно-

Белозерском месторождении при подработке предохранительного целика под высоко 

напорным водоносным горизонтом. Мониторингу состояния предохранительных 

целиков предшествует анализ сложившейся на конкретный период горно-

технической, геомеханической и гидрогеологической ситуации. Оценка производится 

комплексным методом, включающим аналитические, лабораторные и шахтные 

исследования. Объём  и геометрия выработанного пространства ежемесячно 

заносятся на планы и разрезы. Гидрогеологической службой комбината 

регистрируются интенсивность водопроявлений по площадям  и расход воды по 

водозаборным и дренажным скважинам. За период наблюдений выявлено два 

противоположных эффекта, вызванных водопроявлениями – это суффозии и 

кольматация. Суффозии – химико-механический вынос минералов, кольматация – 

отложение минералов, протекающих по трещинам растворов и их “залечивание”. В 

перечень маркшейдерских документов входят: план подработанных в этаже 301 – 

330 метров площадей, вертикальные проекции выработанных пространств в 

лежачем и висячем боках, соответственно приведенные на рисунках 2, 3 и 4; планы и 

разрезы фактических контуров очистных камер и степень их заполнения 

твердеющей закладкой. Условием обеспечения безопасности подработки 
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предохранительного целика принято недопущение развития зоны трещин над 

подработанным пространством его нижней границы. 

Ключевые слова: устойчивость, выработанное пространство, камера, целик, 

закладка, мониторинг, геомеханика, гидрогеология, суффозия, кольматация, порядок 

отработки, водоприток, маркшейдерский  контроль, удароопасность, безопасность. 

 

Наведено приклад комплексного моніторингу гірничо-технічної, геомеханічної і 

гідрогеологічної ситуації , що склалася на Південно-Білозерському родовищі при 

підпрацюванні запобіжного цілика під високо напірним водоносним горизонтом. 

Моніторингу стану запобіжних ціликів передує аналіз гірничо-технічної, 

геомеханічної і гідрогеологічної ситуації, що склалася на конкретний період. Оцінка 

проводиться комплексним методом, що включає аналітичні, лабораторні та шахтні 

дослідження. Об’єм і геометрія виробленого простору щомісяця заносяться на плани 

і розрізи. Гідрогеологічною службою реєструються інтенсивність водопроявів по 

площах і витрата води по водозабірних та дренажних свердловинах. За період 

спостережень виявлено два протилежних ефекти, викликаних водопроявленнями – це 

суфозії і кольматація. . Суфозії - хіміко - механічне винесення мінералів , кольматація 

– відкладення мінералів , що протікають по тріщинах розчинів і їх 

“заліковування”..До переліку маркшейдерських документів входять: план 

підпрацьованих в поверсі 30 -330 метрів площ , вертикальні проекції вироблених 

просторів в лежачому і висячому боках , відповідно наведені на малюнках 2 , 3 і 4 ; 

плани і розрізи фактичних контурів очисних камер і ступінь їх заповнення 

твердіючою закладкою. Умовою забезпечення безпеки підпрацювання запобіжного 

цілика прийнято недопущення розвитку зони тріщин над підпрацьованим простором 

його нижньої межі . 

Ключові слова: стійкість, вироблений простір, камера, цілик, закладка, 

моніторинг, геомеханіка, гідрогеологія, суфозія, кольматація, порядок відпрацювання, 

водоприток, маркшейдерський контроль, ударонебезпечність, безпека. 

 

Adduсed example of an integrated monitoringof mine-technical, geomechanical and 

hydrogeological situation in the South-Belozersky deposit at undermining protective pillar 

under high pressure water-bearing horizon. Monitoring the status of safety pillars precedes 

the analysis ofmine-technical, geomechanical and hydrogeological situation, that arised on 

concrete period. Estimation carried out a complex method that includes analytical, 

laboratory and mine researches.  The volume and geometry of the worked-out space 

recorded on plans and sections. Hydrogeological service recorded the intensity of water 

seepage through the squares and water consumption on water intake and drainage wells . 

During the observation period revealed two opposite effects caused by water seepage - a 

suffusion and colmatation . Suffusion - chemical and mechanical removal of minerals , 

colmatation - precipitation of minerals that occur along fissures and solutions, their ' 

healing '. The list of mine-surveying documents includes: plan of areas, undermined in the 

floor of 301 - 330 meters, the vertical projection of the worked-out areas in the footwall and 

hanging wall of the sides , respectively, shown in Figures 2 , 3 and 4 ; plans and sections of 

the actual contours of treatment chambers and the degree of filling of a hardening 

bookmark . The condition of security undermining safety pillar made preventing the 

development of cracks zone over undermining space its lower border. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями. 

Отработка крутопадающих рудных залежей связана с подработкой 

водоносных горизонтов, разделённых водоупорными пропластками. Каждое 

последовательное их разрушение обусловливает водопроявление 

непосредственно в выработанное пространство в зависимости от ряда 

гидрогеологических факторов. Прежде всего, это напор воды, коэффициент 

фильтрации, дебит водопритока. Подработка высоко-напорных горизонтов 

чревата серьезными нарушениями, вплоть до аварий. 

Программа исследований должна включать: 

- анализ сложившейся на каждый конкретный период 

горнотехнической, геомеханической и гидрогеологической ситуации; 

- оценку комплексным методом, включающим аналитические, 

лабораторные и шахтные исследования. 

На рис. 1 приведен представительный вертикальный разрез мощной 

крутопадающей залежи Южно- Белозерского месторождения, 

разрабатываемой под высоконапорным водоносным горизонтом. Напор вод 

непосредственно в рудокристаллической толще до начала подработки целика 

в этаже 301–330 метра под подрабатываемым целиком составлял 280 м вод. 

ст. Производительность Запорожского ЖРК 4,500 мл.т в год. На 01.01. 2015 г. 

текущий объём пустот составил 1493,2 тыс.м3 , из них 59,5 тыс. м3 – 

неактивные пустоты. Мониторинг состояния предохранительных целиков 

производится с 2005 года. Объём  и геометрия выработанного пространства 

ежемесячно заносятся на планы и разрезы. Гидрогеологической службой 

регистрируются интенсивность водопроявлений по площадям и расход воды 

по водозаборным и дренажным скважинам. За период наблюдений выявлено 

два противоположных эффекта, вызванных водопроявлениями – это 

суффозии и кольматация. Суффозии – химико-механический вынос 

минералов, кольматация – отложение минералов, протекающих по трещинам 

растворов и их “залечивание”. 

Мониторинг ведётся согласно методическим рекомендациям НИГРИ 

ГВУЗ «КНУ» при научно-техническом обеспечении и непосредственном 

сопровождении всех этапов ведения очистных работ под подрабатываемым 

предохранительным целиком. На основании анализа маркшейдерской 

документации, данных гидрогеологической службы комбината и по 

результатам обследования выработок НИГРИ ежеквартально выдает 

заключение о состоянии предохранительного целика. 

В перечень маркшейдерских документов входят: план 

подработанных  в  этаже  301-330 метров  площадей, вертикальные  проекции  
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Рис.1. Представительный вертикальный разрез Южно-Белозерского 

месторождения:  
1 – почвенныйслой и суглинки; 2 – известняк, ракушечник; 3 – г лина желто-серая;  

4 – мергль; 5 – песок кварцевый; 6 – песчаники известковые; 7 – сланцы с 

прослойками песчаников; 8 – сланцы; 9 – богатые железные руды; 10 – кварциты 

(мартитизированные); 11 – сланцы кремнисто-магниевые; 12 – серпентиниты и 

талько-карбонатные породы; 13 – тектоническое нарушение 

 

 

выработанных пространств в лежачем и висячем боках, соответственно 

приведенные на рис. 2, 3 и 4; планы и разрезы фактических контуров 

очистных камер и степень их заполнения твердеющей закладкой. Условием 

обеспечения безопасности подработки предохранительного целика принято 

недопущение развития зоны трещин над подработанным пространством его 

нижней границы. 
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Рис. 2. Выкопировка с плана горных работ  гор. 301м  в осях 0 – 22ю 

 

 
 

Рис. 3. Проекция на вертикальную плоскость 
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Рис. 4. Проекция на вертикальную у лежачего бока плоскость 

у висячего бока 

 

НИГРИ проводятся системные наблюдения за динамикой 

водопроявлений под Бучакским и Верхне-Меловым водоносными 

горизонтами в течение одиннадцати лет, как площадных, так и по 

контрольным скважинам над отрабатываемыми и отработанными в этаже 

301-330 метров очистными камерами, на текущий период подтверждается их 

стабильность с тенденцией затухания во времени, обусловленной, как 

кольматацией водопроводящих трещин, так и возрастанием площади 

разгрузки Бучакского и Верхне-Мелового водоносных горизонтов. 

На рис. 5-10, представлены результаты наблюдений по опережающей 

скважине 70 ВЗШ гор. 301м и разведочным скважинам №№ 3187, 3189, 3190 

штрека л/б гор. 315 м, наблюдения приведены за период с 22.05.07 по 

23.11.15. По данным наблюдений по этим скважинам, представленным 

установлена тенденция к затуханию, описываемая уравнениями: 

- по опережающей скважине 70 ВЗШ гор. 301м интенсивность 

водопроявлений описывается показательной функцией:  

i=-7*10-10*t3 + 5*10-6*t2 - 0,0111t + 11.947 (где, i – интенсивность 

водопритока - м3/час, t – время сутки), коэффициент корреляции R2  = 0,9441 

(рис. 5); 

- по скважине №3187 штрека л/б гор. 315м:  

i =4*10-11t3 –1*10-7t2+5*10-5t+0,0159,  

коэффициент корреляции R2 =0,9515 (рисунок 7); 
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- по скважине №3189 штрека л/б гор. 315м:  

i =8*10-11t3 -2*10-7t2+ 0,0001t +0,2595, 

коэффициент корреляции R2 =0,8260 (рис. 8); 

- по скважине №3190 штрека л/б гор. 315м:  

i =1*10-10t3 -3*10-7 * t2-2*10-5  t +0,6841,  

коэффициент корреляции R2 =0,9024 (рис. 9). 

На 04.01.2016 водопритоки составили:  

- скв.70 – 3,5 м3/час; скв. 3185 – 0м3/час; скв.3187- 0 м3/час; скв. 3189 

– 0,4 м3/час; скв.3190 – 0,4 м3/час. Низкие коэффициенты корреляции при 

малых водопритоках преобладающей частью обусловлены сезонными 

колебаниями атмосферных осадков и влажности шахтной атмосферы. 

 

 
 

Рис.5. Водопроявления по опережающей скважине 70 штрека в/б  

гор. 301 м ось 15ю во времени 

 

 
 

Рис.6. Водопроявления по разведочной скважине № 3187 штрека л/б  

гор. 315 м во времени 
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Рис.7 Водопроявления по разведочной скважине №3189 штрека л/б гор. 

315 м во времени 

 

 
 

Рис. 8. Водопроявления по разведочной скважине №3190 штрека л/б 

гор. 315 м во времени 

 

  
 

Рис. 9. Водоприток по скважине 70 

 по состоянию на 08.09.14 

 

Рис. 10. Водоприток по скважине 

70 по состоянию на 10.02.2015 
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Рис.11. Водоприток по скважине 70 по состоянию на 09.06.2015 

 

Частота звуковых импульсов микроразрушений по контрольным 

скважинам в потолочинах всех отрабатываемых и отработанных камер в 

этажах 301…330м по состоянию на 22.12.15 не превышает трёх импульсов в 

минуту, что соответствует устойчивому состоянию потолочин и 

предохранительного целика под Бучакским и Меловым водоносными 

горизонтами.  
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ОТРАБОТКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ РУДНОЙ ЗАЛЕЖИ 

МИЧУРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОДРЕЧНОГО ЦЕЛИКА СПОСОБОМ ПОДЗЕМНОГО БЛОЧНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

 
Рассмотрена возможность отработки южной части первой рудной залежи 

Мичуринского месторождения выше горизонта 90м в условиях подречного целика 

методом подземного блочного выщелачивания. Предполагается раздробление горного 

рудного массива под корой выветривания в непосредственной близости от защитных 

сооружений р. Ингул с помощью взрывных работ. Произведен расчет буровзрывных 

работ с условием сохранности защитных сооружений реки Ингул от сейсмического 

воздействия взрыва и определены вероятность смещения дневной поверхности и 

параметры деформаций дневной поверхности от ведения горных работ (образования 

компенсационного пространства), которые не превышают допустимые деформации. 

Ключевые слова: выщелачивание, сейсмическое воздействие, деформации. 
 

Розглянуто можливість відпрацювання південної частини першого рудного 

покладу Мічурінського родовища вище горизонту 90м в умовах підрічкового цілика 

методом підземного блокового вилуговування. Передбачається роздроблення 

гірничого рудного масиву під корою вивітрювання в безпосередній близькості від 

захисних споруд р. Інгул з допомогою вибухових робіт. Виконано розрахунок 

буропідривних робіт за умовами збереження захисних споруд річки Інгул від 

сейсмічної дії вибуху та визначені ймовірність зсуву денної поверхні і параметри 

деформацій денної поверхні від ведення гірничих робіт (утворення компенсаційного 

простору), які не перевищують допустимі деформації. 

Ключові слова: вилуговування, сейсмічна дія, деформація 
 

The issue of working off of ore deposits Michurinsky Deposit (south part of first 

Deposit, that is higher than horizon of 90м) in conditions of pillar under the river was 
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discussed. Method of underground leaching of a block has been proposed. It is supposed the 

fragmentation of the mountain massif of ore the crust of weathering in immediate nearness 

from protective constructions of the R. Ingul by means of explosive works. The calculation of 

drillings and blasting is produced with the condition of preservation of protective 

constructions of the R. Ingul from the seismic impact of the explosion and determine the 

probability of ground surface displacement and parameters of deformation of the ground 

surface from the conduct of mountain works (formations of compensating space), which do 

not exceed the permissible deformation. 

Keywords: leaching, seismic impact, deformations. 

Актуальность работы. В целях сохранности защитных сооружений 

реки Ингул при отработке запасов на Мичуринском месторождении возникла 

необходимость произвести опытно-промышленную отработку 

экспериментального блока в условиях подречного целика нетрадиционным 

способом. При этом способ отработки запасов должен обеспечить 

сохранность защитных сооружений реки Ингул от сейсмического 

воздействия взрывных работ, и параметры вероятных смещений дневной 

поверхности, возникающие из-за образования компенсационного 

пространства, не должны превышать допустимые. Выбранные параметры 

буровзрывных работ необходимо использовать в качестве исходных данных 

для разработки проекта опытно-промышленной отработки 

экспериментального блока. Таким нетрадиционным способом отработки 

запасов на Мичуринском месторождении является блочное выщелачивание. 

Изложение основного материала и результаты. Отработка южной 

части первой рудной залежи Мичуринского месторождения выше горизонта 

90 м в условиях подречного целика традиционными методами связана с 

угрозой разрушения защитной дамбы вблизи реки Ингул. Поэтому принято 

решение о разработке ТЭО на опытно-промышленную разработку в осях 

69…71 способом подземного блочного выщелачивания. Задача осложнена 

тем, что над месторождением присутствует кора выветривания, граница 

которой со скальными породами неравномерна, подчас руда входит в кору 

выветривания. С целью выработки решений выполнена научно-

исследовательская работа «Опытно-промышленная отработка блока выше 

горизонта 90 м в осях 69…71 южной части первой рудной залежи 

Мичуринского месторождения методом подземного блочного 

выщелачивания в условиях подречного целика». 

Предполагается раздробление горного рудного массива под корой 

выветривания в непосредственной близости от защитных сооружений р. 

Ингул с помощью взрывных работ. Произведен расчет параметров 

буровзрывных работ согласно методике д.т.н. Мосинца В.И. [1, 2], с целью 

обеспечения сетки трещин, по которым будет подаваться раствор. 

Количество ВВ на одно замедление должно обеспечивать с одной стороны 

размер куска не более 200 мм, а с другой не должно превышать допустимую 
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скорость смещения V для сооружений, находящихся в сильно трещиноватых, 

с глиной и высокой пористостью породах, которая составляет 6,8 см/с. 

Расстояние от взрываемого блока до ближайшего защитного сооружения R 

составляет 50 м. Коэффициент сейсмичности Кс  для объектов, находящихся 

на глубине до 500м, принимается равным 1, согласно «Инструкции по 

обоснованию безопасных и устойчивых параметров очистных блоков на 

шахтах ГП «ВостГОК». Кроме того, зона трещин не должна достигнуть 

границы коры выветривания, чтобы избежать ее прорыва в выработки. 

Расчеты показали, что количество ВВ на одно замедление составит 421кг. 

Определен порядок образования компенсационного пространства, 

ведения очистной выемки, проходки и крепления выработок. Очистная 

выемка в блоке 69+10 – 70+10 гор. 90 м начинается с образования отрезной 

щели. Отрезная щель образуется по всей ширине камеры, отбойкой зарядов 

ВВ в глубоких скважинах на отрезной восстающей, пройденной с гор. 87 м 

на гор. 60 м сечением 1,5м х 1,5 м. В первую очередь поочередно отбиваются 

скважины, разбуренные параллельно отрезному восстающему по буровому 

орту 71+10 м и отрезному штреку горизонта 74м с ЛНС =1,0м и расстоянием 

между скважинами а=1,0 м. С отставанием на один слой по отношению к гор. 

74 м на отрезной восстающей отбиваются аналогичные скважины, 

разбуренные из буровых выработок гор.87 м. Отбитая руда после взрывания 

после разбуривания очередного ряда скважин выпускается из очистного 

пространства отрезной щели при помощи самоходных ПДМ через торцы 

отрезного штрека бурового орта 71+10 оси гор.87 м. После образования 

отрезной щели в висячем боку блока вкрест простирания залежи по 71+10 

оси длиной 5,5-6,0 м образуют компенсационное пространство (камеру) по 

всей ширине блока в висячем боку залежи. Компенсационная камера 

образуется путем поочередной отбойки на отрезную щель вееров глубоких 

скважин, разбуренных с отрезного штрека гор.87 м. Для снижения 

сейсмического воздействия взрыва и сохранения буровой выработки 

производится опережающая отбойка в верхней части каждого слоя руды с 

оставлением целика над буровой выработкой. Для этого скважины в веере 

взрывают с недозарядом 6-7 м, при отбойке верхней части последующего 

слоя руды заряжают и взрывают оставшиеся скважины в нижней части 

предыдущего отбиваемого слоя руды. По мере заполнения камеры отбитой 

рудой производят ее выпуск через торец отрезного штрека и буровых ортов 

гор.87 м. Руду выпускают в объеме 20-25% в случае отбойки вееров скважин 

в «зажатой среде», либо полностью при отбойке массива на открытое 

очистное пространство. Образование компенсационной камеры 

незаполненной рудой дает возможность при последующей отбойке массива 

вкрест простирания взрывать до четырех вееров скважин 

короткозамедленным способом. Однако, учитывая действующее ограничение 
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по сейсмике, дальнейшую отбойку массива вкрест простирания залежи 

рекомендуется производить в блоке одиночными веерами с опережением 

отбойки слоев руды разбуренных глубокими скважинами из буровых ортов 

гор.74 м на 3-4 веера. При этом коммутацию взрывной сети осуществлять с 

использованием НСИ (неэлектрических систем инициирования) с 

внутривеерным замедлением, с прямым и обратным инициированием зарядов 

ВВ. После каждого взрыва буровые орты очищаются от заброшенных в них 

взрывной волной отбитой руды при помощи самоходных ПДМ. Тем самым 

обеспечивается доступ к веерам скважин для их заряжания. Пучки скважин, 

разбуренные из буровых ортов для обеспечения равномерного дробления 

массива и исключения явления его «зализывания» в процессе отбойки вееров 

скважин, взрывают с замедлением по отношению к соосному вееру. 

Интервалы замедления при короткозамедленном взрывании скважин в веерах 

для снижения сейсмического воздействия взрыва рекомендуется принимать 

по максимуму использования НСИ, но не менее 100 мс. По мере заполнения 

очистного пространства отбитой рудой для исключения ее переуплотнения 

необходимо производить подвыпуск руды при помощи ПДМ через торцы 

буровых выработок гор.87 м и гор.74 м. Коэффициент разрыхления отбитой 

руды в очистном пространстве после взрывания очередного слоя должен 

быть меньше 1,15-1,2. Коэффициент разрыхления определяется расчетным 

путем по объему отбитой и выпущенной руды в блоке. Состояние обнажений 

массива и отбитой руды в камере контролируется через выработки гор.60 м и 

по скважинам, разбуренным в блоке и выше гор.60м над потолочиной 

визуально, а также при помощи лазерной рулетки и аппаратуры 

звукометрического контроля «ЗИР».  

Согласно [3] отработка рудных залежей разрешается в целике, если 

границы области их влияния не затрагивают охраняемые объекты. 

Объектами охраны являются защитная дамба реки Ингул, 

относящиеся к I категории охраны и река Ингул относящиеся ко II категории 

охраны [4, 5]. Для дамбы допустимая горизонтальная деформация составляет 

2 мм/м, остальные параметры сдвижения не регламентируются. Кроме этого 

зона трещин не должна достигать дамбы. Для реки Ингул допустимый 

наклон донной части – 8 мм/м, допустимая горизонтальная деформация – 

5 мм/м, кроме этого зона трещин не должна достигать дна реки. 

Расчет параметров сдвижения выполнен согласно «Указаниям…» [6] 

и справочника по закладочным работам [7] для предусмотренного проектом 

варианта отработки залежей методом выщелачивания. 

На рисунке представлена мульда сдвижения, которая возникнет в 

результате отработки блока в осях 69+10…71+10 методом выщелачивания. 

Кроме того, обоснована и определена вероятность смещения дневной 

поверхности  и  параметры   деформаций   дневной   поверхности  от  ведения  
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Мульда сдвижения в результате отработки блока в осях 

69+10…71+10 методом выщелачивания 
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горных работ (образования компенсационного пространства), которые не 

превышают допустимые деформации. А также определена расчетная высота 

зоны трещин (hт = 2 м), расчетная высота зоны обрушения (hобр=1,3 м), 

минимальное расстояние от границы зоны трещин до коры выветривания 

(12 м). 

При опытно-промышленной отработке залежи в осях 69+10…71+10 

методом блочного выщелачивания НИГРИ ГВУЗ «КНУ» рекомендует: 

1. С целью предотвращения возможного выхода воронки вследствие 

образования трещин при создании компенсационного пространства 

необходимо предусмотреть бурение разведочных скважин в осях 

69+10…71+10 для определения нижней границы коры выветривания. 

2. В процессе взрывания опытного блока в осях 69+10…71+10 

необходимо произвести мониторинг сейсмических параметров с целью 

определения действия взрыва на защитные сооружения р. Ингул (защитная 

дамба, противофильтрационные завес и технологические скважины). 

3. В течение подготовки блока к взрыванию вести систематические 

инструментальные наблюдения за состоянием дневной поверхности по 

существующим профильным линиям с периодичностью не менее одного раза 

в месяц. 

4. Предусмотреть возведение перемычек в выработках гор. 90 м для 

предотвращения вредных последствий от возможного прорыва пород коры 

выветривания. 

Назначение и область применения научно-исследовательской 

работы: применение выбранных параметров опытно-промышленной 

отработки экспериментального блока в качестве исходных данных для 

определения технических решений, расчета показателей, выбора 

оборудования и порядка выполнения работ, а также определение последствий 

и возможности негативного воздействия на окружающую среду при 

отработке южной части первой рудной залежи Мичуринского месторождения 

выше горизонта 90 м в осях 69…85 методом подземного блочного 

выщелачивания. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРИ  

ИЗМЕНЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРА ПО РУДЕ 

 
Описан метод определения ширины рабочей площадки и длины активного 

фронта горных работ, которые удовлетворяют требованиям нормируемых запасов, 

для различных вариантов производительности карьера по руде. Установлено, что 

для заданной производительности карьера по руде при определении параметров 

системы разработки необходимо учитывать размер активной части рабочей зоны 

карьера, а также влияние концентрации горных работ на себестоимость товарной 

продукции. 

Ключевые слова: ширина рабочей площадки, длина фронта горных работ, 

производительность карьера, готовые к выемке запасы, параметры системы 

разработки. 

 

Описано метод визначення ширини робочої площадки й довжини активного 

фронту гірничих робіт, які задовольняють вимогам нормованих запасів, для різних 

варіантів продуктивності кар'єру за рудою. Встановлено, що для заданої 

продуктивності кар'єру за рудою при визначенні параметрів системи розробки 

необхідно враховувати розмір активної частини робочої зони кар'єру, а також вплив 

концентрації гірничих робіт на собівартість товарної продукції. 

Ключові слова: ширина робочого майданчика, довжина фронту гірських робіт, 

продуктивність кар'єру, готові до виїмки запаси, параметри системи розробки. 
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A method for determining working site width and operating mining front length 

meeting requirements of regulated reserves for various options of ore open-pit output has 

been described. It has been established that it is necessary to take into account the size of 

operating part of working zone in the open-pit as well as the influence of mining activities 

concentration on saleable output cost for specified productivity of an ore open-pit when 

determining mining system parameters. 

Keywords:  working site width, mining front length, open-pit output, ready to 

excavation reserves, mining system parameters. 

 

Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. 

Возможность реализации календарного плана, составленного при исследовании 

режима горных работ, определяют в процессе проектирования системы разработки. 

Поддержание размеров действующей части рабочей зоны глубоких кареров, 

необходимой для получения запланированного объема добычи полезного 

ископаемого и безопасной реализации принятого календарного графика разработки, 

можно достичь за счет изменения ширины рабочих площадок и 

протяженности активного фронта работ. По найденным элементам системы 

разработки конкретизируют направление развития работ, установленное при 

исследовании режима горных работ, и принимают окончательное решение о 

характере развития рабочей зоны карьера 

Переход на экономические механизмы, основанные на изменяющемся 

спросе на сырье, изменение затрат на разработку и цен на полезные ископаемые 

требуют согласования режима горных работ, а также параметров и конструкции 

рабочей зоны глубоких карьеров с финансово-экономическими показателями 

проектируемого предприятия, которые зависят от возможностей реализации 

товарной продукции.  

Ширина рабочей площадки является основной исходной 

информацией при проектировании развития горных работ. Она определяет 

объемы вскрышных работ и выход различных видов полезных ископаемых, 

надежную и безопасную работу горнотранспортного оборудования, 

возможности усреднения качества руд и другие показатели разработки. 

С целью уменьшения текущих объемов вскрышных работ стремятся 

ширину рабочей площадки принимать минимальной. Нормы 

технологического проектирования [1] ограничивают уменьшение ширины 

рабочей площадки условием безопасной работы горнотранспортного 

оборудования. Кроме того, для надежной работы карьера необходим запас 

руды, готовой к выемке. В свою очередь, увеличение ширины рабочей 

площадки приводит к сокращению длины активного фронта горных работ. 

Однако, протяженность фронта работ должна быть достаточна для 

обеспечения установленной мощности карьера, а его конструкция должна 

создавать наилучшие условия для использования горного и транспортного 

оборудования. 
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Рациональна такая наименьшая протяженность фронта, при которой 

в конкретных условиях полностью обеспечивается плановая 

производственная мощность карьера и соблюдается принятая технология 

работ. 

Чрезмерное уменьшение или увеличение фронта против 

необходимой величины способно ухудшить технико-экономические 

результаты разработки [2]. Так при большой длине фронта увеличиваются 

затраты на транспортирование. Однако, появляется возможность 

выдерживания нормируемых запасов, при меньшей ширине рабочей 

площадки, которая определяет объемы вскрышных работ.  

Уменьшением длины фронта горных работ, за счет концентрации их 

на отдельных участках карьера, достигается снижение себестоимости добычи 

полезного ископаемого [3] (уменьшается дальность транспортирования, 

увеличивается производительность экскаваторов). При этом для обеспечения 

норматива готовых к выемке запасов руды ширину рабочей площадки, на 

этих участках, необходимо увеличить, что повлечет за собой увеличение 

коэффициентов вскрыши.   

Анализ научных публикаций показал, что в процессе определения 

ширины рабочей площадки при заданной производительности карьера по 

руде учитывается только длина активного фронта по руде и вскрышным 

породам на момент оценки. При этом не учитывается влияние на нее 

изменения ширины рабочей площадки, которое заключается в том, что при 

увеличении ширины рабочей площадки длина фронта уменьшается.  

Поэтому для достижения наибольшего экономического эффекта от 

разработки месторождения моделирование развития горных работ 

необходимо осуществлять с такими значениями ширины рабочей площадки и 

длины фронта горных работ, которые удовлетворяют требованиям 

нормируемых запасов для заданной производительности карьера по руде и 

при этом позволяют обеспечить максимальную степень концентрации 

горных работ в карьере.   

Постановка задач. Цель настоящей работы – разработать метод 

определения оптимальных значений ширины рабочей площадки и длины 

активного фронта горных работ удовлетворяющих требованиям 

нормируемых запасов, для различных вариантов производительности карьера 

по руде. 

Изложение материалов и результаты. Для выполнения 

исследований был рассмотрен пример условного карьера разрабатывающего 

месторождение, которое подобно, по условиям залегания и технологии 

открытой разработки, мощным месторождениям бедных железистых 

кварцитов, отрабатываемым карьерами Кривбасса. Для рассматриваемого 

карьера был выполнен горно-геометрический анализ и установлено 
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изменение длины активного фронта горных работ в зависимости от ширины 

рабочей площадки при уменьшении активной  площади  рабочей  зоны  

карьера (линии 1-9 на рис. 1). Под  активной  площадью  рабочей  зоны  

понимается часть  рабочей  зоны  карьера  (участка  карьера), которая  

вовлекается в разработку в течение планируемого периода [4]. 

 

  
 

Рис. 1. Определение параметров системы разработки, 

обеспечивающих заданную производительность по руде: 

1 – при уменьшении активной площади рабочей зоны на 0%; 2- 10%, 3-

20%,4 – 30%, 5 – 40%, 6 – 50%, 7 – 60%, 8 – 70%, 9 – 80%; I – линия уровня 

производительности 2,5 млн. м3; II - 5 млн. м3; III - 7,5 млн. м3; IV - 10 млн. м3 

 

Кроме этого на рис. 1 изображены линии уровня производительности 

карьера по руде (I-IV), которые определяются исходя из нормативов готовых 

к выемке запасов, а также исходя из максимального количества добычных 

экскаваторов. Линии уровня представляют собой линии, в каждой точке 

которых определенный уровень производительности сохраняет одинаковое 

значение. Производительность карьера по руде изменяется от 2,5 млн. м3 до 

10 млн. м3 с шагом 2,5 млн. м3 

Из рис. 1 видно, что для производительности по руде 10 млн. м3 при 

увеличении ширины рабочей площадки, от минимального значения до 56 м 

производительность карьера будет определяться из условия обеспечения 

нормативного запаса руды готового к выемке. При увеличении ширины 

рабочей площадки свыше 56м, производительность карьера определяется из 

условия расстановки максимального количества добычных экскаваторов.  

Линия 1 на рис. 1 ограничивает область возможных значений длины 

активного фронта горных работ и ширины рабочей площадки, 
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удовлетворяющих требованиям нормируемых запасов для различных 

вариантов производительности по руде проектируемого карьера.  

Анализ рис. 1 показывает, что одно и то же значение 

производительности карьера по руде можно достичь при различных 

значениях ширины рабочей площадки и длины активного фронта горных 

работ за счет увеличения степени концентрации горных работ. При этом с 

увеличением степени концентрации горных работ имеет место проявление и 

взаимодействие двух факторов, которые противоположным образом влияют 

на себестоимость товарной продукции: увеличение коэффициента вскрыши 

(таблица) и уменьшение расстояния транспортирования горной массы [5]. 

Поэтому при определении оптимальных значений ширины рабочей 

площадки и длины активного фронта горных работ удовлетворяющих 

требованиям нормируемых запасов, необходимо учесть влияние 

концентрации горных работ на себестоимость товарной продукции.  

Для этих целей отстроим график зависимости удельных условно-

переменных затрат на добычу руды и длины фронта горных работ от ширины 

рабочей площадки при различных значениях производительности карьера по 

руде при глубине карьера 210 м (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Зависимость удельных условно-переменных затрат на добычу 

руды и длины фронта горных работ от ширины рабочей площадки при 

различных значениях производительности карьера по руде 
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Значения исходных данных для расчетов принимаем исходя из 

экономических показателей деятельности ряда карьеров Кривбасса. Так 

себестоимость производства буровзрывных работ составила 7,95 грн./м3 

скальной горной массы. Затраты на экскавацию 1 м3 горной массы 

принимаем 11,07 грн. Стоимость 1 т·км горной массы при применении 

автомобильного транспорта составляет 4,15 грн. Исходные данные для 

построения занесены в таблицу. 

 

Исходные показатели для определения оптимальных значений ширины  

рабочей площадки и длины активного фронта горных работ 

 

Ширина 

рабочей 

площадки, м 

Коэффициент 

вскрыши, м3/м3 

Производительность карьера по руде, 

млн. т/год 

2,5  5  7,5  10  

Дальность транспортирования, км 

45 0,59 1,56 1,83 2,05 - 

55 0,66 1,57 1,76 1,95 2,02 

65 0,72 1,57 1,72 1,86 1,97 

75 0,8 1,6 1,71 1,82 1,93 

 

Положение кривых, которые характеризуют удельные условно-

переменные затраты на добычу руды свидетельствует о наличии 

оптимальных значений ширины рабочей площадки и длины активного 

фронта горных работ при различных вариантах производительности карьера 

по руде. Параметры системы разработки отвечающие минимуму удельных 

условно-переменных затрат на добычу руды считаются оптимальными для 

проектируемого карьера.  

Из рис. 2 видно, что для достижения производительности карьера по 

руде 5 млн.м3/год оптимальное значение ширины рабочей площадки составит 

50 м (т. В), а длина активного фронта горных работ - 2800 м. С учетом того, 

что при ширине рабочей площадки 50 м максимальная возможная длина 

фронта горных работ составляет 5600 м (точка С), то в рабочей зоне карьера 

целесообразно выделить два участка концентрации горных работ, которые 

смогут обеспечить необходимый уровень производительности по руде. При 

этом активная площадь рабочей зоны будет составлять не менее 50% от 

общей площади рабочей зоны.  

Выводы. В результате исследований было установлено, что в случае 

концентрации горных работ на отдельных участках рабочей зоны карьера для 

заданной производительности при определении ширины рабочей площадки и 

длины активного фронта горных работ необходимо учитывать как 
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обеспечение нормативов готовых к выемке запасов при сокращении длины 

вовлекаемых в отработку уступов, так и уменьшение максимально 

возможной длины активного фронта горных работ на этих участках за счет 

увеличения ширины рабочей площадки. 

Разработан метод определения оптимальных значений ширины 

рабочей площадки и длины активного фронта горных работ 

удовлетворяющих требованиям нормируемых запасов, для различных 

вариантов производительности карьера по руде. 
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ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ РУДНИХ 

КОПАЛЕНЬ УКРАЇНИ 

 
Сучасна підземна розробка корисних копалин на території України виконується 

майже без виключення системами з обваленням порід, які над ними налягають. В 

результаті цього над виробленим просторам по перше виникають без зовнішніх 

прикмет небезпечні зони вирв. Після них послідовно в часі формуються зони   тріщин, 

терас та плавних зсувів. Внаслідок цього з користування вилучаються землі, які в них  

потрапляють. 

Ключові слова: технологія, безпека, порожнеча, охорона, вирва, тріщина, 

закладка. 
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Современная подземная разработка полезных ископаемых на территории 

Украины выполняется преимущественно без исключения системами с обрушением 

налегающих пород. В результате этого над выработанным пространством во-

первых возникают без внешних признаков опасные зоны провалов. После них 

последовательно формируются зоны трещин, террас и плавных сдвижений. 

Вследствие этого из пользования исключаются попадающие в них земли.  

Ключевые слова: технология, безопасность, пустота, охрана, воронка, трещина, 

закладка. 

 

Modern underground mining of mineral deposits on the territory of Ukraine is carried 

out mainly without exception systems with the bringing down of overlying rocks. As a result, 

over the worked-out space in the first place arise dangerous zones of craters without of 

external signs. After these formed zones of cracks, terraces and smooth displacement. As a 

consequence of this excluded of uce lands,that get in this zones. 

Key words: technology, safety, void, protection, crater, crack, laying. 
 

Видобуток корисних копалень на території України почався з 

третього тисячоліття до нашої з вилучення кременевих осколків з метою 

обробки шкір, виготовлення предметів побуту та інше. Розробка починалася з 

утворечння колодязя по шар кременя. З завершенням  його видобутку 

колодязь засипався щоб  з нього не вискочив привід.   Сучасною мовою це 

зветься технологією з закладанням виробленого простору.  Нажаль, на даний 

час приклади їїі використання перилічуюця одиницями. Пов’язано це з тим, 

наша земля не ті обезцінена, але і  з тим, що застосування її потребує 

попереднього вкладання коштів.  

Перші підземні розробки системою з пошаровим закладанням 

вироблених просторів почалися в Кривбасі ще в повоєнні роки тому, що 

технічне обладнання того часу не дозволяло приймати більшу відстань від 

стелі до покрівлі. Кожний цикл починався з скреперування відбитої руди, 

продовжувався обладнанням трапів, вибурюванням, заряджанням і 

підриванням шпурів 

За час відпрацювання круто падаючих покладів на відміну від полого 

падаючих їх напружено-деформований стан не тільки швидше зростає з 

глибиною але і принципово відрізняється за механізмом та розподілом 

напружень в масиві порід що його оточує. З’являються зони опорного тиску 

та розвантаження. Першим властиві прояви гірських ударів, другим – 

обвалення земної поверхні та повітряні удари в шахті. До того ж природний 

напружений стан масиву міцних скельних гірських порід за своїми 

властивостями в довгому часі  зберігає тектонічні напруження. Їх росподіл в 

просторі досить не рівномірний. Як показала практика, він не залежить від 

глибини. Не остання роль належить і технології гірничих робіт. 

Різноманітність умов відпрацювання покладів і задач, що потребують 

вирішення проблем ефективного та безпечного ведіння гірничих робіт в 
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першу чергу обумовлює необхідність визначення  в просторі і часі механізмів 

та інтенсивності проявів гірського тиску і зсувів порід. Найбільш 

представничним за гірничотехнічними та геологічними умовами є 

Криворізький залізорудний басейн, який має багату історію відпрацювання 

покладів, починаючи з поверхні до глибини 1350 метрів, включаючи 

одночасну відкриту і підземну розробку в межах гірничих відводів кар’єрів і 

шахт.   

Природоохоронні технології використовувались при видобуванні 

корисних копалин на Запорізькому залізорудному комбінаті, Мужиївському 

золотополіметалевому комбінаті та Східному ГЗК. На рис. 1 наведена 

панорама земної поверхні, яка підпрацьована підземними гірничими 

роботами Запорізького залізорудного комбінату, який видобув руди понад 

150млн тонн. На рис. 2 – панорама Малої гори, а на рис. 3 виробки 

Берегівського каолінового родовища, підпрацьовані очисними роботами  

Мужиївського золотополіметалевого комбінату. Як бачимо, на вище 

названих об’єктах небезпечні деформації відсутні. На рис. 4 наведено варіант 

поверхово-камерної системи з закладанням виробленого простору.  

 

 
 

Рис. 1. Панорама земної поверхні, що підпацьована  

підземними гірничими роботами 

 

 
 

Рис. 2.  Панорама гори Малої, що підпацьована  

підземними гірничими роботами 
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Рис. 3. Виробки в каолінах, які 

підпрацьовані гірничими роботами 

Мужиївського родовища 

  

Рис. 4. Варіант поверхово- 

камерної системи з закладкою 

 

Параметри зсувів поверхні та напружений стан порід розрахову-

ються по приведеним нижче методикам. 

Методика розрахунку параметрів зсувів 

Максимальні осідання . ηm.. розраховуються в залежності від ступеня 

підпрацювання поверхні від виїмки покладів. 

Для умов неповного підпрацювання [1, 2, 3]: 

 

                                 ηmi =0,8т (1-А+АВ) N1   N2  cosαп,                        (1) 
 

а для умов повного підпрацювання [2]: 
 

                            
Н

АВАm
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)1(25
 cosαп                                   (2) 

де   
Н

L9,0
1 

;       



n9,0

2

,  

       L  – розмір виробленого простору вхрест простягання, м; 

       n  – розмір виробленого простору по простяганню, м;  

       Н – глибина розробки, м; 

       m – нормальна виймаємо потужність, м; при камерної виїмці згідно [3] в  

              розрахунок приймається потужність останнього недозакладеного шару; 

       А – коефіцієнт заповнення виробленого простору; 

       В – коефіцієнт усадки закладки; 

      αп – кут падіння  рудного тіла, градус. 

 Осідання в мульді зсуву визначаються за формулою [3,4]:  
 

                                                 η(х) =ηmЅ(Ζ);                       (3 ) 

                         η(у1)   =  ηmЅ(у1);                                              (4 ) 
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                                                  η(у2)  =  ηmЅ(у2)                                             (5 ) 

где   Ѕ (Ζ) – функція типової кривої осідань; 

              Ζ(х)  =

3L

х
–  по простяганню;  

 Ζ(у1) = 
1

1

L

у
 – по падінню; 

Ζ(у2) = 
2

2

L

у
 – по підняттю; 

L1, L2, L3  – довжина напівмульди відповідно по падінню, підняттю і  

простяганню , м;  

х, у1, у2 – відстань від точки максимального осідання до заданої точки 

відповідно по простяганню, падінню і підняттю, м.  

Сумарне осідання від відпрацювання кількох покладів визначається 

підсумовуванням оцінок ізоліній осідань від відпрацювання кожної поклади. 

У розрахунках прийнято коефіцієнт заповнення виробленого простору при 

камерної виїмці і висоті камер не менше 60 м А = 0,95, при висоті камер 

менше 60 м А = 0,9; коефіцієнт усадки В = 0,03. В розрахункові величини 

осідань згідно [5, 6] вводиться коефіцієнт перевантаження Кз = 1,1. 

По кожному розрізу по кутах зрушення β, β1, δ, визначеним для 

Південно-Білозерського та Переверзівського родовищ за [9] і рівним для обох 

родовищ 55º, відбудовуються межі зони зрушень, а по кутах Ψ1, Ψ2, Ψ3 

визначаються точки максимального осідання. Кут Ψ1 відбудовується від 

нижньої межі виробленого простору і визначається за методикою [5, 6]. Кути 

Ψ2 і Ψ3 відбудовуються від верхньої межі виробленого простору відповідно в 

лежачому боці і по простяганню. Кут Ψ2 визначається в залежності від кута 

падіння потужності рудного тіла і системи розробки згідно [5, 6]. Кут Ψ3 = 

63О. Після побудови ізоліній осідань від кожної поклади вироблено 

підсумовування оцінок їх поверхонь і побудовані ізолінії сумарних осідань 

від відпрацювання покладів Південно-Білозерського та Переверзівського 

родовищ. 

Нахили і кривизна згідно [5, 6] визначаються за формулами: 

- в напівмульді по простяганню: 

                          
   х

3

ZF
L

i m
х 

                                                    (6)  

                          
   х

m
х ZF

L
К 

2

3

                                                     7) 

- в напівмульді по підняттю: 
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- в напівмульді по падінню:    
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де F (Zx), F (Zy1), F (Zy2) - функції типових кривих нахилів відповідно по 

простяганню, падінню і підняттю; 

     F'(Zx), F'(Zy1), F'(Zy2) - функції типових кривих кривизни відповідно по 

простяганню, падінню і підняттю. 

     Крім цього, згідно з [10, 11] нахил і кривизна визначаються за формулами: 
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де 1, nn  – осідання в данній та попередній точках; 

    d – горизонтальна відстань між точками, м; 

    Iпосл., Iпред. – наклон последующего и предыдущего интервала; 

    dпосл., dпред. – горизонтальна довжина подальшого і попереднього інтервалу. 

З двох значень нахилів і кривизни приймається більше. 

Горизонтальна деформація згідно [4, 5] визначається за формулами: 

- в напівмульді по простяганню: 
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- в напівмульді по падінню 
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- в напівмульді по підняттю 
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Згідно  [ 1 ]  ао = 0,25. 

Розрахунок нахилів, кривизни і горизонтальної деформації по 

напрямках, які не паралельні головним перетинам мульди, проводиться за 

формулами: 

                                              Iλ = Iху cosλ + Iух sinλ                                        (17) 
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де λ – кут, відлічуваний проти годинникової стрілки від напрямку 

простягання пласта до заданого напрямку:  

                                                    Ixy = Ix S(Zy);                                          (18) 

                                                     Iух = Iу S(Zх).                                            (19) 

                            Кλ = Кху cos2λ + Kyx sin2λ + Jxy                              (20) 

                            Кху = Кх S(Zy);                                          (21) 

                           Кух= Ку S(Zх);                                           (22) 
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, якщо точка розташована в напівмульді по підняттю. 
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де    εху = εхS(Zy); 

        εyx  = εyS(Zy); 
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  якщо точка розташована в напівмульді по 

підняттю; 

       ξх, ξу  – горизонтальні зсуви вхрест та по простяганню. 

 

Методика оцінки напруженого стану порід 

До потенційно ударонебезпечних відносяться породи міцністю ƒ ≥ 9, 

які мають деформаційну характеристику Kd ≥ 0,7 (малюнок 5) 

До схильних до гірських ударів [6, 7] відносяться ділянки масиву, 

складені ударонебезпечними породами при рівні напруженого стан η> 0,2, 

який визначається за формулою: 
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де η –рівень напруженого стану масиву; 

   К – коефіцієнт концентрації напружень, обумовлений впливом очисних робіт; 
   γ  = 2,6 –  приведена об’ємна вага налягаючи порід, т/м3; 

   Н – глибина залягання виробки від поверхні, м; 

 Rст – міцність порід, т/м2 , що визначається з виразу: 
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Rст= -1,0485f3 + 70,182f2 + 482,17f + 741,69, де f – коефіцієнт міцності порід 

за шкалою М.М. Протодьяконова 
σт – тектонічні напруження, т/м2. 

Рівень напруженого стану масиву визначається рішенням оберненої 

задачі за встановленими обстеженням виробок інтенсивності і механізму 

проявів гірського тиску з використанням схеми, наведеної на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема до прогнозу механізмів і інтенсивності прояву гірського 

тиску в залежності від рівня напруженого стану масиву η і 

деформаційної характеристикою порід Кд 
 

Візуальні ознаки рівня напруженого стану масиву і орієнтація 

максимальних напружень відносно виробки наведені в таблиці. 

Висновок. Сучасна розробка корисних копалин підземним способом 

в Україні переважно виконується великомасштабними технологіями. В 

процесі очисної виїмки об’єм порожнеч, за станом яких треба стежити, 

перевищує майже мільйон кубічних метрів. Визначення механізмів і 

інтенсивності прояву гірського тиску є першоосновою оцінки рівня небез-

пеки складеної на  об’єкті ситуації, дозволяє  оперативно і достатньо надійно  
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Візуальні ознаки рівня напруженого стану масиву і орієнтація максимальних 

напружень відносно виробки 

 

визначати в часі і просторі динаміку «всплиття» склепінь обвалення, 

прогнозувати загрозу підпрацювання велико напірних водоносних 

горизонтів, визначати параметри зсувів земної поверхні. Зменшення 

шкідливого впливу підземних гірничих робіт на навколишнє середовище 

досягається застосуванням технологій з закладанням виробленого простору.  
 

Місце прояви 

порушення 

Форма і інтенсивність 

порушення 

Орієнтація 

σmax 

Рівень 

напружного 

стану масиву 

Порушень немає по 

всьому периметру 

Оконтурювання виробки по 

природним поверхням 

ослаблення 

Вертикальн

о 
≤ 0,12 

В п'ятах склепіння і 

стінках по обидва 

боки 

Лущення в поглибленнях в 

вершинах зчленувань тріщин 

природної окремості 

Вертикальн

о 

0,12 < η ≤ 0,2 

Локальні розшарування 

структурних блоків по "живому" 
0,2 < η ≤ 0,3 

Відшарування по "живому", 

"бочкування" виробок.  

Динамічне заколоутворення, 

випинання ударобезпечних 

порід 

0,3 < η ≤ 0,5 

Гірські удари η > 0,5 

По середині 

склепіння 

Лущення в поглибленнях в 

вершинах зчленувань тріщин 

природної окремості 

Горизонталь

но 

0,12 < η ≤ 0,2 

Локальні розшарування 

структурних блоків по "живому" 
0,2 < η ≤ 0,3 

Відшарування по "живому", 

"бочкування" виробок.  

Динамічне заколоутворення, 

випинання ударобезпечних 

порід 

0,3 < η ≤ 0,5 

Гірські удари η > 0,5 

Зсув вогнища 

порушення від замка 

склепіння 

 

 

Лущення в поглибленнях в 

вершинах зчленувань тріщин 

природної окремості 

По дотичній 

до поверхні 

порушення 

0,12 < η ≤ 0,2 

Локальні розшарування 

структурних блоків по "живому" 
0,2 < η ≤ 0,3 

Відшарування по "живому", 

"бочкування" виробок.  

Динамічне заколоутворення, 

випинання ударобезпечних 

порід 

    

0,3< η ≤ 0,5 

 

 

Гірські удари η > 0,5 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

КАМЕР 1-Й ОЧЕРЕДИ ПЕРЕВЕРЗЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Приведена оценка возможности увеличения параметров камер 1-й очереди на 

Переверзевском месторождении на основе условия недостижения зоной трещин 

Бучакского и Мелового водоносных горизонтов. 

Ключевые слова: камера, целик, параметр, безопасность, трещина, горизонт, 

зона.   

Приведена оцінка можливості збільшення параметрів камер 1-ї черги на 

Переверзівському родовищі на основі умови  недосягнення зоною тріщин Бучакського 

та крейдового водоносних горизонтів. 

 Ключові слова  камера, цілик, параметр, безпека, тріщина, горизонт, зона. . 
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Reduced estimation of possibility of increase of parameters of chambers first turn on 

Pereverzevsky deposit on base of condition that zone of cracks didn’t reach Buchak and 

Cretaceous water-bearing horizons.  

Keywords :chamber, Pillar, parameter, safety, crack,horizon, zone . 

 

На Переверзевском месторождении  в настоящее время ведутся 

горно-капитальные, подготовительные и нарезные работы по вскрытию 

залежей 4с и 4ю согласно проектам [1, 2]. В декабре 2015 года введена в 

эксплуатацию камера 1/5с 480…560, по которой в настоящее время ведутся 

очистные работы. В 2016 году введены камеры 1/19с 480…560 и 1/9с 

480…560.   

Ведение очистных работ, параметры камер и порядок их отработки 

должны соответствовать следующим требованиям 

- безопасность горных работ, недопущение прорывов воды в горные 

выработки; 

- минимально возможная себестоимость добычи руды. 

Изначально, на основании предварительных расчетов, выполненных 

по первичным геолого-маркшейдерским исходным данным, для отработки 

рудных запасов залежи №4 Переверзевского месторождения в этаже 

480÷640м проектом РППВ-ПМ-ТХ [1] предполагалась отработка камер 

шириной 30м на всю мощность залежи, порядок отработки при этом 

предполагался по схеме «камера-целик». Однако в связи с отсрочкой 

закладки камер в 2016 году ширина камер уменьшена до 15м, а порядок 

отработки принят «камера- 3 целика». 

Отсрочка закладки камер обусловлена задержкой ввода в 

эксплуатацию насосной станции  на участке падения напора самотёчной 

гидравлической  закладки, а ускорение горных работ вплоть до очистных, 

требованием интенсификации осушения залежи №4 и снижения уровня воды 

в рудной толще до гор.640м. Эти условия требуют изменения параметров 

камер и порядка их отработки, а также расчета высоты зоны трещин от 

отработки камер первой очереди и исключения прорыва воды в горные 

выработки. 

Уменьшение ширины камер до 15м приводит к снижению 

производительности труда и объёма добычи руды, а также увеличению 

объёма нарезных работ, что в конечном итоге увеличивает себестоимость 

добычи руды. Кроме того, при высоте камер 64м возникла угроза 

«обыгрывания» их стенок и разрушения целиков между ними. Избежать 

этого можно  увеличением ширины камеры и целика. При этом, учитывая, 

что залежь №4 разрабатывается под Бучакским и Меловым водоносными 

горизонтами, зона трещин не должна достигать этих водоносных горизонтов. 

Переверзевское месторождение расположено южнее Южно-

Белозсрского месторождения, отделенное от первого Пограничным взбросом, 
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приуроченное к южной части северной половины западного крыла 

Центральной синклинали К субширотному крылу складки длиной по 

простиранию 600 м приурочена залежь I богатых железных руд. Падение 

пород здесь северное и север-северо-восточное под углом 60о. Южнее 

разведочного профиля 41а-150 рудовмещающая толща имеет 

субмеридиональное простирание при восточном падении пород под углом 

60-75о.  

В  целом рудные залежи имеют линзовидные сложные складчато-

пластообразные со столбообразными раздувами формы. Крепость богатых руд 

– мартитовыех дисперсногематит-мартитовых, железослюдко-мартитовых, 

мартит-дисперсногематитовых и дисперсно-гематитовых колеблется в 

пределах от f = 1…4 до 11…17, средняя 4…6. Вмещающими породами  

являются железистые кварциты крепостью f = 9…12 -  л/б, 10…14 –в/б  и 

сланцы крепостью f = 4…6 – л/б, 5…8 – в/б. Залежь №4 Переверзевского 

месторождения состоит из двух рудных тел: «Северное» и «Южное», 

вытянутых в субмеридиальном направлении и расположенных между 

геологическими профилями 43-140÷44а. Форма обоих тел сложная, 

пластообразная, с наличием безрудных прослоев, сложными складчатыми 

контактами с вмещающими породами [1, 2]. 

Падение пород и руды крутое, восточное, под углом 70°-80°. 

Северное рудное тело расположено между маркшейдерскими осями 

29с÷19с. Мощность его не постоянна как по простиранию, так и по падению  

пережимы руды чередуются с раздувами, залежь разделяется на отдельные 

части. Максимальная мощность достигает 70м на гор.480м (м.о.21с), с 

глубиной она уменьшается до 10-15м на гор.625м (м.о.23с). Основная часть 

северного тела представлена тонкослоистой рудой мартитового и гематит-

мартитового состава. Крепость по шкале Протодьяконова от f = 5-7 до f = 6-8, 

на отдельных участках окварцованной руды крепость достигает f = 8-10. 

Трещиноватость руды от слабой до средней, устойчивость в основном 

средняя[4]. Со стороны лежачего бока северное тело залежи №4 

представлено дисперсно-гематитовыми рудами, мощность которых и 

варьируется в пределах от 3 до 25м. Отличительной особенностью 

дисперсно-гематитовых руд является значительное содержание глинозема и 

невысокая крепость от f = 2-3 до f = 3-5. Для руд этого типа характерны 

сланцеватая, полосчатая текстура, высокая дисперсность и зеркала 

скольжения. Трещиноватость этих руд от слабой до средней, устойчивость 

низкая, при высокой обводнённости руда обладает свойством текучести. 

Среднее содержание железа в массиве, представленном гематитовой и 

дисперсно-гематитовой рудой составляет – 62,69%, в массиве, 

представленном мартитовой и гематит-мартитовой рудой – 64,25%. 
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Средневзвешенный коэффициент крепости руды по шкале Протодьяконова – 

f = 3,4 и f = 6,4. 

Вмещающими породами лежачего бока являются тонко-

рассланцованные сланцы кварц-серицитового состава, гематитизированные, 

ослабленные по трещинам слоистости, средней трещиноватости, крепостью f 

=5÷7, низкой устойчивости. Кварциты лежачего бока представлены в виде 

отдельных прослоев мощностью от 5 до 25м на контакте с рудным телом. 

Кварциты гематит-мартитовые, дисперсно-гематит-мартитовые, средне-

тонкослоистые, частично выветрелые, с прослоями вторичного кварца, 

средней трещиноватости, средней устойчивости, крепость от f = 8÷10 до f = 

13÷15. Угол падения пород лежачего бока 70°÷75°. 

Породы висячего бока повсеместно представлены средне-

тонкослоистыми кварцитами гематит-мартитового состава, крепостью по 

шкале Протодьяконова f = 13÷15, с редкими гнездами и прослоями 

мартитовой руды мощностью до 3,0м, средней трещиноватости, средней 

устойчивости. Угол падения пород висячего бока 68°÷75°. 

Южное рудное тело расположено между маркшейдерскими осями   

10с÷3с, выдержано по простиранию и падению и представлено средне-

тонкослоистой рудой гематит-мартитового, мартитового состава, крепостью 

по шкале Протодьяконова от f = 5÷7 до f = 6÷8, на участках окварцованной 

руды массивного сложения, до f = 7÷9. Трещиноватость руды от слабой до 

средней, устойчивость средняя. Верхняя часть разреза южного рудного тела 

(гор.480м, орт 7с; 8с; 10с) на контакте с породами лежачего бока 

представлена тонкослоистой гематитовой рудой с кварцево-карбонатным 

материалом. Минимальная мощность руды составляет 5м, максимальная  

25м. Крепость её невысокая: от f = 2÷3 до f = 3÷5, трещиноватость средняя, 

устойчивость низкая. Падение руды восточное, северо-восточное под углом 

65°÷75°. Среднее содержание железа в массиве представленном гематитовой 

и дисперсно-гематитовой рудой составляет  63,64%, а в массиве, 

представленном мартитовой и гематит-мартитовой рудой – 64,85%. 

Средневзвешенный коэффициент крепости руд по шкале Протодьяконова – 

f=4,4 и f=6,6 соответственно. 

Вмещающими породами лежачего бока являются сланцы кварц-

серицитового, кварц-гематит-серицитового состава, средне-тонкослоистые, 

средней трещиноватости, низкой устойчивости, крепостью f = 5÷7, а на 

участках ослабленных прослоями гематита f = 2÷3. В отдельных интервалах 

пород лежачего бока (орт 4с; 7с гор.595 и 625м) на контакте с рудным телом 

встречаются прослои гематит-мартитовых кварцитов мощностью от 3 до 7м, 

средней трещиноватости, средней устойчивости, крепостью f=8÷10. Угол 

падения пород лежачего бока 70°÷75°. 
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Породы висячего бока представлены средне-тонкослоистыми 

кварцитами гематит-мартитового состава с крепостью по шкале 

Протодьяконова  f = 13÷15, с редкими гнёздами и прослоями мартитовой 

руды мощностью до 0,5м, средней трещиноватости, средней устойчивости. 

Угол падения пород висячего бока 70°÷80°. 

Оценку возможности увеличения ширины камеры произведём на 

примере действующей камеры 1/5с по фактору недостижения зоной трещин 

Бучакского и мелового водоносных горизонтов. 

Камера 1/5с Переверзевского месторождения имеет размеры:  вкрест 

простирания – 54м, по простиранию – 15м, высота до днища – 64м, высота 

днища – 18м. Объём камеры составляет 56700 м3. При увеличении ширины 

камеры до 30м  её объём составит 113400 м3. Крепость руды и вмещающих 

пород на этом участке – 7. 

При увеличении размера камеры вкрест простирания до 73м её объём 

составит153300 м3
. 

Расчет высоты зоны трещин  

Высота зоны трещин от отработки камер определяется по формуле 

[3]: 

hтр.= 1,4


MK

mLn
 , 

где γ – приведенный объемный вес налегающих пород, для Переверзевского  

            месторождения γ = 2,6 т/м3; 

       L– размер выработанного пространства по падению (высота камеры), м; 

      n – размер выработанного пространства по простиранию, м; 

     m – нормальная вынимаемая мощность, м; 

    Км – сцепление пород в массиве, определяемое  из выражения   

Км =  0,16Rсж, т/м2      [4]; 

      Rсж – прочность пород, т/м2, определяемая из выражения: 

Rсж= -1,0485f 3 + 70,182 f 2 + 482,17f+741,69,  

где f – коэффициент крепости пород по шкале М.М. Протодьяконова. 

В расчет приняты следующие параметры:  

γ = 2,6 т/м3, L = 64м, n =15 и 30м, m = 54м;  

f = 7,  Rсж=7196 т/м2, Км = 0,16*7196 = 1151 т/м2; 

hтр.= 1,4 
1151

6,2*113400 =22,4 м при ширине камеры 30 м и длине камеры 54 м; 

hтр.= 1,4 
1151

6,2*56700 =16,0 м при ширине камеры 15 м длине камеры 54 м; 

hтр.= 1,4 
1151

6,2*153300 =26,1 м при ширине камеры 30 м и длине камеры 73 м; 
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Расчеты показали, что  при высоте камеры 64 м, ширине 30 м, длине 

54 м, крепости руды и пород f=7 высота зоны трещин составит 22,4 м, т.е. 

зона трещин достигнет горизонта 457 м, а при увеличении длины камеры до 

73 м зона трещин достигнет горизонта 455 м, в то время как глубина 

залегания нижней границы Бучакского и Мелового водоносных горизонтов – 

326 м. Из этого следует, что зона трещин не достигнет Бучакского и 

Мелового водоносных горизонтов при увеличении ширины камеры до 30 м и 

длины камеры до 73 м, в то же время увеличение параметров камер приведет 

к повышению производительности труда, снижению объёма нарезных работ 

и себестоимости добычи руды на Переверзевском месторождении.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПОКЛАДІВ ТОРФУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Наведено відомості про запаси торфу в Рівненській області. Визначено 

екологічно допустимі (за стандартом країн Євросоюзу) масштаби розробки 

торф'яних родовищ. Наведено вимоги до торфу як сировини для різних видів 

продукції. Обґрунтовано доцільність збільшення обсягів видобувних робіт 

торфопідприємствами області. 

Ключові слова: торф, запаси, родовища, поклади, торфопереробка, масштаб 

розробки. 
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Приведены сведения о запасах торфа в Ровенской области. Определены 

геологически допустимые (по стандарту стран Евросоюза) масштабы разработки 

торфяных месторождений. Указаны требования к торфу как сырью для различных 

видов продукции. Обоснована целесообразность увеличения объемов добычных работ 

торфопредприятиями области. 

Ключевые слова: торф, запасы, месторождения, залежи, добыча и переработка 

торфа, масштаб разработки. 

 

Data on peat reserves in the Rivne region. Identified environmentally acceptable (by 

EU standards) scale development of peat deposits. These are the requirements to peat as a 

raw material for various products. The expediency of increasing the volume of mining 

operations Peat area. 

Keywords: peat, reserves, deposits, mining and processing of peat, the scale of 

development. 

 

Проблема та її зв’язок з науковими і практичними завданнями. 

Обтяжлива залежність національної економіки України від зовнішніх джерел 

енергопостачання, яка залишається на рівні 50%, вже переросла в проблему 

національної безпеки [1].  Надзвичайно важливим є всебічне осмислення 

питання отримання альтернативних джерел енергії, технічне й економічне 

обґрунтування заходів з енергозбереження. Одним з аспектів 

енергозбереження і підвищення рівня енергетичної безпеки держави є заміна 

дорогих імпортних енергоносіїв більш дешевими вітчизняними. І хоча торф, 

геологічно наймолодша ланка в ланцюгу каустобіолітів «торф – буре вугілля 

– кам’яне вугілля – антрацит», має найнижчий рівень карбонізації і, 

відповідно, найменше значення теплоти згорання, поверхневе розташування 

торфових родовищ та порівняно невеликі витрати на організацію і ведення 

видобувних робіт роблять цю корисну копалину потенційно ефективним 

засобом енергозбереження.  

Україна – найпівденніша країна Європи, в якій торфові ресурси ще 

мають промислове значення.  Геологічні запаси торфу в ній оцінюються в 

2,171 млрд. т, балансові – близько 936,1 млн. т [2], що робить торф реальним 

резервом покращення паливно-енергетичного балансу України.  

Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню родовищ торфу України 

присвячено багато натурних спостережень, наукових досліджень та 

промислових геологічних вишукувань, як стосовно запасів цієї сировини [3-

5], її технологічних особливостей [6-9], так і процесів видобування й 

переробки [10-11]. Разом з тим, як виявилося в кризовий період останніх 

років, базуючись на результатах цих досліджень, немождиво чітко й 

достатньо достовірно визначати реальні параметри сировинної бази даного 

сектору енергетики, що практично унеможливлює необхідні для розробки і 

реалізації державної й регіональної енергетичної стратегії та планування 

розрахунки. Невідповідними щодо сучасних умов стають не тільки оціночні 
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дані про геологічні запаси, але й існуючі форми та способи їх подання, 

методологічні засади геоінформаційних технологій. 

Постановка завдання. Серед найбагатших торфом регіонів 

виділяється Рівненська область. Вона ж є й одним з провідних вітчизняних 

торфовидобувників. У той же час існуюча інформація про її торф’яні поклади 

та реальний їх енергетичний і технологічний потенціал на сьогоднішній день 

є вкрай незадовільною, враховуючи її застарілість, стрімку зміну сучасних 

видобувних та переродних технологій, а головне – потреб України у власній 

енергетичній сировині. Дане дослідження спрямоване саме на уточнення 

реальних запасів і стану родовищ торфу Рівненської області та їхнього 

технологічного потенціалу.  

Викладення матеріалу та результати. Загалом за кількістю 

родовищ і запасів торфу Рівненська область посідає друге місце серед усіх 

областей України (рис.) [12]. 

При загальній площі області 20,1 тис. кв. км, площа торфових 

родовищ в межі промислової глибини покладів складає 1,33 тис. кв. км або 

6,5% від загальної. 

Торфовий фонд області складається з 332 торфових родовищ 

загальною площею в межі промислової глибини 133,6 тис. га і геологічними 

запасами торфу 376,9 млн. тонн або 17 %  від загальних по Україні, з них: 

балансові запаси складають 188,7 млн. т, забалансові – 173,2 млн.т. 

 

 
Розподіл  запасів торфу по областях України 

 

За адміністративними районами розподіл запасів торфу і 

заторфованість території – нерівномірні. В Рокитнівському районі ресурси 

торфу складають 67,3 тис. т, площа їх розповсюдження – 28470 га, 
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заторфованість території – 12,5%; в Дубровицькому районі геологічні запаси 

складають 63066 тис. т, площа – 25046 га, заторфованість території – 13,5%. 

В південних районах, як наприклад, в Радивилівському, загальна площа 

торфових родовищ – 544 га, запаси – 2467 тис.т, заторфованість – 0,6%; у 

Корецькому загальна площа торфових родовищ – 141 га, запаси торфу – 198 

тис. т, заторфованість території – 0,1 %. 

Понад 50% виявленого і розвіданого торфового фонду складають 

родовища площею, менше 100 га, але основні запаси зосереджені на 49 

торфових родовищах, які мають площу понад 500 га. 

Понад 80% розвіданого торфового фонду складають запаси торфу 

низинного типу. Але поряд з цим, значну частку складають поклади торфу 

верхового і перехідного типів, які зустрічаються на 25 родовищах торфу і 

займають площу, близько 15,0 тис. га, і запасами торфу верхового типу – 

понад 50 млн. т. Ці торфові родовища згруповані в північно-західній частині 

області. Найбільш значними з них є родовища: Морочно І, яке має площу в 

межі промислової глибини 5,1 тис. га і геологічні запаси – 15,86 млн. тонн; 

Морочно II – площею 4,7 тис. га і геологічними запасами 12,6 млн. тонн. 

Запаси торфу області за типами покладу розподіляються наступним 

чином: низинний – 80%, верховий – 9,7%, перехідний – 6,2 %, змішаний – 4,1 %. 

За ступенем вивченості запаси торфу поділяються на розвідані 

категорій А, В, С1 і попередньо розвідані – категорії С2. 

Ступінь розвіданості торфового фонду області – низький. З усього 

торфового фонду області 25% родовищ – розвідані детально і запаси є 

затвердженими за категорією А. Решта 75% родовищ – розвідані 

попередньою і маршрутною розвідками, а також – обстежені; запаси – 

затверджені за категоріями С1, С 2 . 

Найбільші за площею торфові родовища розвідано детально, вони 

мають 168,3 млн. т запасів торфу, що становить 44,8%  від загальних запасів 

області. 

Торфові родовища розповсюджуються по всій території області. 

Найбільша їх концентрація спостерігається в північній частині області, в 

долинах річок Стир, Горинь, Случ, Свига, а інші — в правих притоках річки 

Прип'ять, які являють собою західну частину Українського Полісся. Для 

подальшої розробки найбільш перспективними є три перші групи родовищ: 

експлуатаційні, резервні та перспективні для розвідки, що зосереджуються в 

80 покладах (табл. 1). 

В країнах Євросоюзу видобування торфу здійснюється не більше, 

ніж на 1% від загальної площі торфових родовищ в межах їх промислової 

глибини. Застосувавши цю норму для покладів Рівненської області, 

одержимо наступні значення екологічно допустимого масштабу видобування 

торфу (табл. 2). 
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Таблиця 1 

Зведена таблиця запасів торфу Рівненської області по торфовим родовищам 

площею понад 10 га [1] 

Ступінь 

промислового  

освоєння 

Кількість 

родовищ 

Площа в 

межах 

промислової 

глибини, га 

Запаси торфу, тис. т. 

А+В+С1+С2 Забалансові 

1. Експлуатаційні 46 21410 61527 5588 

2. Резервні 21 16324 48059 3304 

3. Перспективні для 

розвідки 

13 16682 30900 13189 

4. Решта 252 73469 47261 151315 

4.1. Охоронні 15 29892 - 77933 

4.2. Осушені 127 19027 - 65154 

4.3. Зазолені 16 1898 - 5761 

4.4. Мілкопокладові 94 22652 47261 2467 

Разом 332 127885 187747 173396 

 

Таблиця 2 

Екологічно допустимі (за стандартом країн Євросоюзу) масштаби 

розробки торфових родовищ в Рівненській області 

Категорія запасів 

Площа родовищ в 

межах  

промислової 

глибини,  га 

Екологічно 

допустима площа  

родовищ під 

розробку, га 

Екологічно 

допустимий 

масштаб  

видобутку торфу, 

тис. т 

1. Експлуатаційні 21410 214 112 

2. Резервні 16324 163 81,5 

3. Перспективні 

для розвідки 

16682 
166 88 

4. Решта 73469 734,7 368,7 

Разом 127885 1278,9 650,2 

 

Таким чином (за стандартом країн Євросоюзу), в області можна 

одночасно проводити видобувні роботи на площах до 1280 га і видобувати в 

рік 650 тис. тонн фрезерного торфу. 

Резервний торфовий фонд області в основному складається з цілого 

ряду великих торфових родовищ, які мають промислове значення. 

Частина торфових родовищ, які концентруються в північно-західній 

частині області, можуть бути об'єднані, як в потужну торфову базу, так і 

використовуватися кожне окремо, що дає змогу забезпечити сировиною одне, 
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або  декілька  підприємств.  До таких  родовищ можна  віднести  наступні 

(табл. 3): 

Таблиця 3 

Характеристика торфових родовищ 

Назва 

родовища 

№ по 

довіднику і 

карті 

Площа, тис. га Категорія 

запасів 

Геологічні 

запаси, млн. т 

Баташі 103 0,2 С2 0,8 

Древень 88 0,4 С2 1,1 

Іква 328 0,2 А 1,6 

Копилівське 218 0,8 С2 1,4 

Коровеця 215 0,4 А 0,9 

Локницьке 9 0,6 Прогноз 1,0 

Радно 85 1,9 С2 4,0 

Гряда 98 1,9 С2 5,9 

 

При видобуванні торфу розрізняють наступні способи проведення 

відкритих гірничих робіт: пошарово-поверхневий, пошарово-щілинний та 

кар’єрний [13]. На даний час в області домінуючим є пошарово-поверхневий, 

або фрезерний спосіб видобування [14]. При цьому способі кінцевою 

продукцією є фрезерна крихта, що характеризується наступними 

показниками: тип покладу; ступінь розкладання шару покладу; вміст вологи; 

зольність; питома теплота згоряння; засміченість деревиною, шматками 

очосу й іншими сторонніми включеннями; насипна щільність; вміст дрібної 

фракції до 1 мм; середній діаметр частинок.  

Фрезерний торф використовують як сировину для виробництва 

наступної продукції: паливо; добриво; підстилка; горщики та пакувальний 

матеріал; активоване вугілля; дріжджі; гірський віск. 

При виборі виду продукції враховують наступні показники: тип 

покладу, ступінь розкладу (R) та зольність (Ас). В залежності від виду 

продукції вони змінюються (табл. 4). 

При виборі виду продукції потрібно враховувати, що характеристика 

покладу змінюється, як за площею, так і за потужністю.  

На даний час в області з фрезерного торфу в основному виробляють 

паливо та добрива. 

Видобуток торфу здійснює Державне підприємство “Рівнеторф” 

Державного концерну "Укрторф" Міністерства палива та енергетики 

України. 

До складу ДП «Рівнеторф» в різні роки входили структурні 

підрозділи, які працювали на наступних сировинних базах: 

«Володимирецьторф» – Гряда; «Моквинторф» — Піскове; «Березнеторф» – 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Дике Гало;  "Чемернеторф" – Корабельське; "Смигаторф" – Старники; 

"Клесівторф" – Кремінне, “Вербаторф” – Верба І [15]. 

Таблиця 4 

Вимоги до торфу як сировини для різних видів продукції [12] 

 

№  

п/п 

Вид продукції Низинний торф Верховий і перехідний 

торф 

1. Паливо R – 10% і вище; Ас – до 23% R – від 20%; Ас – до 23% 

2. 

 

Добриво R – від 15%, Ас – до 35% 

СаО – від 10%, Р2О5 – від 1% 

R – від 15%; Ас – від 35%   

4. Дріжджі - R – від 35%; Ас – до 6% 

5. Активоване 

вугілля 

- R – від 35%; Ас – до 6% 

3. Гірський віск Всі типи торфу; R – від 30%, Ас – до 10%, 

основні критерії – вміст бензинових бітумів – 5% 

6. Підстилка Всі типи торфу; R – від 15% – 20%, Ас – до 15% 

7. Горщики та 

пакувальний 

матеріал 

Всі типи торфу; R – від 10% до 25%, Ас – до 15% 

 

Станом на 01.01.2016 р. в структурі ДП «Рівнеторф» залишився лише 

підрозділ "Смигаторф", що веде видобувні роботи на торфовому родовищі 

Старники. Всі інші підрозділи в силу різних причин — ліквідовані, або 

перебувають у процесі ліквідації, але в перспективі на перерахованих 

покладах видобувні роботи можуть бути поновлені. 

На ДП «Рівнеторф» видобувають два види фрезерного торфу: 

паливний та для сільського господарства. З паливного фрезерного торфу 

виробляють напівбрикети, які використовують в якості комунально-

побутового палива.  

Фактичні обсяги видобувних робіт на підприємстві наступні (табл. 5). 

Перевиконання планових завдань ДП «Рівнеторф» у 2014 та 2015 

роках на 12-30% пояснюється наступним: 

- зростанням  цін на енергоносії в Україні; 

- переведення опалювальних приладів з природного газу на тверде 

паливо; 

- підвищення попиту на торфові напівбрикети. 

Тобто, щорічне зменшення ресурсів торфу (без урахування того, що 

вони за цей час частково відновилися за рахунок торфоутворення на 

неосушених родовищах) становить приблизно 0,085% від балансових запасів 

торфу в області. 
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Таблиця 5 

Обсяги видобувних робіт на ДП «Рівнеторф» (фрезерний торф), тис. т. 

 

Рік План Факт % до плану 

2012 173 143,496 82,9 

2013 175 106,352 60,8 

2014 127 142,200 112,0 

2015 125 162,767 130,1 

2016 125   

 

Крім підприємства ДП «Рівнеторф», ліцензії на розробку торфових 

родовищ в області отримали: ТОВ «Компанія Рівнеенергоінвест», ТОВ 

«Агрофірма «Рекорд», ТОВ «Торф Ленд Україна», ТОВ «Надія», ТОВ 

«Несподіваний шанс», ТОВ «КЛМ Енерго-Інвест». За 2012 рік торф 

видобули наступні: 

ТОВ «Агрофірма «Рекорд» (Дубровицький р-н) – 30 тис. т.; 

ТОВ «Несподіваний шанс» (Острозький р-н) – 9 тис. т.. 

Існуючі запаси торфу (табл. 2) дозволяють значно розширити 

видобуток торфу в області. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Виходячи з 

викладеного матеріалу, можна зробити наступні висновки: 

1. Балансові запаси торфу в Рівненській області складають 188,7 млн. т. 

і є достатніми для їх подальшої розробки. 

2.  Основні запаси зосереджуються в північних районах області. 

3. Використовуючи екологічно допустимі (за стандартом країн 

Євросоюзу) масштаби розробки торфових покладів, обсяги видобування 

можна збільшити до 650 тис т на рік. 

За цих умов напрям подальших досліджень варто зосередити на 

удосконаленні методів збору. обробки та подання даних геологічних 

досліджень родовищ торфу. 
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АНАЛИЗ ИЗНОСА ОБОРУДОВАНИЯ ДРОБИЛЬНО-

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛИЧНО-

ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАРЬЕРОВ КРИВБАССА 

 
Приведены результаты анализа износа оборудования дробильно-перегрузочных 

пунктов комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбаса. 

Ключевые слова: карьер, дробильно-перегрузочный пункт, циклично-поточная 

технология, колодец крупного дробления, конусная дробилка крупного дробления, 

техническое обслуживание. 

 

Приведені результати аналізу зносу обладнання дробильно-перевантажувальних 

пунктів комплексів циклічно-потокової технології кар'єрів Кривбасу. 

Ключові слова: кар'єр, дробильно-перевантажувальний пункт, циклічно-

потокова технологія, колодязь великого дроблення, конусна дробарка крупного 

дроблення, технічне обслуговування. 

 

The results of analysis of wear of equipment crushing and handling points of the 

complexes of cyclic-flow technology of quarries Krivbasa. 

Keywords: quarry crushing and handling item cyclic-flow technology, the well of 

coarse crushing, cone crusher large crushing, maintenance. 

 

Актуальность работы. Дробильно-перегрузочные пункты (ДПП) 

предназначены для первичного крупного дробления и перегрузки горных 

пород в комплексах циклично-поточной технологии (ЦПТ) при разработке 

месторождений магнетитовых руд открытым способом [1]. 

Производительность ДПП составляет 2500 т/час. Масса дробилки 

типа ККД 1500/180 равна 1200 т. 

Опыт эксплуатации в Кривбассе ДПП за значительный период 

(свыше 40 лет) показывает, что все узлы оборудования ДПП подвергаются 

"старению" с потерей проектных параметров и работоспособности, а это 

обуславливает возможность возникновения аварийных ситуаций [2]. 

Работоспособность и безаварийность ДПП во многом зависит от износа 

оборудования ДПП комплексов ЦПТ карьеров Кривбасса [3-14]. 
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Изложение основного материала и результаты. Дробильно-

перегрузочные пункты комплексов циклично-поточной технологии карьеров 

Кривбасса эксплуатируются в специфических условиях, обусловливающих 

повышенные требования к их надежности, удобству обслуживания в 

условиях поточных нагрузок и специфической агрессивной средой, 

характеризующейся повышенной влажностью в летний период до 100%; и 

зимний период до 80%, запылённостью воздуха рудной пылью более 

10 мг/м3, агрессивностью карьерных вод, неоднородностью и абразивностью 

горных пород, стесненностью рабочего пространства. 

Под действием вышеперечисленных факторов происходит 

интенсивный износ и выход из строя оборудования ДПП. 

Износ-изменение размеров, формы, массы или состояния 

поверхности узлов, деталей оборудования происходит вследствие 

разрушения (изнашивания) поверхностного слоя при трении. 

При определении предельного износа следует учитывать, что 

линейный закон изменения износа может привести к нелинейным временным 

зависимостям параметра безопасности. 

Например, износ может обусловливать скачкообразный характер 

изменения состояния оборудования ДПП (при определенном износе большой 

конической шестерни эксцентрика и малой конической шестерня приводного 

вала происходит скачкообразное изменение в кинематических 

взаимодействиях). 

По критерию интенсивного возрастания износа предельный износ 

должен быть установлен в момент резкого возрастания износа (рис.1). 

 
Рис. 1 Зависимость между износом и времени эксплуатации  

изнашиваемого элемента: 

I – период приработки, II – период нормальною рабочею износа,  

III – период интенсивного изнашивания, t – время работы изнашиваемого 

элемента, Lпр – предельный износ 
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За 50 лет эксплуатации горно-обогатительных комбинатов 

оборудование ДПП потерпело значительный физический износ, который 

составляет - свыше 45 %. 

Сроки эксплуатации оборудования ДПП составляют от 10 до 20 лет 

при нормальных условиях эксплуатации: 

- для конусных дробилок крупного дробления типа ККД 1500/180 

ГРЩ, согласно ГОСТ 6937-91 «Дробилки конусные. Общие технические 

требования», и гарантий заводом-изготовителем – 12,2-15 лет. 

- для пластинчатых питателей типа ПП согласно ГОСТ 28323-89 

«Питатели пластинчатые. Типы, основные параметры и технические 

требования» и гарантий заводом-изготовителем - 10 лет, 

- для колодца крупного дробления согласно проектной документации 

«Государственного института по проектированию предприятий горнорудной 

промышленности «Кривбасспроект» - 50 лет. 

- внутренний бункер, согласно ГОСТ 9.908-85 «Единая система 

защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения 

показателей коррозии и коррозионной стойкости» - 20 лет. 

Так же для определения граничного срока эксплуатации 

оборудования ДПП руководствовались «Положенням з визначення 

граничного строку експлуатації (призначеного терміну служби), 

періодичності проведення експертних обстежень та технічних оглядів машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки гірничорудної та нерудної 

промисловості, Київ – 2014 piк". 

Оборудование дробильно-перегрузочных пунктов, а именно: 

- колодец крупного дробления, 

- внешний приемный бункер, 

- конусная дробилка крупного дробления, 

- внутренний бункер, 

 пластинчатый питатель, испытывают в процессе эксплуатации 

динамические нагрузки, которые превышают среднее в 1,5-2,5 раза. 

Динамические нагрузки особенно вредны для механических 

трансмиссий. 

Например, для дробилок крупного дробления динамический 

характер нагрузок на большую коническую шестерню эксцентрика и малую 

коническую шестерню приводного вала приводит к тому, что конические 

шестерни постоянно работают в неустановленном режиме (весьма тяжёлом 

режиме эксплуатации). 

Износ зубьев конических шестерен наступает значительно раньше, 

чем в случаях плавной нагрузки (в среднем и тяжёлом режиме эксплуатации). 

Наблюдаются случаи износа зубьев в (весьма тяжёлом режиме 

эксплуатации) вследствие заедания, односторонней нагрузки (с одного конца 
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зуба), подрез зуба, трещины и микротрещины. 

Карьерная вода в зависимости от пород разрабатываемого 

месторождения является очень агрессивной. Это связано с тем, что в ней 

находятся кислоты и щелочи, вызывающие интенсивную коррозию металла 

оборудования ДПП. 

Изменение коррозионного эффекта (У) от времени эксплуатации 

изнашиваемого элемента (τ) показывает рис. 2, где коррозионный эффект 

прямо пропорционален времени эксплуатации до достижения допустимого 

износа (У доп) за отрезок времени (τдоп) допустимого износа. Далее процесс 

износа не так выражен и практически не зависит от времени. 

 

 
                                                      τдоп                                              τ 

Рис. 2. Зависимость между коррозионным эффектом и временем 

эксплуатации изнашиваемого элемента 

 

Проникновение влаги в редукторы сопровождается интенсивной 

коррозией зубчатых колес, подшипников и является одной из причин их 

преждевременного выхода из строя. 

Агрессивное действие карьерных вод усиливается абразивным 

воздействием частиц породы и полезных ископаемых, находящихся в воде во 

взвешенном состоянии. 

Проникая с карьерной водой между трущимися поверхностями 

деталей, эти частицы вызывают их абразивный износ. 

Частицы рудной и породной пыли, проникая внутрь оборудования в 

смазочные системы загрязняют смазку. Твердые частицы пыли, попадая 

вместе со смазкой на трущиеся поверхности, вызывают их абразивный износ. 

Например, наличие в смазке 1 % рудной пыли увеличивает износ деталей в 

10 раз. Рудная пыль, попадая в консистентную смазку работающей машины, 
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существенно увеличивает вязкость смазки и вызывает заклинивание тел 

качения, в результате чего происходит износ подшипников и посадочных 

поверхностей. Рудная пыль является токопроводящей и, осаждаясь на 

изоляторах и оголенных токопроводящих элементах, может вызвать короткое 

замыкание. 

Стесненность рабочего пространства ДПП, значительные габаритные 

размеры и масса оборудования, затрудняет их монтаж и демонтаж, 

проведение технического обслуживания и ремонта. 

Так, на замену отказавшего оборудования в колодце крупного 

дробления тратится в 3-5 раз больше времени, чем на производство этих же 

работ в условиях завода-изготовителя или ремонтного предприятия. 

Выводы 

1. Специфические технологические условия предъявляют к 

эксплуатации, техническому обслуживанию, экспертному обследованию 

(техническому диагностированию) и ремонту оборудования ДПП 

повышенные требования. 

2. Выход из строя одного звена технологической цепи приводит к 

вынужденному простою оборудования ДПП, которое находится в исправном 

состоянии. 

3. Для обеспечения высокой надёжности оборудование ДПП должно 

изготовляться из качественных конструкционных легированных сталей, 

подвергаться химико-термическому и деформационному упрочнению, а 

также обладать высокой точностью, что особенно важно для деталей 

гидравлических механизмов. 

4. Необходимо достигать максимальной возможности восстановления 

рабочих поверхностей изношенных деталей. При правильном соблюдении 

технологии восстановления срок службы отремонтированной детали будет 

такой же, как и новой, а стоимость восстановления в 2-3 раза ниже. 

5. С целью определению технического состояния, условий и срока 

дальнейшей безопасной эксплуатации оборудования ДПП с учетом режима 

работы, а также определения потребности в проведении ремонта, 

модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации необходимо 

проведение экспертного обследования (технического диагностирования) 

состояния оборудования ДПП. 

6. Экспертное обследование (техническое диагностирование) 

оборудования ДПП проводится в случае: 

- окончания предельного срока эксплуатации; 

- реконструкции (перестройки) или модернизации, если это 

обусловлено правовыми актами по охране труда; 

- аварии или повреждения, вызванного чрезвычайной ситуацией 

природного или техногенного характера, с целью определения возможности 
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восстановления; 

- выявления при проведении технического осмотра износа 

(механического или коррозионного), остаточной деформации, трещин, 

других повреждений составных частей, деталей или их элементов, 

превышающих допустимые значения. 

7. В других случаях Экспертное обследование (техническое 

диагностирование) оборудования ДПП проводится в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов по охране труда или по 

инициативе работодателя. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОХОДКИ ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НА ШАХТАХ КРИВБАССА  

БЛОКОВ К ОЧИСТНОЙ ВЫЕМКЕ 

 
Приведены результаты анализа состояния проходки восстающих выработок на 

шахтах Кривбасса. 

Ключевые слова: восстающая выработка, коэффициент крепости горных 

пород, шпуровая отбойка, комбайновый способ проходки восстающих. 

 

Приведені результати аналізу стану проходки висхідних виробок на шахтах 

Кривбасу. 

Ключові слова: підняткова виробка, коефіцієнт міцності гірських порід, 

шпурова відбійка, комбайновий спосіб проведення підняткових. 

 

Results over of analysis of the state of driving of the rising making are brought on the 

mines of Kryvbas. 

Keywords: rising making, coefficient of fortress of mountain breeds, combine method 

of driving of rising. 

 

Актуальность работы. Одним из основных, наиболее трудоемких и 

несовершенных производственных процессов при добыче железных руд 

подземным способом является подготовка блоков к очистной выемке. 

Удельный объем трудовых затрат на эти работы составляет 40-50% общих 

затрат на добычу руды. 

Широкое развитие систем разработки, особенно мощных рудных тел, 

привело к появлению серии выработок малого сечения, составляющих 

основу конструктивного оформления систем. При этих системах для 
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подготовки блоков к очистной выемке проходят восстающие выработки 

различного назначения. Трудоемкость и затраты средств на проходку 

восстающих достигают в отдельных случаях почти половины общей 

трудоемкости и затрат на подготовку блоков к очистной выемке. 

Изложение основного материала и результаты. В настоящее время 

в Криворожском бассейне при подготовке блоков к очистной выемке, 

вскрытии новых месторождений и горизонтов ежегодно проходят порядка 

27 тыс.м восстающих выработок. Объем проходки восстающих, их 

распределение по назначению, высоте, площади поперечного сечения, 

крепости горных пород и способам проходки приведены в таблице. 
 

Годовой объем проходки восстающих выработок па шахтах Кривбасса 
 

Характеристика пород, выработок, 

способов проходки и назначение выработок 

Общая протяженность и 

удельный вес выработок 

м % 

Коэффици-

ент крепос-

ти пород 

3-6 5879 21,8 

7-9 13754 51,0 

10-12 5583 20,7 

13-15 1726 6,4 

16-18 54 0,2 

Площадь 

поперечно-

го сечения 

выработок, м2 

1,44-1,8 1616 6,0 

2,25 19713 73,1 

3,2 2940 10,9 

4,0 2697 10,0 

Высота 

выработок, 

м 

10-20 5528 20,5 

20-40 11273 41,8 

40-60 3075 11,4 

60-80 7092 26,3 

Способы 

проходки 

Шпуровой с устройством 

временных полков и лестниц 

20649 78,9 

Шпуровой с применением 

самоходных комплексов 

4707 17,8 

Секционным взрыванием 

глубоких скважин 

0 0,0 

Комбайнами 900 3,3 

Назначение 

выработок 

Капитальные 1497 5,6 

Подготовительные 477 1,8 

Нарезные 24428 90,5 

Разведочные 566 2,1 

ИТОГО 26968 100,0 
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Из таблицы видно, что восстающие выработки проходят по породам 

и рудам с коэффициентом крепости f от 3-6 до 16-18, преобладающий объем 

(72,8%) проходят в горном массиве с коэффициентом крепости f равном 5-9. 

В зависимости от назначения восстающие выработки проходят 

площадью поперечного сечения от 1,44 до 4,0 м2, при этом преобладающая 

площадь составляет 2,25 м2 (73%). Высота выработок изменяется от 10 до 

80м, при этом преобладают выработки высотой 10-40 м (62,3%). На долю 

нарезных выработок, задействованных в подготовке блоков к очистной 

выемке, приходится 90,5% от общего объема проходки. Подавляющее 

большинство выработок (96,7%) проходят буровзрывным способом. По 

характеру взрывного разрушения массива они разделяются на проходку с 

шпуровой отбойкой и с отбойкой зарядами глубоких скважин. 

Проходка восстающих шпуровым способом осуществляется с 

устройством временных полков (78,9%) и с применением самоходных 

комплексов (17,8%). 

Проходка с использованием временных полков характеризуется 

низким уровнем безопасности, большой трудоемкостью всех 

технологических операций, невысокими месячными темпами проходки, 

плохими санитарно-гигиеническими условиями груда, что обусловлено 

трудностью доставки материалов, инструментов и оборудования, 

значительными трудовыми затратами, необходимостью частого ремонта 

выбитой взрывами крепи и коммуникаций. 

К преимуществам этого способа следует отнести его простоту и 

универсальность, небольшой вес применяемого оборудования, 

относительную экономичность при небольшой высоте восстающего. 

Проведение восстающих с использованием самоходных комплексов 

обеспечивает механизацию доставки проходчика, оборудования и 

материалов в призабойное пространство. Недостатком данного вида 

проходки является то, что проходчик постоянно находится в забое 

восстающего и большую часть рабочих операций выполняет с большими 

затратами тяжелого ручного труда. Применение самоходных комплексов 

экономически целесообразно при высоте восстающей выработки не менее 60-

80 м [1]. 

Следует заметить, что проходка восстающих шпуровым способом с 

применением выдвижных лестниц, шагающих полков и щитов, а также с 

подвесными клетями не нашла применения из-за отсутствия простого 

надежного и безопасного оборудования [2]. 

В настоящее время на шахтах Кривбасса проходка восстающих 

секционным взрыванием глубоких скважин в силу ряда причин различного 

характера не находит применения. Этот способ отличается от ранее 

рассмотренных с отсутствием человека в забое проводимой выработки. Все 
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работы по бурению и отбойке осуществляются из прилегающих к 

восстающему горизонтальных выработок. Л.И. Барон предложил именовать 

горные работы такого рода безлюдной проходкой [2]. 

Высота взрываемой секции находится в пределах 2-3 м. Для 

проходки тупиковых восстающих этот способ не приемлем [2]. 

На шахтах бассейна 3,3% от общей протяженности восстающих 

выработок проходят машинным (комбайновым) способом. Исследования о 

возможности проведения в Кривбассе восстающих  машинным способом в 

50-х годах XX столетия выполнены НИГРИ [4]. В дальнейшем в Кривбассе 

было разработано и изготовлялось несколько типов машин для бурения 

восстающих – это комбайны 1КВ, 1КВ1 и 2КВ. В 80-х годах XX столетия на 

шахтах бассейна работало 10 комбайнов, из них 3-1КВ, и 7-2КВ. В настоящее 

время на проходке восстающих задействовано 2 комбайна типа Рино-400 

производства фирмы «Сандвик» (Швеция). 

Установлено, что машинный способ является конкурентоспособным 

с буровзрывным только при проходке восстающих большой высоты (порядка 

80 м) [4]. Потребность в таких восстающих в Кривбассе составляет 12-14% от 

общего объема проходки. Основной объем восстающих проходят высотой от 

10 до 40 м. Такие восстающие проходить комбайнами нецелесообразно из-за 

высоких затрат ручного труда при сооружении буровых камер и бетонных 

оснований в них, высокой трудоемкости монтажа, демонтажа и перевозки 

комбайнов. Недостатком данного вида проходки является высокая стоимость 

комбайнов и породо-разрушающего инструмента, их громоздкость и большая 

масса, а также определенные ограничения по крепости разрушаемых пород и 

высокий расход дорогостоящего твердосплавного инструмента. 

Исходя из изложенного, становится очевидным, что применение 

самоходных комплексов, освоение комбайнов для проходки восстающих не 

может в полной мере способствовать решению проблемы повышения 

эффективности подготовки блоков к очистной выемке. 

Продолжительность подготовки блоков к очистной выемке и сроки 

ввода блоков в эксплуатацию во многом зависят от скорости проходки 

восстающих. 

Средние скорости проходки восстающих на шахтах Кривбасса 

остаются до настоящего времени относительно низкими (25-30 м/мес), 

поэтому проходка восстающих занимает значительную часть в общей 

продолжительности подготовки блоков к очистным работам. 

Низкие скорости проходки восстающих вызваны практически 

повсеместным применением мелкошпурового способа проходки с 

оборудованием выработок деревянными полками и лестничным ходом. При 

такой технологии доля ручного труда в объеме проходческого цикла 

превышает 80 %. 
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Производительность труда бурильщика при проходке восстающих 

значительно ниже, чем при проходке горизонтальных выработок. 

Большая протяженность восстающих выработок, которые проходят 

на шахтах Кривбасса, при подготовке блоков к очистной выемке, низкая 

производительность и тяжелые условия труда при проходке, определяют 

необходимость поиска новых, простых, доступных в современных условиях 

производства технологических и технических решений при разрушении 

горных пород применительно к проходке восстающих. 

Перспективным с точки зрения технологичности, снижения 

трудоемкости и стоимости проходческих работ является способ проведения 

восстающих выработок за один прием взрывания отбойкой скважинных 

зарядов на незаряжаемую скважину увеличенного диаметра 

(компенсационную полость). Суть данного способа заключается в том, что в 

пределах проектного контура проводимой выработки выбуривают комплект 

скважин на полную высоту выработки. При этом одну скважину расширяют. 

Она служит как компенсационная полость. Остальные же скважины 

комплекта заполняют ВВ и взрывают с замедлениями [5]. 

Для применения указанного способа проходки восстающих при 

подготовке на шахтах Кривбасса блоков к очистной выемке необходимо 

выполнить исследования по обоснованию рациональных технологических 

параметров такого вида проходки, созданию оптимальной технологии 

отделения породы от массива, а также разработке технических средств 

обеспечения данного типа проходческих работ. 

Выполнение названного комплекса работ является одним из 

перспективных направлений совершенствования технологии подготовки 

блоков к очистной выемке на подземных горнодобывающих предприятиях 

Кривбасса. 

Выводы 

1. Подготовка блоков к очистной выемке является наиболее 

несовершенным звеном технологического процесса добычи железных руд 

подземным способом. 

2. Проходка восстающих - наиболее дорогостоящий и трудоемкий вид 

горных работ при подготовке блоков. 

3. В настоящее время на шахтах Кривбасса при подготовке блоков к 

очистной выемке ежегодно проходят свыше 25 тыс. м восстающих 

выработок, что составляет 90% от общего объема проводимых восстающих 

выработок. 

4. Восстающие выработки, задействованные в подготовке блоков, 

проходят буровзрывным способом с устройством временных полков и 

разрушением породного массива шпуровыми зарядами. 
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5. Проходка с использованием временных полков характеризуется 

низким уровнем безопасности, большой трудоемкостью всех 

технологических операций, невысокими месячными темпами проходки, 

плохими санитарно-гигиеническими условиями труда. 

6. Применение самоходных комплексов, освоение комбайнов для 

проходки восстающих не может в полной мере способствовать решению 

проблемы повышения эффективности подготовки блоков к очистной выемке. 

7. Перспективным с точки зрения технологичности, снижения 

трудоемкости и проходческих работ является способ проведения восстающих 

выработок за один прием взрывания отбойкой скважинных зарядов на 

скважину увеличенного диаметра (компенсационную полость). 

8. Установлено, что разработка способов проходки восстающих за 

один прием взрывания, обоснование рациональных технологических 

параметров такой проходки, создание для данного вида проходческих работ 

оптимальной технологии отделения породы от массива и технических 

средств для ее осуществления является одним из актуальных и 

перспективных направлений в развитии технического прогресса при 

подготовке блоков к очистной выемке на подземных горнорудных 

предприятиях Кривбасса. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ КОМПЛЕКСОВ 

ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАРЬЕРОВ КРИВБАССА 
 

Показано, что технологические схемы комплексов циклично-поточной 

технологии карьеров Кривбасса существенно зависят от применяемого в карьере 

транспорта, который является основой поточности открытых горных работ. 

Ключевые слова: открытые горны работы, циклично-поточная технология, 

карьерный транспорт. 

 

Показано, що технологічні схеми комплексів циклічно-поточної технології 

кар'єрів Кривбасу суттєво залежать від застосовуваного в кар'єрі транспорту, який 

є основою потоковості відкритих гірничих робіт. 

Ключові слова: відкриті гірничі роботи, циклічно-поточної технологія, кар'єрний 

транспорт. 

 

It is shown that the flowsheets of complexes of сyclic-stream technology of quarries of 

Kryvbas substantially depend on the transport that is basis of поточности of open 

mountain works applied in a career. 

Keywords: open furnaces of work, сyclic-stream technology, quarry transport. 

 

Актуальность работы. Комплексы циклично-поточной технологии 

(ЦПТ) применяются на многих карьерах в ряде стран Европы, Азии, Африки, 

Америки и Австралии. 

Преимущества комплексов ЦПТ перед откаткой автосамосвалами 

выражаются в следующем. Для подъема 100 т груза на высоту 10 м 

автосамосвал затрачивает 2 л топлива при цене 0,9 доллара США за литр, а 

конвейер – 3кВт ч электроэнергии по цене 0,225 долларов за 1 кВт ч. Таким 

образом, конвейер в 4 раза эффективнее автотранспорта. 

На горизонтальных участках автосамосвал на 1 км доставки 100 т 

полезного груза тратит 8 л топлива, а конвейер - 12 кВт ч, что подтверждает 

вышеприведенное соотношение [1]. 

Опыт эксплуатации комплексов ЦПТ, конструкторские и проектные 

разработки показывают, что широкое внедрение подобных технологических 

схем на горнодобывающих предприятиях Кривбасса должно базироваться на 
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использовании существующей и создании новой горнотранспортной техники 

с дробильными комплексами, параметры и показатели которых отвечают 

специфическим горнотехническим и горно-геологическим условиям 

открытых горных работ [2]. 

Изложение основного материала и результаты. Технологические 

режимы работы комплексов ЦПТ представляют совокупность и 

определенную последовательность операций по разработке и 

транспортированию горной массы на открытых горных работах [3-7]. 

Основной особенностью работы комплекса ЦПТ является взаимная 

согласованность в работе двух транспортных звеньев: 

Цикличного звена – эксковаторно-автомобильного-железнодорож-

ного комплекса звена; 

Поточного звена – дробильно-конвейерного комплекса. 

Анализируя технологические схемы комплексов ЦПТ карьеров 

Кривбасса можно прийти к выводу, что основным цикличным звеном 

является комбинированный автомобильно-железнодорожный транспорт. 

Сущность циклического звена состоит в применении автомобильно-

железнодорожного транспорта цикличного действия (автосамосвалы, тяговые 

агрегаты, тепловозы, думпкары) для перевозок горной массы и 

использовании для дальнейшего транспортирования поточного звена 

непрерывного действия, представленного ленточными конвейерами. 

Как правило, автосамосвалы применяются в пределах рабочей зоны 

до 3 км, для транспортирования горной массы на короткие расстояния из 

забоев к дробильно-перегрузочному пункту (ДПП). 

В зависимости от горно-геологических условий и зона действия 

отдельных видов транспорта в карьере может меняться. Соответственно 

меняется расположение ДПП. Возможны три основные технологические 

схемы расположения ДПП на концентрационных горизонтах карьера на 

верхнем, одном из средних или нижнем уступе рабочей зоны карьера. 

Для карьеров Кривбасса, характеризующиеся крутонаклонным 

залеганием рудного тела, значительными параметрами и большой 

интенсивностью развития горных работ по глубине, наиболее эффективна 

схема комбинированного транспорта с расположением ДПП стационарного 

типа на борту карьера. 

Данная схема позволяет обеспечить оптимальные расстояния 

транспортирования горной массы автомобильно-железнодорожным 

транспортом, уменьшить количество автосамосвалов и подвижного состава, 

увеличить производительность труда. При этом требуется наличие 

нерабочего борта карьера для размещения конвейерного тракта, проходки 

траншеи или подземных галерей и создания площадки для ДПП. 
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ДПП пункты карьеров Кривбасса выполняется стационарными. По 

мере увеличения глубины карьера ДПП периодически переносится на новый 

концентрационный горизонт. 

Перенос ДПП по глубине карьера позволяет осуществлять 

транспортирование горной массы на короткие расстояния. Схема с ДПП на 

борту карьера может быть применена также в случае подвигания всех бортов. 

С этой целью конвейерный комплекс размещается на временно нерабочем 

борту, а после отгонки этого борта до границ карьера переносится на 

постоянное место. Возможно также образование опережающей выемки на 

борту карьера до его конечных контуров, в которой строится крутая траншея 

или подземная галерея и стационарно устанавливается конвейерный 

подъемник, работающий в течение всего срока эксплуатации карьера. 

При наличии в карьере слабо устойчивых бортов, выполнения 

большого объема работ для проведения опережающей крутой траншеи и 

развития горных работ во всех направлениях данная схема 

комбинированного транспорта может быть осуществлена при расположении 

ленточного конвейера в наклонном подземном стволе, который находится за 

границей карьерного поля. Такая схема требует значительных капитальных 

затрат и большого срока строительства и реконструкции карьера. 

Практика эксплуатации ленточных конвейеров показывает, что 

нормальная работа обеспечивается при крупности транспортируемых кусков 

не более 400 мм. 

Следовательно, при современном состоянии взрывных работ для 

транспортирования горной массы конвейером необходимо предварительно 

подготовить ее путем дробления и грохочения [8]. 

Горная масса, доставляемая из забоев, выгружается из 

автосамосвалов или думпкаров во внешний приемный бункер, и загружается 

в дробилку ККД-1500/180 ГРЩ, после первой стадии дробления выгружается 

во внутренний бункер, после чего дробленый продукт поступает на 

пластинчатые питатели тяжелого типа, и подается на ленточный конвейер. 

Применение схем циклично-поточной технологии существенно 

зависит от конкретных горнотехнических условий. Применяемый в карьере 

транспорт в значительной степени влияет на выбор комбинированного 

(автомобильно-конвейерного или железнодорожно-конвейерного) 

транспорта, как одного из основных принципов поточной технологии горных 

работ, поскольку необходимо создание специальных ДПП. 

Учитывая возможность создания большого количества вариантов 

ЦПТ, для обоснования наиболее эффективной технологической схемы 

добычи руды необходимо произвести технико-экономическую оценку 

различных технологических схем по критерию минимума удельных затрат с 

учетом конкретных горнотехнических условий карьеров Кривбасса. 
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Рассмотренные технологические схемы могут быть использованы 

для ЦПТ разработки скальных вскрышных пород с добавлением процесса 

отвалообразования. 

В карьерах Кривбасса транспортирование скальных пород от 

поверхности карьера на отвалы осуществляется автомобильно-

железнодорожным транспортом. В месте перегрузки скальных пород на 

отвальный комплекс устраивается перегрузочный пункт с подъемным, 

магистральным и отвальным конвейерами и отвалообразователем. 

Одновременно с разработкой скальных пород решается вопрос 

переработки части их на щебень. Установка для получения щебня 

располагается на поверхности карьера и непосредственной близости от 

выхода подъемного конвейера. 

Выводы 

1. Применяемые технологические схемы комплексов циклично-

поточной технологии карьеров Кривбасса, в значительной мере зависят от 

конкретных горнотехнических условий разработки и типоразмера карьера. 

2. Обоснование наиболее эффективной технологической схемы 

комплексов ЦПТ необходимо проводить на основе технико-экономической 

оценки различных технологических схем по критерию минимума удельных 

затрат с учетом конкретных горнотехнических условий карьеров Кривбасса, 

а также возможности добавления процесса отвалообразования. 

3. В технологических схемах комплексов ЦПТ карьеров Кривбасса 

одновременно с разработкой скальных пород следует предусмотреть 

переработку части их на щебень. Установка для получения щебня 

располагается на поверхности карьера в непосредственной близости от 

выхода подъемного конвейера.  
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ВИЗНАЧЕННЯ В МЕЖАХ НОВОЛАТІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ 

ГЕОФІЗИЧНОГО СТАНУ ПОРІД КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ 

ТА ОСАДКОВОГО ЧОХЛА  

 
Приведені результати визначення геофізичного стану порід кристалічного 

фундаменту та осадкового чохла території в межах Новолатівської сільради. 

Ключові слова: техногенна навантаженість території, геологічні та 

гідрогеологічні процеси, тектоніка геологічних структур, техногенний геостатичний 

тиск. 

Приведены результаты определения геофизического состояния пород 

кристаллического фундамента и осадочного чехла территории в пределах 

Новолатовского сельсовета. 

Ключевые слова: техногенная нагруженность территории, геологические и 

гидрогеологические процессы, тектоника геологических структур, техногенное 

геостатическое давление. 

Results of evaluation of the geophysical state of the crystalline basement rocks and 

sedimentary cover within Novolitovskaya of the village Council. 

Keywords: anthropogenic load of the territory, geological and hydrogeological 

processes, tectonics geological structures, man-made geostatic pressure. 

 

Актуальність роботи: Існуюча техногенна навантаженість території 

сільради зумовила активізацію небезпечних природних станів та породила 

нові, техногенно обумовлені геологічні та гідрогеологічні процеси. 
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Багаторічне функціонування відвалів і хвостосховищ ПАТ ПІВДГЗК та ГЗК 

ГД ПАТ АМКР, а також ставка – накопичувача шахтних вод у балці 

Свистунова, створило складну екологічну та геологічну ситуацію на 

території Новолатівської сільради. 

Відвал «№ 2-3» АМКР, а особливо відвал ПІВДГЗК «Лівобережний» 

займають значні площі колишніх орних земель сільради і своєю масою 

створюють великі статичні навантаження на геоструктури місць 

розташування, що призвело до деформацій порід кристалічного фундаменту 

та осадкового чохла і ці процеси продовжують наростати. Завдяки своїм 

розмірам, відвали здатні також акумулювати велику кількість атмосферних 

опадів, а в суху погоду стають потужними джерелами пилоутворення. В 

результаті поблизу відвалів, як правило, спостерігається підтоплення 

прилеглих територій, розвиток зсувних та інших видів геологічних процесів. 

Хвостосховища «Войково» та «Об’єднане», як гідротехнічні споруди 

багатоярусного типу, стали джерелом комплексу динамічних факторів, що 

створили і продовжують нарощувати негативний вплив на довкілля в двох 

напрямках: по перше – створюють статичне навантаження на геоструктури 

місць розташування (подібно відвалам); по друге - стали джерелом глибоких 

порушень гідрогеологічного та гідро-геохімічного режиму породного масиву  

територій сільради. 

Викладення основного матеріалу та результати. Враховуючи 

специфіку техногенних об’єктів і факторів, що діють в межах території 

Новолатівської сільради, найбільші зміни в стані навколишнього середовища 

мають місце на рівні геологічних структур, гідрологічних параметрів 

відкритих водойм та підземних вод. В зв'язку з цим основними існуючими 

чинниками розвитку техногенно обумовлених процесів прийнято 

структурно-тектонічну будову території, літологію та особливості залягання 

гірських порід, геологічні та гідрогеологічні показники стану породних 

структур. 

Як вказувалося вище, в цілому територія сільради характеризується 

складними геолого-тектонічними умовами, на які накладаються техногенні 

чинники. Існуючи природні та геологічні умови території сільради, а також 

інтенсивне техногенне навантаження на геологічне середовище визначили 

виникнення специфічних, пов’язаних з інтенсивною діяльністю людини, 

явищ та активізацією природних геологічних процесів. 

Серед постійних чинників, що впливають на розвиток усіх 

екзогенних геологічних процесів та будь-які зміни земної поверхні та масиву 

гірських порід, є геологічна будова. 

Територія сільради, згідно з Державними геологічними картами, 

відноситься до Південного схилу Українського щита та північної частини 

Причорноморської западини. 
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Зведений стратиграфічний розріз площі території сільради має два 

різновікових комплекси геологічних утворень: верхній – мезокайнозойський, 

який складає похило залягаючий платформений чохол і нижній - 

докембрійський, який утворює складний складчастий кристалічний 

фундамент, останній розміщується у Середньо-Придніпровському та Інгуло-

Інгулецькому структурно-геологічному районах. Межа між ними проходить 

по Криворізько-Кременчуцькому розлому.  

Породи палеогену та неогенові відклади досліджуваної території 

розвинені повсюдно, відсутні тільки безпосередньо в долині р. Інгулець і в 

балках, що впадають до неї. У крайній південно-східній частині території 

дослідження мають місце відкладення палеогену, що представлені 

елювіально-делювіальними відкладеннями верхнього пліоцену, при цьому 

піски фаціально змінюються на глини. Четвертинні відкладення присутні 

практично повсюдно. 

Відповідно до наведеного опису геологічних утворень стосовно 

тектоніки геологічних структур, виразно виділяються два структурних 

поверхи: нижній – складно-побудований кристалічний фундамент 

Українського щита та верхній – мезокайнозойський платформенний чохол. У 

відповідно з наведеною тектонічною схемою докембрійські утворення 

розміщені у двох тектонічних районах: Інгуло-Інгулецькому і 

Середньопридніпровському. 

Найважливішими структурними елементами Середньопридніп-

ровського району є граніт-мігматитові куполи та міжкупольні зеленокам’яні 

синклінальні структури архейського віку. Більшість дослідників відносить 

територію Середньопридніпровського району до архейської 

гранітзеленокам’яної області (мегаблоку). Верхній (протерозойський) 

структурний ярус складають Кіровоградська структурно-формаційна зона, 

Інгулецько-Криворізька, Криворізько-Кременчуцька СФЗ. 

У будові Інгуло-Інгулецького району головними структурними 

елементами є палеопротерозойські грабен-синклінальні структури, які 

західніше Інгулецького розлому починають зливатися у єдиний синклінорій. 

Розломні структури значною мірою визначають просторове 

поширення і умови утворення багатьох вищеназваних геологічних утворень. 

За масштабами свого впливу на геологічні процеси вони чітко діляться на три 

порядки: І – транс регіональний глибинний Криворізький - Кременчуцький 

розлом; II – регіональні розломи (Інгулецький, Західноінгулецький,): III – 

локальні розривні порушення. 

Майже всі регіональні розломи, звичайно, складаються з двох-трьох 

зближених паралельних розривів, а трансрегіональні (у межах Кривбасу) з 

трьох-чотирьох - порушень.  
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Таким чином на території сільради масиви гірських порід – це у 

високій ступені розущільнені в фізично – механічному відношенні ділянки 

верхньої частини земної кори. Як наслідок, суттєво знижується ступень 

сейсмостійкості зазначеної території, виникають техногенні зони підвищеної 

водопроникності, тобто створюються умови для формування техногенних 

водоносних горизонтів, розкриваються природні водоносні горизонти, що 

призводить до суттєвого порушення природного гідрогеологічного режиму і, 

враховуючи переміщення значних мас гірських порід внаслідок видобутку та 

збагачення залізних руд зростає ймовірність вертикальних і горизонтальних 

переміщень окремих блоків, які через наявність природної тріщинуватості і 

формування факторів її зростання, позбавлені жорсткого зчеплення. 

Потенційно причиною останнього явища може бути надмірне техногенне 

навантаження на блоки і зони тріщинуватості, зумовлене спорудженням 

відвалів, хвостосховищ і ставків - накопичувачів тощо.  

З метою прогнозування й попередження можливих порушень від 

гірничих робіт і збагачення залізорудної сировини, а також розробки заходів 

щодо усунення умов виникнення природно-техногенних аварій на території 

Новолатівської сільради НДГРІ ДВНЗ "КНУ" виконав  інструментальні 

дослідження геофізичного стану кристалічного фундаменту та осадкового 

чохла породного масиву зазначеної території. 

Інструментальні дослідження виконані на базі застосування методу 

природного імпульсного електромагнітного поля Землі. 

Основою використання зазначеного методу є залежність між 

процесом механічного навантаження порід і виникненням при цьому 

імпульсів електромагнітної емісії [1]. 

Основні положення методу природного імпульсного 

електромагнітного поля Землі: 

- амплітуда електромагнітного випромінювання збільшується при 

збільшенні тріщин; 

- якщо зростання тріщин зупиняється, амплітуда природної 

електромагнітної емісії зменшується в наслідок релаксації; 

- амплітуда природної електромагнітної емісії незалежна від типа 

тріщин, а залежить від площі тріщин; 

- шаруватість гірських порід є фактором виникнення природної 

електромагнітної емісії при деформації порід; 

- перенесення зарядів підземною водою, яка знаходиться в стані руху 

призводить до виникнення електромагнітного випромінювання [2-5].  

Інструментальними дослідженнями зареєстровані тектонічні 

порушення між Лівобережними відвалами та хвостосховищем «Войкове» і 

біля хвостосховища «Об’єднане». Імовірно тектонічне порушення, що 

розташоване між відвалами Лівобережними і хвостосховищем це 
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Тарапаківський розлом. Зареєстроване тектонічне порушення хвостосховища 

«Об’єднане» - Саксаганський розлом. 

Для розуміння зареєстрованих потоків підземних вод треба нагадати, 

що реєстрація підземних вод зазначеним методом можлива тільки для вод які 

рухаються. Якщо вода не рухається, не буде електромагнітного поля. 

Амплітуда сигналу спостереження тим більше, чим менше глибина дзеркала 

підземних вод. Тобто урахуванням висот місця вимірювання можливо 

визначати напрямок руху підземних вод. На основі аналізу результатів 

інструментальних досліджень визначені шляхи міграції підземних вод. 

Шляхи міграцій підземних вод від відвалів «Лівобережні» до річки 

Інгулець обмежені тектонічним Тарапаківським розломом та балкою, що в 

межах селища Новоселівка впадає до річки Інгулець.  

Шляхи міграції підземних вод від хвостосховища «Войкове» 

обмежено тектонічним Тарапаковським розломом та балкою «Безіменна», що 

впадає в річку Інгулець в селищі Новолатівка.  

Шляхи міграції підземних вод від хвостосховища «Об’єднане» мають 

напрямок до ставка накопичувача «балка Свистунова». Шляхи міграції 

підземних вод від ставка накопичувана «балка Свистунова» мають напрямок 

в балку Широка та на південний захід, частково в балку «Безіменна», далі до 

річки Інгулець. Глибина дзеркала підземних вод 30 - 40 м. Тобто це в 

основному тріщино – пластові води кристалічних порід. Треба привернути 

особливу увагу до південно - західного напрямку шляхів міграції підземних 

вод. Фільтрація до селища Інгулець може бути не така інтенсивна, як до 

селища Новоселівка.  

Для розуміння та опису процесу зсувоутворення важливе значення 

має понятійний апарат, серед якого чільне місце має поняття дзеркала або 

поверхні ковзання (поверхні зміщення). Однак, про поверхню ковзання 

(зміщення) йдеться, як правило, тоді, коли зсув вже відбувся. До цього 

моменту можна вести мову про деякий шар в масиві гірських порід, в межах 

якого під впливом різних геологічних факторів потенційно може 

утворюватись поверхня ковзання. Це невеликої потужності шар порід, 

фізичні властивості яких сприяють динамічному проходженню змін під дією 

природних і техногенних факторів перетворення в тріщини наявних в 

породах пор і порожнин в наслідок впливу гравітації, тектонічних і 

сейсмічних рухів, міграції підземних вод та їх фізико - хімічної взаємодії з 

частинками мінерального скелета породи. 

На властивості гірської породи сітка тріщин впливає так само, а 

часто і значно більше, ніж мінералогічний склад порід. Якщо тріщини 

поширені системно, а вони майже завжди поширені саме так, то виникає 

добре виражена анізотропія деформаційних, міцнісних і фільтраційних 

властивостей пласта або шару, які піддані деформації. Ця анізотропія 
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проявляється у фізичних полях, як анізотропія електромагнітних полів, що 

фіксується апаратурою. 

На основі аналізу результатів інструментальних досліджень 

встановлено наявність зон зсуву на території Новолатівської сільради. Зони 

зсувних явищ визначено з критерієм імовірного зсуву. Зони зсуву 

розташовані біля відвалів та хвостосховищ , на березі річки Інгулець. 

Особливої уваги потребує зона зсуву на східному березі балки 

Свистунова. Необхідно визначите джерела води на цій ділянці території 

(можливо це вода з хвостосховища).  

Для більш точного визначення зон зсувів треба провести більш 

детальні дослідження. 

На рисунку представлено графік майданової інтерпретації по 

амплітуді сигналу в частотному діапазоні 2-7 кГц території Новолатівської 

сільради. 

 
 

Графік площинної інтерпретації в частотному 

діапазоні 2-7кГц території Новолатівської сільради 

 

Висновки. Комплекс інструментальних досліджень стану 

кристалічного фундаменту та осадкового чохла породного масиву території 
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Новолатівської сільради дозволив виконати прогнозування техногенних 

аномалій, визначити головні природні та техногенні чинники, що становлять 

загрозу стану навколишнього середовища і створюють ризики техногенних 

аварій на території сільради. 

За результатами інструментальних досліджень встановлено 

наступне: 

1) До цього часу повномасштабних інструментальних геофізичних 

досліджень стану породного масиву території сільради не проводилось. Були 

досліджені окремі ділянки, але не було загальної оцінки геофізичного та 

техногенного стану породного масиву території сільради. 

2) Породний масив території сільради знаходиться під впливом 

техногенних навантажень, що викликані технологічними чинниками 

діяльності гірничовидобувних підприємств Криворізького басейну. 

3) Північна частина сільськогосподарских площ території сільради 

знаходиться в зоні техногенного геостатичного впливу відвалів Лівобережні 

та хвостосховищ Войкове і Об’єднане. 

4) Північна частина території селища Новоселівка знаходиться в зоні 

техногенного впливу відвалів Лівобережні. На зазначеній частині території 

селища є ділянки підтоплення, зони зсуву. Подальше нарощування відвалів 

Лівобережні підвищить техногенний геостатичний тиск на породний масив і 

збільшить зону техногенного впливу на територію селища Новоселівка. 

Нарощування відвалів також збільшить збір атмосферних опадів, що 

збільшить обсяги зони зсуву. 

5) Північна частина території селища Новолатівка знаходиться під 

впливом техногенних потоків значномінералізованих вод балки Безіменна. 

Значномінералізована вода техногенного походження в балку частково 

поступає з ставка-накопичувача балки Свистунова і частково від відвалів 

Лівобережні. Висока природна тріщинуватість породного масиву є основною 

причиною розповсюдження  значномінералізованих вод по території селища.  

6) Селище Інгулець знаходиться на достатньо великій відстані від 

ставка накопичувача, але висока природна тріщинуватість породного масиву 

сприяє  розповсюдженню значномінералізованих вод по території селища.  

7) Правобережна частина селища Латівка в подальшому може мати 

наслідки техногенного впливу від відвалів №2 і №3 АМКР. Зараз наявності 

такої загрози не виявлено. 

8) Селище Стародобровольське від впливу сучасних геотехнічних 

споруд не має ризиків техногенного впливу на природне середовище. Старі 

кар’єри заповнені водою, яка не має значної мінералізації. Тому їх 

техногенний вплив на природне середовище незначний. 

9) Техногенний вплив хвостосховищ Войкове та Об’єднане має 

напрямок до ставка-накопичувача балки Свистунова. Подальше нарощування 
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хвостосховищ діє подібно до нарощуванню відвалів – збільшує потоки 

значномінералізованих вод, які негативно діють на прилеглий породний 

масив. Виникають деформаційні, міцнісні і фільтраційні зміни властивостей 

порід, які призводять до виникненню порожнин, зсувів.  

10) Виявлена системність тріщин під автошляхом Кривий Ріг-

Широке та наявність потоків значномінералізованої води які можуть 

привести до появи порожнин та суфозій в породному масиві під автошляхом. 

11) Відвали №2 і №3 АМКР мають меншу висоту ніж відвали 

Лівобережні. Їх вплив в даний час виражається як незначним потоком 

мінералізованих вод, так і заболочуванням прилеглої території. Нарощування 

відвалів збільшить техногенні потоки значномінералізованих вод, підвищить 

солоність вод в ставку біля селища Рахманівка, а також ступінь техногенного 

заболочування прилеглих територій. 

12) Наявність тектонічних порушень в основі хвостосховища 

Об’єднане може викликати зсув при сейсмічній дії вибухових робіт на 

прилеглих кар’єрах або при землетрусі. На даний час система тектонічних та 

неотектонічних порушень породного масиву території сільради майже не 

вивчалась. Необхідно провести детальне геофізичне дослідження, щодо 

визначення сітки тектонічних та неотектонічних порушень породного масиву 

по всій території сільради. 

13) Балка Безіменна є «живою», тобто такою що постійно змінює 

свої розміри. Ця балка є центральною на території сільради. Відгалуження 

цієї балки на сході можуть завдати шкоди автошляху Кривий Ріг – Широке. 

14) Для визначення динаміки техногенних процесів в породному 

масиві території сільради необхідно проводити подальший системний 

інструментальний моніторинг геодинамічного стану зазначеного породного 

масиву. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГОРНАЯ ВЫРАБОТКА" 

 
Приведены основные положения геомеханического обоснования состояния 

сопряжений системы "вертикальный шахтный ствол - горизонтальная горная 

выработка". 

Ключевые слова: вертикальный шахтный ствол, сопряжение, горизонтальная 

горная выработка, напряженно-деформированное состояние сопряжений, метод 

конечных элементов, геомеханическое моделирование. 

 

Приведені основні положення геомеханічного обґрунтування стану сполучень 

системи "вертикальний шахтний ствол – горизонтальна гірнича виробка". 

Ключові слова: вертикальний шахтний ствол, сполучення, горизонтальна 

гірнича виробка, напружено-деформований стан сполучень, метод кінцевих 

елементів, геомеханічне моделювання. 

 

The basic provisions of geomechanical justification of the state mate system of 

"vertical shaft - horizontal excavation". 

Key words: vertical shaft, a pair of horizontal excavation, the stress-strain state of 

interfaces, finite elements method, geomechanical modeling. 

 

Актуальность работы. Вертикальные стволы шахт сооружаются в 

комплексе с приствольными горизонтальными горными выработками: 
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- сопряжениями с выработками околоствольного двора,  

- камерами загрузочных устройств и бункеров;  

- камерами зумфового водоотлива; 

- перекачными, редукционными камерами, калориферными, вентиля-

ционными каналами и др. 

Количество и конструкции приствольных выработок зависят от типа 

шахтного ствола, в комплекс которого они входят. Основными 

приствольными выработками главных стволов являются камеры загрузочных 

устройств и бункеров. 

Камеры загрузочных устройств размещаются в главных стволах в 

районе рабочих горизонтов. Они имеют размеры в плане 6-10 м, по высоте от 

10 до 17 м. Свод камер может выполняться плоским или пологим, стены – 

вертикальные. Камеры отделяются от ствола железобетонной перемычкой.  

Сопряжения стволов сооружают на откаточных и вентиляционных 

горизонтах. 

Высота сопряжений в месте пересечения их со стволом определяется 

из условия пропуска длинномерного материала (рельс, труб) и составляет не 

менее 4,5 м. 

Высота сопряжений с противоположного торца принимается равной 

высоты примыкающей к сопряжению горизонтальной выработки 

околоствольного двора. 

Ширина определяется шириной междупутья, равной расстоянию 

между осями клетей и шириной прохода для людей, но в большинстве 

случаев принимается равной диаметру ствола. 

Характерными видами повреждений на сопряжениях являются от-

слоение, скалывание крепи, трещины, заколы, вывалы крепи и пород, дефор-

мации арматурных элементов, искривление расстрелов и проводников [1]. 

Прослеживается тенденция ухудшения состояния крепи сопряжений 

по мере роста глубины стволов. 

Нарушения крепи возникают под влиянием комплекса причин 

основными из них являются: 

- изменение напряженно- деформированного состояния массива при 

проходке сопряжений, характеризующихся раскрытием больших поперечных 

сечений; 

- несоответствие проектных решений фактическим горно-

геологическим условиям и др. 

На процесс деформирования сопряжений оказывают существенное 

влияние физико-механические свойства вмещающих пород, тип крепи и вид 

приствольной выработки [2]. 

При сооружении сопряжений и камер в ранее пройденных 

вертикальных стволах необходимо учитывать ряд дополнительных факторов. 
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Так, в процессе строительства и эксплуатации ствола вокруг него может 

образовываться зона нарушенных пород. Глубина зоны нарушения вглубь 

массива изменяется в пределах 0,5 - 3,0 м и зависит от свойств пород, 

ориентации залегания слоев. Увеличения размеров зоны нарушенных пород 

имеет место в направлении их падения [3]. 

Кроме того, при проходке стволов с применением буровзрывных 

работ имеют место переборы выемки породы, которые составляют 12,0-

17,5% общего объема выемки породы. На сопряжениях они превышают в 1,5-

2 раза толщину крепи. 

На крепь сопряжений ствола в процессе эксплуатации передается 

комплекс негативных воздействий (давление горных пород, подземных вод, 

коррозия бетона и металла, воздействие агрессивной шахтной атмосферы и 

др.), что приводит к снижению ее эксплуатационных свойств [4]. 

Таким образом, участки сопряжения стволов и горизонтальных 

горных выработок относятся к наиболее сложным объектам строительства и 

эксплуатации шахт и рудников [5,6]. 

Изложение основного материала и результаты. В процессе 

изучения условий эксплуатации Криворожского железорудного бассейна 

накоплены весомые знания об особенностях проявления горного давления в 

подземных выработках, в т.ч. и в вертикальных столах. Наиболее сложным 

участком является сопряжение ствола с горизонтальными выработками, 

поэтому целью данного исследования является определение напряженно-

деформированного состояния (НДС) сопряжений системы "ствол - 

горизонтальная выработка" при взаимодействии крепления с деформативным 

массивом. В качестве метода исследования использован метод конечных 

элементов (МКЭ), программная реализация которого базируется на 

профессиональном расчетном комплексе Structure САD for Windows version 

7.31 R4 (SСАD), который имеет значительную теоретическую разработку и 

практическою апробацию. 

Проведение исследований выполнено в упругой постановке, так как 

известно, что упругая постановка исследований позволяет определить 

основные тенденции деформирования сложной системы «ствол - 

горизонтальная выработка». 

Для проведения численных расчетов созданы две конечно-

элементные модели (КЭ-модели, рис. 1.), которые являются континуальными 

на основе объемных конечных элементов. В качестве базового применялся 

КЭ библиотеки SСАD элемент 36 (8 – узловой изопараметрический конечный 

объемный элемент задачи теории упругости), который наиболее 

соответствует геометрии модели и позволяет получить точные результаты. 

Тип КЭ, который применен в расчетах, определяется формой функциями 

которые определяют зависимость между перемещениями в узлах КЭ и узлов 
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системы, физическим законом, который определяет зависимость между 

внутренними усилиями и внутренними перемещениями, и набором 

параметров (жесткостей), которые входят в описание этого закона и так 

далее. Все узлы и элементы схемы нумеруются. Номера, которые присвоены 

КЭ, следует трактовать только как имена, которые позволяю сделать 

необходимые ссылки в процессе расчета. 

 

 
Рис. 1. КЭ-модели ствола (с граничными условиями): 

а) без сопряжения; б) вместе с сопряжением с горизонтальной выработкой  

 

Таким образом, дискретизацию модели можно считать 

оптимизированной по параметру количества конечных элементов и их 

отношения к объему модели, что в дальнейшем положительно влияет на 

сходимость решения мульти фронтальным методом с автоматическим 

способом оптимизации ширины ленты (точность разложения матрицы 1∙106). 

Правило знаков для перемещений принято таким образом, что линейные 

перемещения положительны, если они направлены в сторону возрастания 

соответствующей координаты, а углы поворота положительны, если они 

отвечают правилу правого винта. 

Правила знаков для напряжений приняты следующие. Компоненты 

объемного напряженного состояния определяются для элементарного 

параллелепипеда, который выделен вокруг точки действия напряжений.  

Кроме того, устанавливаются нормальные напряжения Nх(σх), Nу(σу), 

Nz (σz) и касательные напряжения Тху (τху), Тух (τух), Тzх (τzх), Туz (τуz) 

(обозначение компонент в комплексе SСАD). С учетом закона парности 

касательных напряжений (Тху=Тух, Тzх =Тzх, Туz=Тzу) выводятся лишь значения 

трех из них: Тху, Тхz, Туz. 
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На рис. 2 показаны положительные значения направлений 

напряжений данного наименования соответствующих осей, вдоль которых 

они направлены, а также плоскостей, в которых они действуют. 

 
Рис. 2 Направления положительных значений напряжений 

 

Созданные пространственные модели из объемных элементов для 

исследования НДС ствола и сопряжения (рис.1) наиболее полно отражает 

следующие особенности реальной конструкции: 

- влияние пространственного фактора на формирование 

напряженного состояния, то есть влияние третьей компоненты σу на 

компоненты σх и σу; 

- наиболее полное воссоздание взаимодействия железобетонного 

крепления породным массивом. 

Разработка этих двух моделей также обусловлена проведением 

исследования влияния граничных условий, расположенных по нижней грани 

модели. В стандартных моделях, не учитывающих влияние сопряжения с 

горизонтальной выработкой на деформирование общей системы и ствола в 

частности, в качестве граничных условий по нижней грани КЭ-модели 

устанавливают запреты перемещений по всем трем степеням свободы. 

Однако, в реальной ситуации деформирования данной системы об отсутствии 

перемещений не приходится говорить, так как деформативность сопряжения 

явно конечна и позволяет стволу и окружающему массиву развивать как 

горизонтальные, так и вертикальные перемещения. Поэтому результаты 

расчета КЭ-модели, представленной на рис. 1, а, являясь стандартными, 

будут сравниваться с результатами расчета общей системы «ствол -

горизонтальная выработка», что позволит выяснить, насколько 

достоверными являются результаты расчета модели ствола без учета 

сопряжения. 

Размеры расчетной области составляют:  

длина (по горизонтальной оси х)    – 13,4 м;  

высота (по вертикальной оси г)      – 48,0 м,  

ширина (по горизонтальной оси у) – 15 м. 
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Количество КЭ в моделях: 1-ой – 15296, 2-ой – 33114, количество 

узлов: 1-ой – 17473, 2-ой – 37193; количество степеней свободы: 1-ой – около 

52419, 2-ой – около 111579. Данная задача может считаться задачей средней 

размерности (количество КЭ - до 50 тысяч). 

Объем конечного элемента в моделях колеблется в пределах от 

0,12 м3 до 3 м3 (специальные КЭ в месте сопряжения), что для модели таких 

размеров достаточно, чтобы сходимость решения и точность результатов 

были достаточно высоки. На рис. 3 представлены фрагменты второй КЭ-

модели, в которой массив фрагментирован и для иллюстрации соединения 

частей модели показано лишь ее крепление. 

Примененная при создании перехода техника конечно-элементной 

дискретизации (рис.1) заключалась в создании отдельно подсхемы ствола и 

подсхемы горизонтальной выработки, причем, кроме крепления, объемными 

КЭ моделировался окружающий массив. После размещения в пространстве  

 
Рис. 3 Вид фрагмента КЭ-модели: 

а - вид со стороны ствола; б - вид со стороны массива 

 

модели горизонтальной и вертикальной подсхем с помощью приема, 

возможного в данном комплексе, часть горизонтальной подсхемы изгибалась 

в два приема и собиралась с вертикальной подсхемой с образованием общей 

КЭ-модели. В процессе такого изгиба в КЭ- модели образовались три зоны 

искаженных изопараметрических КЭ (рис. 4, в), причем зона 1 и 2 несколько 

отрицательно влияет на точность результатов. 

Даже притом, что во всей модели все узлы являются совместными, 

то есть узлы, находящиеся на ребре КЭ, отсутствуют, точность получения 

результатов по напряжениям в 1 и особенно 2 зоне занижена, что связано с 

увеличением размеров КЭ. Напряженное состояние в зоне 3 (рис. 4, в) можно 

считать удовлетворительным с точки зрения расположения изополей, что 

объясняется незначительным увеличением размеров КЭ по сравнению с 

размерами КЭ окружающего массива и крепления горизонтальной выработки 

и вертикального ствола. В зоне 1 напряжения также распределяются 
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удовлетворительно, однако на их распределение негативно влияет 

вытянутость КЭ и даже ввод дополнительных узлов в изопараметрический 

КЭ не улучшает ситуацию. Также зона 3, которая представляет собой один 

КЭ больших размеров, не улучшает ситуацию в напряженном состоянии. 

 
Рис.4. Фрагмент КЭ -модели ствола: 

а)сопряжение и подходная выработка с массивом ;б)сопряжение- вид 

со стороны подходной; в) сопряжение - вид со стороны ствола 

 

Эту проблему в данном исследовании исправить сложно, так как, не 

разбив данную часть сопряжения на 3 зоны, провести сборку горизонта. 

В других комплексах, которые оперируют с моделью как уже заранее 

созданной геометрией (как комплекс МSС.Nаstran, который проводит 

разбивку твердотельных геометрий SolidWorks), провести дискретизацию 

такой системы возможно лишь на основе тетраэдров, что значительно 

ухудшает точность полученных результатов. Поэтому в данном 

исследовании, пока не разработаны принципы создания моделей столь 

сложных многосоставных объектов, применение разработанных КЭ-моделей 

является обоснованным. 

Для отображения свойств массива и бетонного крепления моделям 

присваивались деформационные параметры. 

На КЭ-модели наложены следующие граничные условия: 

- верх модели свободен от граничных условий; 

- правая (плоскость симметрии) и левая плоскость – запрет деформа-

ций по горизонтальным осям; 
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- низ модели – запрет деформаций по горизонтальной и вертикальной 

осям. 

После выполнения всех операций проводились расчеты и их 

результаты были проанализированы. Проанализируем результаты НДС 

моделей системы «ствол-горизонтальная выработка». 

Анализ деформированного состояния двух моделей показывает, что учет 

сопряжения ствола и подходной выработки значительно влияет на распределение 

перемещений, чем случай, в котором сопряжение заменяется граничными 

условиями. Качественно характер горизонтальных перемещений по двум осям в 

двух моделях практически идентичен, однако количественно распределение 

перемещений значительно отличается. Следует отметить, что на границе слоев 

(между жесткостями 2 и 3) наблюдается характерная зона перераспределения 

горизонтальных напряжений, обусловленная скачкообразным изменением 

деформационных характеристик породного массива. 

Также следует отметить характерную зону распределения 

горизонтальных перемещений в нижней части ствола в модели с 

сопряжением, которая объясняется активным деформированием как 

сопряжения, так и горизонтальной выработки. Несомненно, учесть характер 

деформирования в случае граничных условий невозможно. 

Кроме качественных изменений изополей горизонтальных 

перемещений, следует отметить количественные изменения. Так отличие 

между горизонтальными перемещениями двух моделей следующие: 

максимальные горизонтальные перемещения по оси X изменились в 3,5...3,6 

раза (с -8,19 до -29,6 мм в верхней части модели) и максимальные 

горизонтальные перемещения по оси Y изменились примерно в 2 раза (с -2,27 

до -5,25 мм в верхней части модели). Сравнение модели в нижней части 

ствола может показать изменение до 4 раз, однако такое сравнение не будет 

корректным, так как модель с граничными условиями по нижней грани 

значительно уступает модели с сопряжением по уровню адекватности 

реальному поведению системы «ствол - горизонтальная выработка». 

Наибольший интерес представляет картина распределения 

вертикальных перемещений в обеих моделях, так как характер распределения 

данного параметра изменился и качественно, и количественно. 

Прежде всего, следует отметить, что в модели с сопряжением можно 

отметить несколько неравномерный характер распределения вертикальных 

перемещений в области примыкания к сопряжению. Качественно характер 

вертикальных перемещений значительно изменяется, что связано с влиянием 

граничных условий модели без сопряжения, которые запрещают 

вертикальные напряжения, однако на границе реального сопряжения и ствола 

отмечается зона активного деформирования, отмеченного изменением 

армировки скачком ствола и возможными трещинами. 
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Так в модели без сопряжения вертикальные перемещения по нижней 

границе ствола ожидаемо, равны нулю, в то время как в модели с сопряжением 

перемещения на той же границе равны -116...-120 мм. Это объясняется 

значительной деформационной способностью, как сопряжения, так и 

горизонтальной выработки, которые, деформируясь, позволяют развиваться и 

вертикальным перемещениям ствола. Количественно максимальные 

вертикальные перемещения в верхней части ствола увели-чиваются в модели с 

сопряжением в 4,48...4,5 раза (с -51,48 до -230,93 мм), что свидетельствует о 

значительном влиянии сопряжения на общее деформированное состояние 

модели системы «ствол-горизонтальная выработка». 

Напряженное состояние значительно изменяется как качественно, 

так и количественно, что также отображается в зоне границы ствола и 

сопряжения, где концентрация напряжений наибольшая. 

Так максимальные горизонтальные перемещения качественно 

изменились в месте примыкания ствола к сопряжению, причем они 

изменились и количественно (в 2,2...2,3 раза – с -5,5 МПа до -12,6 МПа). При 

анализе горизонтальных перемещений также следует отметить зону 

перенапряжения, обусловленную скачком деформационных характеристик 

между жесткостями 2 и 3, однако в модели с сопряжением ее расположение 

несколько сглажено, что обусловлено значительным перенапряжением в 

концентраторе на границе ствола и сопряжения. 

Характер распределения вертикальных напряжений в обеих моделях 

качественно более сходен, однако, в модели с сопряжением отмечается 

неравномерное распределение изополей ближе к границе ствола и сопряжения. 

Количественно вертикальные напряжения также значительно меняются в 

обеих моделях, увеличиваясь в модели с сопряжением примерно в 2,5...2,6 раза 

(с 29,2 МПа до – 75,3 МПа). Такие значения сжимающих вертикальных 

напряжений свидетельствуют о возможном трещинообразовании бетона в 

концентраторе на границе ствола и сопряжения. 

Исследование модели с сопряжением также дает возможность 

проанализировать влияние сопряжения, которое вызывает неравномерность 

распределения напряжений, связанное с неравномерностью деформирования, 

которое менее выражено в модели без сопряжения, в которой крепления 

ствола в вертикальном направлении деформируется более равномерно. 

Значительно влияние сопряжения отражается в картине касательных 

напряжений в плоскости поперечного сечения ствола (в кольцевом 

направлении). Это отображено не только в качественном характере 

распределения касательных напряжений, но и в их значительном увеличении 

в модели с сопряжением (примерно в 12... 13 раз – с 1,3 МПа до – 17,3 Па). 

Значительная концентрация напряжений также наблюдается в зоне 

примыкания ствола и сопряжения. 
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Для более детального анализа данного концентратора также прове-

ден анализ НДС сопряжения, который позволил более детального расмотреть  

поведение системы "ствол-горизонтальная выработка". 

Полученные результаты анализа модели ствола с сопряжением 

свидетельствуют о значительных вертикальных перемещениях и высоком 

уровне напряженного состояния. Так горизонтальные перемещения 

сопряжения и горизонтальной выработки незначительны (до 30 мм), однако 

уровень вертикальных напряжений (максимальные – 202 мм, средний 

уровень – 130-140 мм) свидетельствует об оседаниях сопряжения. Также 

следует отметить, что вертикальные перемещения не отличаются 

значительной неравномерностью, что является позитивным фактором и 

свидетельствует о достаточной жесткости сопряжения. 

Выводы 

1. Вертикальные стволы шахт сооружаются в комплексе с 

приствольными горизонтальными горными выработками. 

2. Количество и конструкции приствольных выработок зависит от 

типа шахтного ствола, в комплекс которого они входят.  

3. Сопряжения вертикальных стволов и горизонтальных выработок 

относятся к наиболее сложным объектам строительства и эксплуатации шахт 

и рудников. 

4. На крепь сопряжений вертикального ствола и горизонтальных 

горных выработок в процессе эксплуатации передается комплекс негативных 

воздействий (давление горных пород, подземных вод, коррозия бетона и 

металла, воздействие агрессивной шахтной атмосферы и др.) что приводит к 

снижению ее эксплуатационных свойств. 

5. Характерными видами повреждений на сопряжениях являются 

отслоение, скалывание крепи, трещины, заколы, вывалы крепи и пород, 

деформации арматурных элементов, искривление расстрелов и проводников. 

6. Прослеживается тенденция ухудшения состояния крепи 

сопряжений по мере роста глубины стволов. 

7. На процесс деформирования сопряжений оказывают существенное 

влияние физико-механические свойства вмещающих пород, тип крепи и вид 

приствольной выработки. 

8. При проходке стволов с применением буровзрывных работ имеют 

место перебуры выемки породы, которые составляют 12,0-17,5% общего 

объёма выемки породы. На сопряжениях они превышают в 1,5-2 раза 

толщину крепи. 

9. Результаты анализа модели вертикального ствола с сопряжением с 

горизонтальными горными выработками свидетельствуют о вертикальных 

перемещениях, высоком уровне напряженного состояния, а также об 

оседаниях сопряжения. Следует отметить, что вертикальные перемещения не 
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отличаются значительной неравномерностью, что является позитивным 

фактором и свидетельствует о достаточной жесткости сопряжения. 
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КРИВИЙ РІГ" 

 
Приведені основні положення обґрунтування необхідності проведення комплексу 

досліджень з оцінки геодинамічного стану території будівництва "ІІІ карти" 

хвостосховища  "Об'єднане" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". 



 132 

Ключові слова: геодинамічний стан, хвостосховище, геологічне середовище, 

техногенна ситуація. 

Приведены основные положения обоснования необходимости проведения 

комплекса исследований по оценке геодинамического состояния территории 

строительства "III карты" хвостохранилища "Объединенное" ПАО 

"АрселорМиттал Кривой Рог". 

Ключевые слова: геодинамическое состояние, хвостохранилище, геологическая 

среда, техногенная ситуация. 

The basic provisions of the justification of the need for complex studies on the 

assessment of the geodynamic state of the construction site "III maps" tailing "United", 

PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih". 

Key words: geodynamic condition, tailings, geological environment, man-made 

situation. 

 

Актуальність роботи: Геологічне середовище території, що буде 

задіяна під будівництво «ІІІ карти» хвостосховища "Об'єднане" знаходяться у 

зоні впливу потужного Криворізько-Кременчуцького розлому і 

характеризуються надзвичайно високим ступенем техногенного та 

екологічного навантаження на довкілля. 

Розташування промислових підприємств у районі зазначеної 

території пов’язане з видобутком і збагаченням залізних руд. На протязі 

останніх 60-ти років найбільший техногенний та екологічний тиск на згадану 

територію створюють такі гіганти гірничо-видобувної промисловості як 

ПрАТ «Південний ГЗК» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Раніше ця територія, що розташована у межах Криворізько-

Кременчуцького розлому знаходилась у стані відносної рівноваги. В 

результаті інтенсивного видобутку і збагачення залізних руд рівновагу 

порушено, а це може призвести до деформації породного масиву території, 

порушення стійкості гребель, дамб водосховищ та хвостосховищ.  

Без відповідних комплексних досліджень дуже важко  прогнозувати 

наслідки господарської діяльності як  для гірничих підприємств, так і селищ 

території, а також його мешканців. 

Викладення основного матеріалу та результати. Дії на 

навколишнє природне середовище гірничо-видобувних об’єктів значимі по 

інтенсивності та охопленню простору, мають велику тривалість, впливають 

на всі елементи навколишнього середовища. Більша частина змін у 

навколишньому середовищі є незворотною. Геологічне середовище, напевно 

як не одне з природних середовищ, підпадає найбільшому істотному впливу 

підприємств з видобутку залізних руд. Тісним зв’язком дії на геологічне 

середовище, пов’язана дія на ґрунти, підземні і поверхневі води. Зміни в 

геологічному середовищі Криворізького родовища прийняли колосальні 

масштаби. Присутність незаповнених порожнеч в земній корі, які утворились 

в результаті видобутку корисних копалин, порушеність руху підземних вод 
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та поверхневого стоку, концентрація неврівноваженої напруги гірничих порід 

обумовлює виникнення геологічних проявів з дуже тяжкими техногенними та 

екологічними наслідками. 

Проаналізувавши стан геологічного середовища вищеназваної 

території на сьогодні, можна зробити висновок, що розвиток господарської 

діяльності гірничо-видобувних підприємств відбувається в умовах 

техногенної та екологічної дестабілізації довкілля, у тому числі і 

геологічного середовища. Після масштабного промислового, водно-

господарського будівництва, накопичення і перерозподілу поверхневих та 

підземних ресурсів, зниження природних дренажів (засипка та забудова  

балок) територія зазначеного будівництва втратила природну фільтраційну 

здатність і збільшує водонасиченність верхньої зони геологічного 

середовища. 

Особливо гостра проблема розвитку гірничо-видобувного комплексу 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виникла в теперішній час і  на подальшу 

перспективу, так як розвиток комплексу потребує будівництва «ІІІ карти» 

хвостосховища "Об'єднане". Головним чином відходи збагачення залізних 

руд, що накопичуються у хвостосховищах представленні дрібними 

частинками (0,1 – 0,001 мм) кварцу, польових шпатів та інших мінералів і в 

природному стані  майже не мають питомого зчеплення. З наведеного слідує, 

що хвости можна розглядати як практично пилуваті піски. Їх можна віднести 

до ІІ категорії за сейсмічністю. Якщо взяти до уваги вплив ґрунтів та 

ґрунтових вод, а також те що при вибухах та інших динамічних впливах 

хвости у хвостосховищах частково можуть переходити в рідкий стан і при 

цьому збільшувати тиск на огороджувальні дамби, з оглядом на викладене, 

можна констатувати, що існує досить висока вірогідність техногенного 

руйнування дамб хвостосховищ. 

У випадку прориву дамб хвостосховища "Об'єднане" «ІІІ карта» 

виникне техногенно-екологічна катастрофа, так як значні земельні площі 

межуючи із хвостосховищем «ІІІ карта» будуть залиті хвостами з можливими 

дуже тяжкими наслідками для населення та довкілля. 

Специфічність зазначеної території, що прилягає до міста Кривий 

Ріг, полягає у тому, щоб видобуток та переробка залізних руд завжди 

розглядались як стратегічна задача, що підлягає централізованому 

державному управлінню. 

У попередні часи завданнями підвищення об’ємів видобутку залізних 

руд приділялася істотно більша увага ніж питанням охорони навколишнього 

середовища та екологічної безпеки. Таким чином техногенні та екологічні 

аспекти видобутку залізних руд у місті Кривий Ріг відігравали друго- та 

третьорядну роль. У зародковому стані перебували питання екології, 

законодавство та практика охорони навколишнього середовища. При 
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створенні підприємств з видобутку та переробки залізних руд недооцінені 

базові характеристики вихідного стану навколишнього середовища, тому й 

немає даних, що дозволяють порівнювати сучасний стан природної 

спадщини в місцях розміщення залізорудних об’єктів. 

Подібний підхід та практика екстенсивного виробництва 

залізорудної сировини, зумовили широкомасштабні несприятливі наслідки 

видобутку і збагачення залізних руд в м. Кривий Ріг та прилеглих районах. 

У теперішній час для територій міста Кривий Ріг та прилеглих 

районів із надзвичайно високим ступенем техногенного та екологічного 

навантаження, у межах гірничопромислових відходів гірничо-видобувних 

підприємств, мають місце зміни геологічного середовища природного та 

техногенного характеру. Вони включають порушення інженерно-

геологічного, геодинамічного характеру, котрі локалізуються головним 

чином у зонах тектонічних та неотектонічних порушень. Дослідженнями 

НДГРІ ДВНЗ «КНУ» виявлені зміни фізико-механічних властивостей ґрунтів 

та масиву гірських порід над даними зонами, що робить таки ділянки 

аномальними у відношенні стійкості до зсувів та обвалень. На цих же 

ділянках локалізуються негативні гідрогеологічні та гідрохімічні процеси [1]. 

У вирішенні проблем збереження природного довкілля важливе значення 

має вивчення сучасних екологічних процесів, що пов’язані із людською 

діяльністю. У колі досліджень, спрямованих на охорону земних надр та 

раціональне використання геологічного середовища, в останні десятиріччя 

все більше уваги привертають неотектонічні розломні зони сучасної 

підвищеної проникності (НЗПП), з якими пов’язані зони розущільнення 

(тріщінуватості) гірських порід та підвищена флюїдопровідність. Для 

території між містом Кривий Ріг та прилеглими районами дослідження НЗПП 

є особливо актуальними. Визначаючи шляхи посиленої міграції поверхневих 

та підземних вод, вони обумовлюють шляхи транспортування розчинених, у 

тому числі шкідливих, речовин, що веде до забруднення ними 

навколишнього середовища. НЗПП також активно впливають на міцність 

ґрунтів, ускладнюючи інженерно-геологічні умови в місцях видобутку 

залізних руд та прилеглих районах. 

Незважаючи на широке розповсюдження, НЗПП мають, як правило 

прихований характер внаслідок їх перекриття сучасними пухкими, часто 

потужними відкладами. Застосування традиційних методів виявлення цих 

зон вимагає великих обсягів робіт, значних коштів та тривалого часу. Це 

визначає необхідність вдосконалення існуючих та розробки більш 

ефективних методів прогнозування НЗПП для оперативного вирішення 

різноманітних геологічних техногенних та екологічних задач. 

Враховуючи вище наведене логічно зробити висновок про те, що 

одним із головних питань, потребуючих негайного вирішення для 
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будівництва «ІІІ карти» хвостосховища "Об'єднане" ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» є дослідження впливу об’єкту, що проектується на навколишнє 

природне середовище, потенційних загроз від гірничих відводів та 

промислових площ цього об’єкту, а також розробка рекомендацій із 

запобігання аварійних техногенних та екологічних ситуацій та катастроф, що 

можуть привести до негативних соціально-економічних наслідків. Такі 

дослідження потрібні перш за все для забезпечення безпечних умов 

життєдіяльності зазначеного району, контролю та корегування технологічних 

процесів видобутку і збагачення залізних руд. 

Основними причинами виникнення проблем, які можуть спричинити 

на зазначеній території природно-техногенні катастрофи є:  

- розвиток ендогенних і екзогенних геологічних, в тому числі 

неотектонічних процесів, які активізують природні та техногенні рухи 

розломних зон земної кори, зсуви, провали, просідання земної поверхні; 

- складування значних об’ємів твердих і рідких залізорудних відходів 

у хвостосховищі; 

- забруднення ґрунтів токсичними хімічними елементами; 

- порушення природного гідрогеологічного та гідрологічного 

режимів району; 

- відсутність постійного моніторингу довкілля; 

- відсутність єдиної технічної політики, щодо відпрацювання 

родовищ, збагачення залізних руд та заходів, що запобігають техногенним 

катастрофам; 

- відсутність системи наукового вивчення негативних геологічних, 

техногенних та екологічних процесів, що відбуваються при видобутку та 

переробці залізних руд. 

В даних умовах виникають труднощі з можливостями застосування 

традиційних методів досліджень та прогнозу інженерно-геологічного 

геодинамічного стану ґрунтів та масиву гірських порід у районі будівництва 

«ІІІ карти» хвостосховища та прилеглих територіях.    

НДГРІ ДВНЗ «КНУ» має сучасні методики та мобільне апаратурне 

забезпечення, які для вирішення зазначеної проблеми показали високу 

ефективність виявлення ділянок породного масиву, що знаходяться в 

напруженому стані та які деформуються у теперішній час, оцінці ступеня 

його порушенності в результаті гірничих робіт, потенційно зсувонебезпечних 

ділянок, ділянок зсовування та воронкоутворення, обводнених та карстових 

зон, напрямку руху підземних вод.  

З метою визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми, 

прогнозування й попередження можливих порушень територій, що будуть 

задіяні та прилеглих до будівництва геотехнічної споруди «ІІІ карта» 

хвостосховища "Об'єднане" ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», та розробки 
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заходів щодо усунення умов виникнення природно-техногенних катастроф, 

актуальним і доцільним є виконання комплексу досліджень фактичного 

геодинамічного стану геологічного середовища територій, що будуть задіяні 

та прилеглих до будівництва геотехнічної споруди «ІІІ карта» хвостосховища 

«АрселорМіттал Кривий Ріг»», з метою прогнозування техногенних та 

екологічних процесів в умовах подальшого розвитку гірничо-видобувного 

комплексу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».   

Мета пропонуємих досліджень – оцінка та прогноз сучасного стану, 

ступеня порушення породного масиву геологічного середовища в районі, що 

буде задіяно, а також прилеглому до будівництва геотехнічної споруди «ІІІ 

карта» хвостосховища "Об'єднане" ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» [2-5]. 

Виконання досліджень включає:  

- геофізичні дослідження стану породного масиву сучасними 

безконтактними мобільними апаратурними методами реєстрації параметрів 

природного імпульсного електромагнітного поля Землі, резонансного 

акустичного профілювання, та іншими; 

- складання інженерно-геологічних карт геодинамічного та 

геогідрологічного стану осадкового чохла та кристалічного  фундамента, 

прогноз міграції підземних вод; 

- виявлення аномальних в інженерно-геологічному відношенні 

ділянок кристалічного фундаменту та осадкового чохла;  

- визначення головних чинників негативного впливу техногенних 

навантажень на навколишнє середовище досліджуємої території; 

- прогнозування деформаційних процесів і можливих аварійних 

ситуацій техногенного та екологічного походження від гірничих робіт; 

- розробка заходів зі зменшення негативного впливу техногенних 

навантажень на навколишнє середовище від експлуатації «ІІІ карти» 

хвостосховища «Об’єднане». 

 Виконання досліджень, що пропонуються, дозволить створити базу 

первинних даних про геодинамічний стан досліджуваного породного масиву 

з виділенням аномальних зон та ділянок, отримати вихідну інформацію для 

розробки програми робіт із запобіганням можливих техногенних катастроф 

від наслідків будівництва зазначеної геотехнічної споруди. 

Результати запропонованих досліджень будуть основою для 

інформування адміністративних державних органів про необхідність та 

об'єми проведення захисних заходів, щодо усунення умов виникнення 

природно-техногенних катастроф на територіях прилеглих до геотехнічної 

споруди «ІІІ карти» хвостосховища «Об’єднане» ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», а також дасть можливість застосовувати набутній досвід і на 

інші регіони м. Кривий Ріг, що будуть задіяні в будівництві хвостосховищ в 

умовах подальшого розвитку гірничо-видобувного комплексу Кривбасу. 
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Висновки 

1. Геологічне середовище Кривбасу характеризується надзвичайно 

високим ступенем техногенного та екологічного навантаження на довкілля. 

2. Розташування промислових підприємств Кривбасу пов’язане з 

видобутком і збагаченням залізних руд. 

3. Дії на навколишнє природне середовище гірничо-видобувних 

об’єктів значимі по інтенсивності та охвату простору, мають велику 

тривалість, впливають на всі елементи навколишнього середовища. 

4. Без відповідних комплексних геофізичних досліджень дуже важко 

прогнозувати наслідки господарської діяльності, як для гірничих 

підприємств, так і для селищ регіону, а також його мешканців. 

5. НДГРІ ДВНЗ «КНУ» має сучасні методики и мобільне апаратурне 

забезпечення, які показали високу ефективність виявлення ділянок гірського 

масиву, що знаходяться в напруженому стані, та які деформуються у 

теперішній час, оцінці ступеня його порушеності в результаті гірничих робіт, 

потенційно зсувонебезпечних ділянок, ділянок зсовування та воронко- 

утворення, обводнених та карстових зон, напрямку руху підземних вод. 

6. Виконання геофізичних досліджень дозволить створити для 

обстежуваних територій регіонів Кривбасу базу первинних даних про 

сучасний геодинамічний стан досліджуваного масиву з виділенням 

аномальних зон та ділянок, отримати вихідну інформацію для розробки 

програми робіт із запобігання можливих техногенних катастроф від наслідків 

ведення гірничих робіт. 

7. Результати запропонованих досліджень будуть основою для 

інформування адміністративних державних органів про необхідність та 

об’єми проведення захисних заходів, щодо усунення умов виникнення 

природно-техногенних катастроф у різних регіонах Кривбасу. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОРОДНОГО МАССИВА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "СЛАНЦЕВЫЕ СКАЛЫ" 

 
Приведены основные положения обоснования необходимости оценки 

современного состояния породного массива геологического памятника природы 

"Сланцевые скалы". 

Ключевые слова: геодинамическое состояние породного массива, геологический 

памятник природы, сланцевые породы. 

Приведені основні положення обґрунтування необхідності оцінки сучасного 

стану породного масиву геологічної пам'ятки природи "Сланцеві скелі". 

Ключові слова: геодинамічний стан породного масиву, геологічний пам'ятник 

природи, сланцеві породи. 

 

The basic provisions of justification for the assessments of the status of rock mass 

geological monument of nature "Shale rock". 

Key words: geodynamic state of a rock mass, the geological nature monument of shale 

rock. 
 

 Актуальность работы. Ценность геологического природного 

памятника "Сланцевые скалы" заключается в сохранении первоначального 

состояния геологической среды, которая предшествовала промышленному 

периоду добычи железных руд в Криворожском бассейне. 

Интенсивное развитие, как добычи железной руды, так и застройки 

городских территорий привели к значительному упадку состояния 

геологического природного памятника "Сланцевые скалы". 

С целью сохранения и поддержания в надлежащем состоянии 

геологического природного памятника «Сланцевые скалы» необходимо 

провести исследования по определению современного состояния 

геологической среды памятника, разработать комплекс мероприятий и 
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рекомендаций, которые позволят внести памятник в перечень объектов, 

имеющих не только природный аспект, а и научно-социальное значение [1]. 

Изложение основного материала и результаты. Геологический 

памятник природы «Сланцевые скалы» основан в 1972 году. Общая площадь 

памятника 4 гектара. 

Памятник природы "Сланцевые скалы" находится в Саксаганском 

районе г. Кривого Рога в пределах горного отвода шахтоуправления по 

подземной добыче железной руды ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» на 

правом берегу реки Саксагань. К западу от памятника на расстоянии 600 

метров находится карьер «Южный», на расстоянии 300 метров шахта 

«Северная», на расстоянии 500 метров шахта «Восточная». У геологического 

памятника природы «Сланцевые скалы» находится поселок Покровское. 

Скалы в основном состоят из сланцевых пород сине - черного цвета, 

а потому сланцы называются аспидными. 

Александр Поль приобрел этот участок земли у князя Кочубея и 

организовал добычу кровельного сланца. Такие пластины сланца 

использовались для покрытия зданий на станциях Катериновской железной 

дороги, для изготовления досок столов и как строительный материал для 

жилых зданий и их ограждений. 

В 1930 году впервые в Советском Союзе из аспидных сланцев 

получен легкий материал типа керамзит. 

Внизу у реки Саксагань находится пещера - старая штольня, где 

раньше добывали сланец, которая может быть памятником добычи пород 

подземным способом.  

Для выявления техногенных факторов влияющих на состояние 

породного массива, который составляет основу памятника, а также прилегает 

к нему, НИГРИ ГВУЗ «КНУ» имеет соответственные научные разработки, 

мобильную геофизическую аппаратуру и методики, которые позволят дать 

оценку нарушений породного массива под влиянием техногенных нагрузок 

горнодобывающих предприятий. 

Настоящая работа определяет основные технические требования и 

предполагаемый состав работ, необходимых для формирования технического 

предложения на выполнение работы "Определение влияния техногенных 

факторов на геологический памятник природы "Сланцевые скалы" и 

разработка мероприятий необходимых для его сохранения" (далее по тексту 

Работа) в части прогноза изменения инженерно-геологического состояния 

породного массива как самого памятника, так и  прилегающего к территории 

геологического памятника природы "Сланцевые скалы". 

Для определения влияния техногенных факторов на геологический 

памятник природы "Сланцевые скалы" и разработке мероприятий необходи-

мых для его сохранения требуется выполнить следующие основные работы: 
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1. Сбор исходных данных, ознакомление с объектом, анализ 

существующей инженерно-геологической документации состояния 

породного массива и территории обследуемого геологического памятника. 

Детальный визуальный осмотр объекта. Инструментальные геофизические 

обследования инженерно-геологического состояния породного массива 

геологического памятника. Осмотру подлежат все элементы геологического 

памятника, состояние которых оказывает техногенное влияние на прочность 

и долговечность геологического памятника, а также на безопасность его 

эксплуатации; 

2. Исследование геофизическим методом ЕИЭМПЗ современного 

состояния породного массива и прилегающей территории для определения 

нарушений массива, возможных техногенных сдвигов, направления 

движения подземных вод; 

3. Составление графиков, обработки данных и карт аномалий, 

адаптированных к плану поверхности исследуемой территории; 

4. Оценка прочностных свойств породного массива; 

5. Оценка геомеханического состояния породного массива с учетом 

существующих техногенных нарушений породного массива и прилегающей 

территории; 

6. Составление отчета о инженерно-геологическом состоянии 

геологического памятника природы "Сланцевые скалы"; 

7. Разработка мероприятий необходимых для сохранения 

геологического памятника природы "Сланцевые скалы" [2-5]. 

Мероприятия должны быть разработаны в соответствии с 

действующими нормативными документами Украины и требованиями 

компании "АрселорМиттал", с учетом решений предусмотренных проектом 

"Вскрытие и разработка гор.1135 м. Корректировка проектной 

документации", фактических горно-геологических условий разработки 

запасов гор.1045 м, гор. 1135м.  

Разработанные мероприятия должны обеспечить безопасность для 

жизни и здоровья людей, находящихся в охраняемой зоне объекта при 

условии извлечения запасов руды из недр земли. 

Технические решения должны  предусматривать использование 

прогрессивных технологий, оборудования и материалов, приводящих к 

снижению финансовых затрат. 

Указанные исследования и мероприятия позволят обеспечить 

сохранение и дальнейшее использование памятника в качестве заповедника и 

научной базы города Кривой Рог. 

Геологический памятник «Сланцевые скалы» может стать объектом 

городского туризма, а также естественной научной базой для студентов и 
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преподавателей при подготовке специалистов по геолого-экологическим и 

биологическим направлениям. 

Выводы 

1. Ценность геологического природного памятника "Сланцевые 

скалы" заключается в сохранении первоначального состояния геологической 

среды, которая предшествовала промышленному периоду добычи железных 

руд в Криворожском бассейне. 

2. Интенсивное развитие, как добычи железной руды, так и застройки 

городских территорий привели к упадку памятника «Сланцевые скалы». 

3. Для выявления техногенных факторов влияющих на состояние 

породного массива, который составляет основу памятника, а также прилегает 

к нему, НИГРИ ГВУЗ «КНУ» имеет соответственные научные разработки, 

мобильную геофизическую аппаратуру и методики, которые позволят дать 

оценку нарушений породного массива под влиянием техногенных нагрузок 

горнодобывающих предприятий. 

4. С целью сохранения и поддержания в надлежащем состоянии 

геологического памятника «Сланцевые скалы» необходимо провести 

исследования по определению современного состояния геологической среды 

памятника, разработать комплекс мероприятий и рекомендаций, которые 

позволят внести памятник в перечень объектов, имеющих не только 

природный аспект, а и научно-социальное значение. 

5. Указанные исследования и мероприятия позволят обеспечить 

сохранение и дальнейшее использование памятника в качестве заповедника и 

научной базы города Кривой Рог. 

6. Геологический памятник «Сланцевые скалы» может стать объектом 

городского туризма, а также естественной научной базой для студентов и 

преподавателей при подготовке специалистов по геолого-экологическим и 

биологическим направлениям. 
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ОГЛЯД ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ  

РУДОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ФАБРИК 
 

Першим етапом збагачення залізорудної сировини є подрібнення. Даний процес 

характеризується високою енергоємністю, та має вагомий вплив на подальшу якість 

вихідної сировини. Подрібнення виконується в кульових млинах, при їх експлуатації 

намагаються досягти максимального ККД, який буде при оптимальному 

завантаженні млина. При цьому не можна допускати перевантаження та аварійної 

зупинки, також слід враховувати пропорції куль та води які безпосередньо 

приймають участь в процесі подрібнення. Для підвищення ефективності подрібнення 

активно впроваджуються інформаційні технології які допомагають оптимально 

керувати технологічним обладнанням. Для вирішення цієї задачі слід синхронізувати 

роботу вимірювальних приладів, автоматики та інтелектуальних систем, а також 

приділити увагу нормуванню витрат електроенергії. Постає необхідність більш 

детального огляду режимів споживання електроенергії окремими механізмами та 

технологічними секціями РЗФ в цілому иа підвищення ефективності її використання. 

Ключові слова: збагачення, залізорудна сировина, енергоємність, подрібнення, 

кульовій млин, енергоефективність, керування, інтелектуальні системи, 

вимірювальні прилади, автоматика. 
 

Первым этапом обогащения железорудного сырья является измельчение. Этот 

процесс характеризуется высокой энергоемкостью, а также обладает 

существенным влиянием на дальнейшее качество исходного сырья. Измельчение 

выполняется в шаровых мельницах, при их эксплуатации стараются достичь 

максимального КПД, который будет при оптимальной загрузке мельницы. При этом 

не следует допускать перегрузки и аварийной остановки, также необходимо 

учитывать пропорции шаров и воды, которые непосредственно принимают участие 

в процессе измельчения. Для повышения эффективности измельчения активно 

внедряются информационные технологии, которые помогают оптимально 

управлять технологическим оборудованием. Для решения этой задачи необходимо 

синхронизировать работу измерительных приборов, автоматики и 
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интеллектуальных систем, а также уделить внимание нормированию расхода 

электроэнергии. Возникает необходимость более детального рассмотрения 

режимов потребления электроэнергии отдельными механизмами и 

технологическими секциями РОФ в целом, а также повышению эффективности ее 

использования. 

Ключевые слова: обогащение, железорудное сырье, энергоемкость, измельчение, 

шаровая мельница, энергоэффективность, управление, интеллектуальные системы, 

измерительные приборы, автоматика. 
 

The first stage of enrichment of iron ore is crushing. This process is highly energy 

intensive and has a significant impact on the quality of raw materials. Grinding is 

performed in ball mills, when operating try to achieve maximum efficiency, which will be at 

the optimal loading of a mill. This should not prevent overload and an emergency stop, it is 

also necessary to consider the proportions of the balls and water, which are directly 

involved in the grinding process. To improve the grinding efficiency are being actively 

implemented information technology that help optimally manage equipment. To solve this 

problem it is necessary to synchronize instrumentation, automation and intelligent systems 

and also to pay attention to the rationing of electricity consumption. There is a need for a 

more detailed consideration of modes of consumption of electric power by separate 

mechanisms and technological sections of ROF in General, and the effectiveness of its use. 

Key words: beneficiation, iron ore, energy consumption, grinding, ball mill, energy 

efficiency, management, intelligent systems, instrumentation, automation. 

 

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. 

У наш час достатньо актуальною проблемою для вітчизняних підприємств 

гірничо-металургійної галузі промисловості є підвищення конкурентоспро-

можності виробництва за рахунок зменшення собівартості продукції,  

оптимізації енерговитрат, стабілізації або поліпшення якості продукції тощо. 

Складна ситуація в енергетичному комплексі країни, зростаючий 

попит на енергію нестабільність тарифів та надто низька результативність 

використання енергетичних ресурсів у порівнянні зі світовими показниками 

визначили необхідність підвищення ефективності енергоспоживання та 

реалізації політики енергозбереження. Загально відомо, що одним з найбільш 

перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є оптимальне керування 

збагачувальним обладнанням в умовах обмеження електроенергії. 

Практика показує, що без освоєння нових технологій, сучасного 

високопродуктивного устаткування, без регулярної модернізації виробництва 

підприємствам неможливо забезпечити високий організаційно-технічний 

рівень виробництва.[ 1] 

Криворізький залізорудний басейн є унікальним за своїми розмірами 

та властивостями рудних покладів. До властивостей необхідно віднести 

вкрапленість руд, міцність та вміст заліза в видобутій руді. Для підвищення 

вмісту заліза в вихідній сировині, виконують багатостадійний, складний 

процес збагачення. Процес збагачення залізорудної сировини можна 
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розділити на декілька етапів: подрібнення, сепарацію та транспортування. 

Першим етапом збагачення залізорудної сировини є подрібнення, 

даний процес характеризується високою енергоємністю, та має вагомий 

вплив на подальшу якість вихідної сировини. Подрібнення виконується в 

кульових млинах, при їх експлуатації намагаються досягти максимального 

ККД, який буде при оптимальному завантаженні млина але при цьому не 

можна допускати перевантаження та аварійної зупинки, також слід 

враховувати пропорції куль та води які безпосередньо приймають участь в 

процесі подрібнення. 

Аналіз досліджень та публікацій. На сьогоднішній день для 

підвищення енергоефективності активно впроваджуються інформаційні 

технології які допомагають оптимально керувати технологічним 

обладнанням. Для вирішення цієї задачі слід синхронізувати роботу 

вимірювальних приладів, автоматики та інтелектуальних систем а також 

приділити увагу нормуванню витрат електроенергії. 

Нормування витрат електроенергії полягає в встановленні 

запланованої величини її раціонального споживання. За нормовану величину 

приймається максимально допустима кількість електроенергії, яка 

використовується на виробництво умовної одиниці продукції встановленої 

якості. 

Постановка завдання. Задача нормування являється не лише 

розробка, затвердження та впровадження прогресивних норм використання, 

але й проведення заходів по контролю за їх виконанням. 

Норма використання електричної енергії на одиницю продукції 

повинна бути технічно обґрунтованою величиною, розрахованою з 

урахуванням рівня техніки, технології та організації виробництва. 

Витрати електроенергії по фабриці нормується на основні та 

допоміжні технологічні процеси, а також на підсобні служби, включаючи в 

себе втрати в перетворювачах постійного струму та розподільчих мережах. 

Норми витрат електроенергії підрозділяються на технологічні, 

загальнофабричні та галузеві. 

Викладення матеріалу та результати. Технологічна норма витрати 

електроенергії по збагачувальній фабриці включає в себе витрати по її 

основних об'єктах (головному корпусу, сушильному відділенню, шламовому 

господарстві, радіальним згущувачам, насосним станціям, перевантажу-

вальним і вантажним пунктам), а також витрати по допоміжних цехах. 

Технологічна норма витрати, що включає всі витрати електроенергії по 

фабриці, є одночасно загальною нормою витрати по підприємству. Якщо на 

фабриці виконується капітальне будівництво, то в цьому випадку встанов-

люються дві норми – технологічна і загальна. Технологічна норма витрати 

електроенергії по фабриці встановлюється з метою контролю раціональності 
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використання енергії і визначення енергоємності виробництва. 

Загальна норма встановлюється для визначення потреби 

підприємства в електроенергії і контролі за її витратами. Загальна норма 

більша, ніж технологічна, на величину витрати електроенергії по ділянці 

капітального будівництва. 

Галузеві норми витрати електроенергії розраховуються як середні 

величини сукупності відповідних технологічних і загальних норм по великих 

групах споживачів. Ці норми призначаються для розрахунку потреби, в 

електроенергії при розробці галузевих або народногосподарських планів при 

перспективному плануванні. 

Витрати електроенергії на фабриках нормуються на переробку 1т 

вхідної сировини або на виробництво 1т готової продукції (концентрату). 

Визначення норм витрат електроенергії по фабриці виконується на 

підставі науковий обґрунтованих методів нормування: розрахункового, 

експериментального і розрахунково-експериментального. 

Таким чином, для вирішення задачі економії та підвищення 

ефективності використання електроенергії РЗФ необхідно спочатку детально 

вивчити закономірності витрат електроенергії окремої технологічної секції в 

цілому та окремих машин та агрегатів що входять в секцію. Мета вивчення, 

виявити вплив факторів, що характеризують ту чи іншу технологічну 

операцію процесу збагачення руд, на рівень та динаміку загальних та 

питомих витрат електроенергії механізмами, а також визначення 

оптимальних або раціональних значень цих факторів. 

Загально прийнято ділити технологічні операції процесу збагачення 

руд, машини та агрегати, виконуючі їх, на енергоємні та не енергоємні. 

Сама енергоємна технологічна операція в процесі збагачення руд це 

подрібнення. Доля енерговитрат складає 50-60% та являється визначною в 

загальній витраті електроенергії секцією збагачення руди. По даним дослідів, 

ця величина може мати також і більш високе значення. Так в 

електроенергетичному балансі технологічного процесу збагачення залізної 

руди, енергоємність операції подрібнення склала приблизно 78%. Тому при 

аналізі споживання електроенергії з метою підвищення ефективності її 

використання окремими секціями збагачення руди та РЗФ в цілому в першу 

чергу необхідно приділити особливу увагу операції подрібнення, виявити та 

проаналізувати взаємозв’язок між енергетикою та технологією даного 

процесу в конкретних виробничих умовах РЗФ.[2]. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. На підставі вище 

наведеного є необхідність більш детального огляду режимів споживання 

електроенергії окремими механізмами та технологічними секціями РЗФ в 

цілому та підвищення ефективності її використання, та дозволяє зробити 

наступні висновки: 
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1. Закономірність споживання електроенергії окремими 

технологічними агрегатами, механізмами та секцією в цілому виявлені не в 

повній мірі. Ряд цих закономірностей представлений у формі енергетичних 

характеристик (отриманих експериментально-статистичними методами) 

окремих агрегатів та машин з електроприводом та технологічних секцій. 

Енергетичні характеристики механізмів описують споживання електроенергії 

досить узагальнено. Вони відображають процес споживання електроенергії 

механізмами в функції лише одного фактору - продуктивності механізму та 

не враховують зміну інших факторів, які також визначають режим роботи 

механізмів та досить суттєво впливають на споживання електроенергії. Крім 

того, рівняння енергетичних характеристик механізмів з електроприводом 

представляються, як правило, рівняннями регресії першого ступеня, тобто 

описують процес лише в першому наближенні. В деяких випадках рівняння 

енергетичних характеристик механізмів не відповідають фізичному сенсу 

процесу споживання електроенергії механізмів через що представляються 

емпіричними зв’язками, інтерполюють конкретні експериментальні данні. 

Відповідно це обмежує можливості їх використання для виявлення методів 

ефективного використання електроенергії механізмами. 

2. Оптимальні (по продуктивності агрегатів та механізмів) значення 

важливих технологічних факторів, які визначають енергозатрати на 

збагачення руди, не виявлені. Методи їх пошуку в виробничих умовах РЗФ 

не розроблені. 

3. При дослідженнях споживання електроенергії та пошуки методів 

підвищення ефективності її використання РЗФ, метод електроенергетичного 

балансу в відомих літературних джерелах не використовується, методика 

його складання в умовах РЗФ не розроблена. 

4. Задача ефективного використання електроенергії на РЗФ досить 

актуальна та складна. Для її вирішення необхідно провести детальні 

теоретичні та дослідні (в конкретних виробничих умовах) експерименти, а 

також виявити можливість більш повноцінного використання інформаційних 

технологій. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРОБИЛЬНО-ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ 

КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

КАРЬЕРОВ КРИВБАССА  

 
Приведены основные аспекты повышения надежности эксплуатации дробильно-

перегрузочных пунктов комплексов циклично-поточной технологии карьеров 

Кривбасса. 

Ключевые слова: дробильно-перегрузочный пункт, комплекс циклично-поточной 

технологии, карьер, техническое обслуживание, ремонт. 

 

Приведені основні аспекти підвищення надійності експлуатації дробарно-

перевантажувальних пунктів комплексів циклічно-поточної технології кар'єрів 

Кривбасу. 

Ключові слова: дробильно-перевантажувальний пункт, комплекс циклічно-
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The main aspects of improving the reliability of operation of crushing and 

transshipment points of the complexes of cyclic-flow technology of quarries Kryvbas. 

Key words: crushing-reloading station, the complex cyclic-flow technology, careers, 

maintenance, repair. 

 

Актуальность работы. Опыт эксплуатации дробильно-

перегрузочных пунктов (ДПП) комплексов циклично-поточной технологии 

(ЦПТ) карьеров Кривбасса свидетельствует о том, что технологическое 

оборудование ДПП комплексов ЦПТ подвергается "старению" с потерей 

проектных параметров и работоспособности, что приводит к все более 

возрастающей опасности возникновения аварийных ситуаций. 

Технологический процесс ДПП комплексов ЦПТ характеризуется 

поточностью и высокой производительностью. Устойчивая работа ДПП 

комплексов ЦПТ зависит от эксплуатационного состояния всех участков 

переработки горных пород. Остановка одного участка ДПП комплекса ЦПТ 
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приводит к остановке остальных, что отражается на технологических и 

экономических показателях работы горнодобывающего предприятия [1-3]. 

Оборудование ДПП комплексов ЦПТ работает при значительных 

нагрузках (удары, большие объемы перерабатываемой горной массы, 

большая ее крупность и т.д.), при этом оборудование работает в агрессивной 

водной и атмосферной среде. 

Несвоевременно выявленные и не устраненные дефекты нередко 

перерастают в серьезные нарушения. Их последствия могут привести к 

значительным материальным затратам. Поэтому важно правильно и 

своевременно оценить состояние оборудования ДПП комплексов ЦПТ, 

выполнять прогноз о возможности развития дефектов и разработать 

мероприятия по их стабилизации или устранению [4]. 

Изложение основного материала и результаты. Развитие 

открытого способа добычи железорудного сырья в Кривбассе идет по пути  

увеличения объемов работ по экскавации. 

Удельный вес добычи железных руд открытым способом в Украине в 

настоящее время составляет около 80% и, в дальнейшем, должен расти. Все 

это требует повышения надежности и качества эксплуатации ДПП входящих 

в комплексы ЦПТ карьеров. 

Вместе с тем, поддержание уровня развития горных работ на 

карьерах Кривбасса сдерживается низкой эффективностью использования 

оборудования ДПП, которое под влиянием многочисленных факторов 

простаивает от 35 до 45% календарного времени, в том числе потери времени 

по техническим причинам составляют от 20 до 30%. 

Фактические простои в ремонте более чем в 3 раза превышают 

нормативные, что объясняется недостаточной надежностью и низкой 

эффективностью системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования ДПП. Снижение уровня надежности приводит к сокращению 

ремонтного цикла и удорожанию ремонтов оборудования ДПП. 

На ремонты  оборудования ДПП, которые являются самым 

трудоемким вспомогательным процессом на открытых горных работах, 

расходуется значительная часть затрат на добычу полезного ископаемого в 

карьере. Ремонтом занято от 20 до 30% списочного состава рабочих. Уровень 

механизации ремонтных работ очень низок, затраты ручного труда достигают 

65%. 

Острота проблемы повышения надежности эксплуатации 

оборудования ДПП комплексов ЦПТ обуславливается: 

- поточным характером производства, при котором дробилка 

крупного дробления ДПП в большинстве случаев является ведущим звеном 

всей технологической цепи комплекса ЦПТ; 
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- опережающим усложнением конструкций оборудования ДПП 

(механических, электрических, гидравлических систем) по сравнению с 

внедрением современных методов повышения надежности сложных систем 

управления; 

- низкой надежностью и малыми сроками службы деталей и узлов 

значительной части технологического оборудования ДПП, что вызывает 

неоправданно большие трудовые и материальные затраты на техническое 

обслуживание и ремонты. 

Приоритетным направлением решения проблемы повышения 

надежности эксплуатации ДПП является эффективное использование 

оборудования ДПП по назначению за счет: 

- проведения комплексной аппаратурной технической диагностики; 

- улучшения ремонтопригодности оборудования; 

- прогнозирования отказов, аналитика простоев; 

- повышения качества технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта; 

- повышения квалификации обслуживающего персонала; 

- совершенствования системы технического обслуживания и 

ремонта, переход на ремонт оборудования ДПП по фактическому 

техническому состоянию, превентивное обслуживание. 

Выводы: 

1. Длительный опыт эксплуатации ДПП комплексов ЦПТ карьеров 

Кривбасса показывает, что техническое состояние ДПП подвергается 

существенным изменениям с потерей проектных параметров и 

работоспособности, что в конечном итоге приводит к все более 

возрастающей опасности возникновения аварийных ситуаций. 

2. Изменение технического состояния и эксплуатационных 

параметров оборудования ДПП комплексов ЦПТ имеет сугубо 

индивидуальный характер, поэтому точный учет изменения технического 

состояния оборудования и его эксплуатационных параметров расчетным 

путем не возможен. 

3. Для объективного определения характера изменения технического 

состояния ДПП комплексов ЦПТ необходимо проводить системное 

техническое диагностирование состояния оборудования ДПП. 

4. Приоритетным направлением повышения надежности 

эксплуатации ДПП комплексов ЦПТ карьеров Кривбасса является 

совершенствование системы технического обслуживания и ремонта, переход 

на ремонт оборудования ДПП по фактическому техническому состоянию, 

превентивное обслуживание. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ 

ПОРОДНОГО МАСИВУ ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩА НОВОСЕЛІВКА 

 
Приведені результати геофізичних досліджень геодинамічного стану 

кристалічного фундаменту та осадкового чохла породного масиву території селища 

Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області. 

Ключові слова: природний стан ландшафту, геологічна будова кристалічного 

фундаменту та осадкового чохла, відвал, хвостосховище, підземні води, породний 

масив. 
 

Приведены результаты геофизических исследований геодинамического 

состояния кристаллического фундамента и осадочного чехла породного массива 

территории поселка Новоселовка Широковского района Днепропетровской области. 

Ключевые слова: естественное состояние ландшафта, геологическое строение 

кристаллического фундамента и осадочного чехла, отвал, хвостохранилище, 

подземные воды, породный массив. 

The results of geophysical investigations of the geodynamic state of the crystalline 

basement and the sedimentary cover of the rock mass the village Novoselovka of 

shyrokivskyi rayon of Dnepropetrovsk oblast. 

Key words: the natural state of the landscape, the geological structure of the 

crystalline basement and sedimentary cover, blade, tailings, groundwater, rock mass. 
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Актуальність роботи. Гірничодобувна промисловість Крибасу є 

однією з важливих складових індустрії і економіки України. До складу цієї 

промисловості входять підприємства, що утворюють потужну виробничо-

економічну систему, в структурі гірничо-металургійного комплексу країни і 

забезпечує його діяльність залізорудною сировиною. 

Залізні руди, це один з найбільш затребуваних видів мінеральних 

ресурсів, які видобувається. Україна має значні запаси цієї сировини і вже 

біля 120 років в Кривбасі здійснюється її видобуток. 

В останні десятиріччя перед гірничодобувною промисловістю 

Кривбаса виникло ряд серйозних техногенних та екологічних проблем, які 

негативно впливають на її функціонування. 

У теперішній час для території Криворізької агломерації із 

надзвичайно високим ступенем техногенного та екологічного навантаження, 

у межах гірничопромислових відводів гірничо-видобувних підприємств, 

мають місце зміни геологічного середовища природного та техногенного 

характеру. Вони включають порушення інженерно-геологічного, 

гідрогеологічного, геодинамічного характеру, котрі локалізуються головним 

чином у зонах тектонічних та неотектонічним порушень. Дослідженнями 

НДГРІ ДВНЗ «КНУ» виявлені певні зміни фізико-механічних властивостей 

масиву гірських порід над даними зонами, що робить такі ділянки 

аномальними у відношенні стійкості до зсувів та обвалень. На цих же 

ділянках локалізуються негативні гідрогеологічні та гідрохімічні процеси. 

У вирішенні проблем збереження природного довкілля важливе 

значення має вивчення сучасних екологічних процесів, що пов’язані із 

людською діяльністю. У колі досліджень, спрямованих на охорону та 

раціональне використання території геологічного середовища Криворізької 

агломерації, в останні роки все більше уваги привертають сучасні 

неотектоничні розломні зони (СНРЗ) з якими пов’язані зони розущільнення 

(тріщинуватості) гірських порід та підвищена флюїдопровідність. Для 

територій Криворізької агломерації дослідження СНРЗ є особливо 

актуальними. Визначаючи шляхи 

посиленої міграції поверхневих та підземних вод, вони обумовлюють шляхи 

транспортування розчинених, у тому числі шкідливих речовин, що веде до 

забруднення ними навколишнього середовища. СНРЗ також активно 

впливають на міцність ґрунтів, ускладнюючи інженерно-геологічні умови в 

регіоні Криворізької агломерації. 

Незважаючи на широке розповсюдження СНРЗ мають, як правило, 

прихований характер внаслідок їх перекриття сучасними пухкими, часто 

потужними відкладами. Застосування традиційних методів виявлення цих 

зон вимагає великих обсягів робіт, значних коштів та тривалого часу. Це 

визначає необхідність вдосконалення існуючих та розробки більш 
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ефективних методів прогнозування СНРЗ для оперативного вирішення 

різноманітних технічних, техногенних та екологічних задач. 

НДГРІ ДВНЗ «КНУ» розробив сучасні способи, методики та 

мобільне апаратурне забезпечення, що захищені патентами України, які 

дозволяють ефективно сприяти вирішенню зазначеної проблеми. 

З метою визначення СНРЗ прогнозування й попередження можливих 

порушень від гірничих робіт, і збагачення залізорудної сировини, а також 

розробки заходів щодо усунення умов виникнення природно-техногенних 

аварій на території селища Новоселівка Широківського району 

Дніпропетровської області НДГРІ ДВНЗ "КНУ" виконав геофізичні 

дослідження геодинамічного стану кристалічного фундаменту та осадкового 

чохла породного масиву зазначеної території. 

Викладання основного матеріалу та результати. Природний стан 

ландшафту, геологічна будова кристалічного фундаменту та осадкового 

чохла, а також гідрологічні параметри регіону, в якому розташовані землі 

селища Новоселівка, мають певні особливості, на базі яких  відбувалась і 

продовжується індустріалізація території. Серед таких природних 

особливостей території селища слід виділити: 

- наявність великої кількості природних балок і ярів; 

- наявність тектонічних розломів та природної тріщинуватості 

кристалічних порід докембрійського фундаменту (особливо в північно-

східній частині); 

- наявність у складі покривної товщі нестійких в геодинамічному 

відношенні лесових порід; 

- наявність потужних прошарків карстуючих вапняків неогенового 

віку; 

- направленість схилу геологічних пластів і підземних водних 

потоків в бік русла річки Інгулець. 

Реалізована техногенна навантаженість території селища зумовила 

активізацію небезпечних природних станів та породила нові, техногенно 

обумовлені геодинамічні та гідрогеологічні процеси. 

Багаторічне функціонування відвалів і хвостосховищ ПАТ 

"ПІВДГЗК" та ГЗК ГД ПАТ "АМКР" створило занадто складну екологічну і 

інженерно-геологічну ситуацію на території селища Новоселівка. 

Застосування  геофізичних методів для досліджень на території 

селища Новоселівка має наступні позитивні моменти:  

- визначення повної картини будови породного масиву за рахунок 

вивчення особливостей фізичних полів ,що несуть інформацію про весь об’єм 

породного масиву; 

- отримання інформації без порушення геологічного середовища; 

- можливість здійснювати у відносно короткі терміни поверхневі 
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геофізичні дослідження з досить густою мережею спостережень; 

- забезпечення високої точності і однозначності інтерпретації та 

зроблених на їх основі висновків; 

- незначними порівняно з іншими методами досліджень затратами. 

В основі рішення застосування методу природного імпульсного 

електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ) є  результати дослідно - методичних 

робіт на залізорудних підприємствах [1]. 

Основою використання методу природного імпульсного  

електромагнітного поля Землі є залежність між процесом механічного 

навантаження порід і виникненням при цьому імпульсів електромагнітної 

емісії [2-5].  

Основні положення методу природного імпульсного 

електромагнітного  поля Землі:  

- амплітуда електромагнітного випромінювання збільшується при 

збільшенні тріщин; 

- якщо зростання тріщин зупиняється, амплітуда природної 

електромагнітної емісії зменшується в наслідок релаксації; 

- амплітуда природної електромагнітної емісії незалежна від типа 

тріщин, а залежіть від площі тріщин; 

- шаруватість гірських порід є фактором виникнення природної 

електромагнітної емісії при деформації порід;  

- перенесення зарядів підземною водою, яка знаходиться в руці 

призводить до виникнення електромагнітного випромінювання. 

Геофізичними дослідженнями підтверджено, що між відвалами 

"Лівобережні" та хвостосховищем "Войково" розташований  Тарапаківський 

розлом, що простягається (за припущенням) до балки Свистунова. Цей 

розлом обумовлює підвищену тріщинуватість, яка викликає гідравлічний 

зв'язок фільтраційних вод хвостосховища "Войково" з водоносними 

горизонтами неогенового рівня. 

Геофізичними дослідженнями виявлені сучасні неотектонічні 

порушення по балках "Микушена" та "Безіменна". 

Самі балки є "живими" і постійно змінюють свої розміри. Особливої 

уваги заслуговує балка "Безіменна", яка внаслідок природної високої 

тріщинуватості порід служить "провідником" несанкціонованого щорічного 

надходження високомінералізованих фільтраційних вод із ставка-

накопичувача у балці Свистунова в річку Інгулець та в район селища 

Новоселівка. 

Постійний фільтраційний потік високомінералізованих вод 

призводить до підтоплення берега р. Інгулець, зволоження і набухання 

глинистих порід, створює передумови виникнення зсувних явищ. 

Спостереженнями також встановлено, що інтенсивність 
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фільтраційних витоків вдовж берега р. Інгулець чітко залежить від 

наповненості ставка - накопичувача: при малому наповненні ставка витоки 

фільтратів відбуваються окремими мочажинами, а коли ставок наповнюється 

- витоки збільшуються за інтенсивністю у 2-3 рази та стають безперервними, 

особливо на ділянці 1-1,3 км вдовж берега річки вліво від латівського мосту. 

Відгалуження балок "Микушена" і "Безіменна" приймають також 

участь у ерозійному розмиві сільськогосподарських земель із швидкістю 

приблизно 0,4-0,6 га за рік. 

За результатами геофізичних досліджень встановлено наявність 

напружено – деформаційного стану породного масиву на території селища 

Новоселівка (рис.1). Найбільш напружений породний масив на ділянках 

території селища на півночі (біля відвалів "Лівобережні") та на півдні (біля 

мосту до селища Латівка). Напруженість породного масиву змінюється від 

мінімального до максимального від вулиці Нагорна до берега р. Інгулець. 

 
 

Рис. 1. Напружено-деформований стан породного масиву території 

селища Новоселівка станом на 2016 рік 
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На рис.2 представлені виходи найбільш потужних потоків підземних 

вод станом на 2016 р. Найбільш потужним є потік в районі Новоселівського 

кладовища. Також треба відзначити потік на північній ділянці території 

селища (має напрямок від відвалів до балки Микушина) та потік на південній 

ділянці території від моста до р. Інгулець. 

 

 
 

Рис.2. Розташування виходів підземних вод на території  

селища Новоселівка станом на 2016 рік 

  

  

Висновки 

1. Вся територія селища Новоселівка, відвалів "Левобережних", 

хвостосховища "Войково" знаходиться в зоні потужного транс-регіонального 

глибинного Криворізько-Кременчуцького розлому, в межах якого 
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виділяються регіональні розломи, а саме: Тарапаківський та Єкатеринський. 

Майже всі регіональні розломи складаються з двох-трьох зближених 

паралельних розривів.  

2. В середині цієї зони спостерігається сучасна активність дрібних 

тектонічних блоків. Складна тектонічна будова чітко відображається в 

рельєфі його сучасних і стародавніх форм. 

3. В рельєфі території селища Новоселівка сучасна активність блоків 

відображена долиною р. Інгулець та проявляється уступами схилів берегів, 

спрямованістю русла та розвитком ярусно-балкової мережі. 

4. Зсув в селищі Новоселівка, за висновками І.В. Попова, за своєю 

динамікоювідноситься до розряду тимчасово стабілізованого зсуву - 

сковзання. За проникнення в глибину гірських порід (>20 м) зсув відноситься 

до розряду глибоких. За масштабами явища потенційно зсувна ділянка (до 

4 км) відноситься до дуже великих (по ДБН 1.1.-3-97). 

5. Розрахунки, виконані фахівцями ДВ УкрДГРІ, "Дніпроводхозу" у 

2004 році, щодо визначення стійкості схилів, показали, що за станом рельєфу, 

інженерно-геологічних  особливостей територія селітебної зони селища 

Новоселівка знаходиться в дуже напруженому стані і відновлення зсувних 

процесів може відбутися у будь який момент при сумарному загостренні 

(критичному накопиченні) несприятливих факторів природного та 

техногенного походження. 

6. Поштовхом до виникнення надзвичайної ситуації можуть стати 

зливові опади,накопичення талих вод, посилення живлення з боку відвалів чи 

хвостосховища "Войково", додаткове гідравлічне навантаження, посилення 

зволоження ґрунтів, сейсмічні прояви природного характеру або в результаті 

масових вибухів у кар'єрах. 

7. В період 2004-2016 років несприятливі гідрогеологічні процеси на 

території селітебної зони селища Новоселівка не припинялись і, як свідчать 

геофізичні та гідрогеологічні дослідження, продовжують наростати і по цей 

час.  

8. За рахунок площинного поширення ярів берегової лінії 

здійснюється розвантаження напруженого тіла зсуву. Найактивніші процеси 

спостерігаються в районі кладовища. За 12 річний період відроги впадаючих 

ярів зросли майже на 70 м, орієнтовно розрахункова швидкість яроутворення 

складає 0,5 м на рік, при цьому за період з 1989 по 2004 рік приріст ярів 

відбувався з інтенсивністю 0,2-0,3 м за рік. Тобто швидкість яроутворення в 

останні роки зросла вдвічі. 

9. Лівий берег р. Інгулець в районі території селища Новоселівка є 

вкрай зсувонебезпечним і тому всю вказану територію площею більше 90 га 

необхідно віднести до 7-го рівня еколого - геологічного враження, що 

оцінюється, як критичний стан. Руйнівні геологічні процеси техногенного 
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походження в цьому районі практично досягли точки не повернення. 

10. В несприятливих зсувонебезпечних умовах знаходиться вся 

територія житлової забудови селища. 

11. У зв'язку з техногенною ситуацією, що склалася на 2016 р., для 

селища Новоселівка, практично неможливо передбачити перелік ефективних 

заходів з попередження можливих зсувних деформацій денної поверхні та 

руйнування житлових будинків. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ 

ЗАЛЕЖЕЙ  ЖЕЛЕЗНЫХ РУД ПОДРАБОТАННЫХ ПОДЗЕМНЫМИ 

ГОРНЫМИ РАБОТАМИ 

 
Обоснованы современные возможности и перспективы аппаратурного 

бесконтактного геофизического сопровождения открытой разработки железных 

руд на месторождениях подработанных подземными горными работами. 

Ключевые слова: разработка железных руд открытым и подземным способом, 

геофизика, геофизические наблюдения, породный массив, электромагнитные, 

акустические и магнитные поля, магнитоэлектрический эффект, геодинамические 

процессы, бинарное магнитное поле. 

 

Обгрунтованi сучасні можливості та перспективи апаратурного 

безконтактного геофізичного супроводу відкритої розробки залізних руд на 

родовищах пiдпрацьованих  підземними  гірничими роботами. 

Ключові слова: розробка залізних руд відкритим i підземним способом, 

геофізика, геофiзичнi спостереження, породний масив, електромагнiтнi, акустичні 

та магнiтнi поля, магнітоелектричний ефект, геодинамiчнi процеси,  бінарне  

магнітне поле. 

 

Based on current capabilities and prospects of contactless geophysical hardware 

support open development of iron ores on the deposits of undermined by underground 

mining. 

Key words: development of iron ore open and underground mining, Geophysics, 

geophysical observations, rock mass, electromagnetic, acoustic, and magnetic field, 

magnetoelectric effect, geodynamic processes in binary magnetic field. 

 

Актуальность работы. Отработка залежей железных руд Кривбасса 

ведется открытым и подземным способами в условиях техногенной нагрузки 

на геологическую среду, аналогов которой не знает мировая практика. 

В ряде случаев открытая и подземная разработка ведется на одном 

участке месторождения, что создает определенные трудности, влияет на 

технико-экономические показатели горнодобывающих предприятий, 

безопасность ведения горных работ, экологическую ситуацию в регионе. 

Комплексное использование открытого и подземного способа 

разработки позволит более полно использовать разведанные запасы 
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железных руд, снизить капитальные затраты и инвестиции на развитие 

производства, улучшить экологическую обстановку в регионе. 

Зачастую открытая разработка проводится на участках 

месторождений подработанных подземными горными работами. 

Возможность выемки железных руд открытым способом в зонах 

влияния подземных горных работ подтверждается опытом украинских и 

зарубежных горнодобывающих предприятий [1-3]. 

По мнению Л.И. Барона, открытую разработку в зонах влияния 

подземных горных работ необходимо считать назревшей задачей для многих 

месторождений руд черных металлов. Автор утверждает, что есть все 

основания расценивать эту задачу как важную и новую проблему горной 

науки [4]. 

При этом самой главной составляющей этой проблемы является 

обеспечение безопасности отработки карьером массива горных пород, 

подработанного подземными горными работами. 

Изложение основного материала и результаты. В Криворожском 

бассейне при отработке подземным способом залежей железных руд 

образуется выработанное пространство. При этом в массиве горных пород и 

на земной поверхности происходит развитие процесса деформаций. Наиболее 

опасными проявлениями последних являются провалы и воронки обрушения 

земной поверхности [5]. 

Реальный массив горных пород имеет сложное строение и обладает 

существенной анизотропией физико-механических свойств. Внутри и на 

границе структурных элементов массива связи существенно отличаются, что 

проявляется в ассоциировании (объединении) их в целостный элемент 

(кластер). Вследствие этого в массиве существует иерархически 

упорядоченная структура совокупности кластеров, связь между которыми 

обусловлена не только силами, связывающими элементы внутри кластера, но 

и силами, действующими на контактах его с другими кластерами. Очевидно, 

что силы связи между кластерами в ассоциате существенно слабее, чем 

внутри кластеров, что является необходимым условием устойчивости 

внутренней структуры ассоциатов, а также возможности перераспределения 

внешних силовых воздействий (перколяции сил) по структурным связям 

(взаимодействиям) внутри. 

Исходя из изложенной кластерно - перколяционной модели массива 

горных пород деформирование последнего вокруг выработанного 

пространства в зонах максимальной концентрации напряжений приводит к 

образованию сети микро и макротрещин в этих зонах. Эти процессы лежат в 

основе явления дезинтеграции породного массива в зоне влияния подземных 

горных работ [6]. 
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Данное положение является чрезвычайно важным при выборе 

геофизических методов, которые можно эффективно использовать в рамках 

геофизического изучения структуры и состояния массива горных пород 

подработанного подземных горных работ [7-9]. 

Для изучения процессов изменения структуры и состояния 

названного массива горных пород при использовании разработанной в 

НИГРИ ГВУЗ «КНУ» методики и мобильных технических средств удалось, в 

рамках натурных исследований, реализовать идею применения 

геофизических методов ЕИЭМПЗ и РАП для наблюдения и оценки состояния 

породного массива подработанного подземными горными работами. 

Используемая методика и технические средства относятся к геофизическим 

методам неразрушающего контроля.  

Методологической основой применения метода ЕИЭМПЗ для оценки 

деформационного состояния горного массива служит существование связи 

между процессом механического (пластично-хрупкого) разрушения горных 

пород и возникновением при этом импульсов электромагнитного излучения. 

По повышенным значениям ЕИЭМПЗ выделяются зоны сжимающих 

напряжений, а по пониженным - зоны растяжения и трещиноватости. 

Относительная величина аномалии позволяет качественного судить об 

интенсивности проявления сжатия или растяжения природно-техногенной 

среды. 

Основным графическим материалом, представленным в результате 

полевых работ, являются карты эквипотенциальных линий и графики 

величин значений параметров ЕИЭМПЗ. Аномальные зоны выделяются в 

результате анализа карт и графиков измеренных компонентов поля. Реальной 

считается аномалия, интенсивность которой больше трехкратной величины 

средней квадратичной погрешности съемки (для амплитуд и количества 

импульсов). Аномальные зоны меньшей интенсивности заслуживают 

внимания лишь в том случае, когда они подтверждаются повторными 

съемками. 

Участки со своеобразной геофизической характеристикой 

отличаются специфическим геологическим строением. Зоны, в которых 

возможны образования воронок, имеют напряженное состояние по 

замкнутому контуру (круг, овал и т.д.), так называемый краевой эффект. 

Поэтому можно сделать вывод о целесообразности применения 

рассматриваемого метода для определения возможных опасных участков 

массива горных  пород в зоне влияния подземных горных работ. 

Метод РАП используется для получения информации о естественном 

акустическом поле Земли, а именно - поле акустического резонанса, 

возникающее в толще горных пород под влиянием различных внешних 

факторов. Внешними факторами являются источники сейсмической 
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активности земной коры, механические колебания, возникающие в 

результате напряжений земной толщи, движения планет и многое другое. 

Под влиянием вышеперечисленных внешних факторов в слоистой толще 

возникают поперечные упругие колебания. 

Поперечные упругие волны возникают только в телах, в которых 

возможны упругие деформации сдвига. Существование поперечных 

поверхностных волн является следствием взаимодействия продольных и 

(или) поперечных упругих волн при отражении этих волн от плоской 

границы между различными средами. Границей между средами могут быть 

поверхности ослабленного механического контакта между средами, 

обусловленные: 

• резкой сменой пород изучаемого разреза; 

• прослоями различного генезиса (углистыми, глинистыми и т.п.); 

• перерывами в осадконакоплении; 

• интрузивными и экструзивными контактами; 

• тектоническими нарушениями; 

• подземными пустотами. 

Чем слабее контакты - тем больше возможность взаимного 

перемещения соседних слоев, и, следовательно - больше амплитуда 

возникающих собственных колебаний. 

В результате, поверхностные волны локализуют энергию 

возмущений, созданных на поверхности, в сравнительно узком слое. Именно 

это свойство поверхностных волн приводит к резонансным явлениям. В 

случае «граница твердого тела и жидкости» возникает незатухающая 

поверхностная волна, что характеризуется повышением амплитуды 

колебаний. Возможно искусственное усиление амплитуды принимаемых 

собственных колебаний (приведение акустического датчика в состояние 

резонанса) путем механического его возбуждения, при этом мощность 

источника возбуждения не имеет особого значения. 

При возбуждении (ударе в непосредственной близости от датчика) в 

датчике наводятся акустические колебания широкой полосы частот, которые, 

при совпадении с частотами собственных акустических колебаний 

подповерхностных объектов, вызывают усиление их амплитуды. Частота 

колебаний обратно пропорциональна мощности колеблющегося «слоя». Под 

«слоем» понимается толща горных пород, находящаяся между поверхностью 

наблюдений и поверхностью «ослабленного механического контакта» 

(ОМК). 

Натуральные исследования на основе применения методов  ЕИЭМПЗ 

и РАП проводились на восточном борту карьера №l ПАО «ЦГОК», который 

находится в зоне влияния подземных горных работ шахт «Октябрьская», 

«Большевик», «Фрунзе». 
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Проведенные геофизические наблюдения показали, что внутри и на 

границах структурных элементов массива над отработанной железорудной 

залежью силы связи существенно отличаются. Применяя метод 

синергетического подхода к вопросу деформирования горных пород, следует 

исходить из того, что они должны рассматриваться как открытые, 

сильнонеравновесные в локальных зонах концентрации напряжений системы, 

в которых протекают неравновесные локальные структурные 

преобразования. Последние развиваются на разных масштабных уровнях и 

отличаются по характеру, энергии, протяженности в объеме, скорости 

протекания. 

Полученные результаты геофизических исследований мониторинга 

массивов горных пород методами ЕИЭМПЗ и РАП позволяют сделать вывод, 

что наблюдаемые массивы представляют многоранговую иерархическую 

структуру. Это проявляется в том, что в структурах элементов массивов 

горных пород существуют связи, обусловленные не только связывающими 

элементами структуры внутри определенной зоны дезинтеграции, но и с 

силами действующих на контактах с другими зонами дезинтеграции. 

В исследуемых массивах зоны дезинтеграции разделены по глубине 

тектоническими нарушениями. Исключение представляет верхняя зона 

дезинтеграции массивов. Данная зона дезинтеграции находится ближе к 

поверхности и на развитие микротрещин и расслоений в ней существенно 

влияют подземные воды. 

До проведения НИГРИ ГВУЗ «КНУ» системных наблюдений 

методами ЕИЭМПЗ и РАП и оценки состояния породного массива на 

месторождениях подработанных подземными горными работами 

предполагалось, что данный массив горных пород квазиоднороден и развитие 

процесса его дезинтеграции будет проходить монотонно стабильно. 

Проводимые наблюдения и анализ полученных результатов показали, что 

процессы дезинтеграции происходят локально как в верхней части массива, 

так и в нижележащих зонах. 

Данные положения позволили уточнить применительно к структурно 

и текстурно сложным породным массивам на месторождениях 

подработанных подземными горными работами критерии опасности для 

оценки безопасной эксплуатации объектов, находящихся в зоне подработки 

подземным и горными работами. 

Выполненные исследования показали, что комплексная система 

наблюдения метолами ЕИЭМПЗ и РАП является эффективной и 

информативной применительно к изучению строения и оценки состояния 

породного массива при открытой разработке железных руд на 

месторождениях подработанных подземными горными работами. 
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Использование настоящей системы в рамках обеспечения 

безопасности эксплуатации различных объектов открытой разработки 

позволяет, применительно к исследуемому породному массиву, экспресно 

решать следующие инженерно - геомеханические задачи: 

• изучать с земной поверхности по возмущению природного 

электромагнитного и акустического поля характер распределения 

напряженного состояния массивов горных пород, вызванного как 

природными, так и техногенными факторами; 

• оперативно осуществлять прогнозирование природных и 

техногенных геодинамических явлений; 

• определять с земной поверхности динамику или режим необратимых 

деформаций в породном массиве; 

• качественно и количественно оценивать уровень геотехнологической 

безопасности породного массива относительно объектов, попадающих в зону 

риска, обусловленного наличием выработанного пространства 

представленного отработанным подземным способом железорудными 

залежами. 

При повышенной внешней нагрузке определенных участков 

сплошной среды, а это как осадочные, так и кристаллические горные породы, 

формируется дисбаланс магнитного поля внутренней структуры горных 

пород. 

В результате развития дисбаланса магнитного поля, в отдельных, 

наиболее уязвимых в дистабилизационном отношении участках горных 

пород, происходит их "возбуждение", а также образуются центры 

постоянного излучения нелинейных магнитных волн. 

Динамика дискретной магнитной нелинейности происходит не в 

вакууме, а в непрерывном статическом магнитном поле, которое оказывает 

определенное сопротивление интрузии магнитной нелинейности. Движение 

интрузивной нелинейности имеет конкретную длину, которая зависит как от 

начальной мощности интрузивной нелинейности, так и от энергии внешнего 

статического магнитного поля. 

Кристаллические горные породы - вещества, обладающие 

одновременно и магнитным, и электрическим упорядочением. Взаимосвязь 

магнитных, электрических и упругих свойств таких пород приводит к тому, 

что в них возможны перспективные эффекты, связывающие между собой 

магнитные и электрические, характеристики материала. При приложении к 

такой структуре внешнего электрического поля происходит изменение 

намагниченности, и, наоборот, при приложении внешнего магнитного поля 

происходит изменение поляризации. Этот эффект, называемый 

магнитоэлектрическим (МЭ), интересен тем, что позволяет создавать 

принципиально новые приборы твердотельной электроники. Величина МЭ 
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эффекта в монокристаллических породах довольно мала, что значительно 

сдерживает их практическое применение. В породах, представляющих собой 

механически связанные магнитострикционные и пьезоэлектрические 

компоненты, величина МЭ-эффекта значительно больше. Это позволяет 

создание приборов на основе МЭ-эффекта, например таких, как датчики 

магнитного поля, с чувствительностью, значительно превышающей 

чувствительность датчиков Холла. Механизм возникновения МЭ-эффекта 

обусловлен связью магнитострикции и пьезоэлектричества. В переменном 

магнитном поле вследствие магнитострикции возникают механические 

напряжения, которые передаются в пьезоэлектрическую фазу, где вследствие 

пьезоэффекта происходит изменение поляризации, что приводит к 

возникновению электрического напряжения. Поскольку пьезоэлектричество 

является линейной функцией напряженности электрического поля, а 

магнитострикция – нелинейной функцией намагниченности, в общем случае 

возникают как линейные, так и нелинейные МЭ-эффекты. Во многих работах 

исследовался линейный МЭ-эффект, заключающийся в возникновении 

электрического напряжения, например, в конденсаторе, диэлектриком 

которого является магнитострикционно-пьезоэлектрический материал, при 

помещении его в постоянное (подмагничивающее) и переменное магнитные 

поля. Частотная зависимость эффекта имеет резонансный характер, и на 

частоте антирезонанса наблюдается пиковое увеличение МЭ-коэффициента. 

Величина эффекта зависит от постоянного магнитного поля, и на так 

называемой полевой зависимости имеется ярко выраженный максимум. В 

области слабых полей величина эффекта пропорциональна величине поля 

подмагничивания. Это связано с тем, что в области, далекой от насыщения, 

магнитострикция является квадратичной функцией намагниченности, 

поэтому при наличии поля подмагничивания величина МЭ-эффекта 

пропорциональна произведению напряженностей постоянного и переменного 

магнитного полей, т.е. наблюдается линейный по переменному магнитному 

полю МЭ-эффект. Однако наряду с линейным эффектом возникает и 

нелинейный МЭ-эффект, величина которого пропорциональна квадрату 

переменного магнитного поля. При больших полях подмагничивания его 

величина много меньше линейного, и его вкладом в результирующий сигнал 

можно пренебречь. Однако в области слабых полей его величина может быть 

соизмерима или больше величины линейного эффекта. Этот факт следует 

учитывать при разработке магнитоэлектрических датчиков магнитного поля, 

предназначенных для измерения слабых полей [10, 11]. 

Рациональный подход к решению с использованием МЭ-эффекта 

проблем своевременного предупреждения разрушений выявленных 

внешними геофизическим наблюдениями участков поверхностных породных 

массивов позволяет эффективно мониторить развитие во времени 
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деструктивной энергии безвозвратной деформации конкретных участков 

потенциального сдвижения поверхностных породных массивов, что 

обеспечивает своевременное предупреждение времени их разрушения в 

районах производства открытых горных работ на железорудных 

месторождениях подработанных подземными горным и работами. 

В последние несколько десятилетий на территориях интенсивной 

добычи полезных ископаемых как подземным, так и открытым способами, 

геофизическими наблюдениями обнаружены многочисленные очаги 

постоянного излучения динамических магнитных сигналов. 

Установлено, что генезис очагов такого излучения состоит в 

антропогенном вмешательстве в состояние геологически устойчивого 

давления комплекса горных пород при сопутствующих гидрогеологических 

условиях, особенностях рельефа местности и существенных техногенных 

нагрузках в локальном гравитационном поле. 

Со временем массивы горных пород в окрестностях излучения 

динамического магнитного поля, превращаются в объекты потенциальной 

необратимой деформации с непредсказуемыми последствиями. 

В связи со сказанным, возникает задача перехода от 

непосредственных геофизических наблюдений к теоретическому обобщению 

обнаруженного физического явления, и первым вопросом поставленной 

задачи является выяснение особенности, которая существенно подчеркивает 

ее отличие от других задач мониторинговой геофизики. 

Такой особенностью является интрузия динамического дискретного 

магнитного поля в статическое непрерывное магнитное поле Земли, 

нормальное или аномальное. То есть подлежит анализу бинарное магнитное 

поле, а так как бинарное магнитное поле все еще остается вне поля зрения 

геофизики, попытка теоретического обобщения такого природного феномена 

является вполне понятной. 

Также понятным является введение некоторых крайне необходимых 

констант как пример идентификации бинарного магнитного поля, и других 

определяющих его характеристик, и, как инициативную компоненту, в 

первую очередь рассмотрим динамическую составляющую бинарного 

магнитного поля. 

Существенное возмущение магнитного поля вызывает излучение в 

атмосферу множество дискретных магнитных отдельностей, которые имеют 

естественную структуру [12, 13]. Для краткости, сочетание магнитная 

отдельность, как характеристику каждого излучаемого магнитного сигнала, 

целесообразно определить как магнокр (mаgnосr). 

Далее, в связи с полной индивидуальностью магнокров, их 

множество в замкнутом пространстве можно считать точно 

интерпретирующей системой, в которой энергия всей системы равна сумме 
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энергий всех отдельных магнокров, а в таком случае свойство такой системы 

определяется свойствами идеального газа магнокров [13]. 

В нашем случае областью динамики идеального газа магнокров 

является полусфера радиуса где 2l длина пробега каждого магнокра в 

определенном направлении на поверхности наблюдений, а RN <<1 является 

номинальным радиусом очага излучения магнитной нелинейности, а так как 

RN <<1, то с точностью до бесконечно малых высшего порядка малости 

можно считать, что область динамики идеального газа магнокров является 

полусфера радиуса 21, разрез которой на вертикальной плоскости хОу 

показан на рис.1. 

 

 
Рис. 1 Область динамики идеального газа магнокров 

 

Как известно, количественно магнитное поле любого генезиса 

определяется его напряженностью Н. За единицу напряженности 

принимается напряженность магнитного поля в вакууме при индукции в один 

гаусс, эта единица называется эрстед (Э), однако для измсрения  магнитного 

поля Земли применяется напряженность магнитного поля гамма (γ), которая 

равняется 103 [12,14], следовательно, нашему случаю отвечает 

напряженность магнитного поля гамма. 

Динамическая составляющая бинарного магнитного поля, как 

непрерывное излучение дискретного поля магнокров, на поверхности 

наблюдений фиксируется магнитограммой как некоторый ряд определенного 

волнообразного процесса (рис. 2). Каждый элемент волнообразия является 

отдельным магнокром и при основании имеет дефект непрерывности, 

который (рис.2) обозначен как (х). При этом огибающая кривая дискретного 

множества магнокров на отрезке АВ некоторого профиля наблюдений 

является искомой функцией времени и пространства H(t) бинарного 

магнитного поля [15-23]. 
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Рис. 2 Магнитограмма динамической составляющей  

бинарного магнитного поля 

 

Одиночный магнокр, как физическая категория, является 

макрообразованием и имеет собственную энергию. Следовательно, 

существует некоторый квант энергии магнитного поля, при которой 

образуется магнокр, при меньшей энергии возмущения магнокр не 

образуется и такой квант обеспечивает квантовую же напряженность 

магнитного поля вне самого магнокра. 

Квант энергии магнитного поля, который обеспечивает образование 

магнокра и квантовую напряженность магнитного поля, определим как 

магнокрон (mаgnосron) и обозначим его буквой английского алфавита J 

(джей). Размерность J=const, исходя из вышесказанного, джоуль на эрстед 

(Дж/Э), или же джоуль на гамму (Дж/ γ). Таким образом, уравнение баланса 

динамической составляющей бинарного магнитного поля приобретает вид 

 

)()( tJHtVPm                                                 (1) 

 

где Рm – давление идеального газа магнокров, 

    V(t) – объем идеального газа магнокров, например, на отрезке АВ профиля  

              наблюдений. 

Магнитное поле Земли является силовым полем, а следовательно 

обладает массой силовой способности. 

Как было отмечено, динамическая составляющая бинарного 

магнитного поля осуществляет интрузию в статистическое магнитное, то 

есть, является активной составляющей, поэтому массу ее силовой 

способности обозначим как mА . 

Статистическая составляющая бинарного магнитного поля сдержвает 

интрузию его динамической составляющей, то есть, является реактивной 

составляющей, и массу ее силовой способности обозначим как mg. 

И вполне ожидаемо, следуя строению схем взаимодействия 

подобных силовых структур, силу вытеснения динамическим магнитным 



 168 

полем статистического магнитного поля в пространстве взаимодействия 

определим равенством 

M
mm

F
gA

2
                                                       (2) 

где γ – является расстоянием между геометрическими центрами 

ограниченных объемов VA(t) и VR(t), а коэффициент М является 

магнетической постоянной размеренность которой (м/кг)2 Н, т.е. метр на 

килограмм в квадрате, умноженные на Ньютон. 

Равенство (2) является силовой характеристикой взаимодействия 

составляющих бинарного магнитного поля происходит в половине 

полупространства при -l≤f(t)≤l при этом ось абсцисс символизирует профиль 

на поверхности наблюдений (рис.3) где линия (1) является горизонтом 

взаимодействия составляющих бинарного магнитного поля. 

 
 

Рис. 3 Схема взаимодействия составляющих бинарного магнитного поля 

 

В качестве заключения приведем очень содержательный факт. 

Функция скорости горизонта взаимодействия, согласно приведенным 

выкладкам, равна 
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а, обобщенно, скорость горизонта взаимодействия является скоростью 

активной или реактивной масс бинарного магнитного поля. Отсюда 

получаем, что в любой момент времени процесса, кинетическая энергия этих 

масс равна 
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а так как скорость является непрерывной функцией процесса, то 

кинетическая энергия масс mA,R всегда равны потенциальной энергии, которая 

затрачивается на перенос этих масс mA,R по определенной дистанции r(t) , что 

подтверждает актуальность приведенной математической модели динамики 

составляющих бинарного магнитного поля, а также возможность ее 

применения для повышения эффективности геофизического мониторинга 

процесса формирования очагов потенциальной необратимой деформации 

породного массива при открытой разработке залежей железных руд 

подработанных подземными горными работами. 

Выводы 

1. В настоящее время отработка железных руд Кривбасса ведется в 

условиях как совместных открытых и подземных горных работ, так и в 

условиях отработки открытым способом залежей подработанных 

подземными горными работами. 

2. Процесс сдвижения подработанных шахтами толщ не завершен - 

фронты работ карьеров наступают на зоны еще не вышедших на контуры 

карьеров воронок, террас и трещин, мульды сдвижения; продолжают 

развиваться. 

3. Открытые горные работы ведутся в зоне влияния подземных, 

подземные горные работы ведутся в зоне влияния открытых. 

4. Выполненные исследования показали, что система наблюдения 

методами ЕИМПЗ и РАП является эффективной и информативной 

применительно к изучению строения и оценки состояния породного массива 

при открытой разработке залежей железных руд подработанных подземными 

горными работами. 

5. Использование настоящей системы позволяет, применительно к 

исследуемому породному массиву, решать следующие инженерно  

геомеханические  задачи: 

- изучать с земной поверхности по возмущению природного 

электромагнитного и акустического поля характер распределения 

напряженного состояния массивов горных пород, вызванного как 

природными, так и техногенными факторами; 

- осуществлять прогнозирование природных и техногенных 

геодинамических явлений; 

- определять с земной поверхности динамику деформаций в 

породном массиве; 
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6. В промышленных регионах Украины, странах ближнего и 

дальнего зарубежья, где на протяжении многих десятилетий проводятся 

интенсивные горные работы, происходит существенное антропогенное 

нарушение природного геологического установившегося геостатического 

давления в породах как осадочного чехла, так и кристаллического 

фундамента. 

7. Антропогенное влияние на окружающую среду не может 

оставаться без последствий, в том числе и отрицательных, включая как 

ландшафтные, так и особенно социальные безвозвратные потери. 

8. На антропогенное нарушение геологической среды общество 

реагирует с большим запозданием, когда не реагировать становится совсем 

невозможным как для органов власти, так и существующих научно-

технических структур. 

9. Вопросам научного анализа процесса накопления деструктивной 

энергии безвозвратной деформации локальных участков потенциальных 

нарушений породного осадочного чехла и кристаллического фундамента 

породного массива определенных участков и территорий Кривбасса уделяют 

внимание как НИГРИ ГВУЗ «КНУ», так и другие научно-технические  

организации Украины. 

10. Существующий эмпирический уровень, знаний относительно 

генезиса и развития во времени очагов потенциального сдвижения 

осадочного чехла и кристаллического фундамента породного массива 

существенно тормозит как состояние развития геофизических методов 

наблюдений динамики состояния вышеупомянутых объектов, так и, 

особенно, прогнозирование процессов потенциального сдвижения. 

11. Применяемые в настоящее время методы исследований 

геодинамического состояния породного массива во многом имеют 

эмпирическую основу, что ограничивает масштабы их использования. 

12. НИГРИ ГВУЗ «КНУ» обоснована возможность применения 

магнитоэлектрического эффекта для аппаратурного обеспечения 

геофизической информационной системы предупреждения и мониторинга 

невозвратной деформации дневной поверхности в районах масштабного 

производства горных работ как подземным, так и открытым способами. 

13. В последние несколько десятилетий на территориях интенсивной 

добычи полезных ископаемых как  подземным, так и открытым способам и 

геофизическими наблюдениями обнаружены многочисленные очаги 

постоянного излучения динамических магнитных сигналов. 

14. Генезис очагов такого излучения состоит в антропогенном 

вмешательстве в состояние геологически устойчивого давления 

определенного комплекса горных пород при сопутствующих  
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гидрогеологических  условиях, особенностях рельефа местности и 

существенных техногенных нагрузках в локальном гравитационном поле. 

15. Массивы горных пород в окрестностях излучения динамического 

магнитного поля превращаются в объекты потенциальной необратимой 

деформации с непредсказуемыми  последствиями. 

16. Задача перехода от непосредственных геофизических 

наблюдений к теоретическому обобщению обнаруженного физического 

явления с определением его математического описания является актуальным 

направлением современной геофизики и геоинформатики. 

17. Разработанные НИГРИ ГВУЗ «КНУ» основные положения 

математической модели динамики составляющих бинарного магнитного 

поля, позволяют повысить эффективность геофизического мониторинга 

процесса формирования очагов потенциальной необратимой деформации 

значительных массивов горных пород при открытой разработке залежей 

железных руд подработанных подземными горными работами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 

УЗЛОВ В ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ БИНАРНОГО РУДОПОТОКА 

 
В статье определены условия и значение управления качеством руды в карьере. 

Приведены результаты анализа состояния и факторов колебания качества 

железорудного сырья в карьерах горно-обогатительных комбинатов Кривбасса в 

привязке к ритмичности работы карьерного оборудования и транспорта, а также 

сформулирована проблема создания генерализованной общекарьерной системы 

управления качеством рудопотоков и направления ее решения путем интеграции всех 

элементов системы и оптимизации режимов парных операционных перегрузочных 

узлов в цепи стабилизации качества при формировании бинарного рудопотока. 

Ключевые слова: вскрыша, перегрузка, карьер, руда, качество, бинарный 

рудопоток. 

 

В статті визначено умови та значення управління якістю руди в кар'єрі. 

Наведено результати аналізу стану та чинників коливання якості залізорудної 

сировини в кар'єрах гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу в прив'язці до 

ритмічності роботи кар'єрного устаткування і транспорту, а також 

сформульовано проблему створення генералізованої загальнокар’єрної системи 

управління якістю рудопотоків і напрямки її вирішення шляхом інтеграції всіх 

елементів системи та оптимізації режимів парних операційних перевантажувальних 

вузлів в ланцюзі стабілізації якості при формуванні бінарного рудопотоку. 

Ключові слова: розкрив, перевантаження, кар'єр, руда, якість, бінарний 

рудопотік. 

 

This article describes the conditions and the importance of quality control in the iron 

ore of open pits. The results of analysis of the condition and determinatives fluctuation of 

iron ore quality in open pits of mining and processing plants of Kryvbass in relation to the 

regularity of the pace of pit equipment and transportation are given, as well as the problem 

of creating a generalized quality control system of the formation of binary production 

intensity ore stream in the open pit and its solutions are formulated.  

Keywords: ore, capping, open pit, loadings, transport, binary ore stream, quality 

control. 

 

Проблема и ее связь с практическими задачами. Необходимость 

строгого и устойчивого соответствия качества сформированного рудопотока 

заданным качественным показателям обусловлена тем, что оптимальные 

режимы обогащения могут быть обеспечены только при жестко 



 174 

ограниченных отклонениях содержания полезного компонента именно в 

общекарьерном потоке, а не по каждому в отдельности, составляющим его, 

что является характерным для современных ГОКов. При рассмотрении 

общекарьерного грузопотока как генерализованной  системы совокупность 

отдельных технологических задач перерастает в обобщенную проблему, 

решение которой позволит максимально эффективно стабилизировать 

качество поступающей из карьера на обогащение руды. 

Анализ исследований. Существуют различные системы, которые 

имеют элементы управления качеством рудопотоков карьеров: АСУ горно-

транспортного комплекса (ГТК) «Карьер» компании «ВИСТ Групп» [1], 

диспетчеризации автотранспорта и контроля рудопотока "Интегра"-"Невод" 

[2], корпоративная АСУ ГТК «Джетыгара», система горно-транспортной 

диспетчеризации «АВТО» (Казахстан) [3]; система «Карат» и «Карат-М» 

(ЦНИИКА, РФ), система «Кварцит» (ИнГОК), «Комплекс-АТ» и «Гермес» 

(СевГОК) (Украина) и др. [4].  Система компании «Quebec Cartier Mining» 

(Канада) имеет центральный вычцентр, управляющий, как самосвалами, так и 

90 группами оборудования фабрики, дробильным отделением и процессами 

обогащения железной руды. Одной из современных разработок в области 

горно-транспортной диспетчеризации является компьютерная система RAN 

фирмы «Pincot, Allen and Holt Inc.» (США). Также в США разработаны 

система автоматического управления автосамосвалом (САУА) компании 

«Unit Rig Equipment», и система Dispatch компании «Modular Mining 

Systems», используемой на 105 карьерах и 25 шахтах. Эта компания является 

ведущей, ее доля на рынке систем диспетчеризации составляет порядка 90%. 

Начиная с 1983 года, выпускает свою АСУ ГТК канадская компания «Wenco 

International Mining Systems» [5]. ПО серверов приложений с помощью 

специально разработанных технологий UMP.NET обрабатывают входную 

информацию, а на серверах баз данных ORACLE хранится вся информация о 

работе оборудования. ПО рабочих мест на базе ПП XRTL Explorer, 

взаимодействует с базой данных через сервер приложений и системы связи 

транспорта с диспетчерским центром (транкинговая система радиосвязи 

Tetra) [5]. Высокая точность планирования ГТР достигается также благодаря 

применению программного комплекса имитационного моделирования 

работы ГТС карьеров «Cebadan» (ИПМК «Cebadan») для карьеров с авто-, ж-

д и комбинированным транспортом. 

Однако рассмотренные системы преимущественно адаптированы, 

либо к функциям собственно диспетчеризации, либо к управлению качеством 

продукции в отдельно выделяемом грузопотоке из множества, 

существующих в глубоких карьерах крупных ГОКов, не обеспечивая 

управления общекарьерного. 
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Постановка задания. В карьерах требуемое содержание полезного 

компонента в руде обеспечивается, как правило, лишь в среднем значении в 

некотором временном интервале (сутки, месяц). Внутри же этого интервала 

содержание полезного компонента колеблется, нередко выходя за пределы 

допустимого диапазона. Авторы предлагают решать проблему путем 

создания генерализованной системы управления качеством рудопотоков 

карьера для обеспечения устойчиво планового качества руды, поступающей 

из карьера в целом и минимизируя амплитудные и временные колебания 

содержания полезного компонента в потоке в гарантированных границах 

заданного интервала путем интеграции всех элементов системы и 

оптимизации режимов парных операционных перегрузочных узлов в цепи 

стабилизации качества при формировании бинарного рудопотока. 

Применение такой системы управления качеством рудопотоков даст 

возможность максимально оперативно реагировать на любое изменение 

состояния добычных забоев, комплексно корректируя работу выемочно-

погрузочного оборудования в них и транспортного — во всех звеньях 

общекарьерного рудопотока для обеспечения выполнения планового задания. 

Изложение материала и результатов. В настоящее время на 

железорудных карьерах с технологией ЦПТ разгрузка горной массы в 

приемную воронку осуществляется автосамосвалами в поочередном режиме, 

т.е. каждый автосамосвал производит разгрузку отдельно. Дискретные 

объемы рудной массы, попадая в рудоспуск, смешиваются в нем в процессе 

перемещения сверху вниз. При этом руда из забоев с минимальным и 

максимальным содержанием полезного компонента оказывает наибольшее 

влияние на колебания качества в формируемом рудопотоке карьера.  

Необходимость стабилизации качественных показателей рудопотока 

является важной производственной задачей и обоснована требованиями 

технологии обогащения [6]. 

При этом на цикличном участке рудопотока одним из способов 

сглаживания колебаний качества железорудного сырья является применение 

метода парной разгрузки автосамосвалов, целью которого является 

стабилизация показателей качества в рудопотоках карьера за счет разгрузки 

транспортных средств, доставляющих руду из забоев с максимальным и 

минимальным содержанием полезного компонента. 

Что касается поточных участков бинарного по сути рудопотока 

(конвейерных), то здесь, судя по результатам выполненного анализа, весьма 

эффективно могут использоваться для рассматриваемых задач узлы 

перегрузки из одного конвейера на другой: на примере ИнГОКа – с 

«Восточного» тракта на «Западный» или наоборот (рис. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Передел "дробление" – визуализация технологической цепочки 

 

Задача организации парной разгрузки на цикличном участке 

рудопотока может быть решена следующим образом. Рассмотрим пример 

карьера с определенным количеством забоев. Распределение содержания 

полезного компонента в горной массе по забоям неравномерно, оно 

изменяется от минимального (qmin) до максимального (qmax) значений. Для 

того, чтобы стабилизировать качество полезного компонента железорудного 

сырья на входе обогатительной фабрики, мы должны объединить несколько 

потоков руды, выходящих из отдельных экскаваторных забоев. При этом 

совмещение потоков с наименьшими и наибольшими содержаниями 

полезного компонента позволит исключить экстремальные выбросы по 

величине содержания полезного компонента.  

Объедение единичных потоков с минимальным и максимальным 

содержанием полезного компонента в руде с целью стабилизации 

качественных показателей происходит при условии одновременной разгрузки 

автосамосвалов в приемную воронку ЦПТ.  

Для оценки усреднения качества рассмотрим значения 

среднеквадратических отклонений отдельных единичных потоков руды [6]. 

Величина колебаний качества i-го единичного потока на различных 

частотах определяется его спектральной плотностью и характеризуется 

среднеквадратическим отклонением: 
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Рис. 2. Схема транспортировки руды на РОФ-1 и РОФ-2 ИнГОКа  

с учетом переброски с тракта на тракт 
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,    (1) 

где qmin и qmax – нижняя и верхняя границы диапазона частот колебаний i-го  

                           единичного потока;  

               Si(q) – спектральная плотность колебаний i-го потока.  

При формировании объединенного потока каждый единичный поток 

вносит в него свой частотный спектр колебаний. Величина спектральной 

плотности колебаний в объединенном потоке при отсутствии фазовых 

преобразований определяется по формуле: 

 ,   (2) 

где Qi – производительность i-ого потока;  

      Qo – производительность объединенного потока. 

Применяя преобразование, выражаемое формулой (1), к равенству 

(2), получаем величину среднеквадратического отклонения объединенного 

потока: 

    (3) 

Равенство (3) позволяет оценить эффективность усреднения при 

объединении потоков. Отметим, что в любом случае Qo не может быть 

меньшим минимального и большим максимального значения среди 

среднеквадратических отклонений колебаний качества единичных потоков 

руды. Если единичные потоки характеризуются одинаковой величиной 

среднеквадратического отклонения колебаний качества,  как следует из 

равенства (3), то их объединение не производит усреднительного эффекта 

при отсутствии фазовых преобразований. В противном случае всегда 

наблюдается стабилизация колебаний, эффект которой зависит от удельных 

производительностей отдельных забоев. 

Таким образом, при объединении потоков руды из различных 

экскаваторных забоев, происходит усреднение их качества, оценку которого 

можно учитывать с помощью формул (2) и (3) и использовать её при 

проектировании усреднительных комплексов и систем. 

Несмотря на все преимущества этого метода, он накладывает ряд 

ограничений на транспортные средства – автосамосвалы. Это, прежде всего, 

связано с необходимостью синхронизировать движение автосамосвалов, 

которые участвуют в парной разгрузке для обеспечения их одновременного 

прибытия к приемной воронке ЦПТ. Как правило, различные маршруты 
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движения отличаются по протяженности, преодолеваемому уклону и прочим 

факторам и средняя скорость движения на них также может быть разной.  

Синхронизацию движения автосамосвалов можно выполнить либо 

путем изменения скорости их движения, либо задержкой одного из 

транспортных средств перед погрузкой или разгрузкой, что приведет к 

снижению эффективности использования автотранспортных средств карьера, 

и, как следствие, снижению общего объема перевозимой горной массы [7].  

Рассмотрим математическое решение задачи парной разгрузки для 

карьера с определенным количеством забоев. В карьере имеются забои Z1 и 

Z2, которые обладают минимальным и максимальным значением содержания 

полезного компонента в горной массе. Определен парк автосамосвалов, 

который участвует в обслуживании этих забоев и парной разгрузке в 

приемную воронку ЦПТ. Расстояние от места погрузки до приемной воронки 

ЦПТ равно S1 и S2 соответственно, при этом S1 > S2.  

Скорость движения автосамосвала для забоя Z1 в гружёном 

состоянии равна Vгр.1, в порожнем состоянии – Vп.1. Скорость движения 

автосамосвала для забоя Z2 в гружёном состоянии равна Vгр.2, в порожнем 

состоянии – Vп.2. Продолжительность смены равна Тсм.. 

Эффективность использования автосамосвала можно определить по 

количеству ходок за смену: 

.
.

р
см T

Tn 
 , 

где Тр. – время  движения  автосамосвала  в  течение  одного   рейса,  которое  

               рассчитывается по формуле: 

...... манпргрпогрр ТТТТТТ 
, 

где Тпогр. – время погрузки;  

          Тгр.– время движение в гружёном состоянии;  

          Тр. – время разгрузки;  

           Тп. – время движения в порожнем состоянии;  

        Тман. – время маневров. 

.
.

гр
гр V

ST  ;   
.

.
п

п V
ST  ;    )(5,0 ... поргрман ТТТ  ;   .... кэкцпогр nТТ  , 

где Тц.эк. – время одного экскваторного цикла;  

         nк. – количество ковшей, загружаемых в автосамосвал. 

Целью синхронизации движения автосамосвалов является 

одновременное их прибытие к приемной воронке ЦПТ, поэтому необходимая 

скорость движения является расчетной величиной.  

Пусть дано, что S1 > S2. В этом случае для синхронизации прибытия к 

приемной воронке ЦПТ необходимо снизить скорость движения 
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автосамосвалов на участке Z2  – приемная воронка ЦПТ – Z2. Данные 

скорости будут определяться формулами: 

1.
1

2
2. пп V

S
S

V     (4) 

1.
1

2
2. гргр V

S
S

V     (5) 

Принимая во внимание тот факт, что количество ходок 

автосамосвала – прямо пропорционально скорости движения, рассчитаем 

количество ходок до и после применения метода парной разгрузки для забоя 

Z2. 

До применения метода парной разгрузки количество рейсов в 

течение смены равно: 

)///( ..2.22.2.. манрпгрпогрсм ТТVSVSТTn    (6) 

Учитывая выражения (4) и (5), количество рейсов в течение смены 

после применения метода парной разгрузки равно: 

)///( ..2.122.12.. манрпгрпогрсм ТТVSSVSSТTn                   (7) 

Выводы. Проанализировав выражения (6) и (7), можно сделать 

вывод, что после применения метода парной разгрузки будет наблюдаться 

снижение эффективности использования автосамосвалов, что выразится в 

уменьшении количества рейсов, выполненных каждым автосамосвалом в 

течение смены и их производительности.  

Лишь в частном случае (при одинаковых условиях и равной 

дальности транспортировки) применение данного метода даст 

положительный эффект без снижения производительности автосамосвалов. 

Во всех остальных случаях парная разгрузка позволит стабилизировать 

качественные характеристики формируемого рудопотока за счет смешивания 

в приемной воронке рудоспуска рудной массы с минимальными и 

максимальными содержаниями полезного компонента. 

В дальнейшем приоритет качества при ведении открытых горных 

работ предопределяет возможность применения парной разгрузки 

автосамосвалов для объединения потоков руды из забоев с минимальными и 

максимальными значениями содержаний полезного компонента с целью 

стабилизации качественных показателей в рудопотоках карьеров даже при 

вероятном снижении объемов транспортируемой горной массы, а на участке 

поточного перемещения руды конвейерами ЦПТ – управлять качеством 

бинарного рудопотока путем переброски руды с одного тракта на другой. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ ДРОБИЛЬНО-

ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ПУНКТОВ КОМПЛЕКСОВ ЦИКЛИЧНО-

ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАРЬЕРОВ КРИВБАССА 

 
Приведены основные направления совершенствования системы технического 

обслуживания и ремонта дробильно-перегрузочных пунктов комплексов циклично-

поточной технологии карьеров Кривбасса. 

Ключевые слова: карьер, дробильно-перегрузочный пункт, циклично-поточная 

технология, техническое диагностирование, техническое обслуживание, ремонт. 

 

Приведені основні напрямки вдосконалення системи технічного обслуговування 

та ремонту дробарно-перевантажувальних пунктів комплексів циклічно-поточної 

технології кар'єрів Кривбасу. 

Ключові слова: кар'єр, дробарно-перевантажувальний пункт, циклічно-поточна 

технологія, технічне діагностування, технічне обслуговування, ремонт. 

 

The main directions of improving the system of technical maintenance and repair of 

crushing and conveyor chutes complexes of cyclic-flow technology of quarries Kryvbas. 

Keywords: quarry crushing and handling item cyclic-flow technology, technical 

diagnostics, maintenance, repair. 

 

Актуальность работы. Опыт эксплуатации дробильно-

перегрузочных пунктов (ДПП) комплексов циклично-поточной технологии 

(ЦПТ) карьеров Кривбасса за длительный период (более 40 лет) 

свидетельствует о том, что технологическое оборудование ДПП комплексов 

ЦПТ подвергается "старению" с потерей проектных параметров и 

работоспособности, что приводит к все более возрастающей опасности 

возникновения аварийных ситуаций. 

Технологический процесс комплексов ЦПТ характеризуется 

поточностью, непрерывностью и высокой производительностью. Устойчивая 

работа комплексов ЦПТ зависит от эксплуатационного состояния всех 

участков переработки горных пород. При непрерывности технологического 
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процесса даже кратковременная остановка одного участка комплекса ЦПТ 

приводит к остановке остальных, что отражается на технологических и 

экономических показателях работы горнодобывающего предприятия. 

Оборудование комплексов ЦПТ работает при значительных 

нагрузках (удары, большие объемы перерабатываемой и транспортируемой 

горной массы, большая ее крупность и т.д.), при этом оборудование работает 

в агрессивной водной и атмосферной среде. 

В условиях действующих комплексов ЦПТ изменение эксплуатации-

онных параметров оборудования имеет сугубо индивидуальный характер. 

Несвоевременно выявленные и не устраненные дефекты нередко 

перерастают в серьезные нарушения. Их последствия могут привести к 

значительным материальным затратам. Поэтому важно правильно и 

своевременно оценить техническое состояние оборудования комплексов 

ЦПТ, выполнить прогноз о возможности развития дефектов и разработать 

мероприятия по их стабилизации или устранению. 

Изложение основного материала и результаты. Одной из 

острейших проблем для карьеров Кривбасса в настоящее время является 

значительный износ оборудования дробильно-перегрузочных пунктов (ДПП) 

входящих в комплексы циклично-поточной технологии (ЦПТ), который 

составляет до 49%. 

Значительный износ оборудования ДПП не только снижает 

эффективность горных работ, но также является существенным фактором 

снижения промышленной безопасности на карьерах Кривбасса. 

Эксплуатация опасных производственных объектов, к которым 

относится оборудование ДПП, требует особого внимания к вопросам 

промышленной безопасности. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих безопасность 

производства и надежность работы оборудования ДПП, является внедрение 

новых технологий (систем) технического обслуживания и диагностирования. 

Продолжительная и надежная работа оборудования ДПП возможна 

только при условии систематического и качественного проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту технологического 

оборудования. 

Под техническим обслуживанием понимают комплекс работ для 

поддержания исправности и работоспособности оборудования ДПП при 

подготовке и использовании их по назначению, а также при хранении и 

транспортировании. 

Ремонт – комплекс работ для поддержания и восстановления 

исправности или работоспособности оборудования ДПП. 

Система технического обслуживания и ремонта – комплекс 

взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и порядок 
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проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

ДПП для обеспечения эксплуатационных показателей, предусмотренных 

нормативной документацией. 

Для поддержания технического состояния технологического 

оборудования ДПП комплексов ЦПТ на необходимом уровне на карьерах 

Кривбасса реализуются различные системы технического обслуживания 

(ТО). Наиболее простой, не требующей специального оборудования для 

контроля технологических параметров, а также какого-либо технического 

обслуживания в течение предполагаемого периода эксплуатации, но и 

наиболее затратной, является реактивная система технического 

обслуживания (РТО), при которой ремонт или замена оборудования ДПП 

производится в случае выхода его из строя (как правило, внезапного) или 

выработки ресурса. Стоимость ремонта по факту аварии существенно 

(иногда до 10 раз) дороже запланированного ремонта. 

Повышение уровня управления техническим обслуживанием по 

сравнению с РТО обеспечивается системой планово-предупредительного 

ремонта (ППР) которая обеспечивает более чем 30% снижение 

эксплуатационных затрат. 

Идея ППР заключается в ремонте или замене оборудования ДПП 

ранее среднестатистического отказа с заданной вероятностью. 

ППР в настоящее время является основным видом ТО. Как правило, 

система ППР в общем случае содержит проведение следующих мероприятий: 

ТО – ежесменное, ежесуточное, месячное, сезонное; плановые ремонты – 

текущие, средние, капитальные; наладки и ревизии полугодовые и годовые. 

Плановые ремонты проводятся в установленные нормативами системы ППР 

сроки и имеют дифференцированный объем (T1, Т2, ТЗ... К) в соответствии 

со структурой ремонтного цикла, разработанной для определенного вида 

оборудования. 

Перечень ремонтных работ для каждого вида планового ремонта 

устанавливается по результатам осмотров оборудования во время 

технического обслуживания. Однако, как показывает практика, разборки 

оборудования ДПП, осуществляемые по регламенту ППР, сокращают 

реальный межремонтный период в среднем на 25-30%. Это обусловлено тем, 

что в реальных условиях не существует точной взаимосвязи между сроком 

эксплуатации и техническим состоянием (ТС) оборудования ДПП, если не 

присутствуют эрозийные формы износа и разрушения деталей, линейно 

связанные со сроком службы. В связи с этим возникает необходимость 

перехода на более прогрессивную систему ТО, которая уже внедряется на 

предприятиях ряда отраслей промышленности – обслуживание по 

фактическому состоянию (ОФС). 

Основная идея ОФС состоит в минимизации (устранении) отказов 
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путем применения методов отслеживания и распознавания технического 

состояния оборудования методами неразрушающего контроля и технической 

диагностики по совокупности его эксплуатационных характеристик. 

Техническая база ОФС основана на взаимосвязи между эксплуатационными 

параметрами и дефектами: различные дефекты имеют строго определенные 

диагностические признаки, появляющиеся при их возникновении, и 

диагностические параметры, меняющиеся по мере их развития. 

В качестве диагностических признаков используются 

технологические и режимные параметры (температура, нагрузка, давление, 

влажность и т.п.), а также параметры вибрации (вибрационная скорость, 

вибрационное ускорение, вибрационное перемещение). 

 Надежность эксплуатации большей части технологического 

оборудования ДПП комплексов ЦПТ напрямую определяется подвижными 

узлами и деталями, испытывающими высокие динамические нагрузки и 

подверженными наибольшему износу. 

Именно с этим связано особое внимание диагностики подобных 

узлов ДПП. За последние несколько десятилетий вибрационная диагностика 

стала основой контроля и прогноза состояния подвижного оборудования. 

Физической причиной ее быстрого развития является большой объем 

диагностической информации, содержащийся в колебательных силах и 

вибрации машин, работающих как в номинальных, так и в специальных 

режимах. Техническим обеспечением вибрационной диагностики являются 

высокоточные средства измерения вибрации и цифровой обработки сигналов, 

возможности которых непрерывно растут, а стоимость снижается. В случае 

перехода предприятия на систему ТО по ОФС возникает возможность 

создания так называемой проактивной системы обслуживания (ПАО). Идея 

ПАО заключается в обеспечении максимально возможного межремонтного 

срока эксплуатации оборудования за счет применения современных 

технологий обнаружения и устранения источников отказов, принятия мер по 

недопущению возникновения дефектов. ПАО включает: анализ причин 

возникновения остановок и аварий, обеспечение соблюдения требований ТУ 

при монтаже и ремонте оборудования, оценку ТС оборудования после 

ремонта, обеспечение высококвалифицированными кадрами служб 

диагностики и ремонта. 

Последнее является ключевым в системе ПАО, поскольку именно в 

уровне квалификации кадров обслуживающего персонала, служб 

диагностики и ремонта заложен большой резерв увеличения межремонтного 

интервала. Например, по статистике, бездефектный подшипник выходит из 

строя по причине естественного износа только в 10% случаях, а в 90% 

случаях по причинам неквалифицированного, халатного обслуживания, в том 

числе 40% из-за нарушения смазки, 30% сборки и установки, 20% 
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неправильного применения, повышенной вибрации. 

Также можно было бы избежать сокращения межремонтного 

интервала за счет повышения качества ремонта, который в настоящее время 

проводится с нарушениями в 20% случаях. Таким образом, оборудование 

ДПП необходимо рассматривать не как технические, а как эргастические 

системы. Человеческий фактор необходимо учитывать при анализе 

работоспособности оборудования при разработке системы ТО наряду с 

экономическими, техническими, технологическими, информационными. 

Выводы 

1. Длительный опыт эксплуатации ДПП комплексов ЦПТ карьеров 

Кривбасса показывает, что техническое состояние технологического 

оборудования ДПП комплексов ЦПТ подвергается существенным 

изменениям с потерей проектных параметров и работоспособности, что в 

конечном итоге приводит к все более возрастающей опасности 

возникновения аварийных ситуаций. 

2. Изменение технического состояния и эксплуатационных 

параметров технологического оборудования ДПП комплексов ЦПТ имеет 

сугубо индивидуальный характер, поэтому точный учет изменения 

технического состояния и эксплуатационных параметров расчетным путем не 

возможен. Для объективного определения характера изменения технического 

состояния технологического оборудования ДПП комплексов ЦПТ 

необходимо проводить техническое диагностирование состояния данного 

оборудования. 

3. При техническом диагностировании состояния технологического 

оборудования ДПП комплексов ЦПТ наиболее эффективна проактивная 

система технического обслуживания (ПАО). 

4. Идея ПАО заключается в обеспечении максимально возможного 

межремонтного срока эксплуатации оборудования за счет применения  

современных технологий обнаружения и устранения источников отказов, 

принятия мер по недопущению возникновения дефектов. 

5. ПАО включает: анализ причин возникновения остановок, аварий, 

обеспечение соблюдения требований ТУ при монтаже и ремонте 

оборудования, оценку ТС оборудования после ремонта, обеспечение 

высококвалифицированными кадрами служб диагностики и ремонта. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ГЕОХІМІЧНИХ ПОТОКІВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛІВ   

У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ НАВКОЛО СТАВКА-НАКОПИЧУВАЧА 

ШАХТНИХ ВОД  В  Б. СВИСТУНОВА 

 
Досліджено особливості міграції та накопичення елементів металів у  потоках 

підземних вод, забруднених мінералізованими фільтратами  ставка-накопичувача 

шахтних вод  південної групи шахт Кривбасу. 

Ключові слова: екосистема, підземні води, фільтрати, міграція,   хімічні 

елементи,  геохімічні аномалії. 

 

Исследовано особенности миграции и накопления   элементов металлов в 

потоках подземных вод, которые загрязнены фильтратами из пруда накопителя 

шахтных вод южной группы шахт Кривбасса.   

Ключевые слова: экосистема, подземные воды, фильтраты, миграция,   

химические элементы, геохимические аномалии 

 

Investigated features of migration and accumulation of metals in groundwater flows 

that are contaminated by Leachates from the pond drive mine waters of Southern Group of 

mines Krivbass. 

Keywords: ecosystem, underground water, effluents, migration, chemical elements, 

geochemical anomalies 

  

Постановка проблеми. Важливим аспектом характеристики 

екологічного стану оточуючого середовища є розсіювання хімічних 

елементів (полютантів) і їх рухомих форм у різних ландшафтно-геохімічних 

зонах, зокрема у ґрунтових водах. 

Міграція та перерозподіл хімічних елементів може відбуватися як під 

впливом техногенезу, так і внаслідок природних процесів. Навіть незначні 

концентрації біологічно активних хімічних елементів можуть викликати різні 

захворювання живих організмів, зокрема й людини, наприклад, зоб (при 
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дефіциті йоду), флюороз (при надлишку фтору), хвороби Кешана (при 

дефіциті селену) та Кашина–Бека (при надлишку стронцію) тощо. Ендемічну 

захворюваність можуть спричиняти як окремі рухомі біологічно активні 

форми хімічних елементів, так і сумарний вплив асоціацій елементів (ефект 

синергізму). За норми вмісту різних хімічних речовин в об’єктах довкілля, 

при яких людина може вважати безпечним своє існування, прийнято, як 

відомо, гранично - допустимі концентрації (ГДК) хімічних елементів [1,2]. Як 

відомо ГДК – це максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об’єму 

або маси певного середовища (компонента геосистеми), яка гарантує 

відсутність негативного прямого або опосередкованого впливу на здоров'я 

людини, його потомство й санітарні умови життя населення [4]. Таким 

чином, ГДК мають гарантувати відсутність негативного впливу факторів 

середовища на здоров'я населення як при прямому контакті людини так і 

опосередковано через міграційні (харчові) ланцюги. 

Аналіз досліджень та публікацій. Наукові основи екологічної 

геохімії закладено  у  працях  українських  та іноземних вчених, а саме: 

О. Ферсмана, В.Вернадського, В.-М. Ґольдшмідта, Ф.-У.Кларка,  

О.Виноградова,  Ю.Саєта, Б. Полинова, О. Перельмана,  В.Ковальського, В. 

Добровольського, Л. Овчиникова, В., К. Лукашових, В. Іванова та ін. У 

світовій практиці це вчення сформувалось на початку 70-х рр. минулого 

століття на межі  геохімії, екології, хімії, біохімії, ґрунтознавства, геохімії 

ландшафтів, географії та медицини і  ввібрало в себе    основні методологічні 

підходи та методи цих наук. Одними з перших в Україні проблеми 

екологічної геохімії почали розробляти   Б. Міцкевич  ( біогеохімічний 

напрям),  Е. Соботович  ( геохімія техногенезу), Е. Жовинський (екологічна і 

пошукова геохімія), А. Травлєєв (геохімія ґрунтів). Нині в Україні 

дослідження з різних напрямів  цієї науки  проводяться  під  керівництвом   

О.Адаменка,  П. Гожика,  В.Єремєєва, В.Іванова, Е.Жовинського, 

Е. Соботовича, О. Митропольського, Г. Рудька, А. Травлєєва та ін. [3,4] 

Техногенні геохімічні аномалії формуються внаслідок первинного і 

вторинного розподілу речовин - забрудників (закріплення на ландшафтно-

геохімічних бар'єрах). Їхні параметри, конфігурація, поширення залежать як 

від інтенсивності надходження техногенних елементів, так і від особливостей 

ландшафтно-геохімічної структури території. 

За класифікацією О. І. Перельмана (1978), виділяють техногенні 

аномалії як з підвищеним вмістом елементів, так і зі зниженим (за рахунок 

вилучення речовини) порівняно з геохімічним фоном. За розмірами 

розрізняють глобальні, регіональні і локальні аномалії. За місцем виникнення 

аномалій (за компонентом-приймачем забруднень) та місцем акумуляції 

елементів техногенні геохімічні аномалії поділяються на літохімічні, 

педохімічні, гідрогеохімічні, атмогеохімічні, біогеохімічні [2, 3]. 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33604
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=9061
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18181
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=22647
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25179
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=19952
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14296
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Техногенні геохімічні аномалії, які виникають внаслідок 

забруднення навколишнього природного середовища, постійно посилюються 

через надходження й акумуляцію речовин – зарубників. Небезпечність таких 

аномалій криється в кумулятивному ефекті тривалого впливу підвищених 

концентрацій біогеохімічно активних речовин на живі організми, що може 

призвести до появи техногенних біогеохімічних ендемій. У віддалених 

наслідках для задіяних організмів можливі порушення життєво важливих 

функцій, і навіть зміни генетичного коду.  

На сьогодні достатньо повно вивчено закономірності формування 

техногенних геохімічних аномалій. Це, передусім, стосується формування 

локальних аномалій унаслідок розсіювання в атмосфері газопилових викидів 

від окремих підприємств у районах агломерацій, уздовж автотрас та від 

інших джерел локального забруднення.  В той же час мало відомо про 

механізм міграції хімічних елементів підземними водами, особливо у місцях 

їх інтенсивного забруднення фільтраційними технічними водами, що в 

умовах Кривбасу має значне поширення. Джерелами такого забруднення, 

перш за все, є гігантські гідроспоруди: хвостосховища, шламонакопичувачи, 

ємності з накопичення шахтних та оборотних вод, відстійники, відвали тощо. 

Тому дослідження характеру  змін  геохімічного потоку елементів металів   у 

складі підземних вод  навколо техноспоруд гірничо – збагачувальних 

комбінатів є актуальним та має певне практичне значення.  

Задачі та мета досліджень. В умовах техногенної екосистеми 

Криворіжжя питання міграції хімічних елементів та їх депонування у певних 

середовищах природних геосистем є важливим показником якості довкілля. З 

видобутком та переробкою руди відбувається суттєва трансформація 

геохімічного потоку елементів і їх накопичення (утворення геохімічних 

аномалій) у місцях так званих геохімічних бар’єрів. В результаті 

утворюються зони (ділянки) з підвищеним вмістом певних хімічних 

елементів, порівняно з їх вмістом у фонових геосистемах. Нами досліджена 

територія Новолатівської сільради, Широківського району Дніпровської 

області, гідрогеологічні та гідрохімічні параметри якої сформовані під 

впливом комплексу технічних споруд: ставка – накопичувача шахтних вод у 

балці Свистунова, двох діючих хвостосховищ («Войково» та «Об`єднане І, ІV 

карти»)  та відвалів «Лівобережні», що здатні генерувати фільтраційні потоки 

хімічно забрудненої води (рис.1).   

Метою роботи стало встановлення напрямків геохімічного потоку 

елементів у підземних водах та особливостей утворення геохімічних 

аномалій на обраній території під впливом комплексу чинників природного 

та техногенного походження. 

Результати досліджень та їх обговорення.  Дослідження сучасного 

стану гідрогеологічних умов і показників на території Новолатівської 
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сільради проводилось співробітниками НДГРІ з залученням казенного 

підприємства (КП) «Південукргеологія» для проведення сертифікованих 

лабораторних аналізів проб води. Проводився також аналіз   доступних даних 

організацій, що ведуть моніторингові спостереження за станом підземних вод 

на півдні Кривбасу, та зокрема в районі ставка-накопичувача шахтних вод у 

балці Свистунова. Точки опробування вибиралися таким чином, щоб можна 

було охарактеризувати зміни стану підземних вод у різних напрямках від 

ставка (рис. 1).  

           

 
 

Рис.1. Карта-схема розташування спостережних свердловин навколо 

ставка-накопичувача б. Свистунова (цифрами вказані номери свердловин) 

Х-ще  
«Войково» 

 Х-ще «Об’єднане I,IV   
карти» 

Відвали 
«Лівобережні

» 
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В пробах води, відібраних із спостережних свердловин, було 

виявлено підвищений вміст літію (2-6 ГДК), марганцю (2-132 ГДК), стронцію 

(2-5,0 ГДК) та заліза(15-2800 ГДК). Динаміку вмісту вказаних 

макроелементів у пробах води окремих свердловин навколо ставка – 

накопичувача, яка відображає напрямки розповсюдження по території 

геохімічних потоків відповідних  хімічних елементів, приведено на рисунках 

2, 3, 4 і 5. В таблиці  приведені  дані вмісту макроелементів літію, стронцію, 

марганцю  і заліза  та  результати  оцінки   їх  умісту   за   критеріями  ГДК  у 

 

 
Рис. .2 Графік розповсюдження вмісту літію у підземних водах навколо 

ставка-накопичувача б. Свистунова 
 

 
Рис. 3. Графік розповсюдження вмісту марганцю у підземних водах 

навколо ставка-накопичувача б. Свистунова 
 

 
Рис. 4. Графік розповсюдження  вмісту стронцію у підземних водах 

навколо ставка-накопичувача б. Свистунова 
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Рис.5. Графік розповсюдження вмісту заліза у підземних водах навколо 

ставка-накопичувача б. Свистунова 

 

Показники вмісту літую, стронцію, марганцю та заліза у підземних водах 

навколо ставка-накопичувача шахтних вод у б. Свистунова   

 

Номер 

свердловини 

Вміст окремих макроелементів у пробах води, мг/дм3 

Li  

___________            
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____________ 

Перевищення 
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____________ 
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Fe 

____________ 
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Закінчення табл. 

1 2 3 4 5 

2211 0,027 

1 

0, 5 

0 

0, 30 

1 

3 2,5 

32,5 

2210 0,035 

1 

0,, 6 

0 

0,39 

1 

8 0, 5 

8 0, 5 

656 0,120 

4 

12, 0 

2 

4, 1 

8 

2 4 0, 0 

24 0 

2208 0,110 

4 

11, 2 

2 

1, 22 

2 

6 6, 0 

6 6 

654 0,073 

2 

9, 8 

1 

0, 4 4 

1 

4 5, 0 

4 5 

652 0,081 

3 

8, 2 

1 

0, 5 6 

Ё1 

4 5, 0 

4 5 

2212 0,016 

1 

0, 5 

0 

0, 0 5 

0 

1 5, 0 

1 5 

655 0,046 

2 

1, 3 

0 

1, 4 6 

3 

1 0 3, 0 

1 0 3 

 

Примітка: ГДК для літію (Li) становить згідно  ДСанПіН 4630-88 0,03 мг/дм3; для 

стронцію (Sr) згідно ДСаНПіН 2.2.4-171-10 – 7 мг/дм3  для марганцю (Mn) згідно 

ДСаНПіН 2.2.4-171-10 – 0,5 мг/дм3; для заліза (Fe) згідно ДСаН ПіН 2.2.4-171-10 – 

1,0 мг/дм3 

 

підземних водах окремих свердловин навколо   ставка-накопичувача шахтних 

вод у балці Свистунова [5]. Аналіз  отриманих даних свідчить, що міграція 

забруднюючих елементів металів відбувається в тій чи іншій мірі в усіх 

географічних напрямках  навколо ставка шахтних вод. В той же час, станом 

на 2016 рік утворилася певна техногенна гідрогеохімічна аномалія локального 

типу для  макроелементів літію, стронцію, марганцю і заліза. Вказаний 

геохімічний бар’єр одночасно для всіх названих металів  має місце у 

західному напрямку від ставка – накопичувача по гідрогеологічному розрізу  

А1-А2 (свердловини 604; 609; 618; 640; 642; 2207 тощо), що проходить зі 

сходу на захід території розміщення гідроспоруди ставка-накопичувача. Саме 

в цій зоні зафіксовано найбільші перевищення норм ГДК для всіх елементів, 

а особливо для заліза (у воді свердловини 618 ГДК перевищено у 2800 разів 

!). Враховуючи структуру відповідного геолого-гідрогеологічного розрізу та 

лінію рівня води безнапірного водоносного горизонту неогену можна 

констатувати, що вказаний геохімічний бар’єр розміщений на рівні 

водоносного горизонту у відкладах середньо-верхньо-сарматського 
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підрегіоярусу верхнього міоцену у товщі пісків та вапняків. Причину 

утворення  геохімічної аномалії одночасно для літію, стронцію, марганцю та 

заліза у проміжку території сільради між ставком – накопичувачем та лівим 

берегом річки Інгулець однозначно назвати складно. Однак можна 

відмітити, що у місці аномалії спостерігається певна особливість геологічних 

структур, а саме: має місце   комбінація пісків та вапняків, тоді як  по 

геологічному розрізу Б1-Б2 присутні лише вапняки. Таким чином, за першою 

версією вказана аномалія могла утворитися  на природному геохімічному 

бар'єрі локальних вертикальних течій (скрізь пісок)  за рахунок зсідання 

елементів із техногенних потоків фільтраційних вод ставка-накопичувача і 

місцевого підвищення концентрації складових компонентів.  

Не виключна також і версія геохімічної природи аномалії. Із аналізу 

відомих науці даних [6],  однотипним геохімічним бар’єром  для літію та 

стронцію  є   сорбційний, а  сорбентами для них можуть бути гідроокиси 

заліза і марганцю. У свою чергу для заліза та марганцю одночасним  

геохімічним  бар’єром  є   відновлювальний,  який з великою вірогідністю міг  

сформуватися в умовах гідрогеологічних порушень на території сільради.  Як 

відомо  на відновлювальних бар’єрах  здатні затримуватися елементи різних 

металів, а особливо багато їх (в тому числі залізо та марганець) 

концентрується на сульфатних відновлювальних бар’єрах. Таким чином, 

можна припустити, що високо мінералізовані сульфітно-хлоридні води 

фільтратів із ставка-накопичувача, забруднені  мікроелементами літію, 

стронцію, марганцю та заліза, утворили в межах виявленої аномальної 

території підземний резервуар розсолів (наприклад, у карстовій порожнині), 

що став, перш за все, геохімічним бар’єром для елементів заліза та марганцю, 

окиси яких далі стали сорбентами для літію та стронцію.  

Висновки. Фільтрати високомінералізованої шахтної води із ложа 

ставка-накопичувача шахтних вод у балці Свистунова за проектними 

припущеннями досягають 2 млн.м3 за рік. Забруднення підземних вод 

відбувається на водоносному горизонті неогену з наступним його 

розвантаженням переважно по розломним тріщинам і вертикальним 

низхідним течіям у водні горизонти кристалічних порід. Частина підземних 

вод утворює також горизонтальні потоки  у трьох напрямках: на захід і 

південний захід з кінцевим розвантаженням через витоки вдовж лівого берега 

річки Інгулець та на південь по тальвегу балки Широка. Геохімічні потоки 

забруднюючих металів у складі фільтратів  присутні у всіх напрямках, але у 

західному потоці виявлено комплексний геохімічний бар’єр для металів 

літію, стронцію, марганцю та заліза. Утворення геохімічної аномалії можна 

пояснити наявністю підземної порожнини (карсту), що заповнена сульфатно-

хлоридною водою фільтратів , на рівні якої і утворився геохімічний бар’єр 
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перш за все для елементів заліза та марганцю, а на базі їх окислів – бар’єр для 

літія та стронцію.  

Вважаємо, що в подальшому важливо провести детальні геофізичні 

обстеження району виявленої підземної геохімічної аномалії латерального 

типу з метою підтвердження наявності  підземної порожнини або водойми. 

Якщо буде таке виявлено, то можна рекомендувати використовувати метод 

визначення наявності гідрогеохімічних аномалій для прогнозу локалізації 

підземних порожнин. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ  

НАКЛОННЫХ КАНАТНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ 

 
Рассмотрена динамика трогания и разгона на подъем наклонного канатного 

подъемника, в котором период продольных свободных колебаний в приводном канате 

соизмерим со временем разгона подъемника до крейсерской скорости. Найдена 

зависимость для расчета динамического усилия от ускоренного движения точки 

набегания каната на приводной барабан в течении времени разгона. Это усилие 



 196 

необходимо учитывать при расчетах на прочность приводного каната как тягового 

элемента наклонного подъемника. 

Ключевые слова: Подъемник, канат, колебания, ускорение, динамическое усилие, 

точка набегания каната на барабан. 

 

Розглянуто динаміку рушання і розгону на підйом похилого канатного 

підйомника, в приводному канаті якого період поздовжених вільних коливань 

співставний з інтервалом часу розгону підйомника до крейсерської швидкості. 

Знайдено залежність для розрахунку динамічного зусилля, обумовленого прискорення 

руху точки набігання канату на барабан приводу протягом часу розгону. Це зусилля 

необхідно враховувати при розрахунках на міцність приводного канату як тягового 

елементу похилого підйомника. 

Ключові слова: Підйомник, канат, коливання, прискорення, динамічне зусилля, 

точка набігання каната на барабан 

 

The dynamics of the pick-up and acceleration in the rise of oblique chair lift, in which 

the period of free longitudinal oscillations in the drive rope is commensurate with the time 

of acceleration to cruising speed lift. The dependence for calculation of the dynamic forces 

from the accelerated movement of the point of attack on the rope drum drive during the 

ramp-up time. This effort must be taken into account when calculating the strength of the 

driving rope as the traction element inclined lift. 

Keywords:Lift, rope, vibrations, acceleration, dynamic force, rope drum on the point of 

attack 

 

 На карьерах Кривбасса применяются наклонные канатные 

подъемники (фуникулеры). Характерной их особенностью есть большие 

длины (до 1600 м) тяговых элементов которыми служат стальные канаты. В 

расчетах канатов на прочность учитываются статические и динамические 

нагрузки. В известной методике [1] динамическая составляющая 1P  

представлена амплитудным значением упругой силы в канате, возникающей 

при продольных колебаниях в механической системе привод – канат – вагон 

[2]. Такие колебания возникают при переходных режимах: трогание на 

подъем или торможение на спуске. Период   свободных колебаний 

определяется параметрами системы. 

 Однако, для упомянутых подъемников остается не исследованной и 

поэтому не учитываемой в расчетах каната еще одна динамическая 

составляющая. Это упругая сила, которая возникает в канате, например, при 

трогании подъемника из крайнего нижнего положения и последующем 

разгоне с ускорением a  в течение времени pt  до крейсерской скорости V . 

Ускорение a  и скорость V  регламентируются СНиП. 

 При пуске подъемника привод сообщает тяговое усилие канату в 

точке его набегания на барабан и ускорение a . В силу инертности системы 

канат в окрестности точки набегания деформируется, в нем возникает 
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нормальное напряжение )(x , а значит и усилие )(2 xP . Это усилие 

действует в течении pt . 

 Если период колебаний pt , то упругие силы 1P  и 2P  одного 

знака и в расчетах следует динамическую составляющую принимать 

21 PPPД  . 

 Суммируются силы 1P  и 2P  при длине каната: 
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где вG  – вес вагона, Н; 0A  – площадь поперечного сечения каната, м2;   – 

угол наклона рельсового пути подъемника к горизонту, град; kE  – модуль 

упругости каната, Н/м2; g  – ускорение свободного падения, м/с2;   – 

удельный вес каната, Н/м3; V  – скорость вагона (нормативная), м/с; a  – 

ускорение вагона (нормативное), м/с2. 

 Рассмотрим фазу разгона подъемника после трогания из крайнего 

нижнего положения (рис.). 

 
Фаза разгона подъемника после трогания из крайнего нижнего 

положения 
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 Механическая система включает вагон массой вm , канат массой km  

длиной l  и сечением 0A . Канат за верхний конец тянется барабаном с 

усилием Р и ускорением ax  . Модуль Юнга каната kE  известен. На 

сколько удлинится канат и какая упругая сила будет соответствовать этому 

удлинению за время разгона pt  до нормативной скорости V ? 

 Подвижную систему координат Oxy  поместим началом в точку O  

прикрепления каната к вагону. Выделим сечение NN  и элементарный 

участок dx  на произвольном расстоянии x  от начала координат lx0 . 

Определим перемещение выделенного сечения при движении с ускорением. 

Обозначим ускорение любой точки каната x , а массу части каната, 

ограниченную координатой x  через )(xmk . 

 Воспользуемся теоремой о движении центра масс механической 

системы в проекции на ось Ox : 

 

 E
ic Xxm  ,                                                 (2) 

 

где m  – масса системы; 
E
iX  – проекция i-той внешней силы, действующей 

на тела системы. 

 Рассмотрим сначала движение системы, состоящей из массы )(xmk  и 

вагона вm . Внешними силами здесь будут: 0)( Ax   – сила, создаваемая 

нормальным напряжением )(x  в выделенном сечении каната. Она 

совпадает по направлению с осью Ox  и ускорением a ; 

 sin)(sin  gxmG kk  – проекция )(xGk  веса каната длиною x . Она 

противоположна ускорению a  и оси Ox ;  sin)(sin  gxmG вв  – 

проекция веса вагона на ось Ox . Она также противоположна оси Ox  и 

ускорению xa  . Для этой системы тел уравнение (2) примет вид: 

 

 sin])([)(])([ 01  gmxmxAxmxm вkcвk  ,                (3) 

где 81,9g м/с2 – ускорение свободного падения. 

 Для механической системы, состоящей из участка каната длиной 

)( xl   уравнение (2) примет вид: 

 sin)]([)()]([ 02  gxmmPxAxxmm kkckk  ,           (4) 

где km  – масса каната длиною l ;  

       P  – окружное усилие, создаваемое приводом в точке набегания каната на  
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               барабан подъемной машины. Сила P  по направлению совпадает с  

               осью Ox  и ускорением ax  .  

 Следует заметить, что для сообщения канату и вагону подъемника 

ускорения a  сила P  должна принимать значение: 

 

ammP вk  )(                                                 (5) 

 Координаты 1cx  и 2cx  центров масс 1c  и 2c  выразим через 

координаты элементов систем, продифференцируем их дважды и подставим 

в уравнения (3) и (4), получим: 

 

 sin])([)(
2

)( 0  gmxmxA
x

xm вkk


                        (6) 

 sin)]([)(
2

)]([ 0  gxmmPxA
x

xmm kkkk


,                (7) 

 

Нормальное напряжение 
)(x

 в любом сечении каната определим, решив 

систему уравнений (6) и (7) исключением из нее сомножителя 
2

x
, имея 

ввиду, что 
l

x
mxm kk )(  и, принимая во внимание выражение (5), получим:  

 

0

]sin)[(sin
)(

Al

xgmammlgm
x ввkв







                  (8) 

 Для определения деформации (удлинения) каната в любой точке 

рассмотрим его элементарный участок dx . Его деформацию растяжения 

обозначим dx . 

По закону Гука: 

 

k

ввkвв

k EAl

dxxgmammlgm

E

dxx
dx






0

}]sin)[(sin{)( 
          (9) 

где 
5106,1 kE МПа – модуль упругости стального каната. 

Удлинение l  в точке набегания при lx  : 

 

k

ввk

k

в
l

EA

lgmamm

EA

lgm
dxl









 

000
2

]sin)[(sin 
               (10) 
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 Упругую силу, вызвавшую удлинение l  можно определить 

умножив удлинение на жесткость каната 
l

EA k0 , получим: 

sin
2

3

2
)(2  gm

a
mmP ввk                                    (11) 

 Таким образом, при расчетах на прочность приводного каната 

наклонного подъемника необходимо силу 2P  обусловленную ускорением 

разгона рассчитывать по зависимости (11) и учитывать в динамической 

составляющей 21 PPPД   
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The present state of landslides and gullies and beam structures in the area 

s.Novoselovka and their connection with technogenic environmental factors were 

considered. 

Key words: landslides, gullies and beam system, technogenic factors. 

Постановка задачи. Село Новоселовка расположено большей 

частью (северное крыло) вдоль высокого левого берега р. Ингулец, меньшей - 

на низкой части берега. На северной окраине села, примерно на расстоянии 
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600 м, расположены отвалы «Левобережные», с восточной стороны на 

расстоянии 1,7 км расположено хвостохранилище «Войково», а на 

расстоянии 3,3 км - хвостохранилище «Объединенное». С южной стороны 

село граничит с большой балкой «Безымянная», что имеет глубину вреза 15-

45 м. Поверхность участка размещения села осложнена оползевыми, 

овражно-балочными, эрозионными, тектоническими и неотектоническими 

процессами как древнего природного, так и современного техногенного 

происхождения. На уровне центральной части села река Ингулец образует 

большой меандр, что приводит к размыву левого склона долины реки на 

протяжении примерно 1-1,5 км и образует береговые обрывы высотой 10-

12 м. В подошве обрывов наблюдаются многочисленные источники, 

мочажины, выклинивания подземных вод, суффозионного размывы песчано-

известковых пород. От береговых обрывов в глубину села Новоселовка 

простираются два больших оврага, длиной 100 и 300 м глубиной 5-10 м. 

Крутые склоны оврагов способствуют их линейному размыву, в результате 

чего на склонах образовались многочисленные продольные промоины. 

Активизации овражной эрозии способствуют постоянные фильтрационные 

утечки высокоминерализованных вод хвостохранилищ.  

Изложение материала и результаты. Все эти факторы привели к 

образованию в 1989 году оползня в северной части села, длина его вдоль 

берега р. Ингулец достигала 350 м, в глубину - 100 м. В зону оползневых 

явлений с разрушением жилых домов попало 22 усадьбы по улицам Мира, 

Победы, Нагорной. Жители разрушенных домов были отселены. Новые 

подвижки поверхности земли с разрушением домов наблюдались в периоды 

1996, 1998-2004 гг. В зону оползневых, деформационных процессов попали 

жилые дома по улицам Шевченко, Франко, Мира, Гагарина, Победы, 

Нагорной. В течение 2003-2004 гг. были отселены жители некоторых зданий 

по ул. Шевченко, попавших в СЗЗ ОАО «ЮГОК». Подошвой оползня стали 

увлажненные глины неоген-палеогенового возраста. Выполненные в тот 

период специальные исследования установили, что основной причиной 

оползней стали фильтрационные воды из хвостохранилища «Войково».  

Хвостохранилище многоярусное, вертикального типа и нависает над 

селом с превышением в рельефе на 60-100 м, эксплуатируется без 

противофильтрационного экрана ложа. В днище хвостохранилища залегают 

лессовидные суглинки, элювиальные пески, красно-бурые глины 

незначительной мощности от 1,5 м до 5 м, которые подстилаются песками и 

известняками неогена, глинами палеогена. В верховьях балок красно-бурые 

глины размыты и здесь происходит разгрузка грунтовых и фильтрационных 

вод в неогеновые пески и известняки. Вследствие фильтрационных потоков 

высокоминерализованных вод наблюдается разрушение и растворение 
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известняковых отложений, образование карстовых полостей и суффозионных 

воронок, увлажнение и набухание палеогеновых глин. 

На рис. 1, видно плоскостное распространение оврагов береговой 

линии, сползание высоких склонов балки в долину реки. Самые активные 

процессы наблюдаются в районе кладбища. За 12 летний период отроги 

впадающих в реку оврагов выросли почти на 70 м, ориентировочно расчетная 

скорость оврагов составляет 0,5 м в год. При этом за период с 1989 по 

2004год прирост оврагов происходил с интенсивностью 0,2-0,3 метра в год. 

То есть скорость оврагов в последние годы выросла вдвое. 

Активизация процессов балкообразования способствуют постоянные 

утечки фильтрационных вод из-под отвалов «Левобережные», 

хвостохранилища «Войково», интенсивные атмосферные осадки. После 

продолжительных ливней наблюдаются новые промоины, воронки, 

размывание и углубления склонов, долин оврагов, балок. 

Ретроспективный анализ геоморфологических, геологических, 

гидрогеологических, тектонических и неотектонических условий данной 

территории позволяет сделать вывод: что под влиянием инженерной 

деятельности геологические процессы, характерные для природных условий, 

значительно активизировались и начали развиваться новые, обусловленные 

техногенными факторами. В первую очередь произошла активизация таких 

геологических явлений как карст, плывучесть песка, оползни, суффозионно-

плывунных провалы, воронкообразования. Выполненные исследования 

показали широкое развитие оползневых явлений. Участок сдвига (с 

небольшим перерывом по выположеной устьями балки местности, 

расположенной на северной окраине села Новоселовка) простирается вдоль 

берега р. Ингулец более чем на 5 км, ширина сдвига достигает 500 м (рис.2, 

3). Приблизительные расчеты института «Днепроводхоз» [1] свидетель-

ствуют, что при выявленных размерах, сдвиговыми деформациями охвачено 

около 37,6 * 106 м3 горных пород. 

Выводы. Таким образом, левый берег р. Ингулец в районе села 

Новоселовка крайне оползнеопасный и поэтому всю указанную площадь села 

(90,8 га) есть основания отнести к 7-му уровню эколого-геологического 

состояния, что оценивается, как критическое [2]. Разрушительные 

геологические процессы в этом районе практически достигли точки 

невозврата. В неблагоприятных оползнеопасных условиях находится вся 

жилая застройка села. В связи с вышесказанным и тем, что практически 

невозможно предложить мероприятия по предупреждению возможных 

оползневых деформаций дневной поверхности и разрушению жилых домов, 

выводы по результатам ранее выполненных обследований о необходимости 

отселения жителей села Новоселовка являются актуальными. 
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Рис.2. Участок оползня, сползший в пойму р.Ингулец 

 

 

 
 

Рис.3 Трещина отрыва в с.Новоселовка по состоянию на 22.11.2016 г. 
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Эффективность закладочных работ в значительной мере зависит от 

применяемых материалов, определяющих как физико-механические свойства 

и стоимостные показатели, так и реологические характеристики закладочных 

смесей.  

Реологические характеристики (или реологические свойства) 

закладочных смесей определяются количественным и качественным 

составом компонентов смесей и являются определяющими критериями 

транспортабельных свойств закладочных смесей. 

Основной параметр гидравлического транспортирования твердых 

материалов – гидравлическое сопротивление в трубопроводах, 

характеризующее затраты энергии на процесс перемещения 

(транспортирования). 

Целью работы является определение влияния различных 

компонентов заполнителя и их количества на транспортабельные свойства 

закладочных смесей, т. е. на гидравлическое сопротивление в трубопроводах 

движению смеси.  

Проведены исследования и испытания на лабораторной торовой 

установке транспортабельных свойств закладочных смесей с различными 

составами заполнителя, включающего дробленные горные породы, 

отвальный доменный шлак, известняково-доломитный отсев, песок, суглинок 

в различных пропорциях. В качестве вяжущего во всех испытываемых 

смесях использовали молотый гранулированный шлак в количестве 600 кг/м3  

эакладочной смеси.  

За основные характеристики транспортабельности смесей приняты 

сопротивления трубопровода движению смеси при скоростях в пределах 1,5 -

1,75 м/с. 

Для сравнения, как исходный и наиболее оптимальный из ранее 

применяемых на комбинате принят состав, заполнитель которого состоит из 

50% дробленных горных пород и 50% известняково-доломитного отсева.   

С целью более точного определения отличий в сопротивлении 

движению различных испытываемых составов испытания проводились на 

составах повышенной жесткости, т. е. с подвижностью смесей по конусу 

СтройЦНИЛА в пределах 10,4…10,6 см.  

Результаты выполненных исследований, испытаний и расчетов 

показывают, что по сравнению с исходным при увеличении в составе 

заполнителя дробленных горных пород до 50% и замещении  известняково-

доломитного отсева отвальным доменным шлаком сопротивление 

трубопровода движению смеси возрастает в  1,5…1,7 раза (рис. 1).   

При замещении в закладочной смеси из 50% заполнителя, 

включающего доменный шлак, 20% суглинком, сопротивление  

трубопровода  движению  смеси  снижается на 20…30% ( рис. 2 ).  
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- по 50% дробленных горных пород и  известняково-

доломитного отсева,
 -  по 50% дробленных горных пород и отвального 

доменного шлака
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Рис. 1 Изменение сопротивления трубопровода движению смеси при 

замещении известняково-доломитного отсева отвальным доменным 

шлаком 
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 -  по 50% дробленных горных пород и отвального доменного 

шлака, 

-   50% дробленных горных пород, 30% отвального доменного 

шлака, 20% суглинка
 

 

Рис. 2 Изменение сопротивления трубопровода движению смеси при 

замещении 20% отвального доменного шлака суглинком 
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При увеличении дробленных горных пород с 50% до 60% объема 

заполнителя и снижения количества отвального доменного шлака с 30% до 

20%  при содержании 20% суглинка сопротивление трубопровода  движению  

смеси  снижается (рис. 3).  

Увеличение дробленных горных пород с 60%  до 70%  заполнителя 

за счет снижения с 20% до 15%  количеств отвального доменного шлака и 

суглинков повышает сопротивление трубопровода  движению  смеси на  

≈10% (рис. 4).   
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 -   50% дробленных горных пород, 30% отвального доменного  

шлака, 20% суглинка,

-   60% дробленных горных пород, 20% отвального доменного 

шлака, 20% суглинка
 

 

Рис. 3 Изменение сопротивления трубопровода движению смеси при 

увеличении дробленных горных пород с 50% до 60% объема заполнителя за 

счет снижения количества отвального доменного шлака 

 

Выводы и рекомендации последующих испытаний. 

Результаты выполненных исследований и испытаний показывают, 

что при содержании отвального доменного шлака в заполнителе в количестве 

более 30% сопротивление движению смеси возрастает в 1,7…2 раза по 

сравнению с исходным для сравнения, что снижает дальность 

транспортирования и увеличивает вероятность возникновения закупорок 

трубопровода ( образование «пробок» ).  

Включение в состав заполнителя суглинков в количестве до 20%  

способствует снижению сопротивления движению смеси от 20 до 40%.  

Увеличение в составе заполнителя дробленных горных пород свыше 

60% резко повышает сопротивление трубопровода движению смеси. 
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 -  60% дробленных горных пород, 20% отвального домен-

ного шлака, 20% суглинка,

- 70% дробленных горных пород, 15% отвального домен-

ного шлака, 15% суглинка
 

Рис. 4 Изменение сопротивления трубопровода движению смеси при 

увеличении дробленных горных пород с 60%  до 70% за счет снижения с 

20% до 15%  количеств отвального доменного шлака и суглинков 

 

 

Рекомендуется с целью увеличения объема мелкодисперсной 

пульпы, несущей крупнокусковой материал, что предположительно будет 

способствовать снижению сопротивления движению смеси, провести 

испытания закладочных смесей с количеством молотого гранулированного 

шлака на 1 м3 в количестве 700 кг ( сухим весом ) с пониженным процентом 

тонкости помола. 

Рукопись поступила 24.04.2016 г. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА  НАСЛІДКІВ ДОВГОТРИВАЛОГО  ВПЛИВУ 

ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ З НАКОПИЧЕННЯ ВІДХОДІВ 

ВИДОБУТКУ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ  НА 

ГЕОЕКОСИСТЕМУ ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Приведені результати досліджень віддалених наслідків довготривалого впливу 

техногенних об’єктів з накопичення відходів видобутку та збагачення залізорудної 

сировини  (відвалів розкривних порід, хвостосховищ та накопичувачів 

високомінералізованих шахтних вод) на гідрогеологічний стан осадкових порід та  

грунтів, що розглядаються  зонами міграції та акумуляції комплексу шкідливих 

факторів впливу (пилу, фільтратів хімічно забруднених вод та локальних 

геостатичних  навантажень).  

Ключові слова: відвали, хвостосховища накопичувачі шахтних вод, вплив, пил, 

мінералізована вода, геостатичне навантаження, гідрогеологічний стан,  стан 

грунтів. 

 

Приведены результаты исследований отдаленных последствий длительного 

воздействия техногенных объектов  накопления отходов добычи и обогащения 

железорудного сырья (отвалов вскрышных пород карьеров, хвостохранилищ и  

накопителей высокоминерализованных шахтных вод) на  гидрогеологическое 

состояние осадочных пород и грунтов, которые рассматриваются  зонами миграции 

и аккумулирования вредных факторов (пыли, химически  загрязненных вод и 

локальных геостатических нагрузок).  

Ключевые слова: отвалы, хвостохранилища, накопители шахтных вод, 

воздействие, пыль, минерализованная вода, геостатическая нагрузка, 

гидрогеологическое состояние, состояние грунтов. 

 

Results of studies of long-term effects long impact man-made objects of accumulation 

of waste extraction and beneficiation of iron ore raw materials (overburden dumps quarries, 

tailing ponds and reservoirs of highly mineralized mine waters) on hydrogeological 

condition of sediment and soils, which are considered areas of migration and accumulation 

of  harmful factors (dust, chemically polluted waters and local geostatical load). 

Keywords: piles, tailings, mine water storages, impact, dust, water sodium 

geostaticheskaja  load, hydrogeological condition, state soil. 

 

Постановка проблеми. За існуючими  на Криворіжжі технологіями 

видобуток «бідних» руд (переважно магнетитових кварцитів) відкритим 

способом та наступне їх збагачення методом магнітної сепарації 

супроводжується утворенням великого обсягу відходів, на кожну тону 
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кінцевого продукту  утворюється від 1,8 до 3,1 т відходів. Так, наприклад, 

кар’єрами ПАТ ПІВДГЗК в середньому за рік (данні 2014-2015 рр.) 

видобувається 34 млн. т гірничої маси  із якої виробляється близько 8 млн. т 

концентрату і 4,5 млн. т агломерату, що за якістю відповідають ДСТУ ISO 

9001-2001. Решту видобутої сировини (до 22 млн. т) комбінат щорічно 

складує у відвалах та хвостосховищах у якості виробничих відходів 

видобутку та збагачення залізної руди. В результаті такої діяльності  з 

роками кожний ГЗК утворює гігантські за розмірами та масою техногенні 

споруди, які стають вкрай небезпечними для стану навколишнього 

природного середовища прилеглих територій. Так, станом на 2015 рік відвали 

«Лівобережні»  ПАТ ПІВДГЗК, функціонуючи з 1969 року, займають площу 

823 га, мають висоту 130 – 140 м  та  набули маси 810,3 млн. т. На схід від 

цих відвалів і впритул до них розташовано ще два багатоярусних 

хвостосховища цього ж комбінату: «Войково» ( діє з 1977 р.) і має площу 

481,1 га, висоту греблі понад 147 м та загальну масу більше 561 млн.т  та 

хвостосховище  «Об’єднане. І карта» (діє з 1964 р.) займає площу понад 

693 га, має висоту греблі до 155 м і масу  до 360 млн.т. Хвостосховище 

«Об’єднане» має також ІУ карту намиву, яка належить гірничому 

департаменту ПАТ  «АрселорМіттал  Кривий Ріг» (ГЗК ГД ПАТ АМКР)  і 

яка додатково займає площу понад 360 га, має висоту греблі до 160 м і масу 

до 476 млн.т. Таким чином, у південній частині Кривого Рогу  на межі з 

землями Новолатівської сільради Широківського району створено гряду 

техногенних об’єктів гігантських розмірів, які водночас  здатні впливати на 

екологію регіону мінімум у трьох напрямках: є  джерелами  пилу, є об’єктами  

статичного локального  тиску на геологічні структури земної поверхні та є 

факторами хімічного забруднення  і зміни гідрологічних параметрів  

підземних вод. 

Згідно пп. 4; 6; 7 та 11.Постанови № 808  КМУ від 28 серпня 2013 р. 

«Про затвердження переліку видів  діяльності та об’єктів, що становлять 

підвищену екологічну небезпеку» та додатку 2 «Методики  ідентифікації  

потенційно небезпечних об'єктів», затвердженої Наказом Міністерства 

надзвичайних ситуацій України № 98 від 23.02.2006 р. гірничо-збагачувальні 

комбінати, у тому числі створювані ними відвали та хвостосховища, 

відносяться до об’єктів підвищеної екологічної  небезпеки.   

Разом з цим майже відсутня  інформація що до віддалених наслідків 

впливу вказаних техноспоруд на геоекосистеми прилеглих територій, а згідно 

діючого  Податкового кодексу України взагалі прийнято, що відходи гірничої 

промисловості відносяться не тільки до малонебезпечних речовин  ІУ класу 

небезпеки, а навіть в межах цього класу визначені як малонебезпечні 

нетоксичні, що знижує ставку податку за їх розміщення  у навколишньому 

середовищі  в 10 разів (замість 4,5 грн./т сплачується всього 0,44 грн./т) [1]. В 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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той же час  відома інформація, що населення прилеглих до відвалів та 

хвостосховищ територій страждає від пилу вітрової ерозії схилів техноспоруд 

(відмічаються підвищені показники захворюваності, наявні функціональні 

розлади окремих систем організму, особливо у дітей) [2;3;4]. Спостереження 

також свідчать, що поблизу техноспоруд з відходами пригнічується стан 

природних  екосистем, відбуваються техногенні сукцесії [5;6]. У зв’язку з 

викладеним, представляються  актуальними та практично важливими 

комплексні дослідження впливу техногенних об’єктів ГЗК на стан  

навколишнього середовища.  

Мета досліджень. Вивчення віддалених наслідків довготривалого 

впливу техногенних об’єктів з накопичення відходів видобутку та збагачення 

залізорудної сировини  (відвалів розкривних порід, хвостосховищ та 

накопичувачів високомінералізованих шахтних вод) на гідрогеологічний стан 

осадкових порід та  грунтів прилеглих територій. 

Результати досліджень та їх обговорення. Досліджувана територія 

Новолатівської сільради стала своєрідним полігоном  з випробування  впливу 

всього комплексу шкідливих факторів, що можуть генерувати відвали, 

хвостосховища та накопичувачі шахтних вод.  

Геостатична дія відвалів і хвостосховищ  на прилеглу територію 

найбільш яскраво проявилася гідрогеологічними зрушеннями, що відбулися 

та продовжують наростати у північно-західній частини території сільради у  

зоні між південним схилом відвалів «Лівобережні», хвостосховища 

«Войково» та лівим берегом річки Інгулець. Порушення природного 

ландшафту і підтоплення на цій ділянці розпочалося з часу перегородження 

балок Грушева  і Вовча при створенні означених  відвалів   та хвостосховища, 

так як це призвело до перекриття напрямку руху природного поверхневого 

стоку по вказаним балкам. В результаті акумуляції атмосферних опадів під 

відвалами, поступово утворився техногенний водоносний горизонт з виходом 

ґрунтових вод на поверхню, з підтопленням і заболоченням майже всієї 

площі. Струмки, джерела і  витоки з-під відвалів різної інтенсивності (0,5-

5л/с)  в південній та центральній їх частині утворили заболоченість 

місцевості, а в  пониженому місці на захід від села Новоселівка призвели до 

утворення в  90-х  роках минулого століття штучного «озера».  За даними   

досліджень інституту «Дніпроводгосп» ще в 1997 р. вся площа ділянки 

дослідження була визнана заболоченою і порослою солелюбною 

рослинністю. Сухий залишок у воді «озера» вже в той час досягав 13 г/дм3. В 

період 2006-2007 рр. струмки з-під відвалів різного хімічного складу від  

хлоридно-сульфатного до сульфатно-хлоридно-магнієвого- кальцієвого мали 

мінералізацію  6,0 -8,6 г/дм3. 

Під час наших обстежень 2016 року  сухий залишок у воді струмків з 

під відвалів досягав 10,2 г/дм3, а вода в «озері» в літній період мала 
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мінералізацію 22,9 г/дм3. Таким чином, в порівнянні з 1997 р. вміст хлор-іону 

збільшився майже вдвічі, сульфат-іону – більше ніж в 300 разів, вміст 

кальцію – втричі. За даними режимних спостережень по свердловинах 

об’єктового рівня, що розташовані безпосередньо біля відвалів також 

відмічається високий вміст солей, сухий залишок ґрунтових вод коливається 

в межах 14,3 – 15,96 г/дм3  при глибинах рівнів відповідно 13,1 м і 3,13 м [6].   

Вказані результати свідчать, що за останні 10 років деградація земель ділянки 

підтоплення поблизу відвалів «Лівобережні» продовжує наростати, значно 

збільшився рівень мінералізації забруднюючих витоків, що разом  з 

нарощуванням відвалів посилює ступінь негативного впливу техногенного 

об’єкту на стан підземних та відкритих водних об’єктів (за проектом ці 

відвали будуть розвиватися до 2057 р.).  

В плані оцінки техногенного перетворення екогеосистеми вказаної 

території підтоплення, можна констатувати, що на ній спостерігається 

алогенна, регресивна і постійна сукцесія антропогенного походження, яка 

супроводжується зниженням біорізноманіття, падінням продуктивності, 

гальмуванням та розірванням   природних схем колообігу біогенів. Частина 

структурних елементів попередніх біоценозів повністю зникла, зменшилося 

різноманіття трав та ґрунтових сапрофагів. Під час польових обстежень 

території було візуально встановлено, що прилегла до відвалів територія, 

схили балки та надзаплавна тераса річки Інгулець станом на 2016 р. 

переважно поросли очеретом південним (Phragmibes australis) та солеросом 

європейським  (Salicornia europaea L.), що росте на зволожених ґрунтах з 

високим вмістом солей. Майже вся територія вздовж відвалів затоплена, з-під 

відвалів беруть початок струмки, мінералізована вода яких вільним потоком  

затоплює прилеглі площі, фільтрується в ґрунти та, на сам кінець, потрапляє 

в р. Інгулець. В результаті має місце несанкціоноване забруднення 

високомінералізованною техногенною рідиною як підземних вод місцевості, 

так і води в річці. Вказане дає підстави визнати на сьогодні всю площу 

ділянки (134,7 га) техногенно зруйнованою та не придатною для подальшого 

використання у сільськогосподарській діяльності. У цих наслідках 

спостерігається прямий зв'язок функціонування відвалів «Лівобережні» з 

фактом деградації гідрогеологічного стану прилеглих земель. Зони 

потенційного підтоплення виявлені також на ділянках, що прилеглі до 

відвалів № 2-3 ГЗК ГД ПАТ «АМКР» (розташовані з західної сторони 

території сільради) та в південно-східній частині її території, яка знаходиться 

під впливом фільтраційних вод хвостосховища «Об’єднане». Під дією 

фільтратів хвостосховищ «Войково» і «Об'єднане» опинився також  

прісноводний ставок «Марофель» площею 10,8 га, який на сьогодні повністю 

втратив своє господарське призначення, так як  вода  в ньому за 45 років 

спостережень збільшила мінералізацію в 30 разів (з 0,39г/ дм3 до 11,6 г/ дм3) 
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та стала забрудненою важкими металами. Повна деградація техногенного 

генезу відбулася також у ставку «Західний», який до 1995 року був 

прісноводним, мав площу більше 6 га та мав живлення  від донних джерел. З 

розвитком відвалів № 2-3 ГЗК ГД ПАТ «АМКР" ставок   втратив природне 

живлення, площа води скоротилася до 0,3 га, а її мінералізація у 2016 році 

досягла 12,9 г/дм3 [6].  Подібна інволюція розміру  відбулася і в акваторії 

прісноводного ставка оздоровчого комплексу «Затишне» у південній частині 

території сільради. Вказаний ставок за останні 30 років поступово втратив 

підземне живлення і на цей час зменшився за площею у 15 разів, замулився 

та  перебуває у стані глибокої техногенної сукцесії. Наведені приклади 

свідчать про те, що гідрогеологічні зрушення в місцях геостатичного впливу 

техноспоруд із відходів ГЗК супроводжуються не тільки зміною рівня  і 

гідрохімії  підземних вод, а і зміною   напрямків підземних течій та стану 

підземних водних горизонтів. Не виключно, що зникнення природних джерел 

живлення поверхневих водойм сільради пов’язане також з розвитком 

депресивного ефекту завдяки поглибленню кар’єрів ПІВДГЗК та ГЗК ПАТ 

«АМКР».     

В результаті комплексної  дії геостатичного фактору відвалів та 

хвостосховища «Войково», а також фільтраційних потоків мінералізованих 

вод з боку вказаного хвостосховища та від ставка накопичувача шахтних вод 

у бік лівого берега  річки Інгулець, виникли  геологічні зрушення  на ділянці 

узбережжя річки   площею більше 90 га, що розташована на відстані 0,5 км 

від відвалів, за 1,5 км від хвостосховища та за 2.5 км від ставка – 

накопичувача у балці Свистунова. Ситуацію ускладнило те, що до території 

геологічних  руйнувань потрапила  селітебна зона  села Новоселівка. 

Еволюція цих зрушень почалася ще  в 1989 р., коли утворився перший зсув 

грунту, в зону впливу якого потрапило 22 садиби селян. Нові зсувні процеси 

спостерігалися в 1996-1998 рр. та в період 2003-2004 рр. При обстеженні 

деформованої території села були зафіксовані розмиви і руйнування берега р. 

Інгулець, суфозійні воронки, заболоченість та пливуни. За даними фахівців 

інституту «Дніпроводхоз»  ще у 2004 році були зроблені висновки, що за 

станом рельєфу, інженерно-геологічних та гідрогеологічних особливостей 

територія селітебної зони  села Новоселівка знаходиться в дуже 

напруженому стані і відновлення зсувних процесів може відбутися у будь 

який момент. Поштовхом до виникнення надзвичайної ситуації можуть стати 

зливові опади, накопичення талих вод,  посилення  фільтрації з боку відвалів 

чи хвостосховищ, додаткове гідравлічне навантаження чи зволоження 

ґрунтів, сейсмічні прояви природного чи техногенного походження. 

В період 2005 – 2016 років несприятливі гідрогеологічні процеси на 

території села Новоселівка не припинялись та продовжують наростати і до 

цього часу. Візуально виявлені нові тріщини відриву, просідання та 
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сповзання ґрунтів окремих присадибних ділянок, мають місце продовжні 

терасовидні просадки поверхні, відбувається   розширення ярів, утворення 

суфозійних воронок, виходи на поверхню струмків соленої води, 

утворюються тріщини стін будівель, перекошення рам вікон, дверей і таке 

інше. Наведені данні дають підстави оцінити всю вказану площу (90,8 га) як 

таку, що перебуває у  критичному еколого-геологічному стані. Так як 

руйнівні геологічні процеси  в цьому районі практично досягли точки не 

повернення і неможливо передбачити будь яких заходів з попередження 

нових зсувних деформацій денної поверхні і руйнування житлових будинків, 

то рекомендується  мешканців села  відселити, а територію розміщення села  

визнати техногенно зруйнованою. 

На території техногенного впливу, крім зміни кількісного складу 

підземних вод четвертинного та неогенового горизонтів,  відбулося також 

багаторазове погіршення якості води, зміна її хімічного складу. До створення  

хвостосховищ (1952 р.), в регіоні мали поширення маломінералізовані 

підземні води з вмістом солей на рівні 0,32-1,9 г/дм3, які повністю 

забезпечували господарсько – питні потреби селян за допомогою колодязів та 

свердловин. У 1976 році на базі балки Свистунова за проектом відведення 

шахтних вод від русла річки Інгулець був створений ставок – накопичувач 

для акумуляції шахтних вод Південної групи шахт Кривбасу площею 226 га . 

В постійну експлуатацію ставок не прийнятий і до цього часу (вже  більше 40 

років знаходиться у тимчасовому користуванні), але з початком його 

експлуатації почалося інтенсивне забруднення підземних вод  

високомінералізованими  фільтратами. Під час будівельно-випробувальних 

робіт 1976-79 років в ставок було закачано 21,1 млн. м3 шахтної води, яка 

через провальні воронки та тріщини потрапила в підземні водоносні 

горизонти. Після неодноразового ремонту та гідроізоляції ложа ставка, з 1987 

року почалося його регулярне наповнення шахтною водою, яка 

розвантажувалася через інфільтрацію в підземні горизонти і, таким чином, за 

7 років фільтраційні втрати склали до 90-94 млн. м3. В результаті 11-річної 

тимчасової експлуатації ставка було констатовано, що рух низхідних 

інфільтраційних шахтних вод призводить до карстоутворюючих процесів у 

шарі кавернозних вапняків і обумовлює створення в днищі балки провальних 

воронок і тріщин розриву, які деформують глинистий екран і обумовлюють 

активізацію фільтраційних втрат шахтних вод. На цій підставі у 1985 році  

Міністерство геології України віднесло район балки Свистунова до категорії 

карстонебезпечних і визнало ризиковим подальше використання  

гідроспоруди.  Між тим експлуатація ставка-накопичувача продовжується до 

цього часу, при чому  з 1994 року розроблено спеціальний регламент його 

роботи: у вегетаційний період (з квітня по листопад) проводиться 

накопичення шахтної води (за дозволом до 7-8 млн.м3, по факту до 12 млн.м3) 
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з послідуючим перекачуванням води в річку Інгулець у міжвегетаційний 

період (листопад-березень) разом з подачею прісної води з Карачунівського 

водосховища. Фільтраційні втрати в останні роки стабілізувалися  на рівні 

2 млн.м3. Виходи забруднених підземних вод  проявилися перш за все в 

колодязях і свердловинах на значних відстанях від ставка, а також 

багаточисельними несанкціонованими витоками вдовж  лівого берега 

Інгульця. Крім високої мінералізації (до 14 г/дм3) вода вказаних витоків 

містить підвищену кількість кальцію, що свідчить про активні процеси 

руйнування вапняків і утворення підземних порожнин, локалізація яких в 

основі греблі ставка підвищує ризики її руйнування, а в районі автотраси 

Кривий Ріг – Широке може стати причиною небезпечних провалів.  

В цілому встановлено, що вже через 5 років, після створення 

хвостосховищ мінералізація підземних вод північно-східних територій 

лівобережжя (відносно річки Інгулець)  сільради  досягала 15,2 г/дм3  і склала 

в середньому 3,4-6,5 г/дм3. В 1975 р. мінералізація витоків води по балках в 

районі хвостосховищ змінювалася від 5,5 г/дм3 до 8,8 г/дм3 по свердловинах і 

шурфах від 5,0 до 7,4 г/дм3 при мінералізації води в самих хвостосховищах на  

рівні 7,5-9,9 г/дм3 [6].  З початком функціонування ставка-накопичувача до 

цих гідрохімічних змін додалося стрімке  хімічне забруднення води 

підземних горизонтів.(особливо на неогеновому рівні) центральної та 

південно-західної частин території. Як результат, на всій лівобережній 

частині  сільради, починаючи з 1979 -1982 рр., вода у більшості колодязях сел 

сільради почала псуватися і поступово переходити у стан  не придатної для 

споживання. За даними 2016 року  на всій території, що прилягає до 

хвостосховищ «Войково», «Об’єднане», відвалів «Лівобережні» та ставка-

накопичувача відбулося повне «видавлювання» і заміна прісної води на 

техногенно забруднену хлоридно-сульфатно-нітратно-нітритно-кальцієво-

магнієву воду з понад нормативним примисом хімічних макроелементів   

марганцю (2,4-812 ГДК), цинку (до 6 ГДК), заліза (2-1150 ГДК), стронцію 

(1.5-5,0 ГДК), фосфору (до 3,6 мг/дм3), нафтопродуктів (до 3,8 мг/дм3). 

Мінералізація води неогенового горизонту досягла 6,4  – 19,2 г/дм3, а 

розвантаження цих забруднених вод в основному відбувається у більш 

глибокі водні горизонти по тріщинам і розломам кристалічного фундаменту 

геологічних структур  та, частково, шляхом утворення витоків та струмків 

мінералізованих вод вздовж лівого берега річки Інгулець. Такі витоки  мають 

сумарну потужність більше 700 тис. м3/рік , мінералізацію 7,37 - 14  г/дм3, що 

обумовлює, як вказувалося вище, інтенсивне несанкціоноване забруднення  

річки Інгулець [6].        

Згідно сучасних гідрогеологічних карт рух забруднених фільтратами  

підземних вод від хвостосховищ і ставка – накопичувача відбувається у 4-х 

основних напрямках: на захід (підмиває південну частину села Новоселівка 
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та північні околиці  села Новолатівка і створює найбільші (до 600 тис м3/рік) 

несанкціоновані витоки забруднених вод в річку Інгулець), на південь, 

південний захід (підмиває село Інгулець і також постійно  забруднює  річку 

Інгулець) і південний схід. За висновками фахівців дослідних організацій 

«Укргіпроводгосп»,  «Дніпроводхоз»,  «Аквасофт»  та  ПАТ «Укрводпроект» 

2004 - 2013 років. беззворотні фільтраційні втрати вод з усіх хвостосховищ 

Кривбасу складають приблизно 28,5 млн. м3/рік із яких 24,4 млн. м3/рік (86% 

від загального об’єму) припадає на хвостосховища  ПАТ «ПІВДГЗК» та ПАТ 

«АМКР».Фільтраційні води вказаних хвостосховищ обумовили підтоплення 

та заболочування навколо території свого розміщення на площі до 51 км2 , що 

свідчить про вихід ареалу техногенного забруднення далеко за межі 

прилеглих до техноспоруд земель. 

В межах території сільради значного техногенного навантаження  

постійно отримує р. Інгулець. Перш за все, як вказувалося вище, щорічно в 

річку скидається до 12 млн. м3 високомінералізованих шахтних вод із ставка-

накопичувача в балці Свистунова, Мають місце безперервні не санкціоновані 

витоки динамічної інтенсивності (збільшуються при наповненні ставка-

накопичувача) високомінералізованих фільтратів із під відвалів 

«Лівобережні», із хвостосховища «Войково» та із ставка-накопичувача в 

балці Свистунова (приблизно 3-4 млн. м3 в рік). Витоки фільтратів  приводять 

також до забруднення води важкими металами (марганцем, кадмієм, міддю, 

хромом, свинцем), хлоридами, сульфатами, нітратами, нітрітами, 

нафтопродуктами тощо. З іншого боку, за регламентом скиду шахтних вод 

здійснюються періодичні промивки  русла річки прісною водою з 

Карачунівського водосховища. Вказані  режимні особливості техногенної 

експлуатації річки приводять до різких змін мінералізації води (коливання від 

0,6 до 3,6-8 г/дм3), що вкрай негативно впливає на екологію водної артерії, 

обумовлює суттєві екстернальні негативні наслідки  при господарському 

використанні річки на тільки в Дніпропетровській області, а й нижче за 

течею (в Херсонській та Миколаївській областях). Забруднення річки 

шахтними та шламовими водами вразливо  впливає  на іхтіофауну та на 

інших гідробіонтів. В м’язах та органах риб накопичуються понаднормативні 

концентрації важких металів та нітратів, що змінює фізіологію метаболічних 

процесів їх організму, приводить до затримки росту та знижує відтворну 

здатність. Вказані рибопродукти повністю втрачають споживчі якості та 

стають отруйними для споживання людьми. В цілому індекс забруднення 

р. Інгулець в створах Широківського району за спеціальною шкалою 

оцінюється як «надзвичайно високий». 

Значного занепаду та руйнування зазнала надзаплавна тераса р. 

Інгулець  по всій площі в межах сільради (17 км2). В періоди весняних 

повеней, а особливо, під час регламентних скидів шахтних вод з подальшим 
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промиванням русла прісною водою великих обсягів, відбуваються значні 

коливання швидкості течії (від 0,3 м/с до 1,8 м/с), значно може зростати 

амплітуди рівня води (до 3,0-8,8 м), що призводить до розмиву і виносу  

суфозійного і зсувного матеріалу, накопиченого на лівому березі річки, в 

тому числі в результаті витоків фільтратів.  Як наслідок має місце  і щорічно 

зростає замуленість річки та зменшення її берегової зони.  

Відвали та хвостосховища створюють ще один вид негативного 

впливу на навколишнє середовище, так як є  потужними джерелами пилу під 

час вітрової ерозії полігонів та схилів техноспоруд Основним місцем 

накопичення цього забруднення є поверхня ґрунту, наземні споруди, 

рослини та тварини. Встановлено, що в результаті багаторічного осідання 

пилу з відвалів та хвостосховищ, ґрунти території сільради станом на 2016 

рік стали занадто забрудненими залізом (65%  території), цинком, свинцем та 

кадмієм (перевищення фонового рівня Дніпропетровської області становить 

відповідно  3- 10 разів; 1,5-2 рази ; 2- 2,5 рази  та  3-4 рази. Виявлені  також 

окремі ділянки (сумарна площа 188 га), де рівень забруднення токсичними 

речовинами  І-ІІ класів небезпеки (свинцем, цинком та кадмієм) в кілька разів 

перевищує санітарні норми  гранично – допустимих концентрацій у ґрунті. 

Беззаперечним доказом впливу  техноспоруд на забруднення атмосфери 

пилом є географічна локалізація виявлених ділянок земель, що забруднені 

хімічними макроелементами, особливо понад норми. Усі вони чітко 

розміщені  на прилеглих землях у напрямку переважаючих північно -східних 

вітрів і є результатом акумуляції забруднювачів в продовж тривалого 

періоду. Порівняльний аналіз даних хімічного забруднення ґрунтів сільради в 

динаміці 1996-2016 рр. свідчить також, що процес їх забруднення   

відбувається в часі і просторі з поступовим прискоренням. Наприклад, якщо у 

1996 році уміст марганцю, міді та цинку у ґрунтах становив в середньому 

відповідно 21; 0,44 та 0,21 мг/кг, в 2004 році відповідно 23; 0,5 та 0,22 мг/кг, 

то у 2016 році забруднення  вже досягло в середньому відповідно 49, 9;   1,37 

та 4,91 мг/кг (максимум по цинку – 89,17 мг/кг!). Таким чином,  за останні 12 

років забруднення ґрунтів марганцем та міддю зросло в 2,5рази,  а по цинку – 

в  22 рази. Така динаміка акумуляції забруднення  земель говорить або про 

збільшення токсичності пилу, або про зростання обсягів пилоутворення. 

Важливо відмітити, що у доступних офіційних даних в складі  пилу  відвалів 

та хвостосховищ не вказують наявність токсичних макрокомпонентів важких 

металів (свинцю, цинку тощо) на підставі чого відходи ГЗК вважаються 

безпечними та не токсичними. Отримані нами дані тривалого, 60 – річного 

періоду міграції і осідання на ґрунти усіх складових компонентів пилу 

відходів видобутку та збагачення залізної руди в межах локальної 

екогеосистеми свідчать, що макроелементи важких металів у складі пилу 

таки присутні і з роками здатні акумулюватися до значних рівней, навіть 
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перевищуючих санітарні норми як для розчинних, так і для валових форм. 

Вказане створює пряму загрозу здоров’ю населення прилеглих до відвалів та 

хвостосховищ територій, знижує екологічність рослинної та тваринної 

сільськогосподарської продукції, отриманої на забруднених землях та 

обумовлює прямі втрати земельних ресурсів на тих ділянках, де рівень 

забруднення токсикантами перевищує ГДК. 

Служби «ПІВДГЗК» на сьогодні застосовуються норматив 

концентрації пилу в межах СЗЗ хвостосховищ «Войково» і «Об’єднане» та 

відвалів «Лівобережні»  за критеріями  допустимої  максимально разової 

концентрації пилу (ГДКм.р.) на рівні 0,5мг/м3, посилаючись на матеріали 

листа Міністерства охорони навколишнього природного середовища 

№1270/11/10 від 06.02.2008р. Спираючись на результати наших досліджень, 

вважаємо, що вказаний норматив потребує перегляду в сторону зменшення, 

так як фактичний рівень забруднюючого і токсичного впливу пилу відходів 

виробництва залізорудної сировини на сьогоднішніх підприємствах ГМК не 

виправдано занижений. Не відомо також, за  яких причин сьогодні не 

виконуються накази МОЗ України №; 173 від 19. 06. 1996 р. та № 201 від 

09.07.97 р., згідно яких  ГДКм.р. для пилу відвалів та хвостосховищ  повинна 

становити 0,3 мг/м3. Враховуючи складність  питання і нечіткість  

нормативної бази  вважаємо, що це питання потребує окремого спеціального 

дослідження.             

Усі наведені вище результати досліджень дають підстави  визнати 

відвали розкривних порід та хвостосховища такими техногенними 

об'єктами, які створюють суттєвий вплив на стан навколишнього 

середовища та приводять до суттєвого забруднення атмосфери і підземних 

вод, значно піднімають рівень водних горизонтів та  своїми мінералізованими 

витоками не санкціоновано забруднюють акваторію відкритих водойм. У 

зв’язку з цим обґрунтованим є визнання відвалів та хвостосховищ екологічно 

небезпечними об’єктами.  

Висновки. Результати проведених досліджень свідчать, що 

наслідками 60-и річної діяльності потужного кар'єрно-збагачувального 

комплексу ПАТ ПІВДГЗК, ГЗК ГД  ПАТ АМКР та 40-а річного  

функціонування  гідроспоруди ставка-накопичувача шахтних вод у балці 

Свистунова в стані екосистеми прилеглих територій відбулися суттєві 

зрушення та невідновлювальні зміни. Найбільш глибокі  деструктивні 

процеси відбулися в гідрогеологічному стані земної поверхні: 

високомінералізовані фільтраційні води багатоярусних хвостосховищ 

«Войково» і «Об'єднане», а також ставка-накопичувача повністю спотворили 

хімічний і мінералогічний склад вод підземних горизонтів в радіусі більше 

51 км2. Потоки фільтраційних вод, разом з геостатичними навантаженнями в 

місцях розміщення відвалів та хвостосховищ, обумовили локальні  
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геотектонічні зрушення із складним характером переміщення порід як в 

середині геологічних блоків, так і на рівні осадкових відкладів. Вказані 

переміщення порід в окремих місцях території набули форми здвигу та зсувів 

окремих шарів ґрунту. У багатьох місцях прилеглих територій мають місце 

гідрогеологічні  процеси і явища  різного ступеня прояву, активності та 

площі поширення, а саме: підтоплення та заболочування, суфозійні та зсувні 

явища; розмив та підтоплення берегу р. Інгулець; активізація яружно-

балкової ерозії; засоленість ґрунтів сільськогосподарського призначення; 

карстові та неотектонічні процеси, зміну напрямків та рівнів підземних 

потоків. Розвантаження забруднених підземних вод в акваторію відкритих 

водойм обумовлює незворотні зміни їх гідробіоценозу та стимулює 

техногенні сукцесії.  

Пил відвалів та хвостосховищ має високу агресивну дію, приводить 

до забруднення земель хімічними елементами, в тому числі токсичної дії, 

негативно впливає на екологічність сільгосппродукції і якість життя 

населення. Враховуючи територіальне положення забруднених ґрунтів 

відносно техногенних об’єктів, напрямки пануючих на території вітрів та 

склад пилу відвалів та хвостосховищ можна констатувати, що джерелом 

забруднення земель мікроелементами важких металів беззаперечно є відвали 

та хвостосховища. У зв’язку з цим невідкладно потрібно ставити і 

вирішувати питання удосконалення та об’єктивізації санітарно-гігієнічних та 

екологічних характеристик (параметрів) місць розміщення відходів (відвалів 

розкривних порід та хвостосховищ) гірничо-збагачувальних комбінатів, а при 

встановленні ступеня їх небезпеки враховувати не тільки результати 

поточних, одноразових визначень, а й данні віддалених наслідків їх дії на 

навколишнє середовище і стан елементів геоекосистеми  прилеглих  

територій. 

На сьогодні важко передбачити будь-які організаційно-технічні 

заходи для повної оптимізації екологічної ситуації  на прилеглих до відвалів 

та хвостосховищ ГЗК територіях, особливо якщо вони  розташовані у бік 

переважаючих напрямків вітру. Певних результатів можна досягти через 

підвищення відповідальності господарюючих суб’єктів підприємств ГМК за 

дотримання усіх державних норм екологічного законодавства та шляхом 

більш повної інтерналізації  екологічних збитків з ефектом стимулювання 

інвестування проектів екологізації виробництва за світовими стандартами. 

Без рішення вказаних вище питань, на наш погляд, прилеглі до 

відвалів та хвостосховищ території в радіусі 6-8 км  приблизно через 15-20 

років від початку  розміщення відходів видобутку та збагачення залізорудної 

сировини (у випадку продовження виробничої діяльності і подальшого 

нарощування потужності об’єктів), потребують переведення у стан 

техногенно зруйнованих з обов’язковим переселенням населення та з 
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відповідними матеріальними компенсаціями збитків природним ресурсам. Ця 

ж норма може бути рекомендована  для визначення терміну оренди територій 

під розміщення відходів виробництва  підприємствами ГМК.  
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У статті розглянуто методику оцінки конкурентоспроможності людського 

капіталу, основні методи управління та шляхи її підвищення в системі 

конкурентоспроможності промислового підприємства. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, людский капітал, промислове 

підприємство 

 

Рассмотрена методика оценки конкурентоспособности человеческого капитала, 

основные методы управления и пути ее повышения в системе 

конкурентоспособности  промышленного предприятия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, человеческий капитал, промышленное 

предприятие 

 

The methodology for assessing the competitiveness of human capital, the main methods 

of management and ways to improve it in the system of competitiveness of an industrial 

enterprise are considered. 

Keywords: competitiveness, human capital, industrial enterprise 

 

Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. 

Проблема забезпечення високого рівня конкурентоспроможності людського 

капіталу гостро постала на вітчизняних промислових підприємствах. В 

умовах складної політичної та економічної ситуації персонал є чи не єдиним 

компонентом, який здатний забезпечувати організації довгострокові 

конкурентні переваги на ринку. Тому трудові ресурси є рушійною силою 

будь-якого процесу. Складність полягає в адекватній оцінці 

конкурентоспроможності людського капіталу, адже одержані результати є 

основою для розробки зважених управлінських рішень. 

Аналіз досліджень та публікацій. Питанням оцінки та управління 

конкурентоспроможністю людського капіталу займалося багато відомих 

вчених. Коломієць В.М.[4] досліджувала вплив зовнішніх та внутрішніх 

факторів функціонування підприємства для визначення конкуренто-

спроможності колективу працівників. Смирнов О.О. [5] наголошує, що 

головною перешкодою в підвищенні конкурентоспроможності персоналу 
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промислових підприємств є незадовільний стан їх техніко-технологічного 

розвитку, який більше орієнтує на потребу в працівниках індустріального 

типу, ніж на працівника, орієнтованого на саморозвиток, отримання переваг у 

знаннях та професійних навичках. Грішнова О.А. [2] переконана, що 

конкурентоспроможність персоналу представляє собою агреговану 

сукупність властивостей працівника, що дають йому можливість відповідати 

вимогам конкретного ринку, попиту покупців (роботодавців). Завсєгдашня 

І.В. [3] у структурі конкурентоспроможності підприємства визначає групу 

кадрових факторів, що утворюють інтегральний показник 

конкурентоспроможності людського капіталу. Разом з цим, через велику 

кількість думок та поглядів досі не існує єдиного комплексного підходу до 

оцінки конкурентоспроможності людського капіталу, що обумовлює 

актуальність даного дослідження. 

Постановка завдання. Одним з основних напрямків підвищення 

конкурентоспроможності підприємства є розробка методів управління 

конкурентоспроможністю людського капіталу з попередньою його оцінкою, 

що забезпечить підприємству отримання довгострокових конкурентних 

переваг на ринку металопродукції. 

Викладення матеріалу та результати. Ключовим фактором успіху 

підприємств, що формує його конкурентні переваги є персонал підприємства. 

Д.П. Богиня[1] під конкурентоспроможністю робочої сили розуміє 

саме сукупність не тільки якісних, але й вартісних характеристик 

специфічного товару «робоча сила», що забезпечує задоволення конкретних 

потреб роботодавців. 

Р.А. Фатхутдінов[6] прямо зазначає, що конкурентоспроможність 

персоналу є одним із внутрішніх факторів конкурентної переваги товару, які 

визначаються системою підприємства.   

Дане поняття є комплексним та багатогранним, а отже, потребує 

ґрунтовної оцінки, достовірність здійснення якої дасть змогу підвищити 

рівень конкурентоспроможності людського капіталу та підприємства в 

цілому. 

На сьогодні не існує практично використовуваної методики оцінки 

конкурентоспроможності людського капіталу металургійних підприємств, 

яка б надавала можливість здійснювати комплексну оцінку, використовувати 

переважно відкриту інформацію і не потребувала б високої кваліфікації 

аналітиків.  

Адаптована для металургійного підприємства методика . [3] 

складається з етапів: 

І. Збір та обробка інформації щодо кадрових факторів на 

підприємстві. 
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ІІ. Розрахунок показників, що впливають на конкуренто-

спроможність людського капіталу. 

ІІІ. Дослідження впливу кожного з факторів на результуючий 

показник. 

ІV. Побудова багатокутника конкурентоспроможності людського 

капіталу. 

V. Виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності людсь-

кого капіталу, і побудова нового багатокутника конкурентоспроможності. 

На прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» визначимо групу 

кадрових факторів, які представлені: кваліфікацією кадрів, творчою 

активністю, рівнем без дефектності виробництва та забезпеченістю кадрами, 

що утворюють інтегральний показник конкурентоспроможності людського 

капіталу (табл.1) [7]. 

Таблиця 1 

Аналіз кадрових факторів ПАТ «АМКР» за 2009 - 2013 рр., част.од. 

 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Кваліфікація кадрів (КвК) 0,583 0,546 0,544 0,548 0,552 

Творча активність кадрів 

(ТА) 0,2487 0,1998 0,1633 0,1827 0,2166 

Рівень бездефектності (РБ) 0,9139 0,9255 0,9267 0,9199 0,9204 

Забезпеченість кадрами 

(ЗК) 0,8478 0,8179 0,8128 0,7831 0,7341 

Інтегральний показник 

конкурентоспроможності 

персоналу (ЕМР) 0,1123 0,0826 0,0669 0,0721 0,0808 

 

За даними табл. 1, на ПАТ «АМКР» значення інтегрального показни-

ка конкурентоспроможності людського капіталу протягом аналізованого 

періоду у середньому складає 0,0829. Даний показник коливається в межах 

від 0,0669 до 0,1123, у 2011 р. відбувається його зменшення, що є негативною 

зміною в діяльності підприємства. Найвагомішою складовою даної моделі є 

рівень бездекфетності металопрокату, що динамічно змінюється впродовж 

2009-2013 рр. У 2011 р. кадрові показники характеризується спадом творчої 

активності кадрів на 0,04; забезпеченості кадрів на 0,0051 та інтегрального 

показника конкурентоспроможності на 0,0157.  

У наступні роки ситуація покращується, про це свідчить зростання у 

2013 р. кваліфікації кадрів до 0,552; творчої активності кадрів до 0,2166; 

показника конкурентоспроможності персоналу до 0,0808. 

На основі вищенаведеної моделі проведемо факторний аналіз впливу 

кожного елементу на інтегральний показник конкурентоспроможності 
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людського капталу методом абсолютних різниць, результати наведемо у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Факторний аналіз впливу кадрових показників на 

конкурентоспроможність людського капіталу ПАТ «АМКР» за 2009-2013 рр. 

 

Показник 2009-2010 рр. 2010-2011 рр. 2011-рр. 2012-2013 рр. 

ЕМР0 0,1123 0,0826 0,0669 0,0721 

ЕМРКвК - 0,00713 - 0,0003 0,00049 0,000526 

ЕМРТА - 0,02069 - 0,01503 0,008 0,01348 

ЕМРРБ 0,00107 0,000087 - 0,00055 0,000047 

ЕМРЗК - 0,003 - 0,00042 - 0,00274      - 0,00539 

∆ЕМР - 0,0297 - 0,0157 0,0052 0,0087 

 

За даними табл. 2 можемо стверджувати, що на ПАТ «АМКР» 

впродовж аналізованого періоду використаний резерв підвищення 

кваліфікації кадрів та творчої активності кадрів. На підприємстві широко 

впроваджуються тренінги, з’являються можливості для навчання та 

підвищення трудового потенціалу. Про це свідчить позитивні значення 

наведених показників у період 2011 – 2013 рр. Проте виникає негативна 

тенденція до скорочення чисельності працюючих, що доводить негативне 

значення показника забезпеченості кадрами.  

Як бачимо, зменшення чисельності працюючих на ПАТ «АМКР» 

стає необґрунтованим, адже підприємство втрачає на якості та ефективності 

функціонування. Тому першочерговим завданням управлінських структур є 

негайне відновлення оптимальної чисельності персоналу, що забезпечить 

його зростаючу конкурентоспроможність і пошук нових шляхів покращення 

своєї діяльності. 

Спрогнозуємо значення кадрових факторів та конкуренто-

спроможності людського капіталу на наступні 2 роки, використовуючи лінію 

тренду (табл. 3).  

Таблиця 3 

Розрахунок прогнозних значень кадрових факторів ПАТ «АМКР» на 

2014 – 2015 рр., част. од. 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 

Кваліфікація кадрів 0,544 0,548 0,552 0,5426 0,5366 

Творча активність кадрів 0,1633 0,1827 0,2166 0,18596 0,17783 

Рівень бездефектності 0,9267 0,9199 0,9204 0,92276 0,9235 

Забезпеченість кадрами 0,8128 0,7831 0,7341 0,7467 0,72048 

Конкурентоспроможність 

персоналу 0,0669 0,0721 0,0808 0,0695 0,0635 
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Таким чином, як видно з табл. 3, показник конкурентоспроможності 

поступово зменшується і вже з 2014 р. складатиме 0,0695, що є негативною 

зміною в діяльності ПАТ «АМКР». Збереження зазначеної тенденції до 

зменшення працівників не дозволить підприємству отримувати стабільний 

приріст ефективності їх праці, а в подальшому може призвести до зменшення 

конкурентоспроможності людського капіталу і конкурентоспроможності 

підприємства в цілому. В умовах складної політичної, економічної ситуації 

та загальної нестабільності процесів в Україні, не можемо стверджувати, що 

дана тенденція достовірна. Тому підприємство повинно зосередитись на 

пошуку тих ключових факторів успіху, що забезпечать йому збільшення 

конкурентних переваг. 

Для наочності побудуємо графік зміни показника конкуренто-

спроможності персоналу за 2009-2015 рр. (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Динаміка конкурентоспроможності персоналу ПАТ «АМКР» 

за 2009-2015 рр.,  част. од. 

 

Щодо інтегрального показника конкурентоспроможності людського 

капіталу підприємств-конкурентів ПАТ «АМКР», то їх значення, розраховані 

за зазначеною методикою, занесемо до табл. 4 [8]. 

За результатами розрахунків, що наведені у табл. 4. можна зробити 

висновок, що найвищий рівень конкурентоспроможності людського капіталу 

на ПАТ «АМКР», що складає 0,0415, найнижчий – у ПАТ «Маріупольський 

металургійний комбінат ім. Ілліча» – 0,0078. На всіх розглянутих 

підприємствах достатньо низький рівень кваліфікації працівників та їх 

творчої активності. Це означає, що в недостатній мірі проводиться навчання 

персоналу, а також відсутня мотивація та стимули для працівників, що 
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значно зменшує рівень їх конкурентоспроможності та конкуренто-

спроможності підприємства у цілому. 

Таблиця 4 

Аналіз показників конкурентоспроможності людського капіталу 

підприємств металургійної галузі у 2013р. 

 

Показник 
ПАТ 

"АМКР" 

ПАТ 

"Азовсталь" 

ПАТ 

"ММК" 

ПАТ 

"Запоріжстал

ь" 

Кваліфікація кадрів (КвК) 0,552 0,2436 0,1899 0,2941 

Творча активність кадрів (ТА) 0,2166 0,076 0,0651 0,1423 

Рівень бездефектності (РБ) 0,9204 0,8892 0,8815 0,9177 

Забезпеченість кадрами (ЗК) 0,7341 0,7651 0,7125 0,8142 

Інтегральний показник 

конкурентоспроможності 

персоналу (ЕМР) 

0,0808 0,0126 0,0078 0,0313 

 

Проте загальний рівень конкурентоспроможності людського капіталу 

по металургійній галузі досить низький, адже значення даного показника 

повинно прагнути до 1. Показники кожного з розглянутих підприємств не 

сягають даного рівня, а отже, потребують вдосконалення та підвищення 

кадрових факторів задля збільшення своїх конкурентних позицій у 

майбутньому. 

Для наочного представлення слабких і сильних сторін ПАТ «АМКР» 

у порівнянні з його конкурентами, побудуємо багатокутник 

конкурентоспроможності людського капіталу із зазначенням кадрових 

факторів (рис.2). 
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Рис. 2.Рівень кадрових факторів металургійних підприємств України 

Таким чином, як видно з рис. 2., підприємствам необхідно 

підвищувати рівень кваліфікації персоналу та їх творчої активності, адже 

лише висококваліфікований, конкурентоспроможний персонал може 

створювати конкурентоспроможну продукцію і забезпечити підприємству 

довгострокові конкурентні переваги. 

Визначимо програму управлінських рішень, які дозволять на тактич-

ному та функціональному рівнях реалізувати стратегічні прогалини (табл. 5). 

Таким чином, зазначені управлінські рішення щодо забезпечення 

позитивної зміни конкурентоспроможності людського капіталу ПАТ 

«АМКР» є досить простими в реалізації, але потребують особливої уваги 

управлінських структур. Адже персонал підприємства – це єдиний ресурс, 

який є індивідуальним і його неможливо відтворити. Тому розвиток і 

вкладення коштів у цьому напрямку безперечно принесе позитивні 

результати для підприємства. Формування додаткових конкурентних переваг 

підприємства забезпечують лише висококваліфіковані та конкуренто-

спроможні на ринку трудові ресурси. 

Таблиця 5 

Управлінські рішення щодо забезпечення позитивної зміни 

конкурентоспроможності людського капіталу 
Показник (фактор), 

який комплексно 

впливає на 

конкуренто-

спроможність 

людського капіталу 

Розмір стратегічної 

прогалини відносно: 

Управлінське рішення 
Середнього 

значення 

Значення 

підприє-

мства - 

лідера 

Кваліфікація кадрів 

(КвК) 
0,2666 0,0107 

Підвищення кваліфікації персоналу, 

шляхом запровадження навчальних 

програм, тренінгів 

Творча активність 

кадрів (ТА) 
0,1834 0 

Встановлення системи мотиваторів, 

заохочень, що сприятимуть створенню 

у працівників певних стимулів 

працювати на благо компанії 

Рівень 

бездефектності (РБ) 
0,0296 0 

Підвищення кваліфікації дасть змогу 

звести до мінімуму рівень браку на 

виробництві з вини робітників 

Забезпеченість 

кадрами (ЗК) 
0,2159 0,0801 

Визначення оптимального рівня 

чисельності працівників, які забезпе-

чують максимальний рівень їх продук-

тивності і його подальше коригування 

 

Тому важливим напрямом діяльності ПАТ «АМКР» для досягнення 

довгострокових конкурентних переваг на ринку металопродукції є: 
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1. забезпечення високих умов безпечної праці для працівників; 

2. достатній рівень оплати праці та винагородження за здобутки; 

3. надання можливостей для навчання персоналу та постійного 

підвищення їх кваліфікації; 

4. забезпечення високого рівня соціального захисту. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. Таким чином, у 

результаті дослідження визначено комплексну методику оцінки 

конкурентоспроможності людського капіталу і здійснено її оцінку на 

прикладі вітчизняних металургійних підприємств. Виконаний факторний 

аналіз зміни показників моделі та визначення стратегічних прогалин дало 

можливість сформувати зважені управлінські рішення. 

Управлінські рішення щодо забезпечення позитивної зміни 

конкурентоспроможності людського капіталу є досить простими в реалізації, 

але потребують особливої уваги управлінських структур. Адже персонал 

підприємства – це єдиний ресурс, який є індивідуальним і його неможливо 

відтворити. Формування додаткових конкурентних переваг підприємства 

забезпечують лише висококваліфіковані та конкурентоспроможні на ринку 

трудові ресурси. У подальшому слід зосередити увагу на вдосконалення та 

набуття нових конкурентних переваг, що дозволять підвищити 

конкурентоспроможність гірничо-металургійних підприємств у цілому. 
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КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ МИНИМИЗАЦИИ 

ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗИРОВАННЫХ ШАХТНЫХ ВОД 

КРИВБАССА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Статья посвящена снижению вредного влияния на окружающую среду 

откачиваемых высокоминерализированных шахтных вод Кривбасса. 

Целью работы является поиск компромиссного эколого-социально-экономического 

решения проблемы. На основе анализа выполненных для условий Кривбасса 11 

проектов и передового мирового опыта представлены новые, альтернативные ранее  

предлагавшимся, практические решения проблемы. Анализ подкреплен конкретными 

расчетами. Детализированы требования  к выполнению предпроектных исследований 

по экологическому, экономическому, и кризисному (аварийному) направлениях. Наряду 

с технологическими вопросами акцентировано внимание и на социальные 

последствия. 

Ключевые слова: высокоминерализованные шахтные воды, метод обратного 

осмоса, выпаривание, отвод, захоронение, экологические, социальные последствия. 

 

Стаття присвячена зменшеню шкідливого впливу на навколишнє середовище, 

відкачуємих високомінералізованих шахтних вод Кривбасу. Мета дослідження 

полягає в пошуку компромісного екологічно-соціально-економічного рішення 

проблеми. На основі аналізу виконаних для умов Кривбасу  11 проектів та передового 

світового досвіду представлені нові, альтернативні пропонованим раніше, практичні 

рішення проблеми. Аналіз аргументований конкретніми розрахунками. Деталізовані 

вимоги до виконання передпроектних дослідженнь по екологічному, економічному та 

кризовому (аварійному) напрямках. Наряду з технологічними питаннями акцентована 

увага і до соціальних наслідків. 

Ключові слова: високомінералізовані шахтні води, метод зворотного осмосу, 

випаровування, відвід, поховання, екологічні, соціальні наслідки. 

 

Article is dedicated to reduction in the harmful environmental effect of the pumped out 

highly mineralized mine waters of Krivbass. The purpose of the work is the search for the 

compromise ecological-social- economic solution of problem. On the basis of the analysis of 

11 projects executed for the conditions  of Krivbass and advanced world experience are 

presented the new, alternative that earlier proposed, practical solutions of problem. 

Analysis is reinforced by concrete calculations. Are detailed requirements for the fulfillment 

of predesign studies on the ecological, the economic, and the crisis (emergency) directions. 

Together with technological questions is accentuated the attention also to the social 

consequences. 
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Проблема и её связь с научными и практическими задачами. 

Вопросы состояния р. Ингулец, проблема её засоления шахтными водами и 

влияние на флору и фауну, вопросы легитимности пруда – накопителя Балки 

Свистунова, состояния  и надежности дамбы активно инициируются и в 

достаточной мере освещаются экологическими и природоохранными 

общественными организациями (в Кривом Роге и в районе зарегистрировано 

около 15 гражданских экологических объединений). Такая информация,  

запросы, предложения аккумулируются и обобщаются в соответствующих 

рабочих группах исполкомов как городского так и областного Советов. 

Поэтому, для исключения дублирования и нарушения субординации, в своем 

предложении НИГРИ ГВУЗ «КНУ» акцентирует внимание только на 

технических и экономических аспектах по изысканию путей (методов) 

снижения вредного влияния откачки шахтной воды Кривбасса. 

По формулировке задачи. Единственный реализованный и с 

дополнениями (Каналы Днепр – Ингулец и Днепр – Кривой Рог) эксплуа-

тируемый и в настоящее время проект по своей технической сути не 

соответствует своему названию «Отвод шахтных вод Кривбасса за пределы 

бассейна реки Ингулец» [1]. Областной комплексной программой 

экологической безопасности (решение областного совета от 21.10.2015г. 

№680-34\VI)  пунктом 2.95 для четырех предприятий Кривбасса с подземной 

добычей руды – ПАТ «Кривбассжелезорудком», «Центральный ГОК», 

«Арселор-Миттал Кривой Рог», «ЄВРАЗ «Сухая балка» и ГП «Укррудпром»,  

поставлена задача «Осуществления технических изысканий и поиска 

технологических решений по очистке высокоминерализованных шахтных 

вод на территории области». В городской программе решения экологических 

проблем Кривбасса (решение Криворожского городского совета от 

28.09.2016  №901, пункт 2.15) для выше названных ПАТ поставлена задача « 

Осуществление научно-технических изысканий и поиска технологических 

решений с целью минимизации влияния высокоминерализованных шахтных 

вод на состояние окружающей природной среды». Последняя формулировка 

задачи представляется более приемлемой и реализуемой. 

Анализ исследований и публикаций. Решаемая проблема включает 

четыре составляющие – экологическую, экономическую, социальную и 

кризисную (аварийную). По экологической составляющей говорилось в 

первом абзаце. Экономические или финансовые аспекты фрагментарно но 

многократно освещались в проектах [1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8], а возможность 

кризисной (аварийной) ситуации заложена и в регламенте сброса излишков 

оборотных вод горнорудных предприятий Кривбасса,  и в самой практике 

опосредствованного решения Кабинета Министров Украины через регламент 
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сброса [2, стр.11]. В регламенте [2, стр.5] указано: «При условии 

переполнения пруда – накопителя шахтных вод и отсутствие решения для 

спуска, возникает реальная угроза наступления чрезвычайной ситуации (цепи 

ситуаций на пруде – накопителе, насосных станциях и трубопроводах общей 

системы перекачки шахтных вод, шахтных водоотливах и другое). Через 

отсутствие других свободных емкостей, пригодных для временной 

аккумуляции шахтных вод, возникает угроза полной остановки откачки 

шахтных вод в Кривбассе и, как следствие, предприятий подземной добычи 

железорудного сырья в целом. В случае остановки откачки шахтных вод, в 

Кривбассе будут созданы условия для возникновения цепи непрерывных 

техногенных катастроф связанных с остановкой и затоплением действующих 

шахт, отработанных подземных пространств (пустот от извлеченного 

железорудного сырья), со сдвижением нарушенных пород и земной 

поверхности, с региональным поднятием уровня высокоминерализованных 

подземных вод и загрязнением верхних водоносных горизонтов и 

поверхностных водохранилищ. Возникновение такой чрезвычайной ситуации 

приведет к нарушению экологического равновесия на значительной 

территории, и создать угрозу для многих важных сфер хозяйственной 

деятельности и общественной жизни Кривбасса и за его пределами». 

Примером тому - ситуация в декабре 2015г. Сброс шахтных вод из Балки 

Свистунова в реку Ингулец задерживали. Не было решения Кабмина, а пруд-

накопитель оказался переполненным и начал всерьез «угрожать» соседним 

селам (Сообщение ТК «Первый Городской» от 11 декабря 2015г). Как для 

канала Днепр – Ингулец, так и для канала Днепр – Кривой Рог необходимо 

учитывать тот факт, что уже в этом 2016г. вода в Каховском водохранилище 

зацвела раньше, чем в Карачуновском. Поэтому надо быть готовым к «вето» 

на забор Днепровской воды с Кременчугского и Каховского  водохранилищ 

такими городами, как Светловодск, Кременчуг, Крюков, Днепродзержинск, 

Днепропетровск, Запорожье, Никополь, Марганец, Каховка и Херсон. 

Здоровье Днепра будет поставлено выше здоровья Карачунов. 

В связи с выше сказанным НИГРИ видит проблему в изыскании 

путей (методов) снижения вредного влияния откачки шахтной воды и 

предупреждения кризисной (аварийной) ситуации, связанной с 

возможностью переполнения пруда накопителя. 

Известные пути решения. Поисками наиболее экономичного 

решения проблемы локализации шахтных вод Кривбасса, начиная с 1946-

47 гг. занимались многие проектные и научно-исследовательские институты. 

Работы велись по следующим направлениям:  

- обессоливание шахтных вод методами обратного осмоса и 

выпаривания [3, 5, 6, 7,9];   
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- переработка шахтных вод шахты „Родина” методом выморажива-

ния и применения новых технологий [8];   

- умягчение содово-известковым и пермутитовым  способами; 

- захоронение шахтных вод и продуктов очистки в геологические 

структуры вне Кривбасса [3, 4];   

- закачка шахтных вод в глубокие горизонты [1, 10, 11];   

- разбавление пресной водой; 

- отвод за пределы бассейна, в т.ч. в Черное море [3, 4];  

- отвод шахтных вод в пруд – накопитель Запорожского 

железорудного комбината, расположенного в Улюкском лимане Азовского 

моря [3]; 

- отвод реки Ингулец от железорудных залежей в районе города 

Кривой Рог;   

- использование шахтных вод в оборотном водоснабжении горно-

обогатительных комбинатов [1].  

- аккумулирование в хвостохранилищах и специальных емкостях и 

сброс в реку в зимний период [1,3]; 

- использование канала Днепр – Ингулец для разбавления при сбросе 

и промывки русла (1977г). 

Как показал опыт, жизненными оказалась комбинация трех 

последних направлений, заложенных в Техническом проекте «Отвод 

шахтных вод Кривбасса за пределы бассейна реки Ингулец», выполненном 

институтами  «УКРГИПРОВОДХОЗ» и «Кривбасспроект» в 1970году [1]. 

Реализован проект в 1973г.   

С предложениями полной очистки высокоминерализированных 

шахтных вод нельзя согласиться по результатам ряда выполненных проектов  

[1. 3, 4, 5, 6, 9]. Стоимость капитального строительства комплекса 

переработки шахтных вод шахты «Родина» [7] составила 110 млн. руб. (в 

ценах 1984 г.). При мощности комплекса 600 м3/час или 5,28 млн. м3/год, 

потребляемая электрическая мощность составляет 19,7 МВт, и годовой 

расход природного газа 12,6 млн.м3\год. Выполненное в 2010 году 

Украинским государственным научно-исследовательским и проектно-

изыскательским  институтом «УКРНИИВОДОКАНАЛПРОЕКТ» технико-

экономическое обоснование «Очистка шахтных вод шахты имени Артема 

ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» [9] показало, что общая предварительная 

стоимость только строительно-монтажных работ составит более 327 млн. грн. 

Общая стоимость внедрения технологии очистки 500м3/час шахтной воды до 

показателей, соответствующих питьевой воде, составляет более 715 млн. грн. 

А всего по Кривбассу откачивается более 4566 м3/час карьерных и шахтных 

вод. В качестве подтверждения  экономической нецелесообразности полной 

очистки, ниже представлен выполненный НИГРИ энергетический и 
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материальный анализ очистки шахтных вод на примере ш. Артем-1 ПАО 

«АМКР». 

Энергетический анализ. Мощность на откачку 500м3\час  воды на 

поверхность с гор.-1065м: 

P = (k∙γ∙Q∙H)/(1000\η) = (1∙9810∙0,139∙1065)/(1000\0,7) = 2,1МВт, где: 

k = 1 – коэффициент запаса; 

γ = 9810Н/м3 для холодной воды; 

Q = 0,139 м3/с = 500 м3/час; 

Н = 1065м – напор; 

η – КПД роторного насоса.  

Мощность создания напора водопотребления предварительной 

подготовки и осветления воды 50 – 100кВт. 

Мощность создания напора 60* (100) атм. обратноосмотической 

установки   =1,2 (2)МВт. 

Мощность для нагрева 200 м3/час воды с 20 до 100ºС  

P = Q/3600 = c∙m∙∆T/3600 = 4183∙200000∙80/3600 = 18,6МВт; где: 

Q = c∙m∙∆T - количество теплоты, полученное веществом при нагреве, Дж; 

с = 4183 Дж·кг−1·K−1 – удельная теплоёмкость воды; 

m - масса нагреваемой воды, кг (с хорошей точностью равная её объёму в 

литрах); 

∆T – разность конечной и начальной температур вещества (T2=100 С— 

температура нагретой воды, °C T1 =20°C – исходная температура холодной 

воды). 

Мощность для испарения 200 м3/час воды 

Р = Q\3600 =L∙m/3600 =2,3*106∙180000/3600   = 115 МВт, где: 

Q – теплота, истраченная на испарение, МДж; 

Lводы=2,3*106 Дж/кг – удельная теплота парообразования; 

m =180000кг/час— масса испаряемой влаги  

Итого, дополнительная мощность на деминерализацию 

0,1 + 2 + 18,6 + 115 = 135,7МВт. 

Примечания. Энергоносителем для нагрева и испарения может быть 

газ или уголь, но порядок затрат от этого не изменится. 

*. Для преодоления осмотического давления на мембране воду подают под 

давлением около 2…17атм для фильтрации и опреснения питьевой и 

солоноватой воды, и 24…70 атм для морской воды [3]. 

Экономическая оценка полной деминерализации воды. По тарифам 

для потребителей электрической энергии, которые введены в действие с 1 

января 2017 года 176,24коп\ кВт·ч (без учета НДС), стоимость 

электроэнергии на деминерализацию воды ш. Артем-1 составит  

135,7МВт∙8468час\год∙176,24 коп.\ кВт·ч = 2025млн.грн.\год. 

Обслуживание и расходные материалы 50млн.грн.\год. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81#cite_note-autogenerated1-3
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Амортизация фабрики очистки 700 млн.грн. ·0,15 = 105млн.грн.\год 

Всего затраты на работу фабрики без накладных расходов 

2025+50+105 = 2180млн.грн.\год. 

Выводы по расчету. При производительности шахты в 2016г около 

1млн.т, добавочная себестоимость на 1т добытой руды  2,18 тис.грн\т.≡ 

75USD\т при цене руды 25-30USD\т. При этом, предприятия т.н. южной 

группы шахт на разбавление шахтных вод при сбросе и последующую 

промывку русла совокупно тратят порядка 150 млн. грн. в год. 

Относительно предложений использования энергии ветра для 

деминерализации шахтых вод «Кривбасса». Стоимость ветроэненргии  при 

скорости ветра 7,5-8 м\c соответствует стоимости угольной энергетики. При 

скорости ветра 8,5-9,5 м\c стоимость ветроэненргии  соответствует стоимости 

газа и электричества. Только в долгосрочной перспективе стоимость 

ветроэненргии  предполагается ниже стоимости обычного электричества [12 

]. Большинство европейских ветровых генераторов имеют мощность до 

2МВт. Таким образом, только для деминерализации воды, одной шахте 

Артем-1 необходимость 68 ветерогенераторов. При стоимости 1225 евро\кВт 

установленной мощности [13], стоимость комплекса ветровых турбин только 

для одной шахты должна быть более 166 миллионов евро. 

Отдельную проблему представляет утилизация отходов 

деминерализации воды. В результате кристаллизации концентрата воды ш. 

Артем 1 будет получено соли: 500м3∙15кг\ м3 = 7500кг\час.  В год 

7500кг\час∙8468час\год =63510т\год ≥ 880ж.д. вагона ≡ 15-20 ж.д. составов. 

По Кривбасу 11млн.м3∙15кг\ м3 = 165000т\год ≡ 2300ж.д. вагона. 

Такое количество соли невозможно реализовать, а захоронение не 

предусмотрено Украинским законодательством. 

Приведенные расчеты подтверждают объективность принятых 

решений, по которым технические проекты [3-11]  не были утверждены, как 

чрезмерно дорогие. 

В целях изучения мирового опыта по переработке 

высокоминерализированных  шахтных вод и  утилизации излишка солей 

НИГРИ плодотворно сотрудничает с Главным институтом горного дела 

(GIG), г. Катовице (Польша), который в течение 25 лет  занимается 

аналогичными проблемами соляных и угольных шахт Силезии. С участием 

(GIG) разработана и успешно эксплуатируется система гидротехнической 

защиты «Ольса» от засоления воды р. Одра, Польша (система дозированного 

сброса шахтных вод),  опреснительный завод Dębieńsko, построеный в 1974 г. 

и др.  Как пример нецелесообразности очистки воды – только в Силезском 

воеводстве из трех построенных в конце прошлого века фабрик очистки 

обратным осмосом воды соляных шахт,  ни одна, в настоящее время, не 
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используется постоянно по двум причинам. По экономической 

нерентабельности и невозможности утилизации полученных солей.  

Постановка задачи. В связи с вышеизложенным, ставится реальная 

задача экономически оправданного и технически возможного снижения 

вредного влияния откачки шахтных вод Кривбасса и предупреждения 

кризисной (аварийной) ситуации, связанной с возможностью переполнения 

пруда накопителя. Задача должна решаться по двум направлениям или вернее 

на двух уровнях. Для каждой отдельной шахты и для существующей схемы 

отвода и дозированного сброса в р. Ингулец. Идея работы заключается в 

реализации комплексного подхода в решении  противоречивых задач 

снижения вредного воздействия откачки шахтных вод Кривбасса на 

экологию и снижения затрат на утилизацию шахтных вод. 

Для обоснованного выбора технического решения проблемы, 

связанной со сбросом избытков оборотных вод в р. Ингулец первоначально 

нужно определить и всесторонне согласовать приоритеты. Подлежащая 

решению проблема включает четыре составляющие – экологическую, 

экономическую, социальную и кризисную (аварийную). Экологическая, 

экономическая и кризисная составляющие рассматривались выше  

В социально-экономическом  аспекте при анализе приоритетов 

должны быть  учтены: 

- доход страны и города Кривого Рога от добычи железной руды. 

Социальный аспект – обеспеченность населения, занятость, комфортность 

проживания; 

- потери от сокращения пригодных для сельского хозяйства земель 

(60 тыс.га в Николаевской и Херсонской областях) и сокращения поливных 

земель. Социальный аспект – обеспеченность сельхозработников, занятость, 

комфортность проживания; 

- положительное влияние на состояние Карачуновского 

водохранилища и р. Ингулец 115млн.м3 воды канала Днепр – Кривой Рог 

(при прекращении добывающими предприятиями  оплаты прокачки, поток 

воды в Ингульце снизится вдвое и дотечет ли до Херсона?). При снижения 

протока в Карачуновском водохранилище возобновится активизация сине-

зеленых водорослей и вода станет непригодной как питьевая. 

- забор воды на полив от г. Александрия (Войновка) до Херсона. В 

настоящее время на полив забирают воду, перекачку которой из Днепра 

оплачивают шахты Кривбасса. При прекращении добывающими 

предприятиями  оплаты прокачки, эту оплату придется обеспечивать или из 

государственной казны или со средств сельхозпредприятий, использующих 

воду из Ингульца для полива. Социальный аспект – стоимость 

сельхозпродукции или необходимость дотаций; 
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Только на основании такого взвешенного социально-экономического 

анализа, возможно, объективно выбрать  приоритеты.  

Окончательно, методы и комплекс мероприятий снижения 

минерализации и утилизации шахтных вод должно основываться на 

результатах выполнения всего комплекса предпроектных исследовательских 

работ и экономических обоснований и приниматься коллективным (на 

принципе долевого участия) решением предприятий источников, городских 

властей, экологических и общественных организаций. К решению проблемы 

должны быть привлечены  научно-исследовательский  институт, проектный 

институт и специализированные строительные организаций. 

В плане практического решения проблемы НИГРИ ГВУЗ «КНУ», 

опираясь на опыт и результаты предшествующих проектов и мировой опыт, 

предлагает два альтернативных варианта. 

Вариант со снижением нагрузки на действующую в настоящее 

время схему. 

1. По каждому отдельному источнику исследовать формирование 

водопритоков, выявить возможности и провести мероприятия по снижению 

количества и минерализации откачиваемой воды. Опыт Катовицкого 

воеводства показывает возможность уменьшения нагрузки на 15% без 

использования дорогостоящей очистки. Эффект для каждой шахты в 

отдельности  будет достигнут за счет: 

- применения методов снижения уровня минерализации откачива-

емых вод путем селективного отбора воды в шахте; 

- снижения количества откачиваемых вод путем перекачки внутри 

шахты и закачки в отдаленные участки массива; 

- естественного осветления откачанной воды; 

- поиска возможностей использования  максимальной части шахтных 

вод для технических нужд; 

- поиска альтернативных методов утилизации; 

- применения дорогостоящей очистки только для минимально 

необходимой доли воды на принципе долевого участия.  

2. Проанализировать целесообразность выведения из эксплуатации 

шахты с большим притоком высокоминерализованной воды и малой 

производительностью (сухая консервация, мокрая консервация, ликвидация 

шахты и рекультивация горного и земельного отводов). 

3. Строительство на принципе долевого участия одной фабрики для 

минерализации части шахтной воды, для использования только в условиях 

критических ситуаций (опыт Катовицкого воеводства). В отношении 

применения временной или частичной очистки шахтных вод на период 

кризисных ситуаций могут быть использованы уже разработанные проекты 

(по ш. Родина [8] и по ш. «Артем-1) [9], при условии положительной 
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экспертизы институтов, имеющих практический опыт эксплуатации 

подобных фабрик очистки воды. Например GIG, Катовице, Польша.  

Эффект для всей системы отвода шахтных вод Кривбасса будет 

складываться из эффектов отдельных шахт и карьеров, эффекта применения 

дорогостоящей очистки только для минимально необходимой части воды 

(или на период критических ситуаций угрозы переполнения балки 

свистунова) на принципе долевого участия в разработке и выполнении 

мероприятий снижения вредного влияния откачиваемых шахтных вод 

Кривбасса.  

4. Наряду с шахтами южной группы, оценить и принять решения по 

другим источникам загрязнения и минерализации подземных вод и реки 

Ингулец: 

- фильтрационные воды хвостохранилища карьера №3 ЦГОКа 

(Петровский к-р) попадают в Искровское водохранилище (р. Ингулец); 

- фильтрационные воды хвостохранилища ЦГОКа (Глееватский к-р, 

обогатительная ф-ка и др.) попадают в Ингулец  и далее в Карачуновское 

водохранилище; 

- фильтрационные воды хвостохранилища СевГОКа (2х к-ров, 

обогатительной ф-ки, ш. Первомайская, Гвардейская, Ленина и др.) попадают 

в Саксагань  и далее в Ингулец ниже Карачуновского водохранилища в черте 

города;  

- влияние обводного канала АМКР (КМК, карьеры, обогатительная 

ф-ка НкГОКа, шламохранилище); 

- влияние фильтрационных вод  хвостохранилища ЮГОКа. 

- влияние фильтрационных вод хвостохранилища НкГОКа. 

Альтернативный вариант предполагает исследование возможности 

и целесообразности использования на принципе долевого участия для 

длительной аккумуляции высокоминерализированных шахтных вод 

отработанных гранитных карьеров (на Криворожье их несколько) или 

изолированного железорудного карьера. Использование железорудного 

карьера в будущем представляется перспективным в связи с возможным 

снижением экономической эффективности из за достижения большой 

глубины карьеров. Кроме экономического аспекта, критерием выбора 

карьера является низкая трещиноватость (низкая фильтрационная 

способность) и значительная глубина. Первое условие исключит переток 

воды в соседние шахты и карьеры, второе условие исключит фильтрацию 

воды в наносные породы. Фильтрация в нижние горизонты если и будет, то 

незначительная из за противодавления и будет минимально влиять на 

поверхностные воды. Учитывая, что из крупных карьеров вынуто по 

миллиарду м3 руды и вскрышной породы, заполнения хватит на сотню лет. 

При низкой инфильтрационной способности карьер с 
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высокоминерализованной водой будет иметь минимальное негативное 

влияние на окружающую экосистему. Одновременно в некоторой мере 

стабилизирует сезонные колебания температуры и увеличит влажность 

климата, что крайнее важно для засушливых южных регионов Украины. 

Вполне возможно удастся заселить морской фауной и флорой, а также 

использовать для рекреационных и бальнеологических целей. Предложение 

требует детальной проработки технической (гидрогеологической), 

экономической (стоимостной, согласия собственника) и социальной 

(последствия прекращения оплаты шахтами перекачки воды по каналу Днепр 

– Ингулец).  

Выводы и направления дальнейших исследований. Для 

исключения популистских предложений и принятия всесторонне 

обоснованного технологического решения, необходимо выполнение 

комплекса изыскательских и исследовательских работ. Программа научно-

исследовательской части работ, на уровне отдельных предприятий, должна 

включать составление технолого-экономических карт откачки и утилизации 

шахтных вод по каждому из предприятий-источников и по Кривбасу в целом. 

Вторым шагом программы является разработка для каждого из предприятий- 

источников технологических мер и технических решений по снижению 

уровня минерализации откачиваемых вод, снижению количества 

откачиваемых вод и по естественному осветлению. 

На втором уровне программы научно-исследовательской части работ 

реализуется принцип долевого участия предприятий источников в 

выполнении мер по снижению вредного влияния откачки шахтных вод в 

Кривбассе. Выполняется анализ целесообразности применения метода 

деминерализации обратным осмосом наиболее минерализованной части 

воды, анализ проблемы утилизации рассола после деминерализации 

обратным осмосом и утилизации твердого остатка после выпаривания 

рассола, анализ проблемы утилизации осадков отстойников, составление карт 

уровней подземных вод, депрессионных воронок, фильтрационных 

подземных потоков, зон карстообразований. Оценивается их влияние на  

безопасность ведения горных работ, безопасность и экологические аспекты 

селитебных территорий. Исследуется возможность и целесообразность 

использования на принципе долевого участия для длительной аккумуляции 

высокоминерализированных шахтных вод отработанных гранитных карьеров 

(на Криворожье их несколько) или изолированного железорудного карьера. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГАЛЕРЕЙ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КРИВБАССА 

 
Представлено аналіз методів проектування, умов експлуатації і технічного 

стану рудникових естакад Криворізького басейну. Приведено причини виникнення 

аварійних ситуацій і їх аналіз. Розглянуті питання застосування сучасного 

комп'ютерного програмного забезпечення для проектування і розрахунку конструкцій 

шахтної поверхні. 

Ключові слова: галереї, власна частота, надійність 

 

Представлен анализ методов проектирования, условий эксплуатации и 

технического состояния рудничных эстакад Криворожского бассейна. Приведены 

причины возникновения аварийных ситуаций и их анализ. Рассмотрены вопросы 

применения современного компьютерного программного обеспечения для 

проектирования и расчета конструкций шахтной поверхности. 

Ключевые слова: галереи, собственная частота, надежность 

 

The analysis of design methods, operating conditions and technical condition of mine 

overpasses of the Krivoy Rog basin. The causes of emergencies and their analysis are given. 

The questions of application of modern computer software for design and calculation of 

shaft surface structures are considered. 

Keywords: galleries, natural frequency, reliability. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Важливою 

галузевою межею є наявність спеціальних шахтних споруд - копрів, з якими 

пов'язані деякі специфічні проблеми, а саме: проблема визначення аварійних 

(екстрених) навантажень і проблема захисту від передчасної корозії. Укісні і 

баштові копри є невід'ємними частинами шахтних підйомних установок і 

найбільш відповідальними спорудами на шахтній поверхні. Природно, що їх 

удосконаленню постійно приділяють увагу проектні і науково-дослідні 

інститути. Разом з цим недостатньо увагу приділяють дослідженню і 

розрахунку транспортних естакад, які  є важливою складовою технологічного 

комплексу шахтної поверхні. На шахтах України і за її межами багато 

аварійних естакад, їх заміна або ремонт, якщо останній потребує зупинки 

технологічного процесу, обов'язково стануть причиною чималих втрат. Іноді 

на заміну естакади просто не вистачає засобів, а загроза аварійного обвалу 

пролітних будівель вимагає вживання заходів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зміни (удосконалення) 

норм у частині проектних навантажень за останні 20-30 років привели до 

зменшення вертикальних навантажень на 5-7 %, але до появи коефіцієнта 

надійності 0,95, який раніше не враховувався. Зменшився на 20 % коефіцієнт, 

що враховує зміну вітрового тиску по висоті. У той же час збільшився 

коефіцієнт перевантаження на вітрові навантаження, змінився (посилився) 

підхід до динаміки навантажень, втоми металу, резонансних явищ, аварійних 

навантажень. 

Норми, що в цілому діють в даний час, гнучкіші в порівнянні з тим, 

що раніше діяли. У той же час, у кожному випадку потрібний 

диференційований підхід до робочих проектів на будівництво і 

реконструкцію естакад. Останнім часом почастішали аварії естакад, які в 

основному відбуваються через ослаблення перетинів елементів ферм несучих 

конструкцій із-за процесу корозії металу. Все це відбувається в результаті 

безсистемних, невчасних ремонтів. Норми, що діють, не в повному об'ємі 

враховують рівень пріоритету ремонтопридатності. Відсутня стратегія 

економічності експлуатації споруди. 

У західних країнах при виробленні стратегії експлуатації можливі 

наслідки втрати функціональності (відмова) конструкцій оцінюються 

економічними і соціальними категоріями. Невиправдана економія на стадії 

проектування, будівництва, а також безсистемний підхід до ремонтно-

відновних робіт приводить до великих грошових витрат у процесі експлуатації. 

Особливо такі витрати різко зростають при ліквідації аварій на естакадах. 

Разом з перерахованими динамічними навантаженнями для деяких 

надшахтних споруд можуть мати місце навантаження, властиві гірничим 

підприємствам і не регламентовані БНіП. Сюди відносяться перш за все 

екстремальні дії на надшахтному копру, що виникають у зв'язку з раптовим 

гальмуванням підйому і обривом скіпа або кліті, посадкою кліті на кулаки, 

уловлюванням кліті парашутом типа ПТК. Це приведе до передачі 

виникаючих навантажень безпосередньо на надшахтні споруди і у свою чергу 

на пов'язані з ними естакади. 

Розвиток і удосконалення металевих будівельних конструкцій 

пов'язані з вирішенням найважливіших проблем металовиробництва – 

економією стали і підвищенням продуктивності праці при виготовленні і 

монтажу конструкцій. Підрахунки показують, що при правильному 

застосуванні цих основних положень можливо понизити витрату стали 

приблизно на 35% і одночасно підвищити продуктивність праці при 

виготовленні і монтажу металевих конструкцій не менше чим у два рази [2].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Відтак, односторонній підхід до комплексного рішення цих проблем 

недопустимий. Повинні бути враховані і вимоги довговічності конструкції. 
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Формулювання цілей. Отже, виникає необхідність у проведенні 

досліджень для подальшого удосконалення нормативних документів і 

розробки нових методик проектування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішуючи питання 

зниження ваги конструкції, необхідно застосовувати більш точні методи 

розрахунку, використовуючи методику розрахунку по граничних станах. З 

іншого боку, вимоги міцності і надійності конструктивної форми 

передбачають запобігання крихкому руйнуванню конструкції. Річ у тому, що 

несуча здатність конструкції, розрахована на основі обліку пружно-

пластичних деформацій, не завжди забезпечує її міцність, оскільки при 

дійсній роботі не обов'язкове виникнення і розвиток пластичних деформацій. 

У цьому випадку може відбутися крихке руйнування при напрузі в 2 – 3 рази 

менших, ніж розрахункові, що свідчить про важливість проблеми 

попередження крихкого руйнування, яка вивчена абсолютно недостатньо 

навіть в області визначення чисельних значень умовних показників крихкості 

за наслідками випробування на ударну в'язкість. 

Гірнича промисловість є однією з провідних галузей народного 

господарства. Практикою встановлено, що будівлі і споруди поверхні шахт у 

процесі експлуатації приходять в аварійний стан значно швидше, ніж це 

спостерігається в інших галузях промисловості. За час експлуатації на 

шахтах Криворізького залізорудного басейну відбувся ряд аварій будівельних 

конструкцій будівель поверхні, основними причинами є: 

- проектування на підставі загальних технічних умов, що не містять 

особливих вимог до якості конструкцій, передбачених умовами експлуатації 

споруд; 

- відступ від проектів при зведенні конструкцій; 

- низька якість і дефекти виробництва будівельних робіт, а також 

дефекти металопрокату; 

- неправильна експлуатація будівель і споруд; 

- введення будівель і споруд в експлуатацію зі значними 

недоробками; 

- дефектність інженерно-геологічних досліджень підстав; 

- недостатнє дослідження науково-дослідними організаціями роботи 

деяких конструкцій і споруд під навантаженням і ін. 

Ці аварії будівельних конструкцій, як правило, з'явилися наслідком 

сукупності ряду причин (табл. 1). 

Деякі аварії служать поштовхом для розгляду і рішення недостатньо 

вивчених раніше інженерних і наукових проблем. Так, у зв'язку з обваленням 

від крихкого руйнування металу сталевих ферм транспортних естакад [3] 

додатково вивчаються проблеми крихкого руйнування металу в різних 

умовах роботи. 
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Таблиця 1 

Розподіл аварій за причинами їх виникнення 
 

Кількість 

причин, 

що 

викликали 

аварію 

Кількість аварій Всього 

по даних 

[2] 

 

по даних 

[3] 

по даних 

[4] 

 

кількість проценти 

Одна 6 1 23 30 47,4 

Дві 10 3 14 27 43,0 

Три 3 - 2 5 8.0 

Більше 

трьох 

1 - - 1 1.6 

Разом 20 4 39 63 100 
 

При огляді деяких ферм було встановлено: 

- вузлові фасонки ферм виявилися повністю зруйнованими вище 1-

3 см за зварний шов і паралельно нижньому поясу ферми; 

- характер руйнування фасонок був крихким (поверхня нерівна, 

кристалічна); 

- у результаті цих порушень стан ферм естакад в цілому 

характеризується як суто аварійний. 

Статичний розрахунок ферм свідчить про те, що є достатній запас 

міцності – 23,8%. Физико-механічні і хімічні характеристики стали, з яких 

виготовлені фасонки, визначити не вдалося, оскільки ферми знаходилися в 

робочому проектному положенні і вирізувати зразок для випробування 

неможливо. 

Явно видно, що руйнування фасонки відбулося в місці її деформації, 

що дало підставу припускати наступне: обрив фасонки відбувся унаслідок 

концентрації дотичної напруги в місцях її деформації (геометричні 

характеристики фасонки і її розрахунок відповідають проектним даним). 

Вирішальним виявився той чинник, що концентрації напруги створювалися в 

зоні термічного впливу. Структура металу в цій зоні нерівномірна. На ділянці 

з температурою вище 1000-1100 °С (при зварюванні) відбувається зростання 

кристалів, утворюється грубозерниста структура і погіршуються механічні 

якості металу. Зона термічного впливу (перехідна зона) є найслабкішим 

місцем [4]. Крім того, не можна не враховувати і вібраційні навантаження, 

що виникають при роботі конвеєра. Все це і стало передумовою до втрати 

несучої здатності фасонки і її обриву. 

Зі викладеного можна зробити висновок: аварії транспортних естакад 

могли відбутися внаслідок дефекту виготовлення конструкцій ферми на 

заводі. 
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З таблиці 2 видно, що кількість крихких руйнувань складає 14,2 % 

від загального числа розслідуваних аварій, з яких переважна більшість 

крихких руйнувань доводяться на зимовий час, тобто при негативній 

температурі.  

Таким чином, руйнування і причини, що їх викликають 

представляють науковий інтерес. 

Для подальшого дослідження був використаний проектно-

обчислювальний комплекс SCAD. Комплекс реалізує елементне 

моделювання статичних і динамічних розрахункових схем, перевірку 

стійкості, вибір невигідних поєднань зусиль, підбір арматури залізобетонних 

конструкцій, перевірку несучої здатності сталевих конструкцій.  

У основу розрахунку покладений метод кінцевих елементів з 

використанням невизначених переміщень і поворотів вузлів розрахункової 

схеми.  

Таблиця 2 

Розподіл руйнувань естакад за дефектами 

 

Технічна 

причина 

Кількість аварій Всього 

по даних 

[2] 

по даних 

[3] 

по даних 

[4] 

кількі

сть 

процент

и 

Втрата місцевої і 

загальної стійкості 

8 

 

1 

 

17 

 

26 

 

41,2 

 

Руйнування сталі: 

пластичне 

крихке 

 

3 

2 

 

2 

– 

 

– 

7 

 

5 

9 

 

8,0 

14,2 

Вичерпання втомної 

міцності стали 
– – 2 2 3,2 

Руйнування зварних 

з'єднань 
4 1 10 15 23,8 

Руйнування 

болтових з'єднань 
2 – – 2 3,2 

Інші причини 1 – 3 4 6,3 

Разом 20 4 39 63 100 

 

У зв'язку з цим ідеалізація конструкції виконана у формі, 

пристосованій до використання цього методу, а саме: система представлена у 

вигляді набору тіл стандартного типу (стержнів, пластин, оболонок і т.д.), так 

званих кінцевими елементами і приєднаних до вузлів (рис.1).  

Тип кінцевого елементу визначається його геометричною формою, 

правилами, що визначають залежність між переміщеннями вузлів кінцевого 

елементу і вузлів системи, фізичним законом, що визначає залежність між 
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внутрішніми зусиллями і внутрішніми переміщеннями, і набором параметрів 

(жорсткостей), що входять в опис цього закону і ін. 

Вузол в розрахунковій схемі методу переміщень представляється у 

вигляді абсолютного жорсткого тіла. Положення вузла в просторі при 

деформаціях системи визначається координатами центру і кутами повороту 

трьох осей, жорстко пов'язаних з вузлом. Вузол представлений як об'єкт, що 

має шість вимірювань свободи – трьома лінійними зсувами і трьома кутами 

повороту.  

 

 
 

Рис. 1. Схема приведення прогонової будови галереї до розрахункової 

моделі: 
а – просторова схема конструкцій; б – динамічно еквівалентна розрахункова модель-

схема; 1, 2 – несучі та огороджувальні конструкції пролітної будови; 3 – опори 

прогону; 4 – станина (рама) конвеєра 

 

Всі вузли і елементи розрахункової схеми нумеруються. Номери, 

привласнені їм, слід трактувати тільки, як імена, які дозволяють робити 

необхідні посилання. 

а 

б 
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Основна система методу переміщень вибирається шляхом 

накладення в кожному вузлі всіх зв'язків, що забороняють будь-які вузлові 

переміщення. Умови зусиль що рівні нулю в цих зв'язках є вирішуючими 

рівняннями рівноваги, а зсуви вказаних зв'язків – основні невідомі методу 

переміщень. 

Для завдання даних про розрахункову схему можуть бути 

використані різні системи координат, які надалі перетворяться в декартові. 

Надалі для опису розрахункової схеми використовуються наступні декартові 

системи координат: 

 - Глобальна правостороння система координат XYZ, пов'язана з 

розрахунковою схемою;  

 - Локальні правосторонні системи координат, пов'язані з кожним 

кінцевим елементом.  

Розрахункова схема визначена як система з ознакою 2. Це означає, 

що розглядається плоска рамна система розташована в площині XOZ і 

основні невідомі представлені лінійними переміщеннями вузлових точок 

уздовж осей X і Z, а також їх поворотами навколо осі Y.  

Розрахункова схема характеризується наступними параметрами: 

кількістю вузлів; кількістю кінцевих елементів; загальною кількістю 

невідомих переміщень і поворотів; кількістю завантажень; кількістю 

комбінацій завантажень. Статичний розрахунок системи виконаний в режимі 

лінійної постановки. 

У розрахункову схему включені кінцеві елементи наступних типів. 

Стрижньові кінцеві елементи, для яких передбачена робота за звичайними 

правилами опору матеріалів. Опис їх напруженого стану пов'язаний з 

місцевою системою координат, у якої вісь X1 орієнтована уздовж стержня, а 

осі Y1 і Z1 — уздовж головних осей інерції поперечного перетину. Деякі 

стержні приєднані до вузлів через абсолютно жорсткі вставки, за допомогою 

яких враховуються ексцентриситети вузлових примикань. Тоді вісь X1 

орієнтована уздовж пружної частини стержня, а осі Y1 і Z1 — уздовж 

головних осей інерції поперечного перетину пружної частини стержня. До 

стержньових кінцевих елементів даної розрахункової схеми відносяться 

також елементи типу 2 – (стержень плоскої рами, розташований в площині 

XOZ), який працює за плоскою схемою і сприймає подовжню силу N, що 

вигинає момент М і поперечну силу Q.  

За допомогою обчислювального комплексу SCAD ми створили 

динамічно еквівалентні моделі основних типів ферм транспортних галерей 

(рис. 2). На цих моделях змогли відтворити роботу конвеєра і поведінки 

конструкції в цілому. 

Зі зменшенням маси галереї частота власних коливань зростає і в 

кінцевому підсумку частота вимушених коливань потрапляє в зону 
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резонансу. У свою чергу зі збільшенням власної частоти коливань амплітуда 

переміщень зростає. Отримані значення амплітуди переміщень значно 

перевищили гранично допустимі значення. Таким чином, вібрація ферм може 

бути небезпечною для здоров'я персоналу. Також збільшення частоти 

коливання призводить до різкого зростання зусиль в елементах ферми, що 

може привести до втоми конструкції. 
 

 
Схема 1 

 
Схема 2 

 

 
Схема 3 

Рис 2. Розрахункові схеми ферм 

Висновки 
При реконструкції об'єктів необхідно проводити вібродинамічне 

обстеження будівельних конструкцій. 
У перелік робіт з обстеження повинні входити теоретичні та 

експериментальні дослідження з складанням динамічних паспортів для 
подальшої оцінки технічного стану конструкцій. 

Доведено, що характерні для промислових будівель джерела 
динамічного впливу можуть істотно погіршувати експлуатаційні якість таких 
об'єктів. 

Для спрощення розрахунків і проектування при проведенні 
реконструкції транспортних галерей поверхні гірничих підприємств 
необхідні внесення коригувань в методику розрахунку і проектування. Для 
цього необхідно подальше проведення теоретичних досліджень і розрахунків 
власних і вимушених коливань розглянутих конструкцій. 
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• Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 

(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 «Про підвищення вимог до 

фахових видань, внесених до переліків ВАК України»). 

Для оригінал-макету використовується формат А5 з такими полями: верхнє та 

нижнє поля - 2 см, ліве поле – 1,5 см, праве поле – 1,5 см, шрифт набору Times New 

Roman. 

Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання 

курсив із збереженням гарнітури, розміру шрифту та інтервалу абзацу. 

Гарнітури, розміри шрифтів та начертання: 

• Для заголовку статті: Times New Roman – 10 пт, жирний, усі великі. 

• Для підзаголовків: Times New Roman – 10 пт, напівжирний, усі великі. 

• Для основного тексту, УДК, авторів, виносок, посилань, підписів до рисунків та 

надписів над таблицями: Times New Roman – 10 пт. 

• Для анотацій – 9 пт. 

• Інтервал між абзацами – 0 пт., міжрядковий інтервал - одинарний. 

• Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями  схемами 

тощо, не повинен перевищувати 0,7 авторського аркуша, тобто 28000 знаків з 

проміжками (12 сторінок А5). 

УДК набирається у першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм. 

Ініціали та прізвище автора набирається рядком нижче, вирівнюється посередині. 

Заголовок статті набирається у наступному рядку великими літерами і вирівнюється 

посередині. Далі розташовується анотація українською, російською та англійською 

мовами, та власне текст статті. Посилання на літературні джерела подаються у 

квадратних дужках [1, с.4] і послідовно нумеруються (слід використовувати арабську 

нумерацію) у порядку появи виноски в тексті статті. Таблиці і рисунки друкують 

після посилань на них. Якщо у статті кілька таблиць чи рисунків – їх нумерують. 

Заголовки таблиць необхідно розміщувати по центру, а слово "Таблиця" з номером – 

вище її назви по правому краю (стиль – Normal, шрифт Times New Roman, 10 pt). 

Рисунки мають бути виконані за допомогою редактора Word, згруповані і являти 

собою один графічний об'єкт. Формули та позначення у тексті обов'язково набирати 
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за допомогою Equation Editor - редактора формул Word, a не у текстовому режимі. У 

редактора формул мають бути встановлені такі параметри - розміри: загальний – 10 pt, 

великі індекси – 8 pt, малі індекси – 6 pt, великі символи – 12 pt, малі символи – 8 pt. 

Перелік використаних джерел розташовується в порядку їх нумерації в останньому 

розділі статті з підзаголовком Список виконаних джерел. 

На етикетці дискети треба обов'язково вказувати прізвище, ініціали автора, 

імена файлів. На електронному носії повинно бути два файли: перший – із текстом 

статті та анотацій; другий – із відомостями про автора (прізвище, ім'я по батькові; 

посада; науковий ступінь, учене звання; місце роботи або навчання; адреса 

електронної пошти; домашня адреса; номери контактних телефонів). 

Для опублікування статті автору необхідно подати до редакції Збірника наукових 

праць такі матеріали: 

• Роздрукований текст статті з  анотацією, назвою статті, прізвищем автора,  

завізований власноручним підписом. 

• Анотації статті українською, російською, англійською мовами з ключовими 

словами. 

• Відомості про автора. 

• Електронний носій (диск USВ, Flash-накоплювач). 

Статті мають бути прорецензовані доктором технічних наук за напрямком статті. 
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Научно-исследовательский горнорудный институтГВУЗ «Криворожский национальный 

университет»(НИГРИ ГВУЗ «КНУ», бывш.ГП «НИГРИ») был основан в 1933 году. До 1992 года 
выполнял функции головной научно-исследовательской организации по добыче железных, 
марганцевых и хромитовых руд подземным способом в СССР, а также открытым способом в 
Украине. Институт в процессе своей деятельности разрабатывал и внедрял научно-технические 
основы и регламенты проектирования строительства и эффективного функционирования шахт, 
рудников, горно-обогатительных комбинатов; разрабатывал основные направления создания 
новых и усовершенствования действующих техники и технологии; осуществлял научное 
сопровождение и осуществлял поддержку предприятий в освоении проектный мощностей, 
оптимизации производственно-технологических процессов. Ряд технологий горного 
производства и образцов техники получили широкое признание и применение при добыче руд 
черных и цветных металлов во всех странах мира. 

В настоящее время институт определен головным по вопросам научно-технического 
обеспечения по направлениям: 

- Разработка рудных месторождений полезных ископаемых подземным и открытым 
способами; 

- Стойкость горных выработок, шламохранилищ, бортов карьеров и отвалов. 
Институт укомплектован высококвалифицированными кадрами по всем направлениям 

деятельности. Активно взаимодействует с научно-исследовательскими и проектными 
институтами и предприятиями. 

Основные направления научно-технической деятельности института: 
- Поисковые и разведочные работы на полезные ископаемые и геолого-экономическая 

оценка месторождений; 
- Стратегия развития горных предприятий (шахт и ГОКов). Выбор оптимального варианта 

ведения горных работ. Разработка бизнес-планов; 
- Разработка технологий добычи железной, марганцевых руд, руд цветных и редкоземельных 

металлов, нерудного сырья открытым и подземным способами; 
- Выбор и обоснование оптимальных технологий обогащения полезных ископаемых 

природных и техногенных месторождений; 
- Буровзрывные работы; 
- Управление горным давлением, стойкостью дамб водохранилищ и шламохранилищ; 
- Горные удары, сдвижения бортов карьеров и отвалов; 
- Оценка технического состояния стволов шахт и штолен; 
- Рациональное использование природных и техногенных ресурсов; 
- Защита окружающей среды; 
- Выбор, обоснование и разработка оптимальных энерго- и ресурсосберегающих технологий 

в  горно-металлургическом комплексе; 
- Проектное сопровождение НИР, управление проектом; 
- Оказание консалтинговых услуг по внедрению программного обеспечения для 

выполнения геолого-маркшейдерских и проектных работ. 
Институт приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству по всем направлениям 

своей деятельности заинтересованные предприятия и организации. 
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